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اهمیت وجود آمادگي والدین براي پذیرش فرزند در خانواده، نیاز به 

یري برنامه ریزي در این ارتباط را آشکار مي سازد. روشهاي پیشگ  

از بارداري كمک مي كند تا خانواده ها زماني كه آمادگي كامل دارند 

 بچه دار شوند .

هن گا   روشهاي متعددي براي پیش یري از بارداري وجود دارد كه 

 انتخاب یک روش بایستي به موارد زیر توجه كنید:

  چه زماني نیاز است تا یکي از روشهاي جلوگیري از بارداري

 را استفاده كنم.

  یا همسر من با این روش موافق است؟آ 

 آیا استفاده از آن آسان است؟ 

 قیمت آن چقدر است؟ 

قبل از انتخاب یک روش نحوه عملکرد آن، میزان تگثییر ایگن روش در   

استفاده  صورتبه عنوان مثال در بررسي كنید. را جلوگیري از بارداري 

نع درصگد مگا   7/99بگه میگزان   از قرصهاي ضد بگارداري  بسیار دقیق 

 92د و در صورت استفاده به صورت معمولي به میگزان  نبارداري مي شو

 جلوگیري مي كند. در صد از بارداري 

 عبارتند از :روشهای جلوگیری از بارداری عمده ترین 

 داروهاي هورموني 

  و دي )دست اه داخل رحمي(یاي 
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  روشهاي مکانیکي مثل كاندو 

 روش طبیعي و دوره هاي پرهیز از مقاربت 

 احي و عقیم سازيجر 

آنچه در زیر مي خوانید اطالعات پایه اي در مورد روشهاي متفاوت  

پیش یري از  بارداري است این اطالعات به شما كمک خواهد كرد تا 

مناسب ترین شیوه را با توجه به شرایطتان انتخگاب كنیگد .گگاهي    

اوقات نیاز است كه بیش از یگک روش را بگه منرگور پیشگ یري از     

 و عفونت به كار برید.  بارداري

توجه داشته باشید كه قبل از انتخاب و بگه كگارگیري هگر یگک از     

روشهاي زیر با كاركنان بهداشتي مشورت كنیگد و  مگوارد زیگر را    

 اطالع دهید:

 قه كشیدن سی اربسا 

 سابقه بیماري كبد 

      سابقه ابتال به واریس و لخته خون در فگرد یگا در یکگي از اع گاي

 خانواده. 
 

 

 های متفاوت پیشگیری از بارداری چیست؟روش

قرصهاي جلوگیري از بارداري، برچسبهاي داروهای هورمونی: -1

جلوگیري از بارداري و آمپولهاي تزریقي اشکال موجود از هورمونهاي 

استروژن و پروژسترون )هورمونهاي زنانه( هستند این هورمونها آزاد 

وقف مي كنند عالوه بر شدن تخمک از تخمدانها به صورت ماهانه را مت

دهانه رحم دارند كه عبور اسپر  را دچار این ایراتي هم بر روي رحم و 

مشکل مي كنند و هم چنین رحم را براي النه گزیني تخم بارور شده 
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نامناسب مي نمایند. این روش یکي از مناسب ترین روشها در ابتداي 

 ازدواج است.

 نحوه مصرف قرص چگونه است؟

ید در پنج روز اول قاعدگي خورده شود براي اطمینان اولین قرص با

بیشتر بهتر است كه مصرف قرص از روز اول خونریزي قاعدگي شروع 

گردد در اینصورت استفاده از روش پیش یري پیشتیبان ضرورت ندارد 

هفته از یک 2اما اگر از روز پنجم قاعدگي، مصرف قرص را آغاز كردید تا 

ورت همزمان استفاده كنید. قرص ها را هر روش دی ر مثل كاندو  به ص

قرص تما  شود. سپس  21شب در ساعت معیني میل كنید تا زماني كه 

یک هفته مصرف قرص را قطع نموده و دوباره بسته بعدي را آغاز كنید 

از روزهاي قاعدگي باشد  كدامیکمهم نیست كه شروع بسته بعدي در 

 7ص تا شروع بسته بعدي، مهم این است كه بعد از اتما  یک بسته قر

روز فاصله باشد. به منرور پیش یري از فراموش كردن مصرف قرص، 

ک بسته قرص، را مي توان كنار مسواک قرار داد تا هر شب هن ا  مسوا

 زدن یک قرص مصرف شود. 

 روز قرص بخورید 21        روز قرص نخورید 7      روز قرص بخورید 21

 ز قطع قرص، قاعدگي شروع مي شود.به طور معمول سه روز بعد ا 

 نکات مهم

  در صورت سابقه واریس یا ایجاد لخته در عروق، سابقه سرطان سینه

سال به همراه ابتال به  35یا تخمدان، سابقه ابتال به می رن و سن باالي 

هاي كبد بیماري -هاي قلبي و اختالالت خونيبیماري، فشار خون، دیابت

 روش دی ري استفاده شود.و سی ار از  و كیسه صفرا
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 .مصرف این قرصها در دوره شیردهي منع مصرف دارند 

 

 اگر خوردن قرص فراموش شد چه باید كرد؟

  در صورتیکه یک شب خوردن قرص را فراموش كردید تا شب بعد هر

گاه بیادآورید قرص فراموش شده را بخورید و یا شب بعد دو قرص یکجا 

  بخورید.

 وردن قرص را فراموش كردید در دو شب اگر دو شب پشت سر هم خ

بعد هر بار دو قرص خورده و تا آخر بسته از روش دیکري مانند كاندو  

 نیز استفاده كنید. 

  اگر سه شب پشت سر هم خوردن قرص را فراموش كردید خوردن

ها را قطع كرده و از كاندو  استفاده كنید تا قاعده شوید و از بقیه قرص

 ف بسته جدید قرص را شروع كنید. روز پنجم قاعدگي مصر

 

 در صورت تمایل به حاملگی چه باید كرد؟ 

 3      گگردد و در  ماه بعد از قطع مصرف قرص قدرت بگاروري بگر مگي

 افتد.صورت تمایل، حامل ي اتفاق مي

    داروهگاي ضگد صگرع    –  هامصرف داروهائي مانند آنتي بیوتیک-  

كنگد. در ایگن موقگع    را كم ميابتال به اسهال و استفراغ شدید ایر قرص 

 دی ري مثل كاندو  نیز استفاده كنید.  باید عالوه بر قرص از روش

الینسترونول یک قرص جلگوگیري از بگارداري بگراي مگادران شگیرده      

عگدد   28باشد و ایري بر روي میزان شیر ندارد. هر بسگته آن داراي  مي

 قرص مي باشد.
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 نحوه مصرف قرص شیردهی چگونه است؟

یک قرص هر روز در ساعت معین باید خورده شگود تگا اینکگه بسگته        

و در  شگود. قرص تما  شود. بسته بعدي بالفاصله بدون قطع شروع مگي 

صورت بروز لکه بیني یا عد  انجا  رابطه جنسي به هگی  عنگوان قطگع    

 نشوند.

 از چه زمانی بعد از زایمان باید قرص مصرف شود؟

هفتگه بعگد از    6قاعدگي اتفگاق نیفتگاد از    در صورتیکه بعد از زایمان   

 6شود. در صورت وقوع قاعدگي قبگل از   زایمان مصرف قرص شروع مي

 مصرف قرص از روز اول قاعدگي شروع گردد.هفته،

 توجه داشته باشید:

مصرف قرص شیردهي همراه با شیردهي كامگل بگه كگودک ایگربخش        

استفاده شود و بعد  باشد و بهتر است فقط در شش ماه اول شیردهيمي

 تر انتخاب نمود.از آن یک روش مطمئن

 در چه مواردی نباید قرص شیردهی مصرف كرد؟

  حامل ي 

    بیماریهاي شدید كبدي یا سابقه بیماري كبدي تگا برگشگت

 وضعیت طبیعي 

     تاریخچة زردي دوران حامل ي و یا زردي بگه علگت مصگرف

 استروئیدها 

  خونریزي رحمي با علت نامشخص 
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 یخچه حامل ي خارج از رحمتار 
 

 

 در صورت فراموش كردن مصرف قرص چه باید كرد؟

 خوردن قرصهاي دوران شیردهي در ساعت معین بسیار اهمیت دارد.  

  ساعت بعد از زمگان معگین    3در صورتي كه مصرف قرص براي كمتر از

فراموش شود باید همان لحره قرص فراموش شده خورده شود و قگرص  

 مان معین میل شود.بعدي در همان ز

  ساعت بعد از زمان معگین   3اگر مصرف یک قرص براي مدت بیشتر از

فراموش شود در همان لحره قرص فراموش شده بایگد خگورده شگود و    

قرصهاي بعدي در همان زمان معین میل شود و عالوه بر آن یا به مگدت  

 گردد.دو روز از نزدیکي خودداري شود یا از كاندو  براي دو روز استفاده 

        اسهال گ استفراغ و مصرف بع ي از داروهگا بخصگوص ریفگامپین گ

ها را كاهش آور میزان ایر این قرصداروهاي ضد انعقاد و داروهاي خواب

دهد. در این ونه موارد حتماً باید از روش دی ر یا روش اضافي همراه  مي

 با خوردن این داروها استفاده كرد.

 ست باعث تاخیر قاعدگي ماهانه خوردن قرص دوران شیردهي ممکن ا

شود و یا خونریزي نامنرم مختصري در بین قاعدگي ایجاد كند اما ایگن  

خطرناک نیست و باید با خوردن قرصها بصورت روزانه و سرساعت معین 

 .ادامه داد

ممکن  دسته دی ري از داروهاي هورموني هستند كه آمپولهاي تزریقي  

باشند كه هر سه ماه یکبار تزریق است تنها حاوي هورمون پروژسترون 

مي شوند و همین طور ممکن است از نوع تركیبي باشند كگه در فاصگله   
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روز اول  5هاي یک ماهه تزریق مي شود. زمان تزریق ایگن آمپگول هگا    

ماه بعد از آخرین تزریق برخواهگد   9-12توانایي بارداري  قاعدگي است.

 گشت.

 این روش برای چه كسانی مناسب است؟

  هائیکه به تعداد كافي فرزند دارند ولي مایل به بستن نوادهخا

  هاي رحمي یا وازكتومي نیستند.لوله

  خانمهاي الغر 

  هائیکه مصرف روزانگه قگرص ضگدبارداري بگر ایشگان       خانم

   مشکل است.

  هائیکه نزدیک به سن یائس ي هستند. خانم 

 در چه مواردی نباید از این روش استفاده كرد؟

 آناحتمال  حامل ي یا 

 خونریزي غیر طبیعي    

  بیماري قند   

 فشار خون باال بیماریهاي پستان     

 اندهائیکه تا به حال زایمان ن رده خانم  

  سال 19تا  10خانمهاي جوان  

 خانمهاي داراي قاعدگي نامنرم 

 در صورتیکه :

دي و در صورتیکه از قرصهاي تركیبي جلوگیري از حگامل ي )ال 

كنیگد بالفاصگله پگس از قطگع قگرص      تفاده ميفازیک( استري

 توانید اقدا  به تزریق كنید.مي
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    دهیگد و در   بالفاصله پس از زایمان در صورتیکه شگیر نمگي

صورت شیردهي بهتر است شش هفتگه بعگد از زایمگان اولگین     

 تزریق را انجا  دهید.

  بالفاصله بعد از سقط 

برچسبهاي هورموني را نیز مي تگوان در  

هاي هورموني جگاي داد. ایگن   گروه دارو

برچسیها حاوي اسگتروژن و پرژسگترون   

مي باشد كه این هورمونهگا را از طریگق   

ایگن   پوست وارد جریان خون مي كنگد. 

برچسبها نیز چگون حگاوي هگر دو نگوع     

در صورت سابقه واریس هورمون هستند 

یا ایجاد لخته در عروق، سابقه سرطان سینه یا تخمدان، سگابقه  

سال به همراه ابتال به فشار خون،  35 رن و سن باالي ابتال به می

همچنین استفاده   دیابت و سی ار از روش دی ري استفاده شود.

كیلوگر  منع مصرف دارد. این  98از این روش در زنان بیشتر از 

برچسبها در بازو، قسمت پایین شکم، قفسه سگینه و در ناحیگه   

د هفته اي یکبگار بگه   كمر چسبانده مي شوند. این چسبها را بای

مدت سه هفته تعویض كرد و در هفتگه چهگار  از آن اسگتفاده    

نشود تا منجر به شروع قاعدگي شگود. توجگه   

داشته باشید این چسگبها را بگر روي پسگتان    

نچسبانید و پوست زیر آن چرب نباشد تا مانع 

ماه بعد  3جذب هورمون نشود. قدرت بارداري 



 9 

 برچسبها بر مي گردد. از آخرین زمان استفاده از این

 عوارض داروهای هورمونی:

عوارض شایع معموالٌ در ماههاي اول مصرف بروز نموده و در 

ماه كاهش یافته و از بین مي رود.  مهمترین عوارض  2-3عرض 

  شامل موارد زیر مي باشد:

   افزایش وزن )با ورزش منرم و رژیم غذایي متعادل قابل

ناگهاني وزن یا تور  دست و پا كنترل است(. در صورت افزایش 

 به پزشک مراجعه شود.

   ماه، به پزشک  6لکه بیني)در صورت برطرف نشدن بعد از

 اطالع دهید.به هی  عنوان به علت لکه بیني دارو را قطع نکنید.

  .)سردردهاي خفیف )با مسکن هاي معمولي برطرف مي شود 

   تهوع و استفراغ )خوردن قرص در هن ا  خواب و یا همراه

 2-3غذا راهي مؤیر براي كاهش شدت تهوع خواهد بود براي 

شبي یک قرص  6ماه اول از داروهاي ضدتهوع مثل ویتامین ب 

 مي توان استفاده كرد(.

 

این ابگزار از ورود اسگپر  بگه     وسایل پیشگیری از بارداری :-2

 كنند.درون رحم جلوگیري مي 

 كه غالباً از جگنس   كاندوم آقایان

التکس است معمولترین ابزار مورد 

استفاده است كه قبگل از هرگونگه   

تماسي با آلت تناسلي زن، بگر روي  
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آلت تناسگلي مگرد كشگیده مگي شگودوكاندو  عگالوه بگر ایگر         

ضدبارداري، بهترین شیوه محافرت در برابر عفونت هاي منتقله 

ید براي سهولت اسگتفاده از ژلهگاي   مي تواناز راه جنسي است. 

لغزنده كننده استفاده كنید كه در این صورت نبایگد از روغگن و   

وازلین براي این كار استفاده كنید چون باعث آسگیب و پگارگي   

نیز وجود دارد كه از جنس  كاندوم ویژه خانمهاكاندو  مي شود. 

حلقه قابل انعطگاف دارد كگه   2پولي پورتان ساخته شده است و 

بل از مقاربت در درون كانال تناسلي قرار مي گیگرد و مگدخل   ق

ورودي رحم یعني دهانه رحم را مي پوشاند و از ایگن طریگق از   

ورود اسپر  به درون رحم جلوگیري مي كنگد اسگتفاده از ایگن    

كاندومها را دور از نور و حرارت قرار  وسیله در ایران رایج نیست.

 نید.دهید و به تاریخ انق اء آن توجه ك

 دی :.یو . آ 

دي )دست اه( یک وسیله  .یو. آ

كوچک پالستیکي است كه 

دي  .یو. آحاوي مس مي باشد 

به جاي اینکه ورود اسپر  به 

درون رحم را متوقف كند، 

تغییراتي را در محیط فیزیکي 

ایجاد مي كندو این تغییرات از 

بارور شدن تخمک یا جای زیني 

و رشد تخم در رحم جلوگیري 

دي به وسیله  .یو. آدو مي كن
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با  كاركنان بهداشتي دوره دیده و مجرب باید كار گذاشته شود.

سال قابل ن هداري است بدون اینکه  10تا  5توجه به نوع آن 

احتیاجي به تعویض داشته باشد. این روش یکي از مناسب ترین 

 روشها در دوران شیردهي مي باشد. 

نریزي قاعگدگي، دل درد و  باعث لکه بیني، افزایش خو دي .یو. آ

كمگر درد در بگین   

دو قاعگگدگي مگگي 

همچنگگین  شگگود.

احتمگگگال بگگگروز 

عفونتهاي ناحیگه  

ل ن را به خصوص 

روز اول  20در 

افزایش مي دهگد.  

بنابراین بهتر است هر روز صبح قبگل از خگارج شگدن از تخگت     

درجه حرارت خود را كنترل كنید و در صگورت افگزایش درجگه    

ن ترشحات و تغییر رنگ  آن بگه پزشگک   حرارت و افزایش میزا

هاي هورموني براي مادران شیرده و زنان  دي .یو. مراجعه شود.آ

سی اري و داراي سابقه فشار خون، دیابت و سکته مغگزي منگع   

مصرف دارد، بنابراین باید از نوع غیر هورموني آن استفاده شود 

ده هفته بعد از تولد كگودک قابگل اسگتفا    6كه در زنان شیرده از

 است.
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 هشدار

در صورت وجود هر كدا  از عالئگم زیگر بگه مركگز بهداشگتي         

 درماني مراجعه كنید.

 عقب افتادگي قاعدگي 

 خونریزیهاي غیرطبیعي 

 دردهاي پائین شکم و در هن ا  نزدیکي 

 ترشحات غیر طبیعي همراه با احساس خست ي و تب و لرز 

 :كه در یک دیسک قابل انعطاف است  دیافراگم اسپرم كش

دهانه رحم گذاشته مي شود و لذا دهانه رحم را براي عبور 

. این وسیله را اسپر  مي بندد

باید به همراه ژلهاي اسپر  

این وسیله  كش استفاده نمود.

قبل از انجا  نزدیکي در 

داخل واژن گذاشته مي شود 

ساعت بعد از نزدیکي  6و تا 

قدا  به نزدیکي باید در آنجا بماند. اگر در این فاصله مجدد ا

 ن ب ذارید. ژكردید باید مجدد ژل اسپر  كش در وا

 : توجه داشته باشید

  ساعت در داخل واژن ن ه ندارید  24این وسیله را بیشتر از

 زیرا با خطر عفونت همراه است. 

  قبل از استفاده از این روش اندازه دیافراگم باید توسط

 پزشک تعیین شود 
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  افزایش وزن باید مجدد اندازه  صورت زایمان و كاهش یادر

 مناسب آن توسط پزشک تعیین گردد.

   .این وسیله در دوران قاعدگي قابل استفاده نمي باشد 

  هی  محافرتي در مقابل ایدز و بیماریهاي مقاربتي ایجاد نمي

 كند.

 .این وسیله نیز احتمال عفونت ل ن را افزایش مي دهد 

 راخ و آسیب بررسي قبل از استفاده آنرا از لحاظ وجود سو

 .كنید

  ر جاي خشک و خنک قرار دهید و بعد از استفاده آنرا آنرا د

 بشوید.

 :اسفنجهای اسپرم كش 

اسفنجهاي كوچک و نرمي هستند كه داخل مهبل گذاشته مي 

شود و دهانه رحم را مي پوشاند و 

مانع رسیدن اسپر  به رحم مي 

شود. قبل از استفاده باید مرطوب 

یت اسپر  كشي آن شوند تا فعال

این وسیله قبل از انجا   آغاز شود.

نزدیکي در داخل واژن گذاشته مي 

 ساعت بعد از نزدیکي باید در آنجا بماند. 6شود و تا 

 : توجه داشته باشید

  ساعت در داخل واژن ن ه ندارید  24این وسیله را بیشتر از

 زیرا با خطر عفونت همراه است.

  از استفاده مانند دیافراگمها نیست.نیازي به اندازه گیري قبل 
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 .این وسیله نیز احتمال عفونت ل ن را افزایش مي دهد 

  این وسیله چند بار بدون اضافه كردن ژل اسپر  كش قابل

 استفاده است.

  هی  محافرتي در مقابل ایدز و بیماریهاي مقاربتي ایجاد نمي

 كند.

 

 : روشهای طبیعی 

بارداري وجگود دارد كگه    روشهاي دی ري نیز براي پیش یري از

اصطالحاً به روش طبیعي موسو  است كه به هی  دارو یا ابگزاري  

نیاز ندارد به این ترتیب كه در دوره اي از سگیکل قاعگدگي كگه    

تخمک گذاري اتفاق مي افتد، از مقاربت پرهیز مي شگود بگراي   

دانستن این كه چه زماني مقاربت منجر به بارداري نمگي شگود،   

روز درجه حرارت بگدن را یبگت كنگد و تغییگرات      خانم باید هر

ترشحات دهانه رحم را بررسي كند، اغلب خانواده هگا از شگیوه   

هاي دی ر پیش یري كه بیشتر قابل اعتماد هستند استفاده مي 

 كنند. 

عالوه بر این روش، روش دی ري نیز وجود دارد به این ترتیب كه 

که مني خارج شود در حین مقاربت، آلت تناسلي مرد قبل از این

روش قابل اعتمادي نیست و در  از مهبل خارج مي شود كه اصالً

 احتمال بارداري با این شیوه وجود دارد.  %25هر مقاربت 

 :عقیم سازی 

هایي آنرا انتخاب كنند كه این روش دائمي است و باید خانواده   

 دار شدن ندارند. زیرا برگشت باروري در ایندی ر تمایلي به بچه
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ز طریق جراحي لوله هایي ا در این روش باشدروش خیلي كم مي

كه در حالت عادي اسپر  یا تخمک را حمل مي كنند بسته مگي  

 شوند. 

  در عمل وازكتومي، جراح لوله هایي كه اسپر  را در آقایان حمل 

هگا لولگه هگاي     مي كند مي چیند و گره مي زند. در مورد خگانم 

ا از تخمگدان بگه سگوي رحگم     فالوپ كه مسئول حمل تخمک ه

گفته مگي شگود.    تی المي شوند كه به این روش  هستند، بسته

هگاي   روش)در شکل مقابل(

عقیم سازي غالبا به صگورت  

دائم و همیش ي از بگارداري  

جلوگیري مي كنند در عگین  

حال این امکگان وجگود دارد   

كگگه مسگگیرهاي قطگگع شگگده 

برقرار شود كه البتگه   مجدداً

هزینه است و همیشگه هگم موفقیگت آمیگز      این عمل بسیار پر

 نیست.

از چه زمانی تاثیر جلوگیری از حاملگی بعد از وازكتومی 

 شود؟ شروع می

رود و خطگر  قدرت باروري بالفاصله بعد از عمگل از بگین نمگي      

ماه بعد از عمل و یا پس از  3حامل ي وجود دارد، بنابراین باید تا 

مني از نرر وجود سلول نطفه به بار انزال، براي انجا  آزمایش  20
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د. در این مدت حتماً باید از مركز بهداشتي درماني مراجعه نماین

 د.ن جلوگیري ا زبارداري استفاده كننیک روش مطمئ

 چگونه است؟وازكتومی  مراقبتها و مراجعات بعد از عمل 

  روز از فعالیت جنسي خودداري  3الي  2بهتر است بعد از عمل

 كنید.

 جود درد گ تور  و قرمزي به مركزي كه وازكتگومي   در صورت و

اید مراجعه كنید )جهت كم كردن عوارض فوق از مسکن یا شده

 .كمپرس یخ روي محل عمل استفاده كنید(

   سگاعت از انجگا  كارهگاي     48بعد از عمل حداقل براي مگدت

سن ین و فعالیتهاي شدید خگودداري كنیگد و جهگت راحتگي     

 بند یا لباس زیر تنگ استفاده كنید. روز از بی ه 2حداقل بمدت 

  : روش اورژانسی پیشگیری از بارداری 

روشي است كه پس از تماس جنسي بدون استفاده از روشگهاي  

مطمئن پیش یري از بارداري و یا هر موردي كه احتمال حامل ي 

ناخواسته پس از تماس جنسي را داشته باشد، استفاده مي شود. 

ان مقاربت مشکوک ن ذشگته باشگد   ساعت از زم72اگر بیش از 

مي توان با بکار بردن یکي از روشهاي زیر از حامل ي ناخواسگته  

 جلوگیري كرد:

خگگوردن قگگرص ا، دي،  -1

عدد در اولین فرصگت و دو  2

خوردن  یا ساعت بعد12عدد 

عدد در اولین 4قرص ال دي، 
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 .ساعت بعد12عدد 4فرصت و 

ن عگدد قگرص سگفید در اولگی    4خوردن قرص تري فازیک،  -2

 ساعت بعد12عدد قرص سفید 4فرصت و 

خوردن قرص لوونورجسترول، یک عدد در اولین فرصگت و   -3

 ساعت بعد12یک عدد 

هر چقدر فاصله زماني تماس جنسي و آغاز استفاده از این روش 

 كوتاه تر باشد، ایربخشي آن بیشتر خواهد بود. 

 

روشهای مختلف پیشگیری از بارداری تا چه اندازه موثر هستند 

 و خوب عمل می كنند ؟

میزان شکست روش هاي پیش یري از بارداري را به این ترتیب 

خانم در 100مي سنجند كه تعداد حامل ي هاي قابل انترار در هر 

سال استفاده از روش را محاسبه مي كننگد ایگن میگزان    1خالل 

بسته به اینکه چقدر روشهاي گفته شگده بگه شگکل صگحیح و     

د بست ي دارد در صورتي كه روش هگا  مداو  استفاده شده باشن

به خوبي و بادقت به كار گرفته شوند میزان شکست بسیار كمتر 

خواهد بود. آنچه مسلم است استفاده از چند روش )براي مثگال  

قرصهاي پیش یري و كاندو ( مي تواند شانس حامل ي را بسیار 

 آ از عقیم سازي، داروهاي هورمگوني و  پسكم كند. به طور كلي 

دي مویرترین روشهاي پیش یري از بگارداري محسگوب مگي     یو

شوند اگرچه كاندو  نیز در صورتي كه به شکل صحیح اسگتفاده  

 شود تقریبا به همین اندازه قابل اعتماد است.
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