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00
تنظیم خانواده ( کنترول والدت و یاجلوگیری از حمل ) عبارت است از تصمیم گیری والدین در مورد اینکه چه وقت
میخواهند طفل داشته باشند و چند طفل میخواهند داشته باشند .هر زوج باید در مورد خود تصمیم بگیرند که آیا
میخواهند خانواده خود را تنظیم و پالن نمایند و اگر میخواهند چگونه پالن فامیلی خود را ترتیب می نمایند .هیچ کس
دیگر نمی تواند برایشان تصمیم بگیرد .اگرچه قابله ها میتواند با تدریس آنها در مورد طرق جلوگیری از حاملگی
های ناخواسته ایشانرا در رابطه به تطبیق پالن خانوادگی شان کمک نمایند.
احتیاط  خانم هاییکه اطفال پی در پی بدنیا میآورند (زود تر از  2سال) و یا بیشتر از  4طفل داشته باشند
خطر مشکالت صحی و حتی مرگ در آنها بیشتر است .اطفال آنها نیز در خطر بیشتر مریض شدن و مردن
مواجه اند .تنظیم خانواده میتواند به مادران و اطفال آنها کمک نماید تا زندگی طوالنی تر و صحتمندانه تری
داشته باشند.
اگر چه بعضی روش های تنظیم خانواده ،بعضی خطراتی را دارند که خانم ها در مورد آنها شنیده اند مگر
کنترول والدت ها از حاملگی و تولدات مطمن تر است .خطر بروز امراض شدید و یا مرگ از سبب حاملگی
چندین مرتبه بیشتر از خطرات هر یک از روش های تنظیم خانواده که در ینجا تذکر داده میشود ،میباشد.

در صورتیکه قبالً از یک خانم حامله مواظبت مینمائید توصیۀ ما این است که شما از چند هفته قبل از بدنیا آمدن طفل
در مورد تنظیم خانواده با مادر صحبت نمائید .بعداً مکرراً  1یا  2هفته بعد از والدت این صحبت را ادامه دهند.
اگر خانم یکی از روش ها را انتخاب نمود نظر خوب آن است که با وی بازهم مالقات نموده و به سوال هایش درین
مورد جواب بدهید و ببینید که آن روش برای خانم خوب و موثر می باشد یا خیر ؟.
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در صفحات بعدی  13روش مختلؾ تنظیم خانواده را تشریح می نمائیم .بعضی از این روش ها برای یک تعداد
از خانم ها نظر به دیگران مإثرتر می باشد .ماتوصیه می نمائیم که شما این صفحات را مطالعه نموده و فکر
نمائید که کدام یک از این روش ها برای خانمهایکه شما از آنها مواظبت می نمائید بیشتر مإثر خواهد بود .شما
ضرورت خواهید داشت فکر کنید که هر یک از این روش ها چقدر میتواند از حاملگی ها جلوگیری نماید ( یا
چقدر موثر است) ،چقدر مصوون است ،چقدر مناسب و قابل دسترس میباشد وقیمت آن چند است .در بسیاري
مناطق تنها چند روش محدود قابل دسترس میباشد.
این چارت نشان میدهد که موثریت هر یک از این روش ها چقدر است و همچنان هر یک از این روش ها برای
چند خانم مشکالت را به وجود خواهد آورد.

از هر  20خانمي كه این
روش را استفاده مینمایند

بصورت متوسط این تعداد خانم ها ممكن است با
وجود استفاده از روش هاي جلوگیري ،حامله
شوند

و این تعداد خانم ها بخاطر مشكالت
عایده باید استفاده از روش را توقؾ
دهند

تابلیت
كاندم (پوش یا پوقانه)
حجاب (دیافراگم)
كشندۀ سپرم
لوپ ()IUD
جماع منقطع
*

عقیم سازي (جراحي)
زرقیات
اسفنج خانگي
روش موزون

هردو روش باهم

روش مخاطي

* در روش عقیم سازي بعضا ً مشكالتي از سبب عملیات جراحي بوجود میاید ،مگر این یك روش دایمي است.
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این بخش  5روش را تشریح می نماید که میتوانند برای جلوگیری از حاملگی کمک نمایمد .این روش ها بدون خطر یا
مصوون اند ،بدون کمک طبی قابل دریافت اند و قیمتي نیستند .مشکل آنها در این است که همیشه مإثر نمی باشند.
به هر حال استفاده از این روش بهتر از آن است که هیچ رو ش را استفاده ننمائید.

ً .8ذاػتي هقارتت جٌظی :
نداشتن مقاربت جنسی به کلی مطمئن ترین طریقۀ جلوگیری از حاملگی است ،اما دوام
این کار برای یک زوج برای مدت طوالنی بسیار مشکل است .اکثراً بسیار خوب
خواهد بود که این روش یکجا با روشهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

 .2تغذی ًوْدى طفل اس پظتاى :
تؽذی ا زپستان برای مدتي از حاملگی بعدی جلوگیری نموده میتواند ،بخصوص اگر
تمام موضوعات ذیل واقعیت داشته باشد:


طفل کمتر از شش ماهه باشد.



مادر به طفل شیر پستان داده و ؼذاي دیگری نمی دهد.



طفل از چوشک (پستانك) برای شیر خوردن استفاده نمی نمایند.



هر زمانیكه طفل گرسنه باشد مادر برایش از پستان شیر میدهد.



هنوز عادت ماهوار خانم شروع نشده باشد.

از آنجایکه تؽذی از پستان یک طریقۀ مطمئن برای جلوگیری از حمل نمی
باشند .خانم های شیر ده اگر میخواهند که حامله نشوند باید در صورت امکان
یک روش دیگری را نیز در عین زمان استفاده نمایند.

 .3جواع هٌقطغ:
در این روش مرد آلۀ تناسلی خود را قبل از خارج شدن سپرم ،از وجود خانم خارج مینماید .برای استفادۀ درست از
این روش مرد باید قبل از داخل نمودن آلۀ تناسلي مایعاتی را که اگر درنوک آله تناسلی موجود باشد پاک نماید.
زمانیکه احساس می نماید که امکان دارد سپرم خارج شود آلۀ تناسلي را خارج نموده واز مهبل خانم دور نماید .به این
طریق از ریختن سپرم بداخل مهبل جلوگیری میشود .متاسفانه این روش همیشه مإثر نمی باشد .در بعضی مرد ها
سپرم وقت تر خارج میشود ،و بسیاري مرد ها قبل از خارج شدن سپرم خود را دور ساخته نمی توانند .در نتیجه
ممکن است خانم حامله گردد.
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 .4رّع اطفٌج خاًگی:
درین روش ،خانم قبل از مقاربت جنسی یک اسفنج مرطوب را عمیقا ً داخل مهبل می نماید .این روش همیشه نمی
تواند از حاملگی جلوگیری نماید ،اما کمک می نماید که حاملگی های خانم کمتر شود .در صورتیکه هیچ روش
دیگری موجود نباشد خانم ممکن است بخواهد که ازین روش استفاه نماید.

برای استفاده ازین روش خانم باید:
 - 1دوقاشق ؼذا خوری سرکه در یک گیالس آب
جوش داده شدۀ پاک
و یا :
یک قاشق چایخوری آب لیمو در یک گیالس آب
جوش داده شدۀ پاک
و یا  :یک قاشق نمک در  4قاشق آب جوش دادۀ شده
پاک،
بیاندازد.
 - 2یک اسفنج بسیار پاک را با یکی از این محلول
ها مرطوب نمایند.
 - 3اسفنج را عمیقا ً داخل مهبل نماید .اینكار را وقت
تر از یک ساعت قبل از مقاربت انجام ندهد.
 - 4اسفنج را اقالً تا شش ساعت بعد از مقاربت
جنسی در مهبل بگذارد .بعداً آن را دور نماید
(اگر یک خانم در برداشتن آن مشکالتی داشته
باشند ،میتواند یک فیته یا تار را برای مرتبۀ
بعدی در آن بسته نماید).

اسفنج میتواند شسته شده  ،جوش داده شده و چندین مرتبه بعداً مورد استفاده قرار گیرد .آنرا در یک جای خشک و
پاک نگهداری نمائید .محلول میتواند یک مرتبه ساخته شده و دریک بوتل پاک نگهداری گردد.

 .5رّع هْسى  ،اجتٌاب اس هقارتت در سهاًيکَ اهکاى تارّری خاًن هْجْد اطت:
بیشتر خانم ها قابلیت آن را دارند که در جریان حدود  8روز در ماه ،حامله ( بارور) گردند .این  8روز از روز دهم
بعد از شروع عادت ماهوار (اگر عادت ماهوار منظم  28روزه داشته باشند) آؼاز میشود .در متباقی روز ها حتی
اگر مقاربت جنسی نیز صورت گیرد خانم حامله شده نمیتواند.
روش موزن یک طریقه تصوری است که چه وقت خانم بارور شده میتواند .بنا ًء در آن مدت زمان زن و شوهر از
مقاربت جنسی اجتناب مینمایند .برای مإثریت این روش باید خانم همیشه یک عادت ماهوار منظم به فاصله هر چهار
هفته ( 28روز) داشته باشد .هفته ها یا روزها را از شروع عادت ماهوار الی شروع عادت ماهوار بعدی حساب
نمایند.
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در روش موزن  ،یک خانم روزها را از شروع عادت ماهوار قبلی حساب مینماید تا دریابد که امکان باروری بیشتر
چه وقت خواهد بود .جهت استفاده از تقویم (جنتری) برای تعیین زمان باروری خانم میتواند:
 - 1روز اول عادت ماهوار قبلی را با رسم نمودن یک دایره نشانی نمائید .این روز شماره یک میباشد.
 - 2از شماره  1به بعد  10روز را حساب نمائید ،این روز شماره  10میباشد.
 - 3یک خط در زیر روز شماره  10و هفت روز بعدی آن (تماما ً  8روز) بکشید.
اینها روز های باروری خانم میباشد .در این روز ها نه باید خانم مقاربت جنسی داشته باشد.
در این مثال  ،عادت ماهوار این خانم در پنجم ماه سرطان شروع شده است دوران باروری وی از  14تا  21سرطان
میباشد .این خانم میتواند دوباره در  22سرطان مقاربت جنسی داشته باشد.
شنبه
روزاول:
خونریزي
ماهوار
شروع شده
است.

شنبه

یكشنبه

یكشنبه
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دوشنبه

دوشنبه
77
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1421

28

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

جمعه
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18 25 17 24
16 23
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روز دهم:
زمان
باروري
شروع شده
است.
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این خانم از  14تا  21سرطان نباید مقاربت جنسي داشته باشد

اگر یک خانم از تقویم استفاده ننموده اما میتواند حساب نماید ،میتواند  10روز از شروع عادت ماهوار حساب گرفته
و بعداً برای  8روز از مقاربت جنسی اجتنا ب نماید.
برای اطمینان بیشتر خانم میتواند بعد ازختم عادت ماهوار مقاربت جنسی ننموده و بعداً زمانیکه دوران باروری ختم
گردید دوباره مقاربت جنسی داشته باشد.
شنبه
روز اول
شروع
خونریزي
ماهوار.

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

جمعه

یكشنبه

دوشنبه

1
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5
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ختم
خونریزي
ماهوار.

خونریزي ماهوار این خانم در  10سرطان توقؾ نموده است .او نباید بین  10الي 21سرطان
مقاربت جنسي داشته باشد.

روش موزون اگر یکجا با معاینۀ مخاط مهبلی (صفحۀ  346دیده شود) و یا پوش ( کاندم ) استفاده شود ،بیشتر مإثر
می باشد ،در ؼیر آن روش موزن ممکن مإثریت زیادي نداشته باشد .اگر خانم ناراحت باشد ،تؽییر مکان نماید یا
مریض شود ممکن است در اوقات مختلفه امکان باروری آن موجود باشد  ،اگر شوهرش برایش احترام قایل نباشد ،
اورا لت کوب نماید ،شراب یا دوا مخدر استفاده نماید ممکن به تقاضا یش در رابطه به اجتناب از مقاربت جنسی در
زمان باروری احترام و توجه ننماید.
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مزیت اساسی روش هائیکه درذیل تشریح میگردد در مإثر بودن آنها برای جلوگیری از حاملگی است .نقص آنها در
این است که ممکن ضرورت به آموزش خاص و یا تالش خانم و شوهرش داشته ،رایگان نه بوده ،ممکن ضرورت به
مراجعه به یک مرکز صحی یا کارکن صحی داشته و ممکن است بعضی خطرات صحی را نیزداشته باشند .خود را
مطمئن سازید که درمورد تمام مزایای خوب و نقایص هر روش قبل ازآنکه به کسی استفادۀ آن را توصیه میکنید،
معلومات داشته باشید .همچنان خود را مطمئن سازید که خانم استفاده کننده نیز تمام مطالب خوب و بد را در مورد هر
روش میداند.

 .8روش طبیعی تنظیم خاًْادٍ یا رّع آگاُی اس تارّری:
هر ماه یک خانم در جریان زمان باروری میتواند حامله گردد ( روش موزون صفحۀ  344دیده شود) .روش طبیعی
تنظیم خانواده و آگاهی از باروری روش هاي مشابه اند ،زیرا هر دو روش به مادر تدریس مینماید که چگونه بوجود
آمدن عالیم باروری را در وجود خود مراقبت نماید .در روش طبیعی اگر خانم نخواهد که حامله شود پس باید در
زمان باروری مقاربت جنسی نداشته باشد .در روش آگاهی از باروری خانم میتواند در جریان زمان باروری از
مقاربت جنسی اجتناب نماید و یا یک روش محافظوی ( پوقانه ،کاندم ،کؾ ،حجاب) را استفاده نماید.
هر دوي این روش ها به مادر می آموزاند که مواظب تؽییرات مخاط
مهبلی باشد :از آنجاییکه مخاط در زمان باروری خانم از نظر شکل
و خاصیت تؽییر مینماید ،خانم فهمیده میتواند که چه وقت از مقاربت
جنسی احتراز نماید.
(این روش در صورتیکه خانم مصاب انتان مهبلی و افرازات زیاد
مهبلی باشد مإثر نخواهد بود ،خانم باید اوالً یک فرد مسلکی را ببیند
تاخود را مطمئن سازد که مصاب انتان مهبلی نمی باشد).

مخاط چسپناك
بوده و بین
انگشتان كش
نمیشود

مخاط شروع به
لزوجي شدن
نموده است.

برای استفاده از این روش خانم همه روزه با انگشتان پاک یک مقدار
کمی از مخاط مهبلی را میگرد .بعداً خانم میتواند معاینه نمایند که آیا
مخاط (بین انگشت شست و انگشت اشارۀ وی) خوب کش میشود .تا
زمانیکه سخت و چسپناک بوده و بین انگشتان کش نشود خانم ممکن
مخاط در بین دو
در مرحلۀ باروری نباشد.
انگشت مانند تار
زمانیکه مخاط لؽزندگی وچسپ پیدا کرد (مانند سفیدی تخم) و یا كش میخورد.

اگر مقدار آن افزایش یافت ،ممکن است در بین انگشتان یک اندازه
کش بخورد در این وقت ممکن است خانم قدرت باروری یا حاملگی را داشته باشد.
زمانیکه مخاط در بین انگشتان خانم کش شده بتواند ،خانم ممکن است در زمان باروری باشد و تا مدت سه یا چهار
روز بعد از آنکه مخاط سخت و چسپناک شود ،نباید مقاربت جنسی داشته باشد.
یادداشت  :بدون مشابهت به روش موزون که مإثریت آن کمتر است ،روش های طبیعی یا آگاهي از باروري
میتوانند خوب مإثر باشند .اما آموختن آن از خانم های باتجربۀ دیگر ،رفتن به صنوؾ خاص را ضرورت دارد.
اگر شما خانم ها را در رابطه به چگونگی مراقبت از عالیم باروری تدریس مینماید ،بسیار خوب خواهد بود که
اگر خود تان در این مورد آموزش دیده و بعداً آنرا برای چند سال با موفقیت استفاده نمائید.
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در اینجا یک تعداد دالیل عدم مإثریت روش طبیعی آگاهی از باروری تذکر داده میشود:




اگر افرازات مهبلی خانم زیاد باشند نخواهد توانست تؽییرات مخاط را در جریان روز های باروری تشخیص
نماید.
اگر خانم مصاب یک انتان مقاربتی باشد ،ممکن افرازات مهبلی بسیار زیاد داشته و نه تواند تؽییرات مخاط را
مشخص نماید.
اگر شوهر خانم موافقت ننماید که در زمان باروری از مقاربت جنسی اجتناب نموده و یا از پوش یا کاندم استفاده
نمایند ،خانم در مقابل حاملگی محافظه نخواهد شد.

از آنجایکه اجتناب از مقاربت جنسی در دوران باروری کاریست که باید زن و شوهر باهم آن را انجام دهند ،مراقبت
از عالیم باروری میتواند کمک کند تا هر دو زوج با هم باشند .آنها میتوانند در مورد اینکه چگونه از حاملگی
جلوگیری نمایند وچگونه از یکدیگر در جریان این مدت مواظبت نمایند ،بایکدیگر صحبت نمایند .اما اگر شوهر
همکاری ننمایند ،ممکن است خانم حامله شود.
یادداشت  :دو بخش دیگر روش های طبیعی وجود دارد .1 :معاینۀ وضعیت عنق رحم و  .2گرفتن درجۀ
حرارت خانم همه روزه با یک ترمامیتر مخصوص .این دو بخش یکجا با معاینۀ مخاط مهبلی بنام روش عرضی
حرارتی (  ) Sympto Thermal Methodگفته میشود .اگر خانم بتواند یک ترمامیتر را تهیه نمایند آن را در
یک جائیکه امکان شکستن آن نباشد محافظه نموده و میتواند هر روز  5دقیقه را برای گرفتن درجۀ حرارت خود
مصرؾ نماید .ممکن ضرورت باشد که شما برایش بیاموزانید چگونه این روش را با معاینۀ مخاط عنق رحم همه
روزه انجام دهد.
آموزش این روش یک مدت زمان را ضرورت دارد .اگر این روش در جائیکه شما زندگی مینمائید تدریس شده
باشد ،ممکن است نیاز داشته باشید که در این مورد راهنمائی شوید و یا بعضی خانم ها را که عالقه دارند برای یاد
گرفتن آن بفرسیتد .اگر شما میخواهد که بیشتر در مورد طرز تدریس این روش ها بیاموزید یک تعداد کتابهائی
درینجا تذکرداده میشود که میتوانید آنها را بخوانید:
روش های بیلینگ نوشته شده توسط ( A.Westmore, E.Billing :قابل دریافت از – Random House
) 20 IE 50th Street , New York, NY 10022, USA
هنر روش طبیعی تنظیم خانواده  :قابل دریافت است از – Couple To Couple Leageue, PO Box
.111184, Cincinnati , OH 45211, USA
و پروگرام ها و تحقیقات خاص در مورد باروري انسان هاCH,1211, by the world Health :
Organization (Available from Geneva 27- Switzerland.

 .2پْع یا پْقاًَ ( کاًذم ) :
پوش ( کاندم ) یک خریطۀ ساخته شده از یک رابر نازک میباشد که مردان در هنگام مقاربت جنسی آلۀ تناسلی خود
را با آن میپوشانند .این خریطه سپرم یا تخمۀ مرد را در خود محبوس کرده و بنا ًء از ریختن آن بداخل مهبل خانم
جلوگیری میشود ،پوش ( کاندم ) باید در هر مرتبه مقاربت جنسی استفاده شود و هر مرتبه باید یک پوقانۀ جدید
استفاده شود.
کاندم ها در جلوگیری از حاملگی خوب مإثر اند ،در صورتیکه با کریم یا کؾ های جلوگیری کننده از حاملگی (مواد
کشندۀ سپرم – صفحه  349دیده شود) استفاده شوند مإثریت آنها بیشتر است .پوش ( کاندم ) همچنان میتواند از
انتقال امراض مقاربتی بشمول ایدز جلوگیری نماید ،اما کامالً نمی تواند این محافظت را بنماید .شما میتوانید پوش
(کاندم) را از دواخانه ها خریداری نمائید ،در کلینیک های صحی به صورت رایگان نیز توزیع میگردد.
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طرز استفاده از پوش ( کاندم ):
 - 1کاندم ها اکثراً بصورت حلقوی پیچیده میباشد .کاندم جدید باید
در بین پاکت پالستیکی یا محفظۀ فلزی بوده که باز شده و از
آن گرفته میشود .محتاط باشید که هنگام خارج نمودن از پاکت
کاندم پاره نشود (اگر یک کاندم جدید  ،شخ  ،سخت و یا چسپ
ناک شده باشد ،آنرا دور بیاندازید چون کار نخواهد داد).
 - 2کاندم ( پوش ) را زمانی بپوشید که قضیب (آله تناسلی مرد)
سخت ( انتعاذی) گردد ،اما قبل از آنکه به تماس مهبل قرار
گیرد.
 - 3خود را مطمئن سازید که دور خوردگی کاندم بطرؾ خارج
است ،این حالت دور خوردن و باز شدن آن را آسانتر میسازد.
 - 4کاندم لوله شده را در نهایت قضیب ( آله تناسلی) که سخت شده
است قرار داده و یک خالیگاه را برای جمع شدن سپرم در
نهایت آن نگه دارید.
 - 5هوا را از خالیگاه پوش با فشار شصت و انگشت اول تان
خالی نمائید این کار در جلوگیری از پاره شدن پوقانه کمک
خواهد کرد.
 - 6بعداً به آهستگی کاندم لوله شده را روی آله تناسلی هموار
نمائید تا کامالً پوشیده شود (حال اگر میخواهید که از مواد
چرب کنندۀ مایع روی کاندم بمالید ،میتوانید این کار را انجام
دهید ،اما واسیلین یاروؼن بر آن استفاده نکنید).
 - 7بعد از انزال شدن (خارج شدن سپرم) ،باید از قبل از نرم شدن
آله تناسلی آن را از مهبل خانم خارج نمائید و زمانیکه
میخواهید این کار را انجام دهید باید از قسمت اخیر یا حلقۀ
کاندم محکم بگیرید تا از لؽزیدن آن جلوگیری شود ،این کار
کمک خواهد کرد تا از داخل شدن سپرم به داخل مهبل و
حامله شدن خانم جلوگیری بعمل آید .همچنان از انتقال امراض
مقاربتی از یکی بدیگری محافظت خواهد شد.
 - 8قبل از دور انداختن پوقانه (کاندم) آن را ببینید .اگر سوراخ
شده باشد و یا به داخل مهبل افتاده باشد ،کوشش نمائید تا از
مواد کؾ یا جلی ( محتوی )Nonoxynol–9دفعتا ً بداخل
مهبل بگذارید .این مواد در از بین بردن میکروب هائیکه
امراض مقاربتی را سبب میشوند ،کمک مینمایند(.خود را
مطمئن سازید که کاندم استفاده شده را در بیت الخال انداخته و
یا دور از دسترس اطفال زیر خاک نموده اید) .
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 .3کؼٌذٍ ُای طپزم ( کف  ،جيلی  ،کزین  ،یا ػياف ُای جلْگيزی کٌٌذٍ اس حول):
کشنده های سپرم مواد کیمیاوی اند که سپرم مرد را از بین برده و
نمیگذارند که خانم حامله گردد .خانم کشنده های سپرم را در داخل
مهبل میگذارند .کؾ ،جیلی یا کریم توسط آالت مخصوص بداخل مهبل
انداخته شده و شیاؾ ها توسط انگشتان عمیقا ً داخل مهبل میگردند.
دواهاي کشندۀ سپرم باید بیشتر از نیم ساعت قبل از مقاربت جنسی به
داخل مهبل گذاشته شود و باید تا شش ساعت بعد از مقاربت جنسی در
آنجا باقی بماند .یک خانم در هر مرتبه مقاربت جنسی الزم دارد که
جدیداً یک مقدار از این مواد را داخل مهبل خود بگذارد.
حتی اگر به تنهائی استفاده شوند ،یک روش نسبتا ً خوب است ،و زمانیکه با کاندم یا حجاب ( دیافراگم ) استفاده شوند
یک روش بسیار خوب میباشد ( .بخش زیر را ببینید).
یادداشت  :تمام كؾ ها ،جیلي ها یا شیاؾ ها تؤثیرات كشندۀ سپرم را ندارند .باید مطمئن شوید كه در لیبل آن
جلوگیري كننده از حمل یا كشندۀ سپرم نوشته شده باشد.

 .4حجاب ّ کالُک (:) Diaphragms and Cervical-Caps
حجاب و کالهک در مهبل باالی عنق رحم در هنگام مقاربت جنسی
پوشیده میشود .این ها رسیدن سپرم را به رحم جلوگیری خواهند کرد.
برای اینکه مإثریت خوب داشته باشند باید مقداري مواد کشندۀ سپرم
روی حجاب یا کالهک ایكه استفاده میگردد گذاشته شود تا سپرم هائی را
که از آنها عبور مینماید از بین ببرد.
یک کارکن صحی یا قابله باید در انتخاب حجاب یا کالهک کمک نماید،
چون خانم های مختلؾ اندازه های مختلؾ حجاب یا کالهک را
ضرورت دارند .اگر این روش در منطقۀ شما استفاده میشود توصیه مینمائیم که شما در مورد تعیین اندازۀ متناسب
آنها آموزش دیده وبه خانم ها در مورد استفاده از آن تدریس نمائید.
برا ی استفاده از این روش اوالً خانم باید دست های خود را پاک بشوید و بعداً از
مواد کشندۀ سپرم روی آن ریخته و آن را در مهبل مستقیما ً روی عنق رحم داخل
نماید ،کالهک عنق رحم کوچکتر بوده روی عنق رحم می چسپد.
خانم میتواند حجاب یا کالهک را از شش ساعت قبل از مقاربت جنسی داخل مهبل
گذاشته و یا دفعتا ً قبل از مقاربت این کار را انجام دهند .اگر خانم بیشتر از یک
مرتبه در روز مقاربت جنسی دارد ،باید مقدار بیشتر مواد کشنده سپرم را داخل
مهبل بریزد( .خانم نه باید حجاب یا کالهک را خارج نماید) حجاب یا کالهک باید  6تا  8ساعت بعد از آخرین
مقاربت جنسی در مهبل بماند ،نه باید بیشتر از  24ساعت این ها در مهبل گذاشته شوند.
خانم میتوان حجاب یا کالهک را خارج نموده آن را با آب پاک شسته و به دقت خشک نماید .همچنان باید بصورت
منظم آن را بخاطر موجودیت سوراخ در نور چراغ معاینه نماید .اگر کدام سوراخ موجود باشد ،خانم به حجاب یا
کالهک جدیدی ضرورت خواهد داشت .بسیار خوب خواهد بود که هر  3 -2سال یک دانۀ جدید گرفته شود ،حتی اگر
سوراخ هم نداشته باشد.
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 .5اطفٌج ُای جلْگيزی کٌٌذٍ اس حول :
در بعضی مناطق اسفنج های جلوگیری کننده از حمل ممکن قابل دسترس باشند .این روش مانند حجاب (دیافراگم )
کارمی کند! اسفنج روی عنق رحم گذاشته شده و از داخل شدن سپرم به رحم جلوگیری مینمایند .اسفنج جلوگیری از
حمل یک اسفنج مخصوص بوده که مملو از مواد کشندۀ سپرم می باشد.
این روش نسبتا ً خوب مإثر است اما باید بعد از یک مرتبه استفاده دور انداخته شود ( بنا ًء قیمت تمام می شود).

ّ .6طيلۀ داخل رحوی یا لْپ (:)IUD
لوپ یک وسیلۀ پالستیکی است که توسط یک فرد مسلکی بداخل رحم
گذاشته میشود .در اینجا انواع مختلؾ لوپ را دیده می توانید.

یک مرتبه که لوپ بداخل رحم گذاشته شد تا زمانیکه توسط یک فرد آموزش دیده خارج نشود بداخل رحم باقی خواهد
ماند .بعضی لوپ ها باید هر سال تعویض گردند .بعضی دیگر برای  5سال یا بیشتر میتوانند داخل رحم بمانند .مفاد
اصلی لوپ این است که ضرور نیست خانم بخاطر بسپارد که قبل از مقاربت جنسی باید کاري را انجام دهد .خانم
موجودیت لوپ را در رحم احساس کرده نمیتواند و لوپ برای یک مدت طوالنی مإثریت دارد .بعضی نقایص یا
خطرات تطبیق لوپ عبارت اند از :




لوپ میتواند سبب درد ناک شدن عادت ماهوار و یا زیاد شدن
آن گردد ( که میتواند سبب کم خونی شود).
لوپ میتواند انتانات رحمی را وخیم تر سازد ،که میتواند در
آینده حامله دار شدن خانم را مشکل نماید.
لوپ میتواند سبب سقط های بنفسهی (صفحۀ  ،)82انتانات شدید
(صفحۀ  )365و یا حمل خارج رحمي (صفحۀ  )100شود ،در
صورتیکه خانم باوجود داشتن لوپ حامله گردد.

با این دالیل ،بسیار خوب خواهد بود که تنها خانم هائیکه در نزدیکی
مرکز صحی زندگی مینمایند از این روش استفاده کنند .خانم های كه
مصاب انتانات اند (انتانات مهبلی یا رحمی و یا ایدز) و یا آنها ئیکه
معروض به خطر مصاب شدن به انتانات اند ،چون با افراد زیادی
مقاربت جنسی دارند و یا شوهر خانم با چندین خانم دیگر مقاربت
جنسی داشته باشد ،نباید لوپ (وسیلۀ داخل رحمی) تطبیق نمایند.
همچنان اگر یک خانم به آسانی خونریزی پیدا میکند یا کم خون باشد باید یک روش دیگر تنظیم خانواده را استفاده
نماید.
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احتیاط 

خانمي كه برایش لوپ تطبیق گردیده اگر یکي ازین عالیم خطر را پیدا میکند باید کمک طبی بگیرد:



به تاخیرافتادن عادت ماهوار (حاملگی) و لکه یا خونریزی ؼیر معمول .یک خانمیکه با وجود داشتن
لوپ حامله میشود  ،باید در همان وقت لوپ آن برداشته شود.



درد شکم که از بین نرود و یا موجودیت درد در هنگام مقاربت جنسی.



عالیم انتانات :افرازات ؼیر عادی از مهبل ،تب ،لرزه ،احساس ناتوانی.



كوتاه شدن یا طوالنی شدن تار لوپ ،افتادن آن یا احساس شدن لوپ در مهبل.



خونریزی زیاد.

 .7تاتليت ُای کٌتزّل کٌٌذۀ حاهلگی (جلْگيزی کٌٌذٍ ُای خْراکی یا تاتليت ُا):
تابلیت های کنترول کنندۀ حاملگی از مواد کیمیاوی (هورمون) هائی ساخته شده اند که بصورت نارمل در بدن خانم
وجود دارد .
این تابلیت ها به بدن خانم احساس آنرا میدهند که قبالً حامله شده است .بنا ًء تخمه به داخل رحم داخل نمی شود .این
بدان معنی است که خانم زمان باروری نخواهد داشت و حامله نخواهد شد.
در صورتیکه خانم بخاطر داشته باشد که هر روز تابلیت ضد حاملگی را بگیرد ،این روش یکی از مإثرترین روش
های جلوگیری از حمل میباشد .اما اگر بدالئلي خانم همه روزه تابلیت نگیرد ،خطر حامله شدن به وجود میاید .به این
دلیل خوب خواهد بود اگر خانم که از تابلیت استفاده می نماید ،یک روش دیگری را نیز صرؾ برای حاالتیکه
خوردن تابلیت را فراموش می نماید ،به دسترس داشته باشد.
یادداشت  :خوردن یک تابلیت روزانه توسط خانم مهم است ،حتی اگر دواهای دیگری بگیرید ،ؼذای مخصوص
خورده باشد ویا مریض باشد.

من یكروز خوردن
تابلیت را فراموش
كردم لذا روز
دیگر دو تابلیت
خوردم

من هرروز در
هرحالتي كه
بودم تابلیت را
خوردم

من فقط بعضي
روزها فراموش
كردم
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من هرروز
تابلیت را خوردم
بجز روزیكه
ریزش شده بودم

من هرروز تابلیت
گرفته ام بجز
روزیكه گوشت
گاو خورده بودم.

چطور تابلیت های کنترول کنندۀ حاملگی خورده شوند:
بیشتر تابلیت ها در پاکتهای  21یا  28دانگی میایند .ما توصیه میکنیم که در شروع به یک خانم  7پاکت بدهد.

خانم باید تابلیت ها را مطابق دستور بخورد ،تابلیت اول درقطار اول ابتدا خورده شود وبعداً تابلیت دوم در قطار اول
و به همین ترتیب .اگر تابلیت ها بشکل مارپیچ یاحلقوی در پاکت باشند ،باز هم خانم آنها را باید مطابق دستور بخورد.
بسیار خوب است که تابلیت ها هر روز در یک زمان معین گرفته شوند .بسیاری خانم ها تر جیح میدهند که تابلیت ها
را باؼذا بخورند ،بخصوص اگر در چند ماه اول خوردن تابلیت ها احساس دلبدی داشته باشند.
چگونه تابلیت های  21دانگی خورده شود:
خانم باید اولین روز خونریزی ماهوار خود را روز اول حساب
کرده اولین تابلیت را شروع نماید و هر روز یک تابلیت بگیرد تا
زمانیکه پاکت خالص شود ( 21روز ) .بعد از ختم پاکت ،خانم باید
 7روز انتظار بکشد بصورت نارمل خونریزی ماهوار درین مدت
خواهد بود .بعداً خوردن تابلیت را از پاکت جدید شروع نموده و هر
روز یک تابلیت بخورد.

تابلیت دوم

تابلیت اول

تابلیت سوم
این ردیؾ را استفاده كنید
بعداً این ردیؾ را
و این ردیؾ را در آخر

خانم باید گرفتن تابلیت های جدید راحتی اگر خونریزی ماهوار
نداشته باشد ،باز هم شروع نماید.

آخرین تابلیت در پاكت  21دانگي

چگونه تابلیت های  23دانگی خورده شود:
خانم باید اولین روز خونریزی ماهوار خود را روز اول حساب نموده و اولین تابلیت را شروع نماید و هر روز یک
تابلیت بخورد تا اینکه پاکت خالص شود (  28روز) 7 ،تابلیت آخری اكثراً به رنگ دیگری میباشد .بصورت نارمل
خونریزی ماهوار خانم در همین ایام خواهد بود .بزودی بعد از ختم پاکت اول ،استفاده از پاکت دومی را شروع نماید
به این طریق خانم هیچ وقت گرفتن تابلیت را توقؾ نمی دهد.
در جریان ماه اول استفاده از تابلیت خانم باید همزمان پوش (کاندم) و یا روش کمکی دیگري را نیز استفاده نماید.

تابلیت اول
تابلیت دوم

آخرین
تابلیت

تابلیت اول
این ردیؾ
ها را در
اول بگیرید

این ردیؾ
ها را در
اول بگیرید

این ردیؾ را در اخیر
بگیرید
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این ردیؾ
را در اخیر
بگیرید

آخرین تابلیت

اگر یك خانم گرفتن تابلیت خود را فراموش نماید ،چه باید شود؟
اگر یک خانم گرفتن تابلیت خود را برای  12ساعت یا کمتر فراموش نماید ،باید تابلیت فراموش شده را همان وقت
بخورد .بعداً میتواند به گرفتن تابلیت ها مانند قبل ادامه بدهد ،حتی اگر در یک روز دو تابلیت خورده شود.
اگر یک خانم گرفتن تابلیت خود را برای بیشتر از  12ساعت (مگر در جریان دو روز) فراموش نموده باشد،
میتواند تابلیت فراموش شده را همان وقت بخورد .بعداً تابلیت دیگر را در روز بعد در زمان معین خورده و گرفتن
تابلیت را همه روزه ادامه بدهد.
یک نظر خوب است که تا  14روز آینده یک روش دیگر جلوگیری از حمل نیز استفاده شود .اگر یک خانم گرفتن
تابلیت خود را برای دو روز بیشتر پی درپی فراموش نمود ،خانم باید دو تابلیت در همان وقت بخورد .بعداً باید در
روزها ی باقی مانده تابلیت ها را همه روزه خورده و باقی تابلیت های فراموش شده را دور بیاندازد .خانم باید
همچنان یک روش دیگر جلوگیری از حمل را همزمان استفاده نموده و یا تا زمان پیدا شدن خونریزی ماهوار مقاربت
جنسی نداشته باشد چون ممکن است حامله شود.
یادداشت  :اگر یک خانم طفل خود را از پستان شیر میدهد ،تابلیت ها به طفل ضرر نخواهد داشت .تابلیت های
جلوگیری کننده از حمل بعضا ً سبب میشوند تا شیر خانم یک اندازه کم شود .اگر خانم در همین اواخر والدت کرده
باشد ،بهتر خواهد بود تا زمانیکه شیر آن زیاد شده و طفل خوب تؽذی شده بتواند ،دادن تابلیت برایش به تعویق
انداخته شود.
مشکالت با تابلیت ها:
مشکالت معمول که اکثراً برطرف میگردد:
خانم ها اؼلبا ً در شروع استفاده از تابلیت ها بعضي ازین مشکالت را دارند :وزن گرفتن ،درد پستانها ،دلبدی و
خونریزی ؼیرمعمول (لکه یا خونریزی در زمان ؼیر عادی یا توقؾ عادت ماهوار) این مشکالت اکثرا در ظرؾ سه
ماه از بین میرود .نظر خوب است که سه تا شش ماه بعد از شروع گرفتن تابلیت توسط یک خانم ،پالن مالقات ترتیب
شود .بدین تر تیب شما خواهید توانست با او در مورد مشکالت که بر طرؾ نشده است صحبت کنید .ممکن است
ضرورت باشد که تابلیت های خانم با نوع دیگر آن تبدیل گردد.
مشکالت بسیار جدی:
مانند دیگر دوا ها تابلیت های جلوگیری
کننده از حمل میتواند در بعض افراد
مشکالت جدی را به وجود آورند(صفح
 354دیده شود) .مشکل بسیار جدی
عبارت از انتقال لخته خون در قلب شش
ها و مؽز میباشد .اگر چه چانس خطر
انتقال لخطه خون زمانیکه خانم حامله
میشود نسبت به گرفتن تابلیت بیشتر
است.
مرگ از سبب گرفتن تابلیت بسیار نادر
است .بصورت متوسط ،حاملگی و تولد
طفل چندین مرتبه خطرناکتر از گرفتن
تابلیت می باشد.

از هر  15000خانمي كه حامله
میشوند بیشتر از این تعداد ممكن
است سبب مشكالت حاملگي و
والدت فوت نمایند.

از هر  15000خانمي كه تابلیت
هاي كنترول كنندۀ حاملگي را
میگیرند تنهایك خانم ممكن است از
مشكالت مربوط به گرفتن تابلیت
فوت نماید .این خانم همچنان امكان
دارد در صورتیكه حامله شود از
سبب مشكالت حاملگي فوت شود.

نتیجه گیري :گرفتن تابلیت هاي كنترول كنندۀ والدت بسیار مصوون تر
از حاملگي میباشد.
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خانم هائیکه نباید تابلیت را بگیرند:
برای بیشتر خانم ها گرفتن تابلیت مصئون تر (کمتر خطرناک) است نسبت به حامله دار شدن.
اگر چه برای بعضي خانم ها حامله داری و گرفتن تابلیت هر دو خطرناک است ،برای این خانم ها بسیار خوب است
که از روش های دیگر جلوگیری از حمل استفاده نمایند.
خانم هائیکه یکی از عالیم ذیل را داشته باشند نباید تابلیت های جلوگیری از حمل (ویا روش های زرقی یا ؼرسی
جلوگیری از حمل) را استفاده نمایند .اگر یک خانم بعد از شروع خوردن تابلیت یکی ازین عالیم را پیدا کرد ،باید
گرفتن تابلیت را توقؾ داده ویک روش دیگر را برای جلوگیری از حمل استفاده نماید.


خانم ایکه فکر می نماید حامله است.



خانم ایکه در یک پا یا مفصل ران خود درد عمیق وثابت داشته باشد.
این درد میتواند از سبب دردناک شدن ،زخمی شدن و سرخ ( التهابی
شدن) یک ورید بوده و یا از اثر یک لختۀ خون در پا بوجود آمده باشد.
ورید های برجسته و آبی (وریکوز وریدی) در صورتیکه التهابی نشده
باشند مشکل نیست.



خانم ایکه یکی از عالیم لخته شدن خون ویا خونریزی دماؼی (سکته
مؽزی) را داشته باشد :در یک خونریزی دماؼی (سکته مؽزی) خانم
دفعتا ً افتاده و شعور خود را از دست میدهد .خانم ممکن است برای
ساعت ها یا روزها بحالت ؼیرشعوری باشد .بعد از آن خانم اکثراً در
صحبت کردن ،فکر کردن ،دیدن و حرکت یک طرؾ روی و بدن خود
مشکل دارد .درسکته های مؽزی که شدید نباشد ،ممکن است خانم
شعور خود را از دست ندهد.



خانم ایکه مصاب امراض جگر است (التهاب یا سیروزجگر) :التهاب
جگر یک مرض بسیار جدی است که در آن سفیدی چشم زرد شده مواد
ؼایطه رنگ سفید را بخود میگیرد .سیروز جگر در کسانی به وجود
میاید که مقدار زیاد الکول(شراب) می نوشند .اگر چشم های یک خانم
در جریان حاملگی زرد شده باشد و یا اگر التهاب جگر (هیپاتیت) داشته
بوده باشد ،نباید برای یک سال تابلیت بگیرد.



خانم ایکه مصاب سرطان (بخصوص در پستان و رحم) باشد ویا خانم
که فکر میشود ممکن سرطان (کانسر) داشته باشد :تابلیت های
جلوگیری کننده از حمل سبب سرطان نمی شوند ،اما اگر قبالً سرطان
(کانسر) موجود باشد ،تابلیت های ضد حاملگی میتواننداژ آنرا بسیار
شدت بخشند .از مادر بخواهید که قبل از گرفتن تابلیت های جلوگیری
کننده ازحمل پستان های خود را از نظر موجودیت کدام سختی با دقت
معاینه نماید .همچنان در صورت دسترسی خانم باید یک نمونه از مخاط
عنق رحم را به خاطر معاینه البراتواری در رابطه به موجودیت کانسر
بگیرد.
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خانم هائي كه قبل از گرفتن تابلیت هاي جلوگیري كننده از حمل باید مشورۀ طبي بگیرند:
اگر خانم یكي از مشكالت ذیل را داشته باشد ،باید قبل از شروع استفاده از تابلیت با داكتر یا یك كاركن صحي با
تجربه مشوره نماید:







سردردي شدید (میگرن)
فشار خون بلند تر از  140/90در حال حاضر یا در جریان حاملگي
مرض شكر (دیابت)
درد صدري یا امراض قلبي
مشكالت تنفسي (استما)
اختالجات (مرگي) Epilepsy -

بر عالوه خانم هائیكه سگرت یا چلم مي كشند یا بیشتر از  40ساله اند ،بخصوص آنهائیكه فشار خون بلند یا مشكالت
قلبي داشته باشند باید قبل از شروع گرفتن تابلیت ها با یك داكتر مشوره نمایند.
احتیاط  اگر در یك خانمیكه تابلیت هاي جلوگیري كننده را مي گیرد ،یكي از عالیم ذیل تؤسس نماید باید دفعتا
كمك طبي بگیرد:






درد شكم.
درد صدري ،نفس كوتاهي و خارج شدن خون با سرفه.
سردردي.
هرنوع مشكل دید ،سیاهي در دید ،برقك زدن چشم ،عدم توانائي دیدن.
درد پا.

.

 .8رّع سرقي جلْگيزي اس حول (اهپْل ُاي دیپْپزّّیزا ّ یا  ّ ) Net-Enرّع غزطي.
روش زرقي جلوگیري از حمل:
در این روش ،یك خانم یك زرق هورمون ( ) Progesteroneرا هر  2تا  3ماه میگیرد
تا او را از حامله دار شدن محافظه نماید.
مفاد این روش آنست كه خانم ضرورت ندارد بخاطر بسپارد كه باید قبل از مقاربت جنسي
كاري را انجام دهد.
زرقیات اكثراً بسیار خوب مإثر مي باشند و در صورتیكه خانم به وقت معینه زرق خود را
بگیرد امكان حامله دار شدن بسیار نادر مي باشد .هیچ كس نمي تواند ببیند كه خانم زرقیات گرفته و بجز خودش
هیچكس نمي تواند بفهمد كه او از یك روش جلوگیري از حمل استفاده مي نماید.
نقایص آن مشابه به نقایص تابلیت هاي جلوگیري از حمل مي باشد .وزن گرفتن  ،درد در پستان ها ،دلبدي و
خونریزي ؼیر معمول (لكه ها یا خونریزي در زمان ؼیر عادي و یا توقؾ عادت ماهوار).
زمانیكه خانم زرقیات را قطع نموده و میخواهد كه حامله شود ،یك وقت طوالني تري را نظر به معمول بكار خواهد
داشت (حدود یكسال یا بیشتر) تا خانم حامله گردد( .قبل از تطبیق زرقیات به خانم باید این موضوع گفته شده باشد).
به این دلیل زرقیات به آن خانم هائي بسیار خوب است كه مطمئن اند نمیخواهند در یكسال آینده یا بیشتر حامله گردند.
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غرسي ها (:) Norplant
در ین روش ،یك كارمند صحي تربیه شده  6تیوب كوچك نرم (حاوي هورمون
مشابه به زرقیات) را تحت جلد بازوي خانم مي گذارد .ؼرسي ها بعداً براي 5
سال از حاملگي جلوگیري مي نمایند .بعد از  5سال خانم ضرورت خواهد
داشت كه ؼرسي هاي جدید داشته باشد .اگر خانم بخواهد كه قبل از  5سال
حامله شود ،ؼرسي ها میتوانند توسط یك كارمند صحي برداشته شوند.

مفاد ؼرسي ها اینست كه خانم ضرورت ندارد بخاطر بسپارد كه باید قبل از هر مقاربت جنسي كاري را انجام دهد.
اكثراً موجودیت ؼرسي راحت مي باشد .این روش براي تمام خانم ها بسیار مإثر است (گر چه خانم هاي بسیار چاق
چانس بیشتري براي حامله دار شدن خواهند داشت) .نقایص آن مشابه به نقایص تابلیت ها و زرقیات جلوگیري از حمل
مي باشد .اؼلبا ً خانم ها مشاهده مي نمایند كه عادت ماهوار آنها بسیار ؼیر منظم شده است ،مثل بوجود آمدن لكه ها یا
خونریزي در بین دو عادت ماهوار ،این حالت اكثراً تا سال دوم یا سوم بهبود نمي یابد .خانم هاي كه در مناطق آنها
فرهنگ و دین شان آنها را محدود به كار خانه ،مواظبت از اطفال و اجراي مناسك دیني نموده  ،ممكن نخواهند از این
روش بخاطر بي نظم شدن و زیاد شدن دفعات خونریزي شان استفاده نمایند .اگر خانمیكه از ؼرسي ها استفاده نموده
یكي از مشكالت شدید ذیل را داشته باشد  ،باید دفعتا كمك طبي بگیرد.


درد شدید در قسمت پایین شكم



خونریزي شدید از مهبل



درد بازو در نزدیك ؼرسي ها



عالیم انتاني :چرك  ،سرخي و یا خونریزي در اطراؾ ؼرسي ها



خارج شدن ؼرسي ها



توقؾ عادت ماهوار بعد از آنكه یك مدت طوالني ؼیر منظم بوده است



سردردي شدید یا مشكالت دید

یك نقص دیگر این روش آنست كه خانم خودش نمي تواند آنها را بیرون نماید ،آنها تنها میتوانند توسط یك كار كن
صحي آموزش دیده خارج گردند .خانم ها این موضوع را باید قبل از تطبیق ؼرسي ها بدانند.
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 .9ػقين طاسي:
زمانیكه یك مرد یا زن عقیم ساخته شد ،آنها دو باره هیچگاهي طفل دار شده نمي توانند .عقیم سازي یك روش نسبتا
مطمئن و عملیات ساده مي باشد .در بعضي ممالك این عملیات ها رایگان مي باشند.
عقیم سازي مردان:
به این عملیات وازكتومي ( ) Vasectomyگفته مي شود .بریدگي
هاي كوچكي روي پوش خصیتان ایجاد شده و تیوب هائیكه سپرم را
انتقال میدهد قطع و بسته مي گردند .این عملیات اگر بصورت صحیح
اجرا شود بي خطر و ساده مي باشد و میتواند در كلینیك یا مركز
صحي اجرا شود .بعد از عملیات بازهم تا  10مرتبه مقاربت جنسي،
باید مرد پوقانه (كاندم) استفاده نماید زیرا ممكن است یك مقدار سپرم
در تیوپ ها باقي مانده باشد .در بعضي ممالك  2تا  6هفته بعد از
عملیات شمارش سپرم صورت مي گیرد تا دیده شود كه آیا سپرم
باقیمانده است یا خیر.
این عملیات تاثیري روي توانایي جنسي و لذت وي ندارد .مایعات در زمان انزال خارج میشود و صرؾ سپرم ندارند.
حتي ممكن است بعد از عملیات مقاربت جنسي برایش بیشتر لذت بخش باشد زیرا در مورد حامله دار شدن خانم
تشویش نخواهد داشت.
عملیات وازكتومي همیشه كامال موثر است .داكتران میتوانند كه بعضا تیوب ها را دوباره ترمیم نمایند و اتصال بدهند
مگر عملیات قیمت بوده و اؼلبا موفق نمي باشد.
عقیم سازي زنان:
این عملیات بنام بسته نمودن تیوپ ها ()Tubal ligation
گفته مي شود .بریدگي كوچكي در روي شكم ایجاد شده و
نفیر ها كه تخمه را به رحم انتقال مي دهند قطع و یا بسته
مي شوند .به این ترتیب تخمه به رحم جاییكه با سپرم مرد
یكجا مي شود ،داخل شده نمیتواند.
این عملیات اكثرا میتواند در یك كلینیك یا مركز صحي
انجام شود ،و در بعضي مناطق قابله هاي مسلكي و با
تجربه نیز این عملیات را انجام میدهند .خانم ممكن بیهوش
ساخته شود و یا ممكن بیهوش ساخته نشود .مگر عملیات
عقیم سازي زنان از عملیات عقیم سازي مردان بسیار جدي
تر است ،زیرا بریدگي در شكم ایجاد شده و امكان میكروبي
شدن زیاد تر است .بعد از عملیات خانم ممكن براي چند
روز درد داشته باشد.
این عملیات باالي خونریزي ماهوار خانم ،توانایي جنسي وي و یا لذت آن تاثیر ندارد .حتي ممكن است این عملیات
مقاربت جنسي را بیشتر لذتبخش سازد زیرا دیگر خانم در مورد حامله شدن تشویش نخواهد داشت .عقیم سازي زنان
همیشه كامال مإثر مي باشد .دوكتوران میتوانند براي باز كردن دوبارۀ نفیر ها كوشش نمایند ،مگر این عملیات قیمت
بوده و اؼلبا موفق نمي باشد.
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دو نوع سقط وجود دارد :سقط بنفسهي (تولد جنیني) و سقط پالن شده .در ین كتاب والدت بسیار مقدم (قبل از شش
ماهگي) طفل بجاي سقط بنفسهي نیز استعمال شده است (صفحه  82دیده شود) .ما كلمۀ سقط را به مفهوم سقط پالن
شده بكار میبریم.
سقط پالن شده عبارت از خاتمه دادن به یك حاملگي با دالیل (اكثرا در مراحل مقدم حاملگي ) قبل از آنكه بتواند یك
طفل زنده تولد گردد  ،مي باشد .این اؼلبا یك تصمیم مشكل است .بسیار خانم ها ضرورت خواهند داشت كه در مورد
پالن خود و بدست آوردن تقویت صمیمانه در مواظبت قبل ،جریان و بعد از سقط  ،صحبت نمایند.
زمانیكه سقط بدرستي توسط یك كاركن صحي آموزش دیده در یك شفاخانه یا مركز صحي صورت گیرد ،نسبتا مطمئن
و بي خطر خواهد بود .مگر هنوز هم نظر به دیگر روش هاي تنظیم خانواده خطرات بیشتر را دارد .همیشه بهتر
خواهد بود تا در صورت امكان در قدم اول از حامله شدن جلو گیري نمائیم خانم ها ضرورت خواهند داشت تا بعد از
هر سقط از نظر میكروبي شدن  ،خونریزي شدید و افسردگي ( ) Depressionمعاینه گردند.
یادداشت :در بعضي مناطق ممكن است بدست آوردن یك تابلیت ایكه سبب سقط مي گردد بنام ()Mifepristone
( ) RU486امكان داشته باشد .این تابلیت سبب سقط بنفسهي یا والدت مقدم شده و تنها باید توسط یك فرد آموزش
دیده تجویز گردد.

زمانیكه در خانه یا توسط یك فردیكه در ین مورد آموزش ندیده است ( شامل یكتعداد دایه ها یا افراد محلي) سقط انجام
شود ،میتواند بسیار خطرناك باشد .در بعضي مناطق سقط دادن ها علت عمده مرگ خانم هاي بین  12ساله تا 50
ساله را تشكیل میدهد .در بعضي ممالك بیشتر خانم ها از سبب سقط دادن هاي خانگي مي میرند  ،نسبت به علل دیگر.

خطر  روش هاي خانگي براي خاتمه دادن به حاملگي مانند گذاشتن بعضي چیزها داخل مهبل یا عنق رحم،
فشار دادن رحم و یا دادن دوا هاي مدرن و یا هم دارو هاي محلي براي آؼاز والدت مقدم میتوانند سبب
خونریزي شدید ،انتانات  ،مریضي ها و مرگ شوند.
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