
وسائل منع الحمل المجانية

لمعرفة المزيد والعثور على أقرب عيادة إليك ، اذهب 

: أو بلغات مختلفة ، اذهب إلىregion.toscana.it/contraccezione-gratuita:إلى

https://icare.sanita.toscana.it/it/

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 1. Asilo – Obiettivo Nazionale 1. Accoglienza/Asilo - lett. C - Potenziamento del  sistema di 1° e 2° accoglienza-Tutela della salute-PROG-2103 “SPRINT2

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea



والجنسيةةالعاطفيللحياةوالمحميةالواعيةالخياراتلتشجيعمجانيةالحملمنعوسائل،توسكانافي

يرغوالحملالجنسياالتصالطريقعنالمنقولةاألمراضمخاطرمنوللحد،والبالغينللشباب

.فيهالمرغوب

من يحق له

رمزامليحذلكفيبما،توسكانافيالمقيمين،الوطنيةالصحيةالخدمةفيالمسجلينألولئكمجانيةالحملمنعوسائل

STP(مؤقتًاالحاليوناألجانب)التاليةالسكانيةالمجموعاتمنجزءهمالذين:

سنة ؛25و 14الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين •

- E02عاًما مع رمز اإلعفاء 45و 26البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين • E90 - E91 - E92 - E93 - X01 ؛

.شهًرا من إنهاء الحمل24شهًرا من الوالدة أو خالل 12سنة ، في غضون 45و 26النساء بين •

بطاقةليحام،سيينافيلألجانبجامعةوفيوسييناوبيزافلورنساجامعةفيالمسجلينعاًما25سنحتىللشبابوأيًضا

.توسكاناطالب-واحدةجامعيةطالب

مل كيفية التقدم للحصول على وسائل منع الح
المجانية

عاًما ، 45و 25إذا كان عمرك بين . عاًما ، فاتصل بمستشار الشباب24و 14إذا كان عمرك بين 

.فيرجى االتصال بالمستشارين

تؤهلكلتيابالوثائقالعيادةموظفيتزويدسوىعليكما،الطبيبطلببدونأي،مباشرالوصول

أوسكاناتوفيالمقيمينأوللمقيمينالصحيةالبطاقة)المجانيةالحملمنعوسائلعلىللحصول

.(المستشفىمنالخروجخطاب،اإلعفاءشهادة،STPأوالطالببطاقة

:لمعرفة المزيد حول كيفية الوصول إلى العيادة والعثور على أقرب عيادة إليك ، انتقل إلى

Regione.toscana.it/contraccezione-gratuitaأو بلغات مختلفة ، انتقل إلى  :

https://icare.sanita.toscana.it/it/

ما هي موانع الحمل المجانية المتوفرة
عتمد ي. توجد اليوم طرق مختلفة لمنع الحمل ، تستند إلى مبادئ مختلفة ، لكن أفضلها غير موجود

لرعاية سيتمكن موظفو ا. االختيار على احتياجاتك ومعتقداتك ، ولكن بشكل أساسي على صحتك

ل المجانية موانع الحم.الصحية في العيادة ، الذين ستتصل بهم ، من مساعدتك في اختيار األفضل لك

:المتوفرة هي

حبوب االستروجين والبروجستيرون•

التصحيح عبر الجلد•

الحلقة المهبلية•

(لولبية)األجهزة داخل الرحم مع أو بدون هرمونات •

الجهاز تحت الجلد•

العازل الطبي•

عد صباح اليوم ب"كيفية طلب منع الحمل الطارئ أو 
"حبوب منع الحمل

ممكن بعد الجماع غير المحمي أو المحمي بشكل غير كاٍف وفي خطر الحمل غير المرغوب فيه ، من ال

ل الدواء ليس من الضروري تناو". الصباح التالي للحبوب"اللجوء إلى وسائل منع الحمل الطارئة أو 

ساعة التالية وعلى أي حال في 24/72مباشرة بعد الجماع المحفوف بالمخاطر ، لكن يفضل خالل 

.ساعة120موعد ال يتجاوز 

.أدوية منع الحمل الطارئ مجانية لنفس الفئات المذكورة أعاله

النساء ، من يمكنك االتصال بالعيادة األقرب إليك ، في األيام واألوقات التي يتواجد فيها طبيب أمراض

.أجل وصف الدواء وتوافره

.في األيام األخيرة من العيادة ، يجب أن تذهب إلى غرفة الطوارئ حيث سيتم إعطاء الدواء

.الحملمنعوسائلالستخدامطريقةليست"الحملمنعحبوببعداليومصباح"


