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 های جلوگیری از بارداریروش مضراتمزایا و 

 

 جلوگیری از بارداری

تواند یک رابطه جنسی بهتر و دور از عوارض را برای های مناسب جلوگیری از بارداری، میاستفاده از روش

مزایا های بسیار متنوعی برای این امر وجود دارد، که هر کدام دارای زوجین به همراه داشته باشد. امروزه روش

کند های مختلف پیشگیری، به زوجین این کمک را میو مضرات خاص خودشان هستند. آشنا بودن با روش

که بهترین روش را، در زمان مناسب به کار گیرند و یک رابطه سالم و دور از استرس را تجربه کنند. باید به 

تواند ، به همین دلیل هر بدن مییاد داشته باشیم که سیستم بدن هر فرد با بدن فرد دیگر متفاوت است

 های مختلفی را نسبت به هر روش از خود نشان دهد.واکنش

 طبیعی هایروشاستفاده از 

توان از بارداری جلوگیری کرد. تقریبا در این روش با بیرون کشیدن به موقع آلت تناسلی قبل از انزال، می

آمارها نشان داده است که استفاده از این روش در کنند. شش دهم زنان در آمریکا از این روش استفاده می

درصد احتمال عدم موفقیت را در بر دارد. ناگفته نماند که استفاده از این روش باید با همکاری مستقیم  4سال 

گذاری است. در این روش چون احتمال حاملگی مرد همراه باشد. روش دیگر طبیعی، اطالع از زمان تخمک

 کنند.باال است، زوجین از برقراری رابطه جنسی پرهیز می گذاریدر زمان تخمک

  عدم نیاز به ابزار یا دارو، عدم وجود هزینه :مزایا

 نیاز به هماهنگی و همکاری کامل دو طرف :مضرات

 مردانه کاندوم

گیری های پیشگیری از بارداری هستند. این روش نه تنها از بارداری جلوها یکی از پرکابردترین روشکاندوم

های مردانه نسبت به نوع کند. معموال کاندومهای عفونی مقاربتی نیز پیشگیری میکند، بلکه از بیماریمی

ها از ورود اسپرم شود. در حقیقت کاندومتر هستند، ولی کاندوم زنانه نیز در بازار عرضه میها، متداولزنانه آن

 15دهد که ساالنه گیرند. آمارها نشان میردار شدن را میکنند و با این کار، جلوی بابه بدن زن جلوگیری می

 شوند. کنند، ناخواسته باردار میدرصد از کسانی که از این روش استفاده می

 های عفونی مقاربتیقیمت مناسب، کاربری آسان و محافظت در مقابل بیماری :مزایا

 کاهش لذت جنسی، یک بار مصرف بودن :مضرات

 زنانه کاندوم

های جلوگیری از بارداری، استفاده از کاندوم است. کاندوم زنانه در واقع یک کیسه ترین روشاز قدیمییکی 

ساعت قبل از برقراری رابطه جنسی، در واژن قرار گیرد. معموال کاندوم زنانه  8پالستیکی باریک است، که باید 

است. در ضمن توجه داشته باشید  درصد 21درصد خطای بیشتری از کاندوم مردانه دارد و درصد خطای آن 

 ها وجود دارد.زمان نباید از کاندوم زنانه و مردانه استفاده کرد، چون احتمال پارگی کاندومکه هم

 های جنسی، دسترسی آسان، قیمت مناسبحفاظت در برابر بیماری :مزایا

 کاهش لذت جنسی، یک بار مصرف بودن :مضرات

 کش اسپرم



  www.MianaWeb.ir                                                                           محتوانویس: فرهاد ناجی

2 

 

ها است. اسپرم کش معموال به صورت کف، یایی است که وظیفه آن کشتن اسپرماسپرم کش حاوی مواد شیم

ها معموال باید نیم ساعت شود. بعضی از انواع اسپرم کشژل و کرم قبل از نزدیکی در داخل واژن استفاده می

های ر روشقبل از برقراری رابطه جنسی، استفاده شود. به دلیل عدم کارایی باال، معموال از این روش در کنا

 درصد خطا است. 29شود، زیرا استفاده از این روش به تنهایی، دارای دیگر استفاده می

 قیمت ارزان، استفاده آسان :مزایا

 های جنسی و عفونیها در صورت استفاده مداوم، افزایش خطر ابتال به بیماریالتهاب بافت :مضرات

 یافراگمد

 قرار داده یا واژن دهانه رحم یرو برقراری رابطه جنسی،قبل از  که، شکل است یگنبد یلیکونس یک دیافراگم

کند. الزم به ذکر است که این روش . احتمال بارداری در این روش، تقریبا با کاندوم مردانه برابری میشودیم

 شود.ها استفاده میمعموال همراه با اسپرم کش

 استفاده چند باره ،ارزانقیمت  :مزایا

 های مقاربتی، عدم استفاده در هنگام قاعدگی، نیاز به پزشک برای استفادهعدم محافظت از بیماری :مضرات

 رحم کالهک

کالهک رحم تنها روش جلوگیری از بارداری غیرهورمنی است که نیاز به تجویز پزشک دارد. جنس این کالهک 

گیرد. نکته مهم در این روش این ر میاز سیلیکون بوده و قبل از برقراری ارتباط جنسی، در داخل واژن قرا

است که پس از استفاده، باید هر بار چک شود تا سوراخ یا ترکی نداشته باشد. این روش نیز همراه با اسپرم 

درصد و در زنان دیگر  15اند، شود. درصد خطای این روش در زنانی که سابقه بارداری نداشتهکش استفاده می

 درصد محاسبه شده است. 30

 هساعت 48 قیمت ارزان، ماندگاری: زایام

 های مقاربتی، عدم استفاده در هنگام پریود، نیاز به پزشک برای استفادهعدم محافظت از بیماری: مضرات

 یبارداراسفنج ضد

باشد. در این روش اسفنج مربوطه را باید اسفنج ضدبارداری از کف ساخته شده است و حاوی اسپرم کش می

برقراری ارتباط جنسی، جلوی دهانه رحم قرار داد. تاثیر این روش تقریبا به اندازه کالهک رحم یک روز قبل از 

درصد  32درصد و در زنان دیگر  16اند است. درصد خطای این روش در زنانی که سابقه بارداری نداشته

 باشد.می

 یعسر یرتاثبرای استفاده، پزشک عدم نیاز به  :مزایا

 های مقاربتی، عدم استفاده در هنگام پریودعدم محافظت از بیماریاستفاده سخت،  :مضرات

 یباردارضد قرص

گذاری استفاده برای جلوگیری از تخمک استروژن و پروژسترونهای ها، از هورمونمعموال در این قرص

روش حدود ها مهم است. آمارها نشان داده است، که در این کنند. نحوه و زمان مناسب استفاده از این قرصمی

شان پاسخگوی این داروها نیستند. ناگفته شود، که بدندرصد خطا وجود دارد، که آن هم شامل کسانی می 8

و  لخته شدن خون، لک صورت، هاینهس یسفتحتی ممکن است باعث عوارضی همچون  نماند که این داروها

 غیره شوند.
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 پریود یا جلوگیری از پریودیزی، کاهش درد خونرکاهش و  یقاعدگمنظم کردن  :مزایا

 های مقاربتی، دارای اثرات جانبی روی برخی افرادهزینه دارد، عدم محافظت از بیماری :مضرات

آمپول ی، مهبل ی، استفاده از حلقهاز باردار یریجلوگ های دیگری نیز مانند استفاده از چسبالبته روش

، وازکتومی رحم یهالوله ی، توبکتومی، ایمپلمنتدیویآ، پالنون هایی مانند نکسی و روشاز باردار یریجلوگ

 شود. های فوق کمتر استفاده میو غیره وجود دارد که نسبت به روش

 متخصص مشاوره از پزشکگرفتن 

های یاد شده، میزان خطا با توجه به بدن هر فرد، ممکن است متفاوت همان طور که بیان شد، در همه روش

پی داشته باشد. به همین دلیل گرفتن مشاوره از یک پزشک متخصص در این  بوده و حتی عوارضی را در

توانید بهترین های بدنی خود و همسرتان، میتواند کمک بسیاری به شما بکند، زیرا با توجه به ویژگیرابطه، می

 ترین روش را انتخاب کنید.و کارایی

 


