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الأعرا�ض اجلانبية التي ميكن حدوثها

زيادة يف الوزن من 1 - 2 كيلوجرام كل عام، وميكن تفادى هذه امل�شكلة  •
عن طريق اإتباع نظام غذائي �شليم و�شحي خا�شة اأن معدل زيادة الوزن 
�شنويا لي�ض كبري، واأحيانا ترى بع�ض ال�شيدات يف هذه النقطة ميزة و 

لي�ض عيبا.

حدوث نزيف مهبلي دون اأن ي�شبب اأي �شرر  •

عدم حدوث الدورة ال�شهرية خالل �شتة اأ�شابيع من انتهاء الدورة ال�شهرية  •
ال�شابقة.

مالحظة

 يف حال تعر�ض ال�شيدة لأية اإعرا�ض جانبية مل تذكر مثل تغري لون اجللد 
اأو امل يف البطن فعليها مراجعة الطبيب/ة فورًا.
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مقدمة
اإ�شتخدام و�شائل تنظيم الأ�شرة متكن النا�ض  من املباعدة بني  اإن عملية 
الأحمال، وتنظيم عدد الأطفال مبا يتنا�شب وامل�شادر املتوفرة وظروف كل 
اأ�شرة على حدا، وميكن حتقيقه باإ�شتخدام جمموعة خمتلفة من الو�شائل 

الآمنة.
اأنواع متعددة من الو�شائل امل�شتخدمة يف تنظيم الأ�شرة تتيح لكل  هناك 
�شيدة الو�شول اإليها بعد تلقي امل�شورة وال�شت�شارة، الفح�ض الطبي، منها 
و�شائل طويلة الأمد وو�شائل ق�شرية الأمد. و يف هذه الن�شرة �شيتم التعريف 
على و�شيلة جديدة من و�شائل تنظيم الأ�شرة طويلة الأمد و هي الغر�شات 

حتت اجللد.
اإن خدمات تنظيم الأ�شرة طويلة الأمد املتوفرة يف فل�شطني مقت�شرة على 
اللولب وهذا يحد من اخليارات التي متكن الن�شاء من اتخاذ القرارات 
املبنية على املعلومات  امل�شتنرية خا�شة عند ال�شيدات اللواتي قد يواجهن 
اأعرا�ض جانبية من ا�شتخدام اللولب كو�شيلة لتنظيم الأ�شرة، وعليه فقد 
كانت جمعية تنظيم وحماية الأ�شرة الفل�شطينية الرائدة يف اإ�شافة الغر�شات 
حتت اجللد كاإحدى الو�شائل احلديثة املقدمة �شمن حزمة خدمات تنظيم 
الأ�شرة بهدف تو�شيع اخليارات اأمام ال�شيدات والعائالت التي ترغب بتنظيم 

الأ�شرة لفرتة طويلة. 

ما هي الغر�شات؟ 

هي عبارة عن كب�شولة اأو كب�شولتني تزرع حتت اجللد تطلق هرمون الربوج�شتني 
فتعطي جرعات �شغرية جدا يوميا توؤدي اإىل التاأثري املطلوب ملنع احلمل،  
يتم تركيبها حتت اجللد يف اجلانب الداخلي للذراع العلوي لل�شيدة من قبل 
الطبيب/ة ب�شهولة تامة، اأثارها اجلانبية قليلة وهذه ال�شفات جتعلها خيارًا 
جيدًا للن�شاء، وهي �شغرية احلجم يبلغ طولها 40 مم ) 4 �شم ( وقطرها 
2 مم، وحتتوي على 68 جمم من الهرمون، لي�ض لها اأي تاأثري على اجل�شم، 
يتم ت�شنيعها من بال�شتيك لني، وت�شتمر فاعلية الكب�شولة الواحدة ملدة ثالث 

�شنوات والكب�شولتني ملدة 5 �شنوات.

انواع الغر�شات

جاديل )2كب�شولة (
امبالنون )1كب�شولة (

اآلية عمل الغر�شات
منع حدوث عملية التبوي�ض. •
زيادة لزوجة املادة املخاطية التي يفرزها عنق الرحم. •
حتدث بع�ض التغريات يف الرحم منها تقليل �شمك بطانة الرحم مما  •

يقلل من قدرة الرحم على ا�شتقبال اأي بوي�شة ملقحة و بالتايل عدم 
حدوث احلمل.

املميزات 

فعالة بدرجة عالية جدا ت�شل اإىل 99%. •
يبداأ مفعولها خالل 24 �شاعة بعد الرتكيب. •
لي��ض له�ا اأي تاأث�ري عل�ى الر�شاع�ة الطبيعي�ة، و بالت�ايل ت�ش�تخدمها  •

ال�ش�يدة املر�شع�ة باأم�ان ت�ام دون اأي تاأث�ري عل�ى حليب/ل�ن الث�دي.
تقلل من احتمال الإ�شابة ب�التهابات منطقة احلو�ض . •

اخل�شوبة
اإزالة الغر�شات مبا�شرة خالل  ت�شتعيد ال�شيدة القدرة على الإجناب بعد 
اأ�شابيع تقريبًا حيث يعود التبوي�ض اإىل طبيعته، ويجب الأخذ  فرتة ثالثة 

بعني العتبار خ�شو�شية حالة كل �شيدة على حدا. 

طريقة ال�شتخدام  
يتم حتديد مكان تركيب الغر�شة يف اجلانب الداخلي للذراع العلوي من 6 - 8 
�شم فوق الكوع. و يتم اختيار الذراع الأقل ا�شتخداما لل�شيدة، فاإذا كانت 

ال�شيدة مينى يتم الرتكيب يف الذراع الي�شرى والعك�ض �شحيح.

متى يتم اإزالة ) ا�شتخراج ( الغر�شات؟
اأرادت فيه الإجناب حتى نهاية  اأي وقٍت  اإزالة الغر�شات يف  ميكن لل�شيدة 

�شالحية الغر�شات والتي ترتاوح ما بني 3-5 �شنوات.


