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هذه النٿرۆ هي للرڇال والنڳاء الذين يريدون أن يعرٺوا عن وڳائل منع الڄمل. 
وڳائل منع الڄمل هي ما يڳتخدمه الرڇل واملرأۆ اذا كانوا يريدون ممارڳۆ الڇنڳ 

معًا ولكن ال يريدون إنڇاب ٻٺل.

ڄڦائڦ عن وڳائل منع الڄمل
 •  هناك الكڭري من األنواع املختلٺۆ من وڳائل منع الڄمل اليت ميكن أن يڳتخدمها الٿخڃ. 

   وتڳتخدم معڀم أنواع وڳائل منع الڄمل من ڦبل النڳاء ولكن يتم إڳتخدام بعڱ 
  األنواع من ڦبل الرڇال.

 •  تعاين بعڱ النڳاء من اآلڭار الڇانبيۆ عند إڳتخدام وڳائل منع الڄمل وبعڱ النڳاء 
   ال تعاين. إذا كنت تعانني من الكڭري من اآلڭار الڇانبيۆ، تڄدڭي مع ٻبيبك أو املمرڱۆ 

  بٿأن أي ٻريڦۆ ملنع الڄمل ڳوٺ تناڳبك بٿكل أٺڱل.

 •  إڳتخدام وڳائل منع الڄمل ميكن أن يغرّي الدورۆ الٿهريۆ عند املرأۆ. يڇب أن تتڄدڭ 
  مع ٻبيبها أو املمرڱۆ إذا كانت أي من هذه التغيريات تزعڇها. ميكنها أن:

-  تزنٺ أڦل  
-  تزنٺ أكڭر  

-  يزنٺ بني الدورات الٿهريۆ  
-  ال تزنٺ على اإلٻالڦ.  

 •  ال بـأڳ من توڦٺ الدورۆ الٿهريۆ لدى املرأۆ عندما تڳتخدم وڳائل منع الڄمل 
   اهلرمونيۆ. وهذا لن يڳبب أي مٿاكل ڃڄيۆ على املدى الٻويل. عندما تتوڦٺ املرأۆ 

  عن إڳتخدام الوڳائل اهلرمونيۆ ملنع الڄمل ڳوٺ تبدأ دورتها الٿهريۆ مرۆ أخرى.
 •  التعڦيم هو ٻريڦۆ دائمۆ ملنع الڄمل. عندما تتوڦٺ املرأۆ عن إڳتخدام أي وڳيلۆ 

   أخرى من وڳائل منع الڄمل ميكنها أن تڃبڄ ڄامۅ. إذا إڳتخدمت امرأۆ وڳائل منع 
  الڄمل ٺإنه لن يكون ڃعبًا بالنڳبۆ هلا أن تڃبڄ ڄامۅ مبڇرد توڦٺها عن إڳتخدامها.

 •  إن إڳتخدام وڳائل منع الڄمل آمنًا ڇدًا. لدى األنواع املختلٺۆ من وڳائل منع الڄمل خماٻر 
  ومناٺع خمتلٺۆ. بعڱ أنواع وڳائل منع الڄمل ميكن أن تڦلل من خٻر اإلڃابۆ بالڃرطان.

كيٺ تعمل وڳائل منع الڄمل 
تعمل وڳائل منع الڄمل بٻرڦ خمتلٺۆ ملنع بويڱۆ املرأۆ 

وڄيوانات الرڇل املنويۆ من أن تڃبڄ ٻٺۅ.
يعين إڳتخدام وڳائل منع الڄمل أن الرڇل واملرأۆ ميكنهم 

ممارڳۆ الڇنڳ ولكن إڄتمال ڄڃول ڄمل عند املرأۆ هو أڦل. 
 ومن املهم بالنڳبۆ للرڇل أو املرأۆ إڳتخدام وڳائل منع الڄمل 
يٺ كل مرۆ ميارڳون ٺيها الڇنڳ إذا كانوا ال يريدون إنڇاب ٻٺل.
ملزيد من املعلومات ڄول كيٺيۆ عمل أنواع وڳائل منع الڄمل 
 املختلٺۆ، أو إليڇاد نوع من وڳائل منع الڄمل اليت تناڳبكم، 

تڄدڭوا إىل ٻبيبكم أو ڦوموا بزيارۆ عيادۆ تنڀيم األڳرۆ لنيو ڳاوڭ ويلز.

ملزيد من املعلومات، اتڃلوا خبٻ 
Talkline لتنڀيم األڳرۆ لنيو ڳاوڭ ويلز 

على الرڦم 886 658 1300.
للتڄدڭ اىل ٿخڃ ما يٺ لغتكم اتڃلوا 

خبدمۆ الرتڇمۆ اهلاتٺيۆ )TIS( على الرڦم 
450 131 وأٻلبوا منهم أن يوڃلوكم خبٻ 

Talkline لتنڀيم األڳرۆ لنيو ڳاوڭ ويلز.

كيٺ ميكن للمرأۆ أن تڃبڄ ڄامۅ

 يڳتعد ڇڳد املرأۆ 
 لٻٺل عن ٻريڦ تڭخني 

بٻانۆ الرڄم.

كل ٿهر تٻلڦ املرأۆ بويڱۆ من أڄد املبيڱني. إذا مل تلتڦ بويڱۆ املرأۆ مع ڄيوانات الرڇل 
املنويۆ ال ينمو ٻٺل. وخترڇ بٻانۆ الرڄم والبويڱۆ كڄيڱ.

عندما يڦوم رڇل وامرأۆ 
مبمارڳۆ الڇنڳ ميكن أن 
تدخل الڄيوانات الرڇل 
املنويۆ إىل ڇڳد املرأۆ.

ميكن أن تلتڦي ڄيوانات 
الرڇل املنويۆ وبويڱۆ 

املرأۆ داخل املرأۆ. إذا إلتڦت 
الڄيوانات املنويۆ والبويڱۆ، 

 ميكن أن يبدأ ٻٺل يٺ النمو 
يٺ رڄم املرأۆ.
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*الزرع

الوايڦ الذكري 

*الڄبوب

 *ڇهاز هرموين 
)IUD( داخل الرڄم

الوايڦ األنڭوي

*الڄلڦۆ املهبليۆ

 ڇهاز نڄاڳ 
)IUD( داخل الرڄم

الغٿاء

وڳائل أخرى*الڄڦن
*ڄبوب منع الڄمل يٺ ڄاالت الٻوارئ

التعڦيم

 ُيڳتخدم ڄىت 3 ڳنوات. يتم 
 وڱعه وإزالته من الذراع من 

ڦبل ٻبيب أو ممرڱۆ.

يڱعه الرڇل. إڳتخدموا وايڦ ذكري 
ڇديد كل مرۆ متارڳون ٺيها الڇنڳ.

ڦرڃ يؤخذ يٺ نٺڳ الوڦت كل يوم.

ُيڳتخدم ڄىت 5 ڳنوات. يتم وڱعه 
وإزالته من ڦبل ٻبيب أو ممرڱۆ.

تڱعه املرأۆ. إڳتخدموا وايڦ ذكري 
ڇديد كل مرۆ متارڳون ٺيها الڇنڳ.

 يتم وڱعها وإزالتها من املهبل 
كل ٿهر من ڦبلكم.

ُيڳتخدم ڄىت 10 ڳنوات. يتم وڱعه 
وإزالته من ڦبل ٻبيب أو ممرڱۆ.

 ُيوڱع يٺ املهبل من ڦبل املرأۆ 
ڦبل ممارڳۆ الڇنڳ.

 ڄڦنۆ كل 12 أڳبوع من ڦبل 
الٻبيب أو املمرڱۆ. 

ُتڳتخدم ڄىت 5 أيام بعد ممارڳۆ الڇنڳ دون وڦايۆ. ممارڳۆ الڇنڳ دون وڦايۆ 
هو عندما ال يتم إڳتخدام أي وايڦ ذكري أو أي نوع آخر من وڳائل منع الڄمل.

إڇراء دائم للذكور أو اإلناڭ. 
وُيڇرى ذلك من ڦبل الٻبيب.

ُتڳمى هذه األنواع من وڳائل منع 
الڄمل LARC )وڳائل منع الڄمل 
الٻويلۆ املٺعول والڦابلۆ للعكڳ(.

هي ٺعالۆ ڇدًا وتعمل لٺرتۆ 
ٻويلۆ.

وميكن إزالتها إذا كنتم تريدون 
إنڇاب ٻٺل.

ٻريڦۆ الڳڄبٻريڦۆ اخلڃوبۆ

 الٻريڦۆ األڦل ٺعاليۆ. 
 ٺڦٻ مارڳوا الڇنڳ عندما يكون 
إڄتمال ڄڃول ڄمل لدى املرأۆ أڦل.

 الٻريڦۆ األڦل ٺعاليۆ. 
 الرڇل يزيل ڦڱيبه من املهبل 

ڦبل أن ينتهي.

إعرٺوا ڃڄتكم: خيارات وڳائل منع الڄمل
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*وڳائل منع الڄمل اهلرمونيۆ

ٺّعالۆ

أكڭر من
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