
1 
 

 

ي استخدام وسائل البدء 
 
منع الحمل بعد  ف
 اإلنجاب 

(Starting Contraception After Having A Baby – Arabic) 

ي تناسبك   عىلمساعدتك  
 اختيار وسيلة منع الحمل الت 
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 ؟ ما المهم  
أسابيع من والدة   3  انقضاء   بعد   – وسائل منع الحمل مرة أخرى برسعة "فائقة"  استخدام  تعود الحاجة إىل  

ي وقت أقربفطفلك ، لذلك 
 
 .من األفضل البدء ف

أو   المستشف   ي 
ف  الموظفون  ي   المجتمعيةالمجموعة  سيتأكد 

الت  الطريقة  الحصول عىل  يمكنك  أنه  من 

تها بسهولة وبرسعة ، للسماح لك   ها بمجرد إنجاب طفلكاستعمال ببدء اخت 

.    ياريث كنا ناقشنا ذلك وكان ذلك خيارا " ي حمىلي األختر
مرة أخرى عندما كان عمر أصغرهم خمسة   قعت حامل و ف 

ي و أشهر فقط.  
مع    بحاجة لحجز موعد للزرع ، لكن إيجاد وقت ورعاية األطفال كان مستحيل   كنت  كنت أعلم أنت 

 ." طفلير  دون سن الثالثة

 .عاًما من كليدبانك ، غلسكو 27ناتاشا ،  
 

 خيارات منع الحمل
و  ا 

ً
جد واآلمنة  الفعالة  الحمل  منع  وسائل  من  العديد  هذه هي  هناك  سنناقش  للتو.  أنجبوا  لمن  مثالية 

 
ا
 .األساليب أول

 غرسة ال •

ي داخل الرحم  •
ي  لولبال" – (IUS) الجهاز الهرمون 

 " الهرمون 

"    (IUD) - اللولب النحاسي الرحمي  • ي
 "اللولب غتر الهرمون 

 ة الحقن •

 

ي نحن نعلم أن النساء الل
ا  وان 

ً
هرمونية وغتر هرمونية( وغرسات أقل عرضة   والب)ل رحمية يستخدمن طرق

ي بأرب  ع مرات للحمل غتر المخطط له مقارنة بالنساء الل
ا أخرى. ولكن ، إذا كنت   وان 

ً
يستخدمن طرق

ي  ينمن أنك ال تريدة  متأكد  ما يكون الخيار   المزيد من األطفال ، فقد ترغت 
ا
ي التعقيم. عادة

 
ي التفكتر ف

 
ف

ي  األفضل هو تعقيم الذكور )قطع ال
قناة الدافقة(. هناك مجموعة كاملة من وسائل منع الحمل األخرى الت 

ا ولكن يجب استخدامها بشكل صحيح لمنع الحمل وهي تختارها النساء.  ما   غالًبا 
ً
 .فعالة أيض

ونية المفعول فقط )هرمون واحد(  •  حبة بروجستتر

 ( ير  وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة )هرمون •

 حبوب منع الحمل  -

 الحمل  لصقة منع -

 حلقة ال -

ا انتشار العدوى المنقولة جنسًيا. يمكن -الواقيات الذكرية  •
ً
  لها الفشل يمكن أن تمنع أيض

ي  كوسيلة لمنع الحمل  
 
 100  كل  منامرأة    18 ف

ة للحصول عىل مزيد من المعلومات التفصيلية حول كل طريقة وفكرة أفضل عما قد   اقرأ هذه النرسر

 .وسائل منع الحمل خلل إحدى زياراتك السابقة للوالدةيناسبك. ستناقش القابلة معك 
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 منع الحمل والرضاعة الطبيعية 
من خيارات منع الحمل المتاحة أثناء الرضاعة الطبيعية. يجب أال   هناك العديد 

ة(.   ي هذه النرسر
 
تؤثر هذه عىل طفلك أو حليب الثدي )تم ذكرهما بالتفصيل ف

ي قة  أكتر الطرق ثليست الرضاعة الطبيعية 
 
  24لمنع الحمل )عادة ما تفشل ف

 :(. ومع ذلك ، تقل احتمالية حدوث الحمل إذا 100امرأة من كل  

 كان عمر طفلك أقل من ستة أشهر و •

 و   الشهرية من جديد  تك بدأ عادلم ت  •

 )أي بمعدل  كنت   •
ً
 بدون زجاجة إطعام إطلقا

ً
 ونهارا

ا
ترضعير  طفلك رضاعة طبيعية كاملة ليال

(  6ساعات خلل النهار و   4مرة كل 
ا
 .ساعات ليال

ي الرضاعة الطبيعية أو 
الحليب ، يجب عليك االتصال بمركز تغذية   توفر إذا كنت تعانير  من مشاكل ف 

ي المستشف  للحصول عىل المشورة
 .الرضع ف 

ة للحصول عىل التفاصيل) ي الصفحة األختر
 . (انظر قسم المعلومات ف 
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 (غرسة)ال يحة منع الحملش  
يحة ال ي الذي يتم إدخاله تحت جلد    أنبوبعبارة عن    رسر

صغتر ، بحجم عود الثقاب المثت 

يحةتفرز الالجزء العلوي من ذراعك.   ون الذي يمنع المبايض  بال هرمون يسم  رسر وجستتر ت 

البويضات ويزيد من كثافة مخاط عنق الرحم ، مما يساعد عىل منع الحيوانات    فراز من إ 

ي المقام األو 
 .لالمنوية من الوصول إىل البويضة ف 

 

 مزايا ال
 بمجرد والدة طفلك ، قبل مغادرة المستشف    ا يمكن إدخاله •

 لمدة ثلث سنوات  دومي  •

ي ل  تفشل فعاليته •
 امرأة  10000من كل  نساء    5 ف 

 عودة رسيعة للخصوبة عند اإلزالة  •

ات  •  أقل غزارة الشهرية  العادةقد تكون فت 

 مناسب للنساء المرضعات  •

  وانسيها   ا يهثبت •

 

 السلبيات 
ات • ات(   العادة الشهرية فت   غتر منتظمة محتملة )أو عدم وجود فت 

 

؟ ي استخدام هذا بعد والدة طفىلي
 
ي البدء ف

 مت  يمكنت 
ة بعد والدة طفلك. يمكن  ل هتثبيتمبارسر ي المستشف  قبل العودة إىل المت  

ف 
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ي داخل الرحم 
   (IUS)الجهاز الهرمون 

ي 
ي الرحم )الرحم( T هو جهاز صغتر عىل شكل حرف  (IUS) اللولب الهرمون 

 
 .يتم وضعه ف

النساء    رقة  الحمل عن طريق الحفاظ عىل  يمنعوهو   بطانة الرحم، وغالًبا ما يكون لدى 

ات أخف أو بدون   . عادات شهرية فت 

 المزايا 
 تدوم حت  خمس سنوات  •

ي امرأتير   تفشل •
 امرأة 1000من كل   ف 

ي جناح ال  ه قد نتمكن من إدخال •
 .الوالدة القيرصية عمليات خلل  ( أو توليدبمجرد والدة طفلك )ف 

 ثبتيه وانسيه  •

 يمكن إزالته بسهولة  •

 آمن هرمونجرعة منخفضة جدا من   •

 ته عودة رسيعة للخصوبة عند إزال •

يف تماًما(  • يف أخف )أو قد يتوقف الت   ات الحيض / الت    من المحتمل أن تكون فت 

 المرضعات مناسب للنساء  •

ي وقت الوالدة، مما  ؤدي إىل  ياللولب  رحمك )يثقب  من أن    صغتر خطر   •
ثقب فيه( إذا تم تركيبه ف 

  . ي وقت الحق خاصة إذا كنت ترضعير 
 لو تم تركيبه ف 

  سلبياتال
ي وقت الوالدة ، هناك   •

ي أن يتم    بقليل  أكت     احتمالعند إدخاله ف 
)السقوط( من الرحم    هطردف 

ي لم يحملن مؤخًرا  لوالبمقارنة بال 
ي النساء اللوان 

ي يتم إدخالها ف 
 .الت 

 .بعدوى  خطر ضئيل لإلصابة •

 .بضعة أشهر حت  يستقر  األمر  احتمال حدوث نزيف غتر منتظم قد يستغرق •

 

ي استخدام
 
ي البدء ف

؟ همت  يمكنت   بعد والدة طفىلي
ي اللولب    ثبيتيمكن ت

ي  (IUS) الهرمون 
بعد الوالدة أو بعد أربعة أسابيع. ستناقش   األوىل  ساعة  48  ال   إما ف 

ا  الوالدة. يمكن إدخاله  لدى    ويمكن التخطيط له    قبل الوالدة    ممرضة التوليد أو الطبيب ذلك  
ً
ي  أيض

ف 

ي وقد يكون من الممكن  وقت الوالدة القيرصية.  
  . إذا كان لديك والدة طبيعية  (IUS)  إدخال اللولب الهرمون 

ي أنه قد تم أسابيع من اإلجراء للتحقق من  6- 4بعد  الفحص  يجب متابعة
  (IUS) وضع اللولب الهرمون 

لكيتم  ويستحسن أن ل صحيح.  بشك ي عيادة للصحة الجنسية بالقرب من مت  
 
 .ذلك ف
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   (IUD جهاز داخل الرحم من النحاس )اللولب 

ي الولب غير الل’
 ‘ هرمون 

ي الرحم   T عبارة عن جهاز صغتر عىل شكل حرف   IUD  اللولب النحاسي 
 
يتم وضعه ف

 .يغتر طريقة تحرك الحيوانات المنوية  وهو 

الطبيعي    ا يمنعه  مما  النحاس  ة من  اللولب عىل كمية صغتر النوع من  يحتوي هذا  البويضة.  من تخصيب 

 .منتظمة عادة شهرية٪ ويحافظ عىل 100اآلمن. إنه خاٍل من الهرمونات بنسبة 

 

 المزايا 
(  10أو   5لمدة تصل إىل   يدوم •  سنوات )حسب نوع اللولب النحاسي

ي  تفشل فعاليته •
 امرأة  1000كل    نساء من  8ف 

ي جناح ه قد نتمكن من إدخال  •
 ( أو أثناء الوالدة القيرصية. التوليدبمجرد والدة طفلك )ف 

 مكن إزالتها بسهولة ي •

 هرمونات  بدون •

 ثبتيه وانسيه  •

 يمكن إزالته بسهولة  •

 تر دورتك الشهرية العادية غيلن   •

 عودة رسيعة للخصوبة عند اإلزالة  •

 مناسب للنساء المرضعات  •

ي وقت الوالدة، مما  يؤدي إىل  من أن يثقب اللولب  رحمك )  صغتر خطر   •
ثقب فيه( إذا تم تركيبه ف 

  . ي وقت الحق خاصة إذا كنت ترضعير 
 لو تم تركيبه ف 

  سلبياتال
ي وقت الوالدة ، هناك   •

 
ي أن يتم  أكت     احتمالعند إدخاله ف

 
)السقوط( من الرحم    هطردبقليل  ف

ي لم يحملن مؤخًرا  لوالبمقارنة بال 
ي النساء اللوان 

 
ي يتم إدخالها ف

 .الت 

 .بعدوى  خطر ضئيل لإلصابة •

 .بضعة أشهر حت  يستقر  األمر  احتمال حدوث نزيف غتر منتظم قد يستغرق •

 

ي الب
ي استخداممت  يمكنت 

 
؟ هدء ف  بعد والدة طفىلي

ي  (IUD) نحاسي اللولب ال  ثبيتيمكن ت
بعد الوالدة أو بعد أربعة أسابيع. ستناقش   األوىل  ساعة  48  ال   إما ف 

ي  لدى    ويمكن التخطيط له    قبل الوالدة    ممرضة التوليد أو الطبيب ذلك  
ا ف 

ً
الوالدة. يمكن إدخاله أيض

  . إذا كان لديك والدة طبيعية  (IUD)  نحاسي إدخال اللولب الوقد يكون من الممكن  وقت الوالدة القيرصية.  

  (IUD) نحاسي وضع اللولب الأنه قد تم أسابيع من اإلجراء للتحقق من   6- 4بعد   الفحص يجب متابعة 

لكويستحسن أن يتم  بشكل صحيح.   ي عيادة للصحة الجنسية بالقرب من مت  
 .ذلك ف 
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 الحقنة
عىل   حقنة، حقنة تمنعك من الحمل. تحتوي ال   عليه  بدو تكما    إن الحقنة هي 

ون ، وهو هرمون يمنع المبايض من إطلق البويضات. كما أنه يثخن   وجستتر الت 

يساعد عىل منع الحيوانات المنوية من الوصول إىل  وهو ما  عنق الرحممخاط 

ي المقام األول
 .البويضة ف 

 المزايا 
ي جناح ما بعد الوالدة  -بمجرد والدة طفلك  ا يمكن إعطاؤه •

 ف 

 أشهر   3تدوم لمدة  •

ي  •
 امرأة  100من كل  6 تفشل فعاليتها ف 

 يكون هناك أي عادة شهرية أو ال    قل غزارةقد تكون الدورة الشهرية أ  •

 مناسب للنساء المرضعات  •

ا حقنة جديدة يمكنك إعطاؤها لنفسك كل  •
ً
  تعطيهالتدريب   من  أشهر بعد بعض 3هناك أيض

 .القابلة أو الممرضة أو الطبيب لك

  سلبياتال
ي يمكنك   •

ت الحقنة الت  ي صحي كل ثلثة أشهر للحقن )إال إذا اخت 
يجب مراجعة أخصان 

 إعطاؤها لنفسك( 

ي عودة الخصوبة عند التوقف عن استخدام الحقن  •
 تأختر محتمل ف 

 عدم انتظام الدورة الشهرية  •

ي استخدام
 
ي البدء ف

؟ همت  يمكنت   بعد والدة طفىلي
ة بعد والدة طفلك. يمكن إعطاؤه ل ا مبارسر ي المستشف  قبل العودة إىل المت  

 
 ف

. 
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ون فقط  وجستير ي ) حبوب الير ي أو نر  ) POPنر
ون. تؤخذ الحبوب كل يوم.   وجستتر تحتوي هذه الحبوب عىل هرمون واحد فقط هو الت 

ون فقط: النوع التقليدي الذي يثخن مخاط  وجستتر عنق  هناك نوعان من حبوب الت 

ي  POP نوع األحدثويمنع الحيوانات المنوية من الوصول إىل البويضة ، والالرحم   ي أو ن    ن 

 ويضة. الب فراز يمنع المبايض من إ الذي 

 المزايا  
ي تناولها يمكن البدء به  •

ي جناح ما بعد الوالدة   متوفرة  وهي  –بمجرد والدة طفلك  ف 
 ف 

ي  •
 امرأة  100من كل  9 تفشل فعاليتها ف 

 منها   للعكس بعد التوقف  ةقابل •

 للنساء المرضعات  ةمناسب  •

ي ال يستطعن  •
وجير  الحصول عىل آمن للنساء اللوان   األست 

 أي نزيف  كقد ال يكون ل •

  سلبياتال
 نزيف غتر منتظم   هناك  قد يكون •

ي نفس الوقت كل يوم  ييجب أن تتذكر  •
 تناولها ف 

ء.    إذا كنت تعانير  عمل تقد ال   • ي
 من اإلسهال أو الف 

ي استخدام
 
ي البدء ف

؟ همت  يمكنت   بعد والدة طفىلي
ممرضة التوليد كمية من الحبوب قبل مغادرة    زودكذلك. يمكن أن ت ين عىل الفور إذا كنت تريد

.المستشف  
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 (CHC) وسائل منع الحمل الهرمونية المركبة

 
ال هذه  وجير    حبوب تحتوي 

اإلست   ، الهرمونات  من  نوعير    عىل 

طرق تمنع  ون.  وجستتر المركبة  والت  الهرمونية  الحمل  منع        وسائل 
CHC   البويضة  فراز المبيضير  من إ. 

ي نفس الوقت كل يومحبة  حبة ال عادة ما تكون هذه 
 .تؤخذ ف 

ي السوق
 .هناك العديد من األنواع المختلفة من الحبوب ف 

ا 
ً
 .أو حلقات مهبلية تعمل تماًما مثل حبوب منع الحمل لصقة منع الحملهناك أيض

 

 طرقمزايا هذه ال 
ي  •

 امرأة  100من كل  9تفشل فعاليتها ف 

ات •  ألما أقرص وأخف وأقل  شهريةعادة    فت 

 قابل للعكس بعد التوقف  •

ي علج حب الشباب  •
 قد يساعد ف 

 مناسب للنساء المرضعات  •

  سلبياتال
ي يستخدمن هذه الطريقة قد يصي   بارتفاع ضغط الدم أو جلطات الدم   •

بعض النساء اللوان 

ي ساقيك أو رئتيك.  
جدا. نتيجة لذلك ، إذا كانت لديك بعض    ويشكل ذلك خطر صغتر  ف 

استخدام  اكلالمش من  تتمكن  ال  فقد   ، ا 
ً
مسبق الموجودة  الحمل    الصحية  منع  وسائل 

 CHC  الهرمونية المركبة

 استخدام الطريقة بشكل صحيح يجب  •

ء  قد ال تعمل إذا كنت تعانير   • ي
  من اإلسهال أو الف 

ي استخدام
 
ي البدء ف

؟ همت  يمكنت   بعد والدة طفىلي

المركبة حت    الهرمونية  الطريقة  ، فل يمكنك استخدام  أسابيع بعد    6إذا كنت ترضعير  رضاعة طبيعية 

 والدة طفلك. 

بدء استخدام وسائل منع الحمل    يكون من الممكن لك، فقد    إذا كنت ال ترضعير  طفلك رضاعة طبيعية

النساء إىل االنتظار   ي غضون ثلثة أسابيع بعد والدة طفلك ، ولكن قد تحتاج بعض 
الهرمونية المركبة ف 

ي هذه األثناء 6حت   
 .أسابيع بعد الوالدة ألسباب صحية. يمكنك استخدام طريقة أخرى ف 
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 تعقيم اإلناث 
ي  
ها لتلتف  ي فالوب حت  ال تتمكن الحيوانات المنوية من المرور عت 

يتضمن ذلك سد قنان 

ي إجراء تعقيم لإلناث ، فعليك التحدث إىل ممرضة التوليد  ين  بالبويضة. إذا كنت تفكر  
ف 

ي أرسع وقت ممكن ، حت  يتمكنوا من تقديم ال
لك بشأن الخيارات   مشورةأو الطبيب ف 

(  المتاحة أمامك. تذكري   ي واللولب الرحمي النحاسي
أن الطرق الرحمية )اللولب الهرمون 

ة أكتر فعالية من التعقيم األنثوي ي هذه النرسر
 .والغرسات المذكورة ف 

 المزايا 
 دائم  •

ي  تفشل •
 امرأة  200امرأة واحدة من بير  كل   ف 

ات ال • ي فت 
 عادة الشهرية ال تغيتر ف 

 سلبيات ال

 أثناء الوالدة القيرصية ارتفاع معدل الفشل إذا تم القيام به  •

 ال رجعة فيه  •

ي متأكدة يجب   •
 آخر  أن تكون 

ا
 من أنك ال تريدين حمًل

 إجراء جراحي  •

 تخدير عام ذلك قد يتطلب •

 

ي استخدام
 
ي البدء ف

؟ همت  يمكنت   بعد والدة طفىلي

ي متأكدةدائمة لمنع الحمل ،  وسيلة  طريقة  الهذه  بما أن  
المزيد   ين تماًما من أنك ال تريد   فيجب أن تكون 

ي نفس الوقت
 
 .من األطفال. إذا كان لديك والدة قيرصية مخطط لها ، فقد يكون من الممكن القيام بذلك ف
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 قطع القناة الدافقة -تعقيم الذكور  

ي تنقل الحيوانات المنوية من الخصيتير   قناة المنويةيتضمن ذلك سد األنابيب )ال
( الت 

. يمكن أن يتم ذلك  إىل  القضيب. إنه إجراء رسي    ع يتم إجراؤه تحت التخدير الموضعي

ي عيادة مجتمعية
 .ف 

ة ة من النرسر  .للخدمات المحلية ، يرح  مراجعة الصفحة األختر

. تذكر أن الطرق داخل الرحم   يعتت  تعقيم الذكور أكتر فعالية من تعقيم اإلناث وإجراء أبسط بكثتر

ي وال
ة هي طرق فعالة للغاية  )اللولب الهرمون  ي هذه النرسر

( والغرسات المذكورة ف  لولب الرحمي النحاسي

 .وقابلة للعكس

 المزايا 
 دائم  •

ي  فشلي •
 2000من   1 ف 

 يتم باستخدام مخدر موضعي  •

 سلبيات ال

 ال رجعة فيه  •

 إجراء جراحي  •

 خطر حدوث مضاعفات  •

  12يتم ذلك و  نجاح اإلجراء. الحاجة إىل استخدام وسائل منع حمل موثوقة حت  يتم التأكد من   •

 أسبوًعا بعد اإلجراء 

ي استخدام
 
ي البدء ف

؟ همت  يمكنت   بعد والدة طفىلي

من أنك ال تريد المزيد من   فيجب أن تكون متأكدا وسيلة دائمة لمنع الحمل ، الطريقة هذه   بما أن

ي  متوفرا  خياًرا  الخيار  األطفال. يمكنك إما أن تطلب من طبيبك العام إحالة أو إحالة ذاتية ، إذا كان هذا 
ف 

 .للحصول عىل معلومات محلية 15الصفحة   إىل المحلية. انظر  المصلحة ذات الصلة 
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ي حاالت الطوارئ 
 
 وسائل منع الحمل ف

ي األسابيع الثلثة األوىل بعد والدة طفلك ، فلن تحتاج إىل وسائل منع  إذا ما 
 
رست الجنس غتر المحمي ف

يوًما دون استخدام وسائل منع الحمل الموثوقة ، فقد  21الحمل الطارئة. إذا مارست أي جنس بعد أول  

 .تقعير  حامل

 .النحاسي )اللولب( وحبوب الهرموناتاللولب  -هناك نوعان رئيسيان من وسائل منع الحمل الطارئ 

 

ي  لولب" -( IUD) -جهاز داخل الرحم من النحاس )اللولب
 "غير هرمون 

٪ فعالية( وهي أكتر فعالية بعرسر مرات من  99هذه هي الطريقة األكتر فعالية لمنع الحمل الطارئ )

 .حبوب الطوارئ

ي الطارئ  IUD)) اللولب يمكنك تركيب 
ا  أيام   5مدة تصل إىل ف 

ً
بعد ممارسة الجنس غتر المحمي )وأحيان

ي أي عمر. بالنسبة لوسائل منع  
ة أطول(. عادة ما يكون من السهل إدخاله وهو مناسب للنساء ف  لفت 

الحمل الطارئة ، يجب أن تبف  داخل رحمك عىل األقل حت  دورتك الشهرية التالية ، لكن قد تقرر  

ي يمكن أن تستمر ما بير  االحتفاظ بها كطريقة رئيسية لمنع الحمل )وا 
سنوات(. انها مناسبة   10و   5لت 

 .للنساء المرضعات

ون وجستير  ( TMLevonelleع ت)مثل لوفينيل حبوب الير
 
 
" ألنهه عرف هذت ا باسم حبوب "الصباح التاىلي

ً
ساعة من   24خلل  ا كون أكتر فاعلية إذا تم تناولهت  ا أيض

ذلك قد لم يحدث   كان  إذا ختر إطلق البويضة )عمل عن طريق تأا تممارسة الجنس دون وقاية. إنه

ي (. يمكن تناولهبالفعل
أقل فاعلية   كونت  ا أيام بعد ممارسة الجنس بدون وقاية ، ولكنه 3مدة تصل إىل ا ف 

 .ألخذها   ككلما طال انتظار 

 .ؤثر عىل الرضيع أو حليب الثديتللنساء المرضعات ولن   ةمناسب  وهي تبف  

ي اسكتلندا إذا كنت مسجل وب الحصول عىل هذه الحبيمكنك 
 
ا من الصيدليات ف

ً
لدى طبيب عام ،   ةمجان

.أو من عيادة الصحة الجنسية المحلية
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يستال   ( TMEllaOne ع.مإيالوان  مثل) تأسيتاأوليير
ي  يمكن تناول هذه الحبة  
عمل عن ت  ا أيام بعد ممارسة الجنس بدون وقاية. إنه   5مدة تصل إىل  ف 

 .بالفعل( ذلك قد لم يحدث كان  البويضة )إذا  فراز طريق تأختر إ 

ون. يمكنك الحصول عىل ا إنه وجستتر ي تحتوي عىل الت 
   أكتر فعالية من موانع الحمل الطارئة الت 

ي اسكتلندا إذا كنت مسجل   EllaOneTM   مع. إيالوان  
ا من الصيدليات ف 

ً
لدى طبيب عام    ةمجان

ي أو  
الحمل   ف  لمنع  الهرمونية  الطرق  تجعل  المحلية.  الجنسية  الصحة   ع.م   إيلوان  عيادة 

 TMEllaOne    أيام    5أقل فعالية ، لذلك يجب عدم استخدام أي طرق هرمونية لمنع الحمل لمدة

   TMEllaOne م  ع. إيلوان بعد تناول 

الثدي   حليب  من  بالتخلص  المرضعات  النساء  نصح 
 
تناول   7لمدة  ت بعد   ع.م  إيلوان  أيام 

TMEllaOne .  
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ى وكاليدالصحة الوطنية  لحةمص  أن آيتش أس لغالسكو الكير

NHS Greater Glasgow & Clyde 
 .  ما يتوفر لديها أن تسأل عيادتك   من الجدير منع الحمل.   طرقالعام  الطبيبعيادات يمكن أن توفر 
 ( Sandyford Sexual Health Service) د ساندي فور لالصحة الجنسية  مصلحة

ي ذلككاملة للصح  قدم خدمة ت
 :ة الجنسية بما ف 

ويد بها  وسائل منع الحمل عن معلومات   •  والت  

 "  اللولب"منع الحمل داخل الرحم وسيلة إدخال وإخراج   •

 إدخال الغرسة وإزالتها  •

 قطع القناة الدافقة  •

 خدمات اإلجهاض  •

. الخطوط  8130 211 0141  الرقم   والمعلومات واالستشارة ، اتصل عىل للحصول عىل المواعيد  

مساءا باستثناء أيام العطل الرسمية أو قم   4:15إىل  8.30مفتوحة من االثنير  إىل الجمعة من الساعة 

     https://www.sandyford.scot  بزيارة

 

 :يرح  االطلع عىل موقعنا لمزيد من المعلومات

 انجاب طفل منع الحمل بعد  •

  www.sandyford.scot/sexual-health-services/contraception/ after-having- 

a-baby/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sandyford.scot/
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 خدمة قطع القناة الدافقة
ي 
    Sandyford Sexual Health Service   سانديفورد لالصحة الجنسية  مصلحة مقرها ف 

 

 :المواعيد عن طريق أخذ يمكن 

 (8654 211 0141)   اإلحالة الذاتية لموعد قطع القناة الدافقة قبل العملية •

 

 فريق تغذية الرضع 
 . الطبيعيةيرح  التحدث إىل القابلة أو الزائرة الصحية للحصول عىل دعم محىلي للرضاعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 NHS Lothian مصلحة الصحة الوطنية أن آيتش آس لوثيان  مقتبس ومستنسخ بإذن من 

ي الحصول عىل هذه الوثيقة بحروف  ين\ كنت ترغب إذا  
ف 

اي أو  أكت   ، يرح  االتصال  أو عىل صيغة الت  ي
ب  شكل صون 

 : عىل سانديفورد 

 

ح     إذا أردت الحصول عىل هذه الوثيقة بلغة أخرى، فتر

 : ب  االتصال
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