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Fact Sheet - Arabic

حبوب منع الحمل الطارئة

()ECP

)The Emergency Contraceptive Pill (ECP
ما هي حبوب منع الحمل الطارئة؟

كيف يمكنك أخذ حبوب منع الحمل الطارئة؟

حبوب منع الحمل الطارئة أو ECP
( تُسمى أحيانا بشكل خاطئ ‘حبوب
الصباح التالي’) هي جرعة واحدة من
هرمون يسمى الليفونورغيستريل (( )levonorgestrelيُستخدم أيضا في
بعض حبوب منع الحمل) .يمكنك أخذها للحد من إحتمال حصول الحمل بعد
ممارسة الجنس دون وقاية ،على سبيل المثال ،إذا لم تستخدمي أي وسائل
لمنع الحمل ،أو نسيت أخذ حبوب منع الحمل المعتادة ،أو إستخدمتي واقي
ذكري تمزق أثناء ممارسة الجنس.

تحدث الدورة الشهرية عند معظم النساء تقريبا ً في الوقت المتوقع.

كيف تعمل؟

ماذا لو تأخرت الدورة الشهرية؟

إن حبوب منع الحمل الطارئة يمكن أن تمنع أو تؤخر اإلفراج عن البويضة
من مبيض المرأة .إذا إستخدمتي حبوب منع الحمل الطارئة ،يجب أن
تستمري في إستخدام وسائل منع الحمل األخرى ،على سبيل المثال حبوب
منع الحمل أو الواقي الذكري أو قد تصبحين حامالً .إن حبوب منع الحمل
الطارئة ال تعترض الحمل القائم ،أو تضر نمو الجنين أو الجنين إذا تم أخذها
بطريق الخطأ في مرحلة مبكرة من الحمل.

هل هناك أي آثار جانبية؟

قد تعاني من بعض النزيف المهبلي بعد أيام قليلة من إستخدام حبوب
منع الحمل الطارئة.
ً
حبوب منع الحمل الطارئة هي آمنة جدا لإلستخدام مع عدم وجود آثار
جانبية خطيرة أو طويلة األمد .شهدت بعض النساء دورات شهرية غير
منتظمة بعد تناول حبوب منع الحمل الطارئة وربما أصيب عدد قليل
بالغثيان أو ألم في الثدي .إذا تقيأت خالل ساعتين من أخذ جرعة حبوب
منع الحمل الطارئة يجب أن تأخذي جرعة أخرى.

حبوب منع الحمل الطارئة هي أكثر فعالية كلما أسرعت في أخذها بعد
ممارسة الجنس دون وقاية .وهي أكثر فعالية إذا تم أخذها في غضون 24
ساعة من ممارسة الجنس دون وقاية .ومع ذلك فإنه ال يزال من الممكن
استخدامها حتى  120ساعة (خمسة أيام) .يُعتبر آمنا ً إستخدام حبوب منع
الحمل الطارئة أكثر من مرة واحدة في الدورة.

متى يجب أن تحدث الدورة الشهرية التالية؟

إذا تأخرت الدورة أكثر من أسبوع ،يجب أن تجري إختبار الحمل واتصلي
بطبيبك أو مع  Talklineللحصول على المشورة.

أين يمكنني الحصول على حبوب منع الحمل الطارئة؟

يمكنك الحصول على حبوب منع الحمل الطارئة من الصيدليات بدون وصفة
طبية .ثمنها حوالي  20-30دوالرا .قد يسألك الصيدلي بعض األسئلة للتأكد
من أن أخذ هذا الدواء آمن بالنسبة لك .كما أنها تتوفر من عيادات تنظيم
األسرة في نيو ساوث ويلز.

لمزيد من المعلومات

•اتصلي بخط تنظيم األسرة في نيو ساوث ويلز على
 1300 658 886أو قومي بزيارة www.fpnsw.org.au/talkline
• ( NRSللصم) 133 677
•أو قومي بزيارة أقرب عيادة تنظيم األسرة إليك

ما مدى فعاليتها؟

حبوب منع الحمل الطارئة هي أكثر فعالية عندما تؤخذ في ال  24ساعة
األولى بعد ممارسة الجنس دون وقاية .إذا أُخذت حبوب منع الحمل الطارئة
في غضون ثالثة أيام من الجماع دون وقاية سوف تمنع ما يقرب من 85%
من حاالت الحمل المتوقع .قد تحتاجين إلى إجراء إختبار للحمل للتأكد من
أنك لست حامال ،في غضون بضعة أسابيع.
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تنظيم األسرة في نيو ساوث ويلز هي منظمة غير هادفة للربح ممولة من قبل وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز
تم تقديم المعلومات الواردة في صحيفة الحقائق هذه لألغراض التعليمية فقط .وقد اتخذت  FNPNSWكل الرعاية لضمان أن المعلومات دقيقة ومحدثة في وقت النشر .ويتم
تشجيع األفراد المعنيين باي قضية شخصية تتعلق باإلنجاب أو الصحة الجنسية طلب المشورة والمساعدة من مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم أو زيارة عيادة تنظيم األسرة.
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THE EMERGENCY
CONTRACEPTIVE PILL (ECP)
What Is The Emergency Contraceptive Pill?

How Do You Take It?

The emergency contraceptive pill or ECP (sometimes
wrongly called the ‘morning after pill’) is a single dose
of a hormone called levonorgestrel (also used in some
contraceptive pills). You can take it to reduce the chance
of getting pregnant after having unprotected sex, for
example, if you did not use any contraception, if you
missed your usual contraceptive pill, or you used a
condom that broke during sex.

Emergency contraception is more effective the sooner
you take it after unprotected sex. It is most effective if
taken within 24 hours of unprotected sex. However it can
still be used up to 120 hours (five days). It is safe to use
the emergency pill more than once in a cycle.

When Should You Get Your Next Period?
Most women have a period at about the expected time.

What If Your Period Is Late?
If your period is more than a week late, you should do
a pregnancy test and contact your doctor or Talkline for
advice.

Where Can I Get The Emergency Pill?
How Does It Work?
The emergency pill can prevent or delay the release of
an egg from a woman’s ovaries. If you use the emergency
pill, you should keep on using other contraception, e.g.
the Pill or condoms or you could still become pregnant.
The emergency pill does not interrupt an established
pregnancy, or harm a developing embryo or fetus if it is
accidentally taken early in pregnancy.

You can get the emergency contraceptive pill from
pharmacies without a doctor’s prescription. It costs about
$20-$30. The pharmacist may ask you a few questions to
be sure that it is safe for you to take this medication. It is
also available from Family Planning NSW clinics.

For Further Information
• Contact the Family Planning NSW Talkline on
1300 658 886 or go to www.fpnsw.org.au/talkline

Are There Any Side Effects?

• NRS (for deaf) 133 677

You might have some vaginal bleeding a few days after
using the emergency pill.

• Or visit your nearest Family Planning clinic

The emergency pill is very safe to use with no serious or
long-lasting side-effects. Some women have experienced
an irregular period after taking the emergency pill and a
few may have nausea or breast tenderness. If you have
vomiting less than two hours after you take a dose of
emergency contraception you should take another dose.
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How Effective Is it?

health issue are encouraged to seek advice and assistance from their

The emergency pill is most effective when taken in the
first 24 hours after unprotected sex. If taken within three
days of unprotected intercourse the emergency pill will
prevent approximately 85% of expected pregnancies.
You may need to have a follow-up pregnancy test to
make sure you are not pregnant, in a few weeks.

health care provider or visit an Family Planning NSW clinic.
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