
 
 
 
 
 
 
 
 

  بچے یک پیدائش ےک بعد مانع حمل
 کا آغاز کرنائی   دوا 

(Starting Contraception After Having A Baby – Urdu) 

 ےک ایےس طریق کار کا انتخاب کرنے می  دوا ئی مانع حمل 
 آپ یک مدد کرنا جو آپ ےک لئی مفید ہو  
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وری  ؟ یہ کیوں ضے  ہے

ورت ایک بار پھر ’’ انتہائی ‘‘   یمانع حمل حمل یک ضر ر آپ ےک     -ےک ساتھ واپس آجائی ہے    تی 
، لہذا    3بچے یک پیدائش ےک بعد جلد یہ   وع کرنا یہ اس کو  ہفتوں می  رِجيح طور پرجلد شر

َ
ت

۔   بہیی ہوتا ہے

 کہ آپ اپنر  
ی

منتخب کردہ طریق کار پر ہسپتال می  عمےل یا کمیونٹی اس بات کو یقیٹر بنائی یک
 تاکہ آپ اپنر بچے یک پیدائش ےک ساتھ یہ اس  

ی
آسائر ےس اور جلدی ےک ساتھ عمل کرسکی  ےک

 کا آغاز کر دیں۔

ے آخری حمل می  اس پر بطور ایک آپشن تبادلہ خیال ہوا ہوتا۔“ ا   کاش کہ می  می  پھر ےس حاملہ ہو گٹی تیھ جب می 

ورت تیھ لیکن  تھا۔پہال بچہ ضف پانچ ماہ یہ کا ہوا    3می  جانٹی تیھ کہ مجھے اپنر ایمپالنٹ ےک لئی اپائنٹمنٹ لینر یک ضر

 اور دیکھ بھال ےک معامالت ےک لئ  وقت نکالئر یک کوشش کرنا ناممکن تھا۔ 
ی

 سال ےس کم عمر بچوں یک زندیک

 سالہ نتاشہ۔  27کالئیڈ بینک، گالسگو ےس 

 مانع حمل ےک متبادل طریق  
بارے می  بہت ےس مؤثر اور محفوظ طریقی دستیاب ہی  جو ان لوگوں ےک لئی  مانع حمل ےک  

موزوں ہی  جن ےک ہاں ابیھ ابیھ بچہ پیدا ہوا ہو۔  ہم پہےل ان طریقوں پر تبادلہ خیال  
۔ 
ی
 کریں ےک

 ایمپالنٹ  •

ائن سسٹم )آئی یو ایس(  • اؤٹی 
 'ہارمونل کوائل'۔ -ہارمونل انیی

ائن ڈیوائس )آئی  • اؤٹی 
 'غی  ہارمونل کوائل'۔  -یو ڈی( کاپرانیی

 انجیکشن •

ائنہم جانئی ہی  کہ  اؤٹی 
ر جو انیی )ہارمونل اور غی  ہارمونل کوائل(  طریقی  وہ خواتی 

ر ےک مقابےل می  غی  منصوبہ بند    ہی  ان می  ان خواتی 
اورپیوندکاری ےک طریقی استعمال کرئی

۔حمل ہونر کا امکان چار گنا کم ہوتا ہے جو دیگر طریقی اس  ہی 
لیکن اگر آپ   تعمال کرئی

 تو آپ نسبندی ےک  
ی

ورت نہی  ہو یک ر ہے کہ آپ کو کبیھ بیھ مزید اوالد یک ضر کو یقی 
۔ عام طور پر سب ےس بہیی متبادل مردانہ نسبندی )ویسکٹویم(  بارے می  غور کرسکٹی ہی 

۔  ا ہوت ر اکیر   ہے دیگر مانع حمل طریقوں یک ایک وسیع اقسام موجود ہے جو خواتی 
۔م  ہی 

 ہی  لیکن حمل ےس بچنر ےکلئ  درست طریقہ   نتخب کرئی
یہ طریقی بیھ کارگر ہونی

۔ ورت ہوئی ہے  استعمال کرنر یک ضر

 ہارمون( گویل 1اونیل ) -پروجسٹوجن  •

کہ ہارمونل مانع حمل ) •  ہارمونز(  2مشیی

 گویل -

 پیچ ]پیوند[  -

 رنگ  -

پھیالؤ کو بیھ روک سکئی  یہ جنیس طور پر منتقل ہونر واےل انفیکشن ےک   -کنڈومز  •
۔ ۔  18می  ےس  100یہ  ہی  ر می  مانع حمل ےک طور پر ناکام ہوسکئی ہی   خواتی 

ہر طریق کار ےک بارے می  مزید تفصییل معلومات اور  بہیی رانی حاصل کرنر ےک لئ  یہ  
۔ آپ یک میڈ وائف ]دایہ[ آپ ےک   کتابچہ مالحظہ فرمائی  کہ آپ ےک لئی کیا مناسب ہے

۔ چیت  ساتھ قبل از پیدائش ےک ویزٹ ےک دوران مانع حمل ےک بارے می  بات  
ی

 کرے یک
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 مانع حمل اور چھائ  ےس دودھ پالنا 
چھائی ےک ذریےع دودھ پالئی وقت متعدد مانع حمل ادویات دستیاب 

۔   ہی 
بچے یا آپ ےک چھائی ےک دودھ پر اثر انداز نہی   یہ آپ ےک   ہوئی

(۔ چھائی ےس   ہوں گی  )اس کتابچے می  ان کا تفصیل ےس ذکرموجود ہے
دودھ پالنا مانع حمل ےک لئ  سب ےس قابل بھروسہ طریقہ نہی  ہے )یہ  

(۔  24می     100عام طور پر  ر ےک لئی ناکام ہوجاتا ہے تاہم، آپ ےک   خواتی 
 م ہوتا ہے اگر: حاملہ ہونر کا امکان ک

 آپ کا بچہ چھ ماہ ےس کم عمر کا ہے اور  •

وع نہی  ہوئی اور  •  آپ کو دوبارہ ےس ماہواری آنا شر

بغی  کیس بوتل ےک پوری طرح ےس دودھ پال ریہ ہی  )یعٹر   وقت  آپ دن اور رات ےک •
بعد(۔  6گھنئی بعد اور رات کو   4دن می  ہر   گھنئی

دودھ یک فراہیم می  پریشائر کا سامنا ہو تو آپ کو  اگر آپ کو چھائی ےس دودھ پالئر یا 
۔   مشورے ےک لئ  ہسپتال می  نوزائیدہ بچوں ےک فیڈنگ سینیی ےس رابطہ کرنا چاہنی

(۔   )تفصیالت ےک لئی آخری صفچ پر معلومات کا حصہ مالحضہ فرمائی 
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 ایمپالنٹ 
چھوئی سا راڈ ہوتا ہے  ایمپالنٹ مڑی ہوئی ماچس یک تییل جیسا ایک  

۔ یمپالنٹ  ا جےس آپ ےک باالئی بازو یک جلد ےک نیچے داخل کیا جاتا ہے
پروجسٹوجن نایم ہارمون خارج کرتا ہے جو آپ یک بیضہ دانیوں کو انڈے  
جاری کرنر ےس روکتا ہے اور آپ یک بیضہ دائر ےک بلغم کو گاڑھا کر دیتا  

۔  ہے اور مٹر کو انڈے می  جائر ےس روکنر می    مدد کرتا ہے

 فوائد 
اس کو آپ ےک بچے ےک پیدا ہونی یہ ہسپتال چھوڑنر ےس پہےل داخل کیا    •

۔   جاسکتا ہے

ر سال تک رہتا ہے  •  ۔ تی 

ر می  ےس   10،000 • ۔  5خواتی   می  ناکام ہوتا ہے

ی فورا • ر  تو زرخی 
۔   ˝جب ہٹا دیا جائی  واپس آ جائی ہے

۔   •  ہلیک ےس ماہواریاں آسکٹی ہی 

۔  • ر ےک لئ  مناسب ہوتا ہے  وایل خواتی 
 چھائی ےس دودھ پالئر

۔  •  اس کو لگا کر بھول جائی 

 نقصانات 

(۔ •  ماہواری نہی 
 ممکنہ طور پر ئے قائدہ ماہواریاں )یا کوئی

وع کر سکت  ہوں؟  می  اپنے بچے یک پیدائش ےک بعد اس کا استعمال کب ےس شر
اس کو گھر جائر ےس قبل ہسپتال می  نصب کیا جا   ائش ےک فورا بعد۔ اپنر بچے یک پید

۔   سکتا ہے



5 
 

ائن سسٹم )آئی یو ایس(  اؤٹٹ 
 ہارمونل انٹر

ہارمونل آئی یو ایس ایک چھوٹاسا ئی شکل کا آلہ ہے جو کہ آپ یک بچہ   

۔   )رحم ( می  رکھا جاتا ہے
رکھ کر حمل کو   و پتال یہ رحم یک پرت ک دائر

ر کو اکیر اوقات ہلیک یس ماہواری آئی ہے یا بالکل  روکتا ہے اور  خواتی 

۔    نہی  آئی

 فوائد 
 ۔ پانچ سال تک رہتا ہے  •
ر می  ےس  1000 • ۔  2خواتی   می  ناکام ہوتا ہے

( یا بچے یک پیدائش ےک لئ    • ہم آپ ےک بچے یک پیدائش ےک ساتھ یہ )لییے وارڈ می 
۔ آپریشن ےک دوران اس کو   داخل کرسکئی ہی 

۔  •  اس کو لگا کر بھول جائی 

۔  •  اس کو باآسائر نکاال جا سکتا ہے

 ۔ پر مشتمل ہوتا ہے  محفوظ ہارمون یک بہت کم خوراک •
ی فورا • ر  تو زرخی 

۔  ˝جب ہٹا دیا جائی  واپس آ جائی ہے

(۔ / حیض •  )یا خون بہنا بالکل رک سکتا ہے
ی

 ماہواری شاید ہلیک یس ہو یک

۔   • ر ےک لئ  اچھا ہے  وایل خواتی 
 چھائی ےس دودھ پالئر

آپ   اگر  ےک بجائی  فٹ کرنر  جب آپ دودھ پال ریہ ہوںخاص طور پر   اس کو بعد می   •
 ےک دوران  

ی
جائی تو خطرہ کم تر ہوتا ہے کہ کوائل آپ ےک رحم   کر دیا نصب  یہ  یک زچگ

   کو پھاڑ دے
ی

 )اس می  سوراخ کر دے یک
ی

 ۔(یک

 نقصانات 
ر  وہ • ر   ہوںحاملہ نہ کوائل لگوانی وقت جو کہ   خواتی  ان یک نسبت اگر حاملہ خواتی 

خارج  اس ےک  ان ےک رحم ےس تو   جائی  وقت کوائل لگائی یک پیدائش ےک   کو ان ےک بچے 
۔   ہو جائر   )باہر نکل جائر کا( کا امکان قدرے کم ہوتا ہے

 ۔ ہوتا ہے  انفیکشن کا معمویل سا خطرہ •
کا وقت    ماہ چند ایکجس ےک حل می   ئی ہے مکنہ طور پر ئے قاعدہ ماہواری آم •

۔   لگ سکتا ہے

وع کر سکت  ہوں؟   می  اپنے بچے یک پیدائش ےک بعد اس کا استعمال کب ےس شر
 ےک بعد پہےل ہارمونل آئی یوایس کو یا  

ی
گھنٹوں ےک اندر اندر یا چار ہفتوں بعد    48تو زچگ

 اور آپ یک  
ی
 ےس قبل بات کریں ےک

ی
۔اس پر آپ یک میڈ وائف یا ڈاکیی زچگ فٹ کیا جاسکتا ہے

 ےک وقت 
ی

۔اس کو آپریشن ےک ذریےع بچے یک   اس کو لگائر  زچگ ےک لئی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے
۔ اگر آپےک بچے یک پیدائش طبیع طور پر ہوئی ہے تو   پیدائش ےک وقت بیھ لگایا جا سکتا  ہے

۔  یا آئی یو ایس کو  اس بات کا جائزہ لینر ےک لئ  کہ آ آپ ہارمونل آئی یو ایس لگوا سکٹی ہی 
ورت پیش آئی   4-6گیا ہے   لگایا صحیح طریقی ےس  ہفتوں بعد دوبارہ ےس معائنہ کرنر یک ضر
۔ عام طور پر یہ  ریب یہ جنیس صحت ےک کلینک می  ہوگا۔ آپ ےک گھر ےک ق معائنہ ہے
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ائن ڈیوائس )آئی یو ڈی( ا کاپر  اؤٹٹ 
  'غٹ   -نٹر

 ارمونل کوائل'ہ
کاپرآئی یو ڈی چھوٹا سا ئی شکل کا ایک آلہ ہوتا ہے جو کہ آپ یک بچہ دائر  

۔یہ )رحم( می  رکھا جاتا ہے اور  ےک طریقی کو بدل دیتا ہے  مٹر یک حرکت کرنر
۔ ر ہونر ےس روکتا ہے  یو ڈی می  قدرئی اور   یہ عمل انڈے کو ذرخی 

اس طرح ےک آئی
٪ ہارمون ےک بغی  ہوتا ہے  100یہ  ۔ محفوظ کاپر یک تھوڑی یس مقدار موجود ہوئی ہے 

۔ بناتا اور ماہواری کو باقاعدہ   ہے

 فوائد 
( 10یا  5 •  ۔سال تک موجود رہتا ہے )کاپر آئی یو ڈی یک قسم پر منحرص ہے
ر می  ےس  1000 • ۔  8خواتی   می  ناکام ہوتا ہے

( یا بچے یک پیدائش ےک لئ    • ہم آپ ےک بچے یک پیدائش ےک ساتھ یہ )لییے وارڈ می 
۔   آپریشن ےک دوران اس کو داخل کرسکئی ہی 

۔ •  اس کو باآسائر نکاال جا سکتا ہے

۔ •  ہارمون نہی  ہونی
 کوئی

۔  •  اس کو لگا کر بھول جائی 

۔ •  اس کو باآسائر نکاال جا سکتا ہے

 آپ یک معمول یک ماہواری کو تبدیل نہی  کرے گا۔   •

ی فورا • ر  تو زرخی 
۔  ˝جب ہٹا دیا جائی  واپس آجائی ہے

ر ےک لئ   چھائی ےس دود •  وایل خواتی 
۔ ہوتا  موزوںھ پالئر  ہے

اس کو بعد می  فٹ کیا جائی خاص طور پر جب آپ دودھ پال ریہ  کہ    اس ےک  بجائی  •
 ےک دوران نصب کیا جائی تو   اگر اےس   ںہو 

ی
خطرہ کم تر ہوتا ہے    اس بات کا   آپ یک زچگ

   کہ کوائل آپ ےک رحم کو پھاڑ دے
ی

 ۔ )اس می  سوراخ کر دے( یک

 نقصانات 
جب اس کو بچے یک پیدائش ےک وقت داخل کیا جاتا ہے تو اس ےک رحم ےس اخراج   •

ر یک نسبت جو کہ حال یہ   )باہر نکل جائر کا( کا امکان قدرے کم ہوتا ہے ان خواتی 
 کوکوائل لگائی گٹی تیھ۔ می  حاملہ نہ تھی  جب ان  

 انفیکشن کا معمویل سا خطرہ۔  •

۔   •  آپ یک ماہواری بھاری اور زیادہ تکلیف دہ ہوسکٹی ہے

وع کر سکت  ہوں؟   می  اپنے بچے یک پیدائش ےک بعد اس کا استعمال کب ےس شر
 ےک بعد پہےل 

ی
 گھنٹوں ےک اندر اندر یا پھر چار ہفتوں  48کاپر ہارمونل آئی یوڈی کو یا تو زچگ

 ےس قبل بات  
ی

۔ اس ےک بارے می  آپ یک میڈ وائف یا ڈاکیی زچگ بعد فٹ کیا جاسکتا ہے
۔  ےک وقت ےک لئی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے

ی
 اور آپ یک زچگ

ی
اس کو آپریشن ےک   کریں ےک

۔ اگر آپ ےک بچے یک پیدائش طبیع طور پر   ذریےع بچے یک پیدائش ےک وقت لگایا جا سکتا ہے
۔ہوئی ہے تو آپ ہارمو   یو ڈی لگوا سکٹی ہی 

اس بات کا جائزہ لینر ےک لئ  کہ آیا آئی یو   نل آئی
ورت   4-6ایس کو صحیح طریقی ےس رکھا گیا ہے  ہفتوں بعد دوبارہ ےس معائنہ کرنر یک ضر

۔ عام طور پر یہ آپ ےک گھر ےک قریب یہ جنیس صحت ےک کلینک می  ہوگا۔   پیش آئی ہے
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 انجیکشن
بالکل اپنر نام یہ یک طرح کا ایک انجیکشن ہوتا ہے جو آپ کو حاملہ  جیگ 

۔ جیگ می  پروجسٹوجن موجود ہوتا ہے جو کہ   ہونر ےس محفوظ رکھتا ہے
۔  ایک ہارمون ہے جو آپ یک بیضہ دانیوں کو انڈے خارج کرنر ےس روکتا ہے
ئر ےس  یہ آپ ےک تخیم مادے کو گاڑھا بیھ کر دیتا ہے اور مٹر کو انڈے می  جا

۔   روکنر می  مدد کرتا ہے

 فوائد 
۔   •  اس کو آپ ےک بچے ےک پیدا ہونر ےک بعد وارڈ می  یہ لگایا جا سکتا ہے

۔  3یہ  •  ماہ تک رہتا ہے

ر می  ےس   100 • ۔   6خواتی   می  ناکام ہوتا ہے

۔  •  ماہواری ہلیک یس یا بالکل نہی  آئی

۔  • ر ےک لئ  اچھا ہے  وایل خواتی 
 چھائی ےس دودھ پالئر

انجیکشن بیھ موجود ہے جو کہ آپ اپٹر میڈ وائف یا ڈاکیی ےس تربیت حاصل کرنر  ایک نیا 
۔  3پر ہر   ماہ بعد اپنر آپ کو لگا سکٹی ہی 

 نقصانات 
ر ماہ بعد صحت ےک کیس ماہر ےس معائنہ کروائی  )جب تک   • انجیکشن ےک لئ  ہر تی 

(۔کہ آپ بذات خود اپنر آپ کو انجیکشن لگائر کا فیصلہ نہ کر    لی 

جب آپ انجکشن کا استعمال بند کردیں تو ثمرآوری یک طرف واپیس می  ممکنہ   •
۔    تاخی  ہو سکٹی ہے

۔   •  ماہواری ممکنہ طور پر ئے قاعدہ ہو سکٹی ہے

وع کر سکت    می  اپنے بچے یک پیدائش ےک بعد اس کا استعمال کب ےس شر
 ہوں؟ 

ےس قبل ہسپتال می  لگایا جا  اس کو گھر جائر  بعد۔  ˝اپنر بچے یک پیدائش ےک فورا 
۔   سکتا ہے
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)  پروجسٹوجن اویل پیلز )ئی او ئی
۔ یہ گولیاں ہر  ان گولیوں می  ضف ایک ہارمون پروجسٹوجن ہوتا ہے
۔ پروجسٹوجن یک دو قسمی  ہی  جن می  پروجسٹوجن   ہی 

روز یل جائی
یں جو بیضہ  ر : وہ روایٹی چی   ہی   اویل پیلز ہے

دائر ےک مادے کو گاڑھا کرئی
اور بیضر تک پہنچنر واےل مٹر کو روکٹی ہی  اور نیا ئی او ئی جو کہ بیضہ  

۔  دانیوں کو بیضر جاری کرنر ےس روکتا ہے

 فوائد 
وعات یک جاسکٹی ہی   • یہ بعد از   -جیےس یہ آپ ئر اپنر بچے کو جنم دیا اس یک شر

۔   پیدائش وارڈ ےس دستیاب ہی 

ر می    100 • ۔   9 ےس خواتی   می  ناکام ہوتا ہے

۔  •  بعد از استعمال تبدیل ہو سکٹی ہی 

ر ےک لئ    •  وایل خواتی 
۔  موزوںچھائی ےس دودھ پالئر  ہے

۔  • وجن استعمال نہی  کر سکتی 
ر ےک لئی محفوظ ہی  جو ایسیی  اییس خواتی 

 خون نہی  آتا۔  •
 ممکنہ طور پر کوئی

 نقصانات 
۔  •  ممکنہ طور پر ئے ترتیب ماہواری آ سکٹی ہے

۔  ہر  •  روز الزیم طور پر ایک یہ وقت پر لینا یاد رکھی 

 اگر آپ کو پیچش یا الٹی ہو ریہ ہو توممکن ہے کام نہ کریں۔ •

وع کر سکت  ہوں؟   می  اپنے بچے یک پیدائش ےک بعد اس کا استعمال کب ےس شر
آپ یک میڈ وائف ہسپتال  ےس رخصت ہونر ےس   فوری طور پر اگر آپ چاہٹی ہوں تو۔

۔    قبل آپ کو گولیاں فراہم کر سکٹی ہے
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کہ ہارمونل مانع حمل )یس ایچ یس(  مشٹ 
وجن اور پروجسٹوجن پر مشتمل ہونی  یہ طریقی دو ہارمونز، ایسیی
۔ یس ایچ یس ےک طریقی آپ ےک رحم کو بیضہ جاری کرنر ےس  ہی 

۔   روکنی ہی 

م طور پر یہ ایک گویل ہوئی ہے جےس آپ ہر روز ایک یہ وقت عا
۔   پر لینی ہی 

۔    مارکیٹ می  مختلف اقسام یک گولیاں دستیاب ہی 

ر )پیوند( یا اندام نہائر کا چھال بیھ ہوتا ہے جو کہ بالکل گویل جیسا کام کرتا  اس ےک عالوہ پیچی 
۔   ہے

 ایےس طریق کار ےک فوائد 
ر می  ےس   100 • ۔   9خواتی   می  ناکام ہوتا ہے

۔  •  مخترص، ہلکا اور ماہواری می  کم تکلیف دہ ہوتا ہے

۔  •  بعد از استعمال تبدیل ہو سکئی ہی 

۔ •  مہاسوں می  مدد مل سکٹی ہے

۔  • ر ےک لئ  مناسب ہوتا ہے  وایل خواتی 
 چھائی ےس دودھ پالئر

 نقصانات 
 ہی  انہی  ہائی بلڈ   •

ر جو یہ طریقہ استعمال کرئی پریشر ہو سکتا ہے یا  چند ایک خواتی 
۔ یہ بہت یہ معمویل سا   وع ہو سکتا ہے وں یا پھیپھڑوں می  خون جمنا شر انےک پی 
۔ اگر آپ پہےل یہ ےس صحت ےک مسائل ےس دوچار ہوں توان یک وجہ   خطرہ ہے

۔   ےسآپ یس ایچ یس استعمال نہی  کرسکتی 

 طریقی کو الزیم طور پر درست انداز ےس استعمال کریں۔ اس  •

 و پیچش یا الٹی ہو ریہ ہو توممکن ہے یہ کام نہ کریں۔اگر آپ ک •

وع کر سکت  ہوں؟   می  اپنے بچے یک پیدائش ےک بعد اس کا استعمال کب ےس شر
ہفتوں تک   6اگر آپ چھائی ےس دودھ پال ریہ ہی  تو آپ اپنر بچے یک پیدائش ےک 

۔ کہ ہارمونل طریقہ استعمال نہی  کرسکتی 
دودھ نہی  پال  اگر آپ چھائی ےک ذریےع  مشیی
وع   یہ ہی  ر کہ ہارمونل مانع حمل شر ر ہفئی بعد مشیی تو آپ اپنر بچے یک پیدائش ےک تی 

 ےک بعد 
ی

ر کو صحت یک وجوہات یک بنا پر زچگ   6کر سکٹی ہی  لیکن چند ایک خواتی 
۔ ایس دوران آپ ایک دوشا طریقہ  ورت پیش آ سکٹی ہے ہفتوں تک انتظار کرنر یک ضر

۔ بیھ استعمال کر سک  ٹی ہی 
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 زنانہ نسبندی 
ر ٹیوبوں کو بالک کرنا شامل ہے تاکہ مٹر بیضر ےس ملئر   اس می  فیلوپی 
ےک لئ  نہ جاسےک۔ اگرآپ زنانہ نسبندی ےک بارے می  سوچ ریہ ہی  تو  
آپ کو جلد ےس جلد اپٹر میڈ وائف یا ڈاکیی ےس بات کرئر چاہنی لہذا وہ  

کونےس متبادل سکی  کہ آپ آپ کو مشورہ دے  دستیاب  طریقی  ےک لئ 
اٹورین طریقی )ہارمونل آئی یو   ۔ یاد رکھی  کہ اس کتابچے می  درج انیی ہی 
ایس اور کاپر آئی یو ڈی( اور ایمپالنٹ زنانہ نسبندی ےک مقابےل می  زیادہ  

۔   ہی 
 مؤثرہونی

 فوائد 
۔  •  مستقل ہے

ر می  ےس   200 • ۔   1خواتی   می  ناکام ہوتا ہے

۔  •  ماہواری می  تبدییل نہی  ہوئی

 نقصانات 
۔ • ح زیادہ ہوئی ہے  بچے یک پیدائش ےک آپریشن ےک دوران ناکایم یک شر

۔   •  ناقابل تغی  ہوتا ہے

ر ہو کہ ایک بار پھر حاملہ نہی  ہونا۔   •  الزیم طور پر یقی 

 جرایح طریق کار۔ •

۔   • ورت پیش آ سکٹی ہے  جرنل اینستھیٹک یک ضر

وع کر سکت  ہوں؟ می  اپنے بچے یک   پیدائش ےک بعد اس کا استعمال کب ےس شر
چونکہ یہ مانع حمل کا ایک مستقل طریقہ ہے لہذا آپ کو قطیع طور پر اس بات کا  

۔  ورت نہی  ہے ورت ہوئی ہے کہ آپ کو مزید اوالد یک ضر اگر بچے یک   فیصلہ کرنر یک ضر
کن ہے کہ اس کام کو  پیدائش ےک لئ  آپریشن یک منصوبہ بندی کر دی گٹی ہو تو مم 

۔   بیک وقت یہ انجام دے دیا جائی
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 ویسکٹویم -مردانہ نسبندی 
اس می  ان نلکیوں )واس ڈیفرینس( کو جو خصیوں ےس عضو تناسل تک 

 ہی  بند کر دینا  شامل ہے ۔
یہ لوکل اینستھیٹک ےک تحت   مٹر ےل کر جائی

۔ اس کو کمیونٹی کلینک  ایک فوری طور پر انجام  دیا جائر واال طریق کار ہے
۔مقایم شوشر ےک لئ  براہ کرم لیفلیٹ کا آخری   می  انجام دیا جا سکتا ہے

۔ زنانہ نسبندی یک نسبت مردانہ نسبندی زیادہ   صفحہ مالحظہ فرمائی 
۔ ائن طریقی   سادہ اور مؤثر ہوئی ہے اؤٹی 

یاد رکھی  کہ اس کتابچے می  درج انیی
)ہارمونل آئی یو ایس اور کاپرآئی یو ڈی( اور ایمپالنٹ  زیادہ موثر، قابل تغی   

۔   ہی 
 ہونی

 فوائد 
۔  •  مستقل ہے

۔ 1می  ےس  2000 •  می  ناکام ہوتا ہے

۔   •  لوکل اینستھیٹک ےک ساتھ کیا جاتا ہے

 نقصانات 
•  

 جرایح طریق کار۔ •

 ۔ پیچیدگیوں ےک خطرات •

ورت ہوئی ہے جب  اس وقت تک قابل اعتماد مانع حمل  • استعمال کرنر یک ضر
۔   12اس کو طریقہ کار ےک بعد  تک کہ عمل یک کامیائے یک تصدیق نہ ہو جائی

 ہفتوں می  کیا جائی گا۔

وع کر سکتمی  اپنے بچے یک پیدائش ےک بعد   ہوں؟  ا اس کا استعمال کب ےس شر
اس بات کا فیصلہ  چونکہ یہ مانع حمل کا ایک مستقل طریقہ ہے لہذا آپ کو قطیع طور پر 

۔آپ یا تو اپنر یحے  ورت نہی  ہے ورت ہوئی ہے کہ آپ کو مزید اوالد یک ضر ئی ےس    کرنر یک ضر
طیکہ یہ طریق کار   اپنر آپ کو از خود  ریفر کر سکئی  ہی  یا  ریفر کرنر ےک لئ  کہہ سکئی  ہی  بشر

۔ مالحظہ فرما 15مقایم معلومات ےک لئ  صفحہ  لوکل شوس ےک پاس دستیاب ہو۔   ئی 
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 ہنگایم مانع حمل

ہفتوں تک غی  محفوظ جنیس عمل انجام   3اگر آپ ئر اپنر بچے یک پیدائش ےک بعد ابتدائی  
۔ اگر آپ ئر قابل اعتماد مانع  

ی
ورت نہی  ہویک دیا ہو تو آپ کو ہنگایم مانع حمل یک ضر

ا ہے تو آپ حاملہ  دنوں ےک بعد جنیس عمل انجام دی  21حمل استعمال کئ  بغی  پہےل 
۔   ہوسکٹی ہی 

 ئل( اور ہارمون گولیاں۔ا کاپر آئی یو ڈی )کو   -ہنگایم مانع حمل یک دو اہم اقسام ہی  

ائن ڈیوائس )آئی یو ڈی(  اؤٹٹ 
یہ ہنگایم مانع حمل کا سب ےس   ‘غٹ  ہارمونل کوائل’  -کاپرانٹر

۔   10٪ مؤثر( اور ایمرجنیس گولیوں ےس  99مؤثر طریقہ ہے )  گنا زیادہ موثر ہوتا ہے

دنوں تک )اور بعض اوقات اس ےس بیھ   5غی  محفوظ جنیس عمل انجام دینر ےک بعد  
۔  عام طور پر اس کا   زیادہ طویل عرصہ تک( آپ ہنگایم آئی یو ڈی نصب کروا سکٹی ہی 

۔ لگان ر ےک لئی موزوں ہے اس کو ایمرجنیس مانع   ا آسان ہے اور کیس بیھ عمر یک خواتی 
حمل یک خاطر آپ یک  کم از کم اگیل ماہواری تک آپ ےک رحم ےک اندر رہنا ہوتا ہے لیکن  

سال ےک درمیان تک رہ سکتا    10اور  5آپ اس کو مانع حمل ےک اپنر بنیادی طریقی )جو کہ 
( ےک طور پر رکھنر کا  ر ےک لئ   ہے  وایل خواتی 

۔یہ چھائی ےس دودھ پالئر فیصلہ کرسکٹی ہی 
۔  موزوں ہے

 پروجسٹوجن گویل )یعتے لیونییل ئر ایم( 

اس کو ’صبح ےک بعد‘ گویل ےک نام ےس بیھ جانا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ غی  محفوظ جنیس  
۔  24عمل ےک  انڈے ےک اخراج می   یہ  گھنٹوں ےک اندر اندر یل جائی تو زیادہ مؤثر ہوئی ہے

(۔  تاخی  پیدا کرنر ےک ذریےع کام کرئی ہے )اگر ایسا پہےل ےس نہی  ہوا ہے
ایام تک لیا جاسکتا ہے لیکن اگر آپ اس   3دن بعد تک اےس    5غی  محفوظ جنیس عمل ےک  

 تو یہ کم مؤثر ہو سکٹی کو لینر می  زیادہ تاخ
ی

۔   ی  کریں یک  ہے

ر ےک لئی موزوں ہے اور یہ بچے یا دودھ یک   یہ چھائی ےک ذریےع دودھ پالئر وایل خواتی 
 فراہیم کو متاثر نہی  کرے  
ی

 ۔ یک

ڈ ہوں تو یہ گویل لوکل جنیس ہلیتھ   اگر آپ اسکاٹ لینڈ می  کیس یحے ئی ےک پاس رجسیی
۔   کلینک یا فارمیسیوں ےس مفت حاصل کر سکٹی ہی 



 

یسٹل ایسیٹیٹ )یعتے ایالوین ئر ایم(   الٹی

۔ 5گویل غی  محفوظ جنیس عمل انجام دینر ےک بعد یہ   یہ انڈے ےک   ایام تک یل جا سکٹی ہے
(۔   اخراج می  تاخی  پیدا کرنر ےک ذریےع کام کرئی ہے )اگر ایسا پہےل ےس نہی  ہوا ہے

۔  اگر آپ اسکاٹ لینڈ می  کیس یحے   یہ پروجسٹوجن ایمرجنیس مانع حمل ےس زیادہ موثر ہے
ڈ ہوں  تو لوکل جنیس ہلیتھ کلینک یا فارمیسیوں ےس ایالوین ئی ایم مفت  ئی ےک پاس رجسیی
۔   ہی  ، لہذا  ؤ مانع حمل ےک ہارمونل طریقی ایالوین ئی ایم کو کم م حاصل کر سکٹی ہی 

ثر بنائی
ایام تک مانع حمل ےک کیس بیھ ہارمونل طریقی کو   5آپ کو ایالوین ئی ئی ایم لینر ےک بعد 

۔   استعمال نہی  کرنا چاہنی

ر کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایالوین لینر ےک بعد چ  وایل خواتی 
  7ھائی ےک ذریےع دودھ پالئر

 دن تک چھائی ےک ذریےع دودھ ترک کردیں۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NHS Greater Glasgow & Clyde Service 
۔ اپٹر پریکٹس ےس دریافت کرنا کہ کیا دستیاب  یحے ئی پریکٹس مانع حمل مہیا کرسکٹی ہی 

۔    ہے مفید مطلب ہو سکتا ہے

 

 سینڈی فورڈ جنیس ہیلتھ شوس
 :  جنیس صحت یک ایک مکمل شوس فراہم کرئی ہے جس می  یہ شامل ہی 

 مانع حمل ےک بارے می  معلومات اور فراہیم۔  •

ائن مانع حمل ‘کوائل’ لگانا اور ہٹانا۔  • اؤٹی 
 انیی

 ایمپالنٹ نصب کرنا اور ہٹانا۔  •

 کرنا۔    نسبندی •

 ۔اسقاط حمل یک خدمات •

عوایم   0141  211  8130برانی اپائنٹمنٹ، معلومات اور مشورہ اس پر فون کریں  
بچے تک   4.15 بچے تا سہ پہر  8.30تعطیالت یا ویزٹ ےک عالوہ الئنی  پی  تا جمعہ صبح 

 :  https://www.sandyford.scotکھیل رہٹی ہی 

 :  براہ کرم اس بارے می  مزید معلومات ےک لئ  ہماری ویب سائیٹ مالحظہ فرمائی 

 ےک بعد مانع حمل •
ی

 زچگ

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.sandyford.scot/
http://www.sandyford.scot/sexual-health-services/contraception/


 

 ویسکٹویم شوس 

۔    سینڈی فورڈ جنیس ہیلتھ شوس می  موجود ہے

 :  جا سکٹی ہی 
 اپائنٹمنٹس اس طرح ےس بنائی

آپریشن ےس قبل نسبندی یک اپائنٹمنٹ ےک لئ  اپنر آپ کو خود   •
 ( 0141 211 8654کریں )ریفر  

 [ Infant Feeding Teamاینفینٹ فیڈینگ ٹیم ]
 می  مدد[  براہ کرم لوکل بریسٹ فیڈنگ سپورٹ

ےک   ]چھائی ےس دودھ پالئر
 لئ  اپٹر میڈ وائف یا ہیلتھ ویزٹر ےک ساتھ بات کریں۔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
تیار کیا گیا  ازشنو این ایچ ایس لوتھیاں یک مہربائر ےس موافقت پذیر بنایا اور اس کو 
۔  ہے
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