
تم التحدیث لیشمل توجیھات
2017 منظمة الصحة العالمیة خالل عام استشیروا مقدمي خدمات تنظیم األسرة، باستطاعتھم مساعدتكم

ھل تعرفون خیاراتكم لوسائل 
تنظیم األسرة؟ 

عبارة عن غرسة واحدة تزرع تحت الجلد في الجزء   •
الداخلي العلوي من الذراع.

عالیة الفعالیة وتستمر فعالیتھا لمدة 3 سنوات.  •
یمكن للسیدات من جمیع األعمار استخدامھا سواء   •

أنجبن ام لم ینجبن بعد. 
یمكن للسیدة ان تطلب من مقدم الخدمة الُمدرب نزع   •

الغرسة بأي وقت. وبعدھا یمكن ان یحدث الحمل بدون تأخیر. 
قد یحدث نزیف خفیف أو تنقیط أو قد ینقطع الحیض   •

لفترة وھذه األعراض بسیطة وال تسبب أي ضرر للسیدة وقد 
تختفي خالل عدة أشھر. 
وسیلة آمنة للمرضعات.   •

الغرسة

أقراص منع الحمل الطارئة  

وسیلة عالیة الفعالیة وآمنة.   •
تؤخذ كحقنة بالعضل كل 3 شھور (13 أسبوع) –   •

باستخدام حقنة الدیبوبروفیرا أو كل شھرین باستخدام حقنة النت 
ان ویمكن التأخر في أخذ الحقنة التالیة لغایة 4 اسابیع عن 
موعدھا بالنسبة للدیبوبروفیرا وألسبوعین بالنسبة للنت ان. 

ممكن أخذ الحقنة من خارج المنشأة الصحیة.  •
غالباً ما یحدث نزیف خفیف أو تنقیط غیر متوقع خالل   •

األشھر األولى، ثم غالباً  ما ینقطع الحیض. ممكن حدوث زیادة 
بسیطة بالوزن وصداع خفیف وھذه األعراض بسیطة وال 

تسبب أي ضرر للسیدة. 
تتسم بالخصوصیة اذ ال یمكن لألخرین معرفة ان السیدة   •

تستخدم الحقن. 
یمكن للسیدات من جمیع األعمار استخدامھا سواء أنجبن   •

ام لم ینجبن بعد. 
عند التوقف عن أخذ الحقن تعود قدرة السیدة على   •

اإلنجاب. قد یستغرق ذلك من 6 – 10 أشھر بالنسبة لحقنة 
الدیبوبروفیرا. 

وسیلة آمنة للمرضعات، تستخدم بعد 6 اسابیع من   •
الوالدة. 

قد تتوفر الحقن الشھریة (الحقن الُمركبة) مثل السیكلو-فم،   •
وھذه الحقن تقلل من كمیة دم الحیض ومدة نزولھ وتواتره. 

ومن الممكن حدوث تنقیط أو نزیف خفیف غیر متوقع. 

الحقن

الوسائل المعتمدة على الوعي بفترة 
والمتضمنة حساب األیام القیاسیةالخصوبة 

الحاجز المھبلي ومبیدات 
النطاف 

الواقي الذكري

كیف تجعل الوسیلة التي تستخدمھا أكثر 
فعالیة

الغرسة واللولب والتعقیم األنثوي: تحتاج السیدة للقیام 
بشيء بسیط أو عدم القیام بشي بعد االجراء.

قطع القنوات المنویة للرجال: استخدام وسیلة أخرى 
خالل الثالث أشھر االولى. 

الحقن: اخذ الحقنة في الموعد المحدد.
قطع الطمث باألرضاع: االرضاع المتكرر خالل النھار 

واللیل. 
األقراص: تناولي قرص كل یوم وبنفس الموعد.

اللصقة والحلقة المھبلیة: الحفاظ علیھا بمكانھا وتغییرھا 
بالوقت المناسب.

الواقي الذكري والحاجز المھبلي: استخدامھا بالشكل 
الصحیح في كل جماع.

الوسائل المعتمدة على الوعي بفترة الخصوبة: التوقف 
عن الجماع أو استخدام الواقي الذكري خالل أیام 

الخصوبة، قد یكون حساب االیام القیاسیة او حساب 
الیومین اسھل لالستخدام.

الواقي األنثوي والقذف الخارجي ومبیدات النطاف: 
استخدامھا بالشكل الصحیح في كل جماع

أقل من حالة حمل 
واحدة لكل 100 
سیدة خالل العام 

حوالي 20 حالة 
حمل لكل 100 
سیدة خالل العام

مقارنة وسائل تنظیم األسرة من حیث فعالیتھا

قطع القنواتالتعقیم األنثوياللولبالغرسة
المنویة للرجال

الحلقة 
المھبلیة

اللصقة  األقراص قطع الطمث 
باألرضاع

الحقن

الوسائل المعتمدة على 
الوعي بفترة الخصوبة

الحاجز المھبلي الواقي الذكري

مبیدات النطافالواقي األنثوي القذف الخارجي 

أكثر فعالیة 

أقل فعالیة 

 ال ینصح باستخدام بعض الوسائل في حال لدیك بعض األوضاع الصحیة
الوسائل التي ال ُینصح بھا

األقراص المركبة والحقن الشھریة في حال التدخین بكثرة.

األقراص المركبة، والحقن الشھریة. 
الحقن األحادیة في حال ضغط الدم المزمن وغیر المسیطر علیھ.

الوضع 

السیدة تدخن السجائر أو النرجیلة وعمرھا 35 سنة أو أكثر. 

ارتفاع ضغط الدم. 

الرضاعة الطبیعیة المطلقة أو شبھ المطلقة خالل الستة أشھر 
األولى من الوالدة.

الرضاعة الطبیعیة وخالل 6 اسابیع من الوالدة.

السیدة غیر مرضع وخالل 21 یوم من الوالدة. 

الحاالت الخطرة من امراض القلب أو األوعیة الدمویة أو 
الكبد أو سرطان الثدي.

الصداع النصفي (نوع من الصداع الحاد).

الصداع النصفي مع مقدمات الصداع (رؤیة بقعة ضوئیة 
یكبر حجمھا بعین واحدة)، على أي عمر. 

أمراض المرارة.
 

أوضاع غیر شائعة في الجھاز األنجابي األنثوي.

التھابات عنق الرحم المنقولة جنسیاً او السیدات األكثر 
عرضة لھذه األلتھابات، التھاب الحوض أو مرض نقص 

المناعة المكتسبة غیر المعالج.

 
وجود حمل. 

األقراص المركبة، والحقن الشھریة. 

الحقن األحادیة. 

األقراص المركبة والحقن الشھریة ال ینصح بھا في حال كان لدى السیدة عوامل خطورة 
للجلطات الوریدیة العمیقة. قد تحدث ھذه الجلطات خالل عدة أشھر من الوالدة.
الحاجز المھبلي، على السیدة االنتظار لستة اسابیع لمعرفة القیاس المناسب لھا.

األقراص بنوعیھا المركبة واألحادیة والحقن والغرسة. استشر مقدم الخدمة.

األقراص المركبة والحقن الشھریة. استشر مقدم الخدمة.

 األقراص المركبة والحقن الشھریة. استشر مقدم الخدمة.

األقراص المركبة. استشر مقدم الخدمة.

اللولب. استشر مقدم الخدمة.

 اللولب. یجب استخدام الواقیات حتى مع استخدام وسائل تنظیم أسرة أخرى. یمكن للسیدة 
المصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة استخدام وسیلة تنظیم األسرة التي اختارتھا، 

ویمكنھا استخدام اللولب ان كانت تتعالج وتتحسن صحتھا مع العالج. 

ال داعي الستخدام أي وسیلة.

تساعد على منع الحمل اذا اخذت خالل 5 أیام من   •
حدوث جماع غیر محمي (دون استخدام وسیلة تنظیم 
أسرة) أو عند حدوث خطأ أثناء استخدام وسیلة تنظیم 

أسرة. 
آمنة لجمیع السیدات.  •

ال تضر بالحمل أو بالجنین اذا أخذت من قبل سیدة   •
حامل. 

وسائل تنظیم األسرة االعتیادیة أكثر فعالیة، یرجى   •
التفكیر بوسیلة أخرى.  

اللولب الرحمي

جسم بالستیكي صغیر مرن یحتوي على النحاس أو   •
الھرمونات، یوضع في تجویف الرحم. 

وسیلة مؤقتة وطویلة األمد وعالیة الفعالیة. تستمر   •
فعالیة اللولب النحاسي CuT380A لغایة 12 سنة 

واللولب الھرموني لغایة خمس سنوات. 
یمكن تركیب اللولب مباشرة بعد الوالدة الطبیعیة أو   •

القیصریة أو في أوقات أخرى. 
تشعر السیدة بألم بسیط خالل تركیب اللولب. اللولب   •

النحاسي قد یسبب زیادة في كمیة دم الحیض وعدد ایامھ 
باألخص خالل األشھر األولى. أما اللولب الھرموني فال 

یزید من كمیة دم الحیض، بل قد یقي من حدوث فقر الدم. 
من النادر حدوث مضاعفات خطرة من التركیب،   •

ولكن قد یحدث مرض التھاب الحوض في حال كانت السیدة 
مصابة بأي من اإللتھابات المنقولة جنسیاً عند تركیب 

اللولب الرحمي. 
قد یخرج اللولب من الرحم من تلقاء نفسھ خاصة في   •

الفترة األولى من التركیب.
یمكن للسیدة ان تحمل مباشرة بعد نزع اللولب.   •

یساعد على منع الحمل والوقایة من بعض األمراض   •
المنقولة جنسیاً ومنھا فیروس نقص المناعة المكتسبة/اإلیدز 

عند استخدامھ بالطریقة الصحیحة وقبل كل جماع. 
سھل االستخدام بعد التدریب البسیط على خطوات   •

االستخدام الصحیحة. 
فعال في حال تم استخدامھ بالشكل الصحیح في كل   •

مرة، ولكن بالغالب ال یتم استخدام الواقي في كل مرة أو ال 
یستخدم بالشكل الصحیح. 

قد ال یفضل البعض استخدام الواقي الذكري النھ یعیق   •
عملیة الجماع ویقلل من االحساس بالعملیة الجنسیة أو 

یشعر البعض بالخجل. یمكن التغلب على ھذه المعیقات من 
خالل مناقشة ذلك بین الزوجین. 

تضع السیدة الحاجز المھبلي في نھایة المھبل قبل   •
كل جماع. ویمكن وضع الحاجز قبل الجماع بفترة. 
یمكن زیادة فعالیة الحاجز المھبلي باستخدام مبیدات   •

النطاف. 
فعالة اذا استخدمت بشكل صحیح في كل مرة.   •

لكنھا لیست عالیة الفعالیة. 
یجب ان ُیجرى فحص داخلي مھبلي للسیدة لتحدید   •

مقاس الحاجز الرحمي المناسب لھا. 
تزید امكانیة حدوث التھاب بالمثانة مع استخدام ھذه   •

الوسیلة. 

قطع القنوات المنویة للرجال 

وسیلة دائمة، تستخدم من قبل الرجال اللذین ال   •
یرغبون بانجاب المزید من االطفال. یجب التفكیر ملیاً 

قبل اتخاذ القرار.
یجب استخدام وسیلة تنظیم أسرة أخرى لمدة 3   •
شھور بعد اجراء العملیة لحین التأكد من فعالیة 

الوسیلة.
عالیة الفعالیة بعد 3 شھور، ولكن ال تصل   •

الفعالیة الى 100%.
عملیة جراحیة بسیطة ومریحة وآمنة تجرى   •

خالل دقائق تحت التخدیر الموضعي. 
قد یشعر الرجل ببعض األلم أو التورم أو   •

الكدمات البسیطة ألیام قلیلة بعد الجراحة. قلیل من 
الرجال یستمر األلم لدیھم. 

ال تؤثر على قدرة الرجل على ممارسة الجنس أو   •
االحساس اثناء الجماع. 

االقراص األحادیة 

تعتبر خیار جید لألمھات المرضعات ویرغبن   •
باستخدام األقراص. 

فعالة جداً خالل فترة االرضاع الطبیعي   •
وتعود القدرة على االنجاب فور التوقف عن 

االستخدام. 
یؤخذ قرص كل یوم وبنفس الوقت وتبدأ   •

السیدة بشریط أقراص جدید فور انتھاء الشریط 
للحصول على أفضل فعالیة بدون فترة توقف. 
في حال استخدامھا من قبل غیر المرضعات،   •

غالباً ما یحدث نزیف خفیف أو تنقیط غیر متوقع 
وھذه األعراض بسیطة وال تسبب أي ضرر. 

تعتمد على تعلیم السیدة كیفیة تحدید ایام الخصوبة   •
خالل الدورة الشھریة. 

یجب االمتناع عن الجماع خالل أیام الخصوبة.   •
أو استخدام وسیلة أخرى مثل الواقي الذكري.  
قد تكون فعالة اذا استخدمت بالشكل الصحیح،   •

لكنھا في معظم األحیان محدودة الفعالیة. 
تتطلب التعاون الكامل من قبل الزوجین.  •

لیس لھا أعراض جانبیة.   •
یصعب االعتماد على بعض ھذه الوسائل أثناء   •

االصابة بالحمى أو االلتھابات المھبلیة أو بعد الوالدة 
أو خالل االرضاع الطبیعي. 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/fp-global-handbook/en/

مالحظة: یجب الرجوع للمعاییر الصحیة  المحلیة للحصول على أي ارشادات خاصة. 
للحصول على المزید من المعلومات عن وسائل تنظیم األسرة المذكورة ھنا، یمكن لمقدمي الخدمات الصحیة الرجوع الى "تنظیم األسرة: الكتیب العالمي لمقدمي الخدمة 2018" .

باالمكان الحصول علیھ من خالل الموقع األلكتروني: 
تم تطویرھذا اللوح الجداري باإلعتماد على كتیب "تنظیم األسرة: الكتیب العالمي لمقدمي الخدمة 2018" والمعد من قبل منظمة الصحة العالمیة ومركز برامج اإلتصال بجامعة 
جونز ھوبكنز والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة من خالل مشروع الرعایة الصحیة المتكاملة وبدعم سخي من الشعب األمریكي من خالل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة   

تمت الطباعة في تشرین الثاني 2018

األقراص المركبة 

(LAM)  قطع الطمث باإلرضاع

وسیلة تعتمد على الرضاعة الطبیعیة المطلقة أو شبھ   •
المطلقة لمدة 6 أشھر بعد الوالدة. 

تستطیع السیدة استخدام ھذه الوسیلة عند توفر   •
الشروط الثالثة التالیة: 

اعتماد الطفل على حلیب األم بشكل كامل أو شبھ   -
كامل من خالل ارضاع الطفل خالل النھار واللیل 

وعند الطلب على ان ال تزید الفترة ما بین الرضعة 
واألخرى على 4 ساعات نھارأ و6 ساعات لیالً.

عدم عودة الحیض بعد الوالدة.  -
عدم تجاوز عمر الرضیع الستة أشھر.   -

یجب ان تخطط السیدة الستخدام وسیلة أخرى فعالة   •
قبل ان تتوقف عن استخدام وسیلة قطع الطمث باإلرضاع. 

وسیلة دائمة، تستخدم من قبل السیدات اللواتي ال یرغبن بانجاب   •
المزید من االطفال أو اللواتي یعانین من مشاكل صحیة ویشكل الحمل 

خطر على صحتھن. یجب التفكیر ملیاً قبل اتخاذ القرار. 
عالیة الفعالیة، ولكن ال تصل الفعالیة الى 100%.  •

تحتاج الى فحص طبي شامل وتتم من خالل عملیة جراحیة   •
بسیطة وآمنة تحت تخدیر موضعي أو عام. في حال التخدیر 
    الموضعي تبقى السیدة واعیة اثناء الجراحة وال تشعر باأللم. 

قد تشعر السیدة ببعض األلم والتورم ألیام قلیلة بعد الجراحة.   •
ونادراً ما تحدث مضاعفات خطرة. 

لیس لھا أعراض جانبیة على المدى الطویل وال تؤثر على   •
القدرة الجنسیة. 

ممكن ان ُتجرى مباشرة بعد الوالدة الطبیعیة أو القیصریة أو   •
في أوقات أخرى. 

التعقیم األنثوي (ربط األنابیب 
للسیدات) 

وسیلة مؤقتة، قصیرة األمد وعالیة الفعالیة، تعود القدرة   •
على االنجاب فور التوقف عن االستخدام.

یؤخذ قرص كل یوم وتبدأ السیدة بشریط أقراص جدید   •
في الوقت المحدد حسب نوع األقراص من أجل الحصول على 

أفضل فعالیة. 
قد یحدث نزیف خفیف أو تنقیط بسیط باألخص في بدایة   •

االستخدام، وھذه األعراض بسیطة وال تسبب أي ضرر للسیدة. 
قد تعاني بعض السیدات من صداع بسیط، تغییر في   •

الوزن، انزعاج في المعدة بخاصة في األشھر األولى وغالباً ما 
تختفي   ھذه االعراض مع الوقت. 

آمنة لغالبیة السیدات. من النادر حدوث مضاعفات خطیرة.   •
یمكن للسیدات من جمیع األعمار استخدامھا سواء أنجبن   •

ام لم ینجبن بعد. 
تساعد في تخفیف التقلصات المصاحبة للحیض، وتقلل من   •

كمیة دم الحیض، وتساعد على أنتظام الدورة الشھریة وتمنع فقر الدم. 


