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* تورم حول المهبل أو العضو الذكري أو الخصيتين .

كيف أعمل تحليل للكشف عن األمراض التناسلية ؟

* أالم بمنطقة الحوض .

هناك أن واع مختلفة من األختبارات للكشف عن اإلصابة
باإلم راض التناسلية  .تشمل هذه اإلختبارات الكشف العيني
على منطقة األعضاء التناسلية (المهبل و العضو الذكري)
ب واسطة المعالج الصحي اوإيضا بفحص الجلد و بفحص
عينة من الدم أو تحليل البول أو بتحليل عينة مسحة من
القروح أو األعضاء التناسلية (المهبل أو العضو الذكري)
في حالة ما إذا كانت نتيجة الفحص لإلصابة باألم راض
التناسلية إيجابية فقد يسألك الطبيب المعالج المختص على
معلومات عن اإلشخاص الذين كان وا على عالقة جنسية
سابقة معك لكي يتم عالجهم أيضا  .مع الحفاظ على سرية و
خصوصية هذه المعلومات .لن تحتاج إلي م وافقة من شريك
الحياة أو إذن من والديك للحصول على فحص سري و
مجاني للكشف عن اإلصابة بالم راض التناسلية  .يمكن إج راء
اإلختبار بواسطة الطبيب المعالج إوفي احد العيادات العامة
أو عيادات طب المجتمع .

قد ال يكون عندك أي أع راض أو أع راض كثيرة مجتمعة .
إذا كنت نشط و تمارس العالقة الجنسية أستشير الطبيب
المعالج للكشف الطبي  .يمكنك أن تقوم بعمل التحاليل و
الفحوص للكشف عن وجود األم راض التناسلية م رات عديدة
او كلما أردت .
ما ذا أفعل لكي أحمي نفسي من اإلصابة باألمراض
التناسلية ؟
بإستخدام وسائل الحماية الجنسية بإستخدام عازل يمنع جسم
كل شخص من التالمس المباشر مع الجسم األخر  .عند
األلتقاء الجنسى س واء عن طريق المهبل أو فتحة الشرج
يمكن إستخدام عازل خارجي من الالتكس أو عازل داخلي
أو قفازات لتقي من إنتقال األم راض التناسلية  .كدلك يمكن
إستخدام ال واقي الذكري على األلعاب الجنسية لمنع إنتشار
العدوي .و لو تمارس الجنس الفموي من الممكن أن تستخدم
الواقي الذكري أو الحاجز الفمي (مربع من مادة ألالتكس)
لتقليل خطورة اإلصابة باألم راض الجنسية .قم بوضع ال واقي
علي العضو الذكرى أو الحاجز الفمي علي فتحة الشرج أو
فتحة المهبل حتي يمنع اإلتصال المباشر بإف رازات الجسم .
و لو ليس عندك الحاجز الفمي يمكنك صنع واحد من
ال واقي الذكري  .قص ال واقى الذكرى بحرص من الفتحة الي
المنتصف ثم أفتحه وقم بفرده بيديك اإلثنين و ضعه علي
منطقه التالمس الجلدي و بالتالي فإن الفم لن يلمس بصوره
مباشرة أعضاء جسم الشخص االخر  .عدم مشاركة اإلبر أو
الس رنجات لو إردت عمل وشم أو ثقوب بالجسم من األفضل
أن تذهب الي مكان مرخص.و يمكن أن تحصل على أدوات
دعم مجاني لتقليل التعرض لألذي من مكاتب الصحة العامة
أو عيادات الصحة المجتمعية.
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األمراض التناسلية
ما هي األمراض التناسلية؟
* األم راض التناسلية هي عبارة عن أم راض تنتقل من شخص
آلخر عن طريق اإلتصال الجنسي .
* تنتقل بعض األم راض التناسلية عن طريق دخول أف رازات
و س وائل الجسم الملوثة بالمرض مثل (الدم أو السائل
المنوي أو إف رازات المهبل أو س وائل من فتحة الشرج) إلى
الدم أثناء ممارسة العالقة الجنسية عن طريق المهبل أو
الفم او الشرج .
* و تنتقل بعض األم راض التناسلية عن طريق لمس الجزء
من الجلد المصاب بالمرض .

ال يمكن الشفاء من العديد من األم راض التناسلية التي
تحدث بسبب األصابه بالفيروسات و لكن هناك بعض األدوية
التي تعطي للحد من تطور المرض أو لتخفيف اآللم أو
األوجاع .وهذه هي بعض األمثله على تلك األم راض:
* الورم الحليمى البشرى الفيروسى  /بثرة األعضاء التناسلية
(متوفر لقاح لمنع العدوى ببعض أشكال هذا الفيروس)
فيروس الهيومان بابيلوما
* فيروس الهربس
* اإليدز
* مرض الكبدي الوبائى سي

* و بعض األم راض التناسلية تنتقل عن طريق مشاركة
الحقن بنفس الس رنجة أو األبر عند تناول المخدرات أو
مشاركة األلعاب الجنسية .

* مرض الكبد الوبائى ب و ألف
(هناك لقاح متوفر لمنع العدوى بهذه األم راض)

* تنتقل بعض االم راض التناسلية عن طريق أنتقال المرض
من الشخص المصاب إلي الطفل اثناء فت رة الحمل أوأثناء
عملية ال والدة .

كبف أعرف أذا كنت مصاب بأحد األمراض التناسلية ؟

* و قد يصاب االنسان بأكثر من مرض من األم راض
التناسلية في نفس الوقت .
هل يمكن الشفاء من األمراض التناسلية ؟

قد يصاب األنسان بأحد أألم راض التناسلية و تظهر عليه
األع راض واضحة ا و قد ال تظهر عليه أى أع راض و لكن
الطريقة الوحيدة للمعرفة هي عن طريق التحاليل  .بعض
اع راض األم راض التناسلية قد تكون كالتالى :
* خروج إف رازات مختلفة أو ذات رائحة كريهة نفاذة من
المهبل.

هناك العديد من األم راض التناسلية المتنوعة فمنها نتيجه
اإلصابة بالعدوى البكتيرية أو عن طريق الفيروسات او
الطفيليات  .و بعض هذه االم راض يتم الشفاء منها عن
طريق األدوية الطبية أمثلة على الم راض التناسلية القابلة
للشفاء مثل:

* صعوبة بالتبول (تشعر بالرغبة في التبول ولكن التستطيع
و ينتهي األمر بخروج بعض النقط)

* مرض الكالميديا

* عدم إنتظام الدورة الشهرية .

* السيالن

* و جود طفح جلدي أو حبوب أو قروح أو دمامل حول
األعضاء التناسلية أو فتحة الشرج (حول المهبل أو
العضو الذكري أو فتحة الشرج)

* الزهري
* قمل العانة
* ت راكومانيا

* خروج إف رازات من العضو الذكري
* اإلحساس بأآلم أو نزول دم أثناء عملية التبول .

* تهيج (إحم رار) و حكه حول األعضاء التناسلية (المهبل أو
العضو الذكري) أو فتحة الشرج.

ماذا لو أن المعالج الصحى ال يريدني أن اتوقف عن
إستخدام حقن منع الحمل ؟
من حق الشخص متلقي الخدمة العالجية أن يكون هو
صاحب الق رار األخير بخصوص تلقي الخدمة العالجية .
قد يقترح عليك الشخص المعالج لك (الطبيب) وسيلة منع
حمل بديلة و لكن ليس من حقه ان يضغط عليك لتختاري
وسيلة معينه  .لو وجدت أن الشخص المعالج لك ال يحترم
ق راراتك او إحتياجاتك و حقوقك أو حتي شعرت بعدم ال راحة
معه عندها لديك الحق في طلب إستشارة معالج صحي أخر.
إتصل علي رقم الحصول علي طبيب العائلة 7111-786-204
أو علي الرقم المجاني . 8260-690-866-1
هل الحقن تسبب العقم ؟
ال تسبب العقم .يعد تأثير حقن منع الحمل مؤقت و غير دائم
و المفروض أن يستعيد الجسم قدرته الطبيعية علي اإلنجاب
في خالل  10اشهر من تاريخ أخر حقنه .

* قد تشعر بعض النساء بتغير في الم زاج أو اإلكتئاب بعد
البدء في إستخدام الهرمونات كوسيلة لمنع الحمل في هذه
الحالة ينصح بإستشارة مقدم الخدمات الصحية و ذلك في
حال ما شعرت بمثل هذه األع راض او حتي بالقلق بشأن
إمكانية حدوث هذه األع راض .
* لقد أظهرت نتائج األبحاث أن النساء االتى يستخدمن حقن
منع الحمل لمدة طويلة يعانين من إنخفاض بسيط بنسبة
الكالسيوم في العظام مما قد يؤدي إلي اإلصابة بمرض
هشاشة العظام  .للوقاية من مرض هشاشة العظام ينصح
جميع السيدات بعدم التدخين و ممارسة الرياضة و تناول
الكالسيوم بمقدار  1000مللى ج رام في اليوم .
* إذا لم تأخذى حقنة منع الحمل في ميعادها وتشعرين
بالقلق من أمكانية حدوث حمل فمن األفضل أن تستخدمى
حبوب منع الحمل المخصصة للط واريء فورا و هي
متوفرة في الصيدليات أو في عيادات طب المجتمع .

هل هناك أعراض جانبية للحقن ؟
* من المتوقع أن يحدث فقدان في كثافة العظام (هشاشة
العظام) أثناء العالج بحقن منع الحمل  .للمزيد من
المعلومات حول هذا الموضوع تحدث مع من يقدم
الخدمة العالجية لك .
* قد تعاني المرإة التي تأخذ هذه الحقن من نزول دم بين
الدورات الشهرية أو نزيف أثناء نزول الدورة أو إنقطاع
كامل للدورة الشهرية.
* هناك أع راض جانبية عادية أخري مثل األم بالثدى و زيادة
الشهية لتناول الطعام و تغير بالم زاج و صداع و دوخة و
قلة الرغبة في ممارسة العالقات الجنسية .
* ال تستطيع أن توقف مفعول حقن منع الحمل مباشرة بعد
اإلمتناع عن إستعمالها و لكن سيستمر مفعول الدواء و
اإلع راض الجانبية للدواء حتي يختفى الدواء تماما من الدم .
* قد تحتاج لمرور عشرة أشهر بعد التوقف عن إستعمال
الحقن حتى يستطيع الجسم أن يستعيد قدرته الطبيعية
علي اإلنجاب .
* تحدث اإلع راض الجانبية لحقن منع الحمل عن طريق
تأثيرها المباشر علي نظام الهرمونات بالجسم .و هذا
يعتبر من طبيعة عمل الحقن.
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حقن منع الحمل

THE BIRTH CONTROL SHOT

ما هي حقن منع الحمل ؟

من أين يمكن أن أحصل علي حقن منع الحمل ؟

* حقن منع الحمل هي عبارة عن هرمونات تعطى عن
طريق الحقن  .تأخذ النساء هذه الوسائل لتحمى نفسها ضد
حدوث الحمل

* يمكنك الحصول علي حقن منع الحمل عن طريق الطبيب
المعالج  .إذا كنت في حاجة للحصول علي طبيب دائم
إتصلي على خدمة الحصول علي طبيب عائلة من الرقم
 7111-786-204أو علي الرقم المجاني  8260-690-866-1او
عن طريق الدخول علي موقع اإلنت رنت التالي

* البد و أن تأخذ الم رأة الحقن كل ثالثة أشهر .
* تعطى الحقن بالعضل عن طريق المعالج المختص
غالبا في منطقة المؤخرة .
كيف تعمل الحقن ؟
* تحتوى حقن منع الحمل علي هرمون البروجستين  .يعمل
هذا الهرمون على منع عملية التبويض و علي عدم خروج
بويضة كل شهر من المبيض .وإذا لم يفرز المبيض بويضة
فلن يحدث حمل .
* تزيد الحقن من لزوجة اإلف رازات المهبلية مما يصعب من
عملية دخول الحي وانات المنوية الى الرحم .
* تقوم بتغي رات في الغشاء المبطن للرحم و جعله أقل سماكة
مما ال يسمح للبويضة المخصبة بالتعلق به.
* فحتي لو أفرز المبيض البويضة و تم تخصيبها فلن تستمر
في النمو .
* تمنع حقن منع الحمل حدوث الحمل بنسبة % 99.7
* تمنع كل حقنة حدوث الحمل لمدة ثالثة أشهر لذلك
لكى تستمرعملية منع الحمل البد ان تذهب للمعالج
بصفة منتظمة.
متى يبدأ مفعول الحقنة ؟
* يبدا مفعول حقنة منع الحمل في خالل  24ساعة من تاريخ
إعطاء الحقنة و ذلك إذا أخذ تى الحقنة فى خالل الخمسة
أيام األولى لنزول الدورة.
* أما إذا أخذتى حقنة منع الحمل بعد مرور الخمسة أيام
االولى من نزول الدورة فيبدأ مفعول الحقنة بعد  14يوم من
تاريخ إعطاء الحقنة.
* و يبدأ مفعول حقن منع الحمل من العمل فورا إذا تم إعطاء
الشخص الحقنة مباشرة بعد الوالدة أو اإلجهاض .

www.gov.mb.ca/health/familydoctorfinder

* و تتكلف حقن منع الحمل  03دوالرا للحقنه ال واحدة .
و قد تحصلين على هذه الحقن مجانا إذا ما كنت ممن
يحصلون على المساعدات اإلجتماعية او من السكان
األصليين بكندا أو لديك تأمين صحي خاص بك .أستشير
ي طبيبك الخاص إذا كنت غير قادرة علي دفع ثمن حقن
منع الحمل .
* إذا كان عمرك أقل من  22سنة من الممكن ان تحصلي
على حقن منع الحمل عن طريق عيادات الم راهقين و التي
تقدمها مجانا في بعض األحيان.
هل تحمى حقن منع الحمل من األصابة باألمراض
التناسلية أو األيدز ؟
* ال و لكن إستعمل وسائل األمان الجنسية في كل مرة
تمارس فيها العالقة الجنسية يقلل من نسبة إصابتك
باألم راض التناسلية او اإليدز .و إذا كنت ممن يمارس
العالقة الجنسية بإستم رار فالبد و أن تقوم بالفحوصات و
التحاليل بصفة دورية .
كم عدد مرات إستعمال الحقن ؟
* البد و أن تأخذى الحقنة مرة كل ثالثة أشهر .
* لكي تتذكرى ميعاد الحقن البد و ان أن تأخذي الحقن بنظام
أو بجدول .
* إذا اخذت الحقنة متاخ را عن موعدها عند ذلك لن تحمي
الحقنة من حدوث الحمل .
* إذا أخذت الحقنة متاخرة و كنتى ممن يمارس العالقة
الجنسية عن طريق دخول العضو الذكرى في المهبل
االنثوى فالبد من إستخدام وسيلة منع حمل مساعدة مثل
ال واقى الذكري لمدة إسبوعين من تاريخ أخذك للحقنة
المتأخرة و ذلك لضمان عدم حدوث حمل أثناء تلك الفترة.

* صداع شديد أو دوخة .

تذكرى أن

* إضط راب بالرؤية (زغللة أو فقدان البصر)

* تكون الحبوب فعالة أكثر إذا أخذتي الحباية كل يوم في
نفسالميعاد.

* أالم شديدة باألرجل (الفخذ أو السمانة)

* حتى تتذكري ميعاد الحبة من األفضل أن تربطي
أخذ الحباية
بعمل شىء أخر تقومين به كل يوم في ميعاد محدد
مثال عند الذهاب إلي النوم أو مع تناول وجبة معينة أو
مع غسيل اإلسنان .

* مشاكل بالكالم
* اإلصابة بالصف راء
و سىوف يساعدك الشخص المعالج لك على أتخاذ الق رار
بشأن إذا كان من الممكن اإلستم رار في إستعمال الحبوب .
ماذا افعل اذا نسيت أخذ الحبة اليومية ؟
* تناولى الحبة فورا .
* تحدثى مع المعالج الصحي او الصيدلي ليشرح لك كيف
تكملي اخذ الحبوب.
* من األفضل أستخدام وسيلة منع حمل أضافية مثل
ال واقي الذكري لمدة  41يوم حتى بدا إستخدام م وانع
الحمل مرة أخرى .

* ألن الحباية ال تعمل مباش رة فمن األفضل و ضع في اإلعتبار
إستخدام وسيلة منع حمل إضافية في اول و تانى إسبوع من
بدأ إستخدام الحبوب مثل ال واقى الذكرى (.إنظر كيفية
إستعمال الحبوب)
* تعمل الحبوب على منع الحمل ولكنها ال تمنع إنتقال
األمالاض التناسلية .
* لن تمنع الحبوب حدوث الحمل إذا توقفتى عن إستخدامها .

ماذا لو إنقطعت دورتي الشهرية ؟
في بعض األحيان قد تنقطع الدورة حتي لو كنتي تإخذي
الحبوب بطريقة صحيحة  .و عتبر ذلك من األع راض
الطبيعية لحبوب منع الحمل أو قد تكونين حامل في هذه
الحالة إستمري بأخذ الحبوب مع عمل تحليل حمل ألكتشاف
حدوث الحمل من عدمه
* أما إذا كان إنقطاع الدورة يحدث بشكل متكرر تحدثي الى
الشخص المسؤل عن تقديم الرعاية الصحية لك.
* أما إذا نسيتى إخذ حبة و لم تنزل الدورة فالبد أن تقومى
بعمل تحليل حمل فورا.
هل تعتبر حبوب منع الحمل وسيلة أمنة لجميع النساء ؟
* ال .إسألي المسؤل عن تقديم الحدمات الصحية ما إذا كانت
الحبوب وسيلة مناسبة لك .اخبريه إذا كنت تعاني من أى
مشاكل صحية مثل (أم راض بالدورة الدموية أو الصداع
النصفي أو السرطان الي اخره)
* يتسبب التدخين أثناء أخذ الحبوب في زيادة نسبة حدوث
االع راض جانبية الخطيرة للحبوب .
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* في حالة إستخدام العبوه المكونة من  21حبة إبدأى في
العلبة الجديدة بعد  7أيام من إنتهاء العبوة االولي.
* أما لو كنت تستعملي العبوة المكونة من  28حبة إبداى في
العلبة الجديدة فور إنتهاء أخر حبة من العلبة السابقة .
يجب أن تنزل الدورة في أثناء فترة ال  7ايام بدون الحبوب
إذا كانت العبوة تحتوى على  21حبة أو أثناء أخذك ألخر
7حبوب إذا كانت العبوة تحتوى علي  28حبة .قد ال تبدأ
الدورة فورا و عند بعض اإلشخاص قد تنزل دورة خفيفة و قد
ال تنزل أبدا  .إذا كنت تستعمل عبوة التي تحتوى على 21
حبة فلن يحدث حمل اثناء االسبوع األول بعد إنتهاء الحبوب
إال إذا كنتى تتناولى الحبوب بطريقة غير صحيحية .
هل تؤثر حبوب منع الحمل علي دورتي الشهرية ؟
* تساعد أق راص منع الحمل على تنظيم الدورة الشهرية .
* تقلل اق راص منع الحمل من نزيف الدورة .
* تقلل من االلم المصاحب للدورة .
هل يوجد أى شيء يوقف عمل الحبوب ؟
* اإلصابة بالقىء او بإلسهال في خالل ساعتين بعد بلع
الحبوب قد يعنى أن الحبوب لن تعمل .إستشر الشخص
المعالج لك في أسرع وقت او إتصل علي الرقم المساعدات
الطبية ( 8200-788)402أو باإتصال على الرقم المجاني
 9257-315)888(1و أستشارتهم ماذا تفعل في هذه الحالة  .و
كإج راء وقائى من األفضل إستخدام وسيلة إضافية لمنع الحمل
مثل ال واقى الذكرى حتى نهاية العبوة لهذا الشهر.
* بعض اإلدوية او الوصفات التي قد تستعملها قد توقف
مفعول الحبوب  .فلو كنت تستخدم أي أدوية أو وصفات
يجب أن تخبر الصيدلى أو اإلخصائى الطبى حتى
يخبروك ما إذا كانت هذه اإلدوية تسبب مشكلة ووضع
نظام مناسب لحالتك .
* سيشعر بعض اإلشخاص بالغثيان مع بدأ تناول الحبوب و
لكن نادرا ما يحدث القىء  .في حالة حدوث
القيء في خالل الساعة االولى من تناولك للحبوب البد و ان
تتناولي حبة أخرى  .قد يتوقف مفعول الحبوب في حالة حدوث
قىء أو إسهال مستمر .إستعملي وسيلة منع حمل أخري مثل
ال واقي الذكرى حتي تختفي األع راض تماما و حتي تبدئ في
إستخدام العبوة الجديدة من الحبوب على األقل بإسبوع .و
لألسئلة و اإلستفسارات إتصلي بمقدم الخدمات الصحية .

ما مدي نجاح الحبوب ؟
* إذا أستخدمت الحبوب بطريقة صحيحة فإن الحبوب تمنع
الحمل بنسبة . %99-79
* البد و ان تتناول حبة واحدة كل يوم في نفس الميعاد .
هل يوجد أعراض جانبية ألستعمال الحبوب ؟
عندما تبدأ بأستخدام الحبوب فقد تشعر ببعض األع راض
الجانبية البسيطة .أما في حالة كانت اإلع راض شديدة أو
إستمرت ألكثر من عدة أشهر فالبد و أن تتكلم مع الشخص
المعالج لك .
بعض االعراض البسيطة المعتادة مثل :
* الشعور بالغثيان في المعدة  .أخذ الدواء بعد األكل أو قبل
النوم قد يساعدك في التخلص من الشعور بالغثيان.
* حرقان بالثدى
* نزول دم بين الدورة الشهرية و االخري
* عدم نزول الدورة الشهرية أو نزولها خفيفة.
بعض األعراض الجانبية البسيطة الغير معتادة و تشمل :
* الصداع
* األكتئاب او تأثر الم زاج
* تغير بالوزن
* فقدان الرغبة الجنسية
* حبوب بالوجهه (حبوب شباب)
* زيادة في نمو الشعر
األعراض الجانبية الخطيرة لحبوب منع الحمل:
يعاني عدد قليل من النساء من أع راض جانبية شديدة تشمل
أزمات قلبية او جلطات بالمخ أو إرتفاع بضغط الدم أو تجلط
الدم باألوردة أو مشاكل بالحويصلة الم رارية أو أورام بالكبد أو
الصداع النصفى .
إذهبي الي الطبيب فورا عندما تشعرين ب:
* آالم شديدة بالبطن أو المعدة
* آالم شديدة بالصدر او صعوبة بالتنفس
* ضعف بالعضالت أو تنميل في أي جزء من الجسم .

يجب ان تستشير متخصص في المجال الصحي للحصول
على الوسائل األخري لتنظيم النسل مثل:

* الحلقة التي توضع في المهبل

* حبوب منع الحمل

* وسائل منع الحمل الدائمة

* اللولب

* الصقات منع الحمل
* حقن منع الحمل

حبوب منع الحمل

THE BIRTH CONTROL PILL

ماهي حبوب منع الحمل؟

من إين يمكن أن أحصل على حبوب منع الحمل ؟

* حبوب منع الحمل هى حبوب تأخذها الم رأة لتمنع
حدوث الحمل.

تستطيعى الحصول على الحبوب أو عن طريق وصفة
طبية من :

* تحتوي حبوب منع الحمل على هرمونات مصنعة شبيهة
بالهرمونات الطبيعية التي تت واجد بجسم الم رأة

* من الشخص الذي يقدم لك الرعاية الطبية

كيف تعمل حبوب منع الحمل؟
* تعمل الحبوب على منع المبيض من إف راز البويضة
الشهرية .و إذا لم يتم إف راز البويضة فإنه ال يمكن
أن يحدث الحمل.
* تعمل حبوب منع الحمل على زيادة لزوجة إف رازات
عنق الرحم مما يصعب على الحي وان المنوي الدخول
إلي الرحم.
* تعمل حبوب منع الحمل على أن تجعل الغشاء البطن
للرحم قليل السمك مما يجعل من الصعب على
البويضه المخصبة اآللتصاق ببطانة الرحم .فحتى لو
إستطاع المبيض أفرز بويضة و تم تخصيبها فإنها لن
تتمكن من النمو.
هل تقى حبوب منع الحمل من إنتقال اإلمراض التناسلية
و مرض اإليدز ؟
* ال و لكن بإستخدامك لوسائل األمان الجنسى في كل مرة
تقوم بمعاشرة جنسية يقلل من نسبة تعرضك لإلصابة
باإلم راض التناسلية و مرض اإليدز.
* ضع في إعتبارك ان تقوم بعمل فحص دورى للكشف عن
االصابة باالم راض الجنسية و اإليدز.
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* من عيادات الم راهقين
* من العيادات العامة
* من عيادات طب المجتمع
كيف أستعمل حبوب منع الحمل ؟
سيقول لك مقدم الخدمة الصحية متى و كيف تبدأ بإستخدام
الحبوب .تتوفر حبوب منع الحمل في شكل عبوتين تحتوى
أ حدهما علي  21حبة و األخري على  28حبة .تحتوي أول
 21حبة في أي من العبوتين على الهرمونات .أما في العبوة
التي تحتوي على  28حبة فإن أخر  7حبوب ال تحتوى على
اى هرمونات و لكنها موجودة فقط لكى تساعدك على التذكر
بأخذ حبة كل يوم.
* من األفضل عند بداية إستخدام حبوب منع الحمل أن
تستخدم معها وسيلة إضافية اخري في اول  41يوم مثل
ال واقى الذكرى .
* تناولي حبة يوميا في نفس الموعد كل يوم.
* تناولي الحبوب عن طريق الفم (البلع)
* إتبعي التعليمات الموجودة على العلبة حتى تاخذ الحبوب
بالت رتيب صحيح.
* أكملي اخذ العلبة حتي نهايتها.
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B I R TH CONTROL METHODS

وسائل منع الحمل
كيف تعمل الوسائل المختلفة لمنع الحمل؟

* هل هذه الوسيلة تمنع إنتقال األم راض التناسلية المعدية ؟

تعمل وسائل منع الحمل المختلفة بعدة طرق :

* ماهي ممي زات و عيوب هذه الوسيلة ؟

* بمنع المبيض من إخ راج البويضات .

* هل يوجد أي شيء يتعلق بهذه الوسيلة ال يشجع على
إستعمالها يالطريقة الصحيحة ؟

* بمنع البوبيضة األنثوية و الحي وان المنوي الذكري
من األلتقاء.
* بجعل الغشاء المبطن للرحم أقل سماكة مما ال يسمح
للبويضة المخصبة بااللتصاق به.
* بزيادة لزوجة اف رازات عنق الرحم مما يعوق وصول
الحي وان المنوى للبويضة.

* هل هناك أي موانع صحيه أو أم راض البد و أن افكر بها أو
أضعها في إعتبارى أثناء اختيارى الوسيلة؟
* هل النظام الصحي بالوالية يدعمها أو يقدمها مجانا ؟
وفي حالة إنها ليست بالمجان هل أستطيع تحمل
تكاليف ش رائها ؟
* هل يقدر ال والدين على مساعدتي في دفع جزء من ثمنها ؟

كيفية حدوث الحمل؟
* قد يحدث الحمل عندما يلتقي حي وان منوي من جسم الذكر
مع بويضة من جسم االنثي .
* يخرج الحي وان المنوي من العضو الذكرى خالل عملية
القذف اثناء العملية الجنسية .

* هل أنا محتاجة لمنع الحمل في هذه المرحلة من حياتي ؟
ما هو شعوري نحو حدوث حمل غير مرغوب فيه ؟
* كم مرة امارس فيها العالقة الجنسية ؟ هل سأتذكر أن
أحضر معى وسيلة منع الحمل عند كل مرة امارس فيها
العالقة الجنسية ؟

* اما البويضات فهي مخزنة و تخرج من خالل االعضاء
التناسيلة في األنثي .

* هل سي وافق ال والدين على استعمالي لهذه الوسيلة ؟ ام هل
سوف أحتاج إلي وسيلة سرية لمنع حمل ؟

* إذا قام العضو الذكري بالقذف في قناة المهبل أو بالقرب
من فتحة المهبل فقد تدخل الحي وانات المنوية بداخل
الجهاز التناسلى للم رأة و قد يحدث الحمل.

* هل هناك وسائل لن استطيع إستعمالها ألسباب او
معتقدات شخصية معينة ؟

كيف أستطيع أن أقرر ما هي أفضل وسيلة الستخدامها
لمنع الحمل ؟

* هل عندى أى أسباب طبية أخرى قد تؤثر على إختيارى
للوسيلة ؟
ما هي و سائل منع الحمل المتوفرة لدينا ؟

األسئلة األتية ستساعدك في تحديد ما هي أفضل وسيلة
لمنع الحمل لتستخدمها :

يوجد العديد من وسائل منع الحمل المختلفة بعضها ال
يحتاج إلي وصفة طبية  .و يمكن ان تشترى هذه األن واع من
الصيدلية او المتاجر او عن طريق األنت رنت مثل :

* هل يجب على أن أستشير متخصص لتقديم الخدمات
الصحية للحصول على هذه الوسيلة ؟

* ال واقي الخارجي
* العازل الداخلي

* هل تعمل هذه الوسيلة على منع الحمل بصورة جيدة ؟

* حبوب منع الحمل الطارئة (لحاالت الط وارء)

* كيف تعمل هذه الوسيلة؟

AGE OF SE XUAL CONSENT I N C ANADA

السن المسموح به في كندا
لممارسة العالقات الجنسية
بغض النظر عن السن فإنه من غير المسموح به قانونيا أن يقوم أي شخص بممارسة أي فعل
جنسى بالقوة على شخص أخر بدون م وافقته  .و يعتبر ذلك أعتداء جنسى و يشمل ذلك القبالت أو
العالقة الجنسية الكامله أو حتى أي شكل من أشكال اللمس بطريقة جنسية غير مرغوبة .

بالنسبة لألشخاص من سن  16أو  17سنة فمن حقهم إقامة
عالقة جنسية بموافقتهم على أن يكون الشخص األخر :

ويعتبر جريمة ايضا إذا ما حاول أي شخص أن يضغط
على شخص أخر لي وافق على ممارسة عالقة جنسية معه
بإستخدام التالى:

* أن ال يكون الشخص االخر له أى إش راف او سلطة عليهم

* القوة العضلية

* ان ال يكون الطفل معتمد على هذا الشخص في معيشته .

* التهديد

* أن ال يقوم الشخص األخر بإستغالل الطفل .

* الكذب عليه أو إعطائه معلومات خاطئه
ال يسمح لألشخاص من عمر  11سنة او أقل بإقامة أي
شكل من أشكال النشاط جنسى حتي لو كان ذلك بم وافقتهم.

الشخص الذي فى مركز األشراف أو السلطة على الطفل
يشمل :
* جليس الطفال

يسمح لالشخاص من سن  12أو  13بممارسة أي فعل
جنسي مع أي شخص اخر بموافقتهم و لكن بشرط :
* أن يكون هذا الشخص أكبر منهم بسنتين فقط.
* أن ال يكون هذا الشخص في موضع أش راف أو سلطة
عليهم.
و يسمح لالشخاص من سن  14أو  15سنة بأقامة عالقة
جنسية بموافقتهم ولكن بشرط :

* المشرف
* صاحب العمل
* المدرس أو المدرب
* الطبيب
بالنسبة لألشخاص من سن  18سنة فما فوق من حقهم
الموافقة على إقامة أى عالقة جنسية بدون أى قيود .

* ان ال يكون الشخص األخر أكبر منهم بأكثر من خمس سن وات.
* أن ال يكون للشخص األخر أي أش راف أو سلطة عليهم
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This resource provides
information for adults and
youth on several topics related
to sex education, including
sexual consent, sexual
transmitted infections, and
birth control methods. This
booklet is available in several
different languages including:
English, Amharic, Arabic,
Somali, Swahili, and Tigrinya.
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