جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة الفل�سطينية
املكتب التنفيذي

الأعرا�ض اجلانبية التي ميكن حدوثها

• •زيادة يف الوزن من  2 - 1كيلوجرام كل عام ،وميكن تفادى هذه امل�شكلة
عن طريق �إتباع نظام غذائي �سليم و�صحي خا�صة �أن معدل زيادة الوزن
�سنويا لي�س كبري ،و�أحيانا ترى بع�ض ال�سيدات يف هذه النقطة ميزة و
لي�س عيبا.
• •حدوث نزيف مهبلي دون �أن ي�سبب �أي �ضرر
• •عدم حدوث الدورة ال�شهرية خالل �ستة �أ�سابيع من انتهاء الدورة ال�شهرية
ال�سابقة.

القد�س وادي اجلوز � -شارع املنطقة ال�صناعية
عمارة احلرباوي (التنور)-الطابق الأول
�ص.ب 19999
هاتف 02-6280630/ 02- 6283636 :
فاك�س02-6261675:
الفي�س بوك ¨PFPPA¨:
ال�صفحة الإلكرتونيةwww.pfppa.org :
الربيد االلكرتوينEmail:info@pfppa.org :
مراكز تقدمي اخلدمات

••اخلليل -عني �سارة  -عمارة االمل باهلل
الطابق الثالث 02-2228857 /
••حلحول  -مبنى جمعية �سيدات حلحول
الطابق الأول 02-2217284 /
••بيت حلم  -باب الزقاق
بجانب م�ست�شفى احل�سني 02-2770438 /
••رام اهلل � -شارع الإر�سال
فوق خمبز الأمني 02-2980320 /
••ابو دي�س -البلدة القدمية
باطن الزيت 02-2792260 /
••غزة -حي الرمال � -شارع الن�صر
فوق مطبخ بريوت 08-2848667 /

يف حال تعر�ض ال�سيدة لأية �إعرا�ض جانبية مل تذكر مثل تغري لون اجللد
�أو امل يف البطن فعليها مراجعة الطبيب/ة فور ًا.

••اخلليل -عني �سارة  -عمارة االمل باهلل
الطابق الرابع 02-2219187 /
••غزة -حي الرمال � -شارع الن�صر
فوق مطبخ بريوت 08-2848667 /

www.collage.ps

مراكز اخلدمات ال�صديقة لل�شباب:

مالحظة

الغرسات

2015

مقدمة

طريقة اال�ستخدام

�إن عملية �إ�ستخدام و�سائل تنظيم الأ�سرة متكن النا�س من املباعدة بني
الأحمال ،وتنظيم عدد الأطفال مبا يتنا�سب وامل�صادر املتوفرة وظروف كل
�أ�سرة على حدا ،وميكن حتقيقه ب�إ�ستخدام جمموعة خمتلفة من الو�سائل
الآمنة.
هناك �أنواع متعددة من الو�سائل امل�ستخدمة يف تنظيم الأ�سرة تتيح لكل
�سيدة الو�صول �إليها بعد تلقي امل�شورة واال�ست�شارة ،الفح�ص الطبي ،منها
و�سائل طويلة الأمد وو�سائل ق�صرية الأمد .و يف هذه الن�شرة �سيتم التعريف
على و�سيلة جديدة من و�سائل تنظيم الأ�سرة طويلة الأمد و هي الغر�سات
حتت اجللد.
�إن خدمات تنظيم الأ�سرة طويلة الأمد املتوفرة يف فل�سطني مقت�صرة على
اللولب وهذا يحد من اخليارات التي متكن الن�ساء من اتخاذ القرارات
املبنية على املعلومات امل�ستنرية خا�صة عند ال�سيدات اللواتي قد يواجهن
�أعرا�ض جانبية من ا�ستخدام اللولب كو�سيلة لتنظيم الأ�سرة ،وعليه فقد
كانت جمعية تنظيم وحماية الأ�سرة الفل�سطينية الرائدة يف �إ�ضافة الغر�سات
حتت اجللد ك�إحدى الو�سائل احلديثة املقدمة �ضمن حزمة خدمات تنظيم
الأ�سرة بهدف تو�سيع اخليارات �أمام ال�سيدات والعائالت التي ترغب بتنظيم
الأ�سرة لفرتة طويلة.

يتم حتديد مكان تركيب الغر�سة يف اجلانب الداخلي للذراع العلوي من 8 - 6

�سم فوق الكوع .و يتم اختيار الذراع الأقل ا�ستخداما لل�سيدة ،ف�إذا كانت
ال�سيدة مينى يتم الرتكيب يف الذراع الي�سرى والعك�س �صحيح.

انواع الغر�سات

جاديل (2كب�سولة )
امبالنون (1كب�سولة )
�آلية عمل الغر�سات

• •منع حدوث عملية التبوي�ض.
• •زيادة لزوجة املادة املخاطية التي يفرزها عنق الرحم.
• •حتدث بع�ض التغريات يف الرحم منها تقليل �سمك بطانة الرحم مما
يقلل من قدرة الرحم على ا�ستقبال �أي بوي�ضة ملقحة و بالتايل عدم
حدوث احلمل.
املميزات

ما هي الغر�سات؟

هي عبارة عن كب�سولة �أو كب�سولتني تزرع حتت اجللد تطلق هرمون الربوج�ستني
فتعطي جرعات �صغرية جدا يوميا ت�ؤدي �إىل الت�أثري املطلوب ملنع احلمل،
يتم تركيبها حتت اجللد يف اجلانب الداخلي للذراع العلوي لل�سيدة من قبل
الطبيب/ة ب�سهولة تامة� ،أثارها اجلانبية قليلة وهذه ال�صفات جتعلها خيار ًا
جيد ًا للن�ساء ،وهي �صغرية احلجم يبلغ طولها  40مم ( � 4سم ) وقطرها
 2مم ،وحتتوي على  68جمم من الهرمون ،لي�س لها �أي ت�أثري على اجل�سم،
يتم ت�صنيعها من بال�ستيك لني ،وت�ستمر فاعلية الكب�سولة الواحدة ملدة ثالث
�سنوات والكب�سولتني ملدة � 5سنوات.

• •فعالة بدرجة عالية جدا ت�صل �إىل .99%
• •يبد�أ مفعولها خالل � 24ساعة بعد الرتكيب.
• •لي��س له�ا �أي ت�أثير عل�ى الر�ضاع�ة الطبيعي�ة ،و بالت�ايل ت�س�تخدمها
ال�س�يدة املر�ضع�ة ب�أم�ان ت�ام دون �أي ت�أثير عل�ى حليب/لبن الث�دي.
• •تقلل من احتمال الإ�صابة ﺒـالتهابات منطقة احلو�ض .
اخل�صوبة

ت�ستعيد ال�سيدة القدرة على الإجناب بعد �إزالة الغر�سات مبا�شرة خالل
فرتة ثالثة �أ�سابيع تقريب ًا حيث يعود التبوي�ض �إىل طبيعته ،ويجب الأخذ
بعني االعتبار خ�صو�صية حالة كل �سيدة على حدا.

متى يتم �إزالة ( ا�ستخراج ) الغر�سات؟

وقت �أرادت فيه الإجناب حتى نهاية
ميكن لل�سيدة �إزالة الغر�سات يف �أي ٍ
�صالحية الغر�سات والتي ترتاوح ما بني � 5-3سنوات.

