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ز بارداری ناخواسته  پیشگیری ا
برای که  است  الزم  ناخواسته کارهایی  بارداری  از  اتفاق   پیشگیری  این  ز  ا تا  دهید  انجام  را  آن  باید 

ر می خواهید که با راه های   ز این اتفاق انجام دهید. اگ جلوگیری کنید. همچنین کارهایی باید بعد ا
ادامه   که  کنیم  می  پیشنهاد  شما  به  شوید؛ ما  آشنا  ناخواسته  بارداری  از  ز  پیشگیری  ا را  مقاله  این 

 .دست ندهید و با وب سایت ما تا انتها همراه باشید

ر صورتی که سوالی خارج   ز این که وارد بخش اصلی مقاله شویم به شما پیشنهاد می شود د پیش ا
ز مقاله برایتان پیش آمد، با یک مرکز ر ارتباط باشید  سونوگرافی غربالگری ا  .د
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ز بارداری ناخواسته   راه های پیشگیری ا
ز انجام رابطه انجام دهید که باعث ز مقاله راه هایی که باید قبل ا ر این بخش ا ری  پیشگیری از باردا د

 .می شود را به شما بگوییم ناخواسته

ز کاندوم   استفاده ا
برای که  هایی  راه  ناخواسته یکی  بارداری  از  استفاده   جلوگیری  شود؛  می  آن  ز  ا زیادی  استفاده 

کمی   کاندوم از ر  بسیا ضخامت  دارای  و  نازک  شود  می  استفاده  مردان  ر  د که  هایی  کاندوم  است. 
بوده و همچنین مقاومت باالیی دارد. کاندوم را مرد باید قبل از رابطه بر روی آلت تناسلی خود بکشد  

 .ود. به این روش می توانید از بارداری ناخواسته جلوگیری کنیدو بعد وارد رابطه ش

 

 مصرف قرص ضد بارداری خوراکی
از پیشگیری  روش  این  با  درباره  زیاد  احتمال  ناخواسته به  مصرف   بارداری  اید.  شنیده  را  چیزهایی 

ری است که  قرص های ضد بارداری خوراکی را می توان گفت که رایج ترین روش برای جلوگیری از باردا
 .توسط زنان استفاده می شود

این قرص ها اندازه کوچکی دارند که روزانه یک عدد استفاده می شود. قرص های ضد بارداری انواع  
ز خود قرصی را تهیه کنید. به عنوان مثال قرص های ترکیبی ضد   ر نیا مختلفی دارد که شما باید بنا ب

پر  استروژن  نام  به  هورمون  دو  دارای  بارداری  بارداری  ضد  مینی  های  قرص  اما  هستند.  وژسترون 
فواید   تواند  می  بارداری  ضد  های  قرص  ز  ا استفاده  دارد.  را  پروژستین  هورمون  یک  تنها  خوراکی 

ز ضروری دارید ر است که در زمانی خورده شود که به آن نیا  .زیادی داشته باشد؛ اما بهت

https://en.wikipedia.org/wiki/Condom
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/contraception/unintendedpregnancy/index.htm#:~:text=An%20unintended%20pregnancy%20is%20a,pregnancy%20occurred%20earlier%20than%20desired.


خواهید می  رابطه  بعد  اگر  که  کنید  توجه  نکته  این  مطمئن    به  باید  کنید  استفاده  ها  قرص  این  ز  ا
از  توانید  می  ر  کا این  برای  خیر.  یا  است  شده  بارداری  به  منجر  شما  رابطه  که  متخصص   شوید 

ر تهران ر دیگری استفاده کنید سونوگرافی غربالگری د ر شه  .یا ه

ز دستگاه داخل رحمی   (IUD) استفاده ا
ر ادامه با ما همراه باش روش به احتمال زیاد اطالعات زیاد ندارید. اما د ید که شما را با  درباره با این 

ر آشنا کنیم. دستگاه است که توسط یک   T یک دستگاه خیلی کوچک به شکل IUD این روش بیشت
شخص دوره دیده و مطمئن درون رحم زنان نصب می شود. این دستگاه حاوی هورمون پروژسترون  

 .می باشد که از پالستیک و مس ساخته شده است

رحمی داخل  دستگاه  ز  ا ا IUD استفاده  این  یکی  است.  ناخواسته  بارداری  از  پیشگیری  های  راه  ز 
روش استفاده می کنند. این دستگاه   ز این  ر است و افراد زیادی ا روش طوالنی مدت و برگشت پذی

 .قبلی را داشته باشد   سال در رحم بوده و کاربرد  10تا    3انواع مختلفی دارد و بسته به نوع، می تواند  

ز این روش موار ر شش  البته استفاده ا د منفی دارد که به شما خواهیم گفت. اولین مورد این است د
ز دستگاه روی   IUD ماه اول استفاده ا ر خونریزی و همچنین پدید آمدن لکه بر  ممکن است که دچا

 .بینی شوید 

ر شخصی   ر آوردن این دستگاه حتما باید به یک پزشک متخصص مراجعه کنید. زیرا اگ برای نصب و د
ز مشکالت جبران ناپذیری شود.  که این کار را یا د ندارد دستگاه را در بیاورد ممکن است که باعث برو

ز شما در برابر IUD نکته دیگری که حتما باید به آن توجه کنید این است که دستگاه محافظت   STI ا
 .نمی کند
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ز جواب مثبت   ز این دستگاه بگیرید؛ ابتدا تمام جوانب اعم ا ز اینکه تصمیم به استفاده ا پس قبل ا
ز تصمیم گیری کنید تا بعدها با مشکل روبرو نشوید ر گرفته و با دیدی با ر نظ  .و منفی را د

 تزریق ضد بارداری
باردار از  پیشگیری  برای  که  روشی  است.  دیگر  بارداری  ضد  تزریق  شود؛  می  استفاده  ناخواسته  ی 

تزریق ضد بارداری شامل تزریق یک هورمون مصنوعی پروژسترون است. شاید برایتان سوال پیش  
 بیاید که این روش چگونه باعث پیشگیری از بارداری ناخواسته می شود؟ 

ی بازو  به  تزریق  این  که  بگوییم  شما  به  باید  سوال  این  به  جواب  ر  شود.  د می  انجام  خانم  باسن  ا 
ز    12هورمون تزریق شده تا   ر جریان است و باعث پیشگیری ا ر خون خانم به آرامی د هفته آینده د

 .بارداری ناخواسته می شود

ز مواردی که در باال برای پیشگیری از بارداری ناخواسته گفته شد برای بعد از رابطه می باشد.   برخی ا
ز انجام   .این کارها را انجام دهید  بهترین سونوگرافی جنین  پس شما باید بعد ا

ز بارداری ناخواسته ر درباره با پیشگیری ا  کالم آخ
های راه  با  مقاله  این  ر  د ناخواسته شما  بارداری  از  مقاله   پیشگیری  این  که  امیدواریم  شدید.  آشنا 

ز شما کمال تشکر را داریم ز اینکه با ما تا انتها همراه بودید ا  .برای شما مفید بوده باشد و ا

 

https://drdaliry.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d9%88%d9%86%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%ac%d9%86%db%8c%d9%86/

