Useful contacts
وسائل منع الحمل
ميكن الحصول عىل وسائل منع الحمل والنصائح
وهي خدمة رسية ،وهو ما  NHSدون مقابل من
يعني أننا لن نخرب أي شخص طاملا أنك أنت أو أي
.شخص آخر تراه غري معرض للخطر
ميكنك االطالع عىل مزيد من املعلومات حول
وسائل منع الحمل من
• www.fpa.org.uk
• www.nhs.uk
األمراض املنقولة جنسيًا
• www.nhs.uk
خط املساعدة املجاين للصحة الجنسية الوطنية

)(National Sexual Health
• 03001237123
• www.fpa.org.uk
• www.getit.org.uk
• www.brook.org.uk

الصحةالجنسية
مقدمة عن وسائل منع الحمل واألمراض املنقولة جنس ًيا

وسائل منع الحمل
ميكن استخدام وسائل منع الحمل ملنع حاالت
الحمل غري املرغوب فيها .فهي تحول دون
التقاء الحيوانات املنوية بالبويضة وتك ُّون
الجنني .معظم الوسائل تستخدمها النساء أو
البنات ما عدا الواقي الذكري والتعقيم الذكري .

قد تجد يف هذه النرشة معلومات حساسة
للغاية وقد تشعر بعدم االرتياح حينام تقرأ عن
الصحة الجنسية .الغرض من هذه النرشة هو
مساعدتك عىل فهم املخاطر املتعلقة مبامرسة
الجنس بدون وسيلة حامية ،ومعرفة املكان
الذي ميكنه مساعدتك حينام يكون لديك
سؤال أو مشكلة
يف اململكة املتحدة ،يحصل الشباب مثلك عىل
املعلومات عن الجنس والعالقات من أرسهم
ومن املدرسة أيضً ا .ويتعلمون كيفية الوقاية من
وكيف ميكن منع ) (STIsاألمراض املنقولة جنسيًا
حاالت الحمل غري املرغوب فيها باستخدام
وسائل منع الحمل .الفكرة هنا هي أن
الشباب ميكنهم معرفة هذه األمور قبل
مامرسة الجنس
يف هذه النرشة توجد بعض املعلومات
التي تساعدك عىل فهم كيفية
«مامرسة الجنس اآلمن» يف
املستقبل ،حينام تكون جاه ًزا لذلك

وسائل منع الحمل هي أشياء تسمح لكل من
الرجال والنساء باختيار وقت اإلنجاب ووقت
عدم اإلنجاب .فهي متنحنا حرية االختيار
والقدرة عىل التحكم .

األمراض املنقولة جنس ًيا

الوسائل املتاحة هي
الحبوب يتم تناولها
عن طريق الفم

	

الحقن  -يجب إعطاؤها
كل  3شهور
الغرسات  -تدوم  3سنوات
يدوم  (IUS) -اللولب الهرموين
 5سنوات

ميكن استخدام وسائل منع الحمل للحاالت
الطارئة يف حالة مامرسة الشخص للجنس
بدون واقي ذكري أو يف حالة فشل وسيلة
منع الحمل املستخدمة .وهي وسائل يتم
استخدامها كمحاولة ملنع الحمل.
وهي تنقسم إىل نوعني :
• الحبة الطارئة  -يجب أخذها خالل  5أيام
من تاريخ املامرسة الجنسية
• يجب تركيبه خالل  5أيام  (IUD) -اللولب
من تاريخ املامرسة الجنسية

هناك العديد من األمراض املنقولة جنس ًيا .وهي أمراض تنتقل فقط عن
طريق االتصال الجنيس .بعض األمراض ،مثل الكالميديا أكرث انتشا ًرا يف
األشخاص أقل من  25سنة .ويقلل استخدام الواقيات الذكرية من خطر
اإلصابة باألمراض املنقولة جنس ًيا .

يدوم  (IUD) - 10اللولب
سنوات
الواقي الذكري  -يف حالة
استخدامه بشكل صحيح
ميكن أن مينع الحيوانات
املنوية من االلتقاء بالبويضة
وتقليل خطر اإلصابة باألمراض
املنقولة جنس ًيا .
نحن نويص باستخدام
الواقيات الذكرية لتقليل خطر اإلصابة باألمراض .

األمراض األخرى التي قد تكون
سمعت عنها هي
فريوس نقص املناعة البرشي
هري  -أمراض )(HIV
ومرض ال ُّز ّ
يحملها الدم وميكن انتقالها
عن طريق مامرسة الجنس
السيالن والكالميديا  -تنتقل
عند تبادل سوائل الجسم
الهربس  -قد يتسبب يف
ظهور بثور مؤملة عىل األعضاء
التناسلية وينتقل مبالمسة
الجلد للجلد
الثآلِيل التناسلية  -تتسبب
يف ظهور “بقع مرتفعة” عىل
الجلد يف األعضاء التناسلية،
وتنتقل مبالمسة الجلد للجلد

بعض األمراض املنقولة جنس ًيا ال يوجد لها
أعراض ولكن للبعض اآلخر أعراض مثل
• األمل عند التبول
• تغريات يف الجلد يف األعضاء التناسلية

إذا كنت تشعر بالقلق ،ميكنك زيارة .
إحدى
) (GPعيادات الصحة الجنسية أو املامرس العام
الذي ترتدد عليه حيث ميكن إجراء اختبارات
الكتشاف أي أمراض ،ومعالجة املشكلة أو
تخفيف األعراض .
ميكن لعيادات الصحة الجنسية أو املامرس
الذي ترتدد عليه تقديم املشورة ) (GPالعام
والدعم بشكل رسي ومجاين .وميكن للطبيب
تقديم املشورة لك وإبالغك (LAC) .املتابع
باملكان الذي ميكنه تقديم املساعدة لك .

.

