
 

بالقطاع العام

بالقطاع الخاص

بالجمعيات العاملة يف مجال الصحة
الجنسية و اإلنجابية 

 مىت تؤخذ حبوب منع الحمل

يف الحاالت الطارئة؟

 يف غضون 72 ساعة من ممارسة
 الجنس الغري المحمي و ذلك يف

 الحالت التالية

 عدم اإلستعمال المنتظم لوسيلة
من وسائل منع الحمل الحديثة

 اإلستعمال الغري الصحيح لوسيلة
منع الحمل الحديثة

من أين يمكن الحصول عىل
وسائل منع الحمل الحديثة؟ 

 نعم ممكن يف حالة إستعمال
 غري صحيح  لوسيلة منع الحمل

 الحديثة وخاصة عند

هل يمكن حدوث الحمل
بالرغم من استعمال وسائل منع

الحمل الحديثة و الفعالة

نسيان حبوب منع الحمل
 حدوث إسهال شديد أو يقء عند

تناول حبوب منع الحمل؛
تمزق ولو صغري للوايق الذكري

 تأخر موعد تجديد حقنة منع الحمل
 أو اللولب الرحمي أو الغرسة تحت

الجلدية

؟

:

:

 الوقاية من الحمل
الغري مرغوب فيه

:

:

:

 المستوصفات والمراكز الصحية

المراكز المرجعية للصحة اإلنجابية

الوحدات الصحية المتنقلة
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 المراكز و الوحدات الصحية المتنقلة

.التابعة لهذه الجمعيات

مركز صحي المركز المرجعي للصحة اإلنجابية

.الصيدليات

العيادات الخاصة (أطباء أو ممرضات
ممرضني

/
؛)
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مىت يمكن أن يحدث الحمل

 عند المرأة 

ما هو الحمل غري المرغوب فيه ؟

 الحمل غري المرغوب فيه : هو حمل
 غري مرغوب فيه حاليا بل  مستقبال  أو

 غري مرغوب فيه بصفة نهائية

 إىل ماذا يمكن أن يؤدي
الحمل غري المرغوب فيه؟

 التسبب يف أمراض لألم أو للطفل
اليت يمكن أن تؤدي اىل الوفاة

للتعلم
للحصول عىل عمل مناسب

دخل المرأة واألرسة
الوضع االجتماعي للمرأة

تمكني المرأة

 كيف يمكن منع الحمل ؟

رشط  ، الحمل  منع   حبوب 
صحيحة بطريقة    استعمالها 
بتناول حبة واحدة لك  و ذلك 

   يوم حىت انتهاء اللوحة

 اللولب الرحمي، رشط
اإللزتام بموعد التجديد

 حقن منع الحمل ، رشط
اإللزتام بموعد التجديد

 الغرسة تحت الجلدية،
 رشط اإللزتام بموعد

التجديد

وهو   ، الذكري   الوايق 
 وسيلة  تمنح الوقاية من
فيه المرغوب  غري   الحمل 
األمراض من  الوقاية   و 
وذلك جنسياً   المنقولة 
بطريقة استعماله   رشط 

 صحيحة

 عن طريق استعمال وسيلة من وسائل
منع الحمل الحديثة و الفعالة

 منذ سن البلوغ :  بداية الحيض 
 أو الطمث عند الفتاة تدل  عىل

 بداية فرتة الخصوبة حىت لو كانت
الدورات الشهرية غري منتظمة

 يف حالة الجماع : دون
 استعمال وسيلة من بني وسائل

 منع الحمل الحديثة و الفعالة حىت
 بدون إيالج، أي أثناء القذف خارج

التاثري سلبا عىل
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ضياع الفرص المتاحة
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