
 

 

 روش های ضد حاملگی در آسترالیا
 

ممکن است در زمان  یمختلف ی. روش هاکنید یریجلوگ شما کمک کند که از یک حاملگی تواند به یم ضد حاملگیاز روش  ستفادها

 د.نشما مناسب باش یمختلف در زندگ یها

 ( LARC) ریپذنابرگشت  طویل المدت ضد حاملگی

 وجود دارد: آن . دو نوعی در طول چندین سال فراهم می کنندموثر موقتی، مصون و حاملگیاز  یریجلوگ یروش ها LARC حاملگیضد  یها روش

از آزادسازی تخمک کند و  یهورمون را آزاد ماز  یکم داده می شود که دوزشما قرار  یبازو جلد ریاست که ز خرد یکیپالست لهیم کی ضد حاملگی مپلنتیا

 برداشته شود. داکتر یا نرس کیتواند توسط  یم یکشد و به راحت یمدت سه سال طول م نیاتوسط تخمدان های تان در هر ماه جلوگیری می کند. 

 

 

 

طول سال  10تا  5ی برای مس IUDوجود دارد.  IUD. دو نوع ردیگ یقرار م شما است که در رحم خرد حاملگیدستگاه ضد  کی (IUD) یداخل رحم وسیله •

دیواره  نیهمچن آن. تخمک جلوگیری می کند  کردن و بارور اسپرم دنیاز رس IUD یک کشد. یپنج سال طول مبرای آزاد کننده هورمون  IUD یک .می کشد

 برداشته شود. داکتر یا نرس کیتواند توسط  یم یبه راحت IUD کی. قرار نمی گیرددر آن  یافته لقاحک تخم کی بطوریکهدهد،  یم ریرحم شما را تغ های

 

 

 

 

 متوسط تاثیربا  حاملگیضد  یروشها

 وجود دارد: آن . دو نوعفراهم می کنند هفته یا چندین ماه ی در طول چندینموثر موقتی، مصون و از حاملگی یریجلوگ با تاثیر متوسط حاملگیضد  یها روش
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 یرا متوقف م یهورمون است که تخمک گذار کی بشمول نیاست. ا یهورمون پیچکاری کیشود(  یشناخته م Depoمنحیث  نی)همچن حاملگیضد  پیچکاری •

 .دیکن پیچکاریهفته  14تا  12هر  دیموثر باشد، با این روش آنکه یکند. برا

 

 

 

می قرار  مهبلاندازه مناسب همه" است که در مدت سه هفته در محل  کیحلقه " نیشوند. ا یم یاست که مانع تخمک گذار ییهورمون ها یحاو مهبلی حلقه •

 .می گذارید دیحلقه جد کیهفته بعد  کیو  د،یآور یم رونی، حلقه را بای دوره سه هفته نی. پس از اگیرد

•  

 مدت کوتاه ضد حاملگی یروشها

 وجود دارد: آن هر روز مصرف شوند. دو نوع دی. آنها بافراهم می کنندو موثر  مصون، یموقت حاملگیکوتاه مدت ضد  حاملگیضد  یها روش

 عیکنند و ما یرا متوقف م یدو هورمون است. آنها تخمک گذار از یاشکال مصنوع و حاویهر روز مصرف شود  دیکه با حاملگیضد  یبیترک تبلیت •

 .نندجلوگیری می کاسپرم  از تیر شدن کنند و یتر م غلیظ را رحم مجرای

 

 

جلوگیری اسپرم  از تیر شدن و شودتر  غلیظ رحم مجرای عیماشود  یباعث م نیهورمون است. ا کیتنها از  یمصنوع شکل کی یحاو خیلی خرد تبلیت •

 شود.

 شود. مشابه مصرف زمان یکهر روز در  دیبا آن

•  

 

 حاملگی مانعی ضد یها روش

 شود. آنها عبارتند از: یمانع از ورود اسپرم به رحم م حاملگی مانعی ضد یها روش
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 مردانه های پوقانه •

 زن یها پوقانه •

 افراگمید •

 .جلوگیری می کنند یجنسقابل انتقال  آلودگی های مکربیها از  پوقانه

مردانه پوقانه  

 

 

زنانه پوقانه  

 

 

(Caya™) دیافراگم    

 

 

 یاضطرار ضد حاملگی

 .ابدیکاهش  حاملگیتا احتمال  رداستفاده ک محافظت نشده یجنس رابطهتوان پس از  یمرا  یاضطرار حاملگی ضد

پس از . داده شودمحافظت نشده قرار  جنسی رابطهدر عرض پنج روز پس از  اگراست  یاضطرار یها حاملگیاز  یریروش جلوگ نیمؤثرتر مسی IUD یک •

 .فراهم کندسال  10حداقل پنج تا  ضد حاملگی موثری را برای تواند یآن م

 

 

از  یریصد در جلوگفی 100اما  ،مصرف شود یحداکثر اثربخش یمحافظت نشده برا یدر اسرع وقت بعد از رابطه جنس دیبا ضد حاملگی اضطراری تبلیت •

 .مصرف کردمحافظت نشده  یپنج روز بعد از رابطه جنس ایتوان آن را تا سه  یاما م ،استبهتر  مصرف کنید باشد. هرچه زودتر آن رانمی موثر  حاملگی

 

 حاملگیاز  یریجلوگ یعیطب یها روش

دارند.  ضرورت هر دو طرف یو همکار یآگاه زه،یبه انگ اینها است. هر دو یعیطب یو بارور بیرون کشیدن یروش ها بشمول ضد حاملگی یعیطب یها روش

 هستند. ضد حاملگیمؤثر  کمترین روشآنها از 

. هستند قابلیت لقاح یزمانمشخص کنند که چه کنند تا  یرا مشاهده م ی خاصیهر روز عالئم بدن ،کنند یاستفاده م یعیطب لقاحاز  یآگاه یروشهااز  ی کهزنان •

 (.حالت ماهوارروز در هر دوره  16کنند )تا  یاستفاده م حاملگیضد از  ایکنند و  یم رابطه جنسی خودداریآن زمان، آنها از  یدر ط

وجود اسپرم قبل از  لیحال، به دل نی. با ابیرون بکشد خود را در طول مقاربت قبل از انزال یمرد آلت تناسل کی ضرورت به این دارد که" بیرون کشیدن" •

 هنوز هم ممکن است رخ دهد. یانزال، حاملگ
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  ضد حاملگی یدائم یها روش

 .است یجراح یاتعمل کیداشتن  بشمولموثر است که  اریبس حاملگیضد  یروش دائم کی سازی قیمع

بر  پیکل کیاست که در آن  یعموم یهوشیتحت ب یجزئ یجراحعملیات  بشمول نیا شود. یم دهی( نامبسته یها تیوبداشتن  ای) تیوب بستنزن  یساز میعق •

 شود. ک به یکدیگراسپرم و تخم دنیشود تا مانع رس یگذاشته م یفالوپ تیوبهر  یرو

 ضهیاست که اسپرم را از ب ییها با بریدن تیوب( یعموم ای موضعی یهوشی)تحت ب یجراحعملیات  بشمول نیا شود. یم دهینام یمردانه وازکتوم یساز میعق •

 کنند. یحمل م یها به آلت تناسل

 

 رمیکجا کمک بگ از

 131450 ترجمان    Tel 1800 696 784تلیفون    1800 من نهیگز  •

 شما داکتر فمیلی •

 /http://refugeehealthnetwork.org.au/refer/refugee-health-nurse-programپناهندگان  صحت •

 فارمیسی •

-https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/community-health/community: صحی اجتماعیخدمات  •

health-directory 

  0100 9257 (03) یا  952 013 1800تلیفون   ایکتوریخانواده و پالن •
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