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 روش هاي جلوگیري از بارداري

  

جلوگیري از بارداري شامل وسایل و روش هاي متعددي است که فرد می تواند براي 

المت، ماماها، پزشکان، مأمورین بهداشت و س. پیشگیري از حاملگی از آنها استفاده کند

و پرستاران می توانند اطالعات مفیدي را راجع به جلوگیري از بارداري در اختیار شما 

کلیه افرادي که در مطب پزشکان، درمانگاه هاي عمومی، یا بیمارستان ها کار . قرار دهند

        .می کنند موظف به حفظ اسرار مراجعین هستند

  کاندوم  

 سر پوش /دیافراگم  

 اسپرم کش ها         

  قرص هاي ضد بارداري فاقد استروژن  

  قرص هاي ضد بارداري  

  حلقه هاي ضد بارداري  

  چسب هاي ضد بارداري  

  قرص هاي کوچک  

  حلقه هاي هورمونی  

 کپسول هاي ضد بارداري قابل کاشت   
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  حلقه هاي مسی  

  نابارور سازي  

  ضدبارداري اضطراري  

 روش هاي ضد بارداري نامطمئن   

  کاندوم

. ک پوشش الستیکی نازك است که روي آلت در حال نعوظ کشیده می شودکاندوم ی

. کاندوم باید طی کل مدتی که مقاربت جنسی انجام می شود مورد استفاده قرار گیرد

چنانچه همراه کاندوم از یک کرم یا کف اسپرم کش استفاده شود، اطمینان آن افزایش 

مصونیت ایجاد  HIVقاربتی و عفونت همچنین کاندوم در برابر بیماري هاي م. می یابد

فروشگاه هاي مواد غذایی، داروخانه ها، : کاندوم همه جا به فروش می رسد. می کند

چنانچه از کاندوم درست استفاده شود، می تواند وسیله بسیاري . پمپ بنزین ها، و غیره

      .مطمئنی براي جلوگیري از بارداري باشد

  سرپوش/دیافراگم

پوششی از جنس الستیک و با خاصیت کشسانی است که زن آن را  سرپوش،/دیافراگم

. زهدان، او را بپوشاند/در مهبل خود قرار می دهد تا گردن رحم، دهانه رحم

سرپوش در اندازه هاي مختلف عرضه می شود و اندازه آن باید توسط پزشک /دیافراگم

. استفاده قرار گیردسرپوش باید به همراه کرم اسپرم کش مورد /دیافراگم. تعیین شود
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سرپوش را می توان هر زمان قبل از انجام مقاربت جنسی در مهبل قرار داد و /دیافراگم

اکثر خانم ها می توانند از . باید حداقل شش ساعت بعد از انجام مقاربت در مهبل بماند

سرپوش و کرم اسپرم کش به نحو /چنانچه دیافراگم. سرپوش استفاده کنند/دیافراگم

ر مهبل قرار داده شود، می تواند وسیله بسیاري مطمئنی براي جلوگیري از صحیح د

  .بارداري باشد

  اسپرم کش ها

سرپوش مورد استفاده قرار می گیرند و به /اسپرم کش ها به همراه کاندوم یا دافراگم

آنها به شکل کرم، کف، . خودي خود وسیله مناسبی براي جلوگیري از بارداري نیستند

اسپرم کش ها را می توان بدون نسخه پزشک از . تولید و عرضه می شوند ژل، یا شیاف

  .آنها عوارض جانبی بسیار کمی دارند. داروخانه ها تهیه نمود

  قرص هاي ضد بارداري فاقد استروژن

این قرص . فقط یک نوع قرص ضد بارداري فاقد استروژن در بازار نروژ وجود دارد

براي اینکه این قرص مؤثر . می گردد) توسط زنتولید تخمک (مانع از تخمک گذاري 

همچنین خانم هاي شیرده نیز . باشد، الزم است هر روز رأس ساعت معین مصرف گردد

 100٪چنانچه از قرص درست استفاده شود، تقریبًا . می توانند از این قرص استفاده کنند

خه پزشک الزم براي خرید قرص هاي ضدبارداري فاقد استروژن نس. قابل اطمینان است

  .است
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  قرص هاي ضد بارداري

آنها . سال است که به بازار عرضه شده اند 30قرص هاي ضد بارداري معمولی بیش از 

این دو . استروژن و پروژستوژن: حاوي دو نوع هورمون ترکیبی مختلف می باشند

. هورمون انسانی از هورمون هایی که توسط تخمدان ساخته می شود تقلید می کنند

پزشک شما در انتخاب نوع . ص هاي ضد بارداري مختلف ترکیبات گوناگونی دارندقر

. مناسب قرص ضد بارداري شما را راهنمایی و براي شما نسخه اي تجویز می کند

قرص هاي ضد بارداري مانع از تخمک گذاري و چسبیدن تخمک به بافت سطحی رحم 

یح استفاده گردد، می توانند چنانچه از قرص هاي ضد بارداري به نحو صح. می شوند

براي خرید قرص هاي ضدبارداري . وسیله اي مطمئن براي جلوگیري از بارداري باشند

  .نسخه پزشک الزم است

این توصیه . سال نباید قرص هاي ضد بارداري مصرف کنند 35زنان سیگاري باالي 

ي هاي قلبی، یا شامل زنان مبتال به لخته خون، سرطان سینه، حمله قلبی یا سایر بیمار

  . بیماري هاي کبدي شدید نیز می گردد

  حلقه هاي ضد بارداري

حلقه ضد بارداري یک حلقه نرم و انعطاف پذیر است که توسط خود زن در مهبل قرار 

حلقه حاوي استروژن و پروژستوژن، البته در دوزهاي کمتري نسبت به قرص . می گیرد

حلقه هاي ضد . ا را به تدریج آزاد می کندحلقه این هورمون ه. هاي ضد بارداري، است
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سپس حلقه بیرون آورده می شود و . بارداري باید به مدت سه هفته در مهبل باقی بمانند

حلقه مانع از تخمک گذاري می . یک حلقه نو بعد از یک هفته در مهبل قرار داده می شود

ان با تجویز پزشک حلقه هاي ضد بارداري را می تو. گردد و استفاده از آن آسان است

زنانی که مجاز به استفاده از . آنها بسیار مطمئن هستند. از داروخانه ها خریداري کرد

  .قرص هاي ضد بارداري نیستند، نمی توانند از حلقه ضد بارداري نیز استفاده کنند

  چسب هاي ضد بارداري

هاي چسب ضد بارداري حاوي همان مقدار استروژن و پروژستوژن است که در قرص 

هورمون ها از طریق پوست وارد بدن می . ضد بارداري با دوز پایین موجود می باشد

بعد از آنکه طی . چسب ها طی سه هفته متوالی همان روز هفته تعویض می شود. شوند

سه هفته متوالی از سه وصله استفاده کردید، قبل از استفاده از یک چسب جدید در همان 

وصله مانع از تخمک گذاري می شود و می توان آن . اندازیدروز هفته، یک هفته وقفه بی

آنها درست به اندازه قرص هاي ضد . را با تجویز پزشک از داروخانه ها خریداري کرد

  .بارداري قابل اطمینان هستند

  قرص هاي کوچک

قرص هاي . پروژستوژنها. قرص هاي کوچک فقط حاوي یک نوع هورمون ترکیبی است

اگر فراموش کنید که قرص را . وز رأس ساعت معین مصرف کردکوچک را باید هر ر

ساعت از زمان مصرف قرص قبلی گذشته باشد، در آن 27مصرف کنید و بیش از 
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قرص . روز آینده از روش هاي ضد بارداري مضاعف استفاده کنید 14صورت باید طی 

 براي خرید قرص هاي کوچک نسخه پزشک الزم. باید به صورت عادي مصرف شود

  .است

  حلقه هاي هورمونی

نیز ) IUD(یا دستگاه درون رحمی ) IUS(که به سیستم درون رحمی (حلقه هورمونی 

. شیء کوچکی است که توسط پزشک در رحم زن قرار داده می شود) معروف است

قرار دادن حلقه ممکن است کمی ناراحت کننده باشد، اما ناراحتی معموالً زود تسکین می 

. د و ناراحتی ناشی از آن ادامه یابد، باید با پزشک خود مشورت کنیدچنانچه در. یابد

همچنین . حلقه هورمونی مانع از رشد بافت فوقانی رحم و نفوذ اسپرم به آن می گردد

حلقه هورمونی به مدت چندین سال مؤثر است . مانع از حرکت اسپرم در رحم می گردد

  .داري می باشدو وسیله اي بسیار مطمئن براي جلوگیري از بار

  کپسول هاي ضد بارداري قابل کاشت

این نوع کپسول ها . دو نوع کپسول ضدبارداري قابل کاشت در بازار نروژ وجود دارد

آنها زیر پوست . تقریبًا اندازه چوب کبریت و حاوي هورمون پروژستوژن ترکیبی هستند

. ال باقی می مانندبازوي زن کاشته می شوند و بسته به نوع کپسول بین سه الی پنج س

کپسول هاي کاشته شده مانع از تخمک گذاري . این کار در مطب پزشک انجام می گیرد

مجاري (می شوند و با تأثیر بر مخاط گردن رحم از رسیدن اسپرم به لوله هاي فالوپ 
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کپسول هاي ضد بارداري قابل کاشت وسیله مطمئنی . جلوگیري می کنند) عبور تخم

  .ارداري می باشندبراي جلوگیري از ب

  حلقه هاي مسی

نیز ) IUD(یا دستگاه درون رحمی ) IUS(که به سیستم درون رحمی (حلقه مسی 

حلقه مانع از . مانند حلقه هورمونی در رحم زن قرار داده می شود) معروف است

. همچنین مانع از حرکت اسپرم در رحم می گردد. چسبیدن اسپرم به رحم می گردد

مدت پنج تا ده سال مؤثر است و وسیله اي بسیار مطمئن براي حلقه هورمونی به 

حلقه هاي مسی ممکن است به پریود هاي شدیدتر و . جلوگیري از بارداري می باشد

  . بعضاً توأم با درد منجر شوند

  نابارور سازي

مرد یا زنی که نابارور شده . نابارور سازي آخرین وسیله جلوگیري از بارداري است

بنابراین قبل از . این عمل به ندرت برگشت پذیر است. ی تواند بچه دار شوداست دیگر نم

  .اقدام به نابارور سازي، الزم است کامالً در مورد آن فکر کنید

  ضد بارداري اضطراري

اگر مقاربت تقریباً زمانی صورت گیرد که زن در دوره تخمک گذاري باشد، احتمال 

بدون استفاده از وسایل ضد بارداري اقدام به اگر در چنین زمانی . است 20٪بارداري 

مقاربت کرده باشید، می توانید قرص هاي ضد بارداري اضطراري را بدون نسخه 
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این قرص ها حاوي دوزهاي باالیی از هورمون هاي . پزشک از داروخانه تهیه کنید

الزم است . ساعت از زمان مقاربت مصرف شوند 72مخصوص هستند که باید ظرف 

چهار هفته بعد به پزشک خود مراجعه و از بارداري یا عدم بارداري خود اطمینان سه یا 

اگر بارداري ادامه یابد، مصرف این قرص ها می تواند براي جنین مضر . حاصل کنید

همچنین می توان با قرار دادن یک حلقه ظرف پنج روز بعد از مقاربت جنسی، از . باشد

  .بارداري جلوگیري نمود

  بارداري نامطمئن روش هاي ضد

  دوره هاي ایمن تر

اصوالً با اجتناب از مقاربت طی دورانی که زن تخمک گذاري می کند، می توان از 

این روش بسیار نامطمئن است زیرا هم طول چرخه و هم زمان . بارداري جلوگیري کرد

  .تخمک گذاري از زنی به زن دیگر بسیار متفاوت است

  روش بیرون ریختن اسپرم

اربت جنسی قبل از آنکه انزال صورت گیرد قطع شود، ممکن است از بارداري اگر مق

بعضی از اسپرم ها می توانند قبل . اما، این روش بسیار نامطمئن است. جلوگیري شود

از آنکه انزال صورت گیرد وارد مهبل شوند و اسپرم موجود روي پوست اطراف مهبل 

شگیري از بارداري بستگی به عواملی انتخاب روشهاي پی .می تواند وارد مهبل شود
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مانند سالمتی فرد، تواتر فعالیت جنسی، تعداد شرکاي جنسی و میل به فرزند دار شدن 

  . میزان اثربخشی بر اساس تخمین هاي آماري، نکته کلیدي دیگري است. در آینده دارد

  :روشـــهاي ایجاد کننده مانــــع 

  کاندوم مردانه

ه غالفی است که روي آلت نعوظ یافته پیش از دخول قرار می کاندوم مردان           

  . و به وسیله ایجاد مانع در برابر عبور اسپرم از حاملگی پیشگیري می کند. گیرد

به بعضی از انواع آن ماده شیمیایی . کاندوم فقط می تواند یکبار استفاده شود           

مودن این ماده اسپرم کش، از نظر اضافه ن. براي از بین بردن اسپرم اضافه شده است

علمی نشان نداده است که می تواند اثر مضاعفی در جلوگیري از بارداري نسبت به 

از آنجا که این وسیله به عنوان یک مانع مکانیکی عمل می کند . کاندوم تنها داشته باشد

از تماس مستقیم با اسپرم، ترشحات تناسلی، عفونی و چرك و زخمهاي تناسلی 

  . گیري می کندجلو

که به (بیشتر کاندومها از سمغ التکس و درصد کمی از آنها از روده گوسفند            

کاندومهاي ساخته شده از . ساخته شده اند) نام پوست گوسفندي خطاب می شوند

  . در آمریکا به فروش می رسند 1994پالستیکی به نام پلی اورتان از سال 

از موثرترین روشها براي کاهش خطر عفونت ناشی از کاندومهاي التکسی            

ویروسهایی که باعث ایجاد ایدز، سایر بیماریهاي وابسته به ایدز و دیگر بیماریهاي 
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براي افرادي که به التکس حساس هستند .منتقله از راه جنسی می شوند، هستند

  . کاندومهاي پلس اورتان جایگزین مناسبی هستند

این مواد لغزنده حفاظت علیه بارداري یا . مها لغزنده شده هستندبعضی کاندو           

مواد لغزنده بدون چربی مانند ژل . بیماریهاي منتقله از راه جنسی را افزایش نمی دهند

، می توانند در همراهی با کاندومهاي التکسی یا پوست گوسفندي K-Yآبکی یا ژل 

لوسیونها یا روغن بچه ) وازلین(ترولیوم اما مواد لغزنده چرب مانند ژل پ. استفاده شوند

یا روغن ماساژ نباید استفاده شوند چرا که باعث ضعیف شدن و پاره شدن کاندوم می 

  . گردند

  کاندوم زنانه

توسط اداره دارو و غذا تأیید شد، حاوي یک  1993کاندوم زنانه که در سال            

. مشابه کاندوم مردانه است می باشد غالف لغزنده پلی اورتان که از نظر ظاهري کامالً

انتهاي بسته آن که یک حلقه انعطاف پذیر دارد در داخل مهبل قرار داده می شود در 

    .حالیکه انتهاي باز آن بیرون قرار داده می شود و تا اندازه اي لب ها را می پوشاند

است و فقط براي  کاندوم زنانه هم مانند کاندوم مردانه بدون نسخه در دسترس           

یکبار مصرف می باشد و نباید در همراهی با کاندوم مردانه استفاده شود چرا که باعث 

  . لغزیدن و خروج از محل می شود

  دیافراگم
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این روش فقط با نسخه در دسترس است و توسط یک کارشناس براي آنکه            

م یک صفحه سمغی گنبدي دیافراگ. اندازه مناسب داشته باشد، اندازه گیري می شود

شکل است که یک حاشیه انعطاف پذیر دارد که از دو طریق از بارداري جلوگیري می 

دیافراگم دهانه رحم ار می پوشاند وبنابراین اسپرم نمی تواند به رحم دست یابد در . کند

حالیکه کرم یا ژل اسپرم کشی که پیش از کارگذاري در دیافراگم به کار رفته است 

  . ها را می کشداسپرم 

براي ارتباط جنسی . ساعت پس از کارگزاري حفاظت کننده است 6دیافراگم تا            

ساعت باید اسپرم کش تازه در داخل  6ساعت یا براي ارتباط مکرر در طی این  6پس از 

 6دیافراگم حداقل . مهبل در حالیکه دیافراگم هنوز در جاي خود باقی است به کار برود

اما این زمان نباید . از آخرین ارتباط جنسی باید، در مکان خود باقی بماند ساعت پس

که یک عفونت نادر    ساعت طول بکشد چرا که خطر سندرم شوك توکسیک 24بیش از 

عالئم و نشانه هاي سندرم شوك توکسیک . اما بالقوه کشنده است را افزایش می دهد

  .ورشیدي شکل و افت فشار خون استشامل تب ناگهانی، ناراحتی معده، دانه هاي خ

  روشهاي هورمونی

  قرصهاي خوراکی پیشگیري از بارداري ترکیبی

قرصهاي خوراکی پیشگیري از بارداري ترکیبی که به صورت خاص به آن            

سال در بازار به فروش می رسیده است و یکی از عمومی ترین  40قرص گفته می شود 
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این شکل از روشهاي . بر گشت پذیر در آمریکا هستندروشهاي پیشگیري از بارداري 

را به وسیله اثر ) آزاد شدن ماهیانه یک تخمک از تخمدانها( جلوگیري تخمک گذاري 

    .مرکب هورمونهاي استروژن و پروژسترون مهار می کند

، اگر زنی به یاد آورد که هر روز دقیقاً در یک ساعت معین قرص را مصرف کند           

اما اگر این زن بعضی داروها مانند آنتی . شانس بسیار کمی براي باردار شدن دارد

  . بیوتیکهاي خاصی را مصرف کند اثر بخشی قرصها کم می شود

همانگونه که در . در کنار پیشگیري از بارداري قرصها مزایاي دیگري نیز دارند           

در ضمن . نه را منظم تر و سبکتر کندابتدا توضیح داده شد، قرص می تواند عادت ماها

یا رحم که علت عمده    عفونت لوله هاي فالوپی(اثر حفاظتی علیه بیماریهاي التهابی لگن 

  . و علیه سرطانهاي تخمدان و الیه داخلی رحم دارد) ناباروري در زنان است

رفته تصمیم به استفاده از قرص باید با مشاوره با یک کارشناس بهداشتی گ           

قرصهاي پیشگیري از بارداري براي بسیاري زنان ایمن است حتی بسیار کم خطر . شود

  .تر از به دنیا آوردن کودك، اما در عین حال برخی خطرات را نیز به همراه دارند

اما . قرصهاي کم هورمون فعلی خطرات کمتري نسبت به انواع ابتدایی تر دارند           

ري و زنانی که وضعیتهاي پزشکی خاص مثل سابقه ایجاد سال سیگا 35زنان باالي 

لخته خونی یا سرطان رحم یا سرطان الیه داخلی رحم دارند، ممکن است توصیه به عدم 
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قرص ممکن است با بیماري قلبی عروقی شامل فشار خون . دریافت این قرصها شوند

  . باال و انسداد رگها مربوط باشد

االت این است که آیا قرص خطر سرطان سینه را در یکی از بزرگترین سو           

یک مطالعه بین المللی که در . مصرف کنندگان قدیم و جدید قرص افزایش می دهد یا خیر

در مجله پیشگیري از بارداري به چاپ رسید استنتاج کرد که خطر  1996سپتامبر 

هرگز  سال پس از قطع مصرف قرص بیشتر از زنانی که 10سرطان سینه در زنان 

سال پس از توقف استفاده از  10در طی مصرف قرص و . قرص استفاده کرده اند نیست

قرص خطر سرطان سینه درزنان فقط کمی بیش از زنانی است که از قرص استفاده نمی 

زنانی که سرطان سینه داشته یا دارند، نباید از قرص استفاده کنند چرا که    .کنند

  .عیت آنها را بدتر کنداستروژن درون قرص ممکن است وض

عوارض قرص که معموالً چند ماه پس از مصرف قرص از بین می روند شامل            

  .تهوع، سردرد، درد پستانها، اضافه وزن، خونریزي نامنظم و افسردگی است

  )قرص شیر دهی(مینی پیل 

صرف گرچه مینی پیل هم مانند قرصهاي ترکیبی خوراکی به صورت روزانه م           

این قرصها از طریق . می شود، فقط حاوي هورمون پروژسترون بوده و استروژن ندارد

. افزایش ضخامت مخاط ناحیه دهانه رحم از رسیدن اسپرم به تخمک جلوگیري می کنند

در ضمن این قرصها الیه داخلی رحم را از ضخامت محافظت می کنند که باعث می 
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این قرصها مختصري کم اثرتر . جایگزین شودشود، تخمک بارور شده نتواند در رحم 

  .از قرصهاي ترکیبی خوراکی هستند

قرص شیردهی نیز مانند قرص هاي ترکیبی می تواند، خونریزي قاعدگی و            

گرفتگی هاي ماهیچه ها را کم کند و خطر سرطان تخمدان و رحم و نیز بیماریهاي 

رصها حاوي استروژن نیستند خطر ایجاد از آنجا که این ق. التهابی لگن را کاهش دهد

این قرصها   . لخته خونی که در همراهی با قرصهاي ترکیبی اتفاق می افتد، را ندارند

انتخابهاي خوبی براي تازه مادرانی است که به کودك خود شیر می دهند چرا که 

در ضمن . قرصهاي ترکیبی خوراکی ممکن است کیفیت و کیت شیر مادر را کاهش دهند

ین قرصها انتخابهاي خوبی براي افرادي هستند که با قرصهاي ترکیبی خوراکی دچار ا

  .سردرد شدید و فشار خون باال می شوند

عوارض جانبی قرصهاي شیردهی شامل تغییر چرخه قاعدگی، اضافه وزن و            

  .دردهاي پستانی است

  روش اورژانس پیشگیري از بارداري

گیري ازبارداري اورژانس توسط اداره دارو و غذا براي دو نوع قرص پیش           

پیشگیري از بارداري پس از ارتباط جنسی، زمانی که روش پیشگیري از بارداري 

یکی از این .استانداردي استفاده نمی شده یا دچار شکست شده است، به تأیید رسیده

  . استمحصوالت حاوي ترکیب استروژن و پروژسترون و دیگري فقط پروژسترون 
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هر دو نوع محصول که فقط با نسخه پزشک در دسترس هستند، از طریق به            

تآخیر نداختن یا مهار تخمک گذاري یا جلوگیري از النه گزینی تخمک بارور شده در 

این قرصها در صورتی که تخمک بارور شده جایگزین شده باشد . رحم عمل می کنند

  . دیگر اثري ندارند

درصد موثر هستند که به معناي این است که تعداد  75شهاي اورژانس حدود رو           

در  2به  8زنانی که انتظار می رود پس از ارتباط جنسی حفاظت نشده، حامله شدند از 

  .زنانی که از این روش استفاده می کنند، کاهش می یابند

ر زنانی که فقط از عوارض جانبی شامل تهوع و استفراغ است که هر دو مورد د           

  .قرصهاي پروژسترونی استفاده کرده اند کمتر گزارش شده است

  پروژسترون تزریقی

توسط اداره دارو و غذا تأیید شد به وسیله یک  1992آمپول دپوورا که در سال            

دپو ورا از سه    .کارشناس بهداشتی هر دو ماه یکبار در بازو یا باسن تزریق می شود

تخمک گذاري را مهار میکند، مخاط دهانه رحم را : بارداري پیشگیري می کندطریق از 

براي جلوگیري از دستیابی اسپرم به تخمک تغییر داده و آستر رحم را براي جلوگیري 

تزریق پروژسترون در جلوگیري از . از النه گزینی تخمک بارور شده، تغییر میدهد

تالش بسیار کمی از سوي زن براي جلوگیري بارداري بسیار مؤثر است، چرا که نیاز به 
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زنی که از این روش استفاده می کند به راحتی هر سه ماه یکبار « . از حاملگی را بردارد

  . »یک تزریق توسط پزشک دریافت می کند

مزایاي این روش مشابه مینی پیل و دیگر روش پروژسترونی پیشگیري از            

ض جانبی هم مشابه است و شامل قاعدگی هاي نامنظم عوار. است) نورپالنت(بارداري 

که آسیب زننده نبوده و به معناي این نیست که این روش درست عمل (یا فقدان قاعدگی 

  .، اضافه وزن و دردهاي پستانی می باشد)نمی کند

  پروژسترون کاشتنی

به  1996در سال  2و نوع جدیدتر آن نورپالنت  1990نورپالنت که در سال            

وسیله اداره دارو و غذا تأیید شدند نوع سوم روشهاي پیشگیري از بارداري 

این روش پیشگیري از بارداري که به شکل استفاده از استوانه ها . پروژسترونی هستند

ي رزینی در اندازه چوب کبریت است، به روش جراحی در زیر پوست بازو جایی که به 

  .رژسترل را آزاد می کند، کار گذاشته می شودطور مداوم هورمون استروییدي لوونو

در برابر ) یا تا زمانی که برداشته شوند(سال  5استوانه نورپالنت به مدت  6           

به مدت سه سال از  2در حالیکه دو استوانه نورپالنت    .حاملگی ایجاد حفاظت می کنند

ا با افزایش وزن این شکست نورپالنت بسیار نادر است ام. حاملگی پیشگیري می کنند

  .احتمال بیشتر می شود
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بعضی زنان ممکن است دچار عفونت یا التهاب در محل کاشته شدن نورپالنت            

سایر عوارض جانبی آن شامل تغییرات چرخه قاعدگی، اضافه وزن و درد . شوند

  .پستانی است

  وسایل داخل رحمی

           IUD  یک کارشناس بهداشتی در داخل رحم وسیله اي مکانیکی است که توسط

آي یو دي مسی و . دو نوع آي یو دي در آمریکا در دسترس هستند. جاگذاري می شود

در . سال باقی بماند 10آي یو دي مسی می تواند به مدت . آي یو دي پروژسترونی

  . حالیکه آي یو دي پروژسترونی هر سال باید جایگزین شود

. نیست که آي یو دي چطور از حاملگی پیشگیري می کندبه طور کامل مشخص            

به نظر می رسد که این وسایل از طریق بی حرکت کردن اسپرم در مسیرش به سمت 

لوله هاي فالوپی از مالقات اسپرم و تخمک جلوگیري می کنند یا با تغییر الیه داخلی 

  . رحم از النه گزینی تخمک بارور شده جلوگیري می نمایند

آي یو دي ها یکی از کمترین میزانهاي شکست را در بین روشهاي پیشگیري از             

وقتی هر دو زوج داراي یک (وقتی آي یو دي براي فرد مناسب باشد . بارداري دارند

آي یو ) شریک جنسی باشند و ارتباطات آنها با ثبات باشد که در خطر عفونت نباشند

  . من و موثر استدي یک روش پیشگیري از بارداري بسیار ا

  روشهاي سنتی
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  آگاهی از باروري

به این روش، روش طبیعی پیشگیري از بارداري یا پرهیز دوره اي هم گفته می            

آگاهی از باروي مستلزم پرهیز از ارتباط جنسی یا استفاده از روشهاي سد کننده . شود

احتمال بیشتري براي پیشگیري از بارداري در روزهایی از چرخه قاعدگی زن است که 

  . حاملگی اش وجود دارد

روز می تواند در راههاي تناسلی زنانه باقی بماند  7از آنجا که اسپرم تا حدود            

ساعت پس از آزاد شدن قابل بارور شدن است، یک زن می توند از رابطه  24و تخمک تا 

روشهایی که . شود ساعت پس از آن باردار 24روز پیش از تخمک گذاري تا  7جنسی 

تخمین می زنند چه زمانی یک زن بارور است بستگی به چرخه قاعدگی، تغییرات مخاط 

این روش می تواند اثر بخش باشد ولی . دهانه رحم یا تغییر در درجه حرارت بدن دارد

  .احتیاج به یک زوج بسیار با انگیزه و هوشمند براي اثر بخشی این روش است

  )withdrawal(روش صرفنظر کردن 

در این روش که قطع رابطه جنسی هم خوانده می شود، مرد آلت تناسلی خود را قبل از 

در صورتیکه اسپرم وارد مهبل نشود از بارداري پیشگیري . انزال از مهبل خارج می کند

  . می شود
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این . اثر بخشی این روش بستگی به توانایی مرد براي صرفنظر کردن پیش از انزال دارد

بیماریهاي . یچ حفاظتی علیه عفونتهاي منتقله از راه جنسی مانند ایدز نداردروش ه

  .عفونی به وسیله تماس مستقیم با ضایعات سطحی و مایع پیش انزالی قابل انتقال است

  جراحی روشعقیم سازي به 

عقیم سازي به روش جراحی براي افرادي به کار گرفته می شود که تصمیم ندارند در 

این روش دائمی تلقی می شود، چرا که برگشت پذیري آن منوط به . ار شوندآینده بچه د

  .جراحی بزرگی است که اغلب نیز ناموفق است

  عقیم سازي زنان

در روش عقیم سازي زنان لوله هاي فالوپی بسته می شوند و بنابراین تخمک نمی تواند 

و معموالً زیر عقیم سازي با تکنیکهاي مختلف جراحی . به درون رحم مهاجرت کند

  . بیهوشی عمومی انجام می گیرد

عوارض این جراحی ها نادر است و شامل عفونت، حاملگی خارج رحمی، خونریزي و 

  . مشکالت مربوط به استفاده از بیهوشی عمومی است

  عقیم سازي مردان

این روش که وازکتومی هم نامیده می شود از طریق دوختن، گره زدن یا بریدن مجاري 

  . دهنده اسپرم که اسپرم را از بیضه ها به آلت تناسلی منتقل می کند عمل می کند انتقال
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دقیقه طول می کشد و عوارض  30وازکتومی یک جراحی سریع است که معموالً کمتر از 

  .پس از جراحی اندکی مانند خونریزي یا عفونت دارد

  . ی کنند ادامه داردتحقیقات بر روي روشهاي پیشگیري از بارداري که عوارض را کمتر م

     تقسیم بندي قرصهاي ضد حاملگی 

 -در ایـن قـرصها تنها هورمون پـروژستـرون وجـود دارد): مینی پیل(پروژسترون -1

خانمهاي شیرده می بایست . ویژه خانمهاي شیرده و یا مبتال به فشار خون باال می باشد

عددي می  28ته این قرصها بـسـ. هفته پس از زایمان شروع بمصرف این قرصها کنند 6

از روز نخست قاعدگی   نحوه مصرف آنها روزي یک قــرص سر ساعت معین. بـاشد

. میباشـد و پـس از اتـمـام بسـتـه مـصرف قرص بسته جدید بدون وقفه آغـاز میــگردد

ساعت از زمان مقرر فراموش گردد بالفاصله  3در صورتی که مصرف قرص کمتر از 

ن قرص مصرف و مابقی قرصها نیز طبق روال مصرف میگردد اما پس از یادآوري آ

ساعت به تاخیر افتاد بالفاصله پس از یادآوري قرص  3هرگاه مصرف قرص بیش از 

فراموش شده مصرف گردیده و تا یک هفته میباید از یک روش ضد بارداري دیگر 

  . اثر این قرصها از قرصهاي ترکیبی پایین تر میباشد. استفاده نمود

این . این قرصها ترکیبی از دو هورمون استروژن و پروژسترون میباشد: ترکیبی -2

  : * قرصها خود به سه دسته تقسیم بندي میگردند



 ٢١

میزان هورمونهاي استروژن و پروژسترون در تمام قرصها ): تک مرحله اي(منو فازیک

  .در این گروه قرار دارند HDو LDق رصهاي .یکسان میباشد

میزان هورمونهاي استروژن و پروژسترون در دو مرحله ): دو مرحله اي(دي فازیک*  

  . تغییر میکند

میزان هورمونهاي استروژن و پروژسترون در سه مرحله ): سه مرحله اي(تري فازیک* 

بسته  - 1: بسته بندي قرصهاي ترکیبی نیز دو گونه میباشد. به تدریج افزایش می یابد

: عددي 28بسته هاي  -2. عدد قرص موثر میباشد 21 این بسته ها حاوي: عددي 21هاي 

عدد آن را  7عدد آن موثر بوده و  21عدد قرص بوده که  28این بسته ها حاوي 

قرص آخر تنها براي کمک به حافظه مصرف کننده  7. قرصهاي خنثی تشکیل میدهند

  .میباشد

   HDو  LDنحوه مصرف قرصهاي  

سفید رنگ بوده و دوز  HDقرصهاي . ن دارندکرم رنگ بوده و دوز پایی LDــقرصهاي 

خواه (قاعدگی مصرف قرصها آغاز میگردد  5از روز : نحوه مصرف. باال دارند

روز قرصها سر ساعت معین مصرف گردیده  21). خونریزي قطع و یا ادامه داشته باشد

مصرف قرص قطع گردیده و از روز هشتم ) روز 7(و پس از اتمام بسته یک هفته 

در ) خواه خونریزي قطع و یا ادامه داشته باشد. (سته جدید قرص آغاز میگرددمصرف ب

به محض : هرگاه مصرف یک قرص فراموش گردد - 1: صورت فراموشی مصرف قرص



 ٢٢

. یادآوري قرص را مصرف کرده و قرصهاي بعدي را نیز در زمان مقرر مصرف کنید

قرص را  2وري به محض یادآ: هرگاه مصرف دو قرص متوالی فراموش گردد -2

مابقی قرصها .قرص دیگر را همزمان روز بعد مصرف کنید 2همزمان مصرف کرده و 

تا یک هفته نیز از یک روش دیگر پیشگیري از بارداري .را در زمان مقرر مصرف کنید

در این صورت مابقی : قرص متوالی فراموش گردد 3هرگاه مصرف  - 3. استفاده کنید

تا . همان روز مصرف قرصهاي بسته جدیدي را آغاز کنید بسته قرص را بدور انداخته و

معموال پس از دو . * یک هفته نیز از یک روش دیگر پیشگیري از بارداري استفاده کنید

دیگر حاملگی صورت نخواهد گرفت اما بهتر است  HDو LDهفته از مصرف قرصهاي 

ري استفاده ماه نخست مصرف اینگونه قرصها از یک روش دیگر پیشگیري از باردا

  .کنید
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