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إنتباه!
يتم في هذا الجزء التأكيد على المواضيع التي
يجب اإلنتباه عليها بشكل خاص فيما يتعلق في
هذا الموضوع.

ماذا قال أجدادنا؟
يقع في هذا الجزء أمثال وأقوال تدعم النص
وتوفر فهم أفضل للمواضيع.

إذهب ،ابحث! اذهب ،قدم طلب!
في هذا الجزء االشارة إلى مصادر مختلفة قادرة
على تقديم معلومات أكثر تفصيل أو تطرح عدة
جوانب مختلفة للموضوع الذي يتم شرحه في
النص األصلي؛ باإلضافة إلى ذلك يتم التعريف
عن بعض المؤسسات والمنظمات التي يمكن أن
يتكون لها عالقة بالموضوع.

هل كنتم تعرفون؟
يطرح في هذا الجزء معلومات وتفصيالت تجذب
اإلنتباه فيما يتعلق بالنص األصلي.

قاموس
يقدم في هذا الجزء معاني لبعض الكلمات
والتعابير التي يمكن أن تشكل صعوبة في الفهم
والتي تقع ضمن النص.

لقد تم اعداد هذا الكتاب بما
يتناسب مع مفردات برنامج
تعليم األسرة الموصى به
بقرار رقم  269وتاريخ
 2011/12/30لمجلس
التعليم والتربية لوزارة التربية
والتعليم.

ما الذي يريد األطباء قوله؟
يتم في هذا القسم إيضاح لبعض الكلمات
والعبارات والمفاهيم وهلم جرا والتي يستخدمها
العاملين في مجال الرعاية الصحية ،ويُصعب
فهمها من قِبل القارئين.
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إن مؤسسة األسرة التي هي بذرة المجتمع عبارة عن مؤسسة ال يوجد لديها بديل من حيث
التركيبة والوظائف األساسية .إن مؤسسة األسرة؛ عبارة عن جسر رئيسي بين الفرد والمجتمع
مع وظائفها األساسية مثل عناية وتنشئة األطفال ،واكساب الجيل الجديد الهوية والقيام الثقافية،
ونقل الوعي التاريخي واإلجتماعي.
يعرف أن األسرة عبارة عن مؤسسة تتأثر من جميع أنواع المشاكل اإلجتماعية وتوفر مساهمات
هامة في حل المشاكل اإلجتماعية التي يتم خوضها .إن تركيبة األسرة الصحية عبارة عن عنصر
توازن وأمان ليس فقط من أجل أعضائها هي وإنما أيضا من أجل المجتمع الذي تعيش بداخله .إن
الخاصية التي تجعل من مؤسسة العائلة شيء ال يمكن اإلستغناء عنه من أجل جميع المجتمعات
هو قوة الحماية والوقاية والتعليم التي تحملهم في إمكانياتها.
تحتاج األسر إلى بعض الدعم والمساعدة من أجل اإلستمرار في حياتها مع التغييرات
اإلجتماعية .وفي هذه الحالة فإن دعم أفراد األسرة أمام متطلبات العصر عن طريق برامج تعليم
األسرة المعدة بشكل خاص يكتسب أهمية كبيرة.
إن أهمية تعليم األسرة والخطوات التي يجب أن تخطى في هذا المجال موضحة في دستورنا
وبرنامج الحكومة وخطط التنمية ،حيث تم ترتيب التدابير التي يجب إتخاذها في هذا المجال.
يهدف عن طريق برامج تعليم األسرة اكتساب األفراد معلومات جديدة وتطوير وجهات نظرهم.
إن الجهد المبذول من أجل تحقيق هذا الهدف ،سيساهم مساهمة هامة في إنسجام مؤسسة األسرة
بشكل أسهل مع الظروف اإلجتماعية الجديدة ورفع قابلية حل المشاكل لديها عن طريق حماية
قوتها الديناميكية.
إن برنامج تعليم األسرة المعد من قبل وزارتنا تماشيا مع مبدأ «التعليم يبدأ من األسرة» ،قد تم
إعداده من أجل جذب إنتباه المجتمع على أهميــة األســرة بما يتوافق مع متطلبــات عصــر
المعلومــــات،
وإمكانية خفض المشاكل التي يواجهها أفراد األسرة إلى أدنى حد ،وحل المشاكل بالتركيز على
األسرة .إن برنامج تعليم األسرة الذي هو مكسب هام من أجل بلدنا كهدف سياسة اجتماعية واقية
وحامية؛ تتكون من  26وحدة و 5مجاالت أال وهي تعليم وتواصل األسرة ،والقانون ،واإلقتصاد،
واإلعالم والصحة.

إن برامج التعليم الموجهة لألسرة في بلدنا يتم تنفيذها من قبل المؤسسات والمنظمات العامة،
واإلدارات المحلية ،ومؤسسات المجنمع المدني والمؤسسات الخاصة .إن ما يجعل برامج تعليم
األسرة مختلف عن برامج تعليم الكبار األخرى هو أنها برنامج تعليم موجه لألسرة بمحتوى
منهاج واسع وشامل ,وفي الوقت نفسه فإنه برنامج يحتاج إلى اإلثراء بالمحتويات الجديدة
والمحدثة بسبب كونه برنامج ديناميكي.
لقد تم تطوير برنامج تعليم اإلسرة بعملية أصلية ملتزمين بمبادئ تطوير البرامج .إن البرنامج
الذي تم إعداده بالنظر على الظروف اإلجتماعية والثقافية الخاصة ببلدنا يحتوي على قيم
عالمية .لقد تم اإلستفاد من خبرات األكاديميين المتخصصين والخبراء في مجالهم ،والمؤسسات
والمنظمات المعنية ،وممثلي القكاع الخاص ،ومؤسسات المجتمع المدني.
آملين أن تلبي مجموعة التعليم هذه التي تحمل خاصية مصدر مرجعية لألسر إحتياجا هاما،
أقدم الشكر لجميع من ساهم وقام بتقديم الجهد وكان له دور في عملية إعداد وتطبيق البرنامج،
واألشخاص الذين قاموا بتطبيق البرنامج بإخالص واألسر التي تستفيد من البرنامج.
األستاذ المساعد /عائشة نور إسالم
وزيرة األسرة والسياسة االجتماعية
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الصحة

أساليب منع الحمل واألعراض الجانبية لها

الوحدة

1
أساليب منع الحمل
واألعراض
الجانبية لها
إن اتخاذ قرار استخدام أساليب منع الحمل هو موضوع مهم بالنسبة
للعديد من األزواج .لذلك فإنه لمن المهم التقرب إلى الموضوع عن
طريق انشاء تعاطف وحساسية ونضج ودون اصدار حكم.
في هذا الجزء يتم تناول ما يلي؛
• أساليب منع الحمل،
• نسب الحماية لهذه الوسائل واآلثار الجانبية لها.
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أساليب منع الحمل واألعراض
الجانبية لها
تستخدم أساليب منع الحمل من العديد من األزواج ألسباب
متنوعة .يستخدم بعض األزواج أساليب منع الحمل لرغبتهم وجود
فرق محدد في العمر بين أطفالهم أو بهدف تحديد عدد األطفال.
ويرغب بعض األزواج الذين يعانون من أمراض مثل القلب،
والسكري الشديد ،والفشل الكلوي وأمراض مشابهة بالوقاية من
الحمل بسبب تقييمهم اآلثار الجانبية التي يمكن أن تحدث .مهما
كانت األسباب التي تدفع األزواج إلى منع الحمل فإن المهمة التي
تقع على عاتق المؤسسات الصحية هي توعية األزواج بشكل
مفصل بشأن فوائد وأضرار الحمل أو منع الحمل.
عند مواجهة مشاكل صحية نتيجة بعض األعراض الجانبية
تظهر حقيقة عدم القيام بتوعية العديد من األزواج بشكل كاف
بشأن اآلثار الجانبية لألساليب التي يستخدمونها .باالضافة إلى
ذلك ال يتم الشرح التفصيلي الكامل آلية عمل واآلثار الجانبية في
دليل استخدام بعض الوسائل .إن كون األزواج واعين أثناء اتخاذ
القرار في هذا الموضوع مهم للغاية من أجل صحة العائلة ومن
أجل تأثير الوسيلة أيضا .يجب تقبل الوسيلة من كال الزوجين
ويجب أن يشعر كالهما بالراحة أثناء استخدامه .باالضافة
إلى ذلك فإن المسؤولية المتعلقة بهذا الموضوع يجب أن يتم
مشاطرتها ما بين الزوجين ،يجب عدم تحميل مسؤلية الحماية
على أحد الزوجين فقط .يجب أن يختار الزوجين الوسيلة الذي
سيتخدمانه ،يجب أن يتم القيام باالستشارة الخاصة بالوسيلة من
قبل طبيب أو ممرضة تنظيم األسرة.
هل ينبغي أن نقوم باستشارة المؤسسات الصحية

أساليب منع الحمل واألعراض الجانبية لها

أثناء اختيار أساليب منع الحمل؟
عند تحديد أي وسيلة سيكون أنسب لمنع الحمل يجب استشارة
مؤسسة صحية .يمكن القيام باختيار الوسيلة المناسب عن طريق
القيام بتقييم طريقة حياة األزواج ،وعاداتهم ،وأوضاعهم الصحية،
ووضع أعضائهم التناسلية والحكايات الطبية (األمراض اتي
أصيبوا بها ،العمليات وما شابه) وذلك سويا .بعد أن يقوم موظف
الصحة بإعطاء التأثيرات واألعراض الجانبية للوسيلة يمكن أن
يقوم بمساعدة الزوجين باختيار الوسيلة المناسبة.
بعد القيام باختيار واستعمال الوسيلة يجب حتما الحصول على
متابعة المشورة لموظف الصحة.

هل هنالك وسيلة مثالي؟
لكي تعتبر الوسيلة مثالية يجب أن تحمل الخصائص التالية:
• يجب أن يتبنى الوسيلة كل من الزوجين.
• يجب أن يمنع الحمل بصورة مطلقة.
• يجب أن ال يضر بالصحة.
• يجب أن يسهل استعماله.
• يجب أن يكون منخفض التكلفة.
• يجب أن يشعر األزواج بأنهم مرتاحين عند استعمالهم
الوسيلة.
بالرغم من جميع التطورات الطبية الحديثة الموجودة ال
يوجد هنالك وسيلة تشتمل على جميع هذه الخصائص.
ولكن هنالك دراسات مستمرة تتجه نحو تطوير وسيلة
يمكن أن تشتمل على جميع هذه الخصائص .ولكن يظهر
أن ايجادها صعب .ألنه هنالك العديد من الوسائل موجودة
في مرحلة االختبار حاليا اال أنها تتنافى مع الفيزيولوجيا.

تنظيم األسرة في بلدنا
لقد بدأ تنظيم األسرة في بلدنا
بالقانون رقم  557الذي أصدر
عام  .1965ولقد تم توسعة مجاله
بالقانون رقم  2827الصادر عام
.1983
وبناءا على ذلك؛
• اكتسب موظفي الصحة مثل
القابلة والممرضة حق الحصول
على شهادات في موضوع تنظيم
األسرة والقيام بتطبيق أدوات داخل
الرحم.
• أصبحت عمليات التعقيم
الجراحية عن طريق ربط األنابيب
لدى النساء وقطع القناة الدافقة لدى
الرجال أمر قانوني.
• أصبحت عمليات التخلص
من الحمل غير المرغوب فيه
قبل األسبوع العاشر من الحمل
مشروعا من قبل الدولة.
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وسائل منع الحمل
• وسائل هرمونية :حبوب منع الحمل (حبوب يومية) ،حقن
هرمون ،أشرطة الهرمون تحت الجلد (غراسة)،
• وسائل داخل الرحم (اللولب) :أدوات نحاس أو هرمونية داخل
الرحم،
• وسائل مانعة بشكل ميكانيكي :غالف من أجل الرجل (العوازل،
الواقي الذكري) ،غالف من أجل المرأة ،رأسية الغشاء الحاجز
وغطاء عنق الرحم ،التحاميل التي تقتل الحيوانات المنوية ،الكريم
والرغوات،
• وسائل تقليدية :وسيلة التقويم ،طريقة العزل ،متابعة افرازات
المهبل ومتابعة حرارة الجسم،
• الوقاية (المستعجلة) بعد العالقة،
• التعقيم

حبوب منع الحمل
إن حبوب منع الحمل هي حبوب تشتمل معا على هرمون
االستروجين األنثوي وعلى هرمون الحمل البروجسترون .من
أجل أن يمنع الحمل يجب أن يستعمل كل يوم بنفس الساعة.
يوجد هنالك نسب له ذات  21و 28يوم .يبدأ استعماله أوال في
الفترة التي تقع في األيام ما بين اليوم  .1واليوم  .5من الطمث.
في األنواع ذات  21يوم يترك الدواء لمدة  7أيام ما بين كل
علبة والعلبة التي تليها .خالل هذه الفترة ينتظر حدوث الطمث
خالل  5-3أيام .اذا لم يبدأ الطمث بالرغم من مرور  7أيام ال يتم
البدء بعلبة جديدة ويتم القيام بفحص حمل للتأكد من هل الوسيلة
كانت ناجحة أم ال .أما في األنواع ذات  28يوم يتم االستمرار
باالستعمال دون توقف .الن في األنواع ذات  28يوم يوجد فيها
 21حبة من حبوب منع الحمل و 6حبات من دواء الحديد .اذا تم
ترك الدواء لفترة يتعطل النظام.
بعد البدء بحبوب منع الحمل يبدأ عادة تأثير حمايته بعد الشهر
الثاني .لذلك ينبغي أن يكون الشخص حريصا في الشهر األول.

أساليب منع الحمل واألعراض الجانبية لها

كيف تقوم حبوب منع الحمل بمنع حدوث حمل؟
إن حبوب منع الحمل بشكل عام تقوم بمنع تكون حمل؛
• عن طريق منع اإلباضة،
• عن طريق تنحيف تركيبة الغشاء الداخلي للرحم وتغييره
(وبذلك يصبح الغشاء الداخلي للرحم غير قابل الستقبال جنين)،
• عن طريق تسخين سائل فم الرحم ومنع الحيوانات المنوية من
الدخول،
• عن طريق تقليل حركة األنابيب واالفرازات داخل القنوات.

اآلثار الجانبية لحبوب منع الحمل
بالرغم من أنه قد قلت كثرة ظهور أعراض جانبية باستخدام
الجرعات المخفضة في السنوات األخيرة ،إال أنه استخدامه
لسنوات طويلة يمكن أن ينتج بعض التأثيرات الجانبية الشديدة.
لذلك يجب استخدام حبوب منع الحمل لفترات قصيرة .إن
التأثيرات الجانبية التي يمكن أن تظهر في حال االستخدام الطويل
هي كاآلتي:
• الغثيان
• الصداع
• نزف في غير وقت الطمث
• فتح الشهية وزيادة الوزن
• انخفاض في نزف الطمث
• تحميل ضغط
• تحسس ونمو في الثدي
• ميول الكآبة
• احتباس السوائل
• االرهاق والتعب
• ظهور الحبوب والبشرة الدهنية
• اضطرابات في الدورة الدموية بسبب زيادة ميول التغثر

إن نسبة وقاية
حبوب منع الحمل
هي %98
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• أمراض الدماغ والشرايين
• الضغط العالي
• مراض االنسداد التجلطي (تكون أعطال عضوية نتيجة لزيادة
التخثر من شريان إلى شريان آخر)
• زيادة دهون الدم
• تدهور أيض الجلوكوز
• انخفاض نزيف الحيض
• زيادة في تكاثر الشعر
• انخفاض في الرغبة الجنسية
• زيادة في كثرة قرحة مدخل الرحم أو أمراض االلتهاب األخرى
• زيادة كثرة التهاب الفطريات المهبلية.

الحاالت التي يجب فيها استخدام حبوب منع
الحمل
إذا وجدت الحاالت أو األوضاع المذكورة أدناه يجب حتما عدم
استخدام حبوب منع الحمل:
• مشاكل تخثر وأمراض الشرايين مثل إلتهاب الوريد الخثاري
(الجلطات الدموية وما شابه)
• أمراض القلب والضغط العالي
• مرض السكري
• ارتفاع شديد في دهون الدم
• مرض الكبد النشط واألورام
• سرطان الثدي
• النزيف المهبلي غير العادي
• الحمل أو االشتباه بالحمل
• التدخين
• الرضاعة
• أكبر من  40عام
• أورام معروفة أو مشتبه بها مرتبطة بهرمون االستروجين
• أمراض مزمنة (الكلى ،الرئة ،الكبد وما شابه)
أما في الحاالت المذكورة أدناه فإن استخدام حبوب منع الحمل
غير مالئم:
• مرض السكري الذي ظهر أثناء الحمل
• الصرع

أساليب منع الحمل واألعراض الجانبية لها

• مرض اليرقان الذي ظهر أثناء الحمل بسبب انسداد القناة
الصفراوية.
• فقر الدم المنجلي
• مرض المرارة
• الذين لديهم افرازات حليب (صدور حليب من الثدي بدون
وجود حمل)
• وجود أوراوم ليفية في الرحم
• أمراض تستوجب النوم لمدة طويلة

فوائد حبوب منع الحمل
يوجد لحبوب منع الحمل بعض الفوائد األخرى باالضافة إلى منع
الحمل:
• الحد من أورام أمراض الثدي الحميدة
• الحد من أورام حويصالت المبيض الحميدة
• الحد من سرطان بطانة الرحم
• الحد من سرطان المبيض
• الحد من الحمل خارج الرحم
• الحد من مرض التهاب الحوض الحاد
• الحد من نوبات التهاب المفاصل الروماتويدي
• الحد من كمية نزيف الطمث والحد من فقر الدم المرتبط
بالنزيف.
• تقليل آالم الطمث.

هل تؤدي حبوب منع الحمل
إلى الصابة بالسرطان؟
وفقا لألبحاث التي تمت تم التوصل إلى أن استعمال حبوب
منع الحمل لمدة عام يؤدي إلى إنخفاض بنسبة  %80 – 40من
سرطان المبايض وبنسبة  %50من سرطان الغشاء داخل الرحم.
باالضافة إلى ذلك تم التوصل إلى أن له تأثير حماية ضد سرطان
األمعاء الغليظة .ولكن استخدامه لسنوات طويلة يؤدي إلى زيادة
واضحة في سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي.
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حقن الهرمون وأشرطة الهرمون تحت الجلد

إن نسبة وقاية حقن
الهرمون وأشرطة ما
تحت الجلد هي – 98
.%99

حقن الهرمون وأشرطة الهرمون تحت الجلد يقوم بمنع الحمل:
• عن طريق منع االباضة،
• عن طريق تغيير تركيبة الطبقة الداخلية للرحم،
• عن طريق تكثيف السائل عنق الرحم ومنع الحيوانات المنوية
من المرور.

أشرطة الهرمون تحت الجلد

هي عبارة عن كبسوالت يتم وضعها أسفل الجلد تقوم بافراز
هرمون بكميات محددة يوميا .يوفر وقاية تتساوى مع العقم
الجراحي طوال ثالثة سنوات .يمكن أن يتم تفضيله من قبل
النساء اللواتي ال يالئمهن استخدام حبوب منع الحمل وذلك ألنه
ال يحتوي على هرمون االستروجين .يمكن لألمهات اللواتي
يرضعن أيضا أن يستخدموه.
آثاره الجانبية كاآلتي:
• زيادة الوزن
• عدم انتظام الدورة
• التوتر النفسي وسهولة الغضب.

حقن الهرمون

يتم تطبيق حقن الهرمون مرة كل شهر أو كل ثالثة أشهر .يتم
تطبيق الحقن التي تحتوي فقط على هرمون البروجسترون مرة
كل ثالثة أشهر والتي تحتوي على هرمون االستروجين وعلى
البروجسترون يطبق مرة كل شهر .توفر حماية فعالة .يمكن أن
يؤدي استخدامها ألكثر من عام إلى الحد من الطمث أو انقطاعه.
إن أكثر تأثير جانبي لحقن الثالثة أشهر هي الزيادة في الوزن.
ويمكن أن يؤدي إلى التوتر وسرعة الغضب .إن أكثر سبب
لترك الوسيلة هو النزيف الذي يحدث بين فترات الطمث في أول
االستخدام أو عدم حدوث الطمث لمدة طويلة.

وسائل داخل الرحم

يتم تركيبها في الفراغ ذاخل الرحم .تكون على شكل «»T
وتكون قد صنعت من البالستيك .يوجد منه نوعان .النوع األول
منه نحاسي ،أما الثاني فهرموني .يمكن أن يستخدم من  5إلى 7
سنوات .يمكن أن يتم

أساليب منع الحمل واألعراض الجانبية لها

تفضيل األدوات داخل الرحم من قبل النساء اللواتي بفترة
الرضاعة واللواتي يضرهم حبوب منع الحمل .يمكن أن يؤدي
التفكير بأنه سيتم تركيب األداة داخل الرحم إلى شعور النساء
بالضيق قبل التطبيق وقبل اخراجه.

أدوات داخل الرحم من النحاس
عن طريق تركيب أداة داخل الرحم من النحاس تترك ايونات
نحاس داخل الرحم ومن ناحية أخرى يتكون هنالك وسط التهاب
ضد النحاس في الطبقة داخل الرحم .يفقد الغشاء داخل الرحم
قابلتيه الستقبال الجنين بسبب ايونات النحاس من جهة ومن جهة
أخرى بسبب الوسط االلتهابي .باالضافة إلى ذلك فإن الوسط
االلتهابي الذي تكون بسبب األداة داخل الرحم يؤثر في األنابيب
وعنق الرحم .تتغيير تركيبة سائل عنق الرحم وتمنع مرور
الحيوانات المنوية .تضطرب حيوية وحركة الحيوانات المنوية.
تضر االيونات النحاسية بالبويضة وبشكل البويضة الملقحة كثيرة
الخاليا (الكيسة) التي تقع في الرحم بعد أسبوع من التلقيح .نتيجة
لكل هذه العوامل يمنع الحمل .ولكن يمكن أن يتكون نادرا حمل
بالرغم من األداة داخل الرحم النحاسية .في هذه الحالة ال يوجد
هنالك ضرر معروف من األداة داخل الرحم تمس بالجنين.

األعراض الجانبية لألدوات داخل الرحم من
النحاس
يوجد هنالك أعراض جانبية لألدوات داخل الرحم من النحاس
التي يتم تفضيلها بسبب كونها أرخص مقارنة مع أدوات داخل
الرحم الهرمونية ،وهي:
• تزداد اإلفرازات التي تأتي من المهبل بعد القيام بالتطبيق.
يؤدي هذا الوضع إلى عدم الراحة في الحياة اليومية .إن زيادة
االفرازات يزيد من احتمال االلتهابات .وخصوصا يزداد خطر
االصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية االيدز.
• يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام الطمث.
• يمكن أن يزداد كمية نزيف الطمث ويمكن أن يتكون نتيجة لذلك
فقر دم.
• يمكن أن يتم رؤية بقع دم قبل وبعد الطمث.

إن نسبة حماية
األدوات داخل الرحم
من النحاس هي
.%98
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إن نسبة حماية
األدوات داخل الرحم
الهرمونية هي
.%99

• ان  %8 – 5من الحمل الذي يحدث بالرغم من استخدام أداة
داخل الرحم يكون حمل خارج الرحم.
• يمكن أن يؤدي إلى اجهاض الجنين .ان نسبة خطر االجهاض
في الحمل الذي يحدث بالرغم من استخدام أداة داخل الرحم هو
.%50
• يمكن له أن يثقب جدار الرحم.

األدوات داخل الرحم الهرمونية
لقد تم تطويره من أجل خفض األعراض الجانبية لألدوات داخل
الرحم النحاسية من أجل زيادة فعالية الوسيلة .بسبب هرمون
الحمل الذي ينشره يزداد كثافة سائل عنق الرحم ويزيد من تأثير
منع دخول الحيوانات المنوية .ويزيد من كثافة سائل األنابيب
وتصعيب مرور الحيوانات المنوية .وألنها تقوم بجعل بطانة
الرحم رقيقة يقل احتمال تمسك وانغراس البويضة في الرحم.
بفضل األدوات داخل الرحم الهرمونية تقل كمية نزف الطمث
ويمنع تكون فقر الدم .وألنها تزيد من كثافة افرازات عنق الرحم
ال تزداد االفرازات ،وبالتالي يقل خطر االصابة بااللتهابات.
ولكنه أغلى مقارنة مع األدوات داخل الرحم النحاسية .باإلضافة
إلى ذلك يمكن أن يحدث أوضاع مثل الحد جدا من كمية نزف
الطمث أو انقطاع الطمث الذي يستمر لمدة  6 – 5أشهر.
تظهر فعالية الحماية
باستخدام الواقي الذكري تغييرا
وفقا لشكل االستخدام .تقل فعالية تأثيره غالف من أجل الرجل (واقي ذكري)
ألسباب مثل أخطاء االنتاج ،التمزق،
هو أكثر أسلوب مستخدم .يطلق على غالف الرجل
االستخدام في فترة اقتراب العالقة ،تفريغ أيضا اسم العوازل أو الواقي الذكري .وهو عبارة
الحيوانات المنوية في المهبل أثناء
عن غالف يشبه الغشاء رفيع يحيط بالقضيب .يمنع
اخراجه .عند استخدامه بشكل فعال تفريغ الحيوانات المنوية في المهبل .عادة ما يصنع
ترتفع نسبة حمايته لغاية
الواقي الذكري من البولي يوريثين أو الالتكس .إن هذه
.%97
المواد تمنع مرور الحيوانات المنوية باالضافة إلى العديد

من البكتيريا والفيروسات أيضا .وبفضل ذلك باالضافة إلى أنه
يكون قد منع الحمل يكون أيضا قد وقى من األمراض التي تنتقل
بالطرق الجنسية .في بعض أنواع الواقي الذكري يتم اضافة مادة
قاتلة للحيوانات المنوية بهدف حماية فعاليته حتى في الحاالت
التي يحدث فيها تمزق للواقي الذكري .وعنــد طلــب وقايــة
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أكبر يمكن استخدام رغوة أو جل يطبق على المهبل قاتل
للحيوانات المنوية مع الواقي الذكري.

غالف من أجل المرأة (رأسية عنق الرحم)
يكون بتركيبة غشائية رقيقة .عادة ما ينتج من البولي يوريثين.
يوجد حلقة في كل طرف من طرفيه .يتم وضع أحد الحلقات داخل
المهبل والثاني على مدخل المهبل .إن فائدة الواقي األنثوي أنه
يكون تحت ادارة المرأة وأنه يوفر حماية من بعض األمراض
التي تنتقل عبر الطرق الجنسية .على سبيل المثال تقي بنسبة أكثر
من  %90من خطر انتقال مرض فيروس نقص المناعة البشرية
االيدز .ولكن ألنه باهظ الثمن وأحجامه الكبيرة يوجد هنالك
صعوبة من استخدامه .كلما يتم التعود على الوسيلة تزداد الفعالية.

قتلة الحيوانات المنوية
يتم استخدام عدة مواد قاتلة للحيوانات المنوية مثل الجل والكريم
والرغوة واسفنجة المهبل والتحاميل من أجل منع الحمل غير
المرغوب به .يمكن أن يتم استخدام قتلة الحيوانات المنوية لوحدها
باالضافة إلى أنه يمكن استخدامها مع الواقي الذكري أو الغشاء
الحاجز .لكي يبدأ تأثير هذه المواد يجب االنتظار  5 – 3دقائق
بعد تركيبها في المهبل .اذا لم يتم انتظار هذه لمدة يمكن أن يتكون
حمل.

ان نسبة الوقاية
باستخدام الواقي
األنثوي هو
.%97

عند استخدام قتلة
الحيوانات المنوية لوحدها
تكون نسبة الحماية بشكل عام
حتى في أنسب استعمال
هي .%85

ألن المواد المستخدمة تكون ذو أساس كيميائي يمكن أن تؤدي
إلى تهيج في المهبل أو في منطقة األعضاء التناسلية الخارجية.
ال تمتلك وقاية ضد األمراض التي تنتقل بالطرق الجنسية .على
العكس من ذلك تزيد من احتمال تكوين الميكروبات أمراضا ألنها
تؤدي إلى تهيج.

وسيلة التقويم
لدى كل امرأة دورة طمث خاصة بها .تعتمد وسيلة التقويم على
الحماية من خالل ايجاد األيام المناسبة لتكون الحمل خالل دورة
الطمث.
• أوال يتم تحديد دورة الطمث للمرأة.
• وفقا لدورة الطمث يحاول تحديد تاريخ االباضة.

17

نسبة الفعالية
للحماية بواسطة التقويم
هي .%65
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اذا تم اضافة متابعة
االفراز القادم من المهبل
إلى وسيلة التقويم ترتفع
الفعالية لتصل إلى نسبة
.%95

• إن  2يوم قبل يوم االباضة و 2يوم بعد يوم االباضة تقريبا هي
أكثر األيام المناسبة لتكون الحمل.
• يبقى الحيوان المنوي على قيد الحياة في جسم المرأة  72ساعة
تقريبا.
• تفقد خلية البويضة حياتها خالل  48ساعة تقريبا بعد االباضة.
بالرغم من جميع هذه المعلومات اال أن يمكن أن ال يكون يوم
االباضة هو ذاته عند كل امرأة ونادرا ما تعيش الحيوانات المنوية
في األعضاء التناسلية األنثوية للمرأة لغاية  1أسبوع .لذلك فإن
طريقة التقويم ليست وسيلة حماية فعالة جدا وفقا لوسائل الوقاية
األخرى.
على سبيل المثال لدى إمرة تكون دورة الطمث لديها  29يوم،
يكون اليوم  15اعتبارا من أول يوم طمث لديها هو يوم االباضة.
األيام األيام المثلى للحمل لدى المرأة هو اليوم  15والثالثة أيام
التي تسبقها .ولكن زيادة هذه الفترة لمدة  2 – 1يوم يزيد من
فعالية الوسيلة .في األيام المناسبة للحمل يجب عدم القيام بالعالقة
الجنسية أو القيام باستخدام وسائل اضافية مثل الواقي الذكري.

اذا تم اضافة متابعة
درجة الحرارة إلى وسيلة
التقويم ترتفع الفعالية
لتصل إلى نسبة
.%95

تكون لدى كل مرأة الفترة ما بعد االباضة والتي تبلغ  14يوم
ثابتة .أما المتغير من مرأة ألخرى فهي فترة النصف األول .لكي
يتم استخدام وسيلة التقويم يجب متابعة الطمث بشكل منتظم لمدة
 3أشهر على األقل ويجب تسجيل أيام الطمث .وبذلك يمكن أن
يتم حساب يوم االباضة .ولكي تكون هذه الوسيلة ناجحة يجب أن
تمتلك المرأة دورة طمث منتظمة (سليمة االيقاع),

متابعة افرازات المهبل
قبل االباضة بمدة  4 – 3أيام تزداد االفرازات األنثوية البراقة
العادية .تتحول إلى مظهر الصق مثل بياض البيض ،وتبدأ
بالتمدد .يصل مقدار التمدد هذا عند وضعه بين اصبعين قبل
االباضة إلى  10سم تقريبا .في اليوم الذي يلي االباضة يفقد فجأة
مرونته وال يظهر خاصية التمدد .بينما كان مائعا براقا يتحول
إلى لزوجة كثيفة غير المعة .اعتبارا من اليوم الذي تبدأ فيه هذه
االفرازات بالزيادة والتمدد عـند وضعــها

أساليب منع الحمل واألعراض الجانبية لها
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بين اصبعين ولغاية اليوم الذي فقدان هذه الخاصية تكون نسبة
الحمل عالية .في حال وجود أي مرض التهابي في المهبل ال
يمكن أن يتم تقييم هذا األسلوب.

متابعة حرارة الجسم
في النصف الثاني بعد االباضة تزداد درجة حرارة الجسم العادية
 0,4 – 0,3درجات .بعد أن يتم تحديد الزيادة يتم تأجيل العالقة
الجنسية  3أيام .قبل القيام بهذا يجب كل يوم عند االستيقاظ وقبل
القيام بعمل أي حركة يجب قياس درجة حرارة الجسم وتحديد
قيمته العادية.

العزل
يتم تطبيقها عن طريق سحب القضيب نحو الخلف قبل القذف.
يهدف بهذه الوسيلة ابقائ الحيوانات المنوية خارج األعضاء
التناسلية لإلناث .ولكن هنالك صعوبة تحكم الرجل بنفسه .وألنه
يمكن أن يحدث تسرب للحيوانات المنوية قبل القذف فإن نسبة
وقاية هذه الوسيلة أقل من الوسائل األخرى .باالضافة إلى ذلك
فإن قذف الحيوانات المنوية في منطقة قريبة من المهبل يمكن أن
يؤدي إلى الحمل.

الوقاية بعد العالقة الجنسية
هنالك نوعان من أساليب الوقاية بعد العالقة الجنسية .في الوسيلة
األولى يتم استخدام حبوب منع الحمل بكمية كبيرة مرتان بفارق
فترة زمنية  12ساعة خالل أول  72ساعة من العالقة الجنسية.
هكذا تفقد بطانة الرحم قابليتها على استقبال البويضة .يمكن أن
يؤدي هذا التطبيق إلى شكاوي مثل الغثيان والقيء وألم في الثدي
وصداع .باالضافة إلى ذلك يمكن أن تغيير يوم بدء الطمث أو أن
يؤدي إلى عدم انتظام في الطمث .في حال عدم التمكن من منع
الحمل بالرغم من تطبيق هذه الوسيلة ينتج عن ذلك احتمال حدوث
تشوهات خلقية في الطفل بسبب كمية الهرمون المرتفعة التي تم
تناولها .يجب أن ال يتم تناولها أبدا دون استشارة الطبيب.

إن استخدام حبوب منع
الحمل بكمية كبيرة مرتان
بفارق فترة زمنية  12ساعة
خالل أول  72ساعة من العالقة
الجنسية يقي من الحمل
بنسبة .%75
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الفعالية بنسبة
.%96

أما وسيلة الحماية الطارئة األخرى فهي تطبيق أداة داخل الرحم
خالل  72ساعة .يهدف هنا توفير التخلص من الحمل اذا تكون
وذلك قبل انغراسه في الرحم.

التعقيم (االخصاء) الجراحي
يتم عن طريق ربط األنابيب لدى النساء وهن تحت التخدير العام.
يمكن أن يتكون نادرا بعد العملية عدم انتظام في الدورة وآالم في
البطن .أما لدى الرجال تتم بتطبيق تخدير موضعي باسلوب يطلق
عليه اسم قطع القناة الدافقة .يجب أن يتم اعتبار أن هذه الطريقة
عبارة عن طريقة غير قابلة للرجعة .يجب تقييم األوضاع مثل
عمر الزوجين ،وعدد األطفال ،وتركيبة العائلة جيدا .يمكن أن
ينصح به النساء اللواتي يمتلكن خطورة طبية مؤكدة نتيجة القيام
بالوالدة .في حال طلب الوالدة من جديد ألي سبب من األسباب
فإنه بالرغم من أن هنالك امكانية العودة من العقم بأساليب
الجراحة المجهرية للنساء والرجال ولكن نسبة الحمل تنخفض
بدرجة كبيرة.

إنهاء الحمل :االجهاض

ال يعني االجهاض
على أنه وسيلة
والدة أبدا.

الجهاض يعني «الكشط» .يمكن تطبيق االجهاض بهدف
التشخيص في اضطرابات النزيف والنزيف بعد فترة انقطاع
الطمث أو للتوصل إلى حدوث أو عدم حدوث اباضة في أبحاث
عدم التمكن من حدوث حمل (العقم) .عن استخدام كلمة اجهاض
يفهم عادة على أنها العملية التي تتم بهدف انهاء الحمل وليس التي
تتم للحصول على نسيج من داخل الرحم .إن مثل هذا النوع من
االجهاض هو عبارة عن التطبيق بحيث يتم أخذ السطح الداخلي
للجنين والرحم عن طريق الدخول من المهبل عند بداية الحمل.
يجب أن يتم توعية األزواج بشأن وسائل تنظيم األسرة الفعالة
ويجب أن يقوموا بواجباتهم بشكل متبادل بهذا الشأن .ألن
اإلجهاض ليس وسيلة تنظيم أسرة على اإلطالق.

أساليب منع الحمل واألعراض الجانبية لها

لقد تم في بلدنا وبالقانون تعريف وتحديد اإلجهاض الذي يتم بهدف
انهاء الحمل .ووفقا لذلك تسمح القوانين فقط لالجهاض للحمل
الذي يستمر لنهاية األسبوع العاشر ( )10فقط .يجب الحصول
على موافقة الزوج والزوجة لإلجهاض لدى النساء المتزوجات
واللواتي يبلغن من العمر أكثر من  18عام .أما النساء غير
المزوجات يمكن أن يقمن باالجهاض بموافقتهم الشخصية فقط.
أما اللواتي يقل عمرهن عن  18عام يمكن أن تخضع لالجهاض
بموافقة ولي أمرها أو األوصياء عليها .اذا كان االجهاض
ناتجا عن قرار محكمة يجب قبل القيام بالعملية وجود ابالغ من
المحكمة أوال.
أما لدى النساء اللواتي يتعدى لديهم فترة الحمل  10أسابيع ال
يمكن القيام باالجهاض .النساء التي تكون بهذا الوضع ،وفي
حال وجود أحد األمراض المذكورة في القائمة رقم ( )2المرفقة
لآلئحة رقم  18255وتاريخ  1983/12/18المتعلقة بقيام وتدقيق
خدمات انهاء الحمل والتعقيم فقط ،يمكن القيام باالجهاض من قبل
أخصائي أمراض نسائية وتوليد .يجب أن يتم يحدد المرض تقرير
معلل يستند إلى نتائج سريرية ومخبرية مؤكدة يعد من كل من
أخصائي أمراض نسائية وتوليد وطبيب مختص بالمرض المعني.
وإال فهنالك عقوبات جنائية صارمة بشأن اللذين قاموا بهذه العملية
وبشأن الشخص الذي أجريت له هذه العملية.
مخاطر االجهاض بالنسبة لألم
• النزيف ،انثقاب الرحم وااللتهابات
• احتمال االجهاض أو الوالدة المبكرة للحمل التالي
• اضطرابات طمث ،حمل خارج الرحم ،مشكلة انفصال
المشيمة أثناء الوالدة وذلك بسبب األضرار التي احقت بالسطح
الداخلي للرحم
• متالزمة ما بعد االجهاض (اضطرابات النوم ،الشعور
بالذنب ،تعاطي المخدرات وما شابه وحتى االنتحار)
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ا لفعا ليا ت
الوسائل
قم بتعبئة المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بوسائل منع الحمل في الجدول الموضح أدناه.
اسم الوسيلة

حبوب منع الحمل

حقن الهرمون

أدوات داخل الرحم
النحاسية

الغالف الذكري

وسائل التقويم

العزل

كيف تتم؟

ما هي نسبة وقايتها؟

هل لديها أية سلبيات؟
اذا وجد ما هي؟

أساليب منع الحمل واألعراض الجانبية لها

اسم الوسيلة

الوقاية بعد العالقة
الجنسية (مستعجلة)

غسل المهبل

التعقيم عبر العملية
الجراحية

كيف تتم؟

ما هي نسبة وقايتها؟

هل لديها أية سلبيات؟
اذا وجد ما هي؟
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الشكر والصالحيات

ق من خالل  EDAMنيابةً عن المديرية العامة لألسرة وخدمات
تم تحضير المعلومات الواردة في هذا الكتاب بجه ٍد
كبير ودقي ٍ
ٍ
المجتمع ،وبتقديم معلومات عن اإلطار العام أكثر من تحليل موضوع أو مواضيع معينة بشكل شامل .ووفقا ً لذلك ،فإن الغرض
من المعلومات الواردة في هذه المواد ليست لتقديم المشاورات والخدمات المهنية واألكاديمية .وجميع أنواع المخاطر التي قد
تنشأ نتيجة استخدام المعلومات الواردة في المواد عائدة للقارئ وال ُمستخدم .ويتحمل القارئ و المستفيد بشكل كامل المخاطر
والمسؤوليات المتعلقة بجميع أنواع األضرار الناجمة عن اإلستعمال .وال يمكن تحميل المسؤولية لمديرية األسرة وخدمات
المجتمع ولـ  EDAMفي القضايا المتعلقة بالعقد الذي تم ذكر طرق استخدامه (بما في ذلك عن ما يصدر من اإلهمال) ،وفي
جميع أنواع األضرار العرضية والتبعية الخاصة والناتجة عن القوانين والمسؤوليات التقصيرية.
لإلقتراحات واإلنتقادات ،نشكر ك ّل من علي إحسان تاشجي ،أيهان توكغوز ،أيال أغابيغوم ،عائشة غوناي ،ابوبكر شانأتيش،
أسين جابار ،فيغان يلماز ،غولباهار قورقماز أسالن،غولهان جينغيز ،غولهانم بايراك ،حواء سوال ،إيشيل بولوت ،إيلكار إينانج
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اسطنبول قامت بالخدمة اإللزامية ( )1993-1992في المركز الصحي لقاراسو في مدينة
ساكاريا .وأتمت إختصاصها ( )1997-1993في قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى
 SBحسكة للبحوث والتعليم بجامعة اسطنبول .كما عملت بعد ذلك بعيادتها الخاصة،
وبالمركز الطبي شادية خاتون الخاص ،وفي مشفى اسطنبول ( .)1998-2009وال تزال
تعمل اآلن بمستشفى ميديكل بارك في الفاتح .وهي عضوة من أعضاء  ،TGTVوهي من
إحدى أعضاء مؤسسي جمعية التضامن الصحي النسائي .متزوجة ولديها ثالثة أطفال.

