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وسائل منع الحمل
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هي طرق ملنع حدوث الحمل. يحدث الحمل عند 
التقاء البويضة من األنثى مع النطاف من الرجل. 

ميكن تجنب أو منع الحمل عرب:

وسائل ميكانيكية/ عازلة: عبارة عن أدوات متنع  . 
وصول املطاف البويضة.  بشكل أسايس هي الواقي 

الذكري واألنثوي )لها نسبة فعالية %99(.

طرق هرمونية: متنع اإلباضة عرب تناول هرمونات  . 
بجرعات محددة )فعالية %95-90(. 

ميكن استخدام الطريقتني معا

تعتمد فعالية أي طريقة بشكل كبري عىل االستخدام 
الصحيح لها. 

الطرق العازلة متنع الحمل غري املرغوب وأيضا تحمي 
من نقل عدوى األمراض الجنسية )سيفلس، ايدز، 
سيالن، كالميديا، وغريها.( وأيضا من فريوس الورم 

الحليمي البرشي وبهذا تقلل خطر رسطان عنق الرحم.

كيف تؤثر الوسائل الهرمونية عىل الدورة 
الشهرية؟ 

يتحكم بالدورة الشهرية عند النساء بشكل رئييس 
نوعني من الهرمونات: االسرتوجني والربوجسرتون. ارتفاع 

نسبة االسرتوجني تهيئ الرحم لحمل محتمل ويحفز 
اإلباضة؛ يساعد الربوجسرتون أيضا يف اإلباضة. يف حال 
عدم حدوث الحمل، تنخفض نسبة هذه الهرمونات 
وتحرض نزيف الطبقة املغلفة لباطن الرحم والذي 

يعرف بالطمث.

تحوي الوسائل الهرمونية نفس الهرمونات املصنعة 
بالجسم ولكن بجرعات ثابتة، مام يعمل عىل إيقاف 

اإلباضة أو منعها. تساعد عىل منع الحمل وكذلك عىل 
تنظيم الدورة عند النساء اللوايت يعانون من أمل الدورة، 
نزف شديد، دورات متقاربة أو غري منتظمة. تستخدم 
أيضا لعالج بعض األمراض املتعلقة بالهرمونات مثل 

حب الشباب واملبيض متعدد الكيسات. 

ال ينفع استخدامها بالحاالت التالية:

ال متنع الحمل إذا استخدمت بعد عالقة جنسية غري 
محمية. يجب البدء بتناولها قبل مامرسة الجنس وإال 

يلزم تناول الحبة املعروفة بحبة اليوم التايل وهي تحوي 
هرمونات بجرعة عالية. 

كم عدد الطرق الهرمونية املتوفرة؟ 

ثنائية املحتوى )اسرتوجني وبروجسرتون( : حبوب  . 
منع حمل، لصاقات، والحلقة املهبلية

حاوية عىل بروجسرتون: حبوب بروجسرتون، غرسة  . 
تحت الجلد، حقنة هرمونية، واللولب الهرموين الرحمي.


