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 پیشگیری اضطراری از بارداری

Emergency Contraception (EC) 

 پیشگیری اضطراری از بارداری چیست؟

به جلوگیری از بارداری پس از  (EC)پیشگیری اضطراری از بارداری 

کند. کاندوم یا پیشگیری ناموفق از بارداری کمک می بی مانعآمیزش جنسی 

پیشگیری اضطراری از  ای از پیشگیری ناموفق از زایمان است.ناسالم، نمونه

کند از فرد محافظت نمی (STI) های آمیزشی ُمسریبیماریبارداری در برابر 

فقط  EC. شودو در صورت بارداری، موجب سقط یا از دست دادن جنین نمی

 کند.از وقوع حاملگی جلوگیری می

 

متفاوت از سقط جنین است. سقط  شگیری اضطراری از بارداریپی توجه:

دهد. دو نوع سقط جنین وجود دارد: سقط جنین با داری پایان میجنین به بار

دارو و سقط جنین با جراحی. سقط جنین با دارو شامل یک سری قرص 

(Mifegymiso®است که می ) 8توانید در منزل مصرف کنید، اگر کمتر از 

توانند این هفته از بارداری شما گذشته باشد. پزشک یا پرستار متخصص می

 9قرصها را تجویز کنند. سقط جنین با جراحی به طور معمول پس از گذشت 

 سی رایگان است. شود. این عمل نیز در بیهفته از بارداری انجام می

 

 لند( یا)از لوئر مین 7151-683-604برای آگاهی بیشتر، با شماره 

 )رایگان( تماس بگیرید. 1-800-663-7100 

 طراری از بارداری وجود دارد؟هایی برای پیشگیری اضچه روش

 دو روش موجود است:

 (ECPنواع )ا های پیشگیری اضطراریقرص .1

 )دستگاه داخل رحمی( ( مسیIUD.یو.دی )آی .2

 

 های پیشگیری اضطراری قرص

های صبح روز بعد یا های ضد بارداری اضطراری با عنوان قرصقرص

قرصهای بدون مارک تجاری یا ژنریک مانند . شوندنیز شناخته می Bطرح 

Contingency One  های پیشگیری اضطراِری قرصنیز موجودند. مصرف

را کارایی باالترین  بی مانع روز( بعد از آمیزش جنسی 3ساعت ) 72ظرف 

قابل استفاده هستند و فقط مربوط  نیز روز بعد از آمیزش جنسی 5تا  ، امادارند

 باشد.زش نمیبه صبح روز بعد از آمی

 

که بعد  هستندها یا دارویی هورمونحاوی های ضدبارداری اضطراری قرص

یا پیشگیری ناموفق بارداری، از بارداری  مانعاز آمیزش جنسی بدون 

ها در کانادا حاوی هورمونی به نام پروژستین این قرصند. کنجلوگیری می

(levonorgestrel ) یا دارویی به نام اولیپریستال(Ella™) هستند. 

 

 عثبا هستندحاوی هورمون پروژستین و اولیپریستال که  ECPهای قرص

)رها شدن تخمک از تخمدان( به تأخیر انداختن تخمک گذاری  یاتوقف 

هستند با تأثیرگذاری بر مخاط پروژستین ی که فقط حاوی های. قرصشوندمی

قوع عمل لقاح یا توانایی اسپرم برای جفت شدن با تخمک از ودهانه رحم 

کارایی این  ی پیشگیری دیگری،اما مانند هر شیوه .کنندمیتخمک جلوگیری 

ی بدنی بزرگتری تند، و برای کسانی که تودهدرصد نیس 100 نیز هاقرص

توانم چگونه می»دارند کارایی ممکن است کارایی کمتری داشته باشند )بخش 

 ا ببینید.(ر« اند یا خیر؟تشخیص دهم که قرصها مؤثر بوده

دقیقاً طبق دستور داده شده های پیشگیری اضطراری قرصکه بسیار مهم است 

 مصرف شوند.

 

 ( مسیIUDآی.یو.دی )

شکل است که در قالب  Tآی.یو.دی مسی، یک دستگاه کوچک، پالستیکی و 

در رحم شما  )از طریق واژن( قرار دارد و توسط مراقبتگر بهداشتی یمس

وارد  مانعروز پس از آمیزش بدون  7این دستگاه در طول  اگرگیرد. قرار می

برای پیشگیری اضطراری از  موجود رحم شود، به عنوان کارآمدترین شیوه

 .عمل خواهد کردبارداری 

 

آی.یو.دی مسی با ایجاد تغییرات شیمیایی که به تخمک و اسپرم آسیب 

 100دیگر، کارایی کند و مانند هر روش رساند، عمل لقاح را متوقف میمی

 درصدی ندارد.

 

مزیت آی.یو.دی مسی این است که در صورتی که شما بخواهید، این امکان 

 سال در رحم شما باقی بماند. 5وجود دارد که تا 

 توانم از پیشگیری اضطراری از بارداری استفاده کنم؟چه زمانی می

زودتر بعد از هر چه بایست میتمام اشکال پیشگیری اضطراری از بارداری 

مورد استفاده  آمیزش جنسی بدون محافظت یا پیشگیری ناموفق از بارداری

هر چه زودتر استفاده شود  پیشگیری اضطراری از بارداری .قرار گیرند

 کارایی بیشتری دارد.

 

 توان از پیشگیری اضطراری از بارداری استفاده کرد:در شرایط زیر، می

 تانا شریک جنسی شما روی آلت تناسلیاید یآمیزش بدون محافظت داشته 

 کشی(روش پسمثالً در هنگام استفاده از است ) کردهانزال 

  ،نشتی پیدا کردیا بیرون آمده کاندوم پاره شده 

  ساعت پس از آمیزش جنسی جا  6دیافراگم یا کالهک رحم شما در کمتر از

 به جا شد، پاره شد یا بیرون آمد

  ایدفراموش کرده قرص در هفته نخست را 1خوردن 

 اید یا های ضدبارداری را مصرف نکردهبیش از دو روز متوالی، قرص

 ایدساعت مصرف کرده 3های پروژسترون را دیرتر از قرص

  پروورا-هفته از تزریق آمپول دپو 13بیشتر از (Depo-Provera®) 

 گذردمی

  ارینگ ونو یحلقه ساعت از خروج 3بیش از(NuvaRing® ) از واژن

پیشگیری از بارداری، مقاربت جایگزینی برای گذرد و بدون روش شما می

 ایدداشته

 ضدبارداری شما افتاده است چسب 

  یوسیلهرا عوض کنید و هیچ  آناید که ساعت فراموش کرده 48بیش از 

 ایداستفاده نکردهپیشگیری از بارداری جایگزینی برای 

  ایدقرار گرفته تجاوز جنسیمورد 



، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود دیدن www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیدیگر پرونده برای
)به رایگان( تماس   8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

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

 

 ها، عوارض جانبی دارند؟آیا این روش

 یابند.مدت زیادی دوام نمیو  شایع نیستندعوارض جانبی 

 

 های ضدبارداری اضطراریقرص
و  دست دهدها، تهوع و استفراغ ممکن است به دنبال مصرف این قرص

صورت نگیرد. مصرف داروهایی مطابق معمول همچنین زمان قاعدگی شما 

های ضدبارداری دقیقه قبل از مصرف قرص 30، (®Gravol) مانند گراول

ساعت بعد  2تواند به جلوگیری از ناراحتی معده کمک کند. در صورتی که می

های ضدبارداری که فقط حاوی پروژستین هستند، استفراغ از مصرف قرص

 نوبتزیرا ممکن است به  ،کردید، حتما با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید

ساعت پس از مصرف قرص  3اگر احتیاج داشته باشید.  دیگری از این قرص

ضد بارداری اضطراری اولیپریستال استفراغ کنید، نیاز به مصرف یک نوبت 

توان به درد می رایج این قرصهاکمتر  از جمله عوارض جانبیاز آن دارید. 

شکم یا گرفتگی، سردرد، سرگیجه، خستگی، حساسیت سینه و لکه بینی یا 

 هفته یا ماه پس از درمان اشاره کرد. خون ریزی در

 

ها برای بارداری مشکلی ایجاد در صورتی که باردار هستنید، این قرص

 دهد.کند و جنین را در معرض خطر قرار نمینمی

 

 سیآی.یو.دی م  

تواند آی.یو.دی مسی یک روش پیشگیری اضطراری از بارداری است و می

. عوارض جانبی این پیشگیری کنداز بارداری طوالنی مدت  به صورت

، عفونت، آنپس از  در حین نصب و درد یا گرفتگیعبارتند از  دستگاه 

تر یا و قاعدگی دردناکاحتمال بیرون آمدن آن از رحم یا سوراخ کردن آن، 

توانید با مراقبتگر خواهید از آی.یو.دی استفاده کنید، می. اگر میشدیدتر

 بهداشتی خود مشورت کنید.

های پیشگیری اضطراری از بارداری توانند از روشآیا تمامی افراد می
 استفاده کنند؟

های ضدبارداری به عنوان یک در صورتی که نتوانند از قرص افراداکثر 

از  به طور امنتوانند روش عادی برای پیشگیری از بارداری استفاده کنند، می

تواند شما میتگر بهداشتی های پیشگیری اضطراری استفاده کنند. مراقبقرص

 به شما بگوید که این روش برای شما مناسب است یا خیر.

 

های پیشگیری اضطراری نباشید یا بخواهید از اگر قادر به استفاده از قرص

آی.یو.دی مسی برای پیشگیری از بارداری استفاده کنید، مراقبتگر بهداشتی  

برای استفاده از آی.یو.دی آورد و شرایط شما یک تست بارداری به عمل می

 کند.را تأیید می

 کنم؟ توانم تهیهرا از کجا میپیشگیری اضطراری  قرص و لوازم

بدون نسخه را های پیشگیری اضطراری حاوی پروژستین د قرصیتوانشما می

)بدون  داروخانه، کلینیکاز یک پزشک، پرستار بهداشت همگانی، پزشک، 

بهداشت بهداشت جنسی، مرکز  جوانان، کلینیک ، کلینیکتعیین وقت قبلی(

کنید.  تهیههای اورژانس بیمارستان، بخشیا  ،تجاوز جنسیزنان یا مرکز 

 های اولیپریستال به نسخه مراقبتگر بهداشتی احتیاج دارد.دریافت قرص

 

موارد  درهای پیشگیری اضطراری را برای استفاده توانید قرصمی

 .تهیه کنید از پیش اضطراری

 

ها توان از بسیاری از پزشکان و برخی از کلینیکدستگاه آی.یو.دی را می

های بهداشتی وارد رحم تهیه کرد. آی.یو.دی باید توسط متخصص مراقبت

 شود.

 

هایی را به همراه داشته باشد. در مورد تواند هزینهپیشگیری اضطراری می

 د.های موجود با مراقبتگر بهداشتی خود مشورت کنیگزینه

 های بهداشت جنسیبرای اطالعات بیشتر، با تلفن رایگان گزینه

 کنید دیدنسایت زیر تماس بگیرد یا از وب 1-800-739-7367  

www.optionsforsexualhealth.org. 

 رضایت والدین دارند؟ها نیاز به آیا نوجوانان برای استفاده از این روش

لوازم پیشگیری از توانید بدون رضایت والدین یا سرپرست خود از می شما. نه

ی الزم نسخهاستفاده کنید یا  بارداری، از جمله لوازم پیشگیری اضطراری

 ی آنها را دریافت کنید.برای تهیه

 ؟تشخیص دهمها را توانم کارایی قرصچگونه می

اضطراری به زمان مصرف، نوع قرص و  های پیشگیریاثربخشی قرص

وزن شما به شما در چرخه قاعدگی بستگی دارد. ممکن است  زمانیموقعیت 

باشد. آی.یو.دی مسی، کارآمدترین روش پیشگیری  نیز بستگی داشته

 اضطراری است و به وزن شخص بستگی ندارد.

 

 بیش از های پیشگیری اضطراری حاوی پروژستین در زنان با وزنقرص

 165اگر وزن شما بیش از  ند.کیلوگرم( کارایی کمتری دار 75پوند ) 165

های جایگزین پیشگیری اضطراری نظیر آی.یو.دی پوند است، در مورد روش

 با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید.

 

های پیشگیری اضطراری حاوی اولیپریستال در زنانی با شاخص توده قرص

 وگرم بر متر مربع کارایی کمتری دارد.کیل 30 بدنی بزرگتر یا مساوی

 

ها، باید یک دوره قاعدگی را تجربه در عرض سه هفته بعد از مصرف قرص

، باید نداشتیدها، قاعدگی کنید. اگر در عرض سه هفته بعد از مصرف قرص

توان در خانه یا توسط میتست بارداری را تست بارداری انجام دهید. 

های بارداری را  از داروخانه یا توانید تستداد. میمراقبتگر بهداشتی انجام 

 فروشگاه مواد غذایی تهیه کنید.

 برای آگاهی بیشتر

های موجود کنید که باردار هستید، برای مشورت در مورد گزینهاگر فکر می

 با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید.

 

های بارداری، گزینهبرای خدمات مشاوره بارداری در سراسر استان، از جمله 

سایت بیمارستان زنان و خدمات مشاوره مرکز بهداشت بریتیش کلمبیا به وب

 رجوع کنید:

-services/gynecology/abortion-www.bcwomens.ca/our 

contraception 

 تماس بگیرید.  1-888-875-3163های بارداری به شماره خدمات گزینهیا با 

 

اید، لطفاً برای پشتیبانی محرمانه، منابع و اگر مورد تجاوز جنسی واقع شده

 های پیش رویتان، از منابع زیر دیدن کنید:ی گزینهاطالعات در باره

 دیده بیپیوند بزه( سیVictimLinkBC:) 

www2.gov.bc.ca/gov/content?id=18AD0E75BD1C4B0A

B99F9C806C734190 تماس  1-800-563-0808، یا با شماره

 بگیرید.

 دیدگان اطالعات بزه(Victimsinfo.ca :)www.victimsinfo.ca 

 

از (، STIهای آمیزشی مسری )برای آگاهی بیشتر در مورد بیماری

پیشگیری  HealthLinkBC File #08oپرونده اینترنتی زیر دیدن کنید: 

.(STIاز بیماریهای آمیزشی مسری )
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