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HEALTH
IN CANADA
Information on Sexual Consent,
Sexually Transmitted Infections,
and Birth Control Methods

Developed by:

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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ንጾታዊ ርክብ ፈቓድ
ክትህበሉ ትክእል ዕድመ
ኣብ ካናዳ

ናይ ወሊድ መከላኸሊ
ሜላታት

ብጾታዊ ርክብ
ዝመሓላለፉ ሕማማት

AGE OF SE XUAL CONSENT I N C ANADA

ንጾታዊ ርክብ ፈቓድ ክትህበሉ
ትክእል ዕድመ ኣብ ካናዳ
ዕድመ ብዘየገድስ ሓደ ሰብ ንካልእ ብዘይ ፈቓድ ዝኾነ ዓይነት ናይ ጾታዊ ርክብ ወይ ዉን
ምስኡ ዝመሳሰል ነገር ኣብ ካልእ ክፍጽም ዘይ ሕጋዊ ወይ ካብ ሒጊ ወጻኢ ኢዩ። እዚ ከም ዓመጽ
ዪቑጸር፣ ዘጠቓልሎ ድማ ምስዓም፣ ጾታዊ ርክብ ወይ ድማ ዘይተደለየ ምትንኽኻፍ የጠቓልል።

ሓደ ሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ ጾታዊ ርክብ በዘን ዝተጠቕሳ
ኩነታት፣
•

ሓይሊ ብምጥቃም

•

ብምፍርራሕ

•

ብምሕሳው ወይ ድማ ዘጋጊ ሓበሬታ ብምሃብ እንድሕር
ፈጺሙ ገበን ኢዩ።

ትሕቲ 11 ዓመት ዘለዉ ቆልዑ ንዝኾነ ዓይነት ጾታዊ ርክብ
ዝመሳሰል ነገር ፈቓድ ክህቡ ኣይክእሉን።
ዕድሜኦም 12 ወይ 13 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑት ነዞም
ኣብ ታሕቲ ዝተጠቕሱ ሰባት፣
•

ብዕድሜኦም ካብኦም ክሳብ ክልተ ዓመት ዝዓብዩ
እንተኾይኑ

•

ኣብ ልዕሌኦም ሓላፍነት ወይ እምነት ዝተገደፈሎም
ሰባት እንተዘይኮይኖም ንጾታዊ ርክብ ፈቓድ ክህቡ
ይኽእሉ።

ዕድሜኦም 14 ወይ 15 ዓመት ዝኾኑ ሰባት
ነዞም ኣብ ታሕቲ ዝተጠቕሱ ሰባት ብፍቓዶም/
ድሌቶም ጾታዊ ርክብ ክፍጽሙ ፈቓድ ክህቡ ይኽእሉ፡
•

እቲ ሰብ ብሓሙሽተ ዓመት ወይ ካብኡ ንታህቲ ዝዓቢ
ምስኸዉን

serc.mb.ca

•

mountcarmel.ca

•

ከምኡዉን ኣብ ልዕሌኦም ሓላፍነት ወይ እምነት
ዝተገደፈሎም ሰባት እንተዘይኮይኖም።

ዕድሜኦም 16 ወይ 17 ዓመት ንዝኾነ ብዘይካ ኣብ
ታሕቲ ንዝተጠቕሱ ሰባት ንጾታዊ ርክብ ፈቓድ ክህቡ
ይኽእሉ፡
•

ኣብ ልዕሌኦም ሓላፍነት ወይ እምነት ዝተገደፈሎም
ሰባት

•

ኣብ ልዕሌኦም ጽግዕተኛ ዘይኮኑ ሰባት

•

ዕድል ተጠቒሞም ክምዝምዙ ዝፍትኑ ሰባት።

ሓላፍነት ወይ እምነት ወይ ስልጣን ነዝን ዝስዕባ
የጠቓልል፡
•

ሞግዚት

•

ሚኒስተር

•

ኣስራሒ

•

መምህር ወይ ኣሰልጣኒ

•

ሓኪም

ዕድሜኦም 18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት
ብዘይገደብ ንጾታዊ ርክብ ፈቓድ ክህቡ ይኽእሉ።
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ናይ ወሊድ መከላኸሊ ሜላታት
ናይ ወሊድ መከላኸሊ ብኸመይ መገዲ ዪሰርሕ?
ዝተፈላለዩ ናይ ወሊድ መከላኸሊ ሜላታት ብብዙሕ መገዲ
ይሰርሑ፡

• ነቲ’ መከላኸሊ ንምርካብ ናይ ሕክምና ክኢላ ምርካብ
የድለየኒ ድዩ?
• ጥንሲ ኣብ ምክልኻል እቲ ሜላ ምኸመይ ይሰርሕ?

• ማሕደረ እንቋቑሖ ናይ ጓል ኣንስተይቲ እንቋቑሖ ከየፍሪ
ጠጠው ብምባል

• እቲ ሜላ ጥንሲ ካብ ብጾታዊ ርክብ ዝላበዱ ሕማማት
ይከላኸል ድዩ?

• ናይ ወዲ ተባዕታይ ዋህዮ ዘርኢ ምስ ናይ ጓል ኣንስተይቲ
ዋህዮ እንቋቑሖ ከምዘይራኸብ ብምኽልካል

• ናይቲ ሜላ ጥቕምታቱን ጉድኣቱን እንታይ እዩ?

• ናይ ማህጸን ፎደራ ብምርቓቕ እቲ ዝጸገየ እንቋቕሖ ናብ
ማህጸን ከምዘይለግብ ብምግባር
• ነቲ ናይ ክሳድ ማህጸን ልፋጭ ብምሕፋስ፡ እቲ
ዘርኢ ዋህዮ ናብ’ቲ ናይ እንቋቑሖ ዋህዮ ንከይበጽሕ
ብምኽልካል
ጥንሲ ብከመይ ይፍጠር?
• ጥንሲ ከጋጥም ዝኽእል ካብ ናይ ተባዕታይ ኣካል ዝወጽእ
ዘርእ ዋህዮ ምስ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ዋህዮ እንቋቑሖ ምስ
ዝራኸብ እዩ
• ናይ ዘርኢ ዋህዮ ካብ ናይ ተባዕታይ መትሎ ኣብ ግዜ
ጾታዊ ምልዕዓል ምስ ዝፈስስ እዩ። ሓደ ሓደ እዋን እዚ
ፈሳሲ ብኣጸዋውዓ “ ካም” ተባሂሉ ይፍለጥ

• ነቲ ሜላ ብግቡእ ንኸይትጥከመሉ ዘተዓናቕፈካ ነገር ኣሎ
ድዩ?
• እቲ ናይ መከላኸሊ ሜላ ምስ ዘለኒ ናይ ጥዕና ጸገማት
ዝኸይድ ድዩ?
• እቲ ዞባ ነቲ ወጻኢ ይኸፍለለይ ድዩ? እንተዘይኮይኑ
ባዕለይ ክኸፍሎ ይኽእል’ዶ?
• መጻምደይ/መጻምድተይ ንክኸፍለሉ ክሕግዘኒ/ክትሕግዘኒ
ድዩ/ድያ?
• እቲ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ኣብዚ ዕድመይ ኣድላይነቱ
እንታይ ኢዩ? ንዘይተደልየ ጥንሲ ዘለኒ ኣረኣእያ እንታይ
እዩ?
• ጾታዊ ርክብ ኣብ ክንደይ ጊዜ ኢየ ዝፍጽም? ኣብዚ ኩሉ
እዋን ነቲ መከላኸሊ ምጥቃም ክዝክሮ ድየ?

• ናይ እንቋቑሖ ዋህዮታት ኣብ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ናይ
ምፍራይ ስርዓት ይዕቀብን ይፍነውን

• መጻምደይ/መጻምድተይ ነቲ ምርጫይ ይድግፎ ድዩ?
ምስጢራዊ ዝኾነ ሜላ ምጥቃም የድልየኒ ድዩ?

• መትሎ ኣብ ውሽጢ ወይ ከባቢ ርሕሚ እንድሕር
ኣፍሲሱ፣ እቲ ዘርኢ ናብ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ምፍራይ
ስርዓት ኣትዩ ጥንሲ ከጋጥም ይኽእል

• ዝኾነ ናይ መከላኸሊ ሜላ ካብ ምጥቃም ናይ ውልቂ
እምነተይ ይኽልክለኒ ድዩ?

ንየናይ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ሜላ ከምዝጥቀም
ከመይ ጌረ ክውስን?
እዘን ዝስዕባ ሕቶታት ዝበለጸ ዓይነት ሜላ ንምውሳን
ይሕግዛ
• እቲ ሜላ ብኽመይ ይሰርሕ?

• ካልእ ንምርጫይ ዝውስንዎ ኣብ ግምት ዝኣትዉ ናይ
ጥዕና ኩነታት ኣለዉኒ’ዶ?

እንታይ ዓይነት መከላኸሊታት ኣለዉ?
ብዙሕ ዝተፈላለዩ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መገድታት ኣለዉ።
ገሊኦም ናይ ሓኪም ትእዛዝ ኣየድልዮምን’ዩ። ኣብ ፋርማሲ፣
ግሮሰሪ ወይ ድማ ኦንላይን ክግዛእ ይኽእል’ዩ። እዚ ድማ ከም
• ደጋዊ ኮንዶም

ንካልኦት ኣብ ታሕቲ ዝተዘርዘሩ ሜላታት ግን ናይ
ጥዕና ክኢላ ምርኣይ የድሊ፥
• ናይ ወሊድ መከላኸሊ ከኒና(ብኣፍ ዝውሰድ)
• ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ልጋብ
• ናይ ወሊድ መከላኸሊ መርፍእ

• ዉሽጣዊ ኮንዶም
• ሃንደበታዊ ጥንሲ መከላኸሊ ከኒና (ንሃንደበት ምጥቃም
ምስዘድሊ)

• ኣይ ዩ ዲ
• ናይ ርሕሚ ዓንኬል
• ቀጻሊ/ቀዋሚ ናይ ወሊድ መከላኸሊ

ናይ ወሊድ መከላኸሊ ከኒና

THE BIRTH CONTROL PILL

ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ከኒና እንታይ ኢዩ?
• ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ከኒና ብደቀንስትዮ ጥንሲ
ንምኽልካል ዝውሰድ’ዩ።
• ኣብ ውሽጢ ሰውነት ደቀንስትዮ ንዝርከብ ተፈጥሮኣዊ
ሆርሞን ዝመሳሰል ስርሓት ሰብ ብዝኾነ ዝተዳለወ ኢዩ።
ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ከኒና ብኸመይ ይሰርሕ?
• እቲ ከኒና ነቲ ናይ ማሕደረ እንቋቑሖ ናይ እንቋቑሖ ዋህዮ
ኣብ ነብስ ወከፍ ወርሒ ንኸይፍኑ ጠጠው የብሎ።ናይ
እንቋቑሖ ዋህዮ እንተዘየሉ ድማ ክትጠንስ ኣይከኣልን’ዩ።
• እቲ ከኒና ነቲ ናይ ክሳድ ማህጸን ልፋጭ ብምሕፋስ፡ እቲ
ዘርኢ ዋህዮ ናብ ማህጸን ክኣቱ ከቢድ ይገብሮ።
• እቲ ከኒና ነቲ ናይ ማህጸን ፎደራ ብምርቓቕ ዋላ እቲ
ዝጸገየ ናይ እንቋቕሖ ዋህስዮ ናብ ማህጸን ክለግብ
የሽግሮ። ወላ እንቋቕሖ ተፈንዩ ኢንተጸገየ፣ ንኽዓቢ
ኣየኽእሎን።
እቲ ከኒና ካብ ኤድስን ጾታዊ ተመሓላላፊ ሕማማትን
ይከላኸለለይ ድዩ?
• ኣይፋል። ካብ ሓደጋ ብዝዕቅብ ናይ ጾታዊ መልዕሎ
ኣብ ነብስ ወከፍ ርክብ ምጥቃም ነቲ ብጾታዊ ርክብ
ዝመሓላላለፍ ሕማማትን ኤች ኣይ ቪን ብከላ ከወግድ
ይኽእል።

serc.mb.ca

•

mountcarmel.ca

• ኩልጊዜ ናይ ተመሓላላፊ ሕማማትን ኤች ኣይ ቪን
መርመራ ምግባር ኣብ ግምት የእትው/የእትዊ
ነቲ ከኒና ኣበይ ክረኽቦ ይኽእል?
ነቲ ከኒና ወይ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ካብ፡
• ናይ ጥዕና ክኢላኻ
• ናይ መናእሰይ ክሊኒክ(ዕድመ ትሕቲ 22 እንተኾይኑ)
• ዝኾነ ብዘይ ቆጸራ ዝእተዎ ክሊኒክ (ዎክ ኢን)
• ናይ ኮማዊ ጥዕና ክሊኒክ
ነቲ ከኒና ከመይ’የ ዝጥቀመሉ?
ሓኪምካ ነቲ ከኒና መዓስን ብኸመይን ከምትጅምሪ
ክሕብረኪ ኢዩ። ናይ ወሊድ መከላኸሊ ከኒናታት ብናይ
21 ወይ 28 ኣብ ባኮ ይመጽእ። እተን ናይ መጀመርያ 21
ከኒናታት ኣብ ክልቲኡ ዓይነት ባኮ፣ ሆርሞን ዝሓዛ እየን።
ኣብ ናይ 28 ባኮ፣ እተን ናይ መጨረሽታ 7 ከኒናታት
ሆርሞን የብለንን። ኩል መዓልቲ ከኒና ንኽትወስዲ
መዘኻከሪ ክኾና ዝተዳለዋ እየን።
• ንመጀመርያ ጊዜ ከኒና ክትጅምሪ ከለኺ ነተን ናይ
መጀመርያ 14 መዓልታት ፣ ካልእ ተወሳኺ ናይ
መከላኸሊሜላ ከም ኮንዶም ምዉሳኽ ጽቡቕ ሓሳብ’ዩ
• 1 ከኒና ኣብ መዓልቲ ኩልጊዜ ኣብ ሓንቲ ሰዓት ዉሰዲ
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• ከኒን ብኣፍኪ ውሓጥዮ
• ኣብቲ ባኮ ዘሎ መሐበሪ ተኸቲልኪ ነቲ ከኒና ብቅኑዕ
መስርዕ ምውሳድኪ ኣረጋግጺ
• ነቲ ባኮ ወድእዮ
• ናይ 21 ባኮ ኢንተኾይኑ ዘለኪ፣ ድሕሪ ናይ 7 መዓልቲ
ዕረፍቲ ሓድሽ ባኮ ጀምሪ
• ናይ 28 ባኮ ኢንተኾይኑ ዘለኪ ድማ እቲ ናይ መጨረሽታ
ከኒና ምስተወደኤ፣ ሓድሽ ባኮ ጀምሪ።
እቲ ናይ 21 ባኮ ትወስዲ እንተኾንኪ፣ ኣብቲ ከኒና ዘይውሰዶ
7 መዓልታት ጽግያትኪ ክመጸኪ’ዩ። እቲ ናይ 28 ባኮ ትወስዲ
እንተኾንኪ ድማ ነተን ናይ መጨረሽታ 7 ከኒና ኣብ ትወስድሉ
ጊዜ ጽግያትኪ ክመጸኪ’ዩ። ጽግያት ቀልጢፉ ክመጽእ ዪኽእልዩ
ወይ ድማ ኣብ ገለገለ ሰባት ውሕድ ዝበለ ወይ ውን ጨሪሱ
ከይመጽእ ዪኽእል።እቲ ናይ 21 ባኮ ትወስዲ እንተሊኺ፣ ኣብ
ኣወሳስዳ ከኒና እንተዘይተጋጊኺ፣ ከኒና ኣብ ዘይትወስድሉ
ሰሙን ክትጠንሲ ኣይትኽእልን ኢኺ።

የድሊ። ተደጋጋሚ ተምላስን ተቕማጥን እንተገሩልኪ ግን
እቲ መድሃኒት ከይሰርሕ ይኽእል። ክሳብ እዘን ምልክታት
ዝከዳን ክሳብ ሓድሽ ባኮ ትጅምሪን ንሓደ ሰሙን
ዝኸውን ትወስድን፣ ካልእ ናይ ወሊድ መከላኸሊ ሜላ
ከም ኮንዶም ተጠቐሚ። ንሓኺምኪ ዝኾነ ሕቶ እንተለኪ
ደዊልኪ ሕተቲ።
እቲ ከኒና ክንድምንታይ ኣተኣማማኒ ኢዩ?
• ብትኽኽል እንተተጠቒምክሉ እቲ ከኒና ካብ 97-99%
ጥንሲ ይከላኸል ግና ኩልይ ግዜ ኣብ ሓንቲ እዋን ነቲ
ከኒና ዉሰዲ
ዝኾነ ዘይድለ ሳዕቤን የምጽእ’ዶ?
ነቲ መድሃኒት ኣብ ትጅምርሉ እዋን ንኣሽቱ ሳዕቤናት
ክህልዉ የኸእሉ እዮም። ኣዝዮም ዘሰክፉኻ እንድሕር
ኮይኖም ወይ ድማ ካብ ሒደት ኣዋርሕ ዝኽንዩ
እንተኾይኖም፡ ንሓኪምኪ ኣዛርቢ።

እቲ ከኒና ንጽግያተይ ይጸልዎ’ዶ?

ገለ ገለ ልሙዳት ዘይድለዩ ሳዕቤናት

• እቲ ከኒና ንጽግያትኪ ኣብ እዋኑ ንኽመጽእ ክሕግዝ ኣለዎ

• ምዕግርጋር፣ ኣብ ገለ እዋን ነቲ ክኒና ምስ መግቢ ወይ
ቅድሚ መግቢ ምውሳድ ነቲ ምዕግርጋር የወግዶ

• ብዙሕ ደም ከትርእዪ ትኽእሊ
• ዝስመዓኪ ቅርጸት ዝፈኾሰ ክኸውን ይኽእል።
እቲ ከኒና ከይሰርሕ ዝኽልክሎ ነገር ኣሎ’ድዩ?
• ተምላስ ወይ ድማ ተቕማጥ ካብ ክልተ ሰዓታት ንላዕሊ
ዝጸንሕ እንተጋጢሙ፣ እቲ ከኒና ኣይስርሔን ንምባል
የኸእል። ናብ ናይ ሕክምና ክኢላኻ ተቐላጢፍኪ ምሕባር
የድሊ ወይ ድማ ብቑጽሪ 1-888-315-9257 ብምድዋል
እንታይ ክትገብሪ ከምዘለኪ ሕተቲ። ካብ ሓደጋ
ንምዕቃብ፣ ካልእ ዓይነት ከም ኮንዶም ዝኣመሰሉ ባኮ
ክሳብ ዝውዳእ ምጥቃም ጽቡቕ ሓሳብ’ዩ።
• ገለ ገለ ብሓኪም ዝእዘዙ ካልኦት መድሃኒት እቲ ናይ ናይ
ወሊድ መከላኸሊ ንኸይሰርህ ጠጠው ከብልዎ ይኻሉ
እዮም። ካልእ መድሃኒት ትወስዲ እንተለኺ ንናይ ሕክምና
ክኢላኺ ወይ ፋርማሲስት ክትሕብሪ ይግባእ።ንሳቶም
እቲ ክኒን ምስ መድሃኒት ክውሰድ ይኽእል ወይ
ኣይክእልን ክሕብሩኺ ይኽእሉ።
• ሓደ ሓደ ሰባት ነቲ መድሃኒት መጀመርያ ክወስድዎ
ከለዉ ዕግርግር የብሎም። ተምላስ ዝርጋጥም ግን
ሳሕቲ’ዩ። ካብቲ መድሃኒት ዝወሰድክሉ ኣብ ዉሽጢ
1 ሰዓት እንተምሊስኪ፣ ደጊምኪ ካልእ ከኒና ምውሳድ

• ናይ ጡብ ምቑሳል
• ኣብ መንጎ ጽግያት ምድማይ
• ብጣዕሚ ዉሑድ ወይ ብጠቕላላ ዘይመጽእ ጽግያት
ገለ ገለ ዘይልሙድ ዘይድለዩ ሳዕቤናት
• ርእሲ ሕማም
• ኩነት ኣእምሮ ምቅይያር ወይ ጭንቀት
• ኣብ ክብደት ለውጢ ምምጻእ
• ናይ ጾታዊ ርክብ ድልየት ምንካይ ወይ ዘይምህላው
• ብጉር
• ምውሳኽ ኣብ ጨጉሪ ምብቋል
ጽንኩር ዘይድለዩ ሳዕቤናት
ኣዝየን ዉሑዳት ደከንስትዮ ብጽንኩር ዘይድለ ሳዕበናት
ይሳቐያ። እዚኤን ከም መጥቃዕቲ ልቢ፣ ናይ ልቢ ወቕዒ፣
ኣብ ሰራውር ልቢ ደም ምርጋእ፣ ጸቕጢ ደም፣ ሕማም
ሓሞት ከረጺት፣ ጥረ ኣብ ጉበት፣መርዘን

እህን ዝስዕባ ሳዕቤናት እንተጋጢሙኪ ተቐላጢፍኪ
ሓኪም ርኣዪ፥
• ጽንኩር ናይ ከብዲ ቃንዛ
• ጽንኩር ናይ ኣፍ ልቢ ወይ ናይ ምትንፋስ ጸገማት
• ጽንኩር ሕማም ርእሲ፣ ምንጽርራው
• ድኻም ወይ ምድንዛዝ ኣብ ዝኾነ ኣካላት
• ናይ ዓይኒ ጸገማት(ኣብ ምራይ ፣ ጽልግልግ ምባል)
• ናይ ምዝራብ ጸገማት
• ጽንኩር ናይ እግሪ ቃንዛ(ፈርሲ ዳንጋን ሰለፍን)
• ወይቦ
ሓኪምኪ ነቲ ከኒና ምውሳድ የድልየኪ/ኣየድልየክን ኣብ
ምውሳን ይሕግዘኪ።
ከኒና ምውሳድ እንተስሒተ’ ኸ?
• ኣብ ዝተኻእለ ቅልጣፈ ውሰድዮ
• ንሓኪምኪ ወይ ፋርማሲስት ብምዝራብ ብኸመይ
ክትቅጽንዮ ከምትኽእሊ ተዘራረቢ
• ካልእ ዓይነት ከም ኮንዶም ዝኣመሰለ ናይ ምክልኻል
ሜላ ክሳብቲ መከላኸሊ ን14 መዓልታት ትወስድዮ፣
ንምጥቃም ኣብ ግምት ምእታው የድሊ

እቲ ከኒና ንኩለን ደቅንስትዮ ንምጥቃም ውሑስ’ድዩ?
• ኣይፋል። ሓኪምኪ ንዓኺ ንምጥቃም ቅኑዕ ምኹዋኑ
ኣማኽሪ። ዝኮነ ዘለኪ ናይ ጥዕናዊ ጸገም ንገሪ(ከም
ኣብነት ኣብ ምዝውዋር፣ መርዘን፣ መንሽሮ ወዘተ..)
• ሽጋራ ምትካኽ ኣብ ግዜ ምውሳድ ከኒና ንጽንኩር
ዘይድለዩ ሳዕቤናት የቃልዕ
መዘኻኸሪ
• እቲ ከኒና ኣዝዩ ውጽኢታዊ ዝኸውን መዓልታዊ ኣብ ሓደ
እዋን ክውሰድ ከሎ ኢዩ
• ንምዝካር ክሕግዝ ምእንታን፣ ከኒና ምውሳድ ምስ ካልእ
መዓልታዊ ትገርብዮሮ ነገር ምትሕውዋስ። ንኣብነት
መዓልታዊ ናብ ድቃስ ኣብ ትኸድሉ ግዜ ምውሓጥ፣
መግቢ ኣብ ትበልዕሉ እዋን፣ ስንኺ ኣብ ተጽርይሉ እዋን
ከኒና ምውሳድ ።
• እቲ ከኒና ሽዑ ንሽዑ ኣይሰርሕን’ዩ ስለዚ ካልእ ዓይነት
መከላኸሊ ወሊድ ከም ኮንዶም ኣብ ናይ መጀመርያን
ካልኣይን ሰሙን ብተወሳኺ ምጥቃም ኣብ ግምት ክኣቱ
የድሊ።(“ብኸመይ’የ ከኒና ዝጥቅም” ንዝብል ኣብ ላዕሊ
ዝተዘርዘረ ኣንብቢ)
• እቲ ከኒና ካብ ጥንሲ እምበር ካብ ብጾታዊ ርክብ
ዝመሓላለፉ ሕማማት ኣይከላኸልን’ዩ።
• ነቲ ከኒና ምውሳድ ጠጠው ኣብ ተብልሉ እዋን ጥንሲ
ኣብ ምክልኻል ኣይሕግዝን ዩ

ጽግያተይ ከይመጸ እንተስሒቱ ‘ኸ?
• ገለ ገለ እዋን ወላ ነቲ መከላኸሊ ከኒና ብትኽክል
እንተወሲድክዮ፣ ጽግያት ከይመጸ ክስሕት ይኽእል። እዚ
ልሙድ ናይቲ ከኒና ዘየደልየ ሳዕቤን ክኸውን ይኽእል
ወይ ድማ ጠኒስኪ ኣለኺ ማለትዩ። ናይ መከላኸሊ ከኒን
ምውሳድኪ ቀጽሊ፣ ናይ ጥንሲ መርመራ ምግባር ድማ
ኣብ ግምት የእትዊ።
• ጽግያት ብዙሕ ግዜ እንተስሒትኪ፣ ሓኪምኪ ኣዛርቢ
• ከኒና ምውሳድ እንተዘንጊዕኪ ወይ ስሒትኪ ጽግያት ድማ
ብድሕሪኡ እንተዘይመጺኡ ናይ ጥንሲ መርመራ ሽዑ
ንሽዑ ምግባር ኣብ ግምት የእትዊ።

serc.mb.ca
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ናይ ወሊድ መከላኸሊ መርፍእ

THE BIRTH CONTROL SHOT

ናይ ወሊድ መከላኸሊ መርፍእ እንታይ እዩ?

ንመከላኸሊ ጥንሲ መርፍእ ኣበይ ክረኽቦ ይኽእል?

• ናይ ወሊድ መከላኸሊ መርፍእ ብመርፍእ ዝወሃብ
ሆርሞን እዩ። ደቀንስትዮ ጥንሲ ንመከላኸሊ ክጥቀማሉ
ይኽእላ።

• ንጥንሲ መከላኸሊ መርፍእ ካብ ሓኪም ክትረኽቦ
ትኽእል። ኩልጊዜ ሓደ በዓል ሙያ ክርእየካ እንተደሊኻ፣
ናይ ቤተሰብ ሓኪም ረኻቢ(ፋሚሊ ዶክተር ፋይንደር)
ኣብ ቁጽሪ 204 786 7111 ወይ ድማ ናይ ነጻ ቁጽሪ
1-866-690-8260 ብምድዋል ወይ ድማ ናብ www.
gov.mb.ca/health/familydoctorfinder ብምጽሓፍ
ክትረኽቡ ትኽእሉ።

• ነቲ መርፍእ ኣኣብ 3 ወርሒ ክውግኣ ኣለወን
• እቲ መርፍእ ብናይ ሕክምና በዓል ሙያ ኣብ ከባቢ
ምሕኩልቲ ይወሃብ
ብኸመይ ይሰርሕ?
• ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መርፍእ ፕሮጀስትን ዝተባህለ
ሆርሞን ይሕዝ። እዚ ሆርሞን ኣብ ነብስ ወከፍ ወርሒ
ንማህደረ እንቋቑሖ እንቋቑሖ ካብ ምፍናው ጠጠው
የብሎ። ናይ እንቋቑሖ ዋህዮ እንተዘየለ ምጥናስ
ኣይከኣልን እዩ።
• ነቲ ናይ ክሳድ ማህጸን ልፋጭ ብምሕፋስ፡ እቲ ዘርኢ
ዋህዮ ናብ ማህጸን ክኣቱ ከቢድ ይገብሮ።
• ነቲ ናይ ማህጸን ፎደራ ብምቕያር ንዝጸገየ እንቋቕሖ ናብ
ማህጸን ከምዘይለግብ ይገብሮ።ወላ’ክዋ ናይ እንቋቑሖ
ዋህዮ እንተተፈነወን እንተጸገየን ንኽዓቢ ከምዘይክእል
ይገብሮ።
• ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መርፍእ ንጥንሲ ብ99.7%
ይከላኸል

• ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መርፍእ 30 ዶላር ንሓደ መርፍእ
ይበጽሕ። ኣብ ሓገዝ(ዌልፌር) እንተለኺ ወይ ደቀባት
ወይ ድማ ካብ ኢንዊ ቀቢላ እንተኾንካ ወይ ውን ናይናይ
ግልኺ ናይ ጥዕና ጥቕሚ እንተለኪ ሽፉን እዩ። ኣብ
ምኽፋል ጸገም እንተልዩኪ ንሓኪምኪ ኣዛርቢ።
• ዕድመ ካብ 22 ንታሕቲ ኢንተኾይኑ ኣብ ናይ መናእሰይ
ክሊኒክ ሓንሳእ ሓንሳእ ብነጻ ክርከብ ይከኣል።
ናይ መከላኸሊ ጥንሲ መርፍእ ንኤድስን ጾታዊ
ተመሓላላፊ ሕማማትን ይከላኸለለይ ድዩ?
• ኣይፋል። ዉሑስ ዝኾኑ ናይ ጾታዊ መልዕሎ ኣብ ንብስ
ወከፍ ርክብ ምጥቃም ነቲ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላላለፍ
ሕማማትን ካብ ኤች ኣይ ቪን ብከላ ዕድል ክንኪ
ይኽእል። ጾታዊ ርክብ ትፍጽሚ እንተኾንኪ ኩልጊዜ ናይ
ተመሓላላፊ ሕማማትን ኤች ኣይ ቪን መርመራ ምግባር
ኣብ ግምት የእትው/የእትዊ።

• ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መርፍእ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል
ጥንሲ ንምክልኻል የኽእል ስለዚ ንሓኪምካ ኣብ ልሙድ
ግዚያት ምርኣይ ክትቅጽል የድሊ።

ኣብ ክንደይ ግዜ’የ ነቲ መርፍእ ዝወስድ?

ኣብ ክንደይ ግዜ ክሰርሕ ይጅምር?

• ኣብ ግዜኡ መርፍእ ንምውጋእ ቆጸራ ምውሳድ ክርሳዕ
የብሉን

• ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መርፍእ ኣብ ዉሽጢ እተን
ናይ መጀመርያ ሓሙሽተ መዓልቲ ናይ ጽግያትኪ
ግዜ እንተተወጊእኪ፣ ካብ 24 ሰዓታት ንደሓር ክሰርሕ
ይጅምር።
• ነቲ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መርፍእ ድሕሪ እተን ናይ
መጀመርያ ሓሙሽተ መዓልቲ ናይ ጽግያትኪ ግዜ
እንተተወጊእኪ፣ ድሕሪ 14 መዓልቲ ክሰርሕ ይጅምር።
• ንመከላኸሊ ጥንሲ መርፍእ ድሕሪ ደድሕሪ ሕርሲ ወይ
ድማ ደድሕሪ ምኻድ ወይ ምንጻል ጥንሲ እንተተወሲዱ
ብኡ ንብኡ ክሰርሕ ይጅምር

• ኣብ ሰለስተ ወርሒ ሓንሳብ ይዉሰድ

• መርፍእ ንምውሳድ እንተደንግዊኺ፣ እቲ መርፍእ ጥንሲ
ምኽልካሉ ጠጠው የብል
• ናይ መትሎ-ርሕሚ ርክብ እንተኾንኪ ትፍጽሚ ፣ ኣብዚ
ናይ ምድንጝይ እዋናት ከም ኮንዶም ዝኣመሰለ ካልእ
ዓይነት ናይ ምክልኻል ሜላ ንምጥቃም ኣብ ግምት ክኣቱ
ይግባእ።

ሓኪመይ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ጠጠው ከብል
እንተዘይደለየ/እንተዘይደለየት’ከ?
• እቲ ናይ ሕክምና ተገልጋሊ ብዛዕባ ዝረኽቦ ናይ ሕክምና
ኣገልግሎት ናይ መጨረሻ ውሳነ ናይ ምውሳድ መሰል
ኣለዎ። ሓካይም፣ ዝተፈላለየ ሜላታት ክሕብሩኺ
ይኽእሉ’ዮም። እንተኾነ ግን ዉሳነ ኣብ ምውሳድ
ክደፋፍኡ ኣይግባእን። ሓኪምኪ ነቲ ድልየትኪ ዘየኽብር
እንተ ኾይኑ ካልእ ሓኪም ክትደሊ መሰል ኣሎኪ። ናብ
ዶክተር ፋይንደር ብቑጽሪ 204 786 7111 ወይ 1-866690-8260 ደውሊ።

• ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መርፍእ ዝጥቀማ ደቅንስትዮ
ኣን ነዊሕ ግዜ ምጥቃም ኣብ ዓጽመን ዘሎ ካልስየም
ብውሑድ ከምዝቕንስ መጽናዕቲ ይሕብር። እዚ
ኦስትዮፐሮሲስ ዝበሃል ኩነት ንኽመጽእ የተባብዕ።
ምንቅስቓስ፣ እኹል ካልስየም(ክሳብ 1,000 ሚልሊግራም
ንመዓልቲ) ከም’ኡ ዉን ዘይምትካኽ፣ ኦስትዮፐሮሲስ
ንኸይመጽእ ይከላኸል።
ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መርፍእ ኣብ እዋኑ እንተዘይወሲድኪ፣
ጥንስቲ ምኹዋንኪ ድማ እንተተጠራጢርኪ፣ ሃንደበታዊ
መከላኸሊ ጥንሲ ካብ ፋርማሲ ወይ ናይ ኮማዊ ጥዕና
ክሊኒክ ብዝተኻእለ ቅልጣፈ ምርካብ ይከኣል።

እቲ መርፍእ መኻን ይገብረኒ ድዩ?
• ኣይፋል፥ እቲ ውጽኢት ናይቲ መከላኸሊ ጥንሲ መፍእ
ግዚያዊ እዩ፡ ካብ መጨረሻ መርፍእ ሰብነትኪ ናብቲ ንቡር
ተፈጥሮኣዊ ፍርያቱ ኣብ ዓሰርተ ኣዋርሕ ይምለስ ‘ዩ
ዘይተደልየ ሳዕቤናት ኣለዎ ’ዶ?
• ናይ ዓጽሚ ጻዕቂ ምንካይ ኣብ ግዜ መአርፍእ ትጽበዮ
ሳዕቤን እዩ። ካብ ሓኪምኪ ዝያዳ ሓበሬታ ሕተቲ።
• ገለ ገለ ተጠቀምቲ ናይዚ መርፍእ መድመይቲ ኣብ መንጎ
ጽግያት፣ ብዝሒ ጽግያት ወይ ድማ ጽግያት ዘይምምጻእ
የጋጥሞም።
• ካልእ ልሙድ ዘይተደልዩ ሳዕቤናት፡ ናይ ጡብ ምምሳን፣
ሽሀውሃት ምዉሳኽ፣ ናይ ኩነተ ኣእምሮ ምቅይያር ናይ
ርእሲ ሕማም ምንጽርራውን ናይ ጾታዊ ርክብ ድልየት
ምንካይ የጠቓልል።
• ናይ ጥንሲ መከላኸሊ መርፍእ ውጽኢታቱ ሽዑ ንሽዑ
ጠጠው ከተብሎ ኣይከኣልን’ዩ። እቲ ዘይተደለየ ሳዕቤናት
እቲ መድሃኒት ክሳብ ዝሃስስ ክጸንሑ ይኽእሉ እዮም።
• ነቲ መርፍእ ጠጠው እንተቢልኪ ናብቲ ንቡር ናይ
ፍርያት ኩነታት ንምምላስ ክሳብ ዓሰርተ ኣዋርሕ ካብቲ
መርፍእ ጠጠው ዘበለሉ ጊዜ ይወስድ።
• ዘይተደልየ ሳዕቤን እቲ መድሃኒት ምስ ሆርሞንካ
ክተሓዋወስ ከሎ ዝፍጠር’ዩ።
• ገለ ገለ ደቅንስትዮ ድሕሪ ናይ ሆርሞን መከላኸሊ
ምውሳድ ምቅይያር ኩነት ኣእምሮን ቅዛነትን የጋጥመን።
እዚ እንተጋጢሙ ወይ’ዚ ኩነታት ተተሓሳሲቡኪ፣
ንሓኪምኪ ኣዛርቢ።
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ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ
ሕማማት
ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ተላበድቲ ሕማማት
አንታይ ኢዮም?
• ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ካብ ሓደ ናብ
ካልእ ብጾታዊ ርክብ ዝላበድ እዩ
• ገለ ገለ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብናይ
ሰውነት ፈሳሲ ከም ደም፣ናይ ተባእታይ ዘርኢ፣ ናይ
ርሕሚ ፈሳሲ ወይ ናይ መቐመጫ ፈሳሲ ዝኣመሰሉ ናብ
ደምና ብርሕሚ፣ ብኣፍ፣ ወይ ብመቐመጫ ብዝግበር
ጾታዊ ርክብ ይኣትዉ
• ገለ ገለ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ካብ
ዝተበከለ ኣካል ናይ ቆርበት ብምትንኽኻፍ ይላበዱ።
• ገለ ገለ ብጾታዊ ርክብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ካብ
ሓደ ናብ ካልእ ብናይ መድሃኒት ስሪንጋ ወይ መርፍእ
ዝኣመሰሉ ብሓባር ብምጥቃም ከምኡ’ዉን ብናይ ጾታዊ
ርክብ መጻወቲ ንዋት ብሓባር ምጥቃም ክላበድ ይኽእል
• ገለ ገለ ብጾታዊ ርክብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት
ካብ ጥንስቲ አደ ናብ ህጻን ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን
ምውላድን ክመሓላለፍ ይኽእል
ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ክፍወሱ
ይኽእሉ ‘ዶ?
ዝተፈላለዩ ዓይነት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት
ኣለዉ። እዞም ሕማማት ብባክቴርያ፣ ሓሳኹን ወይ
ቫይረስን ዝተበገሱ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብነታት ናይ ዝፍወሱ
ሕማማት እዞም ዝስዕቡ ኢዮም፡
• ጅግል
• በገዳዊ ቁማል
• ፍንጣጣ
• ትሪኮሞናሲስ

ብቫይረስ ዝተበገሱ ረኽስታት ክፍወሱ ኣይክእሉን ዮም።
እንተኾነ ግን እቲ ሕማም ወይ ስቓይ ንምንካይ ዝሕግዙ
መድሃኒታት ኣለዉ። ገለ ኣብነታት ብቫይረስ ናይ ዝተበገሱ
ጾታዊ ርክብ ተላበድቲ ሕማማት ዝስዕቡ ኢዮም፥
• ናይ ብልዕቲ ጡብ ኣድጊ (ነዚ ንምክልኻል ዝወሃብ
ክታበት ኣሎ)
• ኤይድስ
• ወይቦ (ሲ)
• ወይቦ(ኤ)ን(ቢን)(ነዚኤን ንምክልኻል ዝወሃብ ክታበት ኣሎ)
ጾታዊ ርክብ ተላባዲ ሕማም እንተለኒ ብምንታይ
ይፈልጥ?
ብጾታዊ ርክብ ተላባዲ ሕማም እንከለካ ወላ ሓንቲ ምልክት
ከይትርእይ ትኽእል። ወይ ድማ ኣጸቢቑ ዝረኤ ምልክት
ክህልወካ ይኽእል‘ዩ። እቲ ሕማም እንተለካ ንምፍላጥ ግን
መርመራ ብምግባር ‘ዩ።
ገለገለ ምልክታት ናይ ብጾታዊ ርክብ ተላባዲ ሕማማት
እዞም ዝስዕቡ ክኾኑ ይኽእሉ፥
• ፍሉይ ወይ ብርቱዕ ጨና ዘለዎ ናይ ርሕሚ ፈሳሲ
• ፈሳሲ ካብ መትሎ
• ኣብ ትሸነሉ እዋን ምቅጻል ወይ ምድማይ
• ሽንቲ ከምዝተወጠጥካ እንዳተሰመዓካ ከሎ ምውጻእ
ይኣቢ
• ዘይንቡር ጽግያት
• ዕንፍሩር፣ ማይ ምዕጎ፣ ሕበጥ ዝኣመሰሉ ኣብ ከባቢ
ብልዕቲ ወይ መቐመጫ (ኣብ ከባቢ ርሕሚ፣ መትሎ
ወይ መቐመጫ)

• ቀጭ ቀጭ ዘብል( ምቕያሕ) ወይ ምስሓይ ኣብ ከባቢ
ብልዕቲ ( ርሕሚ፣ መትሎ ወይ መቐመጫ)
• ኣብ ከባቢ ርሕሚ፣መትሎ ወይ ፍረ ነብሲ ሕበጥ
• ጎሎኣዊ ቃንዛ
ወላ ሓደ ምልክት ዘይምርኣይ ወይ ድማ ብዙሓት
ምልክታት ብሓንሳብ ክረኤ ይኽእል። ጾታዊ ርክብ
ትፍጽሚ/ም እንተኾንኪ/ካ ናብ ሕክምና በዓል ሙያ
ከድኪ/ካ መርመራ ምግባር የድሊ። መርመራ ኣብ
ዘድልየኪ/ካ እዋን ምግባር ይከኣል እዩ።
ካብ ብጾታዊ ርክብ ተላባዲ ሕማማት ንምክልኻል
እንታይ ምግባር ይከኣል?
• ውሑስ ዝኾኑ ናይ ብጾታዊ ርክብ መልዕሎ ምጥቃም
• ናይ ርሕሚ ወይ መቐመጫ ርክብ እንተኾይኑ ናይ ሓደ
ሰብ ሰውነት ነቲ ናይ ካልኣይ ከይትንክፍ ከም ደጋዊ ወይ
ውሽጣዊ ኮንዶም ዝኣመሰሉ ምጥቃም። ኣብ ጾታዊ
ርክብ ንዋት ውን ነዚኤን ምግባር።
• ናይ ኣፍ ርክብ እንተ ኾይኑ፣ ከም ኮንዶም ዝመሳሰል ናብ
ኣፍ ከይኣቱ መከላኸሊ እቲ ሕማም ናይ ምልባድ ኩነት
ይንክይ። ኮንዶም ወይ እዚ ናይ ሰብነት ፈሳሲ ናብ ኣፍ
ማህጸን ወይ መትሎ ከያቱ ይከካኸል። ናብ ኣፍ ከይኣቱ
መከላኸሊ እንዘየሎ ኮንዶም ካብቲ ዙርይኡ ናብ ማእከል
ቀዲድካ ካብቲ ኣካል ሰውነት ናብ ኣፍካ ብቐጥታ ከይኣቱ
ምክልኻል ይከኣል።
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መርፍእ ወይ ሽሪንጋ ብሓባር ፈጺምካ ዘይምጥቃም
ክትስቆር ወይ ዉቃጦ ክትገብር/ሪ እንተደሊኻ/ኺ ናብ
ልቼንሳ ዘለዎ ድክዋን ምኻድ ዉሑስ ይኸውን። ነጻ ጉድኣት
ዝንክዩ መልዕሎ ካብ ኮማዊ ናይ ጥዕና ትካላት ምርካብ
ይከኣል።
ንጾታዊ ርክብ ተላባዲ ሕማማት መርመራ ብኸመይ
ክገብር ይኽእል?
ናይ ጾታዊ ርክብ ተላባዲ ሕማም እንተለካ ንምፍላጥ
ዝተፈላለየ መርመራ ኣሎ። ናይ ሕክምና በዓል ሙያ
ብዓይኑ ከባቢ ብልዕትኻ ዘሎ ቆርበት ብምርኣይ፣ ደም
ብምውሳድ፣ ሽንቲ ብምውሳድ፣ ካብ ብልዕትኻ ዝሎ ፈሳሲ
ጸሪጉ ብምውሳድ መርመራ ክገብር ይኽእል። እቲ መርመራ
ሕማም ከምዘለካ/ኪ እንተርእዩ ምስ መን ርክብ ከም
ዝፈጸምካ/ኪ ክሓተካ/ኪ ይኽእል፥ እቲ ዝተራኸብካዮ ሰብ
ውን ንኽሕከም ምእንታን። እዚ ትህቦ ሓበሬታ፣ ብምስጢር
ይዕቀብ’ዩ። ነጻን ዕቁብን ናይ ጾታዊ ርክብ ተላባዲ ሕማም
መርመራ ንምግባር ናይ መጻምዲ ፈቓድ ኣየድልን። ነዚ
መርመራ ኣብ ሓክምካ፣ ቆጸራ ዘየድልዮ ክሊኒክን ኣብ
ኮማዊ ናይ ጥዕና ማእከል ክትገብር ይከኣል።
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This brochure provides
general information only and
should not be considered a
substitute for professional
advice. Decisions about
medical treatment and care
should always be made in
consultation with a qualified
and/or licensed health care
provider. If you feel that you
may need medical advice,
please consult a qualified
health care professional.
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