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الگوریتم استفاده از مشوره دهی متوازن
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب روش
1.1با مراجعه کننده رابطه صمیمی ایجاد کنید.
2.2بــه مراجعــه کننــده ( و همــر اگــر حضــور داشــت) خاطــر نشــان ســازید کــه در جریــان جلســه مشــوره دهــی نیازمنــدی هــای صحــی و
تنظیــم خانــواده مــورد بحــث ق ـرار خواهــد گرفــت.
3.3از مراجعیــن در مــورد تعــداد اعضــای خانــواده (اطفــال) و روش تنظیــم خانــواده کــه فعـاً اســتفاده مینامینــد جویــای معلومــات شــوید .بــا
اســتفاده از کارت هــای مشــورده دهــی ،در بــاره اهمیــت زمــان مناســب حاملگــی و ایجــاد فاصلــه میــان والدت هــا معلومــات ارائــه کنیــد.
•اگــر مراجعــه کننــده قبـاً از روش تنظیــم خانــواده اســتفاده مینمــود ،معلــوم کنیــد کــه آیــا روش متذکــره برایــش قناعــت بخــش بــوده و
خواهــان ادامــه یــا تعویــض آن میباشــد یــا خیــر؟
4.4با استفاده از کارت « چکلست اطمینان از نداشنت حمل خانم» حاملگی را نزد مراجعه کننده رد منایید.
5.5همــه کارت هــای روش هــای تنظیــم خانــواده را بـرای مراجعیــن بــه منایــش بگذاریــد و بــه آنــان اجــازه دهیــد کــه روش مناســب را انتخــاب
کننــد.
6.6مطابق به پاسخ مراجعه کننده ،کارت ها را کنار بگذارید تا روش مناسب را انتخاب کنید .سواالت ذیل را از مراجعه کننده بپرسید:
•آیــا میخواهیــد کــه در آینــده طفــل بــه دنیــا بیآوریــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای «بســن نفیــر هــا» و «وازکتومــی» را کنــار
بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چ ـرا» .اگــر پاســخ « نخیــر « باشــد ،بــدون آنکــه کــدام کارت را کنــار بگذاریــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه
دهیــد.
• آیــا در جریــان  48ســاعت گذشــته والدت منــوده ایــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای « تابلیــت هــای ترکیبــی فمــی» و « پیچــکاری
هــای مهلتــی ترکیبــی» را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چـرا» .اگــر پاســخ «نخیــر « باشــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد.
•ایــا شــا طفــل تانـرا کــه ســن کمــر از شــش مــاه داشــته باشــد ،توســط شــیر مــادر تغذیــه میکنیــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای
« تابلیــت هــای فمــی ترکیبــی « و « پیچــکاری مهلتــی هــای ترکیبــی « را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چـرا» .اگــر پاســخ «نخیــر»
باشــد یــا هــم اگــر عــادت ماهــوار شــان برگشــته باشــد ،کارت «میتودامینــوری شــیردهی» را کنــار بگذاریــد
•ایــا همــر تــان شــا را در زمنیــه تنظیــم خانــواده یــاری و حامیــت میکنــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد .اگــر
پاســخ «نخیــر» باشــد ،کارت روش هــای «کانــدم زنانــه ،کانــدم مردانــه ،روز هــای معیــاری ،میتــود دو روز و عــزل» را کنــار بگذاریــد و
توضیــح دهیــد کــه «چ ـرا».
•آیــا دچــار کــدام مشــکل صحــی هســتید؟ آیــا از دوا هــا اســتفاده میکنیــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،در مــورد مشــکل صحــی یــا ادویــه
معلومــات بیشــر بدســت آریــد .بــه چــرخ معیــار هــای واجــد رشایــط بــودن بـرای اســتفاده از روش هــای تنظیــم خانــواده ســازمان صحــی
جهــان یــا رهنمــود ملــی موجــوده مراجعــه کنیــد و کارت همــه روش هــای را کــه مضــاد اســتطباب هســتند ،کنــار بگذاریــد .اگــر پاســخ
«نخیــر» باشــد ،متــام کارت هــا را بــا خــود حفــظ کــرده ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد.
•آیــا در بیــن روش هــای تنظیــم خانــواده میتــودی کــه شــا منیخواهیــد از آن اســتفاده کنیــد و یــا هــم در گذشــته اســتعامل آن برایتــان غیــر
قابــل تحمــل بــوده باشــد ،وجــود دارد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــان روش را کــه مراجعــه کننــده خواهــان اســتفاده از منیباشــد،
کنــار بگذاریــد .اگــر پاســخ «نخیــر» باشــد ،بقیــه کارت هــا را بــا خــود نگهداریــد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش
7.7بقیه روش ها (آنهایکه کنار گذاشته نشده اند) را مؤثریت آنرا توضیح دهید.
•کارت ها را مطابق فیصدی مؤثریت (از بیشرت مؤثر الی کمرت ) آنها ترتیب منایید (عقب کارت ها را مشاهده کنید).
8.8روش را که مراجعه کننده در استفاده از آن راحت باشد ،انتخاب منایید.

9.9با استفاده از چرخ معیار های طبی واجد رشایط بودن برای استفاده از روش های فاصله دهی میان والدت ها روش انتخاب شده را نزد مراجعه کننده
بررسی کنید.

•اگــر روش مــورد نظــر ب ـرای مراجعــه کننــده قابــل اســتفاده نباشــد ،خواهــش مناییــد کــه روش دیگــری را از بیــن بقیــه کارت هــا انتخــاب
کنــد و شــا از مرحلــه  8دوبــاره آغــاز منــوده ،تکـرار کنیــد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب روش
1010جهــت ترشیــح بهــر میتــود انتخــاب شــده ،از بروشــور روش متذکــره منحیــث وســیله مشــورده دهــی اســتفاده بعمــل آریــد .بــاالی نــکات کلیــدی
و قابــل درک مراجعــه کننــده تاکیــد مناییــد.
1111اطمینــان حاصــل مناییــد کــه مراجعــه کننــده ،در زمینــه انتخــاب روش تصمیــم نهایــی خــود را اخــذ منــود اســت .روش انتخــاب شــده ،محــل رجعــت
دهــی و در صــورت رضورت روش معاضــوی را بــه مراجعــه کننــده تســلیم دهیــد.
1212مراجعه کننده را تشویق منایید ،که همرس خود را در تصمیم گیری های دریافت خدمات تنظیم خانواده دخیل سازد.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﯿﺴﺘامﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ
1313بــا اســتفاده از معلومــات از قبــل جمــع آوری شــده ،نیازمنــدی مراجعــه کننــده بــه خدمــات دوره بعــد از والدت ،مراقبــت کــودک و نــوزاد ،یــا
خدمــات بعــد از ســقط را مشــخص ســازید.
•اگــر مراجعــه کننــده در ایــن اواخــر والدت منــوده باشــد ،کارت هــای ترویــج دوره ســامل بعــد از والدت و ترویــج خدمــات بهــر نــوزاد و کــودک
را بــا مراجعیــن مــورد بحــث قـرار دهیــد .در صــورت نیــاز خدمــات متذکــره را ارائــه یــا بــه مرکــز مربوطــه راجــع ســازید.
•مراجعــه کنندگانــی کــه دارای اطفــال بــا ســن کمــر از  5ســال باشــند ،را در صــورت رضورت ،خدمــات واکسیناســیون و نظــارت از رشــد اطفــال
را عرضــه و یــا هــم بــه بخــش مربوطــه راجــع ســازید.
•اگــر مراجعــه کننــده اخیـرا ً ســقط منــوده باشــد ،کارت «خدمــات بعــد از ســقط» را مــورد بحــث قـرار دهیــد .در صــورت نیــاز خدمــات متذکــره
را عرضــه و یــا هــم بــه مرکــز مربوطــه راجــع ســازید.
1414از مراجعــه کننــده بپرســید کــه اخیـرا ً چــه زمانــی معاینــات مشــاهدوی (ســکریننگ) رسطــان عنــق رحــم ( )VIA/VILI or Pap Smearو رسطــان
ثدیــه را انجــام داده اســت.
•اگــر مراجعــه کننــده  3ســال قبــل( 12-6مــاه نــزد مصابیــن  ) HIVمشــاهدات رسطــان عنــق رحــم را اجـرا منــوده باشــد و یــا هــم معلومــات
دقیــق ارائــه کــرده نتوانــد ،میتواننــد امــروز مشــاهده فــوق الذکــر را انجــام دهنــد .بعــدا ً کارت مشــاهدوی رسطــان عنــق رحــم را مــورد بحــث
قـرار دهیــد .در صــورت رضورت خدمــات مذکــور را ارائــه و یــا هــم بــه مراکــز مربوطــه راجــع ســازید.
•اگر مراجعه کننده در کمرت سه سال گذشته مشاهدات رسطان عنق رحم را انجام داده باشد ،به سواالت تان ادامه دهید.
•کارت ارائه معلومات و آگاهی از رسطان ثدیه را با مراجعه کننده مرور منایید.
1515بــا اســتفاده از کارت هــای مشــوره دهــی انتقــال و وقایــه انتانــات مقاربــت جنســی و HIVرا مــورد بحــث ق ـرار دهیــد .اســتفاده از کانــدم و
طریقــه درســت اســتعامل آن ـرا بــه معرفــی گیریــد.
1616راهنامیی های تعقیب بعدی ،و بروشور روش انتخاب شده را به مراجعه کننده تسلیم دهید .تاریخ مالقات بعدی را تعیین سازید.
1717از مراجعه کننده بخاطر اشرتاک در جلسه مشوره دهی تشکری منوده ،جلسه را اختتام بخشید.

الگوریتم استفاده از مشوره دهی متوازن
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب روش

1.1با مراجعه کننده رابطه صمیمی ایجاد کنید.
2.2به مراجعه کننده ( و همرس اگر حضور داشت) خاطر نشان سازید که در جریان جلسه مشوره دهی نیازمندی های صحی و تنظیم خانواده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
3.3از مراجعیــن در مــورد تعــداد اعضــای خانــواده (اطفــال) و روش تنظیــم خانــواده کــه فع ـاً اســتفاده مینامینــد جویــای معلومــات شــوید .بــا اســتفاده از کارت هــای مشــورده دهــی ،در بــاره
اهمیــت زمــان مناســب حاملگــی و ایجــاد فاصلــه میــان والدت هــا معلومــات ارائــه کنیــد.
•اگر مراجعه کننده قبالً از روش تنظیم خانواده استفاده مینمود ،معلوم کنید که آیا روش متذکره برایش قناعت بخش بوده و خواهان ادامه یا تعویض آن میباشد یا خیر؟
4.4با استفاده از کارت « چکلست اطمینان از نداشنت حمل خانم» حاملگی را نزد مراجعه کننده رد منایید.
5.5همه کارت های روش های تنظیم خانواده را برای مراجعین به منایش بگذارید و به آنان اجازه دهید که روش مناسب را انتخاب کنند.
6.6مطابق به پاسخ مراجعه کننده ،کارت ها را کنار بگذارید تا روش مناسب را انتخاب کنید .سواالت ذیل را از مراجعه کننده بپرسید:
•آیــا میخواهیــد کــه در آینــده طفــل بــه دنیــا بیآوریــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای «بســن نفیــر هــا» و «وازکتومــی» را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چـرا» .اگــر پاســخ « نخیــر
« باشــد ،بــدون آنکــه کــدام کارت را کنــار بگذاریــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد.
•آیــا در جریــان  48ســاعت گذشــته والدت منــوده ایــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای « تابلیــت هــای ترکیبــی فمــی» و « پیچــکاری هــای مهلتــی ترکیبــی» را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد
کــه «چـرا» .اگــر پاســخ «نخیــر « باشــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد.
•آیــا شــا طفــل تانـرا کــه ســن کمــر از شــش مــاه داشــته باشــد ،توســط شــیر مــادر تغذیــه میکنیــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای « تابلیــت هــای فمــی ترکیبــی « و « پیچــکاری مهلتــی
هــای ترکیبــی « را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چـرا» .اگــر پاســخ «نخیــر» باشــد یــا هــم اگــر عــادت ماهــوار شــان برگشــته باشــد ،کارت «میتــود امینــوری شــیردهی» را کنــار بگذاریــد
•ایــا همــر تــان شــا را در زمنیــه تنظیــم خانــواده یــاری و حامیــت میکنــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد .اگــر پاســخ «نخیــر» باشــد ،کارت روش هــای «کانــدم زنانــه،
کانــدم مردانــه ،روز هــای معیــاری ،میتــود دو روز و عــزل» را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چـرا».
•آیــا دچــار کــدام مشــکل صحــی هســتید؟ آیــا از دوا هــا اســتفاده میکنیــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،در مــورد مشــکل صحــی یــا ادویــه معلومــات بیشــر بدســت آریــد .بــه چــرخ معیــار هــای
واجــد رشایــط بــودن بـرای اســتفاده از روش هــای تنظیــم خانــواده ســازمان صحــی جهــان یــا رهنمــود ملــی موجــوده مراجعــه کنیــد و کارت همــه روش هــای را کــه مضــاد اســتطباب هســتند ،کنــار
بگذاریــد .اگــر پاســخ «نخیــر» باشــد ،متــام کارت هــا را بــا خــود حفــظ کــرده ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد.
•آیــا در بیــن روش هــای تنظیــم خانــواده میتــودی کــه شــا منیخواهیــد از آن اســتفاده کنیــد و یــا هــم در گذشــته اســتعامل آن برایتــان غیــر قابــل تحمــل بــوده باشــد ،وجــود دارد؟ اگــر پاســخ
«بلــی» باشــد ،کارت هــان روش را کــه مراجعــه کننــده خواهــان اســتفاده از منیباشــد ،کنــار بگذاریــد .اگــر پاســخ «نخیــر» باشــد ،بقیــه کارت هــا را بــا خــود نگهداریــد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش
7.7بقیه روش ها (آنهایکه کنار گذاشته نشده اند) را مؤثریت آنرا توضیح دهید.
•کارت ها را مطابق فیصدی مؤثریت (از بیشرت مؤثر الی کمرت ) آنها ترتیب منایید (عقب کارت ها را مشاهده کنید).
8.8روش را که مراجعه کنند در استفاده از آن راحت باشد ،انتخاب منایید.
9.9با استفاده از چرخ معیار های طبی واجد رشایط بودن برای استفاده از روش های فاصله دهی میان والدت ها روش انتخاب شده را نزد مراجعه کننده بررسی کنید.
•اگر روش مورد نظر برای مراجعه کننده قابل استفاده نباشد ،خواهش منایید که روش دیگری را از بین بقیه کارت ها انتخاب کند و شام از مرحله  8دوباره آغاز منوده ،تکرار کنید.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب روش
1010جهت ترشیح بهرت میتود انتخاب شده ،از بروشور روش متذکره منحیث وسیله مشورده دهی استفاده بعمل آرید .باالی نکات کلیدی و قابل درک مراجعه کننده تاکید منایید.
1111اطمینــان حاصــل مناییــد کــه مراجعــه کننــده ،در زمینــه انتخــاب روش تصمیــم نهایــی خــود را اخــذ منــود اســت .روش انتخــاب شــده ،محــل رجعــت دهــی و در صــورت رضورت روش معاضــوی را
بــه مراجعــه کننــده تســلیم دهیــد.
1212مراجعه کننده را تشویق منایید ،که همرس خود را در تصمیم گیری های دریافت خدمات تنظیم خانواده دخیل سازد.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﯿﺴﺘامﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ
1313با استفاده از معلومات از قبل جمع آوری شده ،نیازمندی مراجعه کننده به خدمات دوره بعد از والدت ،مراقبت کودک و نوزاد ،یا خدمات بعد از سقط را مشخص سازید.
•اگــر مراجعــه کننــده در ایــن اواخــر والدت منــوده باشــد ،کارت هــای ترویــج دوره ســامل بعــد از والدت و ترویــج خدمــات بهــر نــوزاد و کــودک را بــا مراجعیــن مــورد بحــث قـرار دهیــد .در صــورت
نیــاز خدمــات متذکــره را ارائــه یــا بــه مرکــز مربوطــه راجــع ســازید.
•مراجعه کنندگانی که دارای اطفال با سن کمرت از  5سال باشند ،را در صورت رضورت ،خدمات واکسیناسیون و نظارت از رشد اطفال را عرضه و یا هم به بخش مربوطه راجع سازید.
•اگر مراجعه کننده اخیرا ً سقط منوده باشد ،کارت «خدمات بعد از سقط» را مورد بحث قرار دهید .در صورت نیاز خدمات متذکره را عرضه و یا هم به مرکز مربوطه راجع سازید.
1414از مراجعه کننده بپرسید که اخیرا ً چه زمانی معاینات مشاهدوی (سکریننگ) رسطان عنق رحم ( )VIA/VILI or Pap Smearو رسطان ثدیه را انجام داده است.
•اگــر مراجعــه کننــده  3ســال قبــل( 12-6مــاه نــزد مصابیــن  ) HIVمشــاهدات رسطــان عنــق رحــم را اجـرا منــوده باشــد و یــا هــم معلومــات دقیــق ارائــه کــرده نتوانــد ،میتواننــد امــروز مشــاهده
فــوق الذکــر را انجــام دهنــد .بعــدا ً کارت مشــاهدوی رسطــان عنــق رحــم را مــورد بحــث قـرار دهیــد .در صــورت رضورت خدمــات مذکــور را ارائــه و یــا هــم بــه مراکــز مربوطــه راجــع ســازید.
•اگر مراجعه کننده در کمرت سه سال گذشته مشاهدات رسطان عنق رحم را انجام داده باشد ،به سواالت تان ادامه دهید.
•کارت ارائه معلومات و آگاهی از رسطان ثدیه را با مراجعه کننده مرور منایید.
1515با استفاده از کارت های مشوره دهی انتقال و وقایه انتانات مقاربت جنسی و HIVرا مورد بحث قرار دهید .استفاده از کاندم و طریقه درست استعامل آنرا به معرفی گیرید.
1616راهنامیی های تعقیب بعدی ،و بروشور روش انتخاب شده را به مراجعه کننده تسلیم دهید .تاریخ مالقات بعدی را تعیین سازید.
1717از مراجعه کننده بخاطر اشرتاک در جلسه مشوره دهی تشکری منوده ،جلسه را اختتام بخشید.

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

l

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.

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

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.

l

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.

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

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.

l

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.
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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.
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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.
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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

l

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.

l

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.

l

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
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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.

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

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

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

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 .

وزارت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ

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.

ﺳﱰاﺗﯿﮋی ﻣﺘﻮازن ﻣﺸﻮره دﻫﯽ
رﻫﻨﻤﻮد ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﺖ ﺑﺎروی،
ﻣﺎدر ،ﻧﻮزاد ،ﻃﻔﻞ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻣﺸﻮره دﻫﯽ

ﺗﺮوﯾﺞ دوره ﺳﺎمل و ﺻﺤﯽ ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﺑﺮای ﻣﺎدران

ﭼﮏ ﻟﺴﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺎر دار ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﻤﯽ

ﭘﯿﭽﮑﺎر ﻫﺎی ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻣﺎﻫﻮار

ﭘﯿﭽﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﻬﻠﺘﯽ ﭘﺮوﺟﺴﱰون ﺧﺎﻟﺺ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻂ

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﯽ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ

روش روز ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺎری

ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮزاد و ﻣﺎدر

ﮐﺎﻧﺪم زﻧﺎﻧﻪ

روش ﻋﺰل ﯾﺎ ﺧﺮوج

اﻧﺘﻘﺎل و وﻗﺎﯾﻪ اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ

اﻣﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎ )ﻏﺮﺳﯽ ﻫﺎ(

ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎزی ﺧﺎمنﻬﺎ )ﺑﺴنت ﻧﻔﯿﺮ ﻫﺎ(

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﴎﻃﺎن ﻫﺎی ﻋﻨﻖ رﺣﻢ

آﻟﻪ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ﯾﺎ Cupper T

روش دو روز

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و آﮔﺎﻫﯽ در ﺑﺎره ﴎﻃﺎن ﺛﺪﯾﻪ

آﻟﻪ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ﺣﺎوی ﻟﯿﻮﻧﺎرﺟﯿﺴﱰول

ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎزی ﻣﺮدان )وازﮐﺘﻮﻣﯽ(

روش اﻣﯿﻨﻮری ﺷﯿﺮ دﻫﯽ

ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺒﻠﯽ ﭘﺮوﺟﺴﺘﯿﺮوﻧﯽ

ﮐﺎﻧﺪم ﻣﺮداﻧﻪ

دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻤﯽ ﭘﺮوﺟﺴﱰون ﺧﺎﻟﺺ

زﻣﺎن ﺳﺎمل ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ وﻻدت ﻫﺎ

درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ روش ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
روش ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎاﻟﺨﺎﺻﻪ و ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ
آﻧﻬﺎ ﺗﴩﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ:
 -۱ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺆﺛﺮ : Most Effectiveدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،ﮐﻤﱰ از  ٥ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ ١٠٠
ﺧﺎﻧﻢ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

 -۲ﻣﺆﺛﺮ:Effective

در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ٥ ،اﻟﯽ ١٠ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ
رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

 -۳ﮐﻤﱰ ﻣﺆﺛﺮ :Less Effectiveدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﯿﺸﱰ از  ١٠ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ
 ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺆﺛﺮ:

در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﮐﻤﱰ از  ٥ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ.

آﻟﻪ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ﺣﺎوی ﻣﺲ

آﻟﻪ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ﺣﺎوی ﻟﯿﻮﻧﺎرﺟﯿﺴﱰول

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﯽ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ

ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺒﻠﯽ ﭘﺮوﺟﺴﱰوﻧﯽ

اﻣﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎ)ﻏﺮﺳﯽ(

ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎزی ﺧﺎمنﻬﺎ )ﺑﺴنت ﻧﻔﯿﺮ ﻫﺎ(

روش اﻣﯿﻨﻮری ﺷﯿﺮ دﻫﯽ

ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎزی ﻣﺮدان )وازﮐﺘﻮﻣﯽ(

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﻤﯽ

ﭘﯿﭽﮑﺎری ﻫﺎی ﭘﺮوﺟﺴﱰون ﺧﺎﻟﺺ

ﭘﯿﭽﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻣﺎﻫﻮار

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻤﯽ ﭘﺮوﺟﺴﱰون ﺧﺎﻟﺺ

دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ

روش روز ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺎری

ﮐﺎﻧﺪم زﻧﺎﻧﻪ

روش دو روز

ﮐﺎﻧﺪم ﻣﺮداﻧﻪ

روش ﻋﺰل ﯾﺎ ﺧﺮوج

ﮐﻤﱰ ﻣﺆﺛﺮ:

در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﯿﺸﱰ از  ١٠ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ.

ﭼﮑﻠﺴﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﻧﺪاﺷنت ﺣﻤﻞ ﺧﺎﻧﻢ

ﭼﮑﻠﺴﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﻧﺪاﺷنت ﺣﻤﻞ ﺧﺎﻧﻢ

ﻫــﺪف ﻋﺮﺿــﻪ ﺧﺪﻣــﺎت ﺗﻨﻈﯿــﻢ ﺧﺎﻧــﻮاده ﺗﺠﻮﯾــﺰ روش ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﻨﻈﯿــﻢ ﺧﺎﻧــﻮاده ﺑــﺮای
ﻣﺮاﺟﻌﯿــﻦ ﺣﯿــﻦ اوﻟﯿــﻦ ﻣﺮاﺟﻌــﻪ آﻧــﺎن ،ﻣﯿﺒﺎﺷــﺪ .ﺑﺠــﺎی اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿــﻦ ﺑــﺪون ﺗﺠﻮﯾــﺰ روش
ﺗﻨﻈﯿــﻢ ﺧﺎﻧــﻮاده ﻣﺮﮐــﺰ ﺻﺤــﯽ را ﺗــﺮک ﮐــﺮده ﺑﺎﻋــﺚ ﺣﺎﻣﻠﮕــﯽ آﻧﻬــﺎ ﮔــﺮدد ،ﺑﻬــﱰ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد
ﮐــﻪ ﯾــﮏ روش ﺗﻨﻈﯿــﻢ ﺧﺎﻧــﻮاده ﺣﺘـامً ﺑﺮاﯾﺸــﺎن ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﮔــﺮدد .ﺧﻄــﺮ ﺗﻮﺻﯿــﻪ روش ﻫــﺎی ﺗﻨﻈﯿــﻢ
ﺧﺎﻧــﻮاده ﻧــﺰد ﺧﺎمنــﯽ ﮐــﻪ ﻣﻤﮑــﻦ ﺣﺎﻣﻠــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻟﯿﮑــﻦ ﺧــﻮد ﺧﺎﻧــﻢ از آن آﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،ﮐــﻢ
اﺳﺖ.

ﺷﺶ ﺳﻮال ذﯾﻞ را از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﻄﺮح منﺎﯾﺪ:
 -١آﯾــﺎ در ﺷــﺶ ﻣــﺎه اﺧﯿــﺮ وﻻدت منــﻮده اﯾــﺪ ﯾــﺎ ﺧﯿــﺮ؟ اﮔــﺮ ﺟــﻮاب ﺑﻠــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ،
اﯾــﺎ ﻃﻔــﻞ ﺷــام ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﯿﺮ ﻣــﺎدر ﺗﻐﺬﯾــﻪ ﻣﯿﮕــﺮدد؟ آﯾــﺎ از زﻣــﺎن وﻻدت ﺑﺪﯾﻨﺴــﻮ
ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار ﺗﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
 -٢آﯾــﺎ ﺑﻌــﺪ از وﻻدت ﯾــﺎ ﺑﻌــﺪ از آﺧﺮﯾــﻦ ﻋــﺎدت ﻣﺎﻫــﻮار از ﻣﻘﺎرﺑــﺖ ﺟﻨﺴــﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻈــﺖ ﻧﺸــﺪه )ﺑــﺪون اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﻫــﺎی ﺗﻨﻈﯿــﻢ ﺧﺎﻧــﻮاده ( ﺧــﻮدداری
ﮐﺮده اﯾﺪ؟
 -٣آﯾﺎ در ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ وﻻدت منﻮده اﯾﺪ؟
 -٤آﯾــﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾــﺰی ﻋــﺎدت ﻣﺎﻫﻮار ﺷــام ﻃﯽ ﻫﻔــﺖ روز اﺧﯿﺮ )ﯾﺎ ﻫــﻢ  ١٢روز اﺧﯿﺮ-
در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن روش ) (IUDآﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟
 -٥آﯾﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻔﺖ روز اﺧﯿﺮ ﺳﻘﻂ منﻮده اﯾﺪ؟
 -٦اﯾــﺎ از ﮐــﺪام روش ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﻨﻈﯿــﻢ ﺧﺎﻧــﻮاده ﺑﺼــﻮرت درﺳــﺖ و دواﻣــﺪار
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟

اﮔــﺮ ﭘﺎﺳــﺦ ﯾﮑــﯽ از ﺳــﻮال ﻫــﺎی ﻣﺘﺬﮐــﺮه
)ﺑﻠــﯽ( ﺑﺎﺷــﺪ و اﻋــﺮاض و ﻋﻼﯾــﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕــﯽ
ﻧــﺰد ﻣﺮاﺟﻌــﻪ ﮐﻨﻨــﺪه )ﺧﺎﻧــﻢ( وﺟــﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
)ﻫــﺮ ﮔﺎه ﺑــﻪ ﯾﮑــﯽ از ﺳــﻮال ﻫــﺎ )ﺑﻠــﯽ(
ﺟــﻮاب دﻫــﺪ ،ﭘﺮﺳــﯿﺪن ﺳــﻮال ﻫــﺎی ﺑﻌــﺪی
ﻻزﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ(
اﺣﺘامل ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺟﻮاب متﺎم ﺳﻮال ﻫﺎ )ﻧﺨﯿﺮ( ﺑﺎﺷﺪ:
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ رد ﺷﺪه منﯿﺘﻮاﻧﺪ.
ﺑــﻪ ﺧﺎﻧــﻢ ﺗﺴــﺖ ﺣﺎﻣﻠﮕــﯽ را ﺗﻮﺻﯿــﻪ )در
ﺻــﻮرت ﻣﻮﺟﻮدﯾــﺖ( ﯾــﺎ ﺑــﻪ ﻣﺮﮐــﺰ ﺻﺤــﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ راﺟﻊ ﺳﺎزﯾﺪ.
اﻟــﯽ ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﻋــﺎدت ﻣﺎﻫــﻮار ﺧﺎﻧــﻢ ،روش
ﮐﻤﮑﯽ )ﻣﺜﻼً ﮐﺎﻧﺪم( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد منﺎﯾﺪ.
از ﻗﺒــﻞ روش ﻣــﻮرد ﻋﻼﻗــﻪ را ﺑــﺮای ﺧﺎﻧــﻢ
ﻓﺮاﻫــﻢ منﺎﯾــﺪ ﺗــﺎ در روز اول ﻋــﺎدت
ﻣﺎﻫــﻮار ﺑﻌــﺪی آﻧــﺮا ﻋﻤﻠــﯽ ﮐﻨــﺪ و ﯾــﺎ ﻫــﻢ
از ﺧﺎﻧــﻢ ﺧﻮاﻫــﺶ منﺎﯾﯿــﺪ ﮐــﻪ ﺑﻌــﺪا ً در
زﻣــﺎن ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺟﻬــﺖ اﻧﺘﺨــﺎب روش
ﻣﺮاﺟﻌﻪ منﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ١٣ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﭘﯿﭽﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻣﺎﻫﻮار
ﭘﯿﭽﮑﺎری ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

ﭘﯿﭽﮑﺎری ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﭘﯿﭽﮑﺎری ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ ٪٩٤ :ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
٪٩٤
ﻋــﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾــﺖ :ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺼــﻮرت ﻣﻨﻈﻢ
و ﻣﺘﻮاﺗــﺮ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﻧﮕﯿــﺮد
و ﯾــﺎ ﻫــﻢ در اﺟــﺮا زرق آن ﺗﺎﺧﯿــﺮ
ﺻــﻮرت ﮔﯿــﺮد ،ﺷــﺶ ﺣﺎﻣﻠﮕــﯽ ﻓــﯽ
ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ رخ دﻫﺪ.

ﻣﺆﺛﺮ

• ﺟﻬﺖ ﺑﺎرور ﻧﺸﺪن ،ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺮدد.
• ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﭘﯿﭽــﮑﺎری ﻫــﺎی ﮐــﻪ ﻫــﺮ ﺳــﻪ ﻣــﺎه ﺗﻄﺒﯿــﻖ
ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﯿﺸﱰ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻫﻮار ﻣﯿﮕﺮدد.
• ﺑﻌــﺪ از ﺗــﺮک ﺗﺰرﯾــﻖ آن  ،ﺑــﻪ زﻣــﺎن ﺑﯿﺸــﱰ ﻧﯿــﺎز اﺳــﺖ ﺗــﺎ
ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﮔﺮﻓنت ﺷﻮد.
• ﻫﻤﭽﻨــﺎن اﯾــﻦ روش ﻧﻈــﺮ ﺑــﻪ ﺳــﺎﯾﺮ روش ﻫــﺎی ﺗﻨﻈﯿــﻢ
ﺧﺎﻧــﻮاده ،ﯾﮑــامه وﻗــﺖ ﺑﯿﺸــﱰ را درﺑــﺮ ﻣﯿﮕﯿــﺮد ﺗــﺎ ﻗــﺪرت
ﺣﻤﻞ ﮔﺮﻓنت ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ منﺎﯾﺪ.
• در ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﺗﻮﺻﯿﻪ منﯿﺸﻮد.
• ﺑــﺮای ﺧﺎﻧــﻢ ﺷــﯿﺮده ﮐــﻪ اﻃﻔــﺎل زﯾــﺮ ﺷــﺶ ﻣــﺎه دارﻧــﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ منﯿﺸﻮد،
• ﻧــﺰد ﮐﺴــﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺒﺘــﻼ ﺑــﻪ ﴎﻃــﺎن ﺛﺪﯾــﻪ ﯾــﺎ ﻫــﻢ دارای ﻓﮑﺘــﻮر
ﻫــﺎی ﺧﻄــﺮ اﻣــﺮاض ﻗﻠﺒــﯽ ﻣﺜــﻞ ﻣﺴــﻦ ﺑــﻮدن ،ﺳــﮑﺘﻪ ﻫــﺎی
ﻣﻐــﺰی ،اﺳــﺘﻔﺎده از دﺧﺎﻧﯿــﺎت ،ﻓــﺮط ﻓﺸــﺎر ﺧــﻮن و ﺑﻠﻨــﺪ ﺑــﻮدن
ﺳﻮﯾﻪ ﮐﻠﺴﱰول ﺧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ منﯿﮕﺮدد.

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دﻫﯽ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ
Emergency
Contraceptive
Pills (ECPs)

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دﻫﯽ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ
اﻧﻮاع:

• ﴏﻓﺎً ﭘﺮوﺟﺴﱰون
• ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﺮوﺟﺴﱰون و اﺳﱰوﺟﻦ

• )Ulipristan Acetate (UPA

اﺳﺖ.

ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ:
٪٩٩ - ٩٨

 ٩٩-٩٨ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ دارد.

اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ:

اﮔﺮ ﻇﺮف  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ اول اﺧﺬ ﮔﺮدد
ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ
ﻇﺮف  ٥روز اول ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﯿﺘﻮان اﺧﺬ ﮔﺮدد.
ﻋﺪم ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ :ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ٢-١ ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در
ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه

ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺆﺛﺮ

• ﯾﮕﺎﻧﻪ روش ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺰد ﯾﮏ ﺧﺎمنﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯿﺮود .آﻟﻪ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ﺣﺎوی ﻣﺲ
روش دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯿﺸﻮد.
• ﻣﻨﺤﯿﺚ روش ﻣﻌﻤﻮل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده منﯿﮕﺮدد .اﮔﺮ ﺗﮑﺮارا ً ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﯿﺰ ﮔﯿﺮد ،ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺧﺎص ﻧﺪارد.
• اﮔﺮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ از ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﻨامﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت
ﺻﺤﯽ ﻣﺸﻮره منﺎﯾﺪ ﺗﺎ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
• اﻟﯽ ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻌامل ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی  UPAاز ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف  ٥روز ) ١٢٠ﺳﺎﻋﺖ( اول ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم دادن ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻧﺸﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﮐﻪ منﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ دوا ﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﯽ ﺑﯿﻦ وﻻدت ﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ
و ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﻨﺪ ﺑﺸﻤﻮل ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﺑﻪ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻃﻔﻞ
ﺷﺎن ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ ،ﻣﺼﺆن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻻی ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺪارد.
از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﺑﺎﻻی
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﺎﻧﻢ و ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺆﺛﺮ

ﮐﺎﻧﺪم زﻧﺎﻧﻪ
Female Condoms

ﮐﺎﻧﺪم زﻧﺎﻧﻪ
اﻧﻮاع:

• ﮐﺎﻧﺪوم ﻫﺎی زﻧﺎﻧﻪ٢/FC ۲
• ﮐﻮﭘﯿﺪ Cupid

ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ
٪٧٩

ﮐﻤﱰ ﻣﺆﺛﺮ

 ٪٧٩ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ :ﺑﻄﻮر
دواﻣﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
منﯿﮕﯿﺮد و  ٢١ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ
 ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪم زﻧﺎﻧﻪ رخ
دﻫﺪ.

• ﮐﺎﻧﺪم زﻧﺎﻧﻪ از ﻻﯾﻪ ﺷﻔﺎف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ )ﭘﻮﻟﯽ ﯾﻮرﯾﺘﺎن( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﻮع  FC٢آن در ﻫﺮ دو ﻧﻬﺎﯾﺖ دارای ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻮده در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻮع  Cupidدر ﯾﮏ ﻧﻬﺎﯾﺖ آن دارای اﺳﻔﻨﺞ ﻃﺒﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻃﻮل آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺪم ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• اﻟﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم دادن ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﺎﻧﺪم
زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﻬﺒﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪم ﺑﺼﻮرت آزاد
)ﺷﻞ و ﺳﺴﺖ( ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﻬﺒﻞ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﯾﺪ.
• ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﺎﻧﺪم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
• ﮐﺎﻧﺪم ﻫﺎ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﺎﻧﺎت
ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﻣﺼﺆﻧﯿﺖ را ﺑﺒﺎر ﻣﯿﺎورد.
• ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺮ دو ﻃﺮف)ﻣﺮد و ﺧﺎﻧﻢ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

اﻣﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎ )ﻏﺮﺳﯽ ﻫﺎ(

Implant

اﻣﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎ
اﻧﻮاع:

• Single rod
(Implanon,Nexplanon/Implanon
)NXT
• Double rod ( Jadelle,
)Sino-Plant II

ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ

 ٪٩٩ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
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در ﺳﺎل اول ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻣﭙﻠﻨﺖ
ﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
ﻓﯽ ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ رخ
دﻫﺪ.

•  ۲-۱ﻣﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﮐﭙﺴﻮل ﮐﻮﭼﮏ )ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻮﺑﮏ ﮔﻮﮔﺮد( ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺤﺖ ﺟﻠﺪ ﻏﺮس ﻣﯿﮕﺮدد.
• ﺑﺮای زﻣﺎن ﻃﻮﯾﻞ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع
اﻣﭙﻠﻨﺖ ﻣﺘﻘﺎوت ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 ٥ : Jadelleﺳﺎل ٤ : Sino-plant IIﺳﺎل ٣ :Implanon-Nesplanonﺳﺎل• ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻃﺒﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﻣﭙﻠﻨﺖ را ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﯿﺮون منﺎﯾﺪ.
• اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﻬﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از ﻏﺮس اﻣﭙﻠﻨﺖ ﺑﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻮره منﺎﯾﺪ.
• ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻣﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﺮده ﻣﺼﺆن ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻮرا ً
ﺑﻌﺪ از وﻻدت از اﻣﭙﻠﻨﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﺪ.
• ﻣﻌﻤﻮﻻً 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 آورد.
• از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ.

آﻟﻪ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ
Copper Bearing IUD

• ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ )  ٥اﻟﯽ  ١٢ﺳﺎل( ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.
• ﯾــﮏ آﻟــﻪ ﮐﻮﭼــﮏ ،اﻧﻌﻄــﺎف ﭘﺬﯾــﺮ ﻣﺮﮐــﺐ از ﭘﻼﺳــﺘﯿﮏ و ﻣــﺲ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺪاﺧــﻞ رﺣــﻢ
ﺟﺎﺑﺠــﺎ ﻣﯿﺸــﻮد .اﮐــرث آﻟــﻪ ﻫــﺎی داﺧــﻞ رﺣﻤــﯽ دارای ﯾــﮏ ﯾــﺎ دو ﺗــﺎر ﮐــﻪ از ﻋﻨــﻖ رﺣــﻢ ﺑﯿﺮون
ﺷﺪه ﺑﺪاﺧﻞ ﺟﻮف ﻣﻬﺒﻞ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
• ﻧــﺰد اﮐرثﯾــﺖ ﺧﺎﻧــﻢ ﻫــﺎ ﺑﺸــﻤﻮل آﻧﺎﻧﯿﮑــﻪ در ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑﻌــﺪ از وﻻدت ﻗــﺮار دارﻧــﺪ ،ﻣﺆﺛــﺮ و
ﻣﺼﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﺎرﻣﻨــﺪ ﺻﺤــﯽ آﻣــﻮزش دﯾــﺪه ﺑﺎﯾــﺪ ﺗﻄﺒﯿــﻖ و ﺧــﺎرج ﺷــﻮد .اﯾــﻦ روش ﻣﻨﺤﯿــﺚ
روش ﻋﺎﺟﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﯽ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ  ٪٩٩ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ دارد
• ﻓــﻮرا ً ﺑﻌــﺪ از وﻻدت )ﻃــﯽ  ٤٨ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻌــﺪ از وﻻدت( و ﯾﺎﻫــﻢ ﭼﻬــﺎر ﻫﻔﺘــﻪ ﺑﻌــﺪ از وﻻدت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎل اول ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻟﻪ • ﺑﺼــﻮرت وﺻﻔــﯽ ﺳــﺒﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾــﺰی ﻫــﺎی ﻃﻮﯾــﻞ اﳌــﺪت و ﻣﺤﺠــﻢ ﻣﺎﻫــﻮار و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋــﺚ درد
داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ،ﯾﮏ
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ﻫﺎی ﺑﻄﻨﯽ زﻣﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار ﻣﯿﮕﺮدد.
١٠٠
ﻫﺮ
ﻓﯽ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
• اﮔــﺮ ﺧﺎﻧــﻢ ﺧﻮﻧﺮﯾــﺰی ﻏﯿــﺮ ﻣﻌﻤــﻮل ﻣﻬﺒﻠــﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻗﺒــﻞ از ﺗﻄﺒﯿــﻖ آﻟــﻪ داﺧــﻞ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ رخ دﻫﺪ .رﺣﻤﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ دﻗﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدد.
• ﻧــﺰد ﺧﺎمنﻬﺎﯾﮑــﻪ در ﻣﻌــﺮض ﺧﻄــﺮ ﺑــﺎﻻی اﻧﺘﺎﻧــﺎت ﻣﻘﺎرﺑــﺖ ﺟﻨﺴــﯽ ﺧﺼﻮﺻ ـﺎً ﮔﻮﻧﻮرﯾــﺎ و
ﮐﻼﻣﯿﺪﯾــﺎ ﻗــﺮار دارﻧــﺪ ﻗﺎﺑــﻞ اﺳــﺘﻔﺎده منﯿﺒﺎﺷــﺪ .ﻗﺒــﻞ از ﺗﻄﺒﯿــﻖ آﻟــﻪ داﺧــﻞ رﺣﻤﯽ ،ﺧﺎﻧــﻢ ﺑﺎﯾﺪ
از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدد.
• از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ.

آﻟﻪ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ
ﺣﺎوی ﻣﺲ

ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺆﺛﺮ

آﻟﻪ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
Levonorgestrel
(LNG IUD)

آﻟﻪ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ

LNG

ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ ٪٩٩ :ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ دارد
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ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺆﺛﺮ

در ﺳﺎل اول ﺗﻄﺒﯿﻖ
اﻟﻪ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ﯾﮏ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ ١٠٠
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ رخ دﻫﺪ.

• ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ) ﺑﺮای  ٥ﺳﺎل( ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ ﺷﺪه
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.
• ﯾﮏ آﻟﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ واﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ دارای ذﺧﯿﺮه ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی
 Levonorgesterolو ﭘﺮوﺟﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﺪاﺧﻞ رﺣﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯿﺸﻮد .دارای ﯾﮏ ﯾﺎ
دو ﺗﺎر ﮐﻪ از ﻋﻨﻖ رﺣﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺪه و ﺑﺪاﺧﻞ ﺟﻮف ﻣﻬﺒﻞ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺻﺤﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺧﺎرج ﺷﻮد.
• ﺑﺸﮑﻞ وﺻﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی اﻧﺪک و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺎﻫﻮار ﻣﯿﮕﺮدد و ﻧﯿﺰ
ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار )اﻣﯿﻨﻮری( ﮔﺮدد.
• ﻓﻮرا ً ﺑﻌﺪ از وﻻدت )ﻃﯽ  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از وﻻدت( و ﯾﺎﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
وﻻدت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻬﺒﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻟﻪ داﺧﻞ
رﺣﻤﯽ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺤﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ دﻗﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮔﺮدد.
• ﻧﺰد ﺧﺎمنﻬﺎﯾﮑﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻی اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮔﻮﻧﻮرﯾﺎ
و ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده منﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺗﻄﺒﯿﻖ آﻟﻪ داﺧﻞ رﺣﻤﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدد.
• از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﺑﺎﻻی
ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ و ﺷﻮﻫﺮ از اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﺎﮐﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ.

روش اﻣﯿﻨﻮری ﺷﯿﺮدﻫﯽ
Lactational
Amenorrhea
Methhod (LAM)

روش اﻣﯿﻨﻮری
ﺷﯿﺮدﻫﯽ
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ:

 ٩٨ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ دارد.

٪٩٨

ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺆﺛﺮ

اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎص :از اﯾﻦ روش در
ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺑﻌﺪ از وﻻدت
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻻزﻣﻪ
آﻣﻨﻮره ﺷﯿﺮدﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯿﺎﯾﺪ-
ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن دو
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

• روش اﻣﯿﻨﻮری ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻧﺰد ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺷﺎﻧﺮا ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و اﻧﺤﺼﺎری
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﻨامﯾﻨﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻣﺎدران ﮐﻪ ﻃﻔﻞ ﺷﺶ
ﻣﺎه و ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﱰ از آن دارﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪی ﻃﻔﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ
ﺷﺎﻧﺮا اﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ و اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ منﺎﯾﻨﺪ.
• روش اﻣﯿﻨﻮری ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:
 .١ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار ﻣﺎدر واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 .٢ﻃﻔﻞ را ﺷﺐ و روز ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ منﺎﯾﺪ.
 .۳ﺳﻦ ﻃﻔﻞ ﮐﻤﱰ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
• روش اﻣﯿﻨﻮری ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ
از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﺧﺎمنﯿﮑﻪ مبﻨﻈﻮر ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﯽ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ از روش اﻣﯿﻨﻮری ﺷﯿﺮدﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻤﻢ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ اش ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺟﻬﺖ
اﻧﺘﺨﺎب روش ﺑﺪﯾﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻮره منﺎﯾﺪ.
ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﯽ ﺑﯿﻦ وﻻدت ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺎمنﻬﺎﯾﮑﻪ از روش
اﻣﯿﻨﻮری ﺷﯿﺮدﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﺎﻧﺲ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﻧﺰد آﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ و
ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﯾﻦ روش را ﺳﻬﻞ و ﻣﺼﺆن ﻣﯿﺴﺎزد.
• ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﯽ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ
ﻣﻨﺤﯿﺚ روش ﮐﻤﮑﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﴍاﯾﻂ ﻻزﻣﻪ روش ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﯽ
ﻣﯿﺎن وﻻدت ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻮرا ﺑﺎﯾﺪ روش ﺑﺪﯾﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
اﻧﺘﺨﺎب منﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺎﻧﺪم ﻣﺮداﻧﻪ

Male Condoms

ﮐﺎﻧﺪم ﻣﺮداﻧﻪ
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ

 ٨٢ﻓﯿﺼﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
 ٪٨٢ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن  ١٨ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ ١٠٠
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﮐﻤﱰ ﻣﺆﺛﺮ

• اﮐرثﯾﺖ ﮐﺎﻧﺪم ﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ از راﺑﺮ)  ( Latexﻧﺎزک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع آن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻟﱪﯾﮑﺎﻧﺖ )ﻟﺸﻢ ﮐﻨﻨﺪه( ﯾﺎ ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﭙﺮم
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.
• اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ راﺑﺮ  Latexﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎﻧﺪم ﻫﺎی
 Latexرا اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﯿﺪ در ﻋﻮض از ﮐﺎﻧﺪم ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﯾﻮرﯾﺘﺎن ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻧﺪوم ﻫﺎی  Latexﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
• 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.

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻤﯽ
ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوﺟﺴﱰون

Progestin-only Pill

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻤﯽ ﺧﺎﻟﺺ
ﭘﺮوﺟﺴﱰون
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ ٪٩٧-٩٠ :ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن در ﺳﺎل اول:
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺧﺬ ﻧﮕﺮدد )ﺑﻌﻀﺎً
٪٩٧-٩٠
اﺧﺬ ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدد( ﻣﻤﮑﻦ  ٣اﻟﯽ ١٠
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ رخ دﻫﺪ.
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﺮده در ﺳﺎل اول
اﺳﺘﻔﺎده  ٪٩٩ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

٪٩٩

ﻣﺆﺛﺮ

ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن در ﺳﺎل اول ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ
ﻫﺎی ﺷﯿﺮده:
اﮔﺮ ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺧﺬ
ﻧﮕﺮدد )ﺑﻌﻀﺎً اﺧﺬ ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮔﺮدد(
ﻣﻤﮑﻦ  ١ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ رخ دﻫﺪ.

• ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﺧﺬ ﮔﺮدد.
• ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﺮده ﻣﺼﺆن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮد وﻻدت 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.
• ﻧﺰد ﺧﺎمنﻬﺎﯾﮑﻪ از ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﺿﺪ اﺧﺘﻼج و ﯾﺎ ﻫﻢ رﯾﻔﺎﻣﭙﺴﯿﻦ )ﺟﻬﺖ
ﺗﺪاوی ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮز ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺘﺎﻧﺎت( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌامل ﮔﺮدد.
• از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ.
ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ و ﺷﻮﻫﺮ از اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﺎﮐﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﻤﯽ
Combined Oral
Contraceptives

ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﻤﯽ
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ

•  ٪ ٩١ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده
 • ٪٩١ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن :در ﺳﺎل اول
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن اﺧﺬ آن  ٩ﺣﻤﻞ
ﻓﯽ ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ رخ دﻫﺪ.

ﻣﺆﺛﺮ

• روز ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ اﺧﺬ ﮔﺮدد.
• ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺮده ﮐﻪ ﺳﻦ ﻃﻔﻞ آﻧﺎن ﮐﻤﱰ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ منﯿﮕﺮدد.
• ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ،در ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻌﺪ از وﻻدت
اﺳﺘﻄﺒﺎب ﻧﺪارد.
• در ﻣﺎه ﻫﺎی اول ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻬﺒﻠﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻌﺪا ً
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺎﻫﻮار ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯿﮕﺮدد.
• ﻧﺰد ﺧﺎمنﻬﺎﯾﮑﻪ از ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﺿﺪ اﺧﺘﻼج و ﯾﺎ ﻫﻢ رﯾﻔﺎﻣﭙﺴﯿﻦ )ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺪاوی
ﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮز ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺘﺎﻧﺎت( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌامل ﮔﺮدد.
• اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﴎﻃﺎن ﺛﺪﯾﻪ ﻣﺒﺘﻼ و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻣﺮاض ﴎﻃﺎﻧﯽ ﺛﺪﯾﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ منﯿﮕﺮدد.
• ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ  ٣٥ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ از آن ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﭼﺎر ﻣﯿﮕﺮﯾﻦ )ﻧﯿﻢ
ﴎی( ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ منﯿﮕﺮدد.
• ﻧﺰد ﺧﺎمنﯿﮑﻪ دارای ﻓﮑﺘﻮر ﻫﺎی ﺧﻄﺮ اﻣﺮاض ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎی
دﻣﺎﻏﯽ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﻓﺮط ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﮐﻠﺴﱰول ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮن و ﺳﮕﺮت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ
منﯿﮕﺮدد.
• از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ.
ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ و ﺷﻮﻫﺮ از اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﺎﮐﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﯿﭽﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﻬﻠﺘﯽ
ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوﺟﺴﱰون

Progestin-only Injectable
DMPA or NET-EN

• ﻫﺮ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ )ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﯿﭽﮑﺎری( ﺑﺎﯾﺪ زرق ﭘﯿﭽﮑﺎری ﻫﺎ را اﺧﺬ
منﺎﯾﯿﺪ.
• ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ روش ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻬﺎی ﺷﯿﺮده ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺆن ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ  6ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از
وﻻدت اﻏﺎز ﮔﺮدد )ﺑﴩﻃﯿﮑﻪ از روش اﻣﯿﻨﻮری ﺷﯿﺮدﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ( .از آﻧﺠﺎﯾﮑﻪ
ﻗﺪرت ﺣﻤﻞ ﮔﺮﻓنت ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻮرا ً ﯾﺎ ﻃﯽ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ،
اﻟﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺎﻧﻢ آﻣﺎده ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﯿﭽﮑﺎری ﻣﯿﮕﺮدد ،از روش ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻄﻮر
)ﮐﺎﻧﺪم( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
• ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻫﻮار و ﯾﺎ ﻫﻢ اﻣﯿﻨﻮری ﮔﺮدد.
• ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ روش ﻗﺪرت ﺑﺎردار ﺷﺪن ﺧﺎمنﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯿﻨامﯾﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﻒ ای روش ﺑﻪ زﻣﺎن
• ﻣﻮﺛﺮﯾﺖ آن  ٪٩٤ﺑﻮده
ﺑﯿﺸﱰ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﻓنت ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد )ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮای ،NET-EN
٪٩٤
• ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ :در ﺳﺎل اول ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﺮای  ،DMPAﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺮای ( Sanaya Press
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن ﺗﺰرﯾﻖ اﻣﭙﻮل ،ﺷﺶ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
• اﮔﺮ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻬﺒﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ روش
ﻓﯽ ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
• ﻧﺰد ﺧﺎمنﯿﮑﻪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﴎﻃﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ دارای ﻓﮑﺘﻮر ﻫﺎی
ﺧﻄﺮ اﻣﺮاض ﻗﻠﺒﯽ وﻋﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮط ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﭼﺎﻗﯽ ،ﺳﻦ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی،
اﺳﺘﻔﺎده از دﺧﺎﻧﯿﺎت ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻠﺴﱰول ﺧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ منﯿﮕﺮدد.
• :NET-EN
 ﻧﺰد ﺧﺎمنﻬﺎﯾﮑﻪ از ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﺿﺪ اﺧﺘﻼج و رﯾﻔﺎﻣﭙﺴﯿﻦ )مبﻨﻈﻮر ﺗﺪاویﺗﻮﺑﺮﮐﻠﻮز ﯾﺎ اﻧﺘﺎن دﯾﮕﺮ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ منﯿﮕﺮدد.

ﭘﯿﭽﮑﺎری ﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ
ﭘﺮوﺟﺴﱰون

ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ

ﻣﺆﺛﺮ

روش روز ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺎری

Standard Days Method

روش روز ﻫﺎی ﻣﻌﯿﺎری
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ

•  ٪٨٨ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
 • ٪٨٨ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن ١٢ ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ
 ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

ﮐﻤﱰ ﻣﺆﺛﺮ

• اﯾﻦ روش ﻧﺰد ﺧﺎمنﻬﺎﯾﮑﻪ ﺳﯿﮑﻞ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار ﺷﺎن ﻣﻨﻈﻢ و  ٣٢-٢٦روز را درﺑﺮ
ﻣﯿﮕﯿﺮد ،روش ﻣﺆﺛﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎمنﻬﺎﯾﮑﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار
ﺷﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
• ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ روز ﻫﺎی ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎﻫﻮار ﺧﻮﯾﴩا ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ روز ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﮔﺮﻓنت
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
• ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی روز ﻫﺎی از ﺳﯿﮑﻞ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار ﮐﻪ در آن اﺣﺘامل ﮔﺮﻓنت ﺣﻤﻞ ﺑﻠﻨﺪ و
روز ﻫﺎی ﮐﻪ در آن اﺣﺘامل ﮔﺮﻓنت ﺣﻤﻞ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،از ﺗﻘﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ رﻧﮕﻪ
رﻣﺰدار ) (Cycle Beadsاﺳﺘﻔﺎده 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 ﺑﻌﺪ از وﻻدت و 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 ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
• از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﺑﺎﻻی
ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ و ﺷﻮﻫﺮ از اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﺎﮐﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ.
• ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﻢ و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

روش ﻋﺰل ﯾﺎ ﺧﺮوج
Withdrawal

روش ﻋﺰل ﯾﺎ ﺧﺮوج
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ

•  ٪ ٧٨ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
 • ٨٧٪ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن ٢٢ ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ
 ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﮐﻤﱰ ﻣﺆﺛﺮ

• ﻣﺮد ﻗﺒﻞ از اﻧﺰال ﻗﻀﯿﺐ ﺧﻮد را از آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺧﺎرج از ﻣﻬﺒﻞ
ﺧﻮد را اﻧﺰال ﻣﯿﻨامﯾﺪ.
• ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ 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 دﭼﺎر اﻧﺰال زودرس اﻧﺪ،
روش ﮐﺎرا منﯿﺒﺎﺷﺪ.
• از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﺑﺎﻻی
ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ و ﺷﻮﻫﺮ از اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﺎﮐﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ.
• ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﻢ و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴنت ﻧﻔﯿﺮ ﻫﺎ
Tube Ligation

ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ

Female Sterilization

ﺑﺴنت ﻧﻔﯿﺮ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﻢ
ﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ:

 ٪ ٩٩ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

٪٩٩

ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن:

٪٩٨

• ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن در ده ﺳﺎل  ٪٩٨ﺑﻮده و ٢
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻃﯽ اﯾﻦ
ﻣﺪت رخ دﻫﺪ.

• در ﺳﺎل اول ﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ ١٠٠
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ رخ دﻫﺪ.

ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺆﺛﺮ

• روش داﯾﻤﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻃﻔﻞ ﻧﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ.
• ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﺳﯿﺠﺮ ﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ
دارای ﻓﻮاﯾﺪ و زﯾﺎن ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم دادن ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﻓﻮرا ً از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ.
• از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﺑﺎﻻی
ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ و ﺷﻮﻫﺮ از اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﺎﮐﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ.

روش دو روز

Two DayMethod

روش دو روز
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ
%86

•  ٪ ٨٦ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن ١٤ :ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ ١٠٠
ﺧﺎﻧﻢ

ﮐﻤﱰ ﻣﺆﺛﺮ

• 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 از
ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎﻫﻮار ﮐﻪ اﺣﺘامل ﮔﺮﻓنت ﺣﻤﻞ وﺟﻮد دارد ،ﮐﺸﻒ منﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ روزی
اﻓﺮازات ﻋﻨﻖ رﺣﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻫامن روز ﯾﺎ روز ﻗﺒﻞ 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
ﻣﺎﻧﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
• از اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ.

ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎزی ﻣﺮد
Male Sterilization
/Vasectomy

ﻋﻘﯿﻢ ﺳﺎزی ﻣﺮد
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ:
٪٩٩

٪٩٦

 ٪٩٩ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

در ﺳﺎل اول:
ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ :ﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ ١٠٠
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ رخ دﻫﺪ.

در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن  ٪٩٦ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن ٤ :ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ ١٠٠
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ رخ دﻫﺪ.

ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺆﺛﺮ

• روش ﻣﺆﺛﺮ و داﯾﻤﯽ ﻧﺰد ﻣﺮداﻧﯿﮑﻪ ﺧﻮاﻫﺎن اوﻻد منﯿﺒﺎﺷﻨﺪ
ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﮕﺮدد.
• ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺎده دارد.
• ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮد را ﻣﺘﴬر منﯿﺴﺎزد.
• ﺑﻌﺪ از وازﮐﺘﻮﻣﯽ ﻓﻮرا ً از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه در ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ
ﮔﺮدد.
• در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺷﺪه )ﮐﺎﻧﺪم ﯾﺎ روش دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻊ( را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
• از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ و ﺷﻮﻫﺮ از اﻧﺘﺎﻧﺎت
ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﺎﮐﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ.

ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺒﻠﯽ
ﺣﺎوی ﭘﺮوﺟﺴﱰون
Progesterone
Vaginal Ring (PVR)

ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺒﻠﯽ
ﺣﺎوی ﭘﺮوﺟﺴﱰون
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ ،ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ آن
 ٪٩٨ ٪٩٨ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﮕﯿﺮد ،در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه  ٢ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ
 ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ رخ دﻫﺪ.

ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺆﺛﺮ

• ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد.
• ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻠﯿﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎزک ،ﺻﺎف و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺣﺎوی ﭘﺮوﺟﺴﱰون ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ داﺧﻞ ﻣﻬﺒﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
• ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻬﺒﻠﯽ ﺣﺎوی ﭘﺮوﺟﺴﱰون ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺑﻌﺪ از
ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد از اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﯽ
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
• ﻧﺰد ﺧﺎمنﯿﮑﻪ در ﺳﺎل اول ﺑﻌﺪ از وﻻدت روزاﻧﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻃﻔﻞ اش را ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻃﯽ  ٣٠اﻟﯽ  ٩٠روز ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.
• اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﴐورت ﺑﻪ ﻣﺸﻮره دﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ دارد.
• ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ و ﯾﺎ ﻫﻢ اﻣﯿﻨﻮری ﮔﺮدد.
• ﻫامﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮوﺟﺴﱰوﻧﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﻘﻄﻮی ﯾﺎ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻬﺒﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﮔﺮدد.
• ﺷﯿﺮدﻫﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ را ﻣﺘﴬر منﯿﺴﺎزد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﺮدﻫﯽ دواﻣﺪار و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻃﻔﻞ را
ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
• ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ اﯾﻦ روش ،ﻗﺪرت ﺑﺎرداری ﺧﺎﻧﻢ زود ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
• ﻫﻤﴪ )ﻣﺮد( ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺣﻠﻘﻪ را ﺣﯿﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ.
• از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﺑﺎﻻی
ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ و ﺷﻮﻫﺮ از اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﺎﮐﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ.

دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ

Caya/SILC
Diaphragm

دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ
ﻣﺆﺛﺮﯾﺖ:

 ٪٨٢ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺼﻮرت دواﻣﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
 ٪٨٢ﻧﮕﯿﺮد ١٨ ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻓﯽ ﻫﺮ  ١٠٠ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻤﮑﻦ رخ دﻫﺪ.

ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺆﺛﺮ

• ﯾﮏ آﻟﻪ ﻧﺮم ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ و ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻓﻮﺣﻪ ﺧﺮوﺟﯽ
ﻋﻨﻖ رﺣﻢ در داﺧﻞ ﻣﻬﺒﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﮕﺮدد .دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻓﻮﺣﻪ ﻋﻨﻖ رﺣﻢ را ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر
ﺳﭙﺮم ﺑﺪاﺧﻞ ﺟﻮف رﺣﻢ ﻣﯿﮕﺮدد .دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﺎ  Contraceptive Gelﻣﺴﺘﻮر ﺷﺪه ﺑﻌﺪا ً اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺮدد.
• ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ )ﺧﺎﻧﻢ( ﻗﺒﻞ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮان ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ منﯿﮑﻨﺪ.
• دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ از ﺳﻠﯿﮑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﻪ دوﺳﺎل ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﮑﺮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .ﺟﻬﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ،دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ را ﻗﺒﻞ از
آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﻪ ﻣﺪت  ٦ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪا از ﺧﺘﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ در داﺧﻞ ﻣﻬﺒﻞ
ﺑﮕﺬارد .دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ را ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﻣﻬﺒﻞ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،ﺷﺴﺘﺸﻮ منﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻌﺪ
از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن در داﺧﻞ ﻗﻄﯽ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ .ﻫﯿﭽﮕﺎه دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ را در داﺧﻞ ﻣﻬﺒﻞ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﱰ از ٢٤
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﺷﺴنت و ﺻﻔﺎ ﮐﺮدن ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
• دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  Cayaﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و از ﺳﻠﯿﮑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای  ٢ﺳﺎل ﻣﺘﮑﺮرا ً ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ  Cayaﻣﻨﺎﺳﺐ اﮐرث ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻮده ،ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻋﻨﻖ رﺣﻢ را ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻄﺒﯿﻖ
دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺑﺎﯾﺪ درد را اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﺪ .ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺑﺮداﺷنت دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ را ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﻔﺎده
دﻗﯿﻖ آن ،متﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
• دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ و در ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺆن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﯾﺎ ﻫﻢ آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ در ﺗﺮاﯾﻤﺴﱰ دوم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺳﻘﻂ منﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺪ
اﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ  ٦ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻨﻖ رﺣﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺰ ﻧﺎرﻣﻞ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻌﺪا ً از دﯾﺎﻓﺮاﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
• از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده منﯿﺘﻮاﻧﺪ .ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺆﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﻢ و
ﺷﻮﻫﺮ از اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﺘﺬﮐﺮه ﺗﺎﮐﯿﺪ منﺎﯾﯿﺪ.

زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺳﺎمل و اﯾﺠﺎد
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎ

Healthy Timing and
Spacing of Pregnancy

زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺳﺎمل و اﯾﺠﺎد
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻻزﻣﻪ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺳﺎمل و اﯾﺠﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ

• ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ را ﺑﺮای ﺧﺎمنﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﻃﻔﻞ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺎن داﺷنت ﻃﻔﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎد آور
ﺷﻮﯾﺪ:
 مبﻨﻈﻮر رﺷﺪ ﺳﺎمل ﻃﻔﻞ و ﺻﺤﺘﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓنت ﺣﻤﻞ ﺑﻌﺪی ﺣﺪ اﻗﻞ دو ﺳﺎلاﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ.
 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺳﺎمل راﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻮزاد آﯾﻨﺪه و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻔﺎل ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزﻣﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
• ﺑﻪ ﺧﺎمنﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻂ ﺧﻮاﻫﺎن ﮔﺮﻓنت ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
 مبﻨﻈﻮر ﺳﻼﻣﺖ ﻃﻔﻞ و ﺻﺤﺘﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓنت ﺣﻤﻞ ﺑﻌﺪی ﺣﺪ اﻗﻞ ﺷﺶ ﻣﺎهاﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ.
 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﺟﺎزه ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺳﺎملرا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ.
• ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ را ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد ﮔﺮﻓنت ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ منﺎﯾﯿﺪ:
 مبﻨﻈﻮر ﺳﻼﻣﺖ ﻃﻔﻞ و ﺻﺤﺘﻤﻨﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎدر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓنت ﺣﻤﻞ ﺣﺪ اﻗﻞ اﻟﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪنﺳﻦ  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﯿﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﮔﺮﻓنت ﺣﻤﻞ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ منﻮدن ﺳﻦ ١٨
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻮره منﺎﯾﻨﺪ.
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺪم از روش ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎمنﯿﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ویﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺆﺛﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﺮده ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﯾﴩا
ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
• ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺰد ﺧﺎمنﻬﺎﯾﮑﻪ ﺳﻦ ﺷﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ٣٥ﺳﺎل و ﯾﺎ ﻫﻢ  ٥و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻃﻔﻞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دارای ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﻮزاد و ﻣﺎدر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺮوﯾﺞ دوره ﺳﺎمل ﺑﻌﺪ از
وﻻدت ﺑﺮای ﻣﺎدر
Promoting a
Healthy Postpartum
Period for Mother

ﺗﺮوﯾﺞ دوره ﺳﺎمل ﺑﻌﺪ
از وﻻدت ﺑﺮای ﻣﺎدر
• اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ منﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از
وﻻدت ﮐﺎﻣﻼً ﺣامﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎدران را ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ
و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺗﺸﻮﯾﻖ منﺎﯾﯿﺪ.
• رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻏﺬا ﻫﺎی
ﺗﻘﻮﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺸﻤﻮل وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aو آﻫﻦ را اﺣﺘﻮا ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ
منﺎﯾﯿﺪ.
• در ﻣﻮرد ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و اﻓﺮازات ﻧﺎرﻣﻞ دوره ﻧﻔﺎس
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻄﺮ وﻻدی )ﻣﺎدری( از ﻗﺒﯿﻞ
ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﺎی ﻣﺤﺠﻢ ﻣﻬﺒﻠﯽ ﯾﺎ اﻓﺮازات ﻣﻬﺒﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﻮ
ﻣﱰاﻓﻖ ﺑﺎ ﺗﺐ ،ﴎدردی ﺷﺪﯾﺪ و اﺧﺘﻼﺟﺎت ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﻮره
ﮐﻨﯿﺪ.

• روی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی "ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از وﻻدت“ﺑﺤﺚ منﺎﯾﯿﺪ ٤٨-٢٤ :ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻌﺪ ٧-٣ ،روز ﺑﻌﺪ  ٦-٤ ،ﻫﻔﺘﻪ و  ٦-٤ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از وﻻدت.
• اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ منﻮدن ﺳﻦ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻃﻔﻞ در ﻏﺬای آن ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻏﺬای ﻣﺘﻤﻢ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﯾﺎﻓنت روش ﺑﺪﯾﻞ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻮره منﺎﯾﺪ.
• ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺗﻮﺻﯿﻪ منﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺠﺎن و ﺛﺪﯾﻪ ﻫﺎ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ.
• در ﻣﻮرد آﻏﺎز دوﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎدر و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎم
اﻓﺮازات ﻧﺎرﻣﻞ دوره ﻧﻔﺎس ) (Lochiaﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار و ﯾﺎ ﻫﻢ در ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻗﺴﻤﯽ دوﺑﺎره ﺣﻤﻞ
ﺑﮕﯿﺮد.
• ﻣﺎدران را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮐرث روش ﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده
در زﻣﺎن ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﺼﺆن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﺟﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﯽ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮﻗﻒ ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ و اﻧﺤﺼﺎری و ﯾﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار و ﻗﺒﻞ از اﻏﺎز روش دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻧﺸﺪه را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،از آن اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﻨﺪ.
• در ﻣﻮرد اﻓﴪدﮔﯽ ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮔﺮﯾﺴنت ،اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻔﯿﺖ ،آﺷﻔﺘﮕﯽ،
ﺗﺨﺮﺷﯿﺖ ،ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﻧﮕﯿﺰه ،ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب و دوری ﮐﺮدن از ﻃﻔﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﻮره و
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻃﻔﻞ و ﻧﻮزاد

Promoting Newborn
and Infant Health

• ﺑﺮای ﻣﺎدران روی ﺷﺴنت درﺳﺖ دﺳﺖ ﻗﺒﻞ از متﺎس ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺗﺎﮐﯿﺪ منﺎﯾﺪ .ﻣﺎدران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﭘﻤﭙﺮ و متﯿﺰ ﮐﺮدن
ﮐﻮدک دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را درﺳﺖ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
• ﺛﺮه ﻧﻮزاد را از رﻃﻮﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .مبﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﺷﺪن ﺣﺒﻞ ﺛﺮوی ﻧﻮزاد از ﮔﺬاﺷنت ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﴐوری ﺑﺎﻻی ﺛﺮه
ﻃﻔﻞ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدش )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از وﻻدت( ﺟﺪا ﺷﻮد
• در ﻣﻮرد ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻄﺮ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺤﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻋﻼﯾﻢ ﺧﻄﺮ ﮐﻮدک ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼت در ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﻓﻌﻞ ﺗﻨﻔﺲ ،ﺗﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﻫﻢ
ﴎدی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ )ﻫﺎﯾﭙﻮﺗﺮﻣﯿﺎ( و ﻣﺨﺮﺷﯿﺖ )ﺑﺮای زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ( ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
• ﻣﺎدران را ﺗﺸﻮﯾﻖ منﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﻃﻔﻞ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﯾﻪ منﺎﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻏﺬای ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺘﯽ آب ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻏﺬای ﻣﺘﻤﻢ را ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ.
ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ و اﻧﺤﺼﺎری و ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺑﻌﺪ از وﻻدت ﺑﻪ ﻧﺎم روش اﻣﯿﻨﻮری ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﯾﺎد ﻣﯿﮕﺮدد
)ﺑﻪ ﮐﺎرت اﻣﯿﻨﻮری ﺷﯿﺮدﻫﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ(.
• روی اﻫﻤﯿﺖ اراﺋﻪ ﮐﺮدن ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﻬﱰ ﺑﺮای ﮐﻮدک و ﮔﺮم ﻧﮕﻬﺪاﺷنت ﻧﻮزادان ﺑﺤﺚ منﺎﯾﯿﺪ.
• در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﻠﯽ واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﻃﻔﺎل ،ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ
ﻃﻔﻞ در ﺳﻦ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aرا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺬ منﺎﯾﺪ.

اﻧﺘﻘﺎل و وﻗﺎﯾﻪ اﻧﺘﺎﻧﺎت
ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل
HIV

STI/HIV Transmission
& Prevention

ذﯾﻼً روی متﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﺑﺤﺚ منﺎﯾﯿﺪ.
• ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﺼﺆن ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯿﮕﺮدد
• ﻣﺼﺎﺑﯿﻦ اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺸﻤﻮل  HIVﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎمل ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون اﻋﺮاض و ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﻢ از ﻣﻨنت ﺑﻮدن ﺑﯽ ﺧﱪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• اﻋﺮاض ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﻣﻞ :اﻓﺮازات ﻣﻬﺒﻠﯽ ،ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻗﺮﺣﻪ ﯾﺎ ﻟﯿﮋن ﻫﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ،ﺳﻮزش ادرار ﻧﺰد
ﻣﺮدان و درد ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻄﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺪاوی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﻣﺮد و زن در ﻋﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺘﺎن ،از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.
• ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪم و ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧنت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﺧﻄﺮ ﻣﻨنت ﺷﺪن دوﺑﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ.
در ﺧﺼﻮص  HIVروی ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺑﺤﺚ منﺎﯾﯿﺪ:
•  HIVﯾﮑﯽ از اﻣﺮاﺿﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮕﺮدد ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ  HIVﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎت وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﻮی ،ﺧﻮن ،ﺷﯿﺮ دﻫﯽ و ﺣﯿﻦ وﻻدت از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﮕﺮدد.
• ﺑﺎ آﻧﮑﻪ  HIVﯾﮏ ﻣﺮض ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻘﺪم و ﮐﻨﱰول آن ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﯿﺎت ﺑﺎروری ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻪ و از اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﴪش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮای ﴎﻃﺎن
ﻋﻨﻖ رﺣﻢ
Cervical Cancer
Screening

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮای ﴎﻃﺎن
ﻋﻨﻖ رﺣﻢ
از ﺧﺎمنﻬﺎﯾﮑﻪ  ٤٩-٣٠ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﴎﻃﺎن
ﻋﻨﻖ رﺣﻢ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

• ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ رﺣﻢ ﺷﺎﯾﻌﱰﯾﻦ ﴎﻃﺎن ﻃﺮق ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺰد ﺧﺎمنﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﴎﻃﺎن ﻗﺎﺑﻞ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﮔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮدد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺪاوی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﻋﺎﻣﻞ ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ رﺣﻢ  (Human Papiloma Virus (HPVﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 اﮐرث اﻧﺘﺎﻧﺎت ﻃﺮق ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺗﺪاوی ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎﯾﮑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﺎوم را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺒﺐ ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ رﺣﻢ ﮔﺮدﻧﺪ.
• در ﻣﻮرد ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن و ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻠﯿﻨﮑﯽ ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ رﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
 ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ رﺣﻢ ﺗﺪرﯾﺠﺎً رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺪون درد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در ﻗﺴﻤﺖ دﺧﻮﻟﯽ رﺣﻢ )ﻋﻨﻖ رﺣﻢ( ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎﯾﺪ. در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺮازات ﻣﻬﺒﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﻌﻔﻦ ،ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ دردﻧﺎک،ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ و درد ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻠﯽ ﺑﻄﻦ و ﮐﻤﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.
• ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓنت منﻮﻧﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻨﻖ رﺣﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺳﺎده ،ﴎﯾﻊ و ﺑﺪون درد
ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺻﺤﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه )(HPV Testﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮد.
• ﻫﺮ  ٥-٣ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ رﺣﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داده ﺷﻮد )ﻧﻈﺮ ﺑﻪ رﻫﻨﻤﻮد ﻣﻠﯽ
اﻣﺮاض ﴎﻃﺎﻧﯽ( .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺼﺎب ﺑﻪ  HIVﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ  ٣ﺳﺎل ﺑﻌﺪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ رﺣﻢ را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
• در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن آزﻣﺎﯾﺶ ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ رﺣﻢ ،ﻓﻮرا ً ﺗﺪوای آن را آﻏﺎز ﮔﺮدد اﮔﺮ ﻧﺰد
ﺧﺎﻧﻢ ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ رﺣﻢ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﺠﻬﺰ راﺟﻊ
ﮔﺮدد.

اراﺋﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و آﮔﺎﻫﯽ
از ﴎﻃﺎن ﺛﺪﯾﻪ
Breast Cancer Information
and Awareness

اراﺋﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و آﮔﺎﻫﯽ
ﻋﺎﻣﻪ از ﴎﻃﺎن ﺛﺪﯾﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﯾﻞ را ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﴍﯾﮏ ﺳﺎزﯾﺪ:
• ﴎﻃﺎن ﺛﺪﯾﻪ ﯾﮑﻨﻮع ﺗﻮﻣﻮر ﺧﺒﯿﺜﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﺠﺮات
ﺧﻮد ﺛﺪﯾﻪ ﻣﻨﺸﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
• دوﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ و از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮع دوﻣﯿﻦ ﻣﺮض
ﴎﻃﺎﻧﯽ را ﻣﯿﺴﺎزد .اﮔﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮدد ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﻫﺮ دو ﻣﺮد و زن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﴎﻃﺎن ﺛﺪﯾﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻘﺪم ﴎﻃﺎن ﺛﺪﯾﻪ:
• ﻣﺸﺎﻫﺪه ﴎﻃﺎن ﺛﺪﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺛﺪﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
ﺷﺨﺺ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺛﺪﯾﻪ و رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺛﺪﯾﻪ )ﻣﻤﻮﮔﺮاﻓﯽ و
اﻟﱰاﺳﺎوﻧﺪ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻧﻮت :ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﴎﻃﺎن ﺛﺪﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺲ منﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ
رو ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻘﺪم و دﻗﯿﻖ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺛﺪﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ،آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ
و رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم داده ﺷﻮد.

در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺛﺪﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ:
• روﺷﻦ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺛﺪﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده و ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎده ،ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﺧﻮاﺑﯿﺪه )اﺳﺘﺠﺎع ﻇﻬﺮی( ﯾﺎ ﻫﻢ ﺣﯿﻦ ﺣامم ﮔﺮﻓنت ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.
• ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺛﺪﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻘﺪم
ﮐﺘﻼت ﺛﺪﯾﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ را ودار ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤﯽ ﻣﯿﺴﺎزد ﺟﺎﯾﮑﻪ آﻧﺎن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزﻣﻪ ﻧﺰدﺷﺎن ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﺮد.
• ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺪاوی ﻣﻘﺪم ﭼﺎﻧﺲ ﺻﺤﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯿﺴﺎزد .اﮔﺮ ﺛﺪﯾﻪ ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ و ﺣﺪ اﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮔﺮدد ،ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺘﻼت ﺛﺪﯾﻪ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ﮐﺸﻒ منﺎﯾﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر در ﻣﺎه ،در ﻋﯿﻦ روز ﺳﯿﮑﻞ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار )ﭼﻮن در روز ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎﻫﻮار،
ﺛﺪﯾﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ( ﺛﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ منﺎﯾﺪ .ﺑﻬﱰﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺛﺪﯾﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ،روزی ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺧﺎمنﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﯽ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺛﺪﯾﻪ روز اول آﻏﺎز ﭘﺎﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﯽ ﻣﯿﺎن وﻻدت ﻫﺎﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻧﺰد ﺧﺎمنﻬﺎﯾﮑﻪ از  Depo Proveraو  Norplantاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ در  Menopauseﻗﺮار دارﻧﺪ وﯾﺎ ﻫﻢ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺛﺪﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ،روز اول ﻫﺮ ﻣﺎه )ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ در اﻏﺎز ﻫﺮ ﻣﺎه ﺛﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻘﺘﯿﺶ منﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﴎﻃﺎن ﺛﺪﯾﻪ:
• در اﮐرث ﺣﺎﻻت ﮐﺘﻼت ﺛﺪﯾﻪ ﺑﺪون درد ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
• ﺳﺎﯾﺮ اﻋﺮاض آن ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺘﮑﻤﺶ ﺷﺪن ﻧﻮک ﺛﺪﯾﻪ ،ﺗﻐﯿﺮات در ﺟﻠﺪ ﺛﺪﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ ﺟﻠﺪ ،درﺷﺖ
ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺟﻠﺪ )ﺟﻠﺪ ﻣﻨﻈﺮه ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎرﻧﺞ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ( و اﻓﺮازات ﻧﻮک ﺛﺪﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮن
آﻟﻮدﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺆﺧﺮ آن ﺷﺎﻣﻞ مبﯿﺎن آﻣﺪن ﻗﺮﺣﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﺿﺨﺎﻣﻪ ﻋﻘﺪات ﳌﻔﺎوی ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺑﻂ و ﻋﻨﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
درد ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺮاض ﻣﺆﺧﺮ ﴎﻃﺎن ﺛﺪﯾﻪ ﺑﺸامر ﻣﯿﺮود.
• ﻫﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻓﻮق را در ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻓﻮرا ً ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ منﺎﯾﯿﺪ.

