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 به شیوه هورمونیپیشگیری از بارداری 
 و استفاده همزمان از سایر داروها

Hormonal Contraception 
and using other medications at the same time

 ؟کدامند های هورمونی پیشگیری از بارداریروش

 از: ندعبارت هورمونی پیشگیری از بارداریهای روش

 )قرصهای خوراکی پیشگیری )قرص 

 را( و  )ا   برچسب (Evra®) 

  )پیشگیری از بارداری تزریقی )دپوپروورا(Depo-

Provera®) 

 رحمی هورمونیدرون وسیله (IUD)نا ر  می  مانند

(Mirena®( کیلینا ،)Kyleena™) وسایل .IUD  به نام

 شوندنیز نامیده می( IUC)پیشگیری درون رحمی 

  حلقه واژنی (NuvaRing™) 

 ( درونکاشتNexplanon® )- ی کوچک تعبیه یک میله

 در زیر پوست بازو

 

با استفاده از یک  هورمونی پیشگیری از بارداریهای روش

 زنبدن در یا دو هورمون مشابه استروژن و پروژستین که 

این شیوه  د.نکنشود، از بارداری جلوگیری میتولید می

 های کلینیکی فراوانی داشته باشد از جمله:تواند استفادهمی

  ها(ی شیوهبارداری )همهپیشگیری از 

 )تأیید جنسیت / مراقبت گذار )قرص 

  ها(صورت )برخی از شیوهکنترل جوش 

  پیشگیری از خونریزی شدید در دوران قاعدگی

(IUDها) 

 هاسایر استفاده 

 

برای آگاهی از اینکه کدام شیوه برای شما مناسب است با 

 پزشک خود صحبت کنید.

سایر داروها  های هورمونی پیشگیری از بارداریروشآیا 
 د؟ندهرا تحت تأثیر قرار می

د نتوانمی پیشگیری از بارداریهای هورمونی روش

را کاهش  )یا مکملهای گیاهی(اثربخشی برخی از داروها 

 .، مانند داروهای ضد تشنجدنده

 

در مورد چگونگی تأثیر احتمالی پیشگیری هورمونی بر 

 با مراقبتگر بهداشتی خود مشورت کنید.سایر داروهایتان 

که دیگری وجود داشته باشد های پیشگیری روشممکن است 

کنید سازگاری بهتری ی که مصرف میسایر داروهای با

شما ممکن است همچنین مراقبتگر بهداشتی داشته باشد. 

 .پیشنهاد کند که دارویتان یا مقدار مصرف آن را تغییر دهید

توانند بر پیشگیری از بارداری تأثیر آیا داروهای دیگر می
 د؟نبگذار

 بر میزان کارآیی که ممکن استبله. برخی از داروها 

تأثیر بگذارند.  های هورمونی پیشگیری از بارداریروش

برخی نیز ممکن است که آنها را کامالً از اثربخشی 

 بیاندازند.

 

 :شونداین داروها شامل موارد زیرند اما محدود به اینها نمی

 هایی از قبیل ریفامپینبیوتیکآنتی 

 ( ®مانند کاربامازپین ) یا ضد صرع داروهای ضدتشنج

Tegretol فنیتوین ،®(Dilantin اکسکاربازپین ،)

®(Trileptal پریمیدون یا تاپیرامات ،)

®(Topamax) 

 داروهای ضدقارچی مانند گریزوفولین؛ 

  مانند ریتوناویر ویروسهای پسگردضد داروهای 

 ( داروهای گیاهی مانند هزارچشمSt. John’s wort) 

 

  



، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده

)به   8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

زبان ارائه  130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم

 گردد.می

 

 
 

مورد هرگونه دارو، مکمل غذایی یا در مهم است که 

کنید، با مراقبتگر بهداشتی داروهای تفریحی که مصرف می

توانند در مورد یا داروساز خود صحبت کنید. این افراد می

های دارویی که بر برنامه پیشگیری از بارداری شما گزینه

 .مشورت دهندشما ه د، بناثری ندار

 پیشگیری از بارداری

چگونه عمل  هورمونی پیشگیری از بارداریهای روش
 کنند؟می

 بارور اسپرم توسط خمکت کهافتد ی هنگامی اتفاق میباردار

آنجا  در چسبد،می رحم یجداره به شده بارور تخمک .شود

 .شودمی تبدیل جنین به و کند می رشد

 

را د و بدن نکنآزادسازی تخمک را کنترل می هاهورمون

 .کنندمی آماده جنینبرای حمایت از رشد 

 

با انجام یک یا  هورمونی پیشگیری از بارداریهای روش

های زیر، به جلوگیری از بارداری کمک چند مورد از روش

 د:نکنمی

  تخمدان،  به این معنی که) تخمک گذاری پیشگیری از

 کند(تخمک آزاد نمی

  د اسپرم به درون وکه ور ی زهدانمخاط دهانهشدن غلیظ

 کندمشکل میرحم را 

 فردشدن غشای رحم، در صورتی که  نازک 

نکردن مصرف  ،باشد، )به بیان دیگر کردهگذاری تخمک

دن تخمک را با بارورشکه بسته(،  در اواخرها قرص

 کندمشکل مواجه می

 

 

 

 

 

های هورمونی روشتوانم در هنگام استفاده از چگونه می
دیگر، داروهای مصرف با همزمان  پیشگیری از بارداری

 از بارداری جلوگیری کنم؟

با مراقبتگر بهداشتی خود هایی که دارید گزینهدر مورد 

صحبت کنید. ممکن است برای پیشگیری از بارداری، در 

روش از ، های هورمونی پیشگیری از بارداریروشکنار 

مانع پیشگیری ایجاد های روش .استفاده کنیدمانع نیز ایجاد 

 :از بارداری عبارتند از

 کاندوم 

 دیافراگم 

 کالهک رحم 

. کاندوم تنها ندگونه دارویی نیستها تحت تأثیر هیچاین روش

روش جلوگیری از بارداری است که از شما در برابر 

 کند.محافظت می (STI) های آمیزشی مسریبیماری

 

برخی از داروهای ضد تشنج و سایر داروها مانند 

برای درمان آکنه(، خطر   Accutane®)ایزوترتینویین 

د. ندهزایش میرا به شکل قابل توجهی اف تولد نوزاد ناقص

به منظور کنید، مهم است که اگر چنان داروهایی مصرف می

مؤثر استفاده  از روشهای پیشگیری از بارداریپیشگیری 

ی مراقبتگر بهداشتی توصیه با را هرگونه بارداریو کنید 

 کنید. برنامه ریزی به دقت خود

 

بعد از توقف مصرف دارویی که حتی برای آگاهی از اینکه 

چه مدت باید ، گذاردبر پیشگیری از بارداری شما تأثیر می

، با مراقبتگر استفاده کنیدبا مانع ی پیشگیری از شیوه

 بهداشتی خود صحبت کنید.

 برای آگاهی بیشتر

های پیشگیری از ی گزینهبرای آگاهی بیشتر در باره

های پیشگیری از بارداری همزمان با بارداری و شیوه

های گیاهی، با مراقبتگر بهداشتی، مصرف دارو یا مکمل

 داروساز، یا پرستار بهداشت همگانی صحبت کنید.

 

  های آمیزشی مسریبیماریدر مورد  برای آگاهی بیشتر

(STI)از پرونده اینترنتی زیر دیدن کنید :
HealthLinkBC File #08o  پیشگیری از بیماریهای

 .(STI)آمیزشی مسری 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile08o-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile08o-fa.pdf

