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مقدمه:

بر اساس مصوبه کنفرانس بین المللي جمعیت و توسعه )قاهره 
1994(، دولت ها باید مشارکت مساوي زنان و مردان را در تمام 
مسئولیت هاي خانوادگي، از جمله سالمت باروری تشویق و ترویج 

نمایند.
برنامه های گسترده ای در راستای سالمت باروری در جمهوری 
از  ایران تدارک دیده شده که برنامه های تنظیم خانواده  اسالمی 
موفقترین آن ها بوده است. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد 
میزان استفاده از روش آی یو دی در بین روش هاي پیشگیري از 
بارداري از 15% در سال 1379 به 13.57% در سال 1384 )تحقیق 
IMES( رسیده که نشان دهنده کاهش سهم این روش در برنامه 
تنظیم خانواده علیرغم افزایش پوشش کلی استفاده از روش های 
مطمئن پیشگیری از بارداری از 56% به 59.7% در همین فاصله 
زمانی در کشور است. شایان ذکر است که در همین فاصله زمانی 
سهم استفاده از آی یو دی در برخی از دانشگاه ها علوم پزشکی 
کشور افزایش یافته است. با توجه به اثربخشي باال، سادگي فرآیند و 
عوارض بسیار کم و گذرا، آی یو دی روشي قابل توجه براي مدیران 

برنامه هاي تنظیم خانواده سراسر جهان است. 
خدمت  ارایه  مشغول  ماما   5000 از  بیش  کشور  سراسر  در 
آی یو دی گذاری هستند. با توجه به تقاضاي فزاینده جامعه براي 
دریافت این خدمت، نیاز به پاسخگویي به نگراني ها، باورها و سواالت 
تنظیم  اداره  راستا  این  در  شد.  جلوه گر  بشدت  مراجعین  شایع 
خانواده و جمعیت اقدام به جمع آوري نظرات و دیدگاه ها، شایعات، 
باورهاي غلط و سواالت رایج مرتبط با آی یو دی از طریق همکاران 
کشور  درماني  بهداشتي  شبکه هاي  در  شاغل  خانواده  بهداشت 
نمود. سپس کلیه باورهاي نادرست و سواالت دریافت شده تحت 
سرفصل هاي مرتبط دسته بندي شده و طي نشستي دو روزه )تاریخ 
31-30 تیرماه 1388( با همه رده های ارایه خدمت: بهورز، کاردان، 
کارشناس، کارشناس ارشد، ماماهای منتخب و مربیان ارشد مشاوره 
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تنظیم خانواده سراسر کشور به بحث و پاسخگویي گذاشته شد. 
کتاب پیش رو حاصل نشست فوق الذکر است که امید است منظري 
جدید از این روش پیشگیري از بارداري را براي ارایه دهندگان و 
همچنین گیرندگان خدمت ایجاد نموده تا این مسیر بیش از پیش  

هموار گردد. 
جا دارد از حمایت های معاونت محترم سالمت )وقت( و همه 
همکاران تنظیم خانواده، بویژه جناب آقاي دکتر محمد اسالمي 
همه  همچنین  و  و جمعیت  خانواده  تنظیم  اداره  محترم  رییس 
بهورزان، کاردان ها، کارشناسان، کارشناسان ارشد مامایی و مربیان 
ارشد مشاوره تنظیم خانواده بخاطر همفکري و ارایه ابتکار عمل 
براي تهیه این کتاب تشکر و قدرداني نمایم. همچنین مراتب تشکر 
و قدرداني خویش را از کلیه مسئولین و کارشناسان محترم معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سنندج 
به ویژه جناب آقای دکتر قدیمی، رییس محترم دانشگاه، جناب 
آقای دکتر بیدارپور، معاون محترم بهداشتی و جناب آقای دکتر 
ذکایی مدیر محترم گروه بهداشت خانواده به جهت  فراهم آوردن 

فضای این نشست و پذیرفتن زحمت چاپ کتاب ابراز مي دارم.

دکترمحمداسماعيلمطلق
مديرکلسالمتجمعيت؛خانوادهومدارس
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آ



مقدمهرييسادارهتنظيمخانوادهوجمعيت:

هر جامعه و کشوری از فرهنگ، اعتقادات و باورهای خاص خود 
برخوردار است. موارد یادشده همواره بر همه جوانب زندگی افراد 
یک جامعه، از جمله رفتار مربوط به سالمت تاثیر می گذارند. بنابراین 
مدیران، کارشناسان و مروجان برنامه های سالمت در هر جامعه و 

کشوری با اینگونه موارد روبرو خواهند بود.
این باورها و اعتقادات می تواند آثاری متفاوت در جامعه ایجاد 
نمایند. در برخی موارد این باورها باعث تشویق مردم به روی آوردن 
در  می نمایند  ایجاد  را  مثبت  تاثیری  و  بوده  خدمات سالمت  به 
حالی که در برخی موارد می توانند اثر منفی بر رویکرد جامعه در 
قبال مقوله های سالمت را به دنبال داشته باشند. بدیهی است در 
موارد با تاثیر مثبت می توان از این باورها و اعتقادات برای ترویج هر 
چه بیشتر رویکردهای سالمت کمک گرفت و لیکن در رویارویی با 
موارد منفی باید به دنبال راهکار و رویکردی برای تغییر و اصالح 
باورها بود. یکی از مهمترین مداخله هایی که می تواند تغییر و اصالح 
باورها و رفتار ها را به دنبال داشته باشد، افزایش سطح آگاهی جامعه 

در راستای اصالح باورهای نادرست است.
باورها و پرسش های گوناگونی در جامعه در ارتباط با برنامه 
تنظیم خانواده و روش های مختلف پیشگیری از بارداری وجود دارد. 
افزایش آگاهی جامعه نسبت به این باورها و پرسش ها، قطعا سبب 
رویکرد بهتر آنان به خدمات شده و نیاز برآورده نشده به خدمات 

تنظیم خانواده را کاهش خواهد داد.
با جمع آوری  اداره تنظیم خانواده و جمعیت  در این راستا، 
باورها و سوال های مربوط به روش های مختلف پیشگیری از بارداری 
از سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، در گام اول نسبت 
به دسته بندی و سپس نسبت به تدوین جواب های مناسب برای این 

سوال ها و باورها اقدام نموده است.
9دومین روش پیشگیری از بارداری که در این راستا مورد توجه 
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قرار گرفته، آی یو دی است. در این راستا در تیرماه سال 1388 
کارشناسان،  کاردان ها،  بهورزان،  از  متشکل  روزه  دو  کارگاه  یک 
ارشد  ارشد آی یو دی گذاری، مربیان  ارشد، مربیان  کارشناسان 
مشاوره تنظیم خانواده و کارشناسان اداره تنظیم خانواده و جمعیت 
در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سنندج و با 
همکاری صمیمانه رییس محترم دانشگاه، معاون محترم بهداشتی 
و گروه سالمت خانواده آن دانشگاه برگزار شد. کتابی که هم اکنون 
در اختیار شما است، حاصل این نشست دو روزه است که در اختیار 
همه ارایه کنندگان خدمات تنظیم خانواده در سراسر کشور قرار 

خواهد گرفت. 
راستای  در  گامی هرچند کوچک  کتاب،  این  که  است  امید 

ارتقای فرهنگ و شاخص های سالمت در کشور عزیزمان باشد.
      
دکترمحمداسالمی

ش ها
رس

 و پ
رها

 باو
ي :

و د
ي ی

آ
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و  پزشکی  علوم  دانشگاه  منتخب،  ماماي   – کیاني  رویا   .39
خدمات بهداشتي درماني بیرجند

40. دکتر جمال الدین گله داري- مربي ارشد NSV، دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني کردستان

دانشگاه  بهداشت خانواده،  کاردان   – 41. مهناز منصور خاني 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

42. دکتر زهرا محمدي بلوک- مربی ارشد مشاوره، کارشناس اداره 
تنظیم خانواده و جمعیت/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

43. مرضیه ممبیني – ماماي منتخب، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتي درماني کهگیلویه و بویر احمد

44. زهرا مصطفوي – کاردان بهداشت خانواده، دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتي درماني زنجان

45. سهیال ملکي – ماماي منتخب، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه

46. فرزانه معدن پور – کاردان مامایي، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتي درماني قزوین

47. شهین محمدي حمل آباد - بهورز، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتي درماني اردبیل

48. اکرم محمدي - بهورز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتي درماني چهارمحال و بختیاري

علوم  دانشگاه  خانواده،  بهداشت  کاردان   – ملکي  شهال   .49
پزشکی و خدمات بهداشتي درماني کردستان

50. الهام متولي – کارشناس مامایي، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتي درماني کردستان

51. فاطمه واثقي – ماماي منتخب، دانشگاه علوم پزشکی و 
13خدمات بهداشتي درماني کاشان

eslami-m
Sticky Note
نام آقای دکتر محمد اسماعیل مطلق، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مدیرکل سلامت جمعیت، خانواده و مدارس اضافه شود.





باورها
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آیيودیوسالمتفرد

به کرده، حرکت بدن در است ممكن دی يو آی
قسمتهايباالييشكم،معدهوقلبکشيدهشود.

بتواند  که  نیست  متحرکی  وسیله  دی  یو  آی  خیر.  پاسخ: 
حرکت کند و معموال در جای خود باقی می ماند. از طرف دیگر 
مسیری در رحم برای حرکت آی یو دی به سمت باال وجود ندارد. 
تنها امکان جابجایی آی یو دی به طرف پایین و داخل واژن است 

که خطری برای سالمت فرد ندارد.

آیيودیباعثعفونترحمودرنتيجهچسبندگيو
خشكيرحمشدهوبيماریهایزنانگیبوجودمیآورد.

پاسخ: خیر. آی یو دی باعث ایجاد عفونت دستگاه تناسلی 
رحم  خشکی  چسبندگی،  مشکالت  بنابراین  و  نمی شود  زنان 
تا  اینکه  به  توجه  با  نمی آید.  بوجود  آن  با  زنانگی  وبیماری های 
مدتی پس از کارگذاری آی یو دی ترشحات طبیعی دهانه رحم 
کمی زیاد می شود، با رعایت نکات بهداشتی باید از عفونی شدن 

آن جلوگیری کرد.

مانند مانند دردهايی آمدن بوجود باعث يودی آی
دردکمر،دردهنگامخونريزيماهيانه،دردزيرشكم،

ساقپا،ران،استخوانوديسککمرمیشود.
پاسخ: خیر. آی یو دی اندازه کوچکی دارد و فشاری به هیچ 
ناحیه ای از بدن مانند استخوان، ساق پا، ران و کمر وارد نمی آورد. 
ممکن است در 3-2 ماه پس از گذاشتن آی یو دی درد کمی در 
ناحیه کمر، زیر شکم و هنگام قاعدگی ایجاد شود که در صورت 

نیاز با مسکن های معمولی برطرف خواهد شد.
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قاعدگی شدن نامنظم و لكهبينی باعث دی يو آی
شدهوبازيادکردنمقدارخونريزی،کمخونيبوجود

ميآورد.
پاسخ: آی یو دی دربعضی ازافرادممکن است باعث افزایش 
مشکل  این  که  شود  ولکه بینی  ماهیانه  عادت  خونریزی  میزان 
معموال طي3-2 ماه بعد ازگذاشتن آی یو دی رفع می شود. برای 
به خوردن قرص های  نیازی  یو دی  لکه بینی آی  برطرف کردن 
دي  یو  آي  با  نیست.کم خوني  بارداری  از  پیشگیری  خوراکی 
براي  یو دي  با آي  درافرادي دیده مي شود که خونریزي شدید 
آن ها بوجود آید. مشکل کم خوني در معاینه هاي دوره اي آي یو 
به  آهن  قرص  با  باشد  داشته  وجود  اگر  و  مي شود  بررسي  دي 

راحتي قابل درمان است.

آیيودیباعثمشكالترحمیمانندافتادگيرحمو
کوچکشدناندازهرحممیشود.

پاسخ: خیر. آی یو دی با توجه به اندازه و نحوه اثر و جنس آن 
نمی تواند باعث افتادگی رحم و یا تغییرات اندازه رحم شود. عوامل 
اصلی افتادگی رحم تعداد زیاد بارداری ها، زایمان های سخت و.... 

است.

آیيودیباعثبوجودآمدنسرطانرحممیشود.
از  ژنتیکی  مسایل  و  نشده  درمان  عفونت های  خیر.  پاسخ: 
عوامل بروز سرطان رحم بوده و آی یو دی احتمال بوجود آمدن 

سرطان های رحم و دهانه رحم را کاهش می دهد.

آیيودیحالتگزيدگيايجادمیکند
پاسخ: خیر. آی یو دی قدرت گزیدن ندارد. از طرفی رحم 
عضو بی حسی است به طوری که فرد در هنگام بارداری درد یا 

خارش ناشی از بزرگ شدن رحم را حس نمی کند.
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آیيودیورفتارجنسي

آیيودیباعثبههمچسبيدنزنوشوهردرزمان
رابطهجنسیمیشود.

پاسخ: خیر. آی یو دی داخل رحم گذاشته می شود و با توجه 
به شکل رحم و کانال مقاربت، تماسی با آلت تناسلی مرد ندارد و 
به هیچ وجه نمی تواند سبب چسبندگی یا قفل شدن زوج در هنگام 

نزدیکي شود.

آیيودیدستگاهتناسليمردرازخمکردهوباعث
اذيتونارضايتيويميشود.

پاسخ: خیر. آی یو دی در داخل رحم گذاشته مي شود و نخ 
آن در داخل واژن )مهبل( قرار مي گیرد. اندازه نخ هنگام کارگذاري 
کوتاه شده و نخ در اثر تماس با ترشحات واژن نرم می شود. بنابراین 
صورت  )مهبل(  واژن  کانال  طریق  از  مقاربت  اینکه  به  توجه  با 
مي گیرد، تنها ممکن است دستگاه تناسلی مرد با آن تماس پیدا 
کند که این تماس باعث ایجاد زخم و یا ناراحتی همسر نمی شود.

آیيودیباعثکاهشميلجنسيشدهودرروابط
زناشويياختاللبوجودمیآورد.

پاسخ: خیر.آی یو دی یک روش بسیارموثر و مطمئن پیشگیری 
از بارداری است. به دلیل از بین رفتن نگرانی بارداری ناخواسته،

آی یو دی نه تنها میل جنسی را کاهش نمی دهد، بلکه ممکن 
است سبب افزایش آن گردد.

بنابراین با آی یو دی اختالل در میل جنسی بوجود نمی آید و 
در صورت کاهش میل جنسی باید علل دیگر بررسی شود.

درهنگامنزديكيبهآیيودیفشارواردميشود.
پاسخ: خیر. با توجه به اینکه آی یو دی در داخل رحم قرار 
گرفته و رحم نیز در حفره لگنی قرار دارد، امکان فشار به آی یو 

دی از داخل کانال واژن یا خارج از بدن وجود ندارد.

 

19



آیيودیوفعاليتهايروزانه

باداشتنآیيودینميتوانکارهايسنگين،مانند
يا و اينصورتکجشده انجامدادزيرادر کشاورزي

ميافتد.
توسط  و  دارد  قرار  لگن  حفره  داخل  در  رحم  پاسخ: 
بنابراین رحم در شرایط  لگنی محافظت مي شود.  استخوان های 
فیزیکي مختلف ثابت مي باشد. زماني که آی یو دی در داخل رحم 
کارگذاشته  مي شود، در واقع در حفره رحمي ثابت شده و توسط 
رحم و استخوان لگن محافظت می شود. بنابراین با انجام کارهای 
سنگین مانند کشاورزي، جابجا و کج نمی شود. همچنین خروج 

آی یو دی با کار سنگین به همین دلیل اتفاق نمی افتد.

آیيودیباعثفلجشدنميشود.
پاسخ: آی یو دی درون رحم کارگذاشته مي شود. رحم نیز 
درون حفره لگن قرار دارد و ارتباطی با اندام های حرکتی و اعصاب 
ندارد. بنابراین نمی تواند تاثیری بر اعصاب داشته باشد وسبب فلج 

شدن شود.

باپيادهرويوبلندکردناجسامسنگينامكاندفعو
خروجآیيودیوجوددارد.

پاسخ: خیر. پیاده روی یک کار معمولی است. دفع و خروج 
بنابراین  نمی افتد،  اتفاق  سنگین  کارهای  با  حتی  دی  یو  آی 
پیاده روی تاثیری بر آی یو دی نداشته و سبب خروج آن از رحم 

نمي شود.
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Sticky Note
به جای کلمه بنابراین از کلمه همچنین استفاده شود.
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آیيودیوباروري

ازآنمتوجه اينكهاستفادهکننده آیيودیبدون
زياد را ناخواسته بارداري وشانس خارجشده شود

ميکند.
پاسخ: آی یودی یک از روش هایی است که در بار اول یک ماه 
بعد از قرار دادن درون رحم و بعد هر شش ماهه کنترل می شود. با 
این مراقبت های دوره ای و آموزش های الزم از وجود آی یو دی در 
رحم اطمینان حاصل می شود. پس در این شرایط، اگر آی یو دی 
خارج شود، پیش از بروز بارداری ناخواسته فرد ارایه کننده خدمت 

و استفاده کننده از آن آگاه خواهند شد.
هر زمانی هم که شک به این ماجرا وجود داشته باشد، می توان 
به مرکز بهداشتی درمانی براي کنترل آی یو دی مراجعه کرد تا 
این شک برطرف گشته و نگرانی درخصوص بارداری ناخواسته از 

بین برود.

آیيودیسببنازاييميشود.
دارد،  قرار  رحم  درون  که  زمانی  تا  دی  یو  آی  خیر.  پاسخ: 
خروج از  پس  می کند.  نامناسب  بارداری  برای  را  رحم  محیط 

می شود.  مناسب  بارداری  برای  دوباره  رحم  حفره  دی،  یو  آی   
بنابراین نمی تواند باعث نازایی شود.

احتمال بهداشت، مراکز در دی يو آی گذاشتن با
بارداريبيشتراست.بهتراستآیيودیدرمطب

گذاشتهشود.
پاسخ: خیر. احتمال بارداری با آی یو دی ارتباطی با دولتي 
ندارد. مسئله مهم وجود  یا خصوصي بودن محل کارگذاري آن 
شرایط  رعایت  و  دی  یو  آی  کارگذارنده  فرد  در  کافی  مهارت 

استاندارد )مکان، زمان، وسایل و تجهیزات( است.
الزم به ذکر است که آی یو دی توسط افراد مجرب و تحصیل 
کرده گذاشته می شود و آی یو دی هایی که در مطب ها و مراکز 
بهداشتی و درمانی استفاده می شوند )در صورت دارا بودن تاییدیه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي( استاندارد و ایمن بوده 
و در شرایط مناسب و بهداشتی کارگذاری می شوند. پس احتمال 
بارداری با آی یو دی هایی که در مراکز بهداشتي درماني گذاشته 
گذاشته  درمطب های خصوصی  که  دی هایي  یو  آی  با  مي شوند 

مي شوند، تفاوتی ندارد.
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باروري دوران تمام در درد ايجاد سبب دی يو آی
ميشود.

هیچ  به  فشاری  و  دارد  کوچکی  اندازه  دی  یو  آی  پاسخ: 
ناحیه ای از بدن مانند رحم، استخوان، ساق پا، ران و کمر وارد 
نمی آورد. ممکن است در 3-2 ماه پس از گذاشتن آی یو دی، 
مختصری درد در ناحیه کمر، زیر شکم و در هنگام قاعدگی ایجاد 
شود که در صورت نیاز با مسکن های معمولی برطرف خواهد شد.
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آیيودیومكانيسمعملآن

که ميکنند فكر آنها همسران يا داوطلب زنان
دستگاه)آیيودی(بزرگوحملآنمشكلاست.

پاسخ: با توجه به اندازه و وزن آی یو دی، این گفته صحیح 
نمي باشد. بهتر است زوج با هم براي مشاوره و دیدن این وسیله 
تا  نمایند  مراجعه  درماني  بهداشتي  مراکز  به  کارگذاري  از  قبل 

هرگونه شک و شبهه ایشان در این مورد برطرف شود.

استفادهازآیيودیمشكلشرعيداردچوننطفه
تشكيلميشودوازبينميرود.

پاسخ: خیر. آی یو دی با نامناسب کردن محیط داخلی رحم 
و دهانه رحم و اختالل در حرکت لوله های رحمی مانع رسیدن 
اسپرم )سلول جنسی مرد( به تخمک )سلول جنسي زن( می شود، 
نمی شود  تشکیل  جنین  چون  نمی گیرد.  صورت  لقاح  بنابراین 
استفاده از آن از نظر شرعی مشکلی ایجاد نمی کند. درباره استفاده 
از آی یو دی فتاوی روشنی از مقام معظم رهبری و مراجع عظام 

تقلید وجود دارد که در پیوست شماره یک کتاب آمده است.

غالباآیيودیخوبکارگذاشتهنميشود.خانمهااز
معاينهشدنونحوهگذاردنآیيودیراضينيستند

ودرزمانآیيودیگذاریدردزيادیدارند.
پاسخ: گذاشتن آی یو دی عمل پیچیده ای نیست. افرادی که 
اقدام به گذاشتن آی یو دی می کنند، تحصیلکرده، دوره دیده و 
امتحان شده هستند و در نتیجه مشکلي در کارگذاري این وسیله 
وجود ندارد. همچنین آی یو دی در زمان قاعدگی کار گذاشته 
می شود که به دلیل باز بودن مختصر دهانه رحم در این زمان، 
حداقل به  درد  احساس  احتمال  و  بوده  راحت تر  آن  کارگذاري 

می رسد.

مناسب سال 5 براي فقط ساله 8 دیهاي يو آی
هستندوبعدازآناثراتضدبارداريندارند.

آی یو دی از زمان کارگذاشته شدن در رحم تا پایان مدت 
اثربخشي اعالم شده توسط کارخانه سازنده و دستورالعمل ها، اثر 
ضد بارداری خود را دارند و با گذشت زمان اثر آن کم نمی شود. 

بنابراین دلیلی برای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
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برايتعويضآیيودیبايدچندماهاستراحتکرد.
در صورتیکه مراجعه کننده داوطلب همه شرایط الزم را براي 
نبودن،  )مانند: حامله  باشد  داشته  یو دی  کارگذاري مجدد آی 
نداشتن عفونت و... تمایل به استفاده مجدد از این روش(، می توان 
بالفاصله بعد از خروج آی یو دی، نسبت به کارگذاری آی یو دی 

جدید اقدام نمود و در این موارد نیازی به استراحت نیست.

 



پرسشها
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آیيودیوسالمتفرد

آياکارگذاريآیيودیميتواندسببالغريياچاقي
وبزرگيشكمشود؟

پاسخ: خیر. آی یو دی هایی که از مس ساخته شده اند، تاثیری 
روی اشتها نداشته و کاهش و افزایش وزن ایجاد نمی کنند. تغییرات 
وزن بیشتر به عوامل ژنتیکي، وضعیت تغذیه و چگونگي فعالیت 

بدنی فرد بستگی دارد.

آياآیيودیميتواندسبببوجودآمدنمشكالتجسمي
مانند:مشكالتعصبي،سردرد،ضعفوکمخوني،ريزش
مو،لکصورت،پوکياستخوان،غشوضعفشود؟
پاسخ: خیر. آی یو دی ماده اي ندارد که بخواهد جذب بدن شده 
و باعث تاثیر نامطلوب بر روی قسمت های مختلف بدن مانند پوست، 

مو، استخوان، اعصاب و... شود.
اما اگر فرد دچار خونریزی شدید شود و براي درمان مراجعه نکند، 
ممکن است این خونریزی سبب ایجاد سردرد، ضعف، کم خونی و 

ریزش مو گردد.

آياآیيودیبرايهميشهدررحمميماند؟
پاسخ: خیر. آی یو دی را می توان در هر زمان دلخواه و هر زمانی 

که زوجین تمایل داشته باشند از رحم خارج نمود.

آياآیيودیباعثکشتهشدنفردميشود؟
پاسخ: تاکنون مرگي به علت کارگذاري آی یو دی گزارش نشده 
است. باید در نظر داشت که آی یو دی روشی برای حفظ و ارتقای 
سالمت خانواده با پیشگیری از بارداری های ناخواسته و پرخطر است، 

27بنابراین نباید خود آسیبی برای سالمت فرد ایجاد کند.



آیيودیورفتارجنسي

آياآیيودیبههنگامنزديكيبهآلتتناسليمرد
ميچسبدوشوهردرحيننزديكيآیيودیراحس

کردهواحساسدردخواهدکرد؟
پاسخ: خیر. آی یو دی داخل رحم گذاشته می شود و با توجه 
به شکل رحم و کانال مقاربت، تماسی با آلت تناسلی مرد ندارد 
و نمی تواند سبب درد در مرد شود فقط ممکن است در هنگام 

نزدیکي نخ آن توسط همسر احساس شود.

آياآیيودیبهشكلحلقهاست؟
پاسخ: آی یو دی شکل هاي مختلفي دارد. از جمله شکل های 
آی یو دی، شکل حلقوی آن می باشد. البته باید در نظر داشت که 
آی یو دی هایي که در ایران مورد استفاده قرار مي گیرند، حلقوي 

نیستند.

آياآیيودیبعدازنزديكيازبدنزنخارجميشود؟
پاسخ: خیر. در هنگام نزدیکي آلت تناسلی باعث کشیدن نخ 
آی یو دی به سمت پایین و خارج نمی شود و تا کنون گزارشی 
است. خروج  نشده  دریافت  نزدیکی  بدلیل  یو دی  آی  از خروج 
نزدیکي  از  غیر  دیگر  دالیل  به  بدن  از  دی  یو  آی  خودبخودي 
می باشد. همچنین باید به یاد داشت که تعداد زیادي از مردم در 
سراسر دنیا از این وسیله پیشگیري از بارداري براي مدت طوالني 

استفاده می کنند.

28

ش ها
رس

 و پ
رها

 باو
ي :

و د
ي ی

آ



 

29

آیيودیوفعاليتهايروزانه

آياکسانيکهمشغلهزياددارندميتوانندازآیيودی
استفادهکنند؟

نیاز به استفاده روزانه ندارد و  پاسخ: بلي. چون آی یو دی 
فواصل  در  با سایر روش های موقت  مقایسه  در  آن  مراقبت های 
طوالنی تری انجام می شود. بنابراین برای افرادی که مشغله زیاد 

دارند می تواند روش مناسبی باشد.

آياگذاشتنآیيودیباعثعدمکاراييوناتوانيدر
قاليبافيميگردد؟

پاسخ: خیر. وضعیت قرار گیري آی یو دی در داخل رحم به 
ایستادن،  )نشستن،  بدن  نحوی است که در حالت های مختلف 
خم شدن( هیچ گونه مشکلی بوجود نمی آورد. در نتیجه هنگام قرار 
گرفتن در پشت دار قالي )چه عمودی و چه افقی(، رحم و در 

نتیجه آی یو دی که در آن قرار دارد مشکلي پیدا نخواهند کرد.

را معمولي کارهاي ميتوان يودی آی داشتن با آيا
انجامداد؟

برای کارهای  مانعی  و  یو دی هیچ مداخله  بلي. آی  پاسخ: 
روزانه ندارد، زیرا رحم داخل لگن قرار داشته و توسط آن محافظت 
می شود. بنابراین در حین انجام کار )کارهای معمولی یا کارهای 
سنگین( نیرو و یا فشاري نمی تواند موجب تغییر شکل و موقعیت 

آی یو دی در رحم شود.
باید تاکید کرد که وضعیت نادرست بدن فرد در هنگام انجام 
رعایت  بدون  کار  انجام  بطوریکه  است.  مهمی  بسیار  نکته  کار 
قرار گیري بدن در وضعیت صحیح مي تواند مشکالتي را براي کمر، 
گردن و در کل ستون فقرات ایجاد کند. این مسئله هیچ ارتباطی 

به استفاده کردن یا استفاده نکردن از آی یو دی ندارد.
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آیيودیوباروري

بدنيا ناقص ناهنجاري، يودیميتواندسبب آياآی
آمدنوياعقبماندگيذهنيبچهشود؟

پاسخ: خیر. اگر حاملگی همزمان با آی یو دی صورت گیرد 
بارداری  اول  ماههای  در  اگر  است(،  کم  بسیار  آن  احتمال  )که 
باشد می توان آی یو دی را خارج کرد و اگر در نیمه دوم بارداری 
باشد بدلیل اینکه جنین توسط مایع آمنیوتیک و کیسه آمنیون 
محافظت می گردد و فاصله زیادی با آی یو دی دارد تا آخر بارداری 
باقی ماندن آی یو دی در رحم همزمان  باقی می ماند.  در رحم 
با بارداری، ناهنجاری جسمی، عصبی ایجاد نکرده و سبب عقب 

ماندگی ذهنی نمی شود.

آياشانسحاملگيهايخارجرحمباداشتنآیيودی
بيشترميشود؟

پاسخ: خیر. شانس بارداری خارج رحمی با استفاده از آی یو دی
افزایش نمی یابد. در صورت وقوع بارداري خارج رحمي با وجود 
بود. دیگر  دلیل های  دنبال  به  باید  نادر(  موارد  )در  دی  یو  آی 

آياآیيودیيکروشپيشگيريازبارداريمطمئن
است؟

اثر  طوالنی  و  مطمئن  روش  یک  دی  یو  آی  بلي.  پاسخ: 
پیشگیری از بارداری است که احتمال حاملگی با این روش کمتر 

از یک نفر در 100 نفر است.

آيادرصورتحاملگيباآیيودی،آیيودیبهکف
دستوپايبچهميچسبد؟

پاسخ: خیر. با توجه به اینکه آی یو دی یک وسیله مطمئن 
پیشگیری از بارداری است، خانمي که از این روش استفاده مي کند 
باید این اطمینان را داشته باشد که احتمال باردار شدن با این 
وسیله بسیار کم است. در صورت حاملگی با آی یو دی، جنین در 
داخل رحم توسط کیسه آب و الیه های جنینی محافظت می شود 
و تماسی با آی یو دی که در داخل رحم قرار دارد بوجود نمی آید 

تا اینکه باعث چسبیدن آی یو دی به دست و پای جنین شود. ش ها
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آیيودیومكانيسمعملآن

يا و است آويزان که آن نخ دی، يو آی گذاشتن آيا
استفادهازاسپكلومترسناکاست؟

پاسخ: خیر. آی یو دی گذاری توسط ماماهای تحصیلکرده، با 
تجربه و دوره دیده انجام می شود، بنابراین بطور کلی مشکلی در انجام 
این کار وجود ندارد. ممکن است بعضی خانم ها در حین کارگذاري 

این وسیله درد مختصري را حس کنند که سریعا برطرف مي شود. 
طول نخ آی یو دی پس از گذاشتن آی یو دی درون رحم 
کوتاه شده و انتهای آن در خارج از دهانه رحم و در داخل واژن 
قرار گرفته و به مرور توسط ترشحات آن ناحیه نرم مي شود. دیدن 
نخ درمعاینه هاي دوره اي کمک مي کند تا مطمئن شویم که آی یو 

دی در جای خود قرار دارد.
برای  آن  از  که  است  کوچک  وسیله ای  اسپکولوم  همچنین 
معاینه زنان و ارزیابی سالمت خانم استفاده مي شود و قرار دادن 
آن در واژن برای معاینه سبب بروز درد و ناراحتي نمي شود و ترس 

از آن بي مورد است.

آيامدتزماناستفادهازآیيودیبهدلخواهاست
ويابايدتاپايانمدتانقضادررحمبماندونميتوان

زودترآنراخارجکرد؟
پاسخ: مدت زمان تاثیر هر آی یو دی بسته به نوع آن توسط 
کارخانه سازنده و دستورالعمل ها مشخص می شود. اما باید به یاد 
داشت که در صورت لزوم و تمایل متقاضی می توان آی یو دی را 

در هر زمان، قبل از پایان یافتن عمر مفید آن، خارج نمود.

آياافرادسزارينشدهميتوانندآیيودیبگذارند؟
پاسخ: بلي. نوع زایمان هیچ ربطي به گذاردن آی یو دی ندارد. 
رحم  طبیعی  زایمان  همانند  سزارین،  از  هفته  گذشتن شش  با 

آمادگی الزم را براي کارگذاري آی یو دی پیدا می کند.

آياافراديکهآیيودیدارندميتواننددارومصرف
کنند)مانندانواعقرص،کپسولوآسپيرين(؟

پاسخ: بلي. کارگذاري آی یو دی تداخلي با مصرف دارو ندارد. 
در واقع مصرف داروها بر روی عملکرد آی یو دی تاثیری نداشته و 
در صورت نیاز و با تجویز پزشک مي توان از داروهاي الزم استفاده 

نمود.



پيوست:
فتاویمرتبط
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فتاویمقاممعظمرهبریحضرتآيتا...
العظمیخامنهای

بروز موجب شدن بچهدار که صورتی در آيا
خطراتیبرایمادرباشد،زنمیتواندبااذنشوهراز
انعقادنطفهجلوگيریکند؟بدوناذنشوهرچطور؟

مانعی ندارد اما درصورتی که باردارشدن برای او خطر قابل 
نیز می تواند مانع  اذن شوهر  باشد بدون  توجه داشته و حرجی 

انعقاد نطفه شود.

آيابرایزنیکهسالماست،جلوگيریازبارداری
بطورموقتازطريقبكارگيریوسايلوموادیکهاز

انعقادنطفهجلوگيریمیکنند،جايزاست؟
اگر با موافقت شوهر باشد، اشکال ندارد.

ضد وسايل از استفاده و بارداری از جلوگيری
بارداری)قرص،دستگاهو...(چهحكمیدارد؟

جلوگیری از بچه دارشدن اگر با اجازه شوهر باشد، فی نفسه 
مستلزم  اگر  نیز  بارداری  ضد  وسایل  از  استفاده  و  ندارد  منعی 
لمس و نگاه حرام نباشد و ضرر قابل مالحظه ای هم نداشته باشد، 

اشکالی ندارد.

باتوجهبهاينكهدرقراردادنآی.يو.دی،درحال
حاضر،لمسونظرصورتمیگيرد.آياانجامدادناين

عملتوسطپزشکزن،جايزاست؟
در فرض مرقوم جایز نیست مگر در مقام ضرورت.

آيابرایپزشکزننگاهکردنولمسعورتزن
برایمعاينهوتشخيصبيماریجايزاست؟

جایز نیست مگر در موارد ضرورت.

کلمه»ضرورت«بهعنوانشرطجوازلمسزنيا
نظربهاوتوسطپزشک،زيادتكرارمیشود،»ضرورت«

چهمعنايیداردوحدودآنکداماست؟
مراد از ضرورت در فرض سؤال این است که تشخیص بیماری 
باشد و حدود ضرورت هم  نظر  و  بر لمس  و درمان آن متوقف 

بستگی به مقدار، نیاز دارد.



34

ش ها
رس

 و پ
رها

 باو
ي :

و د
ي ی

آ

حضرتآيتا...العظمینوریهمدانی

آی.يو.دیبرایجلوگيریازحاملگیدرزناناستفاده
میشوداينوسيلهبايستیازطريقمهبلدرداخل
به مبادرت زنانمیتوانند غالباً و گذاردهشود رحم
اينكارنمايندومعموالًدرتماممراکزبهداشتیدرمانی
ويابيمارستانهازنانکافیبرایاينکارآموزشداده
دهد انجام را کار اين مرد نيست حرام آيا نشدهاند
کار اين که درصورتی نمايند مراجعه مرد به زن يا
توسطزنصورتگيردآيامشاهدهتوسطدانشجويان

پزشكیپسربهمنظوريادگيریاشكالدارد؟
اگر ضرورتی ایجاب می کند که وسیله مذکور برای جلوگیری 
از حاملگی مورد استفاده قرار گیرد مثاًل یا بجهت اینکه حاملگی 
برای زن ضرر دارد و یا برنامه الزم االتباعی به نظر فقیه در این 
رابطه تنظیم گردیده است الزم است این کار بوسیله زنان انجام 
گیرد و اگر ممکن نشد رجوع به مردان جائز است ولی مشاهده 
بمنظور یادگیری فعاًل توسط دانشجویان پزشکی دختر انجام گیرد.

دربعضيازموارد،معاينهاندامتناسليبهکمکآينه
امكانپذيراست.بيتوجهيبهاينموضوعچهحكمي

دارد؟
در صورتي که معاینه اندام تناسلي به وسیله آینه امکان پذیر 

و کافي باشد الزم است به همان اکتفا شود.

حضرتآيتا...العظمیمكارمشيرازی

خانمیبرایجلوگيریازبارداریمیخواهددستگاه
بگذارد،وبرایاينکاردکترزنبايدبهعورتاونگاهو
آنرالمسنمايد.باتوجهبهايندونكتهغيرمجاز،و
اينكهجلوگيریازبارداریمعالجهنيست،آيااينکار

جايزاست؟
اگر ضرورت فردی یا اجتماعی نباشد جایز نیست، و در صورت 

ضرورت )به تشخیص اطبای مورد وثوق( جایز است.


