
من المهم أن يكون لديك أنِت وشريكِك جنس أكثر أمانًا للجميع

خطة للوقاية.

منع الحمل

حوالي 25 من كل 100 

امرأة قد تحملن في 

عام واحد باستخدام 

هذهالوسائل

طريقة السحب

 (العزل)

مبيد الحيوانات

 المنوية

طرق التوعية

 بالخصوبة

الوسائل 
العازلة

حوالي 15 من كل 100 

امرأة قد تحملن في عام 

واحد باستخدام هذه 

الوسائل

الوسائل قصيرة 
المفعول
(تُستخدم مرة كل 3 
أشهر، شهريًا، أسبوعًيا، 

يومًيا)

حوالي 9 من كل 100 

امرأة قد تحملن في عام 

واحد باستخدام هذه 

الوسائل

حقنة
(ديبو بروفيرا)

حبوب منع

 الحمل

الحلقة

 المهبلية

اللصقة

 الجلدية

الوسائل 
طويلة 
المفعولة

اللولب الرحمي
(الهرموني)

غرسات
 منع الحمل

اللولب الرحمي
(غير الهرموني)

إذا كنِت تمارسين أوضاع الجنس التي يمكن أن تسبب الحمل، فمن المهم اختيار وسيلة يمكنِك 
استخدامها بشكل صحيح ومتسق:

التعقيم

٪100 فعال في منع 
الحمل والعدوى المنقولة 

جنسًيا، بما في ذلك 
فيروس نقص المناعة 

البشرية، عند استخدامه 
باستمرار وبشكل صحيح.

االمتناع

وسيلتين 

أفضل من 

وسيلة واحدة

يجب تجنب استخدام 
الواقي األنثوي الداخلي مع 

الواقي الذكري الخارجي في 
الوقت نفسه.

لمنع العدوى المنقولة جنسًيا والحمل.

وسيلة واحدة 

أفضل من ال شيء

حوالي 85 من كل 100 
امرأة في عام واحد قد 
تحملن دون استخدام 

أي وسيلة أثناء ممارسة 
الجنس القضيبي-المهبلي.

الوقاية من العدوى 

المنقولة جنسًيا 

(STIs)

الواقي الذكري الخارجي

يستخدم خارجًيا كحاجز أثناء 

ممارسة الجنس

الواقي األنثوي الداخلي 

يستخدم داخلًيا كحاجز أثناء 

ممارسة الجنس

الواقي المطاطي الفموي

يستخدم كحاجز أثناء ممارسة 

الجنس الفموي عندما ال يكون 

الواقي الذكري الخارجي مالئًما

هذه هي الوسائل الوحيدة التي تقلل من خطر 
اإلصابة بالعدوى المنقولة جنسًيا، بما في ذلك 

فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، عند 

استخدامها بشكل صحيح في كل مرة وطوال 

فترة ممارسة الجنس:

يتم استخدام واقي مع 
وسيلة لمنع الحمل.

أقل من 1 من كل 100 

امرأة قد تحمل في عام 

واحد باستخدام هذه 

الوسائل

الواقي الذكري

 الخارجي

الغشاء

 الحاجز

اإلسفنجة المانعة

 للحمل

غطاء
عنق الرحم

الواقي األنثوي

 الداخلي



1.) مراجعة مخطط الجنس اآلمن (الصفحة األمامية)

إذا كنِت بحاجة إىل معلومات أو خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، فال تترددي 
في حجز موعد مع مقّدم الرعاية الصحية. ومن أمثلة هذه الخدمات:

2.) اختيار مقّدم الرعاية الصحية

اختاري أحد مقّدمي الرعاية الصحية.

إذا كنِت بحاجة إىل معلومات أو خدمات تحديد النسل، فمن المستحسن اختيار مقّدم الرعاية الصحية الذي يوفر مجموعة كاملة   •

من خيارات تحديد النسل، بما في ذلك تركيب اللوالب الرحمية وغرسات منع الحمل، بحيث يمكن الوصول إىل جميع الوسائل.

تتوفر قائمة بمقّدمي الرعاية الصحية الذين يوفرون تركيب اللوالب الرحمية وغرسات منع الحمل حسب الرمز البريدي عبر اإلنترنت   •
.bedsider.org/clinics عىل Bedsider.org من موقع

تتوفر قائمة بمقّدمي الرعاية الصحية الذين يوفرون اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والعدوى المنقولة جنسًيا وااللتهاب الكبدي   •
.gettested.cdc.gov عبر الموقع اإللكتروني لمراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها في

لتحديد موعد مع جمعية تنظيم األبوة في شمال نيو إنجالند، تفضل بزيارة ppnneappt.org أو اتصل بالرقم 1-866-476-1321.  •

3.) اتصلي بمقّدم الرعاية

اتصلي بمقّدم الرعاية الصحية الذي تختارينه للتأكيد عىل حجز الخدمات المقدمة وتحديد موعد.

4.) سجل معلومات الموعد

تاريخ اإلحالة:بيانات مقّدم الرعاية الصحية القائم باإلحالة (اختياري) 

الهاتف:االسم:

األحدالسبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاإلثنينموعدي في يوم:

مساًءصباًحاالوقت:التاريخ:

اسم مقّدم الرعاية الصحية:موعدي مع:

الفاكس:الهاتف:

العنوان:

مالحظات إضافية:

تحديد النسل  •

توفير الواقيات والمستلزمات الجنسية   •
األكثر أمانًا

إجراء اختبار الحمل  •

تقديم التحصينات  •

إجراء اختبارات العدوى المنقولة جنسًيا   •
و/أو فيروس نقص المناعة البشرية 

والوقاية منها

تقديم االستشارات بشأن خيارات الحمل  •

عالج آالم الحوض  •

توفير وسائل منع الحمل الطارئة  •

العالج الهرموني  •

تثقيف ما قبل الحمل  •

البريد اإللكتروني/الموقع:

https://www.bedsider.org/clinics
https://gettested.cdc.gov/
https://www.plannedparenthood.org/health-center?utm_source=english&utm_medium=affiliate&utm_campaign=oas
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