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ما هي؟ 
ن شهر وع�ش سنوات. هناك ثالثة أنواع من  اوح ما ب�ي ات طويلة ت�ت إن موانع الحمل طويلة المفعول هي عبارة عن أجهزة لتحديد النسل تب�ت داخل جسمك لف�ت

موانع الحمل طويلة المفعول:

ي ع�ش أسبوًعا	 	  ُحقن منع الحمل ُحقن منع الحمل - حقنة يعطيها لك طبيبك العام وهي توفر وقاية من الحمل لمدة اث�ن
ة تصل لثالث سنوات  تطلق 	  ي مكانها لف�ت

غرسات مانعة للحمل - عبارة عن قضيب صغ�ي مرن يغرس تحت جلدك أعىل الذراع،   وتب�ت تلك الغرسات �ن
ن ببطء إىل مجرى الدم.  وجيستوج�ي خاللها هرمون ال�ب

ة مرنة تركب داخل الرحم وتشمل:	  اللوالب الرحمية - أجهزة صغ�ي
اللوالب النحاسية المصنوعة من البالستيك والنحاس وهي ال تحتوي عىل الهرمونات ويجب تبديلها كل 5 إىل 10 سنوات، بحسب النوع المستخدم	 
ن داخل الرحم حيث يمكنها أن تب�ت إىل ما 	  وجيستوج�ي ة عىل شكل حرف T تطلق ببطء جرعات ضئيلة من هرمون ال�ب اللوالب الهرمونية وهي أجهزة صغ�ي

يصل لخمس سنوات

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
ي وتفضيالتك الشخصية، ستقرران معا ما هو أنسب نوع مانع حمل لك. 

سيناقش طبيبك معك تاريخك المر�ن
: سيقوم طبيبك العام خالل هذه المناقشات بما يىلي

ح إجراء اختبار حمل للتأكد من أنك لست حبىل.	  يق�ت
يناقش اآلثار الجانبية الشائعة	 
تها	  ي اخ�ت يزودك بمعلومات واضحة عن وسيلة منع الحمل ال�ت
 	 

ً
سيناقش ممارسة الجنس اآلمن للوقاية من األمراض المنقولة جنسيا

يتأكد من أن فحص عنق الرحم لديك حديث	 
      :  إذا كنت تنوين استعمال غرسة أو لولب فسوف يقوم طبيبك بالتاىلي

يف المتوقعة بعد إدخال الغرسة أو اللولب 	  ن ح أنماط ال�ن ي�ش
ح لك كيفية تركيب الجهاز أو الغرسة وم�ت وأين سيتم تركيبها 	  ي�ش
كيب	  ة بعد ال�ت ة قص�ي ح عليك استخدام موانع حمل إضافية لف�ت يق�ت

كيب واإلزالة.  ي مدرب عىل ال�ت ي هذه الحالة سيقوم بإحالتك إىل عيادة بها ممارس ط�ب
قد ال يكون طبيبك العام مدرًبا عىل تركيب اللولب أو الغرسة و�ن

ن عليك إكمال بعض األوراق الرسمية لتسجيل موافقتك عىل اإلجراء. سيتع�ي

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
: ورة إىل مقابلة طبيبك العام بانتظام للمتابعة، ولكن إذا فعلت، فقد يقوم الطبيب العام بالتاىلي ي بال�ن لن تحتا�ب

ي للتأكد من أن الجهاز مركب بالطريقة الصحيحة	 
يقوم بإجراء فحص متابعة بد�ن

يقيس وزنك وضغط دمك دورًيا	 
يو�ي بإجراء اختبار للتأكد من عدم وجود عدوى تنتقل بالممارسة الجنسية 	 
يستف� منك عن أي مشكالت تواجهك بسبب مانع الحمل، كأي من اآلثار الجانبية.	 

ي مناسب. ن الوقت إلزالة اللولب أو الغرسة أو تبديلهما قد يحيلك طبيبك العام إىل عيادة مناسبة أو إىل ممارس ط�ب عندما يح�ي

موانع الحمل طويلة المفعول

ة معلومات عن حالة صحية ن�ش
ي مارس/آذار 2020

صدرت �ف



 ماذا بوسعي أن أفعل؟       
ي طبيبك العام عن أي إفرازات أو نزف أو ألم  يف إذا أقلقتك. أخ�ب ن ي بسجل ألنماط ال�ن

 أو غرسة. احتف�ن
ً
ي يعالجك بأن لديك لولبا عليك إخبار أي ممارس ط�ب

. غ�ي طبيعي
ح لك طبيبك العام كيفية القيام بذلك. إذا تم تركيب لولب لك عليك التأكد من موضعه بانتظام وعدم زحزحته عن مكانه. يمكن أن ي�ش

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟
عيادات المستشفيات الحكومية 

تقدم العيادات المحلية التالية المشورة بشأن وسائل منع الحمل والوصفات الطبية وتركيب الجهاز وإزالته:
ي مستش�ن بانكستاون: الهاتف: 8381 9722	 

عيادة طب األمراض النسائية �ن
فيلد: الهاتف:8506 9616 	  ي مستش�ن ف�ي

عيادة طب األمراض النسائية �ن
ي مستش�ن باورال واألقاليم: الهاتف: 0186 4861	 

عيادة طب األمراض النسائية �ن
ي مستش�ن ليفربول: الهاتف: 4191 8738	 

عيادة طب األمراض النسائية �ن
ي مستش�ن كامبلتاون: الهاتف: 4095 4634	 

عيادة طب األمراض النسائية �ن

العيادات الخاصة
ي من طبيبك العام إحالتك إىل عيادة خاصة. اطل�ب

 أين يمكنني معرفة المزيد؟     
 	fpnsw.org.au :ي نيو ساوث ويلز مجموعة معلومات عن موانع الحمل المختلفة

لدى هيئة تحديد النسل �ف
 حقن منع الحمل      	 
 غرسات مانعة للحمل      	 
 اللولب النحاسي      	 
اللولب المطلق للهرمون )ميرينا( 	 
ما هو منع الحمل طويل المفعول العكوس؟	 

موانع الحمل طويلة المفعول

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

� � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

ي يجب أن أكون مدركة لها؟ 
ما هي األعراض ال�ت

ي “طبيعية”؟
هل ستكون دور�ت

كب لي الجهاز ويزيله؟ من س�ي

ف عىل إزالة جهازي؟  م�ت يتع�ي

ي يجب أن أتحقق بها من موضع جهازي؟ 
ة ال�ت ما هي الوت�ي

كيف أعرف إذا كانت هناك مشكلة ما؟

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عىل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

https://www.fpnsw.org.au/health-information/individuals/contraception

