وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

در حــاالت ذیــل بــه مرکــز خدمــات صحــی
مراجعــه مناییــد:
•اگر سوال یا مشکلی داشته باشید.
•اگر نیاز به زرق بعدی دارید.
•اگر دچار کدام مشکل صحی شده باشید.
•اگر در گرفنت زرق بعدی تاخیر صورت گرفته یا مقاربت جنسی غیر مصؤن را
در  5روز گذشته انجام داده باشید و خواهان فاصله میان والدت ها باشید،
در این صورت از تابلیت های عاجل فاصله دهی میان والدت ها استفاده
مناید.اگر مشکوک به حاملگی باشید.

روش پیچکاری مهلتی
ماهوار (پیچکاری ترکیبی
فاصله دهی میان والدت ها
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روش پیچکاری مهلتی ماهوار
(پیچکاری ترکیبی فاصله دهی
میان والدت ها

مؤثریت:
٪٩٤

مؤثر میباشد.

معلومات عمومی

•جهت موثریت هر ماه باید یکبار تزریق گردد.
•نسبت به پیچکاری های مهلتی  DMPAو  NET-ENبیشرت
سبب خونریزی منظم ماهوار میگردد.
•بعد از قطع تزریق آن ،به زمان بیشرت نیاز است تا خانم قادر
به حمل گرفنت شود .همچنان این روش نظر به سایر روش
فاصله دهی میان والدت ها ،یکامه وقت بیشرت را دربر میگیرد
تا قدرت حمل گرفنت خانم برگشت مناید.
•از انتقال انتانات مقاربت جنسی بشمول  HIVجلوگیری کرده
منیتواند.
•هر چهار هفته بعد باید یک زرق پیچکاری مهلتی ترکیبی اخذ
گردد.
•نیازمند اجراآت روزمره منیباشد.
•در فعالیت جنسی مداخله منیکند.
•نظر به سایر روشهای فاصله دهی میان والدت ها ،یکامه وقت
بیشرت را دربر میگیرد تا قدرت بارداری خانم برگشت مناید.

عوارض جانبی

•عوارض جانبی معمول آن قرار ذیل اند:
 خونریزی مهبلی اندک و قصیر املدت خونریزی مهبلی غیر منظم نادرا ً خونریزی های مهبلی طوالنی فطع عادت ماهوار (امینوری) تغیرات در خونریزی عادتماهوار یک پدیده نارمل پنداشته میشود .سه ماه بعد از رشوع
پیچکاری های ترکیبی معموالً شدت تغیرات مذکور کاهش یافته و
یا هم بصورت کلی از بین میرود.
•بعد از اینکه پیچکاری های ترکیبی متوقف (ترک) گردید ،تغیرات
بوجود آمده در عادت ماهوار تا زمان از بین رفنت کلی تاثیرات
پیچکاری های مذکور( 3-2ماه یا بیشرت از آن) از بین منیرود.
•ازدیاد وزن ،رسدردی ،گنگسیت یا حساسیت و درد ثدیه ها نزد
اکرث خامنها مشاهده شده است.
•عوارض جانبی فوق الذکر عالیم مرضی به شامر منیروند.
•عوارض جانبی متذکره نزد متام خامنها بوجود منیاید.

طریق استعامل

•عرضه کننده خدمات صحی پیچکاری مهلتی ترکیبی را برای تان
تهیه و رزق مینامید.
•شام هر ماه (هر چهار هفته بعد) جهت گرفنت زرق بعدی به
مرکز صحی مراجعه مینامیید.
•اگر در گرفنت زرق بعدی تاخیر نیز صورت گرفته باشد به مرکز
صحی جهت گرفنت زرق پیچکاری ترکیبی باید مراجعه منایید چرا
که هنوز هم مساعد به اخذ پیچکاری متذکره میباشید.

مراقبت بعدی

•هر چهار هفته بعد جهت گرفنت زرق بعدی مراجعه منایید.
•کوشش مناید که بخاطر گرفنت زرق بعدی به زمان معین
مراجعه منایید .شام میتوانید هفت روز پیش یا هفت روز بعد
از تاریخ معینه زرق بعدی مراجعه منایید .اگر در اخذ زرق
بعدی تاخیر مبیان امده باشد ،مشکلی نیست ،نزد کارمند صحی
مراجعه منوده ،زرق بعدی را اخذ منایید.
•اگر زرق بعدی از  7روز بیشرت به تاخیر افتاده باشد ،تا زمانیکه
زرق بعدی را اخذ مینامیید از مقاربت جنسی اجتناب ورزید یا
هم از کاندم استفاده کنید.
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در حاالت ذیل به مرکز خدمات صحی مراجعه
منایید:

تابلیت های عاجل فاصله
دهی میان والدت ها

•هرگاه کدام سوال یا مشکلی داشته باشید.
•هرگاه مشکوک به حاملگی باشید.
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تابلیت های عاجل فاصله
دهی میان والدت ها
مؤثریت:
٪٩٩ - ٩٨

 99-98فیصد مؤثریت دارد.

معلومات عمومی

•یگانه روش تنظیم خانواده نزد یک خامنی که مقاربت
جنسی محافظت نشده را انجام داده باشد ،است.
•منحیث روش معمول تنظیم خانواده استفاده منیگردد .اگر
یک خانم بشکل متواتر از تابلیت های عاجل فاصله دهی
میان والدت ها استفاده مینامید ،باید در مورد روش های
مختلف تنظیم خانواده با عرضه کننده خدمات صحی مشوره
مناید تا روش مناسب فاصله دهی میان والدت ها را انتخاب
مناید.
•باید ظرف  5روز( 120ساعت) بعد از انجام دادن مقاربت
جنسی محافظت نشده ،استفاده گردد.
•نزد خانم های که منیتوانند روش های فاصله دهی میان
والدت ها را بصورت منظم و متواتر استفاده منایند و
یا خانم های که بعد از والدت به شیردهی طفل شان
میپردازند باید استفاده گردد.
•باالی حاملگی که از قبل صورت گرفته باشد ،تاثیر ندارد.
•هر خانم حتی آنهایکه روش های عادی هورمونی تنظیم
خانواده را ادامه داده منیتوانند ،بصورت مصؤن و مؤثر از
تابلیت های فوری فاصله دهی میان والدت ها استفاده
کرده میتوانند.

•بعد از مقاربت جنسی محافظت نشده (به شمول تجاوز جنسی)
از تابلیت های عاجل فاصله دهی میان والدت ها استفاده صورت
گرفته میتواند.
•هر گاه حین استفاده از سایر روش های فاصله دهی میان والدت
ها اشتباهات یا کوتاهی های صورت گیرد ،از تابلیت های عاجل
تنظیم خانواده باید استفاده کرد.
•هر گاه توسط تابلیت های عاجل فاصله دهی میان والدت ها در
مقابل حاملگی محافظت حاصل منودید ،جهت ادامه فاصله دهی
میان والدت ها باید روش بهرت و مناسب تر تنظیم خانواده را
انتخاب منایید.
 -حین مقاربت جنسی اگر کاندم پاره شده باشد و یا هم بشکلدرست مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
 -هر گاه یک خانم سه یا بیشرت تابلیت های ترکیبی فمی فاصلهدهی میان والدت ها را اخذ ننموده باشد.
  -هر گاه یک خانم پاکت جدید تابلیت های فاصله دهی میانوالدت ها را به تاخیر (سه روز یا بیشرت از آن) اغاز منوده
باشد.
 -هر گاه درگرفنت پیچکاری های مهلتی یک یا دو هفته (نظر بهنوع آن) تاخیر صورت گرفته باشد.
 -هر گاه آله داخل رحمی یک خانم از محل آن بیجا شده باشد.•همیشه تابلیت های عاجل تنظیم خانواده باید در دسرتس قرار
داشته باشد ،تا در حاالت عاجل ( بعد از مقاربت جنسی محافظت
نشده) از آن استفاده بعمل آید

عوارض جانبی

•خونریزی مهبلی اندک ( 2-1روز بعد از اخذ تابلیت ها).
•یک هفته بعد از اخذ تابلیت های عاجل فاصله دهی میان والدت
ها دلبدی ،درد بطن ،ضعف و بیحالی ،رسدردی ،حساس و دردناک
شدن ثدیه ها ،گنگسیت یا استفراغات ،ممکن رخ دهد.
•عادت ماهوار ممکن قبل از وقت یا هم دیرتر واقع گردد.

طریقه استعامل

•تابلیت های عاجل فاصله دهی میان والدت ها را هر چه عاجلرت
در ظرف  5روز( 120ساعت) بعد از مقاربت جنسی محافظت نشده
اخذ منایید .به هر اندازه که تابلیت عاجل فاصله دهی میان والدت
ها زودتر اخذ گردد به هامن اندازه مؤثریت آن بیشرت خواهد بود .با
گذشت زمان از مؤثریت آن کاسته میشود.
•تابلیت های عاجل فاصله دهی میان والدت ها را طبق هدایت عرضه
کننده خدمات صحی اخذ منایید.
•اگر طی دو ساعت بعد از اخذ تابلیت نزد تان استفراغات رخ میدهد،
تابلیت را تکرار اخذ منایید.اگر دو ساعت بعد از اخذ تابلیت استفراغ
رخ دهد ،حتمی نیست که تابلیت تکرار اخذ گردد.
•یک پاکت از تابلیت های عاجل فاصله دهی میان والدت ها (همرا با
رهنامی طریقه استفاده آن) را در درسرتس داشته باشید تا در صورت
رضورت از آن استفاده منایید.
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در حاالت ذیل به مرکز صحی مراجعه منایید

کاندم یا پوش زنانه

•اگر سوال یا مشکلی داشته باشید.
•اگر در پنچ روز گذشته مقاربت جنسی محافظت نشده را انجام داده باشید
و خواهان فاصله دهی میان والدت ها باشید .در اینصورت باید از تابلیت
های عاجل فاصله دهی میان والدت ها استفاده منایید.

l

طریقه استعامل

کاندم های زنانه
مؤثریت:
٪٧٩

 %79مؤثر میباشد.

معلومات عمومی

•برای هر فعل مقاربت جنسی از کاندم جدید باید استفاده
صورت گیرد.
•کاندم ها در بین حاملگی فاصله را ایجاد منوده و نیز در
مقابل انتانات مقاربت جنسی بشمول  HIVمصؤنیت را ببار
میاورد.
•نیازمند همکاری هر دو (مرد و خانم) میباشد.
•منحیث روش موقت یا کمکی جهت فاصله دهی میان والدت
ها مورد استفاده قرار میگرد.
•بدون مشوره کارمند صحی میتوان آنرا مورد استفاده قرار داد.
•در صورت استعامل کاندم مردانه ،از کاندم زنانه نباید استفاده
صورت گیرد چون سبب ایجاد اصطحکاک بین الیه های کاندم
گردیده باعث پارگی الیه های کاندم میگردد.
•در جریان حاملگی جهت جلوگیری از انتقال انتانات مقاربت
جنسی به جنین ،نیز قابل استفاده میباشد.

 .1برای هر بار مقاربت جنسی از کاندم جداگانه استفاده منایید.
 .2قبل از استفاده منودن ،بسته کاندم را خوب تفتیش منایید .اگر
کاندم پاره یا تخریب شده بود از استعامل آن خودداری کنید .از کاندم
که تاریخ آن گذشته ( )Expireباشد ،استفاده نکنید بجز از حاالتی که
برای مقاربت جنسی کاندم جدید قابل دسرتس نباشد.
 .3الی هشت ساعت قبل از اجرای فعل مقاربت جنسی میتواند
کاندم را بداخل مهبل تطبیق کنید .بخاطریکه از فواید کاندم خوبرت
مستفید شده باشید ،قبل از بتامس آمدن قضیب با مهبل ،کاندم را
تطبیق منایید.
 .4قبل از تطبیق ،دو طرف کاندم را مالش دهید تا مواد لربیکانت
در متام قسمت های کاندم یکسان نرش شود .بعدا ً کاندم را بداخل
مهبل قرار ذیل داخل منایید:
 -کاندم را طوری بدست بگیرید که نهایت بزرگ و باز آنبطرف پایین قرار گیرد.
 -جهت تطبیق کاندم وضعیت مناسب را اختیار منایید .میتوانیددر وضعیت نشسته باالی دو پا ( ،)Squatنشسته ،خوابیده یا
بلند قرار دادن یک پا ،کاندم را تطبیق منایید.
 -حلقه داخلی کاندم را محکم گرفته و آنرا فشار دهید تا طویلو باریکرت گردد.
 -مهبل را دریافته شفتان بزرگ را از هم دور سازید بعدا ً حلقهداخلی کاندم را با دست دیگر تان بداخل مهبل آهسته تا حد
امکان داخل منایید.
 -انگشت تانرا داخل کاندم منوده تا در محل اش تثبیت گردد.حلقه بیرونی و حد اقل  2الی  3سانتی مرت از کاندوم را
خارج از مهبل آزاد بگذارید.
 .5قضیب را حین فعل مقاربت جنسی ،در داخل کاندم قرار دهید
و اطمینان حاصل مناید که این کار را بدرستی انجام داده اید .اگر
مطمین نبودید و یا هم قضیب خارج از کاندم قرار داشت ،فعل
مقاربت را متوقف ساخته دوباره با اطمینان قضیب را وارد کاندم
مناید.

 .6متوجه باشید ،اگر حین مقاربت جنسی ،کاندم بداخل مهبل تیله
میشود یا هم از مهبل بیرون میگردد ،دوباره آنرا داخل مهبل منوده در
جایش تثبیت سازید.
 .7بعد از ختم مقاربت جنسی ،هر چه عاجلرت کاندم را از مهبل
بیرون سازید تا از ریخنت مایع منوی بداخل مهبل جلوگیری گردد.
هنگام بیرون ساخنت کاندم ،حلقه بیرونی آنرا محکم گرفته فشار دهید
تا اطمینان حاصل گردد که محتویات داخل کاندم به بیرون منیریزد،
بعدا ً بسیار آهسته و با احتیاط کامل از مهبل بیرون منایید.
 .8کاندم استفاده شده را در داخل دستامل کاغذی پیچانده و یا هم
بداخل پوش خالی کاندم قرار دهید ،بعدا ً آنر در کثافت دانی انداخته
ضایع منایید.

عوارض جانبی

•دارای عوارض جانبی منیباشد.
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امپلنت ها (روش غرسی)
در حاالت ذیل به مرکز خدمات صحی مراجعه
منایید

•هرگاه در ساحه غرس امپلنت التهاب ،رسخی و قیح یا چرک به
میان آمده باشد.
•امپلنت از جایش خارج گردد.
•کدام سوال یا مشکلی داشته باشید.
•زمان برداشنت امپلنت فرارسیده باشد.
•ازدیاد بیش از حد وزن .اگر وزن تان از  70کیلوگرام بیشرت باشد،
امپلنت ممکن در ایجاد فاصله میان والدت ها مفید قرار نگیرد.
•اگر کدام مشکل صحی رخ میدهد.
•اگر مشکوک به حاملگی باشید.
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امپلنت ها یا روش غرسی
مؤثریت:
٪٩٩

• %99مؤثر بوده
•در سال اول تطبیق امپلنت های
هورمونی یک حاملگی فی هر  100خانم
ممکن رخ دهد.

معلومات عمومی

•میله یا کپسول کوچک هورمونی (به اندازه چوب گوگرد)
است که تحت جلد غرس میگردد.
•برای زمان طوالنی ( 3تا  5سال نظر به نوع امپلنت
هورمونی)باعث ایجادفاصله میان والدت ها میگردد.
•عرضه کننده خدمات صحی آموزش دیده باید امپلنت را
تطبیق و خارج مناید.
•تطبیق امپلنت های نزد خانم های شیرده مصؤن بوده و
یک خانم میتواند بعد از والدت از امپلنت های استفاده
مناید.
•معموالً منجر به تغیرات در عادت ماهوار میگردد .ممکن
باعث از بین رفنت خونریزی عادت ماهوار گردد و یا هم
موقتاً خونریزی های شدید ماهوار را ببار آرد.
•برای مدت طوالنی سبب ایجاد فاصله بین والدت ها شده و
مؤثرترین روش میباشد.
•باید توسط عرضه کننده خدمات صحی آموزش دیده تطبیق
و برداشته شود.
•در جلوگیری از کمخونی نزد خامنها کمک کننده میباشد.
•در فعل مقاربت جنسی مداخله منیکند.

عوارض جانبی

•عوارض جانبی معمولی ممکن در ظرف سه ماه اول رخ دهند:

 -خونریزی های اندک و کوتاه مدت عادت ماهوار. -خونریزی غیر منظم عادت ماهوار که بیشرت از  8روز دوام میکند.- -عدم تکرر و یا هم از بین رفنت خونریزی های عادت ماهوار (آمینوری)

•عوارض جانبی که یکسال بعد از غرس امپلنت بوجود میاید:
 -خونریزی های اندک و کوتاه مدت عادت ماهوار.- -از بین رفنت خونریزی های عادت ماهوار (آمینوری)

•ممکن سبب رسدردی ،درد بطن ،درد و حساسیت ثدیه ها یا سایر
عوارض جانبی گردد.
•عوارض جانبی متذکره ،معمول بوده و عالیم مرضی بحساب
منیروند.

مراقبت بعدی

•ساحه ای را که امپلنت غرس گردیده است برای چهار روز خشک
نگه دارید.
•در ساحه غرس ممکن تا چند روز احساس درد کنید و همچنان
پندیدگی و کبودی مشاهده گردد.
•تغیرات متذکره نارمل پنداشته میشود و بدون تدوای خاص رشف
میگردد.

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

در حاالت ذیل به مرکز خدمات صحی
مراجعه منایید:

•اگر کدام سوال یا مشکلی داشته باشید.
•اگر هر کدام از حالت های ذیل (خصوصاً در  20روز اول بعد از
تطبیق آله داخل رحمی) نزد تان رخ دهد:
-

آله داخل رحمی
حاوی مس

درد موجوده قسمت سفلی بطن افزایش یابد یا هم درد شدید و آنیبطنی بوجود آید.
مقاربت جنسی دردناکخونریزی غیر معمول مهبلی-تب ،لرزه ،دلبدی یا استفراغات

•اگر  3الی  6هفته بعد از تطبیق آله داخل رحمی ،عرضه کننده
صحی مربوطه جهت ارزیابی آله داخل رحمی برایتان وقت
مالقات داده باشد.
•اگر فکر میکنید که آله داخل رحمی از محل اصلی اش بیجا شده
است ( موجودیت تار آله داخل رحمی را در داخل مهبل احساس
منیکنید و یا طوری حس میکنید که یک جسم پالستیکی سخت از
عنق رحم بطرف مهبل بیرون شده است)
•اگر سیکل عادت ماهوار تان واقع نشده باشد یا هم مشکوک به
حاملگی باشید.
•اگر خواستار خارج ساخنت آله داخل رحمی (بنا بر هر علت که
باشد) باشید.

l

آله دخل رحمی حاوی مس
مؤثریت:
٪٩٩

• %99مؤثریت دارد
•در سال اول تطبیق آله داخل رحمی ،یک
حاملگی فی هر  100خانم ممکن رخ دهد.

معلومات عمومی

•به مدت طوالنی (  5الی  12سال) سبب ایجاد فاصله میان
والدت ها می گردد.
•یک آله کوچک ،انعطاف پذیر مرکب از پالستیک و مس
است که بداخل رحم جابجا میشود .اکرث آله های داخل
رحمی دارای یک یا دو تار که از عنق رحم بیرون شده
بداخل جوف مهبل قرار میگیرند ،میباشد.
•نزد اکرثیت خانم ها بشمول آنانیکه در مرحله بعد از
والدت (دوره نفاس) قرار دارند ،شیوه مؤثر و قابل قبول
میباشد.
•توسط کارمند صحی آموزش دیده باید تطبیق و برداشته
شود.
•فورا ً بعد از والدت (طی  48ساعت بعد از والدت) و یاهم
چهار هفته بعد از والدت قابل تطبیق میباشد.

نکات عمده

•مؤثرین روش بوده و نسبت به سایر روشها برای مدت طوالنی
سبب ایجاد فاصله میان والدت میشود.
•باید توسط عرضه کننده صحی آموزش دیده تطبیق و خارج گردد.
•بعد از خارج کردن آله داخل رحمی ،خانم فورا ً قادر به حمل
گرفنت میباشد (قدرت بارداری فورا ً برگشت میکند).
•بعد از تثبیت آله داخل رحمی ،نیاز به مداخالت بیشرت ندارد.
•منحیث روش عاجل فاصله دهی میان والدت ها استفاده شده
میتواند برشطیکه ظرف پنج روز بعد از مقاربت جنسی محافظت
نشده یا  5روز بعد از زمان متوقع تخمه گذاری تطبیق گردد.

عوارض جانبی

•خونریزی اندک مهبلی بعد از تطبیق آله داخل رحمی که ممکن 3
الی  6شش ماه دوام کند.
•بعد از تطبیق آله داخل رحمی درد های بطنی مبیان میاید و
ممکن چند روز دوام کند.
•تغیرات در خونریزی عادت ماهوار از قبیل خونریزی شدید
ماهوار ،خونریزی غیر منظم و یا هم عادت ماهوار دردناک.
تغیرات ذکر شده نارمل پنداشته میشود باالخصوص اگر  3الی 6
ماه بعد از تطبیق آله داخل رحمی بوجود آمده باشند.
•تغیرات فوق الذکر عالیم مرض بحساب منیروند.
•عوارض جانبی بعد از چند ماه از بین میرود.

فواید صحی

•ممکن از رسطان عنق رحم جلوگیری کند.
نوت :بعد از تطبیق آله داخل رحمی باید معلومات ذیل را از فراهم
کننده بدست آورید.
 -نوع آله داخل رحمی که تطبیق شده. -تاریخ تطبیق آله داخل رحمی.- -تاریخ که باید آله داخل رحمی کشیده شود.

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

والدین گرامی!

با ایجاد فاصله حداقل سه سال بین والدت ها ،صحت خود
و اطفال تان را بهرت کرده و آرامش خانواده تان را حفظ
کنید.

آله داخل رحمی
هورمونی
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آله داخل رحمی هورمونی
مؤثریت:
٪٩٩

 %99مؤثریت دارد

معلومات عمومی

•برای مدت طوالنی ( برای  5سال) سبب ایجاد فاصله میان
حاملگی میگردد.
•یک آله پالستیکی کوچک وانعطاف پذیر دارای ذخیره
هورمون ها بوده ،که بداخل رحم جابجا میشود.
•توسط کارمند صحی آموزش دیده باید تطبیق و برداشته
شود.
•باعث خونریزی های اندک و کوتاه مدت ماهوار میگردد و
نیز ممکن سبب توقف عادت ماهوار (آمینوری) گردد.
•نزد خامنهایکه در معرض خطر باالی انتانات مقاربت جنسی
قرار دارند قابل استفاده منیباشد.
•از انتقال انتانات مقاربت جنسی جلوگیری کرده منیتواند.
•فورا ً بعد از والدت (طی  48ساعت بعد از والدت) و یاهم
چهار هفته بعد از والدت قابل تطبیق میباشد.
•باید توسط عرضه کننده صحی آموزش دیده تطبیق و خارج
گردد.
•بعد از خارج کردن آن ،خانم فورا ً قادر به حمل گرفنت
میباشد..

عوارض جانبی

•خونریزی اندک مهبلی بعد از تطبیق آله داخل رحمی که ممکن  3الی 6
شش ماه داوم کند.
•درد های بطنی که بعد از تطبیق آله داخل رحمی مبیان آمده و برای مدت
چند روز ممکن دوام کند.
•تغیرات در خونریزی عادت ماهوار از قبیل خونریزی شدید ماهوار،
خونریزی غیر منظم و یا هم عادت ماهوار دردناک .تغیرات ذکر شده
نارمل پنداشته میشود خصوصاً اگر  3الی  6ماه بعد از تطبیق آله داخل
رحمی مبیان امده باشند.
•عالیم ناشی از تغیرات هورمونی چون رسدردی ،درد و حساسیت ثدیه ها
یا ازدیاد وزن.
•تغیرات فوق الذکر عالیم مرض بحساب منیروند.
•عوارض جانبی بعد از چند ماه از بین میرود.

در حاالت ذیل به مرکز خدمات صحی
مراجعه منایید:

•اگر کدام سوال یا مشکلی داشته باشید.
•اگر هر کدام از حالت های ذیل (خصوصاً در  20روز اول بعد از تطبیق آله
داخل رحمی) نزد تان رخ دهد:
درد موجوده قسمت سفلی بطن افزایش یابد و یا هم درد شدید و
آنی بطنی بوجود آید.
مقاربت جنسی دردناک
خونریزی غیر معمول مهبلی
تب ،لرزه ،دلبدی یا استفراغات
•اگر  3الی  6هفته بعد از تطبیق آله داخل رحمی ،عرضه کننده صحی
مربوطه جهت ارزیابی  IUDبرایتان وقت مالقات داده باشد.
•اگر فکر میکنید که IUDاز محل اصلی اش بیجا شده است ( موجودیت
تار  IUDرا در داخل مهبل احساس منیکنید و یا طوری حس میکنید که
یک جسم پالستیکی سخت از عنق رحم بطرف مهبل خارج شده است)
•اگر سیکل عادت ماهوار تان واقع نگردیده یا هم مشکوک به حاملگی
باشید.
•اگر خواهان خارج ساخنت ( IUDبنا بر هر علت که باشد) باشید.

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

روش امینوری شیردهی
در حاالت ذیل به مرکز خدمات صحی
مراجعه منایید

•هر گاه در خصوص روش امینوری شیردهی به کدام مشکلی مواجه
شوید یا در این مورد سوالی داشته باشید.
•هرگاه یکی از سه رشط روش امینوری شیردهی تغیر کند و شام
نیازمند انتخاب روش بدیل فاصله دهی میان والدت ها باشید.
•قبل از اینکه طفل تان سن شش ماهگی را تکمیل مناید و شام
مبنظور فاصله دهی میان حاملکی روش مناسب بدیل را باید
انتخاب مناید.
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روش امینوری شیردهی
مؤثریت:
٪٩٨

 98فیصد مؤثریت دارد.

معلومات عمومی

•روش امینوری شیردهی عبارت ازتغذیه کامل و انحصاری طفل
توسط شیر مادر بعد از والدت جهت به تاخیر انداخنت قدرت
باروری مادر ،میباشد.
•روش امینوری شیردهی مستلزم سه حالت ذیل میباشد:

1.1بعد از والدت عادت ماهوار مادر واقع نشده باشد.
2.2طفل را شب و روز بصورت کامل و انحصاری توسط شیر مادر تغذیه
مناید.
3.3سن طفل کمرت از شش ماه باشد.

•روش امینوری شیردهی یکی از روش های موقت تنظیم
خانواده باالخصوص بعد از حاملگی بوده و به خانم ها فرصت
میدهد تا در مورد روش های بدیل فاصله دهی میان والدت
ها بعد از اینکه روش امینوری شیردهی دیگر منیتواند باعث
فاصله بین حاملگی ها گردد فکر کنند.
•در مقاربت جنسی مداخله و مزاحمت منیکند.
•هیچ نوع هزینه رضورت ندارد
•اگر حین عملی منودن این روش در معرض خطر انتانات
مقاربت جنسی (بشمول  ) HIVقرار داشتید ،باید از کاندم
(مردانه یا زنانه) استفاده منایید.

•هرگاه به غیر از شیر مادر نزد طفل غذای متمم رشوع گردد ،روش
امینوری شیردهی دیگر منیتواند که فاصله بین حاملگی ها را
ایجاد مناید و باید با عرضه کننده خدمات صحی متاس بگیرید تا
هر چه عاجل روش بدیل و مناسب فاصله دهی میان والدت ها را
برایتان توصیه مناید.
•تابلیت های عاجل فاصله دهی میان والدت ها را باید در دسرتس
داشته باشد تا در عدم موجودیت یکی از سه حالت مستلزم روش
امینوری شیردهی  ،اگر مقاربت جنسی محافظت نشده را انجام
میدهید و یا هم تا زمانیکه به مرکز خدمات صحی مراجعه ننموده
اید ،از آن استفاده بعمل آرید.
•قبل از آغاز غذای متمم به طفل تان با عرضه کننده خدمات صحی
مشوره مناید تا روش های بدیل فاصله دهی میان والدت ها را
برایتان تجویز مناید.

عوارض جانبی

•هیچ نوع عارضه جانبی آن تا حال شناخته نشده است.

مزایایي صحی تغذیه طفل با شیر مادر

•صحی ترین غذای طفل را تشکیل میدهد
•طفل را در مقابل اسهاالت وقایه مینامید.
•خونریزی بعد از والدت نزد مادران را کاهش میدهد.
•باعث انتقال فکتور های معافیتی از مادر به طفل شده سبب
محافظت طفل در مقابل امراض کشنده دوره طفولیت از قبیل
رسخکان و سینه و بغل میگردد.
•باعث ایجاد رابطه عاطفی نزدیک بین مادر و طفل میگردد.

طریقه استعامل

•تغذیه طفل با شیر مادر را هر چه عاجلرت بعد از والدت اغاز
منایید .شیردهی در یک ساعت اول بعد از والدت به طفل فرصت
میدهد تا از مزایایی صحی کلسرتوم ( )Colostrumsمستفید گردد.
•در شش ماه اول بعد از والدت طفل را بصورت کامل و انحصاری
توسط شیر مادر تغذیه مناید.
•طفل را شب و روز بصورت متواتر با شیر مادر تغذیه منایید.
•وقتی یک خانم از حمل گرفنت محفوظ خواهد بود که هر سه
حالت ذیل وجود داشته باشد:
1.1بعد از والدت عادت ماهوار شان برنه گشته باشد.
2.2طفل شانرا شب و روز بصورت کامل و انحصاری توسط شیر
خود تغذیه منایند.
3.3سن طفل شان کمرت از شش ماه باشد.
•هر گاه یکی از سه حالت فوق الذکر وجود نداشته باشد ،شام باید:
 -روش بدیل تنظیم خانواده را که مانع شیردهی نگردد ،انتخاب مناید. -تغذیه طفل با شیر مادر را ادامه دهید حتی اگر غذای متمم را نیز بهطفل اغاز منوده باشید.

•غذای متمم به طفل بعد از شش ماهگی باید اغاز گردد ،در
حالیکه تغذیه با شیر مادر الی دو سالگی یا بیشرتاز آن باید ادامه
داده شود .مادران باید در مورد تغذیه طفل شان با کارمند صحی
مشوره مناید.

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

در حاالت ذیل به مرکز صحی مراجعه
منایید

کاندم مردانه

•اگر سوال یا مشکلی داشته باشید.
•اگر در پنچ روز گذشته مقاربت جنسی محافظت نشده را انجام
داده باشید و خواهان فاصله دهی میان والدت ها باشید .در
اینصورت باید از تابلیت های عاجل فاصله دهی میان والدت ها
استفاده منایید.
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عوارض جانبی
کاندم مردانه
مؤثریت:
٪٨٢

• 82فیصد مؤثر میباشد
•عدم مؤثریت آن  18حاملگی فی هر 100
خانم میباشد.

معلومات عمومی

•اکرثیت کاندم های مردانه از رابر(  ) Latexنازک ساخته شده
است .بعضی انواع آن با مواد لربیکانت یا کشنده های سپرم
پوشانیده شده اند.
•اگر در مقابل رابر  Latexحساسیت دارید ،نباید کاندم های
 Latexرا استفاده منایید.
•قبل از انجام دادن مقاربت جنسی کاندم را باید به قضیب
انتعاذی بپوشانید.
•در هر بار فعل مقاربت جنسی از کاندم جدید استفاده منایید.
•از انتانات مقاربت جنسی بشمول  HIVجلوگیری مینامید.
•استفاده درست و پایدار آن نیازمند همکاری جانبین (مرد و زن)
میباشد.
•بدون حصول مشورت عرضه کننده خدمات صحی قابل تطبیق
میباشد.
•منحیث روش موقتی و کمکی فاصله دهی میان والدت ها
استفاده میگردد.
•کاندم ها (مردانه و زنانه) یگانه روش فاصله دهی میان والدت
ها اند که از انتقال انتانات مقاربت جنسی بشمول HIV
جلوگیری مینامیند.
•سهمگیری مردها را در امور تنظیم خانواده افزایش دهید.

•عوارض جانبی ندارد.

طریقه استعامل

1.1برای هر فعل مقاربت جنسی از کاندم جداگانه استفاده منایید.
2.2پاکت کاندم را خوب تفتیش منایید .از پاکت های پاره یا هم
تخریب شده استفاده نکنید .کاندم های که تاریخ استفاده از آن
انقضا شده باشد ،قابل استفاده منیباشند بجز در حالت که برای
فعل مقاربت جنسی کاندم جدید قابل دسرتس نباشد.
3.3پاکت کاندم را با احتیاط باز منایید .برای باز کردن پاکت کاندم از
دندان ،ناخن یا آله برنده که باعث پارگی کاندم گردد ،استفاده
نکنید.
4.4قبل از متاس قضیب به مهبل ،کاندم را در قسمت راس قضیب قرار
دهید طوریکه کنار تاب خورده کاندم بطرف بیرونی قرار گیرد.
5.5کاندم را از راس قضیب بطرف قاعده آن کش منوده باز منایید.
اگر کاندم باالی قضیب باز نگردید ،شاید قسمت تاب خورده آن
برعکس بطرف داخل قرار گرفته باشد ،یا هم تخریب یا قدیمی
باشد .اگر کنار تاب خورده کاندم بطرف داخل قرار گرفته باشد،
آنرا راست ساخته با اطمینان به قضیب انتعاذی بپوشانید.
6.6از چرب کننده نیز استفاده منایید ،از آب یا هم چرب کننده آبی
در وجه خارجی کاندم استفاده منایید تا از پارگی کاندم جلوگیری
گردد .از چرب کننده های روغنی ،تیل و یا هم جیل جهت چرب
ساخنت کاندم استفاده نکنید.
7.7فورا ً بعد از دفق (انزال) کنار های کاندم را محکم گرفته قضیب
را که هنوز انتعاذی است از مهبل بیرون منایید تا از ریخنت مایع
منوی بداخل مهبل جلوگیری گردد.
8.8کاندم استفاده شده را در داخل دستامل کاغذی پیچانده و یا هم
بداخل پوش خالی کاندم قرار دهید ،بعدا ً آنر در کثافت دانی
انداخته ضایع منایید .کاندم را بداخل کمود های فلش نیاندازید
چرا که باعث بندش کمود شده مشکالت نلدوانی تعمیر را ببار
میاورد.
9.9کاندم را در محل رسد و خشک دور از روشنایی و حرارت
نگهدارید.

خانواده های گرامی !

سهم گیری شوهران و خشو ها در ایجاد فاصله بین والدت ها بسیار
مهم و مؤثر است  ،پس آنها را در برنامه های تنظیم خانواده و فاصله
دهی میان والدت ها سهیم سازید

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

در حاالت ذیل به مرکز خدمات صحی
مراجعه مناید

•اگر کدام سوال یا مشکلی داشته باشید.
•اگر نیاز به پاکت تابلیت های جدید داشته باشید.
•اگر به کدام مشکل صحی مواجه میگردید.
•اگر اخذ منودن تابلیت را فراموش یا هم اگر در اخذ منودن آن
تاخیر صورت گرفته باشد و در پنج روز گذشته مقاربت جنسی
محافظت نشده را انجام داده ایدوخواهان فاصله دهی میان
والدت ها باشید .در این صورت از تابلیت های عاجل فاصله
دهی میان والدت ها استفاده کرده میتوانید.
•اگر مشکوک به حاملگی باشید.

روش تابلیت های خالص
پروجسرتون فمی فاصله دهی
میان والدت ها
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روش تابلیت های خالص
پروجسرتون فمی فاصله دهی
میان والدت ها

1
ts
t ro
2

41

3
31
4

51
21

82

5

61
72

11

6

71
01

62

7

81

9

52
91

8

42
02
32
12
22

مؤثریت:
٪٩٧-٩٠

٪٩٩

 %97-90مؤثر میباشد.

مؤثریت آن نزد خانم های شیرده در سال
اول استفاده  %99میباشد.

معلومات عمومی

•هر روز باید یک تابلیت اخذ گردد.
•نزد خانم های شیرده مصؤن میباشد.
•به مجرد والدت طفل میتوانید ،تابلیت را اخذ کنید.
•ممکن منجر به خونریزی های غیر منظم مهبلی گردد .نزد
خانم های شیرده ممکن عادت ماهوار را به تعویق بی اندازد.
•هر زمان که خواسته باشید ،بدون کمک عرضه کننده خدمات
صحی ،میتوان اخذ آنر متوقف ساخت.
•این روش توسط خود شخص کنرتول میگردد.
•در فعل مقاربت جنسی مداخله منیکند.
•باید به یاد داشته باشید که اخذ منودن یک تابلیت هر روز
حتمی میباشد.
•هر تابلیت موجود در پاکت تابلیت های خالص پروجسرتون
فمی حاوی هورمون پروجستین بوده و دارای تابلیت های
پالسیبو یا شکر منیباشد.

•اگر در معرض انتانات مقاربت جنسی بشمول اچ ای وی قرار
داشته باشید ،هنگام فعل مقاربت جنسی از کاندم ها استفاده
مناید.

عوارض جانبی

•در چند ماه اول و یا بصورت دوامدار ممکن سبب خونریزی
های غیر منظم مهبلی گردد.
•ممکن سبب رسدردی ،گنگسیت ،درد و حساسیت ثدیه ها،
تغیرات مود (مزاج) و یا هم سایر عوارض جانبی ممکنه گردد.
•تغیرات فوق الذکر یک پدیده عادی و نارمل پنداشته شده،
عالیم مرضی منیباشند.
•عوارض جانبی متذکره نزد متام خانم ها ممکن رخ ندهد.

اگر یک یا چند بار اخذ منودن تابلیت روزانه را فراموش کرده اید ،به
رهنمود ذیل مراجعه منایید
اگر اشتباهات ذیل رخ دهد :

•در اخذ منودن تابلیت سه ساعت
یا بیشرت از آن تاخیر صورت گیرد
•یا هم اخذ منودن یک تابلیت
فراموش گردد.

•هر چه عاجلرت تابلیت فراموش
شده را اخذ منایید.
•هر روز تابلیت را در وقت
مشخص آن اخذ منایید (بدین
معنی که تابلیت امروز و تابلیت
فراموش شده را باید در عین روز
یا عین وقت اخذ منایید)
•از روش کمکی فاصله دهی میان
والدت ها (کاندم) استفاده منایید
یا هم برای دو روز بعدی از
مقاربت جنسی اجتناب ورزید.
•اگر در پنج روز گذشته مقاربت
جنسی محافظت نشده را انجام
داده باشید ،از تابلیت عاجل
فاصله دهی میان والدت ها
استفاده منایید.

•اگر در بین دو ساعت بعد
از اخذ منودن تابلیت نزد تان
استفراغ رخ دهد.

•هر چه عاجلرت از پاکت تابلیت
ها ( تابلیت خالص پروجسرتون)
تابلیت دیگر را اخذ مناید.
•اخذ منودن تابلیت ها را طبق
معمول ادامه دهید.

طریقه استعامل

•از اولین تابلیت (طبق رهنامی عرضه کننده خدمات صحی)
پاکت تابلیت های خالص پروجسرتون فمی آغاز کنید.
• روزانه باید یک تابلیت (الی ختم پاکت تابلیت ها) اخذ کنید.
•تابلیت را هر روز در عین وقت اخذ مناید .و اخذ منودن روزانه
ای تابلیت را فراموش نکنید.
•قبل از امتام پاکت فعلی ،پاکت جدید تابلیت را باید در دسرتس
داشته باشید.
•اگر تابلیت ها را از فارمسی (دواخانه) بدون رهنامیی عرضه
کننده خدمات صحی بدست میاورید ،در زمینه استفاده درست
تابلیت ها میتوانید از رهنامی های این بروشور استفاده کنید.
•اگر کدام روز اخذ منودن تابلیت را فراموش میکنید ،در صفحه
بعدی به رهنمود ذیل مراجعه منایید.

چی باید کرد:

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

روش تابلیت های ترکیبی فمی
فاصله دهی میان والدت ها
در حاالت ذیل به مرکز خدمات صحی
مراجعه منایید

•اگر کدام سوال یا مشکلی داشته باشید.
•اگر نیاز به پاکت تابلیت های جدید داشته باشید.
•اگر به کدام مشکل صحی مواجه میگردید.
•اگر اخذ منودن تابلیت را فراموش یا هم اگر در اخذ منودن آن
تاخیر صورت گرفته باشد و در پنج روز گذشته مقاربت جنسی
محافظت نشده را انجام داده و خواهان فاصله دهی میان
والدت ها باشید .در این صورت از تابلیت های عاجل فاصله
دهی میان والدت ها استفاده کرده میتوانید.
•اگر مشکوک به حاملگی باشید.
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روش تابلیت های ترکیبی فمی
فاصله دهی میان والدت ها
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مؤثریت:
٪٩١

 % 91مؤثر بوده
میزان عدم مؤثریت آن :در سال اول به
علت فراموش شدن اخذ آن  9حمل فی
هر  100خانم ممکن رخ دهد.

معلومات عمومی

•هر روز باید یک تابلیت آن اخذ گردد.
•در ماه های اول ممکن باعث خونریزی های غیر منظم مهبلی
گردد.
•برند ها و رژیم های متعدد تابلیت های ترکیبی فمی فاصله
دهی میان والدت ها (بنام گولی فاصله دهی میان والدت ها
بین مردم شهرت دارد) در بازار وجود دارد .در مورد انتخاب
رژیم مناسب با عرضه کننده خدمات صحی مشورت منایید.
•این روش توسط خود شخص کنرتول میگردد.
•هر زمانیکه که میخواستید ،بدون رهنامیی عرضه کننده
خدمات صحی میتوان استعامل آنرا توقف داد.
•در فعل مقاربت جنسی مداخله منیکند.
•اخذ منودن روزمره یک عدد تابلیت نباید فراموش گردد.
•اگر در معرض خطر انتانات مقاربت جنسی بشمول
اچ ای وی قرار داشته باشید ،حین مقاربت جنسی از کاندم
استفاده منایید.

طریقه استعامل

•از اولین تابلیت (طبق رهنامی عرضه کننده خدمات صحی)
پاکت تابلیت های ترکیبی فمی آغاز کنید.
• روزانه باید یک تابلیت (الی ختم پاکت) تابلیت ها را اخذ
کنید.
•تابلیت را هر روز در عین وقت اخذ مناید .و اخذ منودن روزانه
ای تابلیت را فراموش نکنید.
•قبل از امتام پاکت فعلی تابلیت ،پاکت جدید تابلیت را باید در
دسرتس داشته باشید.
•اگر تابلیت ها را از فارمسی (دواخانه) بدون رهنامیی عرضه
کننده خدمات صحی بدست میاورید ،جهت استفاده درست
تابلیت ها میتوانید از رهنامی های این بروشور استفاده کنید.
•اگر کدام روز اخذ منودن تابلیت را فراموش میکنید ،در صفحه
بعدی به رهنمود ذیل مراجعه منایید.

اگر یک یا چند بار اخذ منودن تابلیت روزانه را فراموش کرده اید ،به
رهنمود ذیل مراجعه منایید
اگر اشتباهات ذیل رخ دهند :

چی باید کرد:

•در اخذ منودن تابلیت سه •هر چه عاجلرت تابلیت
فراموش شده را اخذ منایید.
ساعت یا بیشرت از آن تاخیر
•هر روز تابلیت را در وقت
صورت گیرد
مشخص آن اخذ منایید
•یا هم اخذ منودن یک
(بدین معنی که تابلیت
تابلیت فراموش گردد.
امروز و تابلیت فراموش
شده را باید در عین روز یا
عین وقت اخذ منایید)
•از روش کمکی فاصله دهی
میان والدت ها (کاندم)
استفاده منایید یا هم برای
دو روز بعدی از مقاربت
جنسی اجتناب ورزید.
•اگر در پنج روز گذشته
مقاربت جنسی محافظت
ناشده را انجام داده باشید،
از تابلیت عاجل فاصله
دهی میان والدت ها
استفاده منایید.
•اگر در بین دو ساعت بعد
از اخذ منودن تابلیت نزد
تان استفراغ رخ دهد.

•هر چه عاجلرت از پاکت
گولی فاصله دهی میان
والدت ها تابلیت دیگر را
اخذ مناید.
•اخذ منودن تابلیت ها را
طبق معمول ادامه دهید.

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

در حاالت ذیل به مرکز خدمات صحی
مراجعه منایید:

روش پیچکاری های مهلتی
خالص پروجسرتون )(DMPA

•اگر در مورد روش هذا کدام سوال دارید یا به مشکل مواجه
میگردید.
•اگر نیاز به زرق بعدی دارید.
•اگر دچار مشکل صحی میگردید.
•اگر در قسمت گرفنت زرق بعدی تاخیر صورت گرفته یا مقاربت
جنسی غیر مصؤن را در  5روز گذشته انجام داده باشید و
میخواهید که از حاملگی جلوگیری منایید .در این صورت از
تابلیت های عاجل فاصله دهی میان والدت ها استفاده منایید.
•اگر مشکوک به حاملگی هستید.

l

روش پیچکاری های مهلتی خالص
پروجسرتون )(DMPA

مؤثریت:
٪٩٤

•موثریت آن  %94بوده
•میزان عدم مؤثریت :در سال اول به علت
فراموش شدن تزریق امپول ،شش حاملگی فی
هر  100خانم میباشد.

معلومات عمومی

•هر دو یا سه ماه بعد (نظر به نوع پیچکاری) باید یک زرق
از روش های خالص پروجسرتون را اخذ منایید.
•تطبیق این روش نزد خامنهای شیرده نیز مصؤن بوده و باید
 6هفته بعد از والدت آغاز گردد.
•بعد از توقف این روش قدرت باردار شدن خامنها نسبتاً
دیرتر برگشت مینامید یعنی نظر به سایر روش فاصله دهی
میان والدت ها بعد از توقف این روش به زمان بیشرت نیاز
است تا خانم قادر به گرفنت حمل گردد
•روش قابل برگشت میباشد (قدرت حمل گرفنت محفوظ
میباشد).
•هر زمانیکه خواهان گرفنت حمل و یا هم در جستجوی
روش بدیل باشید ،استفاده از این روش را میتوانید توقف
دهید.
•در فعل مقاربت جنسی مداخله منیکند.

•از انتقال امراض مقاربتی جنسی بشمول اچ ای وی جلو گیری
منیکند.
•از آنجایکه قدرت حمل گرفنت یک خانم فورا ً یا طی سه هفته بعد
از والدت برگشت میکند ،الی زمانیکه خانم آماده گرفنت پیچکاری
های خالص پروجسرتون میگردد ،از میتود ها کمکی فاصله دهی
(کاندم ) استفاده کنید.

عوارض جانبی

•در ابتدا ممکن خونریزی های غیر منظم ،طوالنی و متکرر مهبلی
رخ دهد ،لیکن بعدا ً خونریزی مهبلی ناپدید میگردد.
•تا زمانیکه تاثیرات دوایی روش های مهلتی خالص پروجسرتون
فروکش نکند ( 3 - 2ماه یا بیشرت) ،تغیرات وارده در عادت ماهوار
از بین منیرود.
•مکن ازدیاد وزن ،رسدردی ،گنگسیت و سایر عوارض جانبی نزد
بعضی خانم ها بوجود آید.
•عوارض جانبی ذکر شده عالیم مرضی بحساب منیروند.
•عوارض جانبی فوق الذکر نزد همه خانم ها رخ منیدهد.

فواید صحی

•از رسطان رحم جلوگیری میکند.
•وقوع امراض التهابی حوصله را کاهش میدهد.
•خانم ها را در مقابل کمخونی فقر آهن وقایه میکند.
•اعراض اندومیرتیوزس (درد های حوصلی ،خونریزی غیر منظم
مهبلی) را تنقیص میدهد.

طریقه استعامل این روش

•جهت بدست آوردن روش پیچکاری خالص پروجسرتون به عرضه
کننده خدمات صحی مراجعه منایید.
•در صورت استفاده از روش ( )DMPAهر سه ماه بعد و در
صورت استفاده از روش ( )NET-ENهر دو ماه بعد باید یک
زرق را دریافت منایید و یا هم ازروش پیچکاری ()Sanaya Press
برای استفاده خودی ،هر سه ماه بعد (طبق هدایت) یک زرق را
دریافت منایید.
•اگر در گرفنت زرق بعدی تاخیر نیز صورت گرفته باشد به مرکز
صحی جهت گرفنت زرق بعدی باید مراجعه منایید چرا که هنوز هم
مساعد به گرفنت روش پیچکاری متذکره میباشید.
•اگر خواهان تعویض روش فعلی فاصله دهی میان والدت ها
میباشید ،جهت دانسنت نحو استفاده روش جدید از بروشور هذا
استفاده کنید.
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در حاالت ذیل به مرکز خدمات صحی
مراجعه منایید

روش روزهای معیاری

•اگر سوال یا مشکلی داشته باشید.
•اگر زوجین در جریان روز های که احتامل گرفنت حمل وجود دارد،
منیتوانند از مقاربت جنسی اجتناب ورزند و یا قادر به استفاده از
کاندم یا سایر روش های ایجاد کننده مانعه نباشند .در این صورت
بهرت است از روش دیگر استفاده کنید.
•اگر قبل از رسیدن نوبت مهره قهویی تیره ،خونریزی ماهوار نزد
تان رخ دهد.
•اگر بعد از ختم مهره های قهویی هنوز هم خونریزی ماهوار نزد
تان رخ ندهد.
•اگر در جریان روزهای که احتامل گرفنت حمل وجود دارد (روزهای
مهره های سفید یا بین روزهای  8الی  19نظر به تقویم) ،مقاربت
جنسی محافظت نشده را انجام داده باشید .در این صورت تابلیت
های عاجل فاصله دهی میان والدت ها را باید اخذ منایید.
•اگر مشکوک به حاملگی باشید.

l

روش روزهای معیاری

مؤثریت:
٪٨٨

• %88مؤثر میباشد
•میزان عدم مؤثریت آن 12 ،حاملگی فی هر 100
خانم میباشد.

معلومات عمومی

•این روش نزد خامنهایکه سیکل عادت ماهوار شان منظم و -26
 32روز را دربر میگیرد ،روش مؤثر و قابل قبول میباشد .یعنی
خامنهایکه که خونریزی عادت ماهوار شان بطور منظم بین
همین روزها رخ میدهد.
•جهت پیگیری روز های از سیکل عادت ماهوار که در آن
احتامل گرفنت حمل بلند و روز های که احتامل گرفنت حمل در
آن پائین میباشد ،از تقویم یا حلقه مهره ها رنگه استفاده کنید.
•در روز های که احتامل گرفنت حمل بلند باشد از مقاربت
جنسی اجتناب ورزید و یا هم از کاندم یا سایر روش های
ایجاد کننده مانعه استفاده کنید.
•خانم های که در دوره شیردهی قرار دارند ،قبل از بکار گرفنت
روش روز های معیاری ،حد اقل سه سیکل عادت ماهوار منظم
پی در پی باید داشته باشند .تا به آن زمان از روش های بدیل
فاصله دهی میان والدت ها استفاده منایند.
•نیازمند همکاری هر دو جانب میباشد.
•در صورت انتخاب روش تقویمی جهت پیگیری روز های
معیاری ،به هیچ نوع هزینه و یا مدارک نیاز منیباشد.

•در هر ماه (هر سیکل عادت ماهوار)  12روز وجود دارد که
در جریان آن امکان باردار شدن زیاد است و طی این روز ها
از مقاربت جنسی باید اجتناب ورزیده شود و یا هم از کاندم
استفاده بعمل آید که عملی ساخنت آن برای بعضی زوجین ممکن
دشوار باشد.
•جهت تطبیق دقیق این روش به مشوره دهی درست نیاز است.

عوارض جانبی
•ندارد

فواید صحی

•یک روش طبیعی بوده جهت تطبیق آن به کدام هورمون ،آله یا
پروسیجر طبی رضورت منیباشد.
•سبب افزایش مشارکت مردها و افهام و تفهیم بین زوجین
میگردد.
•قدرت باردار شدن را به تعویق منی اندازد.

طریقه استعامل

•در صورت استفاده از تقویم در روش روزهای معیاری یا حلقه
مهره های رنگه:
1.1روز اول خونریزی ماهوار را منحیث روز اول سیکل ماهوار در
تقویم نشانی کنید.
2.2از روز اول تا روز هفتم روزهای اند که احتامل گرفنت حمل وجود
ندارد ،لذا در جریان این روزها مقاربت جنسی محافظت نشده
را انجام داده میتوانید.
3.3روزهای  8الی  19سیکل ماهوار روزهای اند که احتامل گرفنت
حمل زیاد است ،فلهذا در جریان روز های متذکره از مقاربت
جنسی خودداری کنید و یا هم از کاندم یا سایر روش های ایجاد
کننده مانعه استفاده کنید.
4.4از روز  20سیکل ماهوار رشوع الی وقوع دوباره خونریزی
ماهوار ،روزهای اند که احتامل گرفنت حمل وجود ندارد به همین
ملحوظ میتوانید مقاربت جنسی محافظت نشده را انجام دهید.
5.5بخاطر دانسنت این که روش روز های معیاری برای شام کارا و
مؤثر میباشد یا خیر ،باید اطمینان حاصل منایید که سیکل عادت
ماهوارتان  26الی  32روز را در بر میگیرد
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خانواده های گرامی !

سهم گیری شوهران و خشو ها در ایجاد فاصله بین والدت
ها بسیار مهم و مؤثر است  ،پس آنها را در برنامه های
تنظیم خانواده و فاصله دهی میان والدت ها سهیم سازید

روش عزل یا خروج

l

روش عزل یا خروج

عوارض جانبی
•ندارد

مؤثریت:
٪٧٨

• % 78مؤثر میباشد
•میزان عدم مؤثریت آن 22 ،حاملگی فی هر
 100خانم میباشد.

معلومات عمومی

•مرد قبل از انزال قضیب خود را از آلت تناسلی خانم بیرون
کرده ،خارج از مهبل خود را انزال مینامید.
•نسبت به سایر روش فاصله دهی میان والدت ها غیر مؤثر
بوده لیکن در عدم موجودیت روش های دیگر از این روش
استفاده شده میتواند.
•نزد مردهای که از حالت انزال حسیت ضعیفی داشته یا هم
قبل از وقت انزال میگردند ،روش کارا منیباشد.
•نیازمند همکاری هر دو جانب میباشد.
•مؤثریت این روش مربوط به رضایت و توانایی مرد در استفاده
از این روش حین هر عمل مقاربت جنسی میباشد.
•مایع قبل از انزال نیز حاوی سپرم میباشد و احتامل ریخنت سپرم
بداخل مهبل زیاد است.

•زوجین از روش ریخنت سپرم به بیرون منحیث روش کمکی
استفاده کرده میتوانند.
•در حاالتی که منتظر عملی کردن روش دیگری فاصله دهی میان والدت
ها بوده باشید ،از این روش منحیث روش موقتی استفاده کرده
میتوانید.

فواید صحی

•سبب افزایش مشارکت مرد ها و افهام و تفهیم بین زوجین
میگردد.
•قدرت بار دار شدن را به تعویق منی اندازد.

طریقه استعامل

•هر گاه مرد احساس میکند که انزال قریب الوقوع است ،قضیب
خود را از مهبل خانم بیرون میکند و خارج از مهبل انزال مینامید.
•مرد باید مایع منوی را دور از ناحیه تناسلی خانم بریزد.
•اگر مرد اخیرا ً فعل انزال را انجام داده باشد ،قبل از مقاربت
جنسی باید یکبار تبول منوده راس قضیب را بشوید تا مایع منوی
باقی مانده باالی راس قضیب پاک و برطرف گردد.
•عادت کردن و یاد گرفنت استفاده درست این روش یک کمی
زمانگیر است لهذا تا زمانیکه مرد از استفاده درست این روش
اطمینان حاصل مینامید (در قسمت ریخنت سپرم خارج از مهبل
هنگام هر فعل مقاربت جنسی باالی خود حاکمیت کامل حاصل
مینامید) از روش های کمکی فاصله دهی میان والدت ها باید
استفاده کند.

در حاالت ذیل به مرکز خدمات صحی
مراجعه مناید

•اگر سوال یا مشکلی داشته باشید.
•اگر شوهر تان در قسمت احساس کردن انزال قریب الوقوع دچار
مشکل باشد یا باالی انزال خود کنرتول نداشته باشد و همین
موضوع باعث شود که شام روش دیگری را انتخاب منایید.
•اگر شوهر تان قبل از بیرون کردن قضیب در داخل مهبل خود را
انزال مناید .در این صورت بایداز تابلیت های عاجل فاصله دهی
میان والدت ها استفاده کنید.
•اگر خواهان روش بدیل بهرت ومصؤنرت فاصله دهی میان والدت ها
باشید.
•اگر مشکوک به حاملگی باشید .
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روش دو روز
در حاالت ذیل به مرکز خدمات صحی
مراجعه کنید

•اگر در شناخت و تشخیص افرازات عنق رحم به مشکالت مواجه
باشید.
•اگر زوجین در روزهای که احتامل گرفنت حمل وجود دارد ،نتوانند
از مقاربت جنسی محافظت نشده خودداری کنند و یا هم قادر به
استفاده از کاندم یا سایر روش های ایجاد کننده مانعه نباشند .در
اینصورت بهرت است روش دیگری را انتخاب منایید.
•اگر کمرت از پنج روز متواتر افرازات مهبلی داشته باشید.
•اگر بیشرت از  14روز پی در پی افرازات مهبلی داشته باشید.
•اگر در روزهای احتاملی باردار شدن ،مقاربت جنسی محافظت
نشده را انجام داده باشید و خواهان فاصله دهی میان والدت ها
باشید .در همچو موارد از تابلیت های عاجل جلوگیری از حاملگی
باید استفاده منایید.
•اگر مشکوک به حاملگی باشید.
•اگر سوال یا کدام مشکلی داشته باشید.
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روش دو روز

مؤثریت:
٪٨٦
٪٩٩

• % 86مؤثر میباشد.
•عدم مؤثریت آن 14 :حاملگی فی هر 100
خانم

معلومات عمومی

•نزد خامنهایکه افرازات سامل عنق رحم داشته باشند ،روش
کارا و مفید میباشد.
•افرازات سامل عنق رحم سبب درد و خارش ناحیه تناسلی
منیگردد و نیز دارای بوی ناپسند منیباشد.
•افرازات عنق را باید هر روز حد اقل دو بار چک کنید تا
روزهای باردار شدن سیکل ماهوار را کشف منایید.
•اگر روزی افرازات عنق رحم را مشاهده میکنید ،هامن روز،
احتامل گرفنت حمل زیاد میباشد.
•در روزهای که احتامل گرفنت حمل وجود دارد ،از مقاربت
جنسی محافظت نشده خوداری کنید و یا هم از کاندم یا
سایر روش های ایجاد کننده مانع استفاده کنید.
•نیازمند همکاری همرس میباشد.
•هیچگونه هزینه منیپردازید و به هیچ نوع تدارکات رضورت
ندارد.
•برای تطبیق درست این روش به مشورت دهی دقیق نیاز
است.
•از انتانات مقاربت جنسی بشمول اچ ای وی جلوگیری کرده
منیتواند.

•اگر خانم دچار انتانات ناحیه تناسلی که منجر به تغیرات در
افرازات عنق رحم میگردد ،باشد ،عملی ساخنت روش دو روز به
مشکالت مواجه خواهد شد و نتایج مطلوب از آن بدست نخواهد
امد.
•در روزهای که احتامل گرفنت حمل وجود دارد ،از مقاربت جنسی
محافظت نشده خودداری کنید و یا هم از کاندم یا سایر روش
های ایجاد کننده مانعه استفاده صورت گیرد
•اگر خانم افرازات عنق رحم را امروز یا روز گذشته مشاهده کرده
باشد ،بدین معنی است که امروز احتامل حمل گرفنت نزد اش
وجود دارد و باید از مقاربت جنسی خود داری کند.

عوارض جانبی
ندارد

فواید صحی

•یک روش طبیعی بوده جهت تطبیق آن به کدام هورمون ،آله یا
پروسیجر طبی رضورت منیباشد.
•سبب افزایش مشارکت مردها و افهام و تفهیم بین زوجین میگردد.
•قدرت باردار شدن را به تعویق منی اندازد.

طریقه استعامل

•هر ماه بعد از توقف خونریزی عادت ماهوار افرازات عنق رحم را
روزمره چک کنید .افرازات عنق رحم عبارت از هر نوع مایع که از
مهبل خارج میگردد (بجز از خونریزی عادت ماهوار) ،میباشد.
•در قسمت بیرونی مهبل ممکن احساس تری (رطوبت) کرده و
یاهم بصورت واضح باالی انگشت ،کاغذ تشناب یا لباس زیر پوشی
تان افرزات عنق رحم را مشاهده کنید.
•اگر شام امروز و دیروز (دو روز پیهم بدون افرازات) افرازات عنق
رحم را مشاهده نکرده اید ،احتامل گرفنت حمل در این روز های
وجود ندارد.

•اگر از موجودیت افرازات عنق رحم مطمئین نباشید ،بهرت است که
از مقاربت جنسی محافظت نشده اجتناب ورزید.

نوت:
افرازات عنق رحم در روز های مختلف به مقدار متفاوت و رنگ
های مختلف ممکن تظاهر کند .لهذا هر نوع افرازات مهبلی
(بجر از خونریزی ماهوار) به هر رنگ و به هر اندازه ای که
باشد افرازات عنق رحم پنداشته میشود و نشاندهنده روز های
احتاملی گرفنت حمل میباشد.

