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Dari | دری
جوای 2016

ی  روشهای جلوگ�ی
 برای زنان

گ
از حامل�

هر زن حق برنامه 
ریزی خانواده و 

 انتخاب زمان 
ن  مناسب برای داش�ت

طفل را دارد. 

ن طفل را در یک زمان می خواهید  اگر شما برنامه داش�ت

 را 
گ

ی حامل� داشته باشید، شما نیاز به روشهای جلوگ�ی

ی  دارید. هر دو زنان و مردان میتوانند از روشهای جلوگ�ی

 استفاده کنند. 
گ

حامل�

 
گ

ی های حامل� در این بروشور ما در مورد برخی از جلوگ�ی

الیا مهیا میباشد صحبت میکنیم. این بروشور  که در اس�ت

 را فراهم کرده اما پیدا 
گ

ی از حامل� مرور کی بر جلوگ�ی

 برای خود را، با یک داک�ت و 
گ

ی حامل� ین جلوگ�ی کردن به�ت

یا یک نرس صحبت کنید.
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)IMPLANON( ایمپانت

چگونه کار میکند:

یک لوله پاستی� کوچک توسط داک�ت در زیر پوست بازوی 

شما گذاشته میشود. این یک مقدار کم هورمون پروستوژن را 

ازاد میسازد، که مانع ازاد شدن یک تخم در تخم دان زن در 

هر ماه میشود. این ایمپانت باید با نسخه تجویر، و توسط 

داک�ت داخل پوست و از پوست خارج شود.

مزایا:

از لحظه ای که در پوست بدن شما گذاشته شود تا 3 سال 

دوام میکند.

ی  ازم نیست که به یاد داشته باشید که از روش جلوگ�ی

 هر روز استفاده کنید. 
گ

حامل�

این بسیار ارزان و بع�ن اوقات مجا�ن میباشد.

اگر شما تصمیم گرفتید که اواد دار شوید، میتوانید انرا از 

ون کرده و شما دوباره باردار شوید. پوست ب�ی

ماحظات:

در شش ماه اول استفاده، بع�ن زنان میتوانند خونریزی 

ماهوار شان بیش�ت از حد معمول یا هیچ خونریزی نداشته و 

ن خونریزی ماهوار شان  یا هم خونریزی  کم و مداوم در ب�ی

داشته باشند.

قیمت:

اگر شما کارت مراقبت صحی )Health Care card( و یا کارت 

Medicare داشته باشید ان مجا�ن بوده چون از طرف حکومت 

تخفیف میشود. اگر شما کارت Medicare نداشته باشید قیمت 

ان 35$ در هر 3 سال میباشد.

دری
جوای 2016

 برای زنان
گ

ی از حامل� روشهای جلوگ�ی

 برای زنان
گ

ی از حامل� روشهای موجود جلوگ�ی
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)IUD( دستگاه داخل رحم  ای او دی

چگونه کار میکند:

یک قطعه کوچک از پاستیک به شکل ‘T’ داخل رحم شما 

جابجا میشود. این مقدار کم هورمون مشابه پروژستون را ازاد 

م میشود. این  ای او دی  ساخته که مانع برخورد تخم و س�پ

)IUD( باید با نسخه تجویز و توسط داک�ت جابجا و همچنان 

خارج شود.  

مزایا:

از لحظه ای که در بدن شما گذاشته شود تا 5 سال دوام 

میکند.

ی  ازم نیست که به یاد داشته باشید که از روش جلوگ�ی

 هر روز استفاده کنید.
گ

حامل�

بسیار ارزان و بع�ن اوقات مجا�ن میباشد. 

در کم کردن خونریزی شدید کمک کند. 

اگر شما تصمیم گرفتید که اواد دار شوید، میتوانید انرا 

ون کرده و شما دوباره باردار شوید. ب�ی

ماحظات:

خونریزی نا منظم در اغاز معموی بوده اما معموا پس از 

مد�ت خونریزی سبک تر و کوتاه تر میشود.

قیمت:

اگر شما کارت مراقبت صحی )Health Care card( و یا کارت 

Medicare داشته باشید ان مجا�ن بوده چون از طرف حکومت 

تخفیف میشود. 

اگر شما کارت Medicare نداشته باشید قیمت ان 35$ یکبار 

در هر 5 سال میباشد.

دری
جوای 2016

 برای زنان
گ

ی از حامل� روشهای جلوگ�ی

Mirena

م به تخمک و باور  مانع از رسيدن اس��
كردن آن مى شود

) رحم را نازک مى نمايد �يۀ سطحى (آس��

نا- Mirena وصل است كه اطمينان  دو رشتۀ باريک  به ساقۀ م��
 Mirena -نا مى بخشد در جای �زم برقرار بماند. هنگامى كه م��

در وضعيت درس�� قرار دارد، اين رشته ها تنها بخ�� هستند 
كه بايد بتوانيد آن ها را احساس كنيد. بايد ماهانه معاينه شويد 
نا- Mirena هنوز در وضعيت درس�� مانده  تا اطمينان يابيد م��

 
�

باشد. به طور حتم از ارائه كننده خدمات بهداش�� تان چگون¡
آن را ب̈�سيد.

نا- Mirena در داخل رحم گذاشته مى شود و نه در  م��
يک  درون واژن، بنا بر اين در هنگام نزدي¡ نه شما و نه »�

 تان آن را احساس نخواهيد كرد. برخى از اوقات 
�

زند¯
 تان ممكن است رشته ها°� را احساس 

�
يک زند¯ �«

µ اتفا�³ رخ داد، در اين صورت ارائه كننده  بكند.اگر چن¶�
خدمات بهداش�� تان ممكن است بتواند كمک نمايد.

رحم

تخمدانتخمدان

واژن

 مى شود 
�

نا- Mirena به احتمال زياد از راه های مختلفى مانع حامل� م��
(همانطور كه در شكل ذيل ديده مى شود)

م  � مايع مخاطى از ورود اس�� با غليط ساخ��
به درون رحم مانع مى شود
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) تابلیت )ترکی�ب

چگونه کار میکند:

ون(  وژن و پروژس�ت این یک تابلیت متشکل از دو هورمون )اس�ت

است که مانع ازاد شدن تخم زن میشود. این تابلیت باید هر 

روز و در همان وقت خورده شود.

مزایا:

این میتواند دوره خونریزی را منظم و درد خونریزی را کاهش 

دهد. 

ماحظات:

شما باید به یاد داشته باشید که هر روز و به همان وقت انرا 

بخورید تا به درس�ت کار کند. اگر تابلیت 24 ساعت دیر تر از 

زمانش خورده شود ان ممکن است موثر نباشد.

اگر شما کدام مشکل صحی داشته باشید، این تابلیت شاید 

برای شما خوب نیاشد.

قیمت:

اگر شما کارت مراقبت صحی )Health Card( و یا کارت 

Medicare داشته باشید قیمت ان تقریبآ 8$ در هر 4 ماه 

میباشد.

اگر شما کارت Medicare نداشته باشید قیمت ان 20$ و یا 

30$ در یکماه میباشد.

دری
جوای 2016

 برای زنان
گ

ی از حامل� روشهای جلوگ�ی
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در باره گزینه های مختلف با شما صجبت کند.
د.  و مسایل صحی شما را مد نظر بگ�ی

گ
سن، طرز زند�

 فراهم کند.
گ

ی حامل� برای شما نسخه برای روشها�ی جلوگ�ی
 برای شما کار نمی کند انرا برری و تغی�ی دهد.

گ
ی حامل� اگر روشها�ی جلوگ�ی

)ECP( در حالت اظطراری 
گ

تابلیت ضد حامل�

 توسطه نسخه داک�ت 
گ

ی حامل�  اک�ث از روشها�ی جلوگ�ی
تجویز میشود. دلیل این است که داک�ت باید:

چگونه کار میکند:

 نا خواسته بعد از رابطه جنی محافظت 
گ

این احتمال حامل�

نشده را کاهش میدهد ) بطور مثال، اگر شما از روش 

 استفاده نکردید، اگر شما فراموش کردید که 
گ

ی حامل� جلوگ�ی

 تان را بخورید و یا از کاندوم استفاده 
گ

تابلیت ضد حامل�

کردید اما در هنگام رابطه جنی خراب شد(. دوز یا مقدار 

اول باید در ارع وقت خورده شود )در مدت زمان حد اک�ث 

72 ساعت( بعد از رابطه جنی محافظت نشده و دوز یا 

مقدار دوم دقیقا 12 ساعت بعد از ان خورده شود. این مواد 

م را تولید میکند غلیظ میسازد. را که در رحم س�پ

مزایا:

ن نسخه در  ای ی �پ )ECP( از هر دواخانه بدون داش�ت

س میباشد. دس�ت

ماحظات:

این بسیار موثر خواهد بود اگر در ظرف 72 ساعت )3 روز( از 

زمان رابطه جنی خورده شود، اما تا 96 ساعت )4 روز( هم 

موثر بوده میتواند. 

قیمت:

ن کارت مراقبت صحی  ن و یا نداش�ت  15$  با داش�ت

)Health Care card( و یا کارت Medicare میباشد.

دری
جوای 2016

 برای زنان
گ

ی از حامل� روشهای جلوگ�ی


