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الوسائل امليكانيكية. الواقي الذكري 

104.3

األشخاص املستقبلني يف العالقة هم أكرث عرضة لإلصابة 
باألمراض الجنسية ولذلك من واجبهم طلب وضع 

الواقي.

يجب االمتناع عن تناول مخدرات أو حبوب منشطة 
قبل الجامع حيث أنها تؤدي لفقدان السيطرة وجعل 

العالقة غري مضبوطة. 

الواقي الذكري. كيف يطبق؟ 

انزع الغالف بحذر يك ال يثقب الواقي. مينع استخدام 
األظافر أو األسنان. امسك الواقي باألصابع من طرفه 
البعيد يك تزيل الهواء من داخله. يوضع عىل الحشفة 

ومن ثم ميدد عىل كامل جسم القضيب باالنتصاب حتى 
قاعدته. إلزالته  ميسك من القاعدة وينزع. تأكد عند 
إزالته أنه غري مثقوب، اعقده وتخلص منه.  استخدم 

واقي جديد يف كل جامع. 

 عبارة عن غالف بالستييك بشكل كيس يغطي العضو 
الذكري )يف حال الواقي الذكري( أو يغلف املهبل 

)الواقي األنثوي(. يوضع قبل الجامع ملنع االحتكاك 
املبارش مع املفرزات الجنسية. 

تعترب الوسائل الوحيدة التي متنع الحمل غري املرغوب 
به وأيضا تحمي من نقل عدوى األمراض الجنسية 

)التهاب كبد، سيفلس، سيالن، كالميديا، ايدز، وغريها..( 
وأيضا تحمي من فريوس الورم الحليمي البرشي ومعه 
خطر تطور رسطان عنق الرحم.  تعد الطريقة املنصوح 

بها.

هل هو فعال؟ 

له فعالية حتى 99% . يجب حفظه مبكان بارد، جاف، 
وتجنب تطبيق ضغط عليه. يلزم التأكد من تاريخ 

الصالحية قبل االستخدام. 

ال يعترب االستخدام االعتيادي للواقي مجرد إعالم بل هو 
واجب تعليمي. 

تعود أسباب عدم استخدامه العتقادات متعلقة 
بالجنس. من املهم تجاوز عالقة السيطرة املفرتضة 

بني الرجولة واألنوثة، ألنها تصعب التفاوض ومناقشة 
رضورة استخدام الواقي عند الجامع. من حسن الحظ 
فإن األجيال الحالية من النساء صاحبات الرأي والرجال 

املطالبني باملساواة ، مام يسهل كرس هذه العقد 
االجتامعية وتشجع عىل رضورة الواقي. 

يجب أيضا عىل الرجال املثليني استخدام الواقي. 


