
باإلضافة إىل ذلك، هناك عدد من الوسائل واألساليب التي ال تضمن نتائَج 
موثوقة إذا استُخِدَمت لوحدها.

وهي تشمل املواد الهالمية والتحاميل املهبلية، كالهام ذو مفعول ُمبيد أو ُمثبّط 
للحيوانات املنوية. كام ميكن ألجهزة الكمبيوترالصغرية الخاصة بهذا الغرض أن 

تساعد يف حساب تاريخ اإلباضة. إال أنها أجهزة غري دقيقة عىل األغلب.

ل  الطريقة الفّعالة اىل حٍد كبري ملنع الحمل هي التعقيم الجراحي. ويتمثـُّ
التعقيم يف عملية ربط أو طمس قناة فالوب بالنسبة للسيدات وقطع أو إغالق 

القناة املنوية مبشابك بالنسبة للرجال. إالّ أن قرار التعقيم خطوة ال بُدَّ من 
التمعن بها، وال يُعتَرب التعقيم خياراً إالّ إذا إنتهت مدة إنجاب األطفال.

مزيٌد مَن املَعلوَماِت

يُعطي الدفيرتُ «الذهاب بأمان – َمْنُع الحمِل لها و له» 
معلوماتاً ُمَفّصلة حوَل وسائل منع الحمل 

(رقم الطلب 13060000).

كام ويـُقـّدم لنا امللصق
«منع الحمل يف ملحٍة عامٍة»

نظرًة شاملًة لوسائل منع الحمل 
(رقم الطلب 13062000). 

وتجدون قامئة عن مواٍد أخرى صادرة عن املركز اإلتحادي
للتوعية الصحية بعنوان «التوعية الجنسية وتنظيم األرسة، 

وسائل إعالمية ومواد» (رقم الطلب 13010000) وعىل 
www.sexualaufklaerung.de شبكة اإلنرتنت ›

هناك الكثري من املعلومات حوَل هذه املواضيع وعن الحمل والوالدة ميكن 
www.familienplanung.de اإلطالع عليها تحت ›

الحلقة املهبلية هي حلقة بالستيكية َمرِنة ُمزّودة بالهرمونات، يتم إدخالها اىل 
املهبل وتبقى هناك ملدة ثالثة أسابيع. حيث تبدأ الدورة الشهرية يف األسبوع 

الرابع.

الفاعلية / ضامن النتائج: تتكيُّف الحلقة املهبلية مع أي مهبٍل. ومحتواها ذو 
الرتكيز الضئيل من االسرتوجني والربوجستني ، مينُع اإلباضة ويعيق الحيوانات 

املنوية يف دخولها الرحم. آمنة بشكل عايل جداً.

+   اإليجابيات: إن التعامل معها سهل ويرس. حيث ال تحتاج السيدة بعد 

إدخالها للحلقة املهبلية وملدة ثالثة أسابيع اىل القلق يف خصوص منع 
الحمل. وال ميكن لإلسهال أواإلقياء أن يؤثرا عىل فعاليتها.

-   السلبيات: كأي وسيلة من وسائل منع الحمل الهرمونية، فللحلقة املهبلية 
أعراٌض جانبية محتملة. ورمبا تزداد أعراض الصداع، ومرض القالع املهبيل 

واإلفرازات املهبلية. كام ويرتفع خطر الخثار باملقارنة مع حبوب منع 
الحمل.

تُــْعــطي لصقُة منع الحمل مزيجاً من هرمويَنّ االسرتوجني والربوجستريون اىل 
الجسم. وتُلصق عىل البطن أواألرداف ويتمُّ تَغريها كل أسبوع. بعد ثالثة أسابيع، 

يليها أسبوٌع «خايل من اللصقة» تبدأ فيه الدورة الشهرية.

الفاعلية / ضامن النتائج: تثبط الهرمونات اإلباضة وتعيق الحيوانات املنوية من 
الوصول إىل الرحم. وتلتحم اللصقة عموماً بشكل جيد، حتى يف الصونا أو حامم 

السباحة. تضمن نتائج عالية جداً.

+   اإليجابيات: تذات نتائج آمنة اىل حد كبري، دون الحاجة إىل التفكري كل يوم 

مبنع الحمل. وال ميكن لإلسهال واإلقياء أن يؤثرا عىل فعاليتها.

-   السلبيات: تكون التأثريات الجانبية املحتملة مشابهة لتلك عند جميع وسائل 
منع الحمل الهرمونية. باإلضافة إىل ذلك، رمبا تنخفض فعاليتها عند نساٍء 
يتجاوز وزنَهّن الـ٩٠ كيلوغرام. وتزداد خطورة التخرث باملقارنة مع حبوب 

منع الحمل املحتوية عىل هرمون الـ»ليفونورغيسرتيل».

يتكّون اللولب الرحمي الهرموين من البالستيك ويحتوي عىل مستودع هرموين 
صغري. يتم تثبيته من قبل الطبيبة أوالطبيب يف الرحم ومُيِْكُن له أن يبقى هناك 

ملدة تصل إىل ٥ سنوات.

ٍك يف بطانة  الفاعلية / ضامن النتائج: مينع اللولب الرحمي الهرموين من تَسمُّ
الرحم، األمر الذي يعيق الحيوانات املنوية من الوصول اىل البويضة.

+   اإليجابيات: الفّعالية يف منع الحمل عالية جداً. ويف كثري من األحيان يقلُّل 

من شدة النزيف عند النساء ذوات الطمث الغزير.

ُر العديد من املستخدمات من عدم إنتظام حيضهن. وال  -   السلبيات: يَتََذمَّ
يُعترب هذا اللولب كأفضل وسيلة ملنع الحمل عند النساء اللوايت مل تلدن 

بعد. 

النكسبالنون هو كبسولة مرنة مزّودة بهرمون الربوجستني والتي يقوم أطباٌء 
و طبيبات ُمدّربة تدريباً خاصاً بزرعِها تحت الجلد يف الجهة الداخلية للذراع 

العلوي.

الفاعلية / ضامن النتائج: مينع النكسبالنون اإلباضة ويُحْوُل أيضاً دون وصول 
الحيوانات املنوية إىل الرّحم. فّعاليته يف منع الحمل عالية جداً.

+   اإليجابيات: يدوُم مفعول النكسبالنون مدَة تصل إىل ٣ سنوات، ال داعي 

للسيدة خاللها أن تقلق يف خصوص وسائل منع الحمل.

-   السلبيات: تحدث األعراض الجانبية عند أكرث من ١٠ باملئة من 
املستخدمات. وتشمل هذه األعراض الغثيان مع اإلقياء، َحب الشباب، 
الصداع، الشعور بأمل عند ملس الثدي، زيادة يف الوزن، إنخفاض الرغبة 

الجنسية، إلخ.

تحتوي الديبو بروفريا عىل هرمون الربوجستني، وتُحَقن يف عضلِة الفخذ. تناسب 
فقط النساء اللوايت ال تستطعن تحّمل أساليب عالجية أخرى أو أخذ حبوب منع 

الحمل.

الفاعلية / ضامن النتائج: مينع الربوجستني اإلباضة ويعيُق أيضاً الحيوانات املنوية 
يف وصولها إىل داخل الرحم. فعاليّة منع الحمل عالية جدا.

+   اإليجابيات: تكون السيدة التي أُعطيت حقنة الديبوبروفريا محميًة ملدة 

ثالثة أشهر بشكل مؤكد من حدوث الحمل.

-   السلبيات: األعراض الجانبية املمكنة هي مثالً النزيف املهبيل، الصداع، 
العصبية، اإلكتئاب وزيادة الوزن.

تحتوي حـــبوب مـــنــع الحــــمل غالباً عىل ُمركٍّب من هرمونات االسرتوجني 
والربوجسرتون، ويجب أن تُرصف ضمن وصفة طبيًة. كام وتَتَميّز بعض الحبوب 

برتاكيٍز منخفضة جداً للهرمونات.

الفاعلية / ضامن النتائج: التأثري الرئييس لحبوب منع الحمل هو أنه يثبط 
اإلباضة. لذلك ال ميكن لإلخصاب أن يحدث. تُأَخذ هذه الحبوب ملدة ٢١، ٢٢ 

أو٢٤ يوم بشكل يومي (حسب نوع املُْنتَج)، وبعدها يبدأ عادًة الطمث الشهري. 
حيث أنها متنع حدوث الحمل إبتداءاً من اليوم األول لإلستعامل وتؤدي إذا 

استُْعِملَْت بشكٍل صحيحٍ إىل نتائج أكيدة تَِصُل تَقريباً إىل املئة باملئة.

+   اإليجابيات: ضامٌن عايل جداً ملنع حدوث الحمل. ويتَكّفل التأمني الصحي 

القانوين بتكاليف حبوب منع الحمل لكل مستخدمٍة حتى تكمل عمر 
العرشين. (وال بّد للشابات إنطالقاً من عمر الثامنية عرش سنة دفع مبلغاً 

إضافياً).

-   السلبيات: ال تَخلو حبوب منع الحمل من تأثرياٍت جانبية محتملة. وتَشمل 
هذه التأثريات الغثيان مع اإلقياء وزيادة الوزن، إنخفاض الرغبة الجنسية، 

وما إىل ذلك. كام ويزداد خطر حدوث الجلطات الدموية (الخثار) أيضاً 
والسيام عند املدّخَناِت.

تحتوي حبوب الربوجيستوجني عىل هرمون «ليفونورغيسرتيل» أو 
«ديزوجيسرتيل».

الفاعلية / ضامن النتائج: ليك تعمل حبوب الربوجيستوجني بأمان، ال بُّد من 
أخِذها يومياً وعىل قدر اإلمكان يف نفس الوقت. فهي تؤدي إىل تكثيف مّخاط 

عنق الرحم بحيث ال تتمكن الحيوانات املنوية من الدخول اىل باطن الرحم. 
وباإلضافة إىل ذلك، ال يحدث سامكة يف غشاء بطانة الرحم بشكل كاٍف، مام 

يؤدي اىل صعوبة يف تعشيش البويضة املخّصبة. ويف أغلب األحيان يقمع هرمون 
الديزوجيسرتيل إضافًة إىل ذلك اإلباضة وبالتايل لديه فعالية أعىل ملنع الحمل.

+   اإليجابيات: مَتتاُز حبوب الربوجيستوجني بأنّها وبشكل عام ذات آثار 

جانبية أقل من حبوب منع الحمل املركبة. وهي تناسب خاصًة النساء 
اللوايت ال تتحّملن هرمون االسرتوجني. أيضاً تُنَصح النساء اللوايت تريدن 
الرضاعة الطبيعية مع أخذ وسائل منع الحمل الهرمونية، بأخذ حبوب 

الربوجيستوجني فقط.

-   السلبيات: ال تَْضَمن حبوب الـ»ليفونورغيسرتيل» عدم حدوث الحمل 
بشكل آمٍن إذا تأخر أخذها ملدة ثالثة ساعات. حينام ال تبلغ هذه املدة 
الحرجة لحبوب الـ»ديزوجيسرتيل» سوى اثنتي عرشة ساعة. وقد تُسبُب 

حبوب الربوجيستوجني الصداع، وحب الشباب وأمل يف الثدي، والغثيان 
وإضطرابات يف الحيض.

القاسم املشرتك بني الوسائل الحاجزة هو أنها تتكّوَن من قُبّعٍة مصنوعٍة من 
الالتكس أوالسيليكون لإلغالق عىل عنق الرحم وبالتايل منع الحيوانات املنوية 

.®FemCapمن اإلخرتاق اىل البويضة. ومُييَّز بني العازل املهبيل والـ

الفاعلية / ضامن النتائج: ال بّد من تثبيت الـFemCap® من قبل الطبيبة 
أوالطبيب لكل سيدة عىل حدى. أما العازل املهبيل فإنه متوفّر يف حجٍم واحد. 

تقوم السيدة بفرتة وجيزة قبل الجامع، بإدخال الغطاء اىل داخل املهبل، وتضعه 
أمام عنق الرحم بحيث ال ميكن للحيوانات املنوية إخرتاقه. إذا تم إستعامل 

العازل املهبيل بشكل صحيح، ومع استخداٍم متزامٍن لُهالٍم يقتُل الحيوانات املنوية 
أويعيقها عن الحركة فإنه وسيلة آمنة ملنع الحمل. بينام يتوقف األمر عند الـ

FemCap® عىل التطبيق الصحيح.

+   اإليجابيات: الوسائل الحاجزة خالية من األعراض الجانبية عموماً.

-   السلبيات: تحتاج الوسائل الحاجزة إىل مامرسة وخربة لضامن نتائجٍ آمنة.

تُحّدُد األساليب الطبيعية لتنظيم األرسة األيام الخصبة وتلك الغري خصبة من 
الدورة الشهرية. وتتضمن هذه األساليب قياساً يومياً لدرجة حرارة الجسم 

القاعدية ومراقبة اإلفرازات املهبلية.

الفاعلية / ضامن النتائج: ذات تَرتَِفُغ درجة حرارة الجسم القاعدية بعد اإلباضة، 
بحيث ميكننا من خالل هذا القياس الكشف عن األيام التالية والغري خصبة. 

كام يَْنطَبق األمر نفسه عىل التفحص اليومي إلفرازات عنق الرحم اللذي يكون 
أكرث سيولًة يف فرتة ما قبل اإلباضة. كام تتطلب كِلْتَا الطريقتني أن نكون عىل 

عالقة جيدة مع جسمنا. وإضافًة اىل ذلك، عند إستخدام الواقي الذكري يف األيام 
الخصبة بشكل صحيح، يجعل هذه الطريقة ملنع الحمل آمنة نسبياً.

+   اإليجابيات: عــــدم وجود أعراٍض جانبية. التعزيز من اإلدراك بالجسم، 

وغالباً ما يكون التعامل مع الخصوبة اإلنجابية تعامالً مدرِكاً و بيّناً للغاية.

-   السلبيات: تتطلُب وسائل تنظيم األرسة الطبيعية اإلنضباط اليومي وتُلزُِم 
بإستعامل وسائل منع للحمل إضافية يف األيام الخصبة (مثل الواقي الذكري) 

أواإلمتناع عن مامرسة الجنس.

يتكون الواقي الذكري من الالتكس ويُلبَُس عىل العضو الذكري املنتصب.

الفعالية / ضامن النتائج: مَيَنُع الواقي الذكري الحيوانات املنوية من الدخول اىل 
املهبل. ألنه إذا فُتح عىل العضو بشكل صحيح، فإنه يْكَمُن هناك بثباٍت. والبُّد 

من إْمَساكِِه عىل جذع العضو بعد القذف وسحبه مع العضو من املهبل. ويُعتََربُ 
الواقي الذكري عندما يُستخدم بشكٍل صحيح وعند إختيار الحجم املناسب 

.(www.kondometer.de كوسيلٍة آمنة ملنع الحمل (أنظر اىل ›

+   اإليجابيات: برصف النظر عن حساسية الآلتكس النادرة فإنه اليوجد للواقي 

الذكري أيّة آثار جانبية. كام أنه الوسيلة الوحيدة من وسائل منع الحمل 
التي تُقلل عند الجامع من خطر اإلصابة بالعدوى باألمراض املنقولة جنسياً 

وبفريوس نقص املناعة البرشية.

-   السلبيات: عند فتح الواقي الذكري عىل العضو املنتصب يف الوقت املناسب، 
يؤدي هذا ولوهلٍة قصريٍة اىل إنقطاع يف العملية الجنسية. وليَس من السهل 

عىل كل إمرأة أن تطلب من رشيكها وبشكل واضح إستعامل الواقي 
للوصول اىل أمان أكرب.

اللولب الرحمي هو قضيٌب بالستييٌك صغرٌي عىل شكل حرف الـT ، يتم تغليفه 
بسلك نحايس يُلَُف حوله. ويتم تثبيته من قبل الطبيبة أو الطبيب يف داخل 

الرحم حيث ميكنه أن يبقى هناك ملدٍة تََصُل إىل ٥ سنوات.

الفاعلية / ضامن النتائج: يؤدي اللولب الرحمي عىل األرجح اىل خلق تنبيه 
مستمر يف الرحم، مام مينع البويضة املخّصبة من التعشيش. باإلضافة إىل ذلك، 
يُعيق نحاس اللولب حركة الحيوانات املنوية. آليّة العمل ألللولب غري واضحة 

بشكل نهايئ ولكن فعاليته يف منع الحمل عالية جداً.

+   اإليجابيات: طوال فرتة وجود اللولب يف الرحم، الداعي للقلق بخصوص 

منع الحمل. وهو أُْسلُوٌب مناسب خاصة للنساء اللوايت سبق لُهنَّ وأنجنب 
األطفال.

-   السلبيات: يحدُث الحمل يف حاالٍت نادرة رغم استعامل اللولب الرحمي 
حيث يزداد خطر اإلجهاض. كام ميكن ألللولب الرحمي أن يزيد من آالم 

الطمث ومن نزيف الدورة الشهرية. وهناك خطر كبري خالل األشهر األوىل 
يف حدوث إلتهاب يف منطقة الحوض، وخاصة لدى الفتيات والسيدات 

اليافعات يف السن.

„حبّة الصباح التايل”

َمْنُع الَحْمِل
 يف ملَْحٍة عامٍة

يـُعـتَـبـُر كُلٌّ من حبوب منع الحمل والواقي الذكري أكرث الوسائِل 
شيوعاً ملنعِ الحمل اليوم. باإلضافِة اىل ذلك هناك أيضاً طرق أخرى 

آمنة للغاية. ويَْعتَِمُد إختياركُم لوسيلِة منع الحمل عىل وضعكم 
الحيايت الحايل وإحتياجاتكم الشخصية.

ويقّدُم كل من الطبيب أوالطبيبة اإلستشارات الرضورية ملساعدتكم 
باإلختيار املناسب ، ويوّضح لكم املََخاِطَر الصحيّة املُحتََملة. كام 
مُيكنكم الحصول عىل املساعدة يف إختيار الوسيلة املناسبة ملَنع 

الحمل أيضا يف مراكز اإلستشارة.

وسائل منع الحمل يف حاالت 
الطوارئ

َحب َمنع الَحمل / حب 
واقي ذكريالربوجيستوجني فقط

حلقة مهبلية

طريقة قياس درجة الحرارةواقي أنثوي لصقة منع الحمل

ديبو بروفريا

لولب رحمي

لولب رحمي هرموين

الكمبيوترتحاميل مهبليةعازل مهبيلكبسولة النكسبالنون

مراقبة مخاط املهبلالهالم ملنع الحملقبعة لعنق الرحم

   كام ميكنكم الحصول بشكل مجاين عىل هذا الكتيب عن طريق املركز 
االتحادي للتوعية الصحية (BZgA)، 50819 كولونيا أوِعْربَ اإلنرتنت عىل 
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كيف ميكنني إستعامل «حبة الصباح التايل» بشكل 
صحيح؟

تتـوفـَّـر «حبة الصباح التايل» يف الصيدليات وبدون وصفة طبية. وتُقدم هناك 
أيضا اإلستشارات، ميكن خاللها مثالً مناقشة عاّم إذا كان هناك حمل، وعن 

إحتاملية حدوث اإلخصاب وإذا كانت هناك مضادات إستطباب أوتداخل دوايئ 
محتََمل.

عند التطبب بهذه األدوية، يِتّم أخذ قرص واحد ملرّة واحدة، ُويفّضل أن يكون 
ذلك يف غضون ١٢ ساعة بعد الجامع غري املحمي.

قبل أخذ الحبّة، يُستحَسن تناول شيئاً من الطعام (نصف شطرية أو شيئاً من هذا 
القبيل). إذا كانت املعدة فارغة فهناك خطٌر من تـقـيّـؤ حبة منع الحمل. إذا 

حدث هذا يف الساعات الثالث األوىل بعد أخذ الحبة، يجب رشاء حبة جديدة يف 
أرسع وقت ممكن، وأخذها بغية ضامن الفعالية.

ما هي التدابري الآلزمة بعد اإلستعامل؟
بعد أخذ «حبة الصباح التايل» يبدأ الحيض غالباً مع تأخري لبضعٍة أيام ويف كثافته 

الطبيعية. أما إذا مل يبدأ الحيض يف غضون أسبوع واحد بعد املوعد املتوقع، 
فينبغي وبالتأكيد إجراء إختباِر الحمل وإستشارة طبيبة أوطبيب.

حدوث طارئ يف منع 
الحمل أمٌر ممكن
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يف حاالت التوتر رسعان ما تُنىس حبوب منع الحمل، كام ميكن للواقي الذكري أن 
ينقطع أويُخلع. ويف بعض األحيان عند اإلنغامس يف أحاسيس جيّاشة فرمبا يُنىس 

موضوع منع الحمل متاماً.

إذا حدث طارئ أثناء األيام القليلة قبل أوخالل «األيام الخصبة» للمرأة، فمن 
املمكن أن يؤدي األمر اىل حدوث الحمل. ميكن للحيوانات املنوية أن تعيش ملدة 
تصل إىل ٥ أيام يف الرحم وقنايت فالوب. إذا حدثت اإلباضة خالل هذه الفرتة فإن 

حدوث التخصيب يف فرتة تصل إىل ٥ أيام بعد االتصال الجنيس غري املحمي أمٌر 
ممكن، ويف حاالت نادرة جداً تصل هذه الفرتة إىل ٧ أيام.

عند حدوث حاالت طارئة يتكرر فيها اإلخفاق يف منع الحمل، ينبغي اللجوء اىل 
بعض السبل األخرى التي قد تكون أكرث مالمئًة. (يبّني الجزء الخلفي من هذا 

الكتيب ملحًة عامة.)

تَــدِبيــٌر لحالة الطوارئ
بعد اإلتصال الجنيس غري املحمي، هناك إمكانية أخذ «َحبّة الصباح التايل». 

ويوجد العديد من األدوية ذات عنارص نشطة مختلفة: إما «ليفونورغيسرتيل» 
أو»اوليربيستال أسيتات». تكون األدوية املحتوية عىل «ليفونورغيسرتيل» كامدة 

فّعالة، ُمرّخصة لإلستخدام ملدة أقصاها ٧٢ ساعة (ثالثة أيام) بعد اإلتصال 
الجنيس غري املحمي، بينام تَبلُغ املّدة القصوى املُعّدة ألخذ الدواء الحاوي عىل 
العنرص النشط «اوليربيستال أسيتات» ١٢٠ ساعة (خمسة أيام) بعد مامرسة 
الجنس بدون وقاية. أما إذا فاتت مدة أطول من ١٢٠ ساعة، فيكون قد فات 

األوان إلستعامل «حبّة الصباح التايل».

ورغم ذلك: فقط إذا مل تحدث اإلباضة بعد، فإنه ميكن لـ»حبّة الصباح التايل» أن 
متنع حدوث الحمل غري املرغوب فيه وبإحتامل كبري.

لهذا السبب من املهم جداً أخذ «حبّة الصباح التايل» يف أرسع وقت ممكن بعد 
الجامع الجنيس غري املحمي.

كيَف تعمُل «حّبة الّصباح التايل»؟
مَينُع كل من الدوائني أويبطّئ يف حدوث اإلباضة. وتكون األدوية املحتوية 

عىل «ليفونورغيسرتيل» فّعالة، إذا أُِخَذت حوايل يومني قبل اإلباضة، أما الدواء 
املحتوي عىل «اوليربيستال أسيتات» فهو فّعال حتى إذا أُخَذ يوماً واحداً قبل 
اإلباضة. أما إذا كانت اإلباضة وشيكة عىل الحدوث أو قد حدثت أصال، ففي 

هذه الحالة مل يعد لهذين الدوائني أيّة فّعالية. ومن أجل إستباق حدوث اإلباضة، 
يُفّضل أخذ «حبّة الصباح التايل» يف أرسع وقت ممكن، يف غضون ١٢ ساعة بعد 

الجامع الجنيس غري املحمي. بعد ذلك، تقّل فعالية األدوية املذكورة.

ال تَؤثر «حبّة الصباح التايل»، إذا حدثت اإلباضة بالفعل و/أو إذا َسبَق واستقرّت 
البويضة املخّصبة يف الرحم وتم التعشيش. وبالتايل فإن «حبّة الصباح التايل» 

ليست «حبّة إجهاض» (وغالباً ما تتم املالبسة بني الَحبّتنِي).

ما هي الحاالت التي ال يجوز فيها أخذ «حبة 
الصباح التايل»؟

ال يجوز للنساء اللوايت تعانني من فرط يف الحساسية ضد «ليفونورغيسرتيل» 
أو»اوليربيستال أسيتات» أوأي من اإلضافات الغرّي فّعالة يف واحدة من الحبوب 

هذه، أخذ «حبة الصباح التايل».

كام يَتـعـنّيُ عىل النساء اللّوايت سبق لهّن املعاناة من إلتهاب يف امللحقات، 
أومَن الحمل يف قناة فالوب أوالحمل خارج الرحم، الذهاب اىل طبيبة أوطبيب 

للتحـقـّق مام إذا كانت «حبة الصباح التايل» خيار عالجي ناجع أم ال.

ال يُْنَصُح بـ»حبة الصباح التايل» يف حاالت القصور الكبدي الشديد. وينطبق األمر 
أيضاً عىل حاالت الربو الحاد عند أخذ «الجلوكوكورتيكويد».

أسِئلٌة يتكرُر طَرُْحَها
يَتَكّرُر طَرُْح بعض األسئلة عن»حبة الصباح التايل». وال مُيِكُن لإليجابات الواردة 

هنا أن تَحلَّ محل الحديث الشخيص مع الصيدالنية/الصيديل أومع الطبيبة/
الطبيب. للشكاوى أو املزيد من األسئلة، ينبغي التامس اإلستشارة الطبيّة يف كل 

األحوال.

كيف وأين ميكنني الحصول عىل «حبة الصباح التايل»؟ تتوفر «حبة الصباح 
التايل» وبدون وصفة طبية يف الصيدليات، حيث تَُقّدم أيضا الخدمات 

اإلستشارية. 

يَْحدُث يف بعض األحيان أن تَرفُض صيدليات منفردة إعطاء «حبة الصباح التايل». 
يف هذه الحاالت، ميكنك اللجوء إىل صيدلية أخرى. كام يوجد خدمات الطواريء 

املحلية يف الصيدليات يف الليل ويف عطلة نهاية األسبوع، مُيكن اإلستعالم عنها 
عىل شبكة اإلنرتنت أوعن طريق اإلستعالم الهاتفي. كذلك توفّر املناشري يف كل 

صيدلية املعلومات الالزمة.

كم تُـكـلّف «حبة الصباح التايل»؟ قد تتََفاوت أسعار «حبة الصباح التايل»، 
إذْ ال يوجد أية أسعار ثابتة لبيعها.

وعىل الرغم من عدم الحاجة لوصفة طبيّة للحصول عىل»حبة الصباح التايل»، فال 
يزال التأمني القانوين الصحي يقوم بتغطية تكاليفها لدى النساء تحت الـ 20 عام 
واملُؤََمْن عليّهن بشكل قانوين. ذلك عىل رشط أن يتم الحصول عىل وصفة طبية 
لـ»حبة الصباح التايل». بينام يتوّجُب عىل الشابات بعمر الـ 18 و 19 سنة، دفع 

رسوم الوصفة الطبية بأنفسهن. وميكن للشابات تحت سن الـ 20 سنة إبتياع 
«حبة الصباح التايل» بدون وصفة طبية، ولكن بدون إستعادة املبالغ من التأمني.

هل تحتاج القارصات اىل موافقة األبوين؟ تحتاج الفتيات دون سن الـ 14 
عام اىل موافقة الوالدين عند رشاء أوطلب وصفة طبية عىل الـ»حبة الصباح 

التايل».

إذا كانت الفتيات يف سّن بني الـ 14 و 15 عام، يؤخذ القرار يف هذه الحالة من 
قبل الصيدالنية/الصيديل أوالطبيبة/الطبيب. فيحاولون أثناء املحادثة مع الفتاة 

معرفة ما إذا كانت الفتاة قادرة بنفسها عىل تحّمل النتائج والقرارات ذات الصلة 
بالتطبيب الذايت.

هل يـكْـِمُن َخطر حدوث الحمل غري املرغوب به يف أي وقت كان خالل 
الدورة الشهرية؟ من حيث املبدأ، نعم. ولكن يكون هذا اإلحتامل لحدوث 
الحمل مرتفع جداً عند مامرسة الجنس غري اآلمن خالل األيام القليلة قبل 

أوخالل مرحلة اإلباضة. ولكن رمبا يتذبذب وقت اإلباضة دون أن تالحظه 
السيدة. ولذلك فمن املمكن جداً حصول الحمل أثناء فرتات الطمث العادية. 

وَمـْن أراَد الـتـّأكد بعد حالٍة طارئة لجامع غري محمي، ال بُّد له التامس اإلستشارة 
الطبية وأخذ «حبة الصباح التايل» بعني اإلعتبار.

كيف ميكنني أن أعرف أن «حبة الصباح التايل» قد أّدت مفعولها؟ يَصُعُب 
اإلدراك الجسدي مبفعول «حبة الصباح التايل» يف كل األحوال. وغالباً ما 

تغيب األعراض املصاحبة مثل الغثيان مع التقيؤ، الصداع أواملغص يف البطن 
السفىل. ولكن هذا ال ينفي مفعول «حبة الصباح التايل».

وغالباً مايبدأ الحيض بعد أخذ «حبة الصباح التايل» بتأخريٍ لبضعة أيام ويف كثافته 
الطبيعية. أما إذا مل يبدأ الحيض يف غضون أسبوع واحد بعد املوعد املتوقع، فهنا 

من الرضوري جداً إجراء إختبار الحمل وإستشارة طبيبة أو طبيب.

وال ترتفُع فّعالية «حبة الصباح التايل» عند أخذ حبّتني يف آن واحد. بل يكَمُن هنا 
خطُر الجرعات املفرطة مع زيادة اآلثار الجانبية.

ما هو «اللولب الرحمي للصباح التايل»؟ مُيكُن منع البيضة امللّقحة أن 
تستّقر يف الرحم عن طريق لولٍب نحاٍيس وملُّدٍة تصل إىل 5 أيام بعد مامرسة 

الجنس غري املحمي. ويجب تركيب هذا اللولب من قبل طبيبة أوطبيب، 
كام ويُعتََربُ اللولب حالً مفيداً خاّصة إذا رَِغبَْت السيدة أن تستمر يف منع الحمل 

باللولب، وذلك برصف النظر عن كون اللولب تدبري طارئ.

ويُكلّـف اللولب حسب النوع ما بني 120 و 300 يورو. ويتضّمُن هذا السعر 
اإلستشارَة والفحَص الطُبينّْي وإدخال اللولب. كام وتكتفي رشكات التأمني الصحي 

القانونية بتغطية التكالـيف فقط حتى سن الـ 20.

كــيف ّيل أن أتأكّـد بأنني غري حامل إذا حدث الطمث الشهري بعد «حبة 
الصباح التايل»؟ يُْعتََربُ الطمث الشهري يف املوعد املتَوقّع (أوبتَأخري بسيط) 
وبكثافتِه املعتادة بشكل عام كعالمة عن عدم وجود الحمل. ومع ذلك، ال 

ميكن للطمث إعطاء اليقني املطلق بذلك، ألنه رمبا كانت بَُقع دم بسيطة أومجرد 
نزيف مهبيل.

إذا تأخر الطمث أكرث من أسبوع أوكان أقوى أوأضعف من املعتاد، فينبغي إجراء 
إختبار حمل بعد ٣ أسابيع عىل األقل من أخذ «حبة الصباح التايل».

هل تكفي «حّبة الصباح التايل» كامنع للحمل حتى نهاية الدورة الشهرية؟ 
ال. من الرضوري أخذ وسيلة منع حمل غري هرمونية يف الفرتة املتبقيّة للدورة 

حتى الحيض التايل (مثل الواقي الذكري).

هل ميكنني إستخدام «حّبة الصباح التايل» كوسيلة عادية ملنع الحمل؟ 
ال. التُستَْعَمُل «حبة الصباح التايل» إال كتدبريٍ طارٍئ.

متى ميكنني البدء بإستخدام حبوب منع الحمل العادية بعد أخذ «حبة 
الصباح التايل»، إذا مل يسبق يل أن استخدمت وسائل منع الحمل الهرمونية 

بعد؟ مبـدئياً، يتم تناول أول حبة منها يف أول يوم من الدورة الشهرية 
التالية. ومبا أنه يتعني عىل حبوب منع الحمل العادية أن توصف طبياً، فإنه من 

األفضل توضيح األمر مع الطبيبة أوالطبيب، وخاّصًة إذا َصُعَب تحديد موعد 
الدورة الشهرية التالية.

أخطاٌء يف إستعامل وسائل منع الحمل الهرمونية: متى ميكننا أخذ «حبة 
الصباح التايل» بعني اإلعِتَبار؟ تُوفُِّر  جميع وسائل منع الحمل الهرمونية 
معلوماتاً عن الحاالت التي ال تضمن فيها الحامية الكافية. ويتَعلُّق األمُر 

مثالً بوقت حدوث الحالة الطارئة أثناء إستعامل وسائل منع الحمل (مبا يف ذلك 
السؤال عن األسبوع اللذي تم فيه نسيان حبّة منع الحمل أو خروج الحلقة 

املهبلية).

وِمَن املُستَْحَسن إلتامس املشورة يف أقرب وقت ممكن بعد الجامع الجنيس غري 
املحمي يف صيدلية أوعيادة طبيّة. ميكننا هناك تَـقـيـيـم املوقف عام إذا كان 

أخذ «حبة الصباح التايل» مناسب أم ال.
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هل مُيْكُنني إستعامل «حبة الصباح التايل» أيضا يف حاالت الرضاعة 
الطبيعية؟ نعم ولكن برشوط. إذ ينتقل هرمون الـ»ليفونورغيسرتيل» إىل 

حليب األم. يتوجب عَىل َمْن إستَعَمَل األدوية التي تحتوي عىل هذه املادة، 
أخذها مبارشًة بعد الرضاعة، ثم إيقاف الرضاعة ملدة مثاين ساعات عىل األقل.

فيام يخص املادة الفّعالة «اوليربيستال أسيتات» فهنا يُْنَصح بإيقاف الرضاعة ملدة 
أسبوع عىل األقل. ومن املفيد ضخ الحليب يف خالل هذه الفرتة، للحفاظ عىل 

إنتاج الثدي للحليب. ولكن ال بُّد من رميه يف النفايات.

مساعداٌت وإرشاداٌت
مُيْكُن لكل إمرأٍة ولكل رجٍل الحصول عىل اإلرشادات املجانيّة يف أحد مراكز 
املشورة للحوامل حول كافة املسائل املتعلقة بالحياة الجنسية ووسائل منع 

الحمل ومواضيع اإلنجاب والحمل. وإذا واجهتكم مشكلة يف فرتة الحمل، 
فيمكن ملراكز املشورة هذه أن تَُساعدكُم للحصول عىل املقارنة بني االيجابيات 

والسلبيات للحمل. كام تقدم مراكز املشورة املعلومات عن إمكانيات الدعم 
املايل وغريه من أشكال الدعم لألرس واألطفال. وإضافًة اىل ذلك ميكنها أن تساعد 

أيضاً يف النزاعات مع الزوج املتعلقة بتنظيم األرسة.

وتخضع مراكز املشورة اىل واجب الكتامن. كام ميكنكم طلب االستشارة بدون 
التعريف عن هويتكم. يتم متويل مراكز املشورة ألزمات فرتة الحمل، عن طريق 
الهيئات الدينية والجمعيات الخريية األخرى واملنظاّمت الطوعية وكذلك املكاتب 

الصحية املحلية.

إذا كنِت تََريَْن نَْفسك يف موقٍف تضطّرين فيه إىل إجهاض الطفل، فَـتُـَعـدُّ هنا 
الشهادٌة التي تُبنَّيُ مشاركتك يف املشورة عن أزمات الحمل يف أحد مراكز املشورة 
املُعرتف بها، كواحدة من الرشوط القانونية مُتَّكُنِك من القيام بإنهاء الحمل خالل 
األسابيع الـ١٢ األوىل بعد اإلخصاب، وبدون عقاب. وال تَُقّدم مؤسسة «كاريتاس» 

و»مؤسسة الخدمات اإلجتامعية للنساء الكاثوليكيات» شهادًة عن املشاركة 
باملشورة كهذه، ولكنها تُعطي اإلستشارات بشأن موضوع األزمات يف فرتة الحمل.

للمزيــد من املعـلومـات حول منع الحمل واملشورة عىل صفحة
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أما َمـن استعمل حبوب منع الحمل العادية وإختار إضافًة إىل ذلك إستعامل 
«حبة الصباح التايل» بسبب خطأ يف إستعامل الحبوب العادية، فيرتتّب عليه 

اإلستمرار يف أخذ حبوب منع الحمل العادية حتى نهاية الدورة الشهرية. ولكن 
حتى يف هذه الحالة، يجب إستخدام وسيلة إضافية غري هرمونية ملنع الحمل 

(مثل الواقي الذكري) حتى موعد الدورة الشهرية التالية.

هل لـ»حبة الصباح التايل» أعراض جانبية؟
األعراض الجانبية لـ»حبة الصباح التايل» أمٌر ممكن، ولكنها عىل األغلب غري 

حاّدة. وتشمُل هذه بالدرجة األوىل الصداع والغثيان وآالم يف البطن. وقد يحدث 
نزيف مهبيل وبقع دم، آالم يف الثدي، ودوخة وتقيؤ.

ما هي األمور التي يتوّجب النظر إليها إضافًة إىل 
َذلك؟

عند أخذ أدوية أخرى يف نفس الوقت مثل بعض املضادات الحيوية، أدوية 
النوبات اإلختالجية (املضادة للرصع) أوأدوية مضادة لفريوس نقص املناعة 
البرشية، أومثبطات الفريوسات (املضادات الفريوسية) أوعقاقري تحتوي عىل 
النبات الطبي «العرنية»، فرمبا تؤدي هذه اىل الـتـقـلـيـل من فّعالية «حبة 

الصباح التايل». كام ويتوجب عىل النساء اللوايت يتناولن يف الوقت الحارض أويف 
اآلونة األخرية أدويًة بإنتظام، أن تذكِرَْن هذه النقطه قبل أخذ «حبة الصباح 

التايل» يف الصيدلية أوطلب اإلستشارة الطبية.

أيضاً مُيكن لوزن الجسم العايل أن يُقلّل من فّعالية «حبة الصباح التايل».

!   كام ال تُعتََرب «حبة الصباح التايل» وسيلة ملنع الحمل 
لإلستعامل املنتظم أو الدائم، ولكنها إجراء لحالة الطوارئ.

!   من الرضوري إستخدام وسائل ملنع الحمل غري هرمونية مثل 
الواقيات الذكرية حتى موعد الدورة الشهرية القادمة.

!   أما من عاىن من آالم شديدة أومن قلق ألسباب أخرى، يجب 
أالَّ يرتدد يف طلب اإلستشارة الطبية يف أي وقت كان.

?

?

???

??

?

?

?

?

?

!   وميكنكم العثور عىل إحدى مراكز املشورة بالقرب من 
منزلكم من خالل دليل الهاتف، أواملكتب اإلجتامعي 
أوالصحي أوعرب اإلنرتنت عىل املوقع االلكرتوين التايل 
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