منع الحمل الطارئ
إذا مارستي الجنس بدون مانع للحمل ،أو كانت لديك مشكلة في اتباع طريقتك المعتادة (أغفلتي تناول حبوب منع الحمل ،أو تمزق
الواقي الذكري/األنثوي) ،يمكن أن يساعدك منع الحمل الطارئ على منع الحمل غير ال ُمخطط له.

ثمة نوعان من منع الحمل الطارئ بإمكانك استخدامھما:

ما ھي اآلثار الجانبية الممكنة؟

» »حبوب منع الحمل الطارئ ()ECP

ليست ھناك آثار جانبية شائعة ،ولكن بعض النساء يشعرن باالعياء/الغثيان في
البطن أو يشعرن بألم خفيف في الثديين أو صداع .وقد تضطرب الدورة الشھرية
لدى بعض النساء بعد تناول ECP

» »مانعة الحمل الرحمية النحاسية ()Cu-IUD

ما ھي حبوب منع الحمل الطارئ ()ECP؟
يُطلق على مانع الحمل  ECPأحيانًا ”حبة الصباح التالي“ .هناك نوعان من
حبوب منع الحمل  ECPوهما ليفونورجيستريل (ماركات متعددة) ويولببريستال
آسيتايت (يُباع كماركة إيالوان ماركة مسجلة).
ال يجب بالضرورة تناول مانع الحمل  ECPفي الصباح التالي.
إنها تمنع حدوث حوالي  85بالمائة من حاالت الحمل المتوقعة .إن يولببريستال
آسيتايت أكثر فعالية من ليفونورجيستريل.
إن حبوب مانع الحمل  ECPليست حبوب إجهاض .إذا كنت حامال فإن حبة مانع
الحمل  ECPلن تعمل لديك.
تتوفر حبوب منع الحمل الطارئ في الصيدليات بدون وصفة طبية.

كيف أتناول ECP؟
يجب أخذ مانع الحمل  ECPفي أقرب فرصة ممكنة بعد ممارسة الجنس بدون
وقاية ،ويُستحسن أن يتم ذلك خالل  24ساعة (يوم واحد) ،لكن مانع الحمل سيعمل
إذا أُخِ ذ خالل  96ساعة (أربعة أيام) أو  120ساعة (خمسة أيام) وذلك استنادًا
إلى النوع.
يمكن أن تؤدي بعض األدوية إلى إضعاف فعالية وقد تحتاجين إلى جرعة أكبر.
ناقشي الصيدالني أو الطبيب حول أية أدوية تتناولينھا قبل البدء في تناول ECP
إذا استفرغت خالل أقل من ساعتين إلى ثالث ساعات من تناولك مانع الحمل
 ECPوحسب النوع الذي تستعملينه ،يجب عليك أخذ جرعة أخرى .إذا حدث
التقيؤ بعد مرور ساعاتين أو ثالث ساعات من تناولك المانع ،ال حاجة لك لتناول
جرعة أخرى.
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يجب أن تتحدثي إلى طبيبك أو إلى ممرضة أو صيدالني بعد تناول  ECPإذا:
ت تعتقدين أنك حامال
» »كن ِ
» »تأخرت دورتك الشھرية ألكثر من سبعة أيام
أخف من المعتاد
» »أصبحت مدة دورتك الشھرية أقصر أو أصبحت
ّ
» »شعرتي بألم مفاجئ أو غير معتاد تحت البطن (قد تكون ھذه عالمة على
الحمل المنتبذ ،حيث تلتصق البويضة المخصبة خارج الرحم – ھذه الحالة
نادرة ولكنھا خطيرة وتحتاج لعناية طبية عاجلة).

أين أحصل على ECP؟
بإمكانك الحصول على حبوب منع الحمل من الصيدالني الكيماوي أو من
الصيدلية .وقد يطرح عليك الصيدالني بعض األسئلة عن صحتك ليتأكد من سالمة
تناولك لحبوب منع الحمل الطارئ.
إذا كان عمرك أق ّل من  16سنة ،قد يطرح عليك الصيدالني بعض األسئلة عن
صحتك ليتأكد من فھمك آلثار تناولك لحبوب منع الحمل الطارئ.

ما ھي مانعة الحمل الرحمية النحاسية ()Cu-IUD؟
 Cu-IUDھي عبارة عن جھاز مانع للحمل صغير يتم وضعه داخل الرحم.
وعندما يتم إدخال الجھاز خالل خمسة أيام من ممارسة الجنس بدون وقاية ،يكون
طريقة فعالة جدا ً لمنع الحمل .ويمكن القيام بذلك فقط بواسطة أطباء
مدربين خصيصا.
وممرضات /ممرضين َّ
ويمكن أيضا استخدام  IUDالنحاسية كمانعة حمل دائمة.

الصفحة  1من 2

www.fpv.org.au

www.thewomens.org.au
منع الحمل الدائم

أين تحصلين على المزيد من المعلومات

ال تقلل  ECPخطر حدوث الحمل إذا مارستي الجنس مرة أخرى .ومن اآلمن
تناول  ECPأكثر من مرة خالل دورة طمث واحدة .غير أن استخدام طريقة
موثوقة لمنع الحمل ھي أفضل حماية من الحمل غير المخطط له .ويمكن أن يناقش
معك األخصائي الصحي خيارات منع الحمل.

» »الطبيب العمومي ( )GPفي منطقتك

ھل تعلمين؟
» »أنه من حقك تناول موانع الحمل والتحكم في خصوبتك.
» »أنه يمكنك اختيار استخدام مانع الحمل المؤقت والقابل لاللغاء.
» »أنه ثمة طرق لمنع الحمل ال يتوجب فيھا إشراك شريكك.
» »أن بعض أنواع منع الحمل متوفرة بأسعار رخيصة نسبيا لدى		
بعض الجھات.
» »أن معظم النساء الالتي يستخدمن موانع الحمل قلما تحدث لديھن
آثار جانبية.
تذكـر استعمالھا		
» »أن ثمة أنواع من موانع الحمل ال يتعين عليك
ُّ
يوميا .ويمكن أن تستمر صالحيتھا من ثالث إلى عشر سنوات		 .
ويُطلق عليھا  LARCsأو مانع الحمل طويل األمد القابل لاللغاء.

» »الصيدلية المحلية
» » Nurse on Call – 1300 60 60 24عبر خدمة على الرقم
» »Family Planning Victoria
ھاتف(1800 013 952 or 03 9257 0100 :مكالمة مجانية)
الموقع االلكترونيwww.fpv.org.au :
» »مركز الترحيب بالنساء (فكتوريا فقط)
مستشفى النساء الملكي
ھاتف(1800 442 007 or (03) 8345 3037 :للمتصالت من
األرياف)
البريد اإللكترونيwwcadmin@thewomens.org.au :
» »مركز المعلومات الصحية التابع ل Women’sالمستشفى
Royal Women’s Hospital
ھاتف(03) 8345 3190 :
بريد إلكترونdrug.information@thewomens.org.au :

أوراق معلومات ذات صلة
» »منع الحمل – خياراتك
» »مانع الحمل طويل األمد القابل لاللغاء ()LARC
» »حبوب منع الحمل

الواقي الذكري/األنثوي فكرة جيدة في كل األوقات
بغض النظر عن نوع مانع الحمل الذي تختارينه ،فإن استخدام الواقي
الذكري/األنثوي ھي الطريقة الوحيدة لحماية نفسك من األمراض المنقولة
جنسيا (.)STIs
أحد األمراض المنقولة جنسيا الشائعة في أستراليا ھو  chlamydiaوھو
مرض قد يؤدي إلى فقدان الخصوبة في حالة عدم عالجه .إن استخدام
الواقي الذكري/األنثوي في كل مرة تمارسين فيھا الجنس ھو أفضل حماية
لك من  HIV/AIDSو  STIsاألخرى .بعض موانع الحمل األخرى ال
تقيك من األمراض المنقولة جنسيا.
الواقي الذكري
الواقي الذكري عبارة عن غطاء/غالف مطاطي رقيق أو ُمصنع وفق توليفة
خاصة يتم ارتداؤه على العضو الذكري المنتصب.
وھو يقوم بجمع الحيوانات المنوية ويعيق دخولھا في الفرج والرحم (حيث
ينمو الطفل).
ويجب عليك استخدام واقي ذكري جديد في كل مرة تمارس فيھا الجنس
وأن تحرص على ارتدائه ونزعه بطريقة صحيحة .الواقي الذكري
مخصص لالستخدام مرة واحدة فقط ،ويمكن شراؤه من الصيدليات وبعض
متاجر السوبرماركت.

ىفمستش لبقا تل نصلتامللء اكي Royal Women’s Hospitalتوركفي ةأسرلي امظنوت Family Planning Victoriaورقة أو تدملذه اه يترد ف يتلا (ةمشورلأو ا اتمعلوملذه ام هأو استخدا) ةمشورلأو ا اتمعلوملن اع شخص يه أاية تجلمسؤو يي أا ج
ب يهافاى أسات عمعلومللذه ام هدنق حنة .نراإلشسا مل ءاسنلي اعتشج مته .ودقتي هاءمتلم ىمد قييمية تليتحملون مسؤوها يلذين يدخلون إلص ااأشخلي اعأن جماندكي مخل انتك إذا .يحس صرامم عحية مصلن اهتايجاﻗﺷﺔ اﺣتا ب طﺑل عحتك  ،فيجكيلص نأشب فس ونلا
.ىفمستشلا يلطوارئ فل مى أقرب قسلإ هاذبلب ا عجلة  ،فيجكيلعا ةعاى ريلجة إاحب نتك ك أو إذاب صاخلحية اصلة اعاريلا مدقمن م ةمشورلا© The Royal Women’s Hospital and Family Planning Victoria, 2015-2018
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