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مقدمه:

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

نمایند.
جمهوری  در  باروری  سالمت  راستای  در  گسترده ای  برنامه های 
از  ایران تدارک دیده شده که برنامه های تنظیم خانواده  اسالمی 
موفق ترین آن ها بوده است. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد 
بین  در  بارداری  از  پیشگیری  قرص های  روش  از  استفاده  میزان 
از 32.9% در سال 1379  بارداري  از  پیشگیري  روش هاي مدرن 
)تحقیق DHS( و 32.35% در سال 1384 )تحقیق IMES( بوده 
است که نشان دهنده سهم باالی این روش در برنامه تنظیم خانواده 

می باشد.
قطع؛  از  پس  باروری  سریع  برگشت  باال،  اثربخشي  به  توجه  با   
از  پیش  سندرم  کاهش  استفاده؛  در  سنی  محدودیت  نداشتن 
قاعدگی ودیسمنوره ومزایای متعدد دیگر نظیرکاهش احتمال بروز 
کیست های تخمدانی، احتمال کاستن از بروز بیماری های خوش خیم 
پستان، افزایش تراکم استخوان ها، کم شدن بروز سرطان های رحم 
و تخمدان، ...  و عوارض بسیار کم و گذرا، روشي قابل توجه براي 

مدیران برنامه هاي تنظیم خانواده سراسر جهان است.
تقریبا از هر سه زوجی که در کشور از روش پیشگیری از بارداری 
از  پیشگیری  ترکیبی  قرص های  از  زوج  یک  می نمایند  استفاده 
بارداری استفاده می نماید. با توجه به تعداد زیاد متقاضیان این روش 
در جامعه ، نیاز به پاسخگویي به نگراني ها، باورها و سواالت شایع 
مراجعین بشدت جلوه گر شد. در این راستا اداره تنظیم خانواده و 
جمعیت اقدام به جمع آوري نظرات و دیدگاه ها، شایعات، باورهاي 
غلط و سواالت رایج مرتبط با قرص های پیشگیری از بارداری از 
بهداشتي  شبکه هاي  در  شاغل  خانواده  بهداشت  همکاران  طریق 
درماني کشور نمود. سپس کلیه باورهاي نادرست و سواالت دریافت 
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شده تحت سرفصل هاي مرتبط دسته بندي شده و طي نشستي دو 
روزه )6 و7 اردیبهشت ماه 1389( با همه رده های ارایه خدمت: 
بهورز، کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد و مربیان ارشد مشاوره 
تنظیم خانواده سراسر کشور به بحث و پاسخگویي گذاشته شد. 
کتاب پیش رو حاصل نشست فوق الذکر است. 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 همه همکاران تنظیم خانواده، بویژه جناب آقاي دکتر 
و  و جمعیت  خانواده  تنظیم  اداره  محترم  رییس  اسالمي  محمد 
همچنین همه بهورزان، کاردان ها، کارشناسان، کارشناسان ارشد 
همفکري  بخاطر  خانواده  تنظیم  مشاوره  ارشد  مربیان  و  مامایی 
و ارایه ابتکار عمل براي تهیه این کتاب تشکر و قدرداني نمایم. 
همچنین مراتب تشکر و قدرداني خویش را از کلیه مسئولین محترم 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني 

خوزستان به جهت  فراهم آوردن فضای این نشست ابراز مي دارم.

دکتر محمداسماعیل مطلق 
مدیر کل سالمت جمعیت؛ خانواده و مدارس
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مقدمه رییس اداره تنظیم خانواده و جمعیت:

هر جامعه و کشوری از فرهنگ، اعتقادات و باورهای خاص خود 
برخوردار است. موارد یاد شده 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 
حالیکه 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.
در این راستا، اداره تنظیم خانواده و جمعیت با جمع آوری 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.
9سومین روش پیشگیری از بارداری که در این راستا مورد توجه 
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قرار گرفته، قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری و قرص های 
در  راستا  این  در  است.  شیردهی  دوران  بارداری  از  پیشگیری 
اردیبهشت ماه سال 1389 یک کارگاه دو روزه متشکل از بهورزان، 
مشاوره  ارشد  مربیان  ارشد،  کارشناسان  کارشناسان،  کاردان ها، 
تنظیم خانواده و جمعیت در  اداره  و کارشناسان  تنظیم خانواده 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوزستان 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.
      
دکتر محمد اسالمی
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شرکت کنندگان و همكاران )براساس حروف 
الفبا(:

1. مژده آسا – کاردان مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتي درماني جهرم

2. دکترمحمد اسالمي– مربی ارشد مشاوره، رییس اداره تنظیم 
خانواده و جمعیت/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

3. پروین احمدی - کارشناس مامایي، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتي درماني خوزستان

4. بلقیس افگانه - کارشناس مامایي، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتي درماني خوزستان

انصاری - بهورز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  5. فهیمه 
بهداشتي درماني گیالن

6. فیروزه باقری - کارشناس مامایي، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتي درماني خوزستان 

خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهورز،   – باقریان  زهرا   .7
بهداشتي درماني اصفهان

8. معصومه اعتمادی - کاردان بهداشت خانواده، دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتي درماني سمنان

9. زنده یاد دکتر مهرداد برهانی - معاون فنی معاونت بهداشتی، 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني خوزستان

10. اشرف بهرامیان - کاردان مامایي، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتي درماني قم

11. اسماء بهمنش - کارشناس روابط عمومی، دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتي درماني خوزستان

12. زینب پوراحمدی – کاردان مامایی، دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتي درماني چهارمحال و بختیاری

13. امي تیس جزایري – کارشناس مسوول تنظیم خانواده، 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني لرستان

پزشکی و خدمات  علوم  دانشگاه  بهورز،   – داداشی  لیال   .1411
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بهداشتي درماني زنجان 
15. سیما داراب مفرد – بهورز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتي درماني چهارمحال و بختیاری
علوم  دانشگاه  عمومی،  روابط  مسوول   - دباغ زاده  فریبا   .16

پزشکی و خدمات بهداشتي درماني خوزستان
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهورز،   – درزی خلردی  کبری   .17

خدمات بهداشتي درماني مازندران
18. فهیمه ذوالفقاری- کارشناس مامایي، دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
علوم  دانشگاه  مامایي،  کارشناس   - راکیان سده  پریچهر   .19

پزشکی و خدمات بهداشتي درماني خوزستان 
20. اعظم دخت رحیمي - کارشناس ارشد، اداره تنظیم خانواده 

و جمعیت/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
21. دکتر مجید رحیمي- مربی ارشد مشاوره، کارشناس اداره 
تنظیم خانواده و جمعیت/ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

22. لیال رشیدی - کارشناس مامایي، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتي درماني خوزستان

23. زهرا سعیدی - کارشناس مامایي، دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتي درماني خوزستان

24. غالمرضا سیفی - بهورز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتي درماني شهید بهشتی 

اشرف صفریان- کارشناس مامایي، دانشگاه علوم پزشکی   .25
و خدمات بهداشتي درماني ایالم

26. دکتر مهرداد عباباف - مربی ارشد مشاوره، دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتي درماني خوزستان

27. دکتر پژمان عقدک- مربی ارشد مشاوره، مدیر گروه بهداشت 
خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

28. خدیجه علی دادی - بهورز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتي درماني فارس

29. حمید فارسی پویان - مسوول سمعی و بصری، دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني خوزستان

30. آسیه فرمانی – بهورز، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتي درماني قزوین

31. دکتر فرشید فریور - مربی ارشد مشاوره، معاون پشتیبانی  
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بهورز، دانشگاه علوم پزشکی و   – 33. کبری محمدی دهدار 
خدمات بهداشتي درماني بوشهر
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خدمات بهداشتي درماني فسا

39. دکتر کوروش نعمایی –  مسئول بهداشت خانواده دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوزستان 

و  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهورز،   – نیک سرشت  جمیله   .40
خدمات بهداشتي درماني کهگیلویه و بویراحمد

13



باورها
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و  ترکیبی  بارداری  از  پیشگیری  قرص های 
سالمت فرد

1. خوردن قرص های پیشگیری از بارداری  باعث 
افزایش خطر مبتال شدن به سرطان های دستگاه 

تناسلی، مانند سرطان رحم و  تخمدان می شود.
تنها  نه  بارداری  از  پیشگیری  پاسخ: خیر مصرف قرص های 
باعث بروز سرطان نمی شود؛ بلکه کم شدن شانس ابتال به سرطان 

رحم و تخمدان از مزیت های استفاده از آن است. 

2. مصرف قرص های پیشگیری از بارداری سرطان زا 
است و باعث سرطان پستان، مثانه و معده می  گردد.

پاسخ: خیر. تا به حال علم چنین چیزی را تایید نکرده است. 
البته الزم است قبل از شروع خوردن قرص، مراجعه کننده توسط 
ارایه دهنده خدمت بررسی شود تا اگر سرطان پستان یا سابقه آن 
و یا هر بیماری خطرناک وابسته به قرص را داشته باشد از آن 
استفاده نکند. همچنین اگر خانمی مشکوک به سرطان پستان 

است نباید از این روش استفاده کند.

بارداری  از  پیشگیری  قرص های  از  استفاده   .3
باعث ناراحتی قلبی می شود و میزان سكته قلبی 

و مغزی را زیاد می کند.
پاسخ: خیر. افراد سالم دچار این عارضه نمی شوند. این مشکل 
افراد سیگاری و کسانی که سابقه خانوادگی و  به مقدار کم در 
فامیلی فشارخون باال دارند دیده می شود. برای همین است که 
برای مصرف کننده قرص، در زمان شروع مصرف و در مدتی که از 
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قرص استفاده می کند، معاینه ها و بررسی های الزم انجام می شود.

4. قرص جلوگیری باعث پوکی استخوان می شود.
پاسخ: خیر. قرص نه تنها باعث پوکی استخوان نمی شود، بلکه 

باعث می شود که استخوان ها محکم تر شوند.
به عبارتی به افزایش تراکم استخوان ها نیز کمک می کند.

5. قرص جلوگیری باعث پرمویی و موهای زاید در 
صورت و ریزش موهای سر می شود.

پاسخ: خیر. استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری باعث 
پرمویی نمی شود، حتی در مواردی برای درمان پرمویی نیز استفاده 
می شود. همچنین موادی که در قرص ها وجود دارند باعث قوی تر 

شدن موها نیز می شوند.

6. استفاده طوالنی مدت از قرص جلوگیری باعث 
بیماری تیرویید می شود.

را  مطلبی  به حال چنین  تا  علمی  بررسی های  پاسخ: خیر. 
تایید نکرده است.

7. استفاده از قرص باعث ایجاد واریس می شود.
پاسخ: خیر، مصرف قرص باعث ایجاد واریس نمی شود. 
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قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی ؛  
سیستم باروری  و رفتار جنسی

1. مصرف قرص در زن های زایمان کرده و زایمان 
نكرده  باعث نازایی می شود.

پاسخ: خیر. مصرف قرص باعث نازایی نمی شود. نازایی علت های 
مختلفی دارد و بطور معمول بعضی از افراد نازا هستند. همچنین 
یکی از مزایای استفاده از قرص این است که با قطع مصرف آن 

باروری به سرعت برمی گردد.

2. اگر همزمان با مصرف قرص حاملگی پیش بیاید، 
سبب ناهنجاری، ناقص بدنیا آمدن و یا عقب ماندگی 

ذهنی نوزاد می شود.
پاسخ: خیر. احتمال بارداری همزمان با مصرف صحیح قرص 
خیلی کم است )حدود 1 درصد(. هیچ مدرکی وجود ندارد که 
نشان دهد اگر حاملگی همزمان با مصرف قرص اتفاق بیفتد باعث 
شود که نوزاد مبتال به ناهنجاري، ناقص بدنیا آمدن و یا عقب ماندگي 

ذهني گردد.

و  می شود  دخترزایی  باعث  قرص  مصرف   .3
احتمال نازایی دخترش زیاد است.

شوهر  و  زن  نطفه های  با  جنین  بودن  پسر  یا  دختر  پاسخ: 
شدن  نازا  در  نقشی  هیچ  قرص ها  همچنین  می شود.  مشخص 

فرزندان دختر ندارند. 

نتیجه  در  و  بینی  لكه  باعث  قرص  مصرف   .4
کم خونی می شود.

پاسخ: خیر. ممکن است لکه بینی در تعداد کمی از مصرف 
کنندگان در 3-2 ماه اول مصرف دیده شود. این مساله می تواند 
به دلیل فراموشی خوردن قرص یا مصرف نادرست قرص باشد. به 
هر حال حجم خون از دست رفته در این مدت باعث کم خونی 

نمی شود.

5. استفاده طوالنی از قرص موجب سردمزاجی و 
کم شدن میل جنسی می شود.

دلیل  به   میل جنسی  کم شدن  و  سرد مزاجی  خیر.  17پاسخ: 



خوردن قرص نیست. همچنین باید گفت خانمی که قرص می خورد 
و همسرش می توانند به دلیل راحتی خیال و نداشتن نگرانی از 
حاملگی ناخواسته، افزایش میل جنسی داشته باشند و رابطه جنسی 

آن ها با رغبت و آرامش بیشتری باشد.

18
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و  بارداری ترکیبی  از  قرص های پیشگیری 
فعالیت های روزانه

1. قرص باعث عصبی شدن می شود.
 پاسخ: خیر. خوردن قرص باعث عصبی شدن نمی شود. در 
موارد بسیار نادری ممکن است تا زمانی که بدن به قرص عادت 
تغییرات  می کشد(،  ماه طول  تا  سه  معموال حداکثر  )که  کند 

کوتاه مدت و گذرا در  خلق و خو بوجود بیاید.

2. قرص های پیشگیری از بارداری باعث بی خوابی، 
کم خوابی و دیدن کابوس می شود.

 پاسخ: خیر. بی خوابی و کم خوابی و دیدن کابوس علت های 
دیگری دارد که به بررسی بیشتر نیاز دارد.  این مشکالت ارتباطی 

با خوردن قرص های ترکیبی پیشگیری از بارداری ندارد. 

3. خوردن قرص باعث کمردرد می گردد.
فقط  که  است  شایع  شکایت های  از  یکی  کمردرد  خیر.  پاسخ: 
می شود  دیده  زیاد  هم  آقایان  در  و  نیست  خانم ها  مخصوص 
و  اگر خوردن قرص  باشد.  داشته  دلیل های مختلفی  و می تواند 
دلیل  قرص  که  گفت  نمی توان  بیفتند،  اتفاق  هم زمان  کمردرد 

بوجود آمدن آن بوده است.

و  بینایی  قدرت  کاهش  باعث  قرص  خوردن   .4
شنوایی می شود.

پاسخ: خیر. خوردن قرص منجر به کاهش قدرت بینایي و یا  
شنوایی نمی شود.

شدن  سفید  فراموشی،  موجب  قرص  خوردن   .5
مو و پیری زودرس می گردد.

 پاسخ: خیر. فراموشی به عوامل بسیار زیادی مثل افزایش سن، 
استرس و مشغولیت ذهنی و.... ارتباط دارد. خیلی از افراد سفید 
شدن مو را عالمت پیری زودرس می دانند که این فکر درستی 
نیست. مهم ترین علت های سفیدشدن مو و پیری زودرس، ژنتیکی 

است و هیچ ربطی به مصرف قرص ندارد. 
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بارداری ترکیبی و  از  قرص های پیشگیری 
مكانیسم عمل آن

1. قرص باید زمانی خورده شود که تماس جنسی 
اتفاق می افتد.

را  بارداری  اثربخش است و جلوی  پاسخ: خیر. قرص وقتی 
می گیرد که مرتب و صحیح خورده شده باشد. اگر قرص نادرست 
زیاد  به شدت  ناخواسته  بارداری  احتمال  نامرتب خورده شود  و 
می شود. خوردن قرص فقط در زمان تماس جنسی نمی تواند از 

بارداری پیشگیری کند.

از  بیشتر  نباید  را  بارداری  از  2. قرص پیشگیری 
3 ماه پشت سر هم استفاده کرد و پس از سه ماه 

مصرف باید مدتی استفاده از آن را قطع کرد.
پاسخ: خیر. مصرف بیش از سه ماه قرص نه تنها عارضه ای ندارد بلکه در 
این سه ماه بدن عادت می کند و اگر احتماال خوردن قرص باعث بوجود 
آمدن مشکلی برای فرد شده باشد در طول این سه ماه از بین می رود.

3. شروع خوردن قرص باید در زمان قاعدگی باشد.
قاعدگی  دوران  در  باید  قرص  اول  بسته  شروع  فقط  پاسخ: 
باشد تا اطمینان داشته باشیم که باردار نیستیم. روز اول قاعدگی 
بهترین روز برای شروع خوردن قرص ها است. اگر مطمئن باشیم 
که باردار نیستیم، می توانیم خوردن قرص را در هر زمانی شروع 
از قرص  استفاده  با  اول، همزمان  باید در هفت روز  کنیم. فقط 
از کاندوم هم استفاده کرد. برای شروع بسته های بعدی، رعایت 
الزامی است بدون  فاصله های یک هفته ای بین بسته های قرص 

توجه به اینکه این روز ، چندمین روز قاعدگی فرد است.  

جلوگیری،  قرص  میان  در  شب  یك  خوردن   .4
عوارض  قرص  خوردن  با  که  زنانی  در  بخصوص 

دارند، باعث پیشگیری از حاملگی می شود.
پاسخ: خیر، این شکل استفاده از قرص کامال نادرست است. اگر 
قرص به این شیوه خورده شود، نه تنها از بارداری جلوگیری نمی کند، 
بین  و خونریزی  لکه بینی  مثل  عوارضی  باعث می شود که  بلکه 
قاعدگی ها بیشتر شود و خطر بارداری ناخواسته را هم زیاد می کند.

اگر خانمی با خوردن قرص پیشگیری از بارداری دچار عارضه 
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می شود باید به مراکز بهداشتی درمانی برود و با گفتن مشکالت 
طبق  باید  هم  قرص  خوردن  بگیرد.  را  الزم  راهنمایی های  خود 
از خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی  راهنمایی هایی باشد که فرد 

درمانی دریافت می کند.

هم   جلوگیری  قرص  میان  در  ماه  یك  خوردن   .5
می تواند باعث پیشگیری از حاملگی شود.

پاسخ: خیر این موضوع اصال درست نیست. خوردن قرص به 
شکل یک ماه در میان باعث می شود که عوارض احتمالی قرص 
نمی خورد،  را  فرد قرص  ماه هایی که  در  بشود. همچنین  بیشتر 

حتما احتمال حاملگی وجود خواهد داشت.

باعث  مداوم  سال  چند  برای  قرص  خوردن   .6
از  استفاده  به  نیازی  فرد  دیگر  و  می شود  نازایی 

روش جلوگیری ندارد.
پاسخ: خیر. خوردن قرص باعث نازایی نمی شود. همچنین با 
توجه به اینکه استفاده کنندگان قرص پس از قطع آن، به سرعت و 
در فاصله کوتاهی می توانند باردار شوند، الزم است تا زمانی که فرد 
تصمیم به باردار شدن ندارد از قرص یا یک روش دیگر پیشگیری 

از بارداری استفاده کند.

7. قرص را می توان فقط بعد از نزدیكی به تعداد 5 
عدد خورد و یا خوردن 10 قرص به مدت 4-3 روز 

در هرماه می تواند از حاملگی جلوگیری کند.
پاسخ: این روش های خوردن قرص اصال صحیح نیست و نه 
تنها باعث پیشگیری از بارداری ناخواسته نمی شود،  بلکه باعث  

می شود که خونریزی های نامرتب رحمی نیز بوجود بیاید.

مانند  میخك  مثل  دارویی  گیاهان  از  استفاده   .8
خوردن قرص از بارداری جلوگیری می کند.

از  جلوگیری  برای  گیاهی  داروهای  از  استفاده  خیر.  پاسخ: 
بارداری تا کنون ثابت نشده و غیر قابل اعتماد است.

9. قرص ها را نباید با غذاهای خاصی مانند لبنیات 
و یا نوشیدنی مثل چای خورد.

پاسخ: خیر. خوردن قرص همراه با مواد غذایی یا چای مشکلی 
21بوجود نمی آورد.



دوران  بارداری  از  پیشگیری  قرص های 
شیردهی

1. قرص شیردهی باعث می شود که شیر مادر زیاد 
شود.

مخصوص  بارداری  از  پیشگیری  قرص  خوردن  خیر.  پاسخ: 
دوران شیردهی اثری بر مقدار شیر مادر ندارد.

2. مادر شیرده تا زمانی که قاعدگی نداشته باشد 
حامله نمی شود و نباید از قرص شیردهی استفاده 

کند.
پاسخ: خیر. احتمال دارد که مادر شیرده، حتی اگر قاعدگی 
برای او بوجود نیامده باشد نیز حامله بشود. به همین دلیل الزم 
از روش های پیشگیری مناسب  نیز حتما  مادر شیرده  است که 

استفاده کند.

شیردهی  دوران  پیشگیری  قرص  خوردن   .3
برای شیرخوار ضرر دارد و باعث کم شدن ضریب 
هوشی کودک شده و حتی باعث می شود که کودك 

در سن بزرگسالی مبتال به نازایی گردد.
 پاسخ: خیر. هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان بدهد خوردن قرص 
که هوش  باعث می شود  دوران شیردهی،  بارداری  از  پیشگیری 
کودک کم بشود و یا اینکه در سن بزرگسالی به نازایی مبتال شود.

دوران  بارداری  از  پیشگیری  قرص  خوردن   .4
شیردهی باعث می شود که شیر مادر تلخ شده و 

طعم آن عوض بشود. 
پاسخ: خیر، نوع غذای مادر ممکن است در تغییر طعم شیر 
او موثر باشد ولی باید به یاد داشت که خوردن قرص پیشگیری از 
بارداری دوران شیردهی اثری بر کیفیت شیر مادر از جمله طعم 

آن ندارد. 

در  روز  یک  بصورت  شیردهی  قرص  خوردن   .5
هفته کافی است.

پاسخ: خیر. هر بسته قرص دوران شیردهی دارای 28 عدد 
قرص است. این قرص ها باید پشت سرهم، در یک ساعت مشخص  22
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و بدون هیج فاصله ای بین بسته های قرص خورده شود، در غیر 
از  پیشگیری  در  تاثیری  شیردهی  قرص  از  استفاده  اینصورت 
بارداری ندارد و خوردن نامرتب این قرص به آسانی می تواند باعث 

بوجود آمدن بارداری ناخواسته شود.

قرص  یک  شیردهی(  )دوران  مینی پیل  قرص   .6
ضعیف است و احتمال حاملگی با مصرف آن باال 

است.
 پاسخ: این قرص فقط برای مادران شیردهی مناسب است 
که حداکثر تا شش ماه از زمان زایمان آن ها گذشته باشد. اگر این 
قرص همزمان با شیردهی مادر و تا شش ماهگی کودک خورده 

بشود، اثربخشی آن حدود 99% خواهد بود.
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پرسش ها
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و  ترکیبی  بارداری  از  پیشگیری  قرص های 
سالمت فرد

1. استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری باعث 
افزایش فشار خون می شود. 

ایجاد  بارداری سبب  از  پیشگیری  قرص های  مصرف  پاسخ: 
فشار خون نمی شود. همچنین باید به یادداشت، با توجه به  اینکه 
در  خدمت  دریافت  با  همزمان  دوره ای  فشارخون  اندازه گیری 
ادامه مصرف  برای  مراقبت های الزم  از  یکی  پیگیری؛  مراجعات 
قرص است بنابراین اگر فرد مبتال به فشار خون شود زودتر تشخیص 

داده می شود.

2.      مصرف قرص پیشگیری باعث تنگی نفس می شود. 
پاسخ: خیر. تنگی نفس از عوارض مصرف قرص های پیشگیری از 
بارداری نیست و ارتباطی به آن ندارد. البته باید دقت کرد که اگر در 
موارد بسیار نادری فرد استفاده کننده از قرص دچار تنگی نفس شدید 

بشود، باید بالفاصله به بیمارستان مراجعه کند.

3.  استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری باعث 
بوجود آمدن عوارض گوارشی شدید می شود. 

پاسخ: باید به این مساله دقت کرد که ممکن است بعضی از 
مشکالت گوارشی خفیف مثل حالت تهوع در 3-2 ماهه اول مصرف 
در برخی افراد بوجود بیاید. معموال این مشکل با خوردن قرص موقع 
خواب یا همراه غذا، مایعات بیشتر و سبزی و میوه تازه و... برطرف 
می شود. اگر مشکل گوارشی فرد پس از 3 ماه اول و با انجام این 
کارها باز هم ادامه پیدا کند، فرد می تواند در صورت تمایل به جای 



26

قرص از یک روش دیگر پیشگیری از بارداری استفاده کند.

4.  استفاده طوالنی از قرص موجب افسردگی می شود. 
پاسخ: تغییر خلق و خو از عوارضی است که ممکن است به 
مقدار خیلی کم در استفاده کنندگان از قرص دیده شود. حدود سه 
ماه طول می کشد تا بدن انسان به قرص عادت کند و معموال این 

عوارض بعد از سه ماه برطرف می شوند. 

باعث  جلوگیری  قرص  مدت  طوالنی  مصرف   .5
زیادشدن چربی خون می شود. 

پاسخ: خیر، استفاده از قرص جلوگیري باعث زیاد شدن چربی 
خون نمی شود. از طرفی با توجه به اینکه خانم هایی که می خواهند از 
قرص های پیشگیری از بارداری استفاده کنند، باید در سه ماهه اول 
استفاده آزمایش چربی خون انجام بدهند و این آزمایش را هر سال 
یک بار تکرار کنند، اگر چربی خون باالیی داشته باشند در ابتدای 
استفاده از قرص مشخص می شود و قرص قطع می شود و اگر هم در 
طول مدتی که از قرص استفاده می کنند با مشکل چربی خون روبرو 
بشوند، سریع این مشکل تشخیص داده می شود و آن وقت می توان 

برای درمان الزم اقدام کرد. 
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قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی؛ 
سیستم باروری و رفتار جنسی

چند  احتمال  قرص  مدت  طوالنی  مصرف  با   .1
قلویی زایی بیشتر می شود.

پاسخ: قرص ها ی پیشگیری از بارداری جلوی تخمک گذاری را 
می گیرند. بنابراین قرص باعث چند قلوزایی نمی شود و احتمال چند 
قلوزایی برای مصرف کنندگان بعد از قطع قرص مثل بقیه افراد است. 

کیست  ایجاد  باعث  پیشگیری  قرص  مصرف   .2
تخمدان و چسبندگی لوله های رحم می شود.

پاسخ: خیر. قرص نه تنها باعث بوجود آمدن کیست تخمدان 
نمی شود، بلکه احتمال بوجود آمدن آن را کم می کند. همچنین با 
کم شدن احتمال بیماری های التهابی لگن به دلیل مصرف قرص، 

احتمال چسبندگی لوله های رحمی نیز کمتر می شود.

عفونت  شدن  زیاد  باعث  جلوگیری  قرص   .3
زنانگی، زخم دهانه رحم و خارش واژن می شود.

بروز عفونت های زنانگی؛ زخم  افزایش  ارتباطی بین  پاسخ: خیر. 
دهانه رحم و خارش واژن با مصرف قرص های پیشگیری از بارداری 
افزایش  با  قرص ها  این  که  بدانیم  باید  همچنین  ندارد.  وجود 
ترشحات دهانه رحم می توانند نقش محافظتی در مقابل برخی 
عفونت های زنانگی ایجاد نماید. اگر خانمی همزمان با مصرف قرص 
پیشگیری از بارداری دچار عفونت زنانگی شود با رعایت بهداشت 

فردی و درمان طبی مشکل بر طرف می شود.

خونریزی  مقدار  بارداری  از  جلوگیری  قرص   .4
ماهانه را کم می کند و گاهی موجب قطع قاعدگی 

می شود.
پاسخ: یکی از مزایای استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری 
منظم شدن قاعدگی ها و کم شدن خونریزی قاعدگی است که باعث 
می شود کم خونی در خانم هایی که از قرص استفاده می کنند کمتر 
بوجود بیاید. ممکن است در تعداد بسیار کمی از استفاده کنندگان از 
قرص قطع قاعدگی بوجود بیاید که هیچ خطری ندارد. تنها چیزی که 
باید در این افراد از آن اطمینان داشت این است که آیا قرص درست 
استفاده شده است یا خیر. چون اگر قرص درست خورده نشده باشد، 
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قطع قاعدگی ممکن است عالمت حاملگی ناخواسته باشد. 

5. مصرف قرص پیشگیری از بارداری باعث از کار 
افتادن تخمدان ها و یائسگی زودرس می شود.

وقتی  که  است  این  قرص  مهم  خیلی  مشخصات  از  پاسخ: 
استفاده از آن قطع می شود، افراد می توانند به سرعت حامله بشوند. 
این مساله نشان می دهد که قرص هیچ مشکلی برای تخمدان ها 
بوجود نمی آورد و آن ها بالفاصله بعد از قطع قرص فعالیت عادی 
خود را ادامه می دهند. یائسگي زودرس می تواند عوامل مختلفی 
داشته باشد که استفاده از قرص های پیشگیری از بارداری جزو 

آن ها نیست.
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و  ترکیبی  بارداری  از  قرص های پیشگیری 
فعالیت های روزانه

1. مصرف قرص باعث چاقی، بزرگ شدن شكم و 
بزرگ شدن پستان ها می شود.

که  می شود  باعث  افراد  از  برخی  در  قرص  مصرف  پاسخ: 
اشتهای آن ها زیاد شود و غذای بیشتری بخورند و در نتیجه چاق 
بشوند. با رعایت رژیم غذایی صحیح و ورزش منظم می توان از این 
چاقی جلوگیری کرد. همچنین اگر چاقی بوجود بیاید ممکن است 
باعث شود که شکم و پستان ها نیز بزرگ شوند. این مشکل هم با 

رژیم غذایی مناسب و ورزش منظم برطرف می شود. 

2. مصرف قرص باعث کم شدن اشتها شده ومنجر 
به الغری می شود.

پاسخ: خیر. خوردن قرص باعث افزایش اشتها می شود. البته 
در موارد کمی در 3-2 ماه اول استفاده از قرص حالت تهوع دیده 
می شود که این مشکل می تواند در همان 3-2 ماه باعث کم شدن 

اشتها گردد.

3. مصرف قرص باعث سردرد و سرگیجه می گردد.
 پاسخ: ممکن است در ماه های اول مصرف قرص های پیشگیری 
مسکن های  خوردن  با  که  شود  خفیف  سردرد های  دچار  فرد 
معمولی بر طرف می شود. مصرف قرص سرگیجه ایجاد نمی کند. 
البته باید توجه داشت خانم هایی که سابقه سردرد های میگرنی 
همراه عالمت های عصبی دارند نباید از این روش استفاده کنند. در 
موارد بسیار کمی ممکن است سردرد غیرعادی )شدید، ضربانی و 
یکطرفه همراه با تاری دید یا سفید شدن قسمتی از دید و...( بوجود 
بیاید که در اینصورت فرد باید بالفاصله به بیمارستان مراجعه کند.

4. با مصرف قرص جلوگیری از بارداری صورت لك 
می آورد. همچنین باعث می شود که روی ران ها و 

شكم خط هایی بوجود بیاید. 
پاسخ: لکه صورت در تعداد بسیار کمی از مصرف کنندگان 
باید در  فرد  بیاید،  بوجود  لکه ها  این  اگر  قرص دیده می شود. 
معرض مستقیم نور خورشید قرار نگیرد و از کرم های ضد آفتاب 
مناسب استفاده کند. با رعایت این مسایل لکه ها برطرف شده و 
یا از بوجود آمدن آن پیشگیری می شود. دلیل اصلی بوجود آمدن 
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خطوط روی ران و شکم تغییرات ناگهانی وزن است و ارتباطی با 
مصرف قرص ندارد. 

5. خوردن قرص جلوگیری باعث تهوع و استفراغ 
می شود.

 پاسخ: بله. بعضی افراد در ماه های اول خوردن قرص دچار 
تهوع می شوند که با راه حل های ساده مثل خوردن قرص هنگام 
خواب و یا خوردن قرص همراه با غذا و خوردن مایعات بیشتر و 
سبزی و میوه تازه برطرف می شود. استفراغ جزء عوارض مصرف 

قرص نیست. 
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و  ترکیبی  بارداری  از  پیشگیری  قرص های 
مكانیسم عمل آن

زمان  تا  قرص  بسته  شدن  تمام  فاصله  در  آیا   .1
نزدیكی  جلوگیری  بدون  می توان  ماهانه  عادت 

داشت؟
شده  استفاده  طور صحیح  به  قبلی  قرص  بسته  اگر  پاسخ: 
شود،  شروع  الزم  زمان  در  هم  بعدی  بسته  همینطور  و  باشد 
به  دوبسته،  این  شدن  شروع  و  شدن  تمام  فاصله  در  می توان 
استثنای دوران قاعدگی تماس جنسی داشت. ضروری است به 
تماس  از  قاعدگی  زمان  در  بهداشتی  و  شرعی  متعدد  دالیل  

جنسی پرهیز شود.

2. آیا مصرف قرص در هر زمانی از سیكل بعنوان 
روش اورژانس موثر است یا فقط در زمان تخمک 

گذاری تاثیر گذار است؟
پاسخ: در هر زمان از دوره ماهانه پس از تماس جنسی محافظت 
نشده می توان از قرص پیشگیری اورژانس از بارداری استفاده کرد. 
اثربخشی روش اورژانس به فاصله زمانی تماس جنسی تا خوردن 
قرص ارتباط قابل توجهی دارد. هرچقدر فاصله خوردن قرص تا 
تماس جنسی کوتاه تر باشد، اثربخشی آن هم بیشتر می شود. نکته 
مهم این است که در هر دوره عادت ماهانه فقط می توان یکبار از 

این روش استفاده کرد.

دارند  طوالنی  مسافرت  قصد  که  هایی  خانم   .3
استفاده  هم  سر  پشت  بطور  را  قرص  می توانند 

کنند؟
پاسخ: باید به یاد داشت که هدف از خوردن قرص، پیشگیری 
براساس  باید  تنها  هم  آن  خوردن  و  است  ناخواسته  بارداری  از 
دستورالعمل انجام شود و در غیر اینصورت می تواند به سالمتی فرد 
صدمه بزند. پس مصرف قرص ها باید به شکل 21 روز پشت سر هم 
و در ساعت های مشخص انجام شود تا بسته 21 عددی تمام شود. 
بین دو بسته هم باید هفت روز فاصله باشد. مصرف طوالنی مدت 
و پشت سرهم  قرص های پیشگیری از بارداری  با  قصد به عقب 
انداختن قاعدگی  به دالیلی مثل زیارت یا روزه گرفتن می تواند 

عوارض خطرناکی به همراه داشته باشد.
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مستمر  بطور  می توان  سال  چند  تا  را  قرص   .4
زمانی  چه  از  بعد  قرص  عوارض  و  نمود  مصرف 

مشخص می شود؟
پاسخ: محدودیت زمانی برای خوردن قرص وجود ندارد. افراد 
از  بارداری و راضی بودن  می توانند در صورت تمایل نداشتن به 

استفاده از قرص ، خوردن آن را تا سن 50 سالگی ادامه دهند. 
قرص ها  مصرف  از  ناشی  شکایت های  و  مشکالت  بیشترین 
با  معموال  مشکالت  این  می آید.  بوجود  اول  ماه  درچند  معموال 
توصیه های الزم برطرف می شود. معموال عوارض با گذشت زمان 
کم می شود. همچنین معاینه های دوره ای باعث تشخیص و درمان 

عوارض احتمالی قرص ها خواهد شد. 

بایستی  قرص  شروع  اول  هفته   2 در  چرا   .5
جلوگیری داشته باشم؟ 

پاسخ: اگر اولین قرص بسته اول در 5 روز اول و مخصوصا روز 
اول قاعدگی آغاز شود نیازی به استفاده از روش کمکی نیست. در 
صورت شروع قرص در هر زمان از دوره ماهانه )به شرط اطمینان 
از باردار نبودن(، باید برای ایجاد تاثیر پیشگیری از بارداری قرص، 
تا 7 روز از کاندوم هم استفاده کرد. بنابراین نیازی به پیشگیری 

دو هفته ای وجود ندارد. 

)سه  فازیك  تری  و   LD قرص  بین  فرقی  چه   .6
)سه  فازیك  تری  قرص  دارد؟  وجود  مرحله ای( 

مرحله ای( برای چه کسانی توصیه می شود؟
 )LD( پاسخ: مقدار هورمون در همه قرص های یک مرحله ای
مساوی است ولی مقدار هورمون در رنگ های مختلف قرص های 
دوران  در  مختلف  دوره های  به  توجه  با  و   )TP( مرحله ای  سه 
قاعدگی خانم ها فرق می کند. به همین دلیل باید خوردن قرص 
تری فازیک دقیقا از روی بسته باشد. بین این دو نوع قرص تفاوتی 
از نظر نحوه مصرف و تاثیر بر جلوگیری از بارداری ناخواسته وجود 

ندارد و انتخاب آن ها براساس تمایل افراد است.

قرص  خوردن  زمان  در  بینی  لكه  زمان  در   .7
پیشگیری از بارداری برای خواندن نماز باید چكار 
بینی حین مصرف قرص جلوگیری  آیا لكه  کنیم؟ 

نیاز به غسل دارد؟
پاسخ: باید طبق احکام مرجع تقلید خود عمل کنید.
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تمام  از  بعد  باید  قرص  بعدی  بسته  شروع  آیا   .8
یك  فاصله  به  توجه  بدون  ماهانه،  عادت  شدن 

هفته، باشد؟
بارداری  از  خوبی  به  بتواند  قرص  اینکه  برای  خیر.  پاسخ: 
پیشگیری کند، استفاده کننده از قرص باید بدون توجه به دوران 
خونریزی قاعدگی بسته جدید قرص را بعد از فاصله هفت روزه از 

تمام شدن بسته قبلی شروع کند.

کنیم  فراموش  شب  یك  را  قرص  مصرف  اگر   .9
حامله می شویم؟

پاسخ: خیر. معموال با یک شب فراموش کردن قرص، بارداری 
اتفاق نمی افتد. باید به محض به یاد آمدن، قرص فراموش شده 
خورده شود. البته اگر فکر می کنید که آدم فراموش کاری هستید 

بهتر است از روش دیگری استفاده کنید.
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دوران  بارداری  از  پیشگیری  قرص های 
شیردهی

1. چرا اکثر افرادی که از قرص های پیشگیری دوران 
شیردهی استفاده نمی کنند قاعده نمی شوند؟ 

قاعده  شیردهی  دوران  در  خانم ها  از  برخی  معموال  پاسخ: 
نمی شوند. همزمانی این دوران با مصرف قرص های دوران شیردهی 
با توجه به نحوه استفاده از قرص ها که باید بدون فاصله بین بسته ها 
ادامه یابد در قاعده نشدن خانم ها در این دوران نقش دارد و این 

موضوع هیچ خطری برای سالمتی آنان ندارد.

2. آیا مصرف قرص های پیشگیری دوران شیردهی 
باعث درد و التهاب در پستان های مادر می شود؟ 

در  درد  یا  التهاب  باعث  شیردهی  دوران  قرص  خیر،  پاسخ: 
پستان ها نمی شود. معموال دلیل درد و التهاب در پستان های مادر 
مسایل دیگری است که با شیردادن مرتب و پشت سر هم مادر به 

کودک برطرف می شود.

خود  کودك  به  مصنوعی  شیر  که  مادری  آیا   .3
شیردهی  دوران  قرص  از  می تواند  هم  می دهد 

استفاده کند؟
پاسخ: قرص دوران شیردهی فقط برای شش ماه اول تولد و 
همزمان با شیردهی مادر مناسب است. اگر مادر به کودک خود 
شیر ندهد و از این قرص استفاده کند، احتمال بارداری ناخواسته 
شیر  خود  کودک  به  مادر  اگر  بنابراین  می شود.  زیاد  شدت  به 
ندهد، باید به جای استفاده از قرص های دوران شیردهی از سایر 

روش های پیشگیری از بارداری استفاده کند.

4.قرص شیردهی چه مقدار از شیر مادر ترشح 
می شود و تاثیر روی کودك دارد یا خیر؟ 

شیردهی  دوران  قرص  در  هورمون  مقدار  کلی  بطور  پاسخ: 
بسیار کم است، به همین خاطر ترشح آن هم در شیرمادر خیلی کم 
خواهد بود. به عالوه هورمونی که در قرص شیردهی وجود دارد، نه 
تنها هیچ اثری بر مقدار و کیفیت شیر مادر ندارد، بلکه هیچ تاثیر 
بدی هم برای سالمت کودک ایجاد نمی کند. همه این ها به خاطر 
اینکه  برای  برای دوره شیردهی و  این قرص فقط  این است که 
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مشکلی برای کودک در این دوره بوجود نیاید ساخته شده است.

5. مصرف قرص دوران شیردهی باعث کاهش میل 
جنسی می شود؟ 

 پاسخ: خیر. قرص دوران شیردهی هیچ تاثیری بر کاهش میل 
جنسی ندارد. شاید کم شدن میل جنسی در دوران شیردهی به 
دلیل عواملی مثل خستگی دوران شیردهی، ضعف جسمی بعد از 
زایمان و کار زیاد مراقبت از نوزاد باشد. همچنین استفاده از این 
روش، مانند سایر روش های مطمئن پیشگیری از بارداری می تواند 
باعث آرامش خاطر در زمان ارتباط جنسی به دلیل پیشگیری از 

بارداری های ناخواسته باشد.

استراحت  باید  شیردهی  قرص  بسته  دو  بین   .6
داده شود. 

بارداری  از  پیشگیری  مناسب  اثر  ایجاد  برای  خیر.  پاسخ:   
بوسیله قرص دوران شیردهی نباید هیچ فاصله ای بین دو بسته 
قرص باشد و پس از تمام شدن یک بسته باید خوردن قرص از 

بسته جدید بالفاصله شروع شود.

دوران  بارداری  از  پیشگیری  قرص  مصرف   .7
شیردهی باعث لكه بینی و  کم خونی می شود.

 پاسخ: احتمال بروز لکه بینی در ماه های اول مصرف وجود 
با همه  تقریبا  این وضعیت  برطرف می شود.  ماه  تا 2-3  و  دارد 
قرص ها و آمپول های تزریقی و آی یو دی در ماه های اول وجود 
دارد. خیلی مهم است که به یاد داشته باشیم، با توجه به اینکه 
مقدار این لکه بینی ها خیلی کم و دوره آن هم کوتاه است، این 

لکه بینی باعث نمی شود که کم خونی در افراد بوجود بیاید.



پیوست:
فتاوی مرتبط
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استفتائات از حضرت آیت ا... العظمی 
امام خمینی )ره(

درباره قرص های جلوگیری از بارداری

از  پیشگیری  با مساله  اسالم  کلی  بطور  آیا   -1
حاملگی موافق است؟ آیا استفاده از وسایل ضد 

حاملگی نظیر قرص برای ان امر مجاز است؟ 
)کتاب احکام پزشکی(پاسخ - اجازه داده است- مانع ندارد. 

2- چنین مرسوم است که زنان برای جلوگیری 
از بارداری ناخواسته و سقط جنین هایی که خطر 
مرگ دارد به رضایت شوهر از مواد و وسایلی مانند 
و  کالهک  رحمی(  داخل  )ابزار  دی  یو  آی  قرص 
دیافراگم کرم و ژل و آمپول که عمل همگی آن ها 
می باشد  نطفه  انعقاد  و  مالقات  از  ممانعت  نهادا 
همسران  رضایت  به  مردان  و  کنند  می  استفاده 
از کاندوم )پوشش پالستیكی( و روش عزل بهره  
می گیرند مستدعی است حكم شرعی موارد مذکور 

را مرقوم فرمایید. 
پاسخ - امور در صورتی که مستلزم ضرر یا فساد عضو نشود با 

)کتاب احکام پزشکی(رضایت شوهر مانع ندارد. 

لحاظ  از  می دانند  که  شوهری  و  زن  آیا   -3
اجتماعی و فرهنگی توانایی تربیت صحیح اوالد 
را با توجه به شرایط محیطی و... مختلف ندارد، 

می توانند از بچه دار شدن موقتًا اجتناب نمایند؟ 
پاسخ - جلوگیری از حمل و باردار شدن به طرق شرعی مانع 

)کتاب احکام پزشکی(ندارد.

برای  فرزند   12 تا   5 داشتن  با  که  زن هایی   -4
قرص های تجویز  تقاضای  آبستنی  از  جلوگیری 

رحم  درون  وسیله  گذاشتن  یا  بارداری  ضد  
می نمایند، جایز است یا نه؟ 

پاسخ - جلوگیری از انعقاد نطفه اگر موجب فساد عضو و عقیم 
شدن نشود به رضایت شوهر مانع ندارد ولی از لمس و نظر حرام 

)کتاب احکام پزشکی(باید اجتناب شود.
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استفتائات از حضرت آیت ا... العظمی 
خامنه ای مقام معظم رهبری

درباره قرص های جلوگیری از بارداری

از وسایل ضد  استفاده  و  باردارى  از  1. جلوگیرى 
باردارى )قرص، دستگاه و...( چه حكمی  دارد؟ 

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

)کتاب احکام پزشکی(نداشته باشد، اشکالی ندارد.

خانم ها  طرف  از  شدن  باردار  از  جلوگیری  آیا   .2
جایز است یا خیر؟ 

پاسخ:
- با رضای شوهر مانع ندارد.

ب- با فرض جواز، حکم هر کدام از شقوق زیر چیست؟
- با استفاده از قرص و داروهای ذیربط؟ مانعی ندارد.

- تعبیه دستگاه جلوگیری در رحم؟ فی نفسه جایز است و 
)کتاب احکام پزشکی(لمس و نظر حرام نباید شود. 
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