
الفوائد: 

ي�سمح اللولب بالتلقائية اجلن�سية.	•

وال يتطلب انتباهًا يوميا.	•

وفعاليته فورية	•

كما اأنه طويل االأمد.	•

امل�ساوئ:

 ال يحمي اللولب من االلتهابات التي تنتقل جن�سيًا.	•

�سعوبة 	• اأكثثر  �سهرية  دورات  اللولب  ي�سبب  اأن  ميكن 

وخماطر يف اخل�سوبة يف امل�ستقبل.

لولب »مريينا«:

ال ت�ستطيع الن�ساء اللواتي لديهن تاريخ مر�سي  للإ�سابة 	•

ب�سرطان الثدي ا�ستخدام لولب »مريينا«.

يجب مراقبة الن�ساء امل�سابات بداء ال�سكري بدقة يف 	•

حال ا�ستخدامهن للولب »مريينا«.

الهرمون 	• باأن  يدركن  اأن  املر�سعات  الن�ساء  على  يجب 

اال�سطناعي يف لولب “مريينا” �سينتقل اإىل اأطفالهن 

عن طريق الر�ساعة.

املخاطر ال�سحية:

اللولب 	• تركيب  اأثناء  الرحم  جدار  يف  ثقب  يحدث  قد 

ولكنه نادر.

الوقت مع 	• الرحم مع مرور  اللولب يف جدار  ير�سخ  قد 

ا�ستمرار فعاليته ولكن االأمر قد يكون موؤملًا مما يتطلب 

اإزالته.

فاإننا 	• اللولب،  ا�ستخدام  اأثناء  املثثراأة  حملت  حثثال  يف 

خطر  يزيد  اأنثثه  حيث  اللولب  بثثاإزالثثة  وب�سدة  نو�سي 

االإجها�ض اأو والدة الطفل قبل اكتمال مدة احلمل.

اإن الن�ساء اللواتي يحملن اأثناء ا�ستخدام اللولب لديهن 	•

اأي�سًا احتمال كبري حلدوث حمل خارج الرحم.

التاأثريات اجلانبية:

واأكثثر 	• اأطثثول  �سهرية  دورات  اللولب  ي�سبب  اأن  ميكن 

غزارة واأ�سد اأملًا ولكنه اأقل �سيوعًا مع لولب »مريينا«. 

قد توؤدي زيادة تدفق الدم اإىل االإ�سابة بفقر الدم.	•

الن�ساء 	• بع�ض  لثثدى  للنزيف  كامل  توقف  يحدث  قثثد 

دورتهن  تعود  وقد  »مريينا«.  لولب  ي�ستخدمن  اللواتي 

ال�سهرية اإىل الو�سع الطبيعي عند اإزالة اللولب.

قد ي�سبب لولب »مريينا« تكي�ض املبي�سني.	•

�سداعًا، 	• الثثثوزن،  يف  زيثثادة  »مريينا«  لولب  ي�سبب  قد 

زيادة يف �سغط الدم، اكتئابًا ونق�ض الرغبة اجلن�سية.



ما هو اللولب؟

عنق 	• اإدخالها عرب  يتم  �سغرية  اأداة  عن  عبارة  اللولب 

الرحم وتثبت يف الرحم ملنع احلمل.

يتدىل من اللولب خيط �سغري داخل اجلزء العلوي من 	•

املهبل.

ال تتم ملحظة اللولب اأثناء االت�سال اجلن�سي.	•

يدوم اللولب ملدة ترتاوح من 1 - 5 �سنوات.	•

وقنوات 	• الرحم  بطانة  تغيري  خثثلل  من  اللولب  يعمل 

فالوب مما يوؤثر يف حركة البوي�سات واحليوانات املنوية 

حتى ال يحدث تخ�سيب.

يعترب اللولب فعااًل بن�سبة 99.2-99.9% كمانع للحمل، 	•

ولكنه ال يحمي من االلتهابات التي تنتقل جن�سيًا ومن 

HIV/( املكت�سب  املثثنثثاعثثة  نق�ض  مثثتثثلزمثثة  �سمنها 

.)AIDS

تركيب اللولب:

لتفادي حدوث التهابات فاإننا نطلب من الن�ساء اإجثثراء 	•

لعنق  وم�سحة  احلثثو�ثثض،  )فح�ض  معينة  فحو�سات 

الرحم( قبل تركيب اللولب.

يتم عادة تركيب اللولب اأثناء الدورة ال�سهرية عندما 	•

واحتمال  قليًل  مفتوحًا  الرحم  عنق  يكون 

احلمل قليل.

اللولب حوايل  5 - 	• ي�ستغرق تركيب 

15 دقيقة.

بتقل�سات 	• الن�ساء  اأغلبية  ت�سعر 

اللولب، وميكن  تركيب  وبعد  اأثناء 

لعقار “اأيبوبروفني” اأن ي�ساعد يف 

تخفيف تلك التقل�سات.

ُيعترب اللولب فعااًل بعد تركيبه مبا�سرة.	•

للتوعية:

ميكن متابعة اللولب عن طريق تفح�ض خيوطه، حيث 	•

ميكن للمراأة حت�س�ض اخليط عن طريق اإدخال اإ�سبعها 

داخل املهبل.

اإزالة اللولب:

اإزالته 	• وتعترب عملية  وقت  اأي  اللولب يف  اإزالثثة  ميكن 

اأ�سهل بكثري من تركيبه.

اإزالة اللولب قرب االإبا�سة، فاإن املراأة 	• يف حال متت 

قد حتمل من اآخر ات�سال جن�سي قبل اإزالة اللولب لهذا 

من االأف�سل اإزالة اللولب اأثناء الدورة ال�سهرية.

ما هي اأنواع اللولب؟

تثثوجثثد اأنثثثثثواع عثثديثثدة مثثن الثثلثثولثثب مثثثثثل 1(نثثثوفثثثا تي 	•

و3(   )MULTILOAD( لود  ملتي   )2  )NOVA-T(

.)MIRENA(  مريينا الهرموين

لدى هذه االأنواع �سلك �سغري من النحا�ض ملفوف حول 	•

هذا  ا�ستخدام  عدم  ويجب  البل�ستيكي،  اجل�سم 

النوع من قبل الن�ساء اللتي لديهن ح�سا�سية 

جتاه مادة النحا�ض.

• باإطلق كميات 	 لولب مريينا  يقوم 

الثثربوجثث�ثثسثثتثثريون  هثثرمثثون  مثثن  قليلة 

الهرمون  اإ�سافة  ومتت  اال�سطناعي، 

والتقل�سات  النزيف  اإنقا�ض  ملحاولة 

ب�سبب  الن�ساء  بع�ض  منها  تعاين  التي 

اللولب.

ل�صحتك:

ل يجب على املراأة التي تعاين من احلالت التالية 

ا�صتخدام اللولب:

التهاب حو�سي حديث اأو متكرر.	•

احلمل اأو ا�ستباه احلمل.	•

التهاب �سديد يف عنق الرحم.	•

التهاب البوق.	•

اآفات خبيثة يف املجرى التنا�سلي.	•

نزيف مهبلي غري مف�ّسر.	•

حمل �سابق خارج الرحم.	•

ل نن�صح الن�صاء با�صتخدام اللولب يف حال:

كن معر�سات  خلطر االإ�سابة بداء االلتهاب احلو�سي 	•

،)PID(

اأو لديهن ا�ستجابة مناعية منخف�سة،	•

اأو كانت نتائج م�سحات عنق الرحم غري طبيعية،	•

اأو كن يعانني من داء قلبي اأو فقر دم،	•

اأو ي�سري تاريخهن املر�سي للإ�سابة بتقل�سات �سديدة 	•

خارج  حمل  اأو  غزير  وتدفق  ال�سهرية  الثثثدورة  اأثثثنثثاء 

الرحم،

اأو م�ساكل �سابقة مع اللولب.  	•

اخل�صوبة يف امل�صتقبل:

اأن 	• اللولب  ا�ستخدام  اأوقفن  اللواتي  الن�ساء  باإمكان 

يحملن.

خ�سوبة 	• على  �سلبية  تثثاأثثثريات  للولب  يكون  اأن  ميكن 

التهاب يف  اأو  تر�سخ  اأو  ثقب  حثثدوث  ففي حال  املثثراأة، 

وتقلل من  تت�سرر  قد  االأنابيب  اأو  الرحم  فاإن  احلو�ض 

احتمالية احلمل.

ميكن اأن ي�سبب الهرمون اال�سطناعي يف لولب »مريينا« 	•

تاأخر عودة الدورة ال�سهرية واخل�سوبة بعد اإزالته.




