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مقدمه معاون سالمت
آغاز زندگی مشترك را به شما تبريك می گويم و امیدوارم كه در زندگی خود همواره
خوشبخت و موفق باشید .قرآن كريم می فرمايد" :و من آياته ان خلق لکم من انفسکم
ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلك اليات لقوم يتفکرون :از
نشانه ها ی قدرت و رحمت خدا اين است كه همسران شما را از جنس شما آفريد تا در
كنار آنها احساس آرامش كنید و میان شما محبت و رحمت قرار داد .به تحقیق در اين
نکته نشانه هايی است برای آنها كه می انديشند".
پیامبر اكرم حضرت محمد(ص) فرموده اند" :مابنی بناء فی االسالم احب اهلل من التزويج:
هیچ بنايی در اسالم از ازدواج در نزد خدا محبوبتر نیست" ،و همچنین فرموده اند" :ما
من شیء احب الی اهلل عزوجل من بیت يعمر بالنکاح :هیچ چیزی نزد پروردگار از خانه
ای كه با ازدواج شکل می گیرد دوست داشتنی تر نیست".
حضرت علی (ع) درباره ازدواج می فرمايند :هريك از شما كه تصمیم گرفت ازدواج كند؛
دو ركعت نماز بخواند ...و بگويد :خدايا به من همسری عطا كن ،كه هرگاه يادخدا نمودم
مرا ياری كند و اگر خدا را فراموش كردم به من يادآوری نمايد .
براساس اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران :خانواده واحد بنیادی جامعه
ا ست و همه قوانین و مقررات و برنامه ريزی های مربوط بايد در جهت آسان كردن
تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپايه حقوق و
اخالق اسالمی باشد.
خانواده واحد تشکیل دهنده جامعه اسالمی است و ازدواج زيربنای اين واحد است.
افزايش آگاهی زوجین پیش از ازدواج و در آستانه ازدواج از اقدامات بسیار مهم برای
تقويت بنیان خانواده به شمار می آيد.
آموزش /مشاوره های هنگام ازدواج فرصتی است برای مطرح كردن برخی از
موضوعات مورد عالقه زوجین در آستانه ازدواج ،كه از اين فرصت می توان با مطرح
كردن مطالب الزم در زمینه بهداشت باروری /تنظیم خانواده ،بر عقیده و رفتار جوانان
در آستانه ازدواج تاثیر گذار بود .بنابراين با توجه به شرايط و امکانات موجود ،كالس
های آموزش /مشاوره هنگام ازدواج نیز فرصت با ارزشی است تا ضمن ارايه مطالب

فوق همراه با ايجاد ارتباط و جلب اعتماد زوج های جوان بتوان گامی موثر برای تحکیم
روابط زناشويی برداشت.
كتاب حاضر كه در همین راستا تهیه شده است ،دربردارنده مطالبی است كه دانستن
آنها در ابتدای زندگی مشترك ضروری به نظر می رسد.
امیدواريم كه ضمن بهره گیری از محتويات اين كتاب پیشنهادهای خود را برای بهبود
آن به دفتر سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت به آدرس :تهران ،تقاطع خیابان
های حافظ و جمهوری اسالمی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،طبقه
چهارم ،اتاق  324ارسال نمايند.
از همکاری اعضای محترم هیات علمی و همکاران عزيز دفتر سالمت خانواده و جمعیت،
به ويژه اداره تنظیم خانواده اين معاونت و نیز مشاور محترم مقام وزارت در امور
زنان كه درطول تهیه اين مجموعه با اين معاونت و دفتر سالمت خانواده و جمعیت
همکاری داشته اند سپاسگزارم و امیدوارم كه اين گام ،آغازی برای بهبود برنامه های
آموزش هنگام ازدواج باشد.

دکتر سید موید علویان
معاون سالمت

مقدمه مدیرکل سالمت خانواده و جمعیت
آغاز زندگی مشترك را به شما تبريك می گويم و امیدوارم كه زندگی موفق و سرشار
از شادمانی ،موفقیت و خوشبختی داشته باشید.
يکی از اهداف برنامه تنظیم خانواده ،افزايش آگاهی زوجین هنگام ازدواج است .آموزش
های زوجین هنگام ازدواج از سال  43در كشور آغاز شده است و اكنون بیش از
 344كالس آموزشی در سراسر كشور اين آموزش ها را بر عهده دارند.
لزوم تغییر در محتوی آموزشی اين برنامه در راستای تحکیم بنیان خانواده از ديرباز
احساس و گام هايی نیز از سوی ستاد مركزی وزارت بهداشت و دانشگاه های مختلف
علوم پزشکی در اين راستا در سالیان گذشته برداشته شده است .كتاب حاضر نیز از
اقداماتی است كه در راستای بهبود آموزش های هنگام ازدواج انجام شده است.
آمار قابل توجه بارداری های ناخواسته و تاثیری كه اين نوع بارداری می تواند بر
سالمت مادر ،كودك و خانواده ايجاد نمايد ،اين دفتر را بر آن داشت كه در محتوی
جديد آموزش های هنگام ازدواج بیشتر به مطالبی بپردازد كه حاصل آن كم شدن
میزان بارداری ها ناخواسته و پیامدهای ناخوشايند آن باشد.
همچنین لزوم آشنايی زوجین با اصول روابط اجتماعی و زناشويی در ابتدای زندگی
مشترك ،با توجه به نقش تعیین كننده اين اصول در تحکیم بنیان خانواده سبب شد كه
مطالب يادشده نیز در محتوی آموزش ها منظور شود.
حمايت های اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها كه هم نقش مشوق و هم نقش
پشتیبان در تدوين اين مجموعه داشته اند ،نیازمند سپاس و تقدير است .برخود واجب
می دانم كه از سركار خانم دكتر سیما فردوسی ،روانشناس و عضو محترم هیات علمی
دانشگاه شهید بهشتی در تدوين بخش روابط اجتماعی و خانوادگی در آستانه ازدواج،
جناب آقای دكتر محمد مجد ،روانپزشك و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
ايران در تدوين ب خش روابط جنسی و بهداشت جنسی و همکاران عزيز اداره تنظیم
خانواده خانم ها روشنك احمديان و پرنیان عندلیب و جناب آقای دكتر محمد اسالمی
ريیس محترم اداره تنظیم خانواده در تدوين بخش تنظیم خانواده در ابتدای زندگی
مشترك و نیز تالیف و تدوين كتاب تشکر و قدردانی نمايم .همچنین همکاری تنگاتنگ و

مداوم مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوری و سركار خانم آيت اللهی و نیز
سركار خانم دكتر باروتی ،مشاور محترم مقام وزارت در امور زنان در تهیه اين
مجموعه شايان تشکر و تقدير است.
امیدوارم كه اين كتاب بتواند نقش هرچند كوچك خود را ،در تحکیم بنیان خانواده در
كشور عزيزمان ايفا نمايد.
دکتر محمداسماعیل مطلق
مدیرکل سالمت خانواده و جمعیت

آغاااز زناادشی م ااتر و
روابااط عاااطفی اجتماااعی

سالمت روان عبارتستت از مجموعته عتواملی كته باعتگ پیشتگیری از ايجتاد اختتالالت
روحی ،روانی ويا رفتاری می گردد و يا به عبتارت ديگتر در پیشتگیری از وختیم شتدن
اختالالت روانی نیز نقش دارد.
سالمت روان به معنای سازگاری فرد با خود و محیط او نیز هست .يعنتی فترد بايستتی
قادر باشد از تمامی توانمنديها و قابلیتت هتای ختويش استتفاده نمايتد بطوريکته دچتار
آسیب نگردد.
متخصصان سالمت روانتی بته مفهتوم پیشتگیری بستیار ت كیتد داشتته و بته موضتوع
پیشگیری اشاره می كنند.
 پیشگیری سطح اول - 2پیشگیری سطح دوم
 - 4پیشگیری سطح سوم
پی گیري سطح اول
منظور از پیشگیری سطح اول ،بکارگیری دانش ،روشها و ابزاری است كه در جلتوگیری
از بیماريها و اختالالت موثر می باشد .به عنوان مثال به جوانتانی كته ازدواج كترده انتد
آمو زش داده می شود كه چه نکاتی را در نظتر بگیرنتد كته فرزنتد آنهتا مبتتال بته عقتب
ماندگی ذهنی نشود.
پی گیري سطح دوم
منظور از پیشگیری سطح دوم ،تشخیص بموقع يك مشکل ،يا يك اختالل و درمتان و يتا
اقدام فوری می باشد .بدين وسیله ما می توانیم بوستیله شناستايی زودهنگتام از وختیم
بودن هر گونه اختالل جلوگیری بعمل آوريم .تشخیص زودرس سرطان گتردن رحتم و
درمان به موقع آن نمونه ای از اين موارد است.

پی گیري سطح سوم
منظور از پیشگیری سطح سوم بکارگیری كلیه اقدامات توانبخشی است كه فرد را قتادر
می سازد تا با حتداكثر توانتايی هتای جستمی و اجتمتاعی ختود فعالیتت كنتد .بنتابراين
آموزش مهارتهای شغلی و اجتماعی بسیار مفید واقع می گردد.
بطور كلی می توان گفت كه هر چه مهارتهای ستازگاری ،عتزت نفتس و برختورداری از
حمايت های گروهی و اجتماعی بیشتر باشد و در عوض استرس هتای وارده بته فترد و
عوامل ارگانیکی و عضوی كمتر باشد سالمت روان فرد در سطح باالتری خواهد بود.
تعریف خانواده
امیرالمومنین (ع)فرموده اند :ازدواج كنید كه ازدواج سنت رسول خدا (ص) است ،چرا كه
آن حضرت می فرمود :هركس دوست دارد از سنت من پیروی كند ،بدانتد كته ازدواج از
سنت من است.2
خانواده عبارتست از يك واحد اجتماعی كه در اثر ازدواج زن و مرد ايجتاد شتده و پتس
از بوجود آمدن فرزندان كامل متی شتود .بته عبتارت ديگتر ختانواده را مجموعته ای از
افرادی دانسته اند كه با هدف و منافع مشترك در زير يك سقف زندگی می كنند.
اسالم ،خانواده را شامل افرادی می داند كه شخصیت روانی ،حقوقی و معنوی دارنتد و
هسته اولیه و اصلی آن را ازدواج مشروع زن و مرد می داند كه با عقتد ازدواج ،طترفین
دارای وظايف و حقوق جديد می شوند.
وظايف اعضای خانواده بسیار است ولی مهمترين آنها عبارتست از ايجاد زمینه امتن و
آسايش به گونه ای كه باعگ رشد و تحول در يکديگر شوند ،از يکتديگر حمايتت نماينتد.
به كمك يکديگر موجبات رشد خود ،خانواده و اجتماع را فراهم نمايند.
تولید نسل و بقای آن از طريق تولیدمثل ،پرورش نسل و مراقبتت از آن بختاطر حفتظ و
حفاظت از خطرات گوناگون ،صمیمیت و نزديکی با اعضاء ،همدلی و تعتاون و همکتاری،
ارضای نیازهای جنسی بصورت مشروع و بر استاس ضتوابط متورد تايیتد از وظتايف
اساسی خانواده می باشد.

خانواده طبیعی و متعادل
در يك خانواده طبیعی و متعادل اعضای خانواده از سالمت فکر و روان برختوردار متی
باشند .چنانچه مشکلی در خانواده پیش آيتد ،فتورا مشتکل را تشتخیص داده و اقتدامات
الزم را برای رفع آن بعمل می آورند .خانواده از ابعتاد مختلتف بايستتی دارای ثبتات و
پايداری باشد .حتی اگر نیروها و عواملی باعگ از بین بردن اين تعتادل گردنتد ،اعضتای
خانواده بايد بتوانند به كمك مهارتهای الزم مجددا تعادل را به خانواده برگردانند.
در خانواده طبیعی ،پويايی وجود دارد .ايتن نتوع ختانواده دارای پیوستتگی و صتمیمیت
میان اعضای خود است .همچنین اين خانواده بايستی در ارتباط مستتمر بتا محتیط ،بته
خصوص محیط اجتماعی بوده و فرهنگ محیط اجتماعی را بشناسد.
يك خانواده متعادل و طبیعی بايستی مرتب در حال تحول باشد .از رشتد كمتی و كیفتی
مناسبی برخوردار باشد .وقتی خانواده در يك سطح بتاقی بمانتد و از نیتاز اجتمتاع بتی
اطالع باشد در معرض تهديد و بهم خوردن تعادل قرار می گیرد.
يك خانواده طبیعی متعادل از خطرات و آسیب های اجتماعی مطلع است و سعی می كند
آن خطرات را شناخته و خود را دور سازد .در اين نوع خانواده ها ،افراد بر بستیاری از
جنبه های رفتار خود كنترل دارند .به عنوان مثال افراد احساسات ،هیجانتات ،رفتارهتای
ناگهانی و تکانته ای ،رفتارهتای بتدون تفکتر از ختود بتروز نمتی دهنتد .تمتامی اهتداف
شناسايی می شود و تمام اعمال در جهت هدف های ختانواده هتدايت متی شتود .افتراد
سعی می نمايند امیال ،افکار و اعمال خود را در جهت حفظ تعادل خانواده كنترل نمايند.
ويژگیهای ديگر خانواده متعادل به قرار زير می باشد:

محبت همسران به یکدیگر
پیامبر اكرم (ص) فرموده اند :بهترين شما كسی است كه برای خانواده اش بهتر باشد و
من از همه شما برای خانواده ام بهترم ،زنان را گرامی نمی دارد مگر انستان لزرگتوار و
له آنان اهانت نمی كند مگر شخص پست و بی مقدار.4

همچنین امام صادق (ع) فرموده انتد :همستر دوستتی از اختالق پیتامبران استت 3و نیتز
فرموده اند :هرگاه كسی را دوست داشتی به او بگو؛ زيرا ايتن اظهتار دوستتی ،عشتق و
عالقه شما را نسبت به هم افزون تر و مستحکم تر می كند .
در خانواده طبیعی ،محبت بین اعضای ختانواده جتاری استت ،زن و شتوهر نستبت بته
يکديگر عشق و محبت داشته و آن را ابراز می نمايند .در بعضی از جوامع ستنتی ،زن و
شوهر تصور می كنند كه نبايستی محبت را بطور كالمی به يکديگر ابراز نمايند و همتین
مساله باعگ بسیاری از كدورت ها و رنجش ها بین آنان می شتود .از حضترت رستول
اكرم نقل است كه گفتن مرد با زن خود كه من تورا دوست می دارم ،هرگتز از دل او بته
در نمی رود  .امروزه ثابت شده است كه ابراز محبت بین زن و شتوهر باعتگ گرمتی و
پايداری روابط آنها گشته و جو و فضای روانی خانواده بسیار صمیمی تتر متی گتردد.
همچنین در يك خانواده طبیعتی ابتراز محبتت بته فرزنتدان نیتز از اصتول تربیتتی آنهتا
بحساب می آيد و بطور متعادل محبت به فرزندان اعمال می شود.
چنانچه در بعضی از خانواده ها محبت بین زن و شوهر به داليلی كم رنتگ شتده باشتد
می توان آن را مجددا بوجود آورد .در واقع می شود محبت ها را احیاء نمود.
توجه به نکات مثبت يکديگر ،الفتا ختوب و معنتی دار و محبتت آمیتز بته زبتان جتاری
نمودن ،به ياد آوردن خاطرات خوب و زيبا كه در كنار يکديگر داشته انتد ،متی توانتد تتا
حد زيادی در احیاء محبت موثر واقع گردند.
نکات زير می توانند در تحکیم محبت بین زن و شوهر نقش موثری ايفا نمايند:
 محبت خود را به همسر خود ابراز نموده و عالقه خود را نسبت به او بیان كنید.
 به مناسبت های مختلف مانند روز تولد ،سالروز عقتد و ازدواج ،روز زن ،روز پتدر بتا
توجه به شرايط اقتصادی و توان خانواده ،به همسر خود هديه بدهید.
 خوشرو باشید و با همسر خود چهره ای گشاده داشته باشید.
 با همسر خود صحبت كنید.

تماس فیزیکی برقرار نمودن
حضرت علی (ع) می فرمايند :همیشه با همسرت مدارا كن و با او به نیکی همنشتینی كتن
تا زندگیت باصفا شود  3و نیز پیامبر اكترم فرمتوده انتد :هنگتامی كته زن و شتوهر بته
همديگر نگاه می كنند ،خداوند متعال نیز با نظر رحمت به آنها می نگرد زمانی كه دستت
همديگر را می گیرند گناهانشان از میان انگشتانشان فرو می ريزد .
مجاورت ،نزديکی و در كنار يکديگر قرار گرفتن ،انس و الفتی را بین زن و شوهر ايجتاد
می نمايد .زن و شتوهر بته دلیتل محرمیتت پتس از عقتد ازدواج از مصتاحبت و روابتط
جنسی پايدار در زندگی برخوردارند .در كلیه زندگی زناشويی و خانوادگی ،عالقته بتین
زن و شوهر در انواع و اشکال و معانی مختلف تشويق می شود .روابط جنسی بتین زن
و شوهر در طول سالها زندگی باعگ رشد نوعی پیوستگی بین آنان متی شتود .چنانچته
مشاهده می شود زن و شوهری كه تماس فیزيکی بین آنان برقترار نیستت و هیچگونته
رابطه جنسی با يکديگر ندارند ،بتدريج روابط سردی بین آنها حتاكم متی گتردد .رستول
اكرم (ص) در اين ارتباط فرمتوده انتد :خداونتد نشستتن مترد را در كنتار همسترش ،از
اعتکاف در مسجدالنبی بیشتر دوست دارد .
تماس فیزيکی بین زن و شوهر فقط شامل روابط جنسی بین آنان نیست بلکته آنهتا متی
توانند از تماس های فیزيکی ديگر نیز استفاده نماينتد .متثال زمتانی كته شتوهر از منتزل
خارج می شود و يا زمانی كه از سركار بر متی گتردد متی توانتد همسترش را ببوستد.
زمانی كه با يکديگر صحبت می نمايند می تواننتد دستتهای يکتديگر را بگیرنتد ،در كنتار
يکديگر نشسته و تلويزيون تماشا نمايند .توانايی ارتباط ،تبادل نظر از طريق گفتگتو نیتز
باعگ گرمی و صمیمت رابطه ها خواهد شد.
برقرار کردن امنیت در خانواده
نیازهای ايمنی مانند :ثبات ،امنیت ،حمايت ،رهايی از ترس و اضطراب از نیازهای بستیار
مهم در زندگی مشترك هستند .همسران بايد با توجه به موارد زير در برقتراری امنیتت
در خانواده تالش نمايند:
 نداشتن احساس امنیت فرد را دچار بیماری های جسمی و روحی می كند

 اگر همسر احساس امنیت و آرامش نداشته باشد نمی توانتد بته همستر ختود امنیتت و
آرامش دهد
 اگر فردی نسبت به همسر خود احساس ناامنی داشته باشد ،ديگر به او به عنوان تکیته
گاه اعتماد نخواهد داشت.
نکات زير در ايجاد احساس امنیت اهمیت دارند:
 از همسر خود در گفتار و كردار حمايت و پشتیبانی كنید و به ديگران و حتی نزديکتان
اجازه ندهید بی دلیل از همسر شما عیب جويی كنند
 با همسر خود صادق باشید و از دروغگويی و پنهان كاری پرهیز كنید.
 از جدايی و تهديد گفتگو نکنید .رستول اكترم (ص) فرمتوده انتد :بدرستتی كته خداونتد
مردانی كه فرياد می زنند دوست ندارد و صدای ماليم را دوست دارد.
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ذکر نکات مثبت یکدیگر
يکی از نیازهای زن و شوهر اين است كه برای يکديگر مطترح بتوده و متورد تايیتد هتم
قرار بگیرند .الزم است كه رفتارهای مثبت يکديگر را ستايش و تحستین نماينتد .الزم بته
ذكر است كه نه تنها رفتارهای مثبت بايد مورد تايید قرار بگیرد بلکه صفات و ويژگیهای
ظاهری فرد نیز بهتر است مورد تايید و تعريف قرار بگیرد.
بدين وسیله زوجین نسبت به خود نظر مثبت و بهتری پیدا می كننتد .احستاس كفايتت و
شايستگی افراد زمانی پیش خواهد آمد كه احساس نمايند مورد تايید يکديگر می باشند.
نکات زير می تواند در اين ارتباط كمك كننده باشد:
 ارزش ها و توانايی های همسر خود را بشناسید و به آنها ارج بگذاريد
 تناسب چهره و زيبايی اندام همسر خود را به او يادآوری كنید
 با همسر خود درباره امور مشترك زندگی مشورت كنید
 درصورت بروز اختالفات به شخصیت همسر خود ايراد نگیريد

قدردانی و ت کر از یکدیگر
رسول اكرم (ص) فرموده اند :تکريم نمی نمايند زنان را مگر افراد بزرگوار و تحقیر نمی
نمايند آنها را مگر فرومايگان .در يك خانواده متعادل و طبیعی زن و شتوهر از وظتايف
خود می دانند كه در مقابل كارهايیکه هر يك انجام می دهند از يکديگر تشکر و قتدردانی
نمايند .درست است كه زن و مرد بايستی به وظايف خود آشنايی كامل داشته باشتند و
هر دو برای سالمت و سعادت خانواده خود تالش نمايند معهذا ذكر ايتن نکتته كته «ايتن
كاری كه تو میکنی وظیفه است» انسان ها را به زندگی دلگرم نمی نمايتد .همته متا حتتی
اگر وظايف خود را نیز انجام دهیم باز احتیاج داريم كه كارمان مورد قتدردانی و تشتکر
قرار بگیرد .تشکر و قدردانی حتی اگر مختصر باشد و يتا حتتی اگتر در مقابتل كارهتای
كوچك انجام بپذيرد باعگ دلگرمی زوجین می شود .خدمت كردن به خانواده از ارزشی
خاص برخوردار است ،چنانچه رسول اكرم (ص) فرموده اند :خدمت كردن به ختانواده،
كفاره گناهان بزرگ است و خشم خداوند را فرو می نشاند .
فرهنگ قدردانی و تشکر كردن چنانچه در خانواده ايجاد شود كودكان نیز اين امتر مهتم
را ياد می گیرند .و آنها نیز به اين امر واقف گشته و به نوبه خود از والدينشان در برابر
زحماتی كه می كشند قدردانی و تشکر می نمايند .اين رفتار سپس در جامعه نیز توستط
افراد انجام می پذيرد و باعگ جلب رضايت خداوند و مقبولیت بیشتر آن می شود.
احترام در خانواده
يکی ديگر از وظايف زن و شوهر اين است كه به يکديگر احترام بگذارند .ايتن مستاله در
خانواده متعادل و طبیعی كامال تحقق می يابد .يعنی زن كامال به شتوهر ختود و شتوهر
كامال به زن خود نهايت احترام را قايل هستند .احترام در رفتار متقابل ،در ستخن گفتتن
و كال در رابطه و ايجاد تعامل مطلوب معنی پیدا می كند .بطور خاص احترام در صحبت
كردن با يکديگر بسیار مهم است .بطور مثال زوجین بايستی از بکارگیری كلمات كه بتار
منفی را به طرف مقابتل انتقتال متی دهتد جتدا ختودداری نماينتد .در حضتور جمتع ،در
میهمانیها و گردهمايی هايی كه زن و شوهر هر دو حضور دارنتد نبايتد حتتی بصتورت
شوخی و طنز به يکديگر بی احترامی نمايند.

از ذكر نکات منفی يکديگر در حضور جمتع ختودداری بعمتل آورنتد .در زمتان صتحبت
كردن با يکديگر ،حرف هم را قطع ننمايند بلکه اجازه دهنتد كته طترف مقابتل حترفش را
تمام كند و همه پاسخ را بشنود.
زن و شوهر نبايد صحبت ها و سخنان و مشکالت گذشته را مرتب بازگو نمايند .رسول
اكرم (ص) می فرمايند :كسی كه از لغزش مسلمانی بگذرد ،خداوند در قیامتت از لغتزش
او خواهد گذشت . 2اگر يکی از زوجین در مورد يك موضتوعی اطالعتات بیشتتری دارد
نبايستی اين مساله را به رخ ديگتری كشتیده و مرتتب اظهتار فضتل و دانتايی نمتوده و
ديگری را تحقیر نمايد.
عالوه بر اينکه احترام زوجین به يکديگر واجب است ،حفظ احترام خانواده هتای يکتديگر
نیز از اهمیت ويژه ای برخوردار است .وقتی زن برای ختانواده شتوهرش احتترام قايتل
می شود ،در حضور شوهرش اعتبار ويژه ای پیدا می كند .و همچنین زمانی كه شتوهر
به خانواده ختانمش احتترام خاصتی قايتل متی شتود از ختود در حضتور همسترش از
محبوبیت بیشتری برخوردار می گردد .همانطوريکه در بحتگ قتدردانی و تشتکر اشتاره
شد وقتی والدين به يکديگر احترام بگذارند كودكان نیز اين رفتار را ياد گرفته و آنها نیز
به ديگران احترام می گذارند .يعنی فرزندان در ختانواده احتترام را از والتدين ختود يتاد
گرفته و در مورد آنان اعمال می نمايند و سرانجام رفتار محترمانه را كته فرزنتدان يتاد
گرفته اند در اجتمتاع نیتز بکتار گرفتته و انستان هتای متودب و محبتوبتری در اجتمتاع
شناخته می شوند .در نهايت زمانی كه شما به كستی احتترام گذاشتته و بترای او ارزش
قايل شديد و در مقابل كارهايی كه انجام می دهد قدردانی و تشکر می كنید بدين وستیله
محبت ،عشق و عالقه خود را به او ابراز داشته ايد.
پرستاري به هنگام بیماري
هر انسانی در طول زندگی خود ممکن است دچار بیماريهای حاد و يا مزمن گتردد .ايتن
بیماريها ممکن است جسمانی ،روحی و يا رفتاری باشد .وظیفه همسران اين است كه در
زمان بیماری از يکديگر پرستاری بعمل آورند اين مساله نیز در خانواده های متعتادل و
طبیعی بخوبی انجام می پذيرد .انسان ها يکديگر را نه در شاديها ،بلکه در ستختی هتا و

بیماريها بیشتر شناسايی متی نماينتد .زمتانی كته در بحتران قترار متی گیتريم ،ختود را
نیازمند همسر احستاس متی كنتیم در چنتین متواقعی استت كته رفتتار همستر نشتانگر
شخصیت ،ادراك و طرز تفکر او خواهد بود .چنانچه فرزندان چنین رفتاری را از والدين
خود ببینند می توانند احساس همدلی و همدردی با ديگران را ياد بگیرنتد و بته آن عمتل
كنند.
دلجویی به هنگام بحران و شرفتاري
در زمان گرفتاريها و مشکالت زنتدگی ،همستران بايستتی بته يکتديگر روحیته داده و از
سرزنش نمودن و مقصر جلوه دادن يکديگر بطور جدی ختودداری نماينتد .همستران در
چنین مواقعی است كه احتیاج دارند به يکتديگر تکیته نمتوده و احستاس آرامتش نماينتد.
بنابراين همدردی و همدلی نمودن در زمان گرفتاری از وظايف همسران خواهد بود.

م ورت نمودن با یکدیگر
در خانواده طبیعی و متعادل ،زن و شوهر وظیفه خود می دانند كته در متورد مستايل و
اموری كه مربوط به خود و خانواده می شود و يا تصمیماتی كه بايستی گرفته شود بتا
يکديگر مشورت نمايند .با اين عمل زن و مرد در جريان كارهای يکديگر قرار می گیرنتد.
با اين عمل نگرانی ها تخفیف می يابد و حتی در بسیاری از موارد می توانند به همتديگر
كمك نمايند .شور و مشورت نمودن به معنی تبادل افکارها ،عقايد و نظترات استت و بته
منظور تصمیم گیری بهتر در كارها انجام می پذيرد .مشورت نمودن با يکديگر در مورد
تصمیمات و امور خانواده زن و شوهر را به يکديگر نزديکتر نموده و احساس تعلتق بته
يکديگر را بیشتر می كند.
رفتار اجتماعی همسران
يکی ديگر از موارد مهم در زندگی ،رفتار همسران در حضور ديگتران استت .اول اينکته
زن و شوهر بايستی تقريبا به يك میزان عالقه به روابط اجتماعی داشته باشند .چنانچته

اين تمايل در يکی از زوجین وجود داشته باشد ولی ديگری فاقد چنین عالقه ای باشد از
نظر روابط اجتماعی دچار مشکل می شوند .وقتتی همستران در جمتع قترار متی گیرنتد
نبايستی از يکديگر بدگويی نموده و باعگ تحقیتر هتم شتوند .همچنتین زن و شتوهر در
جمع نبايستی رفتارهای سبکسرانه از خود بتروز دهنتد .زيترا ايتن نتوع رفتارهتا باعتگ
خجالت و شرمندگی ديگری می شود .چنانچه در جمع فردی به همسر خود توهین نمايد
در واقع اعتماد به نفس او را لطمه دار خواهد نمتود و ايتن ختود باعتگ بتدآموزی بترای
فرزندان خواهد شد.
ارتباط با خانواده همسر
در خانواده متعادل و طبیعی ،زن و مرد ،بايد به خانواده همستر ختود ،هماننتد ختانواده
خود عالقه داشته و به آنها احترام بگذارند .چنانچه هر يك از طرفین با ختانواده همستر
رفتتتار دوستتتانه و مبتنتتی بتتر عالقتته نشتتان دهنتتد و از ابتتراز خشتتم ،تنفتتر و رفتارهتتای
غیردوستانه پرهیز داشته باشند ،آنان نیز عروس و يا داماد خود را همانند فرزنتد ختود
دانسته و در حق آنها محبت و توجه بیشتری خواهند نمود.
الزم به ذكر است كه ستعی شتود زن و شتوهر مرتتب از ختانواده همستر ختود گلته و
شکايت ننموده و باعگ رنجش همسر خود نشوند چون اين گونه رفتارها باعگ دلزدگتی
و سردی رفتار بین زوجین خواهد شد.

روابط جنسی در ابتداي
ت کیل خانواده

روابط جنسی بخش با اهمیتی از زندگی مشترك را تشکیل می دهند .اين روابط و نقش
آنها در تحکیم بنیان خانواده و پرهیز از اختالفات در اديان ،مذاهب و مکاتب مختلف در
سراسر جهان مورد تاكید قرار گرفته است .دين مبین اسالم نیز بر اين مساله در
بسیاری موارد تاكید نموده است .در زير به برخی از آنها اشاره می شود:
پیامبر اكرم (ص) فرموده اند :انجام هر بازی و كار لهوی شايسته نیست ،مگر در سه
چیز :تیراندازی ،تمرين اسب سواری و معاشرت و شوخی با همسر كه از سنت است. 4
امام رضا (ع) فرموده اند :سه چیز از سنت پیامبران است :عطرزدن ،زدودن موهای
زايد بدن و كثرت آمیزش با همسر. 3
چگونگی ارتباط جنسی در آغاز زندگی زناشويی ،خاطرات تعیین كننده ای را برای كتل
دوران زندگی فرد بوجود می آورد .اگر زندگی زناشويی خوب شروع شتود ،بترای زوج
تصور خوب بودن اين زندگی را ايجاد می كند و اگر زنتدگی زناشتويی آغتاز مناستبی
نداشته باشد ،می تواند باعگ بوجود آمدن احساسات ناخوشايند در زوج شود.
در ابتدای زندگی زناشويی بايد اصول خاصی رعايتت شتده و متدنظر قترار گیترد .ايتن
اصول به شرح زير هستند:
نکته اول :زن و شوهر بالفاصله پس از مراسم عروسی به دلیل گرفتاری هتای فتراوان
دوران مراسم عقد و ازدواج و طوالنی بتودن مراستم عروستی ،بستیار خستته هستتند.
مهمترين نکته در اين مقطع زمانی ،داشتن استراحت مناستب بترای رفتع استترس هتا و
خستگی ها است .بنابراين با توجه بته شترايط گفتته شتده نبايتد اولتین ارتبتاط جنستی
بالفاصله پس از مراسم عروسی و جشن اتفاق بیفتد .اولتین ارتبتاط جنستی را بايتد تتا
زمان مناسبی كه تا آن زمان هر دو همسر احستاس آرامتش داشتته باشتند ،بته تعويتق
انداخت.
نکته دوم :ارتباط جنسی بايد در زمانی اتفاق بیفتد كه همسر از نظر جسمی سالم بتوده
و در شرايط مناسبی قرار داشته باشند .بايد به ياد داشت كه عالوه بتر حترام و ممنتوع

بودن رابطه جنسی در زمان عادت ماهانه ،مواردی مانند تب ،سردرد و  ...كته فترد را از
حالت سالمت و آرامش خارج می كنند از مواردی هستند كه همستران در ايتن شترايط
بايد از داشتن ارتباط جنسی پرهیز كنند .سالمت جسمی بسیار مهم است و در بستیاری
از موارد يك اشکال كوچك جسمی باعگ می شود كه زن نتواند بته لتذت جنستی دستت
يابد .اين موارد در مردان نیز اهمیت زيادی دارد .در بسیاری از موارد وجود يك اشکال
كوچك در سالمتی مرد می تواند انزال زودرس را به دنبال داشته باشد .بنتابراين بترای
آغاز ارتباط جنسی بايد به وجود سالمتی كامل اهمیت داد.
نکته سوم :آغاز ارتباط جنسی بايد در شرايط ستالمت كامتل روان باشتد .حالتت هتای
اضطراب ،افسردگی و وسواس از شرايطی هستند كته باعتگ نامناستب شتدن وضتعیت
روحی و روانی زوجین می شوند .مردان در صورت وجود اضطراب دچتار زود انزالتی
شده و اين امر سبب می شود كه ارضای جنسی خانم ها با اشکال مواجته شتود .بطتور
كلی خانم ها برای رسیدن به ارضای جنسی نیاز به زمان طوالنی تری دارنتد .همچنتین
بیشتر بودن میزان اضطراب خانم ها باعگ طوالنی تر شتدن ارضتای جنستی آنهتا متی
شود.
نکته چهارم :زن و شوهر بايد عالقمند به برقراری ارتباط جنستی باشتند .همتواره بايتد
رضايت همسر پیش از آغاز رابطه جنسی جلب شتود و بايتد از رابطته جنستی اجبتاری
پرهیز نمود.
با توجه به اينکه انسان سالم دارای تمايل و احساس جنسی است ،افرادی كه تمتايلی بته
برقراری ارتباط جنسی ندارند بايد مورد بررسی قرار گیرند .وجود ارتبتاط دوستتانه و
روابط مناسب جنسی از شرايط مهم زندگی خانوادگی است .همچنین زن و شتوهر بايتد
همسر خود را از نظر جنسی دوست داشته باشند .با يکديگر ارتباط دوستتانه و جنستی
داشته و پايبندی كامل به ازدواج داشته باشند.

آناتومی دستگاه تناسلی:
آناتومی دستگاه تناسلی مرد :اندام های جنسی مترد بیترون از بتدن وی قترار دارد و
شامل آلت و دو بیضه است .بیضه ها درون كیسه بیضه هتا (استکروتوم) قترار دارنتد.
پروستات قسمتی از دستگاه تناسلی آقايتان استت كته در درون بتدن مترد قترار دارد و
عمده حجم مايع منی كه در زمان انزال خارج می شود توسط اين غده ترشح می شود.
آناتومی دستگاه تناسلی زن :اندام های جنسی زن دارای دو بخش داخلتی و ختارجی
است .اندام های داخلی دستگاه تناسلی زن عبارتند از :دو تخمدان ،دو لوله رحمی ،رحتم
و گردن رحم .اندام های خارجی بطور كلی وظیفه تحريك جنسی قبل و حین نزديکتی را
برعهده دارد و همچنین به عنوان كانالی برای ورود مايع منی به داخل رحم نقتش ختود
را ايفا می كند .اندام های دستگاه تناسلی خارجی زن عبارتند از لب های بزرگ ،لب های
كوچك ،پرده بکارت ،كلیتوريس و واژن.
اندام حساس جنسی دستگاه تناسلی زن :كلیتوريس كه حساس ترين اندام جنستی زن
می باشد ،يك برجستگی مخاطی بوده و در باالی محل اتصال دولب كوچتك واژن قترار
دارد .احساس جنسی در لب های كوچتك و لتب هتای بتزرگ بته ترتیتب در مقايسته بتا
كلیتوريس كاهش می يابد.
پرده بکارت :در مدخل مجرای تناسلی زن پرده بکارت قرار دارد .جنس اين پرده نیز از
مخاط است .اين پرده با حركت های رفت و برگشتی زمان تماس جنستی (دختول) پتاره
شده و خونريزی خواهد داشت كه اين خونريزی پس از گذشت چند روز پايان می يابتد.
بايد به ياد داشت كه در برخی موارد ممکن است بسته به شکل و ساختمان پرده بکارت
خونی ديده نشود و يا به عکس ،خونريزی شديد باشد.
م خصات محل مناسب براي ارتباط جنسی :پس از ايتن شتروط آغتازين بايتد محتل
كامال امنی برای ارتباط جنسی تامین شود .محل بايد كامال امن باشد و زوجین اطمینتان

داشته باشند كه كسی از بیرون ،پنجره ها و  ...نمی تواند آنها را كنترل كند و نیز امکتان
شنیدن صدای زوجین در هنگام تماس جنسی برای فرد ديگری وجود نداشته باشد .اگتر
ز ن و شوهر احساس كنند كسی می تواند آنها را كنترل كند ،هنگام رابطه جنستی دچتار
انقباض ناخواسته شده و مشکل پیدا می كنند .شايان ذكر است كه شدت ايتن مشتکل در
خانم ها بیشتر از آقايان است.
برای اينکه كسی نتواند سرزده وارد اتاق شود ،بايتد امکتان قفتل كتردن در اتتاق فتراهم
بوده و در اتاق قفل شود .در غیر اينصورت آن اتاق ،محل مناسبی برای ارتبتاط جنستی
نیست .سعی شود كه رابطه جنستی زن و شتوهر هیچگتاه در جلتوی ديتدگان كودكتان
انجام نشود .اتاق خواب كودك نیز بايد حتی المقدور جدا شود.
می توان اولین تجربه جنسی را در خارج از منزل ودر جايی كه آرامتش و امنیتت كامتل
برای برقراری اين ارتباط وجود داشته باشد ،انجام داد.
اتاق ارتباط جنسی بايد عاری از وجود حیوانات و يا حشترات باشتد .وجتود حیوانتاتی
مانند سوسك و  ...مخصوصا برای خانم ها وحشت انگیز است و سبب ايجاد اضتطراب
و واكنش های ناخواسته می شود.
همچنین اتاق خواب بايد روشن باشد تا زوجین بتوانند براحتی همديگر را مشاهده كنند.
وجود آب يا هر نوشیدنی ديگری در اتاق خواب باعگ خواهتد شتد درصتورت احستاس
تشنگی زن يا مرد ،لزومی به خروج از اتاق نباشد.
نکاتی در خصوص اولین تماس جنسی (زفاف)
شب زفاف در خاطره تمامی زوجهای جوان يك شب ختاطره انگیتز و فرامتوش نشتدنی
است .منظور از شب زفاف زمانی است كه اولین تماس جنسی عتروس و دامتاد برقترار
می شود.

همچنانکه قبال گفته شد پیشنهاد می شود اولین ارتباط جنسی بالفاصله پس از جشتن و
مراسم عروسی صورت نگیرد.
می توان اولین تجربه جنسی را در جايی كه آرامش و امنیت كامتل بترای برقتراری ايتن
ارتباط وجود داشته باشد ،انجام داد.
اغلب تازه عروسان در نخستین تمتاس جنستی بصتورت فطتری دچتار انتدكی شترم و
هراس هستند.
اين وظیفه شوهر است كه وجود اين شرم و هراس فطتری زن را دريابتد و بتا آرامتش،
خودداری و صبوری میزان آن را كاهش دهد .شوهر در شب زفاف بايد تمتام تمهیتدات
الزم را به كار گیرد و در نهايت ماليمت و ظرافت عمل كند و بداند كه كوچکترين اشتتباه
ممکن است همسر او را خسته و دل آزرده نمايد كه گاه تا پايان زندگی زناشتويی آثتار
آن برجای می ماند.
برخی از باورهای نادرست و تاثیرگذار در زنان و مردان وجود دارد .اعتقاد و تاكید بتر
اين باورها می تواند سبب ايجاد تاثیرات ذهنی نامطلوب در هر كدام از زوجین گردد.
همواره زوجین بايد به دنبال اين باشند كته آموختته هتای غلتط و غیرعلمتی را از ذهتن
خارج كنند.
متاسفانه اين آموزش های نادرست سبب می شود كه زوجین در اولین تماس جنسی با
مشکالتی مواجه شوند كه بايد از آنها پرهیز كرد :برای مثال ممکتن استت زن در اولتین
تماس خود را منقبض كند به گونه ای كه دچار درد شود .همچنین تصتوراتی كته ممکتن
است درباره پرده بکارت و يا خونريزی زياد ناشی از پارگی آن در اولین تماس وجتود
داشته باشد ،كه تصوراتی نادرست بوده و نیاز به اصالح دارد.

آمادشی هاي پیش از ارتباط جنسی :زن و مرد پیش از آغاز ارتباط جنسی بايد خود را
بطور كامل آماده كنند.
نظافت :قبل از شروع رابطه جنسی بايد زن و مرد نظافت كامل داشته باشند و بنتابراين
تمیز بودن هنگام ارتباط جنسی ،مساله ای است كه بايد همواره رعايت شود .با توجه به
آلودگی های زياد پوستی و وجود بوهای ناخوشايند ،انجام نظافت كامل ضروری است.
دستگاه تناسلی نیز بايد كامال شستشو داده شود .برای ايتن كتار متی تتوان از صتابون
مايع استفاده كرد.
با توجه به وجود مقدارزيادی از انواع مختلفی از میکرب ها در البتالی موهتای دستتگاه
تناسلی ،تمام موهای زايد سیستم هتای تناستلی پتیش از تمتاس جنستی بايتد تراشتیده
شوند.
آراساتگی :رستول اكترم (ص) فرمتوده انتد :بهتترين زن ،زنتی استت كته بیشتتر بترای
شوهرش آرايش و زينت می كند اما از بیگانگان ختود را متی پوشتاند  .همچنتین امتام
صادق (ع) فرموده اند :هیچ زنی نبايد بیش از سه روز تترك آرايتش و زينتت كنتد مگتر
زنی كه شوهرش از دنیا رفته است  ....زيبايی زوجین در زمان ارتبتاط جنستی اهمیتت
دارد .زوجین هنگام ارتباط جنسی بايد خود را زيبا كننتد .در واقتع بهتترين محتل بترای
آرايش اتاق خواب و بهترين زمان برای انجام اينکار ،هنگام تماس جنسی است .همچنین
بايد همسران از مواد خوشبو كننده استفاده كنند .اين كتار بترای زن و شتوهر و بتويژه
برای مردان ،با توجه به بیشتر بودن بوهای ناخوشايند در آقايان ،ضرورت دارد.
تحریك جنسی :درصورت وجود و رعايت شرايط گفته شده و تمايل هتر دو طترف بته
رابطه جنسی ،معاشقه آغاز می شود .اين مرحله كته تحريتك جنستی ختانم هتا طتی آن
اتفاق می افتد قبل از نزديکی ضروری است .آغاز معاشقه با لمس ،نوازش نقاط حساس
بدن زن ،بوسیدن و اظهار عالقه و بیان كلمات محبت آمیز از جانتب شتوهر متی باشتد.
برخی از نقاط حساس بدن زن عبارت از صورت ،لب ها ،نرمه الله گوش ،گردن ،پستتان

ها (بويژه نوك پستان) ،شکم ،سطح داخلی ران ها ،باسن و ناحیه تناسلی (كته در ادامته
شرح داده خواهد شد) ،می باشد .در انتهای معاشقه رابطه جنسی اتفاق می افتتد .زمتان
مرحله معاشقه در افراد مختلف تفاوت دارد .اين مرحله شتامل لمتس اطتراف صتورت و
اعضای خاص و تحريك پذير جنسی بدن ،بوسیدن و  ...است .اين كار توستط متردان و
برای خانم ها انجام می شود .باتوجه به اينکه تحريك جنسی متردان توستط زنتان ،متی
تواند باعگ ايجاد انزال زودرس و پايان زودرس تماس جنسی شود.
بايد به ياد داشت كه به هیچ عنوان از فیلم ها يا موسیقی های مبتذل به منظتور تحريتك
جنسی استفاده نشود .از آنجايیکه اين فیلم ها يا موسیقی ها باعگ باالرفتن توقع جنسی
همسران می شود ،در دراز مدت نارضايتی جنسی را در همسران ايجاد خواهد نمود.
بنابراين با توجه به طوالنی تر بودن زمان ارضای جنسی زنتان در مقايسته بتا متردان،
آقايان بايد اقدام الزم را برای آماده كردن همسر خود انجام دهند .اين آمادگی بتا لمتس
تمام بدن زن شروع می شود .بايد نقاطی از بدن زن لمتس شتود كته متورد خواستته او
باشد و معموال اين نقاط را زن به شوهر اعالم می كند.
در اين مرحله و همزمان با آماده سازی مرحله برانگیختگی اتفاق می افتد و با تغییراتتی
مانند افزايش ضربان قلب ،تعتداد تتنفس ،انقبتاض هتای عضتالنی ،افتزايش فشتارخون،
برجستگی نوك پستان ها و كلیتوريس و مرطوب و لیزشتدن واژن در ختانم هتا همتراه
است .عالمت های اين مرحلته در آقايتان شتامل افتزايش ضتربان قلتب و تعتداد تتنفس،
انقباض های عضالنی ،افزايش فشارخون و بزرگ و سفت شدن آلت تناسلی است.
درزمینه معاشقه و آماده سازی زن برای رابطه جنسی ،آموزش هتای متذهبی روشتنی
نیز وجود دارد .در چند حديگ از حضرت رسول ا( ...ص) منقول استت كته:چتون كستی
بخواهد با زن خود جماع كند ،به روش مرغان نزد او نرود ،بلکه اول بتا او دستت بتازی
(معاشقه) و خوش طبعی بکند و بعد از آن جماع كنتد . 3حضترت علتی (ع) فرمتوده انتد:
هرگاه كسی خواهد با زن خود نزديکی كند تعجیل نکند ،كه زنان را كارها می باشد قبتل

از جماع  .امام جعفر صادق فرموده اند :هنگام مجامعت با زنتان مقتدمتا بته شتوخی و
بازی بپردازيد و آنها را از حیگ خواهش طبیعی آماده كنید  .نیتز فرمتوده انتد :پستتان
زن را مالش دهید تا براثر اين كار شهوتش غلبه كند .24همچنین آمده استت كته :مردانتی
كه از مجامعت فقط اطفای شهوت خود را می خواهند و زن را با مقدمات متذكور آمتاده
نمی كنند ستمکارانی بزرگند .2
مقاربت :پس از اين مرحله زن آماده برای تماس جنسی خواهد بود .بنتابراين مترد بايتد
صبر كند تا اين مراحل بطور كامل طی شتود .بتا توجته بته مستايل گفتته شتده دربتاره
ارضای جنسی خانم ها ،می توان پیش بینی كرد كه پس از ايتن مرحلته زن بته ارضتای
جنسی خواهد رسید .مرطوب و لیتز شتدن واژن يکتی از عاليتم آمتاده شتدن زن بترای
ارتباط جنسی است .بديهی است درصورت انجام رابطه جنستی از طترف مترد و بتدون
آمادگی زن ،ارضای جنسی برای زن ايجاد نخواهد شد .ارضای جنسی زن و شوهر در
دين مبین اسالم از اهمیتی ويژه برخوردار است .رسول اكرم (ص) فرموده انتد :زمتانی
كه مرد به همسرش توجه می كند دو فرشته در كنار او پهلو می گیرند و ثواب جهتاد در
راه خدا را دارد و وقتی زن و شتوهر بتا هتم آمیتزش جنستی دارنتد گناهانشتان ماننتد
برگهای درختان می ريزد و وقتی غسل می كنند تمام گناهان از ايشان جدا می شود.22
وضعیت مقاربت و مراحل آن :برای مقاربت وضعیت های متفتاوتی وجتود دارد كته در
اين قسمت به يکی از آنها پرداخته می شود:
 در اين وضعیت ابتدا زن به پشت می خوابد
 پاهای زن از زانو تا شده و كف پاها روی زمین قرار می گیرد و سپس زانوهتا از هتم
دور می شود
 مرد روی زن قرار می گیرد (با توجه به اينکه همه وزن خود را بترروی بتدن زن قترار
نمی دهد) و به آرامی و با نوازش بدن ،آلت خود را داخل اندام تناسلی زن می كند

 در همین حالت نوازش های بدن زن و مکالمات احساسی و جنسی انجام می شود
مقاربت پس از آماده شدن زن آغاز می شود .مقاربتت شتامل يتك ستری حركتات رفتت
وبرگشتی است كه با دو كلمه "حركت" و "توقف" تعريف می شود.
زوجین در هنگام قرار گرفتن در مقابل هم ،بايتد ستعی در مطابقتت دادن سیستتم هتای
تناسلی داشته و نیز بايد توجه داشته باشند كه سیستم تناسلی زن بطور معمتول بستته
است .پس از قرار گرفتن كامل اعضای تناسلی زوجین در مقابل هتم ،حركتت آرام آغتاز
میشود .مکالمات احساسی و صحبت هايی كه بیانگر احساستات جنستی استت نیتز در
همین زمان ادامه می يابد .تاكید می شود كه بايد در زمان رابطه جنسی ايتن مکالمتات و
صحبت ها رد وبدل شود و رابطه جنسی نبايد در سکوت برگزار شود.
حرکت هاي هنگام مقاربت :همانطور كه گفته شد اين فعالیت تركیبی از دو حالت توقتف
و حركت است .اين حركات بايد كامال آرام صورت گیرد و همواره بايتد نیتاز بته آمتاده
شدن دستگاه تناسلی زن برای مقاربت ،مد نظر زوجین باشد .اين حركتات بصتورت دو
طرفه صورت می گیرد و بايد خانم ها نیز هماننتد آقايتان حركتت كننتد .اگتر حركتت از
طرف هر دو همسر صورت گیرد ،هر دوی آنها احساس مناسبی خواهند داشت.
بايد توجه داشت كه حركت مکتانیکی در رابطته جنستی ارزش زيتادی نداشتته و پديتده
احساسی دارای ارزش است و بايد زن و مرد با هم به احساس خوب جنسی برسند كته
انتهای اين احساس جنسی ،ارضای جنسی است .ارضاء در زنان احساسی بتوده و نیتز
با خارج شدن ترشحات مختصری همراه است .در مردان ارضای جنسی با خروج متايع
منی مشخص می شود.
ارضاي جنسی :ارضای جنسی در مرد با خروج مايع منی و اسپرم همراه است.
خانم ها در مرحله ارضای جنسی ترشحات مختصری داشته و نیز اين حالتت در ختانم
ها دارای عالمت های خاصی است .اين عالمت ها عبارتند از:

عالمت اول :همزمان با رسیدن به ارضای جنسی در خانم ها حدود  3-انقباض در كل
بدن به شکل حركات ريتمیك ايجاد می شود.
عالمت دوم :همانطور كه گفته شد در زمان حركات آرام جنسی و پیش از آن ،مکالمتات
احساسی و صحبت هايی كه بیتانگر احستاس جنستی استت بیتان متی شتود .در زمتان
ارضای جنسی زن اين صحبت ها رد و بدل نمی شود و سکوت اتفاق می افتد.
عالمت سوم :زن بعد از رسیدن به ارضای جنسی سنگین و كامال آرام و بی حركت
شده و تمايل دارد كه تمام بدن خود را تکیه دهد (مشابه حالتی كه در موقع از حال
رفتن اتفاق می افتد) و معموال رسیدن خود را به ارضای جنسی بیان می كند.
عالمت چهارم :تغییراتی در رنگ پوست در كنار گردن و پشت بوجود متی آيتد .در ايتن
حالت پوست قرمز می شود و تغییر رنگ در منطقه چهره ،سینه و گردن بوجود می آيد.
اين حالت نیز نشان دهنده رسیدن زن به مرحله ارضای جنسی است.
حصول اطمینان از ارضاي جنسی زن :با توجه به واضح نبودن مرحله ارضای جنسی
در خانم ها ،آقايان بايد به موارد گفته شده بترای اطمینتان از ارضتای جنستی زن دقتت
الزم را داشته باشند .همانطور كه گفته شد تشخیص اين مرحله در آقايان بتا توجته بته
خروج مايع منی آسان است.
زمان الزم برای رسیدن خانم ها به مرحله ارضای جنسی متفاوت است .آمادگی مطترح
شده برای تماس جنسی نیز برای كاهش اين زمان است .به دلیل اينکته سیستتم تناستلی
مردان دارای گیرنده های حسی بسیار زيادی است ،به سرعت بته ارضتای جنستی متی
رسند.

در بیشتر مواردی كه ارتباط جنسی بدون آمادگی اتفاق می افتد ،زن به ارضای جنستی
نرسیده ولی مردان به ارضای جنسی می رسند كه اين ختود از متوارد آستیب شناستی
روابط جنسی است.
تصور يا آگاهی مردان در اينکه توانايی ارضای جنسی همسر خود را ندارند ،برای آنهتا
بسیار زجرآور است .رعايت دستورات گفته شده برای رسیدن هر دو زوج بته ارضتای
جنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.
ابتالی به برخی از بیماری ها باعتگ تستريع يتا تتاخیر در رستیدن بته ارضتای جنستی
خواهد شد .در صورت وجود اين بیماری ها يا شك به وجتود آنهتا ،بايتد پیگیتری هتای
الزم برای درمان آنها صورت گیرد.
بعد از پايان يافتن رابطه جنسی حتما الزم است كه مرد از نظر عتاطفی بته همستر ختود
توجه كند ،او را در آغوش بگیرد ،به مکالمات احساسی ادامه دهد و به همسر خود ابراز
عالقه كند.
درخاتمه بايد حتما غسل جنابت و استحمام انجام شود.
میزان روابط جنسی زن و شوهر بايد به اندازه ای باشتد كته رضتايت هتر دو طترف را
تامین نمايد .كم بودن روابط جنسی يا افراط در آن كه نارضايتی هركتدام از زوجتین را
به دنبال داشته باشد نیازمند مراجعه به پزشك و معالجه های الزم است.
در صورت وجود مشکل در برقراری رابطه جنسی بايد از وجود مشاورين بهره گرفتت.
متخصصین زنان ،متخصصین اورولتوژی ،متخصصتین روانشناستی و روانپزشتکی و
برخی ديگر از رشته های مرتبط در اين زمینه می توانند كمك های قابتل تتوجهی را بته
اين مشاورين در راستای حل مشکل زوجین ارايه نمايند.

تنظیم خانواده در آغاز
ت کیل خانواده

اكثر زوجین داشتن فرزند را به عنوان يکی از خواسته ها و هدف های خود در زندگی
مشترك مدنظر دارند ولی ممکن است كه خانواده ها بخواهند كه با گذشت يك فاصله
زمانی دلخواه از ازدواج ،فرزند داشته باشند.
همچنین بايد به خاطر داشت كه اگر ازدواج در سن كمتر از
بايد اولین بارداری پس از
سن كمتر از

سال انجام شده باشد،

سالگی رخ دهد .بايد به ياد داشته باشیم كه بارداری در

سال پرخطر بوده و احتمال پیامدهای خطرناك برای مادر و كودك در

اين بارداری ها بسیار زياد است.
به همین دلیل آگاهی از تنظیم خانواده و مزايای آن در راستای پیشگیری از بارداری
ناخواسته يا بارداری پرخطر برای افرادی كه در آستانه تشکیل خانواده و آغاز زندگی
مشترك قرار دارند مهم است .با توجه به مناسب بودن برخی از روش های پیشگیری
از بارداری برای ابتدای زندگی مشترك ،در اين بخش به توضیحات مربوطه خواهیم
پرداخت:

قرص هاي ترکیبی پی گیري از بارداري
قرص های تركیبی پیشگیری از بارداری (با نام های ال دی وتری فازيك) كه در شبکه
بهداشت و درمان وجود دارند ،از روش های مناسب برای زوجین جوان در ابتدای
زندگی مشترك هستند .اين قرص ها هورمون های استروژن و پروژسترون دارند كه
در بدن خانم ها نیز ساخته می شود .اين قرص ها با جلوگیری از تخمك گذاری از
بارداری پیشگیری می كنند.
اطالعاتی كه بايد از اين قرص ها داشته باشید تا بتوانید تصمیم صحیحی برای استفاده
از آنها بگیريد عبارتند از:
چگونه باید قرص را خورد؟
 اين قرص ها روزی يك عدد خورده می شود .نبايد خوردن روزانه قرص را فراموش
كنید  ،به همین دلیل بهتر است كه آن را با كاری كه هرروزه انجام می دهید مانند
مسواك زدن يا نماز خواندن هماهنگ كنید .اگر از اين قرص ها استفاده كنید نیاز به
انجام كار خاصی در هنگام تماس جنسی نخواهید داشت.
اثربخ ی قرص چقدر است؟

 اگر قرص را هرروزه و مرتب بخوريد ،بسیار موثر است .از هر  44خانمی كه از اين
قرص ها استفاده می كنند ،كمتر از دو نفر باردار می شود .اگر خوردن قرص ها را
فراموش كنید ،احتمال بارداری وجود دارد.
قرص چه اثري بر سالمتی دارند؟
 قرص برای خانم های سالم ضرری نداشته و نیز از بروز بعضی از سرطان ها
جلوگیری می كند.
آیا قرص باعث کاهش درد ،خونریزي قاعدشی و منظم شدن عادت ماهانه می شود؟
 بلی و همچنین به دلیل كم شدن خونريزی قاعدگی ،فرد كمتر دچار كم خونی می شود.
آیا قرص عوارض جانبی دارد؟
 قرص عوارض جانبی بدون خطر و مشکالت كوچکی را در اوايل دوران استفاده در
بعضی مصرف كنندگان ايجاد می كند .در اغلب موارد عوارض جانبی در سه ماهه اول
مصرف قرص از بین می روند يا خیلی كم می شوند.
آیا قرص از فرد در برابر بیماریهاي مقاربتی وایدز محافظت می کند؟
 قرص از بیماری های مقاربتی و ايدز پیشگیری نمی كند .برای پیشگیری بیماريهای
قابل انتقال از طريق تماس جنسی ،انتقال ويروس و بیماری ايدز بايد از كاندوم
استفاده كنید.
آیا می توان استفاده از قرص را به راحتی قطع کرد؟
 قطع مصرف قرص آسان است و به فاصله كوتاهی پس از قطع مصرف قرص احتمال
بارداری وجود دارد.
چه افرادي می توانند از قرص استفاده کنند؟
اغلب خانم ها می توانند از قرص های تركیبی استفاده كنند ،مگر اينکه:
•

احتمال می دهید كه باردار هستید .در اينصورت بايد برای بررسی قطعی بودن

با رداری و آزمايش های الزم به مركز بهداشتی درمانی يا پزشك مراجعه كنید .اگر
نتیجه بررسی ها و يا آزمايش منفی بود ،می توانید از قرص استفاده كنید.
•

سن شما  4سال يا بیشتر باشد و سیگاری باشید.

•

فشارخون ماكزيمم شما

يا بیشتر يا فشار خون مینیمم شما  4يا بیشترباشد،

در اين حالت استفاده از اين قرص ها ممنوع است،
•

فشارخون ماكزيمم شما  3يا بیشتر يا فشارخون مینیمم شما

يا بیشتر باشد.

در اين حالت بهتر است يك روش ديگر انتخاب كنید.
عوارض جانبی احتمالی قرص چیست؟
ممکن است هم زمان با استفاده از قرص با برخی عوارض جانبی روبرو شويد .اين
عوارض معموال نشانه بیماری نیستند .البته بايد در نظر داشته باشید كه مدتی طول می
كشد تا بدن شما به قرص عادت كند .اين زمان معموال حدود سه ماه است و در طول
سه ماه اغلب اين عوارض خود به خود برطرف می شوند و يا كاهش زيادی پیدا می
كنند .بايد به ياد داشت كه افراد مختلف ،عکس العمل های متفاوتی نسبت به قرص
دارند .بنابراين ممکن است اين عوارض در نصف افرادی كه قرص می خورند اصال به
وجود نیايد.
عوارض قرص و کارهایی که در صورت دیده شدن آنها باید انجام شود چیست؟
 تهوع و استفراغ :اگر تا دوساعت بعد از خوردن قرص استفراغ كرديد ،يك قرص ديگر
از يك بسته ديگر مصرف كنید .ممکن است كه خوردن قرص بعد از غذا باعگ كمتر
شدن تهوع شود .در موارد اسهال شديد يا استفراغ بیشتر از  2روز دستورالعمل
استفاده از كاندوم درمورد دوروز فراموشی خوردن قرص را كه در همین كتاب آمده
است اجرا كنید.
 حساسیت پستانها :از پستان بندهای محکم و مسکن های معمولی مانند استامینوفن و
كمپرس سرد يا گرم استفاده كنید .اگر مشکل رفع نشد به مراكز بهداشتی درمانی يا
پزشك مراجعه كنید.
 سردرد :اگر به سردرد خفیف دچار شديد می توانید از داروهای مسکن ساده ،مانند
استامینوفن ،استفاده كنید .اگر سردردهای شما با مصرف قرص های پیشگیری از
بارداری شديدتر شد يا دفعات سردرد بیشتر شد ،بهتر است كه روش پیشگیری از

بارداری خود را عوض كنید .برای تغییر روش پیشگیری از بارداری به واحدهايی كه
خدمت تنظیم خانواده را ارايه می كنند مراجعه كنید.
 تغییر عادت ماهیانه :اگر مبتال به خونريزی يا لکه بینی بین دو عادت ماهانه شديد ،به
ياد داشته باشید كه اين مشکل در ماه های اول خوردن قرص و يا به داليلی مثل
فراموشی خوردن قرص ،خوردن قرص در زمان اسهال يا استفراغ يا همراه با
ريفامپین يا دارو های ضد صرع ديده می شود .در اين موارد برای تصمیم گیری
درست به واحد ارايه خدمت تنظیم خانواده مراجعه كنید.
 لکه بینی بین قاعدشیها :اگر مشکل لکه بینی بین قاعدگی برای شما پیش آمد ،فقط در
يك دوره و در روزهای لکه بینی ،يك قرص ال-دی اضافه از يك بسته جديد تا دوروز
بعد از پايان لکه بینی مصرف كنید (حتما بايد يك بسته جديد تهیه كنید) .اگر بازهم لکه
بینی ادامه پیدا كرد ،به مراكز بهداشتی درمانی يا پزشك مراجعه كنید.
چه م کالت دیگري با استفاده از قرص ممکن است بوجود بیاید؟
افزایش وزن بدلیل تجمع مايع دربدن بخاطر اثر پروژسترون ،زياد شدن اشتها و
خوردن بیشتر مواد غذايی است .اين مشکل با ورزش منظم و رژيم غذايی كه قند و
چربی آن كمتر باشد ،بهبود می يابد.
 اسهال شدید یا استفراغ بی تر از  2روز :دستورالعمل استفاده از كاندوم درمورد دو
روز فراموشی خوردن قرص را اجرا كنید.
 نامرتب خوردن قرص می تواند باعگ شديدتر شدن خونريزی ها و نیز احتمال
بارداری شود.
 اشر قرص ترکیبی براي شما مناسب نیست ،برای مشاوره و انتخاب يك روش ديگر
به واحد ارايه خدمت يا پزشك مراجعه كنید.
چه آزمایش ها و معاینه هایی براي استفاده از قرص هاي ترکیبی الزم است؟
برای استفاده از قرصهای تركیبی آزمايش ها و معاينه های مختصری بايد انجام شود.
اين بررسی ها عبارتند از:

 اندازه گیری چربی های خون و بررسی وضعیت انعقادی برای افرادی كه بستگان
درجه اول زير  4سال آنها مبتال به بیماريهای قلبی باشند.
 اگر زردی داريد يا پوست و چشم شما همزمان با استفاده از قرص های تركیبی زرد
شد ،از مصرف قرص تركیبی صرفنظر كرده و برای انتخاب يك روش ديگر پیشگیری
از بارداری به واحد ارايه خدمت مراجعه كنید.
 برای بررسی هرگونه توده در پستان به مراكز بهداشتی درمانی يا پزشك مراجعه
كنید .اگر شك به وجود توده ای در پستان داشتید ،تا تشخیص كامل از ساير روشهای
پیشگیری از بارداری استفاده كنید.
 پاپ اسمیر در تشخیص ابتال به سرطان گردن رحم يا تغییراتی در گردن رحم كه می
تواند به سرطان تبديل شود ،اهمیت ويژه ای دارد .همه خانم های

 24-ساله كه

يکبار ازدواج كرده اند ،بايد سه سال پشت سرهم آزمايش پاپ اسمیر انجام دهند .اگر
اين سه آزمايش منفی باشد ،پاپ اسمیرهای بعدی هر سه سال يکبار انجام خواهد شد.
روش خوردن قرص
 قرص باید هر روز و به طور مرتب خورده شود .بعضی از نکات مهم در استفاده و
خوردن قرص عبارتند از:
 .به ياد داشتن نام قرص؛
 .2دقت به ترتیب خوردن قرص ازروی عالمت پشت بسته؛
 .4همزمان كردن خوردن قرص با يك كار هر روزه برای اين كه به ياد داشتن
خوردن قرص برای شما آسان شود( .می توان خوردن قرص را با كاری كه همه
روزه در وقت مشخصی انجام می دهید و به ياد سپردن آن برای شما آسان است،
مانند مسواك زدن ،غذا ،خواب و يا خواندن نماز هماهنگ كنید)؛
 .3نگهداری قرص در جای معین؛
 .لزوم رعايت فاصله هفت روزه بین بسته های  2عددی قرص برای مثال :اگر
آخرين قرص بسته قبلی روزشنبه تمام شده باشد ،خوردن اولین قرص بسته جديد در
روز يکشنبه هفته بعد شروع می شود)؛

 .در بسته های  2عددی دارای هفت قرص آهن ،فاصله ای بین دو بسته وجود
ندارد .اگر از بسته های  2عددی دارای  3عد قرص آهن استفاده می كنید ،روز بعد از
تمام شدن بسته قبلی ،مصرف بسته جديد قرص را شروع كنید ،بايد توجه داشت كه
بیشتر شدن فاصله زمانی گفته شده بین دو بسته قرص ،احتمال بارداری را بشدت
زياد می كند.
چه زمانی باید استفاده ازقرص هاي ترکیبی را آغاز کرد؟
مصرف قرص در دوران خونریزي قاعدشی :مصرف اين قرص ها بايد درپنج روز اول
قاعدگی (روز اول تا پنجم) شروع شود .برای اطمینان بیشتر ،بهتراست مصرف آن را
از روز اول خونريزی قاعدگی شروع كرد.
در شرايط زير نیز می توانید استفاده از قرص را آغاز كنید:
عادت ماهانه كه در پنج روز گذشته شروع شده باشد
نداشتن تماس جنسی پس از پايان آخرين دوره قاعدگی
استفاده صحیح از روش های پیشگیری از بارداری
تغییر روش قبلی و استفاده از قرص
اگرتغییر روش از كاندوم و در يکی از

روز اول قاعدگی باشد ،می توانید مصرف

قرص را بالفاصله شروع كنید .درغیراينصورت می توانید به روش های زير عمل كنید:
.

شروع استفاده از قرص را تا قاعدگی بعدی به تاخیر انداخته و تا آن زمان از

كاندوم استفاده كنید،
.2

قبل از شروع استفاده از قرص برای بررسی وضعیت حاملگی اقدام كنید.

فراموشی در خوردن قرص ها :فاصله زمانی بین تمام شدن يك بسته وآغاز بسته
بعدی در بسته های  2عددی هفت روز است .اگر نمی توانید به حافظه خود اعتماد
كنید ،بهتر است ازيك روش ديگراستفاده كنید.

درصورت فراموشی مصرف قرص هاي ال دي و تري فازیك چه باید کرد؟
•

فراموشی یك قرص ال دي یا تري فازیك :درصورت فراموشی يك قرص و به ياد

آوردن آن تا زمان خوردن قرص بعدی ،به محض به ياد آوردن ،قرص فراموش شده
را بخوريد و خوردن بقیه قرص ها را تا پايان بسته طبق معمول ادامه دهید .درصورت
به ي ادآوردن قرص فراموش شده در زمان خوردن قرص بعدی ،دو قرص را همزمان
با هم خورده و بقیه را طبق معمول ادامه دهید .درصورت فراموشی يك قرص ،نیازی
به استفاده ازروش كمکی نداريد.
•

فراموشی دو قرص ال دي یا تري فازیك :به محض به ياد آوردن ،در دو شب بعد،

هر شب دو قرص بخوريد و بقیه قرص ها را طبق معمول ادامه دهید و تا يك هفته نیز
از يك روش كمکی پیشگیری از بارداری مثل كاندوم استفاده كنید.
•

فراموشی بی تر از دو قرص ال دي یا تري فازیك :به محض به ياد آوردن ،بقیه

قرص ها را روزی يك عدد بخوريد و تا يك هفته نیز از يك روش كمکی پیشگیری از
بارداری مثل كاندوم استفاده كنید .بالفاصله بعد از تمام شدن اين بسته ،خوردن بسته
بعدی را بدون هفت روز فاصله آغاز كنید و پس از تمام شدن بسته جديد فاصله هفت
روزه را رعايت كنید.
برخی نکات مهم در استفاده از قرص عبارتند از:
•

اگر خوردن مرتب قرص را فراموش كنید ،احتمال بارداری ناخواسته وجود خواهد

داشت؛
•

عوارض جانبی اغلب شايع و بی خطر است ،درصورت اذيت كننده بودن به واحد

ارايه خدمت مراجعه كنید؛
•

درصورت وجود هر سوال يا مشکلی به واحد ارايه خدمت مراجعه كنید؛

•

در فاصله يك هفته قبل از تمام شدن بسته قرص ،برای تهیه بسته جديد به واحد

ارايه خدمت يا داروخانه مراجعه كنید.

•

در هر مراجعه فشارخون و وزن كنترل شده و آموزش های الزم درباره چگونگی

مصرف قرص ،رضاي ت از مصرف قرص ،فراموشی ها و چگونگی برخورد با آنها،
شکايت ها ،هشدارها و يا عوارض مصرف قرص بررسی می شود.
اشرچه م اهده عالی م زیر بسیار نادر است ،اما آن ها را به یاد داشته باشید و در
صورت وجود هر کدام از آنها سریعا به بیمارستان یا پزشك مراجعه کنید:
•

درد شديد در قسمت باالی شکم

•

تورم يا درد شديد در يك پا

•

درد قفسه سینه و يا تنگی نفس يا سرفه با خلط خونی

•

مشکالت چشمی (تاری ديد ،دوبینی وكوری)

•

سردرد غیرمعمول (سردرد شديد و يا ضربانی و يا سردرد در يك طرف سر)

نکته مهم:
اگر به هر دلیل به هر واحد ارايه دهنده خدمت سالمت ،پزشك ،بیمارستان و ...مراجعه
كرديد ،بايد به ارايه دهنده خدمت بگويید كه از قرص های پیشگیری از بارداری استفاده
می كنید.
مراجعه مجدد مصرف کننده قرص ترکیبی
در زمان های تعیین شده برای مراقبت و گرفتن بسته های بعدی قرص مراجعه كنید.
اگر از مصرف قرص راضی هستید ،حتما قبل از تهیه بسته جديد ،برای كنترل وضعیت
سالمتی خود كه ممکن است بر ادامه مصرف قرص اثر بگذارد مراجعه كنید.

اشر همزمان با استفاده کننده از قرص:
 به سردردهای مکرر يا سردردهای شديد مبتال شديد؛
 تغییراتی در وضعیت سالمتی شما بوجود آمد يا؛
 مشکلی برای شما ايجاد شد؛

بايد استفاده از قرصها را قطع و برای انتخاب يك روش ديگر پیشگیری از بارداری
اقدام كنید.
 اگر مصرف ريفامپین يا داروهای ضد صرع را شروع كرده ايد بايد از كاندوم نیز
همزمان با مصرف قرص استفاده كنید .اگر استفاده از اين داروها بیشتر از يك سیکل
قاعدگی ادامه پیدا می كند ،به مراكز بهداشتی درمانی و يا پزشك مراجعه كنید تا در
تغییر روش و انتخاب روش جديد به شما كمك كنند.

آمپول ترکیبی پی گیري از بارداري
آمپول تركیبی پیشگیری از بارداری (يك ماهه) در شبکه بهداشت و درمان وجود دارد.
اين آمپول يکی از روش های مناسب پیشگیری از بارداری برای زوجین جوان در
ابتدای زندگی مشترك است .اين آمپول هم مانند قرص هاي تركیبی هورمون های
استروژن و پروژسترون دارند كه در بدن خانم ها نیز ساخته می شود .اين آمپول با
جلوگیری از تخمك گذاری از بارداری پیشگیری می كنند.
اطالعاتی كه بايد از اين آمپول داشته باشید تا بتوانید تصمیم درستی برای استفاده از
آنها بگیريد عبارتند از:
چگونه بایدآمپول را تزریق کرد؟
 آمپول يك ماهه توسط كاركنان بهداشتی دوره ديده يا پزشك ،ماهی يك بار باالی
بازو يا قسمت فوقانی خارجی باسن تزريق می شود.
اثربخ ی آمپول چقدر است؟
 از هر  44خانمی كه در سال اول از اين آمپول استفاده می كنند ،كمتر از يك نفر
باردار می شوند.
 اگر تزريق آمپول را فراموش كنید ،احتمال بارداری وجود دارد.
آمپول چه اثري بر سالمتی دارد؟

 آمپول برای خانم های سالم ضرری نداشته وبرای افرادی كه با استفاده مداوم و
هرروزه از روش مشکل دارند مناسب است.
آیا آمپول باعث کاهش درد شدید و خونریزي قاعدشی می شود؟
 بلی .همچنین به دلیل كم شدن خونريزی قاعدگی ،فرد كمتر دچار كم خونی می شود.
آیا آمپول عوارض جانبی دارد؟
 آمپول عوارض جانبی بدون خطر و مشکالت كوچکی را در اوايل دوران استفاده در
بعضی مصرف كنندگان ايجاد می كند .اغلب موارد عوارض جانبی در  2-4ماه اول
استفاده ،از بین می روند يا خیلی كم می شوند.
آیا آمپول از فرد در برابر بیماریهاي مقاربتی و ایدز محافظت می کند؟
 آمپول از بیماری های مقاربتی و ايدز پیشگیری نمی كند .برای پیشگیری بیماريهای
قابل انتقال از طريق تماس جنسی ،انتقال ويروس و بیماری ايدز بايد از كاندوم
استفاده كنید.
آیا می توان استفاده از آمپول را به راحتی قطع کرد؟
 قطع مصرف آمپول آسان است و به فاصله كوتاهی پس از قطع مصرف آمپول
احتمال بارداری وجود دارد.
چه افرادي می توانند از آمپول استفاده کنند؟
شما به احتمال زياد می توانید از آمپول يکماهه استفاده كنید ،مگر اينکه:
•

احتمال بدهید كه باردار هستید .در اينصورت بايد برای بررسی قطعی بودن

بارداری و آزمايش های الزم به مركز بهداشتی درمانی يا پزشك مراجعه كنید .اگر
نتیجه بررسی ها و يا آزمايش منفی بود ،می توانید از آمپول استفاده كنید.
•
•

سیگاری باشید و سن شما  4سال يا بیشتر باشد.
فشارخون ماكزيمم شما

يا بیشتر يا فشارخون مینیمم شما  4يا بیشترباشد،

در اين حالت استفاده از اين آمپول ممنوع است،
•

فشارخون ماكزيمم شما  3يا بیشتر يا فشارخون مینیمم شما

در اين حالت بهتر است يك روش ديگر انتخاب كنید.

يا بیشتر باشد.

عوارض جانبی احتمالی چیست؟
ممکن است هم زمان با استفاده از آمپول يکماهه با برخی عوارض جانبی روبرو شويد.
اين عوارض معموال نشانه بیماری نیستند .بايد به ياد داشته باشید كه مدتی طول می
كشد تا بدن شما به آمپول عادت كند .اين زمان معموال حدود سه ماه است و در طول
سه ماه اغلب اين عوارض خود به خود برطرف می شوند و يا اينکه خیلی كمتر می
شوند .بايد به ياد داشته باشیم كه افراد مختلف ،عکس العمل های متفاوتی نسبت به
آمپول يکماهه دارند .بنابراين ممکن است اين عوارض در نصف افرادی كه از اين آمپول
استفاده می كنند اصال به وجود نیايد.
عوارض آمپول و کارهایی که باید براي آنها انجام شود چیست؟
 سردرد و سرشیجه :در صورت بروز سردردهای ناشی از آمپول ،می توان از مسکن
های معمولی مانند آسپیرين ،ايپوبروفن يا استامینوفن استفاده نمود .اگر سردرد
برطرف نشد به مراكز بهداشتی درمانی يا پزشك مراجعه كنید.
 حساسیت پستانها :از پستان بندهای محکم و مسکن های معمولی مانند استامینوفن و
كمپرس سرد يا گرم استفاده كنید .اگر مشکل رفع نشد به مراكز بهداشتی درمانی يا
پزشك مراجعه كنید.
 افزایش وزن :افزايش وزن به دلیل تجمع مايعات در بدن ،افزايش اشتها و به دنبال آن
خوردن غذای بیشتر است .افزايش وزن با ورزش منظم و رعايت رژيم غذايی برطرف
خواهد شد.
 جوش صورت :با تغییر رژيم غذايی (كاهش مصرف چربی ،خصوصا تنقالت چرب و
افزايش مصرف میوه و سبزی تازه) و تمیز نگه داشتن پوست برطرف می شود.
 خونریزي نامنظم رحمی :اين عارضه شايع نیست و اگر اتفاق بیفتد معموال در عرض
 2-4ماه اول استفاده از آمپول برطرف می شود .برای رفع اين مشکل می توان از
قرص ايپوبروفن در سه وعده ،به مدت پنج روز استفاده نمود .اگر خونريزی نامنظم
رحمی بعد از سه ماه اول ادامه پیدا كرد ،به مراكز بهداشتی درمانی يا پزشك مراجعه
كنید.

چه م کالت دیگري با استفاده از قرص ممکن است بوجود بیاید؟
 افسردشی :اين عارضه با ادامه استفاده از آمپول ،رفع می شود .در غیر اينصورت و
در صورت گذشت زمان بیشتر از سه ماه ،به مراكز بهداشتی درمانی يا پزشك
مراجعه كنید.
 خونریزي شدید و طوالنی رحمی :معموال در  2-4ماه اول استفاده از آمپول برطرف
می شود .برای رفع اين مشکل می توان از قرص ايپوبروفن در سه وعده و به مدت
پنج روز استفاده نمود .اگر خونريزی شديد و طوالنی رحمی بعد از سه ماه اول ادامه
پیدا كرد ،به مراكز بهداشتی درمانی يا پزشك مراجعه كنید.
 قطع قاعدشی :اين عارضه شايع نیست .درصورت وقوع بايد از نظر بارداری بررسی
شويد .اگر اين قطع قاعدگی از عوارض آمپول باشد و نتوانید آن را تحمل كنید ،می
توانید برای تغییر روش خود به مراكز بهداشتی درمانی برويد.
چه آزمایش ها و معاینه هایی براي استفاده از آمپول یك ماهه الزم است؟
برای استفاده از آمپول يك ماهه آزمايش ها و معاينه های مختصری بايد انجام شود.
اين بررسی ها عبارتند از:
 اندازه گیری چربی های خون و بررسی وضعیت انعقادی برای افرادی كه بستگان
درجه اول زير 4سال آنها بیماری قلبی داشته باشند.
 اگر زردی داريد يا پوست و چشم شما همزمان با استفاده از قرص های تركیبی زرد
شد ،از مصرف آمپول يك ماهه صرفنظر كرده و برای انتخاب روشهای ديگر به واحد
ارايه خدمت مراجعه كنید.
 برای بررسی هرگونه توده در پستان به مراكز بهداشتی درمانی يا پزشك مراجعه
كنید .اگر شك به وجود توده ای در پستان داشتید ،تا تشخیص كامل از روشهای ديگر
استفاده كنید.
 پاپ اسمیر براي تشخیص سرطان گردن رحم يا تغییراتی در گردن رحم كه می تواند
به سرطان تبديل شود ،خیلی مهم است .همه خانم های

 24-ساله كه يکبار ازدواج

كرده اند ،بايد سه سال پشت سرهم پاپ اسمیر انجام دهند .اگر اين سه آزمايش منفی
بود ،پاپ اسمیرهای بعدی هر سه سال يکبار انجام خواهد شد.

روش تزریق آمپول
 تزريق آمپول يکماهه بايد هر  44روز يکبار انجام شود .اگر شما تا  4روز زودتر يا 4
روز ديرتر مراجعه كنید ،می توانید آمپول را تزريق كنید ولی بايد زمان تعیین شده را
رعايت كنید نبايد بگذاريد بیشتر از  44روز بین تزريق ها فاصله بیفتد.
 تزريق آمپول يك ماهه عضالنی در باالی بازو و يا در قسمت فوقانی خارجی باسن
تزريق می شود .محل تزريق را نبايد ماساژ دهید.
چه زمانی باید استفاده از آمپول یك ماهه را شروع کرد؟
دوران خونریزي قاعدشی :اولین تزريق (شروع استفاده از روش) بايد در يکی از پنج
روز اول قاعدگی انجام شود.
عالیم زیر را به یاد داشته باشید و در صورت وجود هر کدام از آنها سریعا به
بیمارستان یا پزشك مراجعه کنید:
•

درد شديد در قسمت باالی شکم

•

تورم يا درد شديد در يك پا

•

درد قفسه سینه و يا تنگی نفس يا سرفه با خلط خونی

•

مشکالت چشمی (تاری ديد ،دوبینی و از دست دادن قدرت ديد)

•

سردرد غیرمعمول (سردرد شديد و يا ضربانی و يا سردرد در يك طرف سر)

•

زردی پوست

نکته مهم:

اگر به هر دلیلی به هر واحد ارايه دهنده خدمت سالمت ،پزشك ،بیمارستان و ...مراجعه
كرديد ،بايد به ارايه دهنده خدمت بگويید كه از آمپول تركیبی پیشگیری از بارداری
استفاده می كنید.
در هر ويزيت پیگیری نیز ممکن است الزم باشد كه بنا به تشخیص ارايه دهنده خدمت
به برخی از اقدامات مثل معاينه يا آزمايش احتیاج داشته باشید.
مراجعه هاي بعدي :در زمان های تعیین شده برای مراقبت و تزريق آمپول بعدی
مراجعه كنید .اگر از روش راضی هستید ،حتما قبل از تزريق بعدی ،برای كنترل
وضعیت سالمتی خود كه ممکن است بر ادامه استفاده از روش اثر بگذارد مراجعه
كنید.

کاندوم
كاندوم يکی ديگر از روش های مناسب پیشگیری از بارداری برای زوجین جوان است.
كاندوم مردانه يك پوشش از جنس التکس است كه آلت تناسلی را هنگام تماس جنسی
می پوشاند .همه مردان ،بجز افرادی كه خود يا همسرشان به التکس حساسیت دارند،
می توانند از كاندوم استفاده كنند.
کاندوم تنها روشی است که بطور همزمان ازبارداري و بیماریهاي قابل انتقال از
طریق تماس جنسی ،آلودشی به ویروس ایدز و بیماري ایدز پی گیري می کند.
اگر فردی فکر می كند كه در معرض ابتال به بیماری های قابل انتقال از طريق تماس
جنسی است ،بايد از كاندوم استفاده كند.
در استفاده از کاندوم باید به چه نکاتی توجه کنید؟
 استفاده صحیح از كاندوم در هر تماس جنسی ،در پیشگیری از بارداری ،بیماری های
قابل انتقال از طريق تماس جنسی ،انتقال ويروس و بیماری ايدز بسیار موثر است.

 می توانید از كاندوم همراه با ساير روشهای تنظیم خانواده برای محافظت دوگانه
استفاده كنید .كاندوم می تواند به عنوان پشتیبان ساير روش های تنظیم خانواده
استفاده شود( .مثل مواردی كه در فراموشی خوردن قرص ها گفته شد).
 كاندوم را می توانید در همه واحدهای ارايه خدمت ،بسیاری از داروخانه ها و
فروشگاه های لوازم بهداشتی تهیه كنید و استفاده از آن آسان است.
 استفاده كنندگان از كاندوم ،مشکل كم شدن لذت جنسی ندارند.
چگونه باید از کاندوم استفاده کنید؟
 در هر تماس جنسی از يك كاندوم جديد استفاده كنید؛
 بسته كاندوم را با دقت بازكنید تا با ناخن ،انگشتر و  ...سوراخ نشود؛
 كاندوم را روی نوك آلت قرار دهید و حلقه آن را به سمت انتهای آلت تناسلی
بچرخانید؛
 تمام كاندوم را تا انتهای آلت باز كنید .اگر كاندوم براحتی باز نشده ،دوباره جمع شود
يا كهنه باشد ،بايد از كاندوم ديگری استفاده كنید؛
 در تمام مدت تماس جنسی از كاندوم استفاده كنید؛
 حلقه كاندوم را پس از انزال نگه داريد تا كاندوم سر نخورد يا خارج نشود و آلت را
در حالی كه هنوز درحال تحريك شده است از واژن خارج كنید،
 كاندوم را در سطل آشغال بیندازيد.
چه چیزهایی را باید به یاد داشته باشید و به آن دقت کنید؟
 بايد در هر تماس جنسی برای پیشگیری از بارداری و عفونت های قابل انتقال از
طريق تماس جنسی ،از كاندوم استفاده كنید.
 با توجه به وجود اسپرم در ترشحات قبل از انزال ،بايد درتمام مدت تماس جنسی از
كاندوم استفاده كنید.
 از يك كاندوم چند بار استفاده نکنید و برای هر بار تماس جنسی از يك كاندوم جديد
استفاده كنید.

 اگر هربار نمی توانید از كاندوم استفاده كنید ،حتما برای استفاده از قرص پیشگیری
از بارداری يا آمپول يك ماهه به واحد ارايه خدمت مراجعه كنید.
 مطمئن شويد همیشه كاندوم به تعداد كافی در اختیار داريد.
 همیشه برای تهیه كاندوم ،به موقع اقدام كنید.
 اگر كاندوم پاره شد يا بیرون آمد در اولین فرصت ممکن از روش های پیشگیری
اورژانس از بارداری استفاده كنید .به همین منظور همیشه قرص های پیشگیری
اورژانس از بارداری را در دسترس داشته باشید.
 اگر كاندوم بطور صحیح استفاده شود ،احتمال پاره شدن آن كم است .اگر كاندوم ها
زياد پاره می شوند ،بررسی كنید كه كهنه يا آسیب ديده نباشند .درباره چگونگی
استفاده درست از آنها از ارايه دهندگان خدمت در مراكز بهداشتی درمانی يا پزشك
سوال كنید.
 كاندوم می تواند باعگ خارش و حساسیت شود .روغن نرم كننده كاندوم می تواند از
سويی باعگ خشکی و از سويی ديگر باعگ افزايش خارش و حساسیت شود .تداوم
خارش می تواند به دلیل عفونت يا حساسیت به التکس كاندوم باشد .درصورت
حساسیت ،بايد استفاده از كاندوم را قطع كنید.
 از كاندوم هايی كه نرم كننده دارند استفاده كنید .اگر به نرم كننده بیشتری احتیاج
داريد از نرم كننده های روغنی مثل روغن پخت وپز ،روغن بچه ،روغن نارگیل ،روغن
های معدنی (پارافین )...،و كره استفاده نکنید .روغن ها جدار كاندوم را ضعیف كرده و
ممکن است باعگ پاره شدن آنها بشوند .استفاده از موادی مانند گلیسرين و آب تمیز
بعنوان نرم كننده مشکلی بوجود نمی آورد .معموال كاندوم هايی كه در مراكز بهداشتی
درمانی در اختیار شما قرار می گیرد ،نرم كننده دارد.
 با توجه به اينکه نور خورشید كاندوم ها را ضعیف می كند و می تواند باعگ پاره
شدن آنها شود ،كاندوم ها را دور از نورمستقیم خورشید نگهداری كنید.
آخرین و مهم ترین پیام” :همی ه از کاندوم استفاده کنید“.

روش پی گیري اورژانس از بارداري
روش پیشگیری اورژانس از بارداری ،روشی است كه اگر از روش های مطمئن
پیشگیری از بارداری استفاده نمی كنید و يا در هرموردی كه احتمال بارداری ناخواسته
پس از تماس جنسی را می دهید ،حداكثر تا

روز ( 24ساعت) پس از تماس جنسی

می توانید از آن استفاده كنید .بدلیل درصد باالتر شکست اين روش در مقايسه با روش
های مطمئن ديگر و همیشگی نبودن استفاده از آن ،فقط بايد در موارد مشخص از آن
استفاده كنید.
باتوجه به بیشتر بودن احتمال بروز اشتباه در استفاده درست از روش های پیشگیری
از بارداری در زوجین جوان و يا داشتن اطالعات كم درباره مسايل باروری ،آشنايی
شما با اين روش برای پیشگیری از بارداری های ناخواسته الزم است.
چه کسانی می توانند از این روش استفاده کنند؟
همه می توانند از این روش استفاده کنند ولی باید دقت کنید :این روش نباید دایم
استفاده شود .از اين روش بايد فقط در موارد زير استفاده كرد:


استفاده نکردن از روش های پیشگیری از بارداری



شرايط نشان دهنده استفاده نادرست يا شکست روش مانند:

 .پاره شدن كاندوم
 .2خارج شدن كاندوم
 .4فراموشی خوردن قرص برای سه شب متوالی
 .3استفاده نادرست از روش طبیعی
 .استفاده از روش طبیعی با شك به تماس جنسی كه می تواند منجر به بارداری
گردد.

این روش چگونه عمل می کند؟
 .جلوگیری و تاخیر در تخمك گذاری
 .2اختالل در محیط داخلی رحم
 .4اختالل در نفوذ اسپرم
 .3اختالل در حركت لوله های رحمی
 .اختالل در تماس اسپرم و تخمك
بايد به ياد داشته باشید كه در بیشتر موارد تركیبی از اين عملکردها باعگ پیشگیری از
بارداری شده و بنابراين بايد در نظر داشت كه اين روش از راه های مختلف جلوی
بوجود آمدن سلول تخم را می گیرد.
این روش چقدر موثر است؟
اثربخشی اين روش با قرص های لوونورجسترل حدود

 %و با قرصهای تركیبی،

حدود  % 3است .بنابراين احتمال حاملگی با استفاده از قرص های لوونورجسترل
حدود  %و با استفاده از قرص های تركیبی حدود  %4خواهد بود .هر چقدر فاصله
زمانی تماس جنسی تا استفاده از اين روش كوتاه تر باشد ،اثربخشی آن بیشتر خواهد
بود.
عوارض این روش چیست و درصورت دیده شدن آنها باید چکار کرد؟
 .تهوع و استفراغ :میزان تهوع و استفراغ با قرص های تركیبی بیشتر است .با قرص
های لوونورجسترل تهوع و استفراغ به مقدار زيادی كمتر می شود .درصورت شديد
بودن و اذيت كننده بودن تهوع و استفراغ ،بهتر است قبل و  3-ساعت پس از مصرف
هر دوز قرص ،از يك داروی ضد تهوع مانند ديمن هیدرينات يا ديفن هیدرامین استفاده
كنید .قرص ديمن هیدرينات  2 - 4میلی گرم  4-3بار در روز يا قرص (شربت) ديفن
هیدرامین  2 - 4میلی گرم ( 2-3قاشق غذاخوری كوچك) كه مصرف دوز اول آن نیم
ساعت قبل از خوردن قرص و دوزهای بعدی (درصورت نیاز) با فاصله های ساعته
پس از آن است.

 .2اختالل قاعدشی :ممکن است قاعدگی بعدی شما چند روز زودتر يا ديرتر شروع شود
يا طول مدت و يا مقدار خونريزی تغییر كند .اين تغییرات هیچ خطری ندارد.
 .3سردرد و سرشیجه.
چه کسانی نمی توانند از این روش استفاده کنند؟
تقريبا همه افراد می توانند از اين روش استفاده كنند .فقط در شرايط زير نبايد از اين
قرص ها استفاده كنید:
قرص لوونورجسترل
بارداری (بدلیل بی اثر بودن
و نه خطر برای جنین)
بیماری فعال و شديد كبد
درحال حاضر
خونريزيهای غیرطبیعی و
تشخیص داده نشده دستگاه
تناسلی

قرص های تركیبی
بارداری (بدلیل بی اثر
بودن و نه خطر برای
جنین)
سردرد میگرنی
سابقه لخته در وريدهای
عمقی

زمان شروع و چگونگی استفاده از این روش:
اگر بیش از  24ساعت از زمان نزديکی مشکوك نگذشته باشد (مصرف اولین دوز اين
روش بايد حداكثر در فاصله زمانی  24ساعت از تماس جنسی مشکوك صورت
گیرد) ،می توانید با استفاده از يکی از روش های زير از حاملگی ناخواسته جلوگیری
كنید:
 .قرص لوونورجسترل2 ،عدد يك جا در اولین فرصت،
 .2قرص  3 ،LDعدد در اولین فرصت و چهار عدد  2ساعت بعد،

 .4قرص تری فازيك 3 ،عدد قرص سفید در اولین فرصت و چهار عدد قرص سفید 2
ساعت بعد.
چگونه باید این روش را استفاده کرد؟
 .بايد قرص ها را در اولین فرصت ممکن پس از تماس جنسی محافظت نشده بخوريد
تا بهترين اثربخشی ايجاد شود.
 .2بهتر است كه قرص ها را باشکم خالی نخوريد.
 .4اگر تا دوساعت بعد از خوردن قرص ها استفراغ كرديد ،دوباره قرص ها را بخوريد.
 .3نبايد از اين روش در هر دوره قاعدگی بیشتر از يکبار استفاده كنید.
 .مجاز بودن مصرف يکبار از اين روش در هردوره قاعدگی دلیل آن نیست كه در هر
دوره قاعدگی ،از اين روش استفاده كنید.
 .اگر به هر دلیلی فنی تويین يا ريفامپین می خوريد ،اثربخشی روش كم می شود .در
چنین مواردی بايد  3عدد قرص لوونورجسترل مصرف كرد.
 .3با توجه به اينکه افزايش تعداد تماس های جنسی بدون محافظت ،اثربخشی روش را
كاهش و احتمال حاملگی را افزايش می دهد ،نبايد در صورت داشتن چند تماس جنسی
محافظت نشده در طول يك دوره قاعدگی ،چند بار از روش پیشگیری اورژانس از
بارداری استفاده كنید.
درچه مواردي باید به واحد ارایه خدمت مراجعه کرد؟
 اين روش می تواند زمان قاعدگی بعدی شما را تغییر دهد .معموال اين تغییرات كم
است و قاعدگی چند روز زودتر يا ديرتر اتفاق می افتد .اگر تاخیر قاعدگی شما بیشتر
از  3روز شود ،ممکن است باردار شده باشید .در اين صورت بايد مورد بررسی قرار
بگیريد و برای شما آزمايش حاملگی از طريق خون انجام شود.
درصورت حامله شدن همزمان با استفاده از این روش چه باید کرد؟
 اگر با استفاده از اين روش حامله شديد ،به هیچ عنوان نگران نباشید ،چون استفاده از
اين روش هیچ خطری برای جنین شما نخواهد داشت.
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