
الوسائل الهرمونية
تستخدم هذه الوسائل الهرمونات لمنع تحرير البويضات أو إضافة صعوبة لوصول الحيوانات 

المنوية إلى البويضة.
لمنع اإلصابة بفيروس نقص 

المناعة البشرية واألمراض األخرى 
التي تنتقل عن طريق الجنس، 

يوصى باستعمال واق
الواقي المصنع من الالتيكس أو 

البالستيك هو النوع الوحيد لتحديد 
النسل الذي يتميز أيضاً بالفعالية 

العالية في منع فيروس نقص المناعة 
البشرية وغيره من األمراض التي 
تنتقل عن طريق الجنس. وإذا كنت 
تستخدمين أنواعاً أخرى من وسائل 
منع الحمل ولكنك ترغبين أيضاً في 

توفير الحماية ضد فيروس نقص 
المناعة البشرية واألمراض األخرى 

التي تنتقل عن طريق الجنس، 
استخدمي واقياً، باإلضافة إلى وسيلة 

تحديد النسل التي تستخدمينها.

تحديد النسل بعد والدة طفل
إذا كنت قد رزقت بطفل منذ فترة 

بسيطة أو تقومين بالرضاعة 
الطبيعية اآلن، ربمال ال تزالين 
بحاجة إلى استخدام وسائل منع 

الحمل لمنع الحمل اسألي طبيبك أو 
الممرضة عن نوع وسيلة تحديد 

النسل التي يمكنك استخدامها بحيث 
ال تصبحي حامالً مرة أخرى إلى أن 

تختاري التوقيت المناسب.

وسائل منع الحمل في حاالت 
الطوارئ

الطوارئ منع الحمل بعد ممارسة 
الجنس، ولكن ذلك ممكن فقط إذا 
استخدمت هذه الوسائل في أقرب 
وقت ممكن - في غضون بضعة 

أيام. وفي حالة ممارسة الجنس غير 
اآلمن )الجنس دون استخدام وسائل 

منع الحمل(، أو تم إجبارك على 
ممارسة الجنس، أو إذا اعتقدت أن 

وسيلة تحديد النسل غير ناجحة، 
ربما تستطعين استخدام وسائل منع 

الحمل في حاالت الطوارئ. 

الغرسة )للنساء(: الغرسة عبارة عن جهاز صغير ورقيق من البالستيك 
يحتوي على هرمون يمكنه أن يمنع الحمل لمدة تصل إلى 3 سنوات. ويضع 
طبيب أو ممرضة الغرسة تحت جلد الجزء العلوي من ذراع المرأة. ويجب 

نزع الغرسة من ذراعك بواسطة طبيب أو ممرضة عندما تكونين على 
استعداد لوقف استخدامها. 

حبوب منع الحمل )للنساء(: تحتوي حبوب منع الحمل على هرمونات تمنع 
الحمل. ويجب أن تتناولي واحدة من حبوب منع الحمل كل يوم. وعندما 
تصلين إلى نهاية العلبة، سوف تبدأ دورتك الشهرية. وبعد ذلك يجب أن 

تبدأي علبة جديدة من حبوب منع الحمل. وال يمكنك الحصول على حبوب 
منع الحمل دون وصفة طبية من ممرضة أو طبيب.

الحقنة أو “Depo” )للنساء(: يعطيك الطبيب أو الممرضة حقنة تحتوي 
على هرمون لمنع الحمل لمدة 3 أشهر. ويجب أن تأخذي حقنة كل ثالثة 

أشهر حتى تحافظي على فعالية هذه الوسيلة.

الحلقة المهبلية )للنساء(: تحتوي هذه الحلقة الشفافة والمرنة على 
هرمونات تمنع الحمل. وتقومين بوضعها داخل المهبل وتتركينها بداخله 

لمدة 3 أسابيع. وتقومين في األسبوع الرابع بإخراج الحلقة وسوف تبدأ 
دورتك الشهرية. وفي نهاية األسبوع الرابع تضعين حلقة جديدة، وتبدأين 
العملية من جديد. وال يمكنك الحصول على حلقة مهبلية دون وصفة طبية 

من ممرضة أو طبيب.  

اللصاقة )للنساء(: تحتوي اللصاقة على هرمونات تمنع الحمل. وتقومين 
بوضع لصاقة على الجلد وتغييرها مرة واحدة كل أسبوع لمدة 3 أسابيع. وال 

تستخدمي لصاقة خالل األسبوع الرابع وسوف تبدأ دورتك الشهرية. وفي 
نهاية األسبوع الرابع تضعين لصاقة جديدة، وتبدأين العملية من جديد. وال 

يمكنك الحصول على اللصاقة دون وصفة طبية من ممرضة أو طبيب.
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