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موانع الحمل 
للنساء

لكل ِامَرأة الحق لكي 
تخطط لعائلتها 
وتختار الوقت 

نجاب  المناسب لإ
الأطفال.

نجاب،  إذا رغبِت بالتخطيط للوقت الذي تريدين فيه الإ
ن إىل استعمال موانع الحمل. يستطيع كل من  فإنِك تحتاج�ي

الرجال والنساء استعمال موانع الحمل. 

ي هذا المنشور عن بعض موانع الحمل المتوفرة 
نتحدث �ن

اليا. يقّدم هذا المنشور نظرة عامة عن  ي اس�ت
للنساء �ن

خيارات موانع الحمل ولكن ليجاد المانع الأفضل لِك، 
ي اىل الطبيب أو اىل الممرضة.

تحد�ث
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)IMPLANON( مانع الحمل المزروع

)IUD( جهاز داخل الرحم- اللولب

كيف يعمل:

ة يغرسها الطبيب تحت الجلد من  أنبوبة بالستيكية صغ�ي
ن  ة من هرمون بروجستوج�ي ذراعِك الأعىل. تطلق جرعة صغ�ي
ي المرأة من إطالق البيضة كل 

ي تعمل عىل توقف مبي�ن
وال�ت

شهر. يجب أن يقوم الطبيب بوصف وإدخال وإزالة هذا 
المانع المزروع. 

الفوائد:

ي الجسم. 
يستمر مدة 3 سنوات من لحظة وضعه �ن

ن أن تتذكري تناول مانع الحمل كل يوم. ل تحتاج�ي

 . ي
ي بعض الأحيان مجا�ن

إنه رخيص و �ن

ن خصبة مرة ثانية  ن إزالته وترجع�ي نجاب تستطيع�ي إذا قررِت الإ
رسيعاً.

اعتبارات:

ي الستة أشهر الأوىل من الستعمال، يجعل بعض النساء 
�ن

فن البتة  ن فن أك�ث من المعتاد عند الدورة الشهرية، أو ل ي�ن ن ي�ن
ات الدورة  ن ف�ت أو يكون لديّهن نزف قليل بصورة مستمرة ما ب�ي

الشهرية.

التكلفة:

 يكون مجانياً إذا كان لديِك بطاقة الرعاية الصحية
)Health Care card( و بطاقة الـ Medicare لأنه مدعوم 
 Medicare مادياً من الحكومة. إذا لم يكن لديِك بطاقة الـ

فإنه يكلف35$  مرة واحدة كل 3 سنوات.

كيف يعمل:

ة بشكل الحرف ‘T’ يولج داخل رحمِك.  قطعة بالستيكية صغ�ي
ن والذي  وجستوج�ي ة من هرمون يشبه ال�ب تطلق جرعة صغ�ي

يعمل عىل منع التقاء البيضة والحيوان المنوي. يجب أن 
.IUD يقوم الطبيب بوصف و إدخال وإزالة هذا الـ

الفوائد:

ي الجسم.
يستمر مدة 5 سنوات من لحظة وضعه �ن

ن أن تتذكري أخذ مانع الحمل كل يوم. ل تحتاج�ي

. ي
ي بعض الأحيان مجا�ن

إنه رخيص و �ن

نف المفرط للطمث.  يمكن أن يساعد عىل تقليل ال�ن

ن خصبة مرة ثانية  ن إزالته وترجع�ي نجاب تستطيع�ي إذا قررِت الإ
رسيعاً.

اعتبارات:

يف عادة  ن ي البداية ولكن ال�ن
نزف الطمث الغ�ي المنتظم شائع �ن

ة.  يصبح أخف وأقرص بعد ف�ت

التكلفة:

ء إذا كان لديِك بطاقة الرعاية الصحية  ي
 ل يكلفِك �ث

 )Health Care card( وبطاقة الـ Medicare لأنه مدعوم 
مادياً من الحكومة.

إذا لم يكن لديِك بطاقة الـ Medicare فإنه يكلف 35$ مرة 
واحدة كل 5 سنوات.
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موانع الحمل المتوفرة للنساء

Mirena

يمنع الحيوان المنوي من الوصول/تلقيح البيضة

يرقق بطانة الرحم

� تساعد 
خيطان رقيقان ملتصقان بجذع الـ Mirena وال��

� موضعه بصورة مضبوطة. هذه 
ع� التأكد من بقاءه ��

� به إذا  الخيوط هي فقط الجزء الوحيد الذي قد تحس��
وضع الـ Mirena بصورة صحيحة. عليِك القيام بفحص 

� موضعه 
� كل شهر للتأكد من أن الـ Mirena © يزال ��

ذا±�
ح  ³́ الصحيح. تأكدي من أن يقوم ٌمّقدم الرعاية الصحية ب

كيفية ذلك لِك.

� المهبل، 
� الرحم وليس ��

�� Mirena يتم وضع الـ
ء عند ممارسة  �

يكِك تحسان ب¾³ ³À ©لذا © أنِت و
� بعض 

يكِك بالخيوط �� ³À الجنس. قد يحس
ا©Æحيان. إذا حدث هذا، يمكن أن يكون ٌمّقدم 

الرعاية الصحية قادراً ع� مساعدتِك.

الرحم

المبيضالمبيض

المهبل

 الشكل). 
يمنع الـ Mirena من حدوث الحمل بطرٍق عديدة ع� ا��ك�� (كما هو موضح ��

من المحتمل أن ا��فعال المختلفة تعمل مع بعضها لمنع وقوع الحمل.

يُّثخن مخاط عنق الرحم لمنع الحيوانات 
المنوية من الدخول ا® الرحم
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يناقش معِك مختلف الخيارات. 
يأخذ عمرِك ، إسلوب حياتِك والقضايا الصحية بنظر العتبار.

يزودِك بوصفة لمانع الحمل.
مانع الحمل إذا لم يكن مناسباً لِك.  يقوم بمراجعة و تغي�ي

حبة منع الحمل للطوارئ )ECP(الحبة )الٌمركبة(

  يجب أن يقوم الطبيب بوصف معظم موانع الحمل. 
هذا يكون سببه لأن عىل الطبيب أن:

كيف تعمل:

ن و  وج�ي ن )اوس�ت ي تحتوي عىل هرمون�ي
إنها الحبة ال�ت

ي تقوم عىل منع إطالق البيضة عند المرأة. 
( ال�ت ن بروجستوج�ي

ي نفس الوقت. 
يجب تناول هذه الحبوب كل يوم و�ن

الفوائد:

يمكن أن تنظم دورة الحيض وتقلل من ألم الدورة.

اعتبارات:

ي نفس 
ن أن تتذكري تناول هذه الحبوب كل يوم و�ن تحتاج�ي

الوقت إذا أردِت أن تعمل بصورة مضبوطة. قد ل تكون فعالة 
إذا تم تناولها متأخراً بعد أك�ث من 24 ساعة .  

ن من بعض الحالت الصحية، فقد ل تناسبك  إذا كنِت تعان�ي
هذه الحبوب.

التكلفة:

 إذا كان لديِك بطاقة الرعاية الصحية 
)Health Card( و بطاقة الـ Medicare فإنها تكلف 8$ كل 4 

أشهر.

ن  إذا لم يكن لديِك بطاقة الـ Medicare فإنها قد تكلف ما ب�ي
20$ و 30$ شهرياً.

كيف تعمل:

إنها تعمل عىل تقليل فرص حدوث الحمل الغ�ي المقصود 
بعد ممارسة الجنس الغ�ي الأمن )مثال إذا لم تستعمىلي مانع 

حمل بالمرة، أو إذا نسيِت تناول حبة المانع كالعادة أو إذا 
ي ذكري و انكرس خالل الممارسة الجنسية(. يجب 

استعملتم وا�ت
تناول الجرعة الأوىل بأقرب وقٍت ممكن )خالل مدة أقصاها 

72 ساعة( بعد ممارسة جنس غ�ي أمن و تناول الجرعة الثانية 
ن مخاط عنق  12 ساعة بعدها بالضبط. إنها تعمل عىل تَثخ�ي

الرحم وتعمل عىل إبطال فعالية الحيوان المنوي.

الفوائد:

ي الصيدليات وبدون وصفة طبيب.
حبة الـ ECP متوفرة �ن

اعتبارات:

تكون أك�ث فعالية إذا تّم تناولها خالل 72 ساعة )3 أيام( من 
وقت ممارستِك للجنس، و لكن قد تكون فعالة لمدة 96 ساعة 

)4 أيام(.

التكلفة:

ي الرعاية الصحية 
 تكلف 15$ مع أو بدون بطاق�ت

.Medicare والـ )Health Care card(
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