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III

مقدمة
تعــد الصحــة اإلنجابيــة مكــون أساســي مــن مكونــات الرعايــة الصحيــة األوليــة ,ومــن ثــم فــإن الجهــود المبذولــة لتحســين
ً
واقــع الصحــة اإلنجابيــة ســوف يؤثــر بشــكل فعــال فــي صحــة ورفاهيــة المــرأة واألســرة معــا ,حيــث تعتبــر برامــج تنظيــم
ً
األســرة إحــدى الركائــز األساســية للصحــة اإلنجابيــة .كذلــك تســهم برامــج تنظيــم األســرة المخطــط لهــا إســهاما جيــدا
ً
وكبي ـرا فــي تلبيــة إحتياجــات النســاء مــن حيــث اإلســهام فــي تخطيــط األحمــال والمباعــدة بينهما.هنــاك حاجــة متزايــدة
لوســائل تنظيــم األســرة لــم تتــم تلبيتهــا ،وخاصــة بيــن الســيدات الشــابات فــي البلــدان المتأثــرة بشــكل خــاص بأزمــة
الالجئيــن الســوريين مثــل األردن ولبنــان .و لتحســين خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األســرة كان لزامــا ان يتــم تدريــب
الكــوادر الصحيــة العاملــة فــي المراكــز الصحيــة علــى تقديــم الخدمــات الفاعلــة وايجــاد بيئــة سياســات صحيــة داعمــة لهذه
الخدمــات .لقــد تــم إعــداد هــذ الدليــل التدريبــي مــن قبــل الدكتــورة ربــى شــقديح -إستشــاري وخبيــرة تدريــب الصحــة
اإلنجابيــة وتنظيــم األســرة والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي و بالتعــاون مــع مجموعــه مــن الخبـراء العامليــن فــي
الصحــة الدوليــة للتنميــة | الشــبكة الشــرق أوســطية للصحــة المجتمعيــة (امفنــت و جامعــة العلــوم و التكنولوجيــا االردنيــة
و الجامعــة االمريكيــة فــي بيــروت و عــدد مــن الشــركاء مثــل وزارة الصحــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي .و تــم االســتعانة
بعــدد مــن المصــادر اهمهــا مشــروع تواصــل لســعادة األســرة ومشــروع الرعايــة الصحيــة المتكاملــة وهمــا مــن المشــاريع
الصحيــة الممولــة مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدولــي .))USAID
تــم تصميــم هــذا الدليــل ليكــون مرجعــا لمقدمــي الرعايــة الصحيــة األوليــة المختلفــة فيمــا يتعلــق بمشــورة تنظيــم األســرة
األســرة ليتمكــن مقــدم الخدمــة مــن تقديــم خدمــات المشــورة بكفــاءة وذلــك بهــدف زيــادة الطلــب والوصــول لهــذه
الخدمــات والرفــع مــن جودتهــا وزيــادة االقبــال عليهــا مــن قبــل جميــع القاطنيــن فــي المملكــة ســواء مــن األردنييــن
وســوريين أو مــن أي جنســيات أخــرى .الهــدف العــام للتدريــب باســتخدام هــذا الدليــل هــو تدريــب مقدمــي خدمــات
تنظيــم األســرة علــى اعطــاء المشــورة و تطويــر معلوماتهــم فيمــا يخــص أســاليب تنظيــم األســرة وتنفيــذ و متابعــة
وتقييــم اســتراتيجيات وتداخــات مبنيــة علــى أســس علميــة تراعــي الثقافــة الســائدة وتســتند إلــى البيانــات واألدلــة
بهــدف تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة لتنظيــم األســرة .و تشــمل االهــداف التدريبيــة باســتخدام هــذا الدليــل مــا يلــي:
•تقدير أهمية تنظيم األسرة
•ممارسة مهارات االتصال الفعال
•تقييم احتياجات المستفيدين من تنظيم األسرة
•تزويد المستفيدين بالمعلومات التي تناسب ما تم تحديده من احتياجاتهم ومشكالتهم.
•مساعدة المستفيدين على تنفيذ ما اتخذوه من قرارت.
•التعرف على وسائل تنظيم األسرة.
•تقدير أهمية الوعي بحقوق المرأة المتعلقة بالصحة اإلنجابيةوتنظيم األسرة.
•إدراك أهمية المفاهيم الخاطئة والشائعات المتعلقة بوسائل تنظيم األسرة ومعرفة كيفية التعامل معها.
•تنميــة المعرفــة والمهــارات والخب ـرات العمليــة المتدربيــن حــول العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي المتعلــق
بالصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األســرة .
We relied on the training materials developed by USAID to develop this guide
][cid:1d015ea-74deb-4973-ada-065001ed2e631

1

الدليل التدريبي حول مشورة تنظيم األسرة

الجزء األول
مدخل الى تنظيم األسرة
األهداف التعليمية و التدريبية:
تعريف مفهوم تنظيم األسرة
شرح عناصر تنظيم األسرة.
التعرف على حجم األسرة المناسب وتأثيراته المتعددة.
إدراك فوائد تنظيم األسرة على األم والطفل والعائلة والمجتمع.
اإللمام بحقوق المرأة المتعلقة بالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة

مفهوم تنظيم األسرة:
يتضمــن مفهــوم تنظيــم األســرة بأنــه ممارســة األزواج حقهــم فــي االختيــار المبنــي علــى المعلومــة الصحيحــة لعــدد
األبنــاء الذيــن يرغبــون فــي إنجابهــم فــي الوقــت المناســب لهــم والمالئــم لوضعهم الصحــي واالجتماعــي واالقتصادي،
مــع المباعــدة مــا بيــن األحمــال لمــدة ثالثــة ســنوات علــى األقــل (المباعــدة الصحيــة) لضمــان صحــة األم والطفــل بحيــث
يحصــل الطفــل علــى حقــه الكامــل مــن الرعايــة والعنايــة وتكــون األم فــي وضــع صحــي وســليم الســتقبال الحمــل
التالــي بــدون حــدوث أي مشــاكل وذلــك عــن طريــق اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة الحديثــة اآلمنــة والفعالــة.

عناصر تنظيم األسرة:
•قرار اإلنجاب هو قرار مشترك بين الزوجين فقط.
•الموعد المناسب لإلنجاب هو ما يتالءم مع وضع األسرة الصحي و االجتماعي واإلقتصادي.
•المباعدة الصحية بين األحمال هي ثالث سنوات على األقل.
•الحجم المناسب لألسرة هو الذي يمكنها من تحقيق الرفاه لجميع أفرادها.
•القـرارات المتعلقــة بتنظيــم األســرة يجــب أن تبنــى علــى المعلومــة الصحيحــة واستشــارة مقدمــي خدمــات تنظيــم
األســرة.

الفرق بين تنظيم األسرة وتحديد النسل:
تنظيــم األســرة يشــير الــى خطــة منهجيــة مــن قبــل الزوجيــن لتحديــد الفتــرة الزمنيــة الفاصلــة بيــن االحمــال ,فــي حيــن
يعنــي تحديــد النســل تحديــد عــدد معيــن مــن االوالد ال يجــوز تجــاوزه.

حجم األسرة وتأثيراته المتعددة
األســرة هــي الخليــة األساســية فــي المجتمــع ،وهــي تتكــون مــن أف ـراد تربــط بينهــم صلــة القرابــة والرحــم ،وتســاهم
األســرة فــي النشــاط االجتماعــي فــي كل جوانبــه الماديــة والروحيــة والعقائديــة واإلقتصاديــة .ويرتبــط حجــم األســرة
بقــدرة األســرة علــى تقديــم الخدمــات األساســية والثانويــة ألفرادهــا .وهنــا تمثــل األســرة الصغيــرة األســرة النموذجيــة
والتــي تضمــن رفــاه األســرة وحصولهــا علــى المــوارد التعليميــة والصحيــة واالجتماعيــة .ويعتبــر تنظيــم األســرة وخاصــة
إســتخدام وســائل تنظيــم األســرة الحديثــة الوســيلة الفاعلــة للوصــول إلــى حجــم أســرة مناســب.
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وكأي بنية إجتماعية يؤثر عدد األفراد فيها على متغيرات كثيرة ومتعددة أهمها:
ً
أوال:

نمــط العالقــات الســائد بيــن أفرادهــا :فكلمــا زاد عــدد أفــراد األســرة يصبــح اإلزدحــام علــى المرافــق
ً
ً
والخدمــات ســببا فــي نشــوء التوتــر بيــن أفرادهــا ،وبســبب تعــارض المصالــح أحيانــا ينشــأ الصــراع وتصبــح
ً
األنمــاط الســلوكية الســائدة أقــرب للعنــف منهــا للحــوار ،وعليــه تنشــأ أنماطــا تكيفيــة ســائدة بيــن األفـراد فــي
ً
األســر الكبيــرة أكثــر تعقيــدا مــن تلــك الســائدة فــي األســر الصغيــرة.

ً
ثانيا

ً
بنــاء شــخصيات األبنــاء :ففــي األســر الممتــدة والكبيــرة ينــال األطفــال قســطا أقــل مــن االهتمــام
والحنــان والــدالل والرعايــة الضروريــة لخلــق حالــة التــوازن النفســي عنــد األطفــال .وتشــير الدراســات إلــى
أن األطفــال الذيــن ينتمــون ألســر صغيــرة لديهــم مفاهيــم أكثــر ايجابيــة مــن أولئــك الذيــن ينتمــون ألســر
ً
كبيــرة ،كمــا أنهــم يمتلكــون خططــا زمنيــة طويلــة المــدى لحياتهــم ورؤيــة أوضــح للمســتقبل.

ً
ثالثا

مــن حيــث الرفــاه المــادي :قــد تعانــي األســر الكبيــرة مــن عــدم القــدرة علــى توفيــر متطلبــات األبنــاء،
فيعيشــون فــي حالــة حرمــان مــن متطلبــات نمائيــة متعــددة ،ممــا قــد يســهم فــي خلــق حالــة مــن عــدم
التــوازن النفســي التــي تظهــر انعكاســاتها علــى نمــط التفاعــل والتكيــف مــع المجتمــع الحقــا ،أو نشــوء
مشــكالت صحيــة مختلفــة.

ً
رابعا

مــن الناحيــة التربوية/التعليميــة :فــي األســر الصغيــرة يحصــل األبنــاء علــى فرصــة للتعلــم والتربيــة
والنمذجــة مــع الوالديــن بطريقــة تربويــة صحيحــة ،وذلــك بســبب الوقــت المتــاح للتفاعــل مــع الوالديــن
مــن جهــة ،ويســبب تخفيــف تأثيــر التعلــم العفــوي القــادم مــن مصــادر اجتماعيــة أخــرى كالشــارع .كمــا ان
األســر الصغيــرة توفــر فرصــة لآلبــاء لمتابعــة تحصيــل أبنائهــم األكاديمــي فــي المدرســة والوقــوف علــى
جوانــب الخلــل ،وبالتالــي يكــون لــدى أبنــاء هــذه األســر فرصــة اكبــر لمواصلــة تعليمهــم ونقــل قيــم اآلبــاء
والمجتمــع إليهــم.

خامسا

مــن الناحيــة الصحيــة :تســهم زيــادة عــدد أفـراد األســرة فــي زيــادة األعبــاء االقتصاديــة ومتطلبــات العــاج
وبالتالــي يترتــب علــى المجتمــع والدولــة تكلفــة خدمــات صحيــة عاليــة .كمــا يســهم فــي تدنــي فــرص
الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة المثاليــة ،وهــذا ينعكــس علــى صحــة األبنــاء ومعاناتهــم و علــى فــرص
النمــو والتعلــم والتفاعــل الســليم مــع المجتمــع ،ومــا ينتــج عنــه مــن تدنــي فــي انتاجيــة الفــرد.
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فوائد تنظيم األسرة:
لتنظيــم األســرة  -و الــذي يشــمل إمكانيــة المباعــدة بيــن األحمــال ،وتقليــل عــدد األحمــال أو منــع األحمــال غيــر المرغوبــة
 فوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة وصحيــة تعــود علــى الفــرد واألســرة والمجتمــع بالمنفعــة .ومــن فوائــد تنظيــم األســرة مــايلي :
فوائد تعود على األم:
1.تتخفيض من مخاطر وفاة ومراضه األمهات.
2.تقليــل مــن المخاطــر الصحيــة التــي قــد تحــدث نتيجــة األحمــال المتقاربــة والمتكــررة وخاصــة علــى األمهــات فــي
المراحــل العمريــة الصغيــرة جــدا أو الكبيــرة.
3.الحفاظ على صحة األم حيث تسهم المباعدة بين األحمال على المحافظة على صحتها الجسدية والعقلية.
4.تخفيض نسبة األحمال ذات المستوى المرتفع من الخطورة.
5.تقليــل مــن المخاطــر الناتجــة عــن اإلجهــاض غيــر المأمــون والــذي قــد يتــم اللجــوء إليــه للتخلــص مــن األحمــال غيــر
المرغــوب بهــا.
فوائد تعود على الطفل:
1.تخفيض من معدل وفيات ومراضه األطفال حديثي الوالدة ووفيات األطفال قبل الوالدة.
ّ
2.تخفيض من معدل والدة المواليد الخدج وذوي األوزان المتدنية.
3.تحسين نمو وتطور األطفال من النواحي الجسمية والعقلية والفكرية والصحية.
4.توفير فرص أكبر لعناية األم بطفلها وتغذيته وإرضاعه رضاعة طبيعية طويلة وكافية.
فوائد تعود على األسرة:
1.تحسين جودة الحياة والرفاهية ألفراد األسرة.
2.توفير الجو النفسي المالئم لنمو الطفل في بيئة اجتماعية وصحية ونفسية متوازنة.
3.تقليل من المجهود الجسدي والذهني الذي يقع على كاهل أولياء األمور في تربية أبنائهم.
4.تخفيــض األعبــاء االقتصاديــة التــي تقــع علــى كاهــل األســرة ممــا يســمح لهــا بتوفيــر مســتوى أفضــل مــن التغذيــة
والرعايــة الصحيــة والتعليــم والترفيــه وغيــر ذلــك.
5.توفير الوقت الكافي كي تشارك األسرة في األنشطة االجتماعية والثقافية واالقتصادية.
فوائد تعود على المجتمع:
•تحسين الوضع الصحي والتعليمي واالجتماعي للمجتمع.
ّ
•زيادة فرصة التنمية االقتصادية وتحسين الوضع االقتصادي والحد من الفقر.
•حماية البيئة وذلك بالتوازن ما بين الموارد الطبيعية وعدد السكان.
•تخفيض الطلب على الخدمات العامة مثل السكن والماء والطاقة والتعليم والخدمات الصحية واالجتماعية.
•زيادة نمو معدل الدخل القومي للفرد.
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يمكن تعزيز استمرارية استخدام وسائل منع الحمل عندما يصغي مقدمو الرعاية الصحية إلى رغبات المستفيدات.

حقوق المرأة المتعلقة بالصحة اإلنجابيةوتنظيم األسرة
يجب ان تحصل السيدة على الوسيلة المفضلة لها إذا لم يكن هناك مانع طبي:
يجــب ان تحصــل الســيدة علــى الوســيلة المفضلــة لهــا إذا لــم يكــن هنــاك مانــع طبــي و يجــب إعطــاء الســيدات المهتمــات
ّ
بوســائل تنظيــم األســرة معلومــات مفصلــة (شــفهية ومكتوبــة) كــي تتمكــن مــن اختيــار الوســيلة واســتخدامها بفعاليــة.
كمــا يجــب أخــذ المعلومــات التــي يتــم توفيرهــا بعيــن االعتبــار بحيــث تناســب احتياجــات كل حالــة علــى حــدة وأن تغطــي
العناصــر التاليــة:
•تعريف الوسيلة
•فعالية الوسيلة
•آلية عمل الوسيلة
•البدء باستخدام الوسيلة
•مدة وطريقة استخدام الوسيلة

•مميزات الوسيلة وفوئدها األخرى
•اآلثار الجانبية وكيفية التعامل معها
•المضاعفــات والعالمــات المنــذرة وكيفيــة التعامــل
معهــا

•دليل المشورة المتكاملة لخدمات صحة المرأة والطفل  ,وزارة الصحة االردنية بالتعاون مع مشروع الرعاية الصحية المتكاملةUSAID 2018,

تقــع الحقــوق اإلنجابيــة فــي صلــب مبــادئ الكرامــة االنســانية وحــق تقريــر المصيــر والمســاواة التــي ينــص عليهــا اإلعــان
العالمــي لحقــوق االنســان ،فللمــرأة حريــة اتخــاذ قـرار اإلنجــاب وتوقيتــه ،ولهــا حــق الوصــول الــى وســائل تنظيــم األســرة.
وكذلــك حــق الحصــول علــى المعلومــات الخاصــة بالرعايــة الصحيــة األمنــة اثنــاء الحمــل ،ولهــا حــق تلقــي خدمــات الرعايــة
الشــاملة فــي إطــار برنامــج الصحــة اإلنجابيــة دون تمييــز أو نقــص أو عنــف .ويعــد الحصــول علــى وســائل تنظيــم األســرة
حــق اساســي مــن حقــوق االنســان ،ويكتســب تنظيــم األســرة أهميــة محوريــة بالنســبة الــى المســاواة بيــن الجنســين
وتمكيــن المــرأة ،حيــث يعتبــر عامــل أساســي لتحقيــق العائــد الديموغرافــي والنمــو االقتصــادي وبالتالــي يــؤدي الــى
رفــاه األســرة ككل.
ومن هذا المنطلق فإن حقوق المرأة المتعلقة بالصحة اإلنجابية تتمثل بالتالي:
1.حق الحصول على المعلومات:
للمــرأة حــق الحصــول علــى المعلومــات الدقيقــة والمالئمــة والمفهومــة التــي تتعلــق بالصحــة اإلنجابيــة والصحــة العامــة
ككل .ويجــب أن تتوفــر المــواد التثقيفيــة التــي تحتــاج إليهــا المســتفيدة فــي كافــة أقســام ومرافــق الرعايــة الصحيــة.
ولهــا ايضــا الحــق فــي معرفــة ايــن وكيــف تحصــل علــى مزيــد مــن المعلومــات والخدمــات المتعلقــة بتنظيــم األســرة
والصحــة اإلنجابيــة
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 2.حق الوصول الى الخدمة:
يجــب أن تكــون الخدمــات مقبولــة التكاليــف وأن تتوفــر فــي المــكان والزمــان المالئميــن للمســتفيدات .كمــا يجــب أن
يســهل علــى المســتفيدات الوصــول الــى المنشــأة الصحيــة مــن دون أي عوائــق والحصــول علــى الرعايــة الالزمــة دون
متطلبــات لتقديــم الخدمــة وحواجــز اجتماعيــة بمــا فــي ذلــك التمييــز القائــم علــى النــوع االجتماعــي والعمــر والحالــة
الزوجيــة والخصوبــة والقوميــة والطائفــة والطبقــة االجتماعيــة والعــرق.
3.حق االختيار:
•للمــرأة الحــق فــي حريــة اختيــار الوســيلة المناســبة والتــي ترغــب بهــا ،ويجــب ان تمنــح الحريــة فــي اختيــار وســيلة
تنظيــم األســرة بنـ ًـاء علــى قرارهــا.
••	 خدمــات تنظيــم األســرة المقدمــة للمــرأة يجــب ان تســاعدها علــى ممارســة االختيــار الحــر المبنــي علــى المعرفــة
مــن خــال تقديــم تنــوع مــن وســائل تنظيــم األســرة المختلفــة ،وان تتمكــن المــرأة مــن الحصــول علــى الوســيلة التــي
قــررت اســتخدامها فــي حــال عــدم وجــود موانــع الســتعمال هــذه الوســيلة لديهــا.
••	 وكذلــك يشــمل حــق االختيــار قرارالمــرأة فــي حــال رغبتهــا عــدم االســتمرار فــي اســتخدام وســيلة تنظيــم األســرة
او تغييرهــا.
4.حق الخصوصية:
للمــرأة الحــق فــي مناقشــة احتياجاتهــا أو اهتماماتهــا فــي بيئــة خاصــة ,ويجــب ان يتــم الفحــص الطبــي لهــا فــي بيئــة
مناســبة تحتــرم حقوقهــا فــي الخصوصيــة ,ان حــق المنتفعــة فــي الخصوصيــة يتداخــل مــع النواحــي التاليــة المرتبطــة
بجــودة الخدمــات:
•عنــد الحصــول علــى المشــورة او اجـراء فحــص طبــي ,يحــق للمــرأة ان تعلــم الــدور الــذي يلعبــه كل شــخص موجــود
فــي الغرفــة مــع مقــدم الخدمــة ( مثــل المتدربيــن ,المشــرفين ...الــخ ) وبالرغــم مــن أهميــة وجــود المتدربيــن فانــه
يجــب الحصــول علــى اذن مســبق مــن المنتفعــة.
•للمــرأة الحــق فــي معرفــة نــوع االج ـراء او الفحــص الطبــي مقدمــا .ولهــا الحــق ايضــا ان ترفــض نوعــا معينــا مــن
الفحــص إذا شــعرت بعــدم الراحــة لــه.
5.حق السرية :
يحــق للمنتفعــة التمتــع بســرية كافــة المعلومــات التــي تقدمهــا خــال حصولهــا علــى الخدمــات الالزمــة ويتضمــن ذلــك
المشــورة والفحوصــات الســريرية وطريقــة إدارة الســجالت الطبيــة وكافــة المعلومــات الشــخصية األخــرى .يجــب طمأنــة
المــرأة الــى ان اي معلومــات تدلــي بهــا او اي خدمــات تحصــل عليهــا لــن يعلــم بهــا اي شــخص اخــر دون اذن مســبق
منهــا .ان اخت ـراق ســرية المعلومــات الصحيــة قــد يتســبب للمنتفعــة حرجــا او يؤثــر ســلبا علــى وضعهــا العائلــي ويــؤدي
الــى فقــدان الثقــة بينهــا وبيــن مقــدم الخدمــة ،كذلــك يجــب علــى مقدمــي الخدمــات اال يتحدثــوا عــن المنتفعــة باالســم
او فــي حــال وجــود منتفــع اخــر ،ويجــب عــدم مناقشــتها خــارج مــكان تقديــم الخدمــة ،كمــا يجــب حفــظ الســجالت فــور
االنتهــاء مــن اســتخدامه فــي مــكان خــاص لذلــك.
6.حق االحترام:
للمــرأة الحــق فــي صــون كرامتهــا وفــي ان تعامــل بعطــف ولطــف واعتبــار واهتمــام مــع كل االحتـرام ،بغــض النظــر عــن
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مســتوى التعليــم او المركــز االجتماعــي او اي خصائــص أخــرى قــد تــؤدي الــى التقليــل مــن شــأنها او اســاءة معاملتهــا.
واالعت ـراف بهــذا الحــق يتطلــب مــن الكــوادر الصحيــة عنــد تقديــم الخدمــة ان يكونــوا قادريــن علــى تجنيــب اتجاهاتهــم
الشــخصية واالجتماعيــة األحــكام المســبقة.
7.حق االستمرارية:
للمــرأة الحــق فــي الحصــول علــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وإمــدادات وســائل تنظيــم األســرة للمــدة التــي ترغــب بهــا
األم .فالخدمــة المقدمــة لهــا ال يجــب ان تتوقــف اال إذا كان ذلــك بقــرار منهــا ومــن مقــدم الخدمــة مجتمعيــن .وان
حصــول المنتفعــة علــى خدمــة اخــرى مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ال يجــب ان يتوقــف علــى اســتمرار اســتخدام وســيلة
تنظيــم األســرة او عــدم االســتمرار فمــن حــق المنتفعــة ان تطلــب نقــل ســجلها الطبــي الخــاص بهــا الــى مــكان اخــر،
ُ
ويشــكل نظــام التحويــل والمتابعــة بعديــن مهميــن لحــق المنتفعــة فــي اســتمرارية الخدمــات.
8.حق ابداء الرأي:
للمــرأة الحــق فــي التعبيــر عــن وجهــة نظرهــا بحريــة فــي الخدمــات التــي تريــد الحصــول عليهــا .كذلــك لهــا الحــق فــي
التعبيــر عــن وجهــة نظرهــا بحريــة تامــة علــى الرغــم مــن اختالفهــا عــن وجهــة نظــر مقــدم الخدمــة.
9.حق السالمة:
للمــرأة الحــق فــي الحصــول علــى وســيلة تنظيــم األســرة الفعالــة واالمنــة ,ولهــا الحــق ايضــا فــي الحمايــة مــن االخطــار
الصحيــة االخــرى التــي ليســت علــى عالقــة مباشــرة بالوســيلة ( مثــل الحمايــة مــن احتمــاالت االصابــة بالعــدوى نتيجــة
اســتخدام االدوات غيــر المعقمــة) .
	10.حق الحصول على الخدمات األمنة
يتطلــب حــق الحصــول علــى الخدمــات االمنــة ان يتمتــع مقدمــي الخدمــات الصحيــة بمهــارات عاليــة ومعرفــة طبيــة
مالئمــة لمنــع العــدوى واســتعمال دليــل الخدمــات وتقنيــات ضمــان الجــودة فــي داخــل المنشــاة باإلضافــة الــى تقديــم
المشــورة والتعــرف علــى المضاعفــات ومعالجتهــا باإلج ـراءات العالجيــة والجراحيــة الالزمــة.
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الجزء الثاني
ّ
االتصال الفعال
األهداف التعليمية و التدريبية
•تعريف مفهوم االتصال.
•إدراك أهمية االتصال عند تقديم الخدمات الصحية
•شرح مكونات دائرة االتصال.
•إدراك وإلمام باالتصال اللفظي وغير اللفظي.
•التعرف على عوامل نجاح االتصال اللفظي
•التعرف على عوامل نجاح االتصال غير اللفظي
•تفسير كيفية تأثير السلوك غير اللفظي ونبرة الصوت على التفاعل بين المستفيد ومقدم الخدمة.
•شرح مراحل تغيير السلوك ودور مقدم الخدمة في كل مرحلة.

تعريف االتصال:

ً
االتصــال :هــو عمليــة ديناميكيــة بيــن طرفيــن أو أكثــر تتــم لفظيــا و/أو بشــكل غيــر لفظــي بغــرض تبــادل أو
ارسال معلومات/خبرات يتبادلها الطرفان إلحداث أثر معين والحصول على استجابة.

مكونات دائرة االتصال:
1.الهــدف :يجــب أن يحــدد المرســل الهــدف قبــل البــدء فــي عمليــة االتصــال حتــى يســتطيع اتمامهــا بطريقــة تناســب
تحقيــق ذلــك الهــدف.
2.المرسل ،يجب أن يكون:
ً
•ملما بالموضوع بحيث يتمكن من محاورة المشاركين والرد على استفساراتهم.
•لديه القدرة على تقديم الموضوع بصورة جيدة وجذابة ومقنعة مما يشجع المستفيدات على المشاركة.
•لديه القدرة على اختيار الموضوعات التي تهم المشاركين.
•لديه القدرة على تطوير طريقة العرض بما يتناسب مع ثقافة المشاركين ومستواهم التعليمي.
•تقع عوامل نجاح االتصال على عاتق المرسل – لذلك إذا فشلت عملية االتصال ال تلوم غير نفسك.
•المصدر:دليل المشورة المتكاملة لخدمات صحة المرأة والطفل  ,وزارة الصحة االردنية بالتعاون مع مشروع الرعاية الصحية المتكاملةUSAID 2018,

3.الرسالة ،يجب أن تكون:
•واضحة وبسيطة وتالئم مستوى المستفيدات الثقافي والتعليمي.
•تلمس وتحل بعض المشاكل.
•مفيدة للمستقبل.
4.المستقبل ،يجب أن يكون:
•مهتما بالموضوع.
•لديه الرغبة في المشاركة واالستفادة.
•أن يشعر باالنجذاب لطريقة العرض والحوار.
ً
ً
•أن يكون مستمعا جيدا وأن يفهم قصد المرسل.
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ً
ّ
5.التغذية الراجعة :هي رد فعل المســتقبل للرســالة التي تلقاها من المرســل فيصبح المرســل مســتقبال والمســتقبل
ً
مرســا .وتعتبــر التغذيــة الراجعــة هــي المؤشــر الــذي يــدل علــى مــدى مشــاركة المشــاركين واســتيعابهم للموضــوع
المطــروح لــذا يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار ممــا يســاعد مقــدم الخدمــة علــى تعديــل أســلوب الحوار ان اقتضــى األمر.
شروط التغذية الراجعة:
•التركيز على األفعال وليس على األفراد (ال يجوز أن نلوم الشخص).
•اختيار الوقت المناسب (ليس بعد فترة طويلة من حدوث الفعل).
•اختيار المكان المناسب لضمان الخصوصية.
•أن تكون الرسالة متعلقة بالموضوع فقط لضمان اهتمام المستقبل بالمعلومات التي يسمعها.
ً
ً
ً
6.التشــويش :يمكــن أن يكــون داخليــا أو خارجيــا أو اإلثنيــن معــا .يشــمل التشــويش الخارجــي األصــوات المزعجــة ...إلــخ،
أمــا التشــويش الداخلــي فهــو عبــارة عــن التفكيــر واالنشــغال بأمــور أخــرى غيــر الموضــوع المطــروح ،وفــي بعــض
األحيــان ال يــدرك المرســل مــدى تأثيــر هــذا التشــويش الداخلــي علــى قــدرة اســتيعابه.

اإلتصال اللفظي واالتصال غير اللفظي:
أفكار أساسية:
تعتبــر الكلمــات التــي تنطــق بهــا ولغــة الجســد همــا عنصــري االتصــال األساســيين عنــد التحــدث مــع اآلخريــن ( مثــل
حــركات الجســد واإليمــاءات ونبــرة الصــوت) .ويختلــف أثــر هذيــن العنصريــن مــن شــخص إلــى آخــر حيــث أظهــرت
الدراســات فــي أمريــكا أن  % 55مــن التأثيــر يحــدث نتيجــة لغــة الجســد و  % 38نتيجــة نبــرة الصــوت فــي حيــن %7
فقــط ينتــج عــن الكلمــات الحقيقيــة  .إن مثــل هــذه اإلشــارات غيــر اللفظيــة تنقــل للمســتفيدين مــدى اهتمامنــا بهــم
وتفهمنــا لهــم أكثــر مــن الكلمــات التــي ننطــق بهــا.ان العالقــة الجيــدة مــع المســتفيدة ليســت مبنيــة فقــط علــى
ً
مــا تســمعه منــك لكــن أيضــا علــى مــا تــراه وتشــعر بــه منــك خــال المشــورة (مــن خــال االتصــال غيــر اللفظــي).

1.االتصال اللفظي:
هــو االتصــال الــذي نســتخدم فيــه القنــاة اللفظيــة لنقــل الرســالة ،ويقصــد بالقنــاة اللفظيــة الكلمــات والتعبيــرات
اللغويــة التــي يســتقبلها الطــرف اآلخــر عــن طريــق األذنيــن .ويمثــل االتصــال اللفظــي فــي حياتنــا حوالــي  % 20مــن
جملــة أنــواع االتصــال المختلفــة.
نصائح عملية الستخدام االتصال اللفظي بفعالية:
يجب تفادي األمور التالية:
.أالتردد عند البدء بالحديث.
•الكلمات والمصطلحات المعقدة واستخدم تعابير بسيطة ومالئمة يسهل على المستفيدة فهمها.
• الجمل الطويلة حيث أن تركيز المستمع ضيق النطاق.
•السخرية من ردود أفعال المستفيدة.
ً
.ب تغيير طبقة ونغمة الصوت تبعا ألهمية الموضوع.
.ج نطق الكلمات والعبارات بوضوح.
.د ال تكن جافا في ردودك على أسئلة أو تعليقات المستفيدة.
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عوامل نجاح االتصال اللفظي:
1.الثناء والتشجيع:
ً
ً
ان اســتخدام الثنــاء والتشــجيع بيــن الحيــن واآلخــر خــال االتصــال الشــخصي لهمــا دورا مهمــا فــي إنجــاح عمليــة االتصــال.
ّ
ان كلمــات وعبــارات الثنــاء والتشــجيع تتخطــى أي حاجــز نفســي بيــن مقــدم الخدمــة والمســتفيدة وتســهل عمليــة
التواصــل بينهمــا وتشــجع المســتفيدة علــى طــرح األســئلة واالستفســار عــن األمــور التــي ترغــب فــي معرفتهــا .لــذا إن
هذيــن العامليــن يســهمان فــي إث ـراء التغذيــة الراجعــة واســتمرارها.
 2.اإلنصات:
ان إنصــات مقــدم الخدمــة بتمعــن يضفــي شــعور األمــان علــى المســتفيدة ممــا يشــعرها بأهميتهــا ويشــجعها علــى
المشــاركة والتحــدث ،ويعتبــر هــذا مهــم جــدا فــي إنجــاح عمليــة االتصــال.
يختلــف اإلنصــات عــن االســتماع إذ أنــه يتعــداه ليشــمل اســتيعاب وفهــم مــا تــم االســتماع إليــه والتفاعــل معــه ،ولذلــك
يعتبــر اإلنصــات ،علــى الرغــم مــن عــدم اســتخدام األلفــاظ أو الكلمــات ،غايــة مــن األهميــة فــي إنجــاح االتصــال اللفظــي
ومــن دونــه لــن ينجــح مقــدم الخدمــة فــي فهــم كالم المســتفيدة والتفاعــل معــه.
تذكــر أن االســتماع هــو وصــول األصــوات ألذنــي المســتمع فقــط بينمــا اإلنصــات هــو وصــول الرســائل ألذنــي المســتمع
والتفكيــر فيهــا والتفاعــل معهــا.
 3.الوضوح:
ً
ً
تعتبــر الدقــة فــي اختيــار التعابيــر والكلمــات ووضــوح مخــارج األلفــاظ ونطــق الكلمــات أيضــا أم ـرا مهــم لوصــول الرســالة
بصــورة واضحــة ومفهومــة للمســتفيدة.
4.اإلعادة:
ان تكرار المعلومة الصحيحة بعدة طرق يضمن وصولها الى المستفيدة.

 -2اإلتصال غير اللفظي "لغة الجسد":
هــو االتصــال الــذي نســتخدم فيــه القنــاة غيــر اللفظيــة لنقــل الرســائل .ونقصــد هنــا بالقنــاة غيــر اللفظيــة حــركات الــرأس
وتعابيــر الوجــه ونظ ـرات العينيــن وإشــارات اليديــن ووضعيــة الجســد والمالبــس باإلضافــة إلــى كل مــا يســتقبله الطــرف
ً
اآلخــر عــن طريــق عينيــه .وهــذا النــوع مــن االتصــال يمثــل حوالــي  80 %مــن أنــواع االتصــال التــي نمارســها يوميــا .وقــد
ً
ً
يكــون االتصــال غيــر اللفظــي أكثــر صدقــا وتعبيـرا عــن مشــاعرنا وأفكارنــا ألنــه نتــاج عمليــات أو تفاعــات بيولوجيــة فــي
الجســم .ونســتخدم نحــن االتصــال غيــر اللفظــي فــي بعــض األحيــان مــن دون وعــي أو إدراك.

عوامل نجاح االتصال غير اللفظي:

ّ
1.التبسم:
ّ
يعتبــر التبســم مــن العوامــل المهمــة واألساســية فــي إنجــاح االتصــال غيــر اللفظــي ألنهــا تســاعد علــى توليــد األلفــة
والمــودة بيــن مقــدم الخدمــة والمســتفيدة ،كمــا أنهــا تكســر الحاجــز النفســي بيــن الطرفيــن ممــا يشــجع الطــرف اآلخــر
علــى الحديــث وإبــداء الــرأي.

الدليل التدريبي حول مشورة تنظيم األسرة

10

2.البساطة والتلقائية:
إن البســاطة والتلقائيــة وعــدم التكلــف فــي التعامــل مــع األفــراد كلهــا عوامــل هامــة جــدا إلنجــاح عمليــة االتصــال
وفاعليتهــا ألنهــا تضفــي شــعور الراحــة علــى الطــرف اآلخــر ممــا يشــجعه علــى الرغبــة فــي التحــدث واإلفصــاح عــن
مشــاعره.
3.التواصل باألعين:
ً
يعتبــر التواصــل باألعيــن بيــن المرســل والمســتقبل مهــم جــدا الســتمرار الحديــث بيــن الطرفيــن .وخــال حياتنــا العملية غالبا
مــا ننشــغل عــن الشــخص الــذي يتحــدث إلينــا بالقيــام بأمــر آخــر وعــدم النظــر إليــه ،ونتيجــة لذلــك يتوقــف هــذا الشــخص
ّ
عــن التحــدث إلــى حيــن انتهائنــا مــن العمــل اآلخــر والنظــر إليــه مجــددا .ويعــد التواصــل باألعيــن مــن أكثــر الوســائل غيــر
ً
اللفظيــة تأثيـرا ألنــه ينقــل العديــد مــن الرســائل بطــرق مختلفــة .ويعتمــد المعنــى المنقــول بواســطة التواصــل باألعيــن
ً
علــى فتــرة التواصــل وأيضــا علــى اتجــاه نظــرة العينيــن.
تذكر :قد يتعذر على كثيرين فهم ما تقوله إال في حال حدوث تواصل باألعين بينك وبينهم.

4.تعابير الوجه:
ً
ً
ـان كثيــرة حيــث تعتبــر مالمــح الوجــه مصــدرا غنيــا لالتصــال
تعتبــر تعابيــر الوجــه مــن أســرع الوســائل التــي تنقــل رســائل ومعـ ٍ
غيــر اللفظــي ألنهــا تنقــل لنــا مشــاعر اآلخريــن أو عواطفهــم تجاهنــا وتنقــل عواطفنــا ومشــاعرنا تجاههم.
ً
إن أول انطبــاع يلفــت انتباهــك عنــد مقابلــة شــخص مــا ألول مــرة يظــل عالقــا بذهنــك لفتـرات طويلــة وال يتغيــر بســهولة.
يعتبــر تعابيــر الوجــه مــن األمــور األكثــر تأثيـرا بالحالــة النفســية والصحية لإلنســان.
ً
لذلــك عليــك كمقــدم مشــورة أن تكــون متيقظــا لتعابيــر وجهــك أثنــاء الجلســات أو اللقــاءات بحيــث تعكــس الراحــة
والطمأنينــة علــى الطــرف اآلخــر .ان ذلــك مــن شــأنه أن يســاعد فــي كيفيــة اســتقبالهم وفهمهــم للمعلومــات التــي
توفرهــا لهــم ويشــجعهم علــى التحــدث بصراحــة ووضــوح معــك.
5.المالبس /الثياب:
يعتبــر ارتــداء المالبــس التــي تالئــم بيئــة األفـراد الذيــن نتواصــل معهــم مــن العوامــل المهمــة التــي تســهم فــي إنجــاح
االتصــال غيــر اللفظــي ،فالمالبــس تعكــس مكانــة الشــخص االجتماعيــة ومهنتــه وبلــده وعائلتــه وثقافتــه وحالتــه
النفســية .ان ارتــداؤك المالبــس الغريبــة التــي تناقــض البيئــة التــي تعمــل فيهــا قــد تشــتت انتبــاه المســتفيدة لتبــدأ فــي
التفكيــر فــي أمــور بعيــدة عــن محتــوى الجلســة أو اللقــاء.
6.طريقة الجلوس:
يجــب أن يبــدي المرســل اهتمامــه بالمســتقبل فــي جميــع التصرفــات التــي تصــدر عنــه بمــا فــي ذلــك طريقــة الجلــوس
ً
كــي يشــعر المســتقبل بــأن المرســل قــد تفــرغ لــه ولمشــكلته تمامــا ،األمــر الــذي يشــجعه علــى التحــدث والرغبــة فــي
اســتمرار التواصــل مــع المرســل .ويفضــل أن يجلــس مقــدم الخدمــة مقابــل المســتفيدة
7.حركات الجسد:
تعتبــر حــركات الــرأس وســائل اتصــال غيــر لفظيــة مهمــة فــي عمليــة االتصــال بيــن المســتفيد ومقــدم الخدمــة .كذلــك
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ً
إن أخــذ وضعيــة جســد المســتفيدة الجالســة أمامــك فــي اللقــاء بعيــن االعتبــار يعكــس أمــورا كثيــرة عنهــا ،حيــث تجــد أن
ً
ً
الشــخص الــذي يميــل بجســده إلــى األمــام ويرتكــز علــى المنضــدة التــي أمامــه غالبــا مــا يكــون منصتــا ويتابــع مــا تقولــه
ً
ً
والعكــس غالبــا مــا يكــون صحيحــا.

التعبيرات السلبية لالتصال غير اللفظي:
•القراءة من منشور أو ورقة.
•النظر الى الساعة.
•النظر خارج النافذة.
•العبوس
•التملم.
•عدم اإلبقاء على التواصل باألعين.

ّ
تذكر:
•يعتبــر االتصــال عمليــة متبادلــة ومســتمرة بيــن طرفيــن لتحقيــق هــدف معيــن ،ويجــب أن يكــون لهــا أثــر وإال
فشــلت.
ً
ً
•في حال فشلت عملية االتصال فإن جزءا كبيرا من أسباب هذا الفشل يقع على عاتق المرسل.
ً
•يعتبــر كل مــن االتصــال اللفظــي وغيــر اللفظــي مهميــن وال يمكــن فصلهمــا عــن بعضهمــا ألن كال منهمــا يزيــد
مــن فاعليــة اآلخــر .وفــي حــال فشــل عمليــة االتصــال يجــب مراجعــة عناصــر دائــرة االتصــال لتحديــد الســبب مــن
وراء ذلــك للتمكــن مــن معالجتــه وتفاديــه فــي المـرات القادمــة

االحترام واالصغاء الفعال:
•إن معاملــة المســتفيدات مــن الخدمــة الصحيــة باحتــرام مــن شــأنه أن يشــجعهن فــي التعبيــر عــن احتياجاتهــن
واهتماماتهــن ويســاعدهن فــي التغلــب علــى شــعورهن بالقلــق.
َ ُ ُ
ّ
•يعتبــر اإلصغــاء الفعــال مــن أهــم الوســائل التــي تعكــس االحتـرام وتبنــي التآلــف مــع المســتفيدة فــإذا لــم يصغــي
مقــدم الخدمــة بتمعــن لمــا تقولــه المســتفيدة فعندهــا ســتفترض المســتفيدة أن مقــدم الخدمــة يفتقــر إلــى
ّ
االهتمــام بمشــاكلها أو أنهــا كإنســان ال تلقــى أي اهتمــام مــن قبــل مقــدم الخدمــة هــذا .ونتيجــة لذلــك يصعــب بنــاء
الثقــة الالزمــة بيــن المســتفيدة ومقــدم الخدمــة ويتعــذر النجــاح فــي تقديــم المشــورة إذا مــا فشــل مقــدم الخدمــة
فــي القيــام بــدوره كمســتمع جيــد.
•يعتبــر اإلصغــاء الفعــال مهــارة أساســية فــي عمليــة االتصــال عنــد تقديــم المشــورة إذ أنــه يمكــن وباالعتمــاد علــى
هــذه العمليــة الوصــول إلــى قــرارات تلبــي احتياجــات المســتفيدة مــن الخدمــة والتعــرف علــى مخاوفهــا ومــدى
معرفتهــا عــن وضعهــا الصحــي.
•من الممكن بناء ثقة المستفيدة بنفسها بمعاملتها كشخص ناضج ومسؤول.
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االحترام:
ان االحتـرام مــن الســلوكيات التــي تعكــس مــدى اهتمامنــا باألفـراد مــن حولنــا ومــدى اهتمامهــم بنــا .وتشــمل العالمــات
التــي تنــم عــن االحتـرام مــا يلــي:
ّ
•التبسم
•الوقوف لتحية الشخص
•الترحيب بالشخص
•المصافحة باأليدي
•دعوة الشخص إلى الجلوس
•تقديم اإلنسان نفسه للشخص اآلخر
ً
ً
سواء كان رجال أو سيدة
•مخاطبة الشخص باسمه
•الحفاظ على التواصل باألعين
ّ
•اإلصغاء الفعال.
طرق تحسين مهارات اإلصغاء:
•ااإلبقاء على التواصل باألعين )في حدود األعراف الثقافية(
•تشجيع المستفيدة على استكمال حديثها باستخدام بعض التعابير مثل (نعم ,ماذا بعد).
•ابــداء االهتمــام بالمســتفيدة ،كأن ال ينشــغل المســتمع بأعمــال أخــرى خــال الحديــث والتحــدث مــع أشــخاص آخريــن
فــي نفــس الوقــت وعــدم المقاطعــة والســماح لآلخريــن بمقاطعتــه.
•الجلوس باستقامة أمام المستفيدة )مقابلها أو ما يقرب من ذلك(
•الجلوس باسترخاء وبشكل مريح واالبتعاد عن الحركات التي تصرف النظر وتشتت التفكير.
ً
ً
•اإلصغاء إلى المستفيدة بتمعن عوضا عن التفكير في أمور أخرى أو عما سيقوله الحقا.
•اإلصغــاء إلــى مــا يقولــه الشــخص والطريقــة التــي يعبــر بهــا عــن نفســه مــع مالحظــة لهجــة صوتــه واختيــاره
للمصطلحــات وتعابيــر وجهــه وإيماءاتــه.
•وضع النفس مكان المستفيدة طيلة الفترة التي يتم بها االستماع إليها.
•اللجوء إلى الصمت في بعض األحيان مما يعطي المستفيدة الوقت الكافي للتفكير وطرح األسئلة والتحدث.
•تشجيع المستفيدة على طرح األسئلة.
•إعادة صياغة الحديث.
ّ
•التفكيــر الملــي ،كأن يتــم تفســير المشــاعر والعواطــف التــي تكمــن وراء مــا قيــل وتضميــن مــا قيــل فــي مناقشــات
الحقــة.
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الثناء والتشجيع

ُ
•يعتبر الثناء والتشجيع من الطرق الفاعلة إلبداء االحترام.
•ان الثنــاء والتشــجيع أكثــر فاعليــة مــن التوبيــخ والمجادلــة فــي مســاعدة المســتفيدة للتعــرف علــى مشــاكلها والعمــل
ّ
علــى حلها.
ً
•يعتبــر الثنــاء تعبي ـرا عــن الموافقــة واإلعجــاب حيــث يســهم الثنــاء فــي تعزيــر ودعــم التصــرف الجيــد الــذي قامــت
المســتفيدة بــه.
•يشــمل التشــجيع توفيــر الدعــم والثقــة واألمــل ويعكــس إيماننــا وقــدرة المســتفيدة فــي التغلــب علــى مشــاكلها
ّ
وأننــا نعمــل علــى مســاعدتها إليجــاد الطــرق المناســبة للتغلــب عليهــا.

أخذ المعلومات من المستفيدة واستخدام لغة يسهل على المستفيدة فهمها:
ُ ّ
•يمكــن طــرح األســئلة مــن قبــل مقــدم الخدمــة مــن أجــل تقييــم حاجــة المســتفيدة مــن الخدمــات الصحيــة ومــدى
ّ
معرفتهابهــا ،كمــا يســهم طــرح األســئلة فــي إش ـراك المســتفيدة بشــكل فعــال خــال المشــورة .ومــن الضــروري
أن يتــم هــذا فــي مرحلــة مبكــرة مــن جلســة المشــورة بهــدف إش ـراك المســتفيدة بالمناقشــة وإفســاح المجــال لهــا
للتعبيــر عــن رأيهــا طيلــة فتــرة الجلســة.
ّ
•بشــكل عــام ،هنــاك نوعــان مــن األســئلة ويتــم تصنيفهــا حســب نوعيــة اإلجابــة .فهنــاك األســئلة المغلقــة التــي عــادة
مــا تســتدعي إجابــات قصيــرة و التــي قــد تكــون مجــرد كلمــة واحــدة .أمــا النــوع الثانــي فهــو األســئلة المفتوحــة
ً
التــي تتــرك مجــاال إلجابــات أطــول وبإمــكان المســتفيدة االســتطراد فــي إجاباتهــا ممــا يســهم فــي فهــم أفكارهــا
ومشــاعرها.
ً
•يلعــب النوعــان المذكــوران مــن األســئلة اعــاه دورا مهمــا فــي تقديــم المشــورة إال أن مقدمــي هــذه الخدمــات
لطالمــا اعتمــدوا علــى األســئلة المغلقــة ذات اإلجابــات القصيــرة ممــا يحــد مــن نطــاق مشــاركة المســتفيدة خــال
ُ
الجلســة أو مــن حيــث صنــع القــرارات .وينصــح مقدمــو الخدمــة اللجــوء إلــى طــرح األســئلة المفتوحــة حيــث أن
مهامهــم تصبــح أكثــر ســهولة إذا مــا ســاعدوا المســتفيدات فــي التعــرف علــى خياراتهــن ومشــاعرهن.
أهمية طرح األسئلة خالل تقديم المشورة:
•تقييم حاجة المستفيدة من خدمات االمومة والطفولة ومدى معرفته بها.
ً
•التعرف على الوضع الصحي للمســتفيدة وخبراتها الســابقة أو وســائل تنظيم األســرة المســتخدمة ســابقا وظروفها
الشــخصية وتفضيالتها ومخاوفها.
ّ
•إشراك المستفيدة بشكل فعال في الجلسة.
•إقامة عالقة طيبه معها عن طريق إبداء االهتمام بمشاكلها واهتماماتها.
•ترتيب المواضيع التي يجب التطرق إليها خالل جلسة المشورة حسب أهميتها.
•الوصول إلى قرار بشأن مستوى اللغة والثقافة اللتين يمكن للمستفيدة فهمهما.
•تجنب إعادة تكرار المعلومات التي تعرفها المستفيدة.
ّ
•التعرف على المفاهيم الخاطئة والعمل على تصحيحها.
استخدام لغة تفهمها المستفيدات
لعــل أحــد التحديــات التــي يواجهــا مقدمــو الخدمــة عندمــا يناقشــون الموضوعــات الصحيــة هــي اختيارهــم للكلمــات
ّ
والمصطلحــات .وتبــدو الكلمــات التــي تحضــر فــي أذهانهــم فــي بعــض األحيــان إمــا طبيــة بحتــة أو تســبب اإلزعــاج
واإلحــراج للمســتفيدات .ولغايــة تحقيــق الفعاليــة مــن عمليــة االتصــال بيــن مقدمــي الخدمــة والمســتفيدات يجــب
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عليهــم أن يكونــوا علــى إلمــام بالكلمــات والمصطلحــات المتعــارف عليهــا بيــن المســتفيدات والتــي يســهل عليهــن
فهمهــا.
يتوجــب علــى مقــدم الخدمــة التعــرف علــى الكلمــات التــي تســتخدمها المســتفيدة وهــو يتحــدث عــن أجـزاء معينــة مــن
ً
ّ
الجســد أو عــن نشــاطات معينــة ومــن ثــم توضيحهــا لهــذه المســتفيدة .وكلمــا ورد ذكــر مصطلــح طبــي معيــن خــال
ً
ّ
الحديــث يتعيــن عليــه اإلشــارة إلــى هــذا الجــزء أو النشــاط الــذي تحــدث عنــه ســابقا .بإمــكان مقــدم الخدمــة اســتخدام
بعــض الكلمــات الدارجــة بيــن المســتفيدات لتســهيل الفهــم واالســتيعاب ،األمــر الــذي يســاعد المســتفيدة علــى التغلــب
ً
ً
ـال جــزءا مهمــا مــن
علــى شــعورها باإلحـراج أثنــاء مناقشــة أمورهــا الصحيــة .ويعتبــر التلفــظ بالكلمــات الدارجــة بصـ ٍ
ـوت عـ ٍ
هــذه العمليــة التدريبيــة.
ّ
ومــن أجــل تحقيــق عمليــة اتصــال فعالــة مــن الضــروري تفســير قضايــا الصحــة اإلنجابية بأســلوب يســهل على المســتفيدة
ً
ّ
فهمــه .وحتــى عندمــا نكــون علــى إلمــام بالمواضيــع المعنيــة إال أنــه يتعــذر علينــا أحيانــا تفســيرها بأســلوب بســيط .إال
أن األمــر يغــدو أكثــر ســهولة مــع الخبــرة والممارســة.
ان التعــرف علــى المعلومــات الخلفيــة التــي تمتلكهــا المســتفيدات أمــر ضــروري وأساســي .فهــذه المعرفــة تدلنــا علــى
مســتوى المصطلحــات التــي يتوجــب اســتخدامها مــع المســتفيدة علــى ســبيل المثــال :هــل تفهــم المســتفيدة اللغــة
ّ
العاميــة الدارجــة أم الكلمــات الشــائعة أم المصطلحــات الطبيــة؟ ان مثــل هــذه المعرفــة تعتبــر نقطــة انطــاق يبــدأ منهــا
ّ
مقــدم الخدمــة بتعزيــز المعلومــات الصحيحــة التــي تعرفهــا المســتفيدة ويصحــح المفاهيــم الخاطئــة لديهــا .يــؤدي عــدم
ّ
معرفــة المعلومــات التــي تمتلكهــا المســتفيدة حــول الموضــوع المعنــي إلــى حــدوث خطأيــن شــائعين يتضمنــان تفســير
ّ
القضايــا بأســلوب يتجــاوز فهــم المســتفيدة أو إضاعــة الوقــت فــي تفســير مــا تعرفــه ،وربمــا تتــم االســتهانة بقــدرات هــذا
الشــخص خــال هــذه العمليــة.
ً
كاف ممــا يســمح بتفســير كل شــيء تحتاج المســتفيدة إلــى معرفته،
نــادرا مــا يكــون الوقــت المخصــص لجلســة المشــورة ٍ
لــذا كــي تكــون هــذه الجلســة أكثــر فاعليــة يجــب شــرح المعلومــات األساســية عــن تشــريح الجســد ووظائــف أعضائــه
ّ
ّ
والمصطلحــات الطبيــة األساســية فــي جلســات تثقيفيــة جماعيــة ســابقة تتــم قبــل جلســة المشــورة ،عندهــا يمكــن
لمقــدم الخدمــة وخــال جلســة المشــورة عمــل مراجعــة ســريعة للمعلومــات حتــى يتأكــد مــن مــدى فهــم المســتفيدة
للمعلومــات التــي تــم توفيرهــا وإن كان لديــه أيــة استفســارات.

خطوات تغيير السلوك

ً
ً
ً
ً
ً
ً
غالبــا مــا يســتغرق تغييــر الســلوك وقتــا طويــا ونــادرا مــا يتبنــى األفـراد ســلوكا جديــدا عنــد ســماعهم عنــه لمــرة واحــدة،
ويفيــد العلمــاء أن هنــاك خمــس مراحــل /خطــوات تتعلــق بتغييــر الســلوك عنــد الفــرد وهــي كمــا يلــي:
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الخطوات

السلوك المتوقع من المستفيدة

مإذا يتم

•تذكر الرسائل المرسلة عن أهمية خدمات االمومة والطفولة

1.المعرفة

معرفة االيجابيات وفوائد

•التعرف على أهمية الحصول على خدمات االمومة والطفولة.

السلوك الجديد مقارنة بما

•توضيح أسباب أهمية الحصول على خدمات األمومة والطفولة.

يمارسه الفرد االن.

•توضيــح مواقــع المراكــز التــي يتــم الحصــول علــى خدمــات االمومــة والطفولــة
مــن خاللهــا.

االقتناع والموافقة على

2.الموافقة

ما تم عرضه من ايجابيات
وفوائد

تبدأ المعرفة والموافقة

3.النية

في تشكيل نيتها على تبني
هذا السلوك الجديد والبدء
في ممارسته.

4.الممارسة

•يكون لديها ردة فعل ايجابية على الخدمة المقدمة لها.
•تناقش أهمية خدمات األمومة والطفولة مع المقربين لديها
•تعتقد ان اسرتها واصدقاءها ومجتمعها المحلي يؤيدون مثل هذه الخدمة.
•توافق على البدء في طلب هذه الخدمة واالنتفاع منها.

•تقر بأن خدمات األمومة والطفولة المقدمة تلبي احتياجاتها الشخصية.
•تنوي استشارة مقدم الخدمة.
•تنوي القيام بالفحوصات الطبية الالزمة إن احتاج األمر.
•تســعى للحصــول علــى الخدمــة واالجابــة عــن أي استفســارات لديهــا مــن مقدم

ً
البدء فعليا في ممارسة ما

خدمــات األمومــة والطفولة.

اقتنعت بها ووافقت عليها.

•تعترف بوجود قضايا تثير قلقها.
•تتبنى قرارا أو اختيارا او وسيلة معينة وتبدأ في التنفيذ.

تشعر باألثر اإليجابي عليها

5.الدعوة

وتبدأ في دعوة األخرين الى
تبني نفس السلوك وتصبح
مروجة له.

•تشــعر وتقــر بالفوائــد الشــخصية التــي تعــود عليهــا عنــد الحصــول علــى خدمــات
األمومــة والطفولــة.
•تحاول إقناع األخرين بالتوجه إلى أماكن تقديم الخدمة.
•تريد هذه الخدمة علنا.
•تتحدث عن أهمية هذه الخدمات لألفراد والعائلة والمجتمع.

عملية تغيير السلوك ودور مقدم الخدمة

ّ
يختلــف دور مقــدم الخدمــة ويــزداد أهميتــه بتطــور مراحــل عمليــة تغييــر الســلوك .ويقــوم مقــدم الخدمــة خــال المراحــل
األولــى بتقديــم المعلومــات التــي تجيــب علــى استفســارات وتســاؤالت المســتفيدة ،ولكــن فــي المراحــل األخيــرة مــن
ً
ً
هــذه العمليــة يتســع نطــاق دوره ليصبــح داعمــا ومروجــا لتبنــي الســلوك الجديــد ،األمــر الــذي يفســح لــه المجــال بتقديــم
الحلــول ألي مشــكلة قــد تواجــه المســتفيدة مــن خــال االســتفادة مــن الخدمــات المتاحــة .وبالتالــي كلمــا تقدمــت
مراحل/خطــوات تغييــر الســلوك كلمــا ازدادت أهميــة دور مقــدم الخدمــة وأصبــح أكثــر تحديــاً.
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الجزء الثالث
مشورة تنظيم األسرة
األهداف التعليمية والتدريبية:
في نهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادر على:
•التعرف على مؤشرات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.
•اإللمام بالمبادئ االساسية للتفاعل بين المستفيد ومقدم الخدمة
•تعريف مشورة تنظيم األسرة.
•توضيح أسس المشورة الفاعلة.
•شرح خطوات اإلطار اإلرشادي لمشورة تنظيم األسرة .REDI

بعض مؤشرات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة
1.معدل الخصوبة الكلية (Total Fertility Rate (TFR

يقيــس هــذا المعــدل متوســط أعــداد األطفــال الذيــن ســيولدون المــرأة تابعــة لمجموعــة إفتراضيــة مــن اإلنــاث ،ممــن
توافــق إدائهــم اإلنجابــي خــال فتــرة إنجابهــم كلهــا مــع معــدالت الخصوبــة الخاصــة بــكل فئــة عمريــة ،وذلــك فــي
الســنوات محــل النظــر ,ويفتــرض هنــا ايضــا عــدم تعــرض النســاء لخطــر الوفــاة منــذ الــوالدة وحتــى نهاية فترتهــم اإلنجابية.
2.معــدل انتشــار اســتخدام وســائل منــع الحمــل (االســتخدام الحالــي لتنظيــم األســرة /وســائل منــع الحمــل
()Contraceptive Prevalence Rate (CPR
ً
ً
نسبة النساء اللواتي يستخدمن حاليا  ،أو ازواجهن الذين يستخدمون حاليا  ،طريقة واحدة على األقل لمنع الحمل.
3.معدل استخدام وسائل تنظيم األسرة بعد الوالدة Postpartum FP Rate
نسبة النساء اللواتي بدأن أو أزواجهم بدؤا باستخدام وسائل تنظيم األسرة في االسابيع الستة الالحقة لإلنجاب.
ّ
 4.الحاجة غير الملباة للمباعدة بين األحمال Unmet Need for Spacing
تشــمل النســاء الحوامــل اللواتــي لــم يحســنن توقيــت حملهــن ,والنســاء اللواتــي لديهــن انقطــاع الطمــث واخطــأن
فــي توقيــت ميــاد اخــر طفــل ,والنســاء اللواتــي لســن بحوامــل وليــس لديهــن انقطــاع الطمثواليســتعملن ايــة وســيلة
لتنظيــم األســرة ،لكنهــن يرغبــن فــي االنتظــار لمــدة عاميــن او أكثــر قبــل مولــد طفلهــن القــادم.
ّ
 5.الحاجة غير الملباة لتحديد النسل Unmet Need for Limiting
تشــمل النســاء الحوامــل ممــن ال يرغبــن فــي الحمــل ,والنســاء اللواتــي لديهــن انقطــاع الطمــث ممــن لــم يرغبــن فــي
الحمــل االخيــر ,والنســاء اللواتــي ال يســتعملن ايــة وســيلة لتنظيــم األســرة ,لكنهــن ال يرغبــن فــي إنجــاب المزيــد مــن
األطفــال.
 6.معدل وفيات األمومة (Maternal Mortality Ratio (MMR
عدد الوفيات بين النساء بسبب مضاعفات الحمل أو الوالدة أو النفاس لكل  100.000من المواليد
األحياء في سنة معينة.
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ُ
 7.معدل وفيات الرضع Infant Mortality Rate
معــدل عــدد وفيــات الرضــع االقــل مــن عــام فــي ســنة معينــة لــكل  1000مــن المواليــد االحيــاء فــي تلــك الســنة تلــك
الســنة.
 8.معدل وفيات حديثي الوالدة Neonatal Mortality Rate
معــدل وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة هــو مقيــاس الحتمــاالت وفــاة المولــود منــذ الــوالدة وحتــى بلوغــه الشــهر
االول مــن العمــر لــكل  1000مــن المواليــد االحيــاء.
9.معدل إنجاب المراهقين Adolescent Birth Rate
يقيــس معــدل تكـرار إنجــاب األطفــال بيــن النســاء الصغيـرات فــي الســن .وهــو فــي الملحــق االحصائــي يشــير الــى عــدد
المواليــد االحيــاء بيــن النســاء فــي ســن  19 – 15عامــا لــكل  1000امــرأة مــن الســكان فــي نفــس المجموعــة العمريــة.
التفاعل بين المستفيد ومقدم الخدمة (:Client- Provider Interaction (CPI
هــو االتصــال مــن شــخص الــى شــخص ,ســواء لفظــي أو غيــر لفظــي بيــن المســتفيدين ومقدمــي الخدمــة الصحيــة
يشــمل "مقدمــو الخدمــة الصحيــة" اي شــخص فــي المنشــأة الصحيــة يكــون المســتفيدين علــى اتصــال معــه .مثــل
موظفــو االســتقبال ,عمــال النظافــة ,الســائقون ,باإلضافــة الــى االطبــاء والعامليــن الصحييــن ومقدمــي الخدمــات
للمجتمــع المحلــي.
•يحــدث التفاعــل بيــن المســتفيد ومقــدم الخدمــة منــذ اللحظــة التــي يدخــل فيهــا المســتفيد لموقــع الخدمــة
الصحيــة  .ومــن المهــم اســتخدام مهــارات التفاعــل بيــن المســتفيد ومقــدم الخدمــة عنــد التعامــل مــع المســتفيدين.
وقــد أكــدت األبحــاث أن رضــى المســتفيدين واســتمرارهم فــي اســتخدام الخدمــات يرتبــط بمعاملتهــم باحت ـرام.
•التفاعــل بيــن المســتفيد ومقــدم الخدمــة يحــدث فــي اللقــاء االول بموقــع الخدمــة الصحيــة .عندمــا يرحــب عامــل
االســتقبال بمســتفيد جديــد .او حينمــا يقــوم شــخص مــن االدارة بتوجيــه المســتفيد الــى مــكان مقــدم االتصــال
بكلمــات مفهومــة واضحــة وبمــودة كفيــل بتأكــد مقدمــي الخدمــة مــن ان المســتفيد يذهــب للمــكان الصحيــح
ويعلــم مــإذا يتوقــع مــن خدمــات.
المبادئ األساسية في التفاعل بين المستفيد ومقدم الخدمة:
•التعامــل مــع المســتفيدة باحتــرام ولطــف :يكــون المســتفيدون أكثــر رضــى عنــد معاملتهــم مــن قبــل كل الــكادر
وليــس فقــط مقــدم المشــورة -باحت ـرام .بالمقابــل فــان رضــى المســتفيدين يرتبــط باالســتعمال الفعــال لوســائلتنظيــم األســرة واالســتمرار بهــا .بينمــا علــى العكــس التفاعــل غيــر الجيــد يمكــن ان يــؤدي الــى االســتخدام الخاطــئ
والتوقــف عــن االســتعمال .إحــدى الدراســات التــي تمــت فــي مصــر بينــت أن الخدمــة المرتكــزة علــى المســتفيد
ارتبطــت بمضاعفــة رضــى المســتفيدين واالســتمرار باالســتخدام بثــاث م ـرات أكثــر .بالرغــم مــن ان الوقــت الــذي
احتاجتــه هــذه الجلســات ازداد عــن الجلســات االعتياديــة بدقيقــة – ثــاث دقائــق فقــط .ايضــا يشــعر المســتفيدين
بالراحــة عنــد توفــر الخصوصيــة خــال المشــورة وتقديــم الخدمــات والتأكيــد لهــم بــان المعلومــات ســتبقى ســرية .هــذا
يولــد الثقــة التــي تؤهــل مقــدم الخدمــة مــن اكتشــاف الحاجــات الحقيقيــة للمســتفيد .مهــارات االتصــال اللفظــي
وغيــر اللفظــي مهمــة جــدا ,علــى مقدمــي المشــورة االســتماع الجيــد ومراقبــة ردود فعــل المســتفيد لتفهــم
احتياجاتــه ومشــاعره.
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ّ
•التفــرد : )Individualization( :المشــورة األكثــر فعاليــة هــي تلــك المفصلــة حســب حاجــات المســتفيدين المحددة
وشــخصياتهم فبعــض المســتفيدين يهتمــون كثيـرا فــي فعاليــة الوســيلة فــي منــع الحمــل بينمــا اخــرون يوازنــون بيــن
الفعاليــة وتأثيــر االعـراض الجانبيــة المحتملــة علــى صحتهــم او عالقاتهــم الجنســية او مشــاعرهم .احــدى الدراســات
االمريكيــة بينــت ان المســتفيدين قــد اســتفادوا كثيـرا مــن وضــع اســتراتيجيات حــول كيفيــة تذكــر موعــد اخــذ الحبــوب
بالتعــاون مــع مقــدم المشــورة.
•التفاعل:علــى مقــدم المشــورة التفاعــل مــع المســتفيد وتشــجيعه علــى طــرح األســئلة والتعبيــر عــن رأيــه
ُومعتقداتــه أو مخاوفــه .وكذلــك اإلجابــة علــى أســئلته والتأكــد مــن أن المســتفيد قــد فهــم المعلومــات التــي
أعطيــت لــه علــى مقــدم الخدمــة االقــال مــن " اعطــاء المعلومــات " واإلكثــار مــن االســئلة ,االســتماع ,االســتجابة,
التشــجيع وبنــاء التآلــف مــع المســتفيد والتوضيــح.
•تجنــب إعطــاء معلومــات فــوق طاقــة المســتفيد :بشــكل عــام يســتطيع النــاس فهــم وتذكــر كميــة محــدودة
مــن المعلومــات .ان اشـراك المســتفيدين بالنقــاش ومالئمــة المعلومــات لحاجاتهــم تــؤدي الــى تحســين التزامهــم
بالتعليمــات الطبيــة وتحســين مخرجــات العــاج؛ فعــوض عــن اعطــاء معلومــات تفصيليــة عــن كل وســيلة تنظيــم
أســرة ,يجــب ان يركــز مقــدم الخدمــة علــى الوســيلة التــي اختارتهــا المســتفيدة ويعطــي معلومــات مبســطة واضحــة
ومختصــرة وباألخــص حــول كيفيــة اســتخدام الوســيلة واالعـراض الجانبيــة المحتملــة واعطــاء الوقــت الكتشــاف وضــع
المســتفيدة واالجابــة عــن اســئلتها ..المعلومــات الكثيــرة تــؤدي الــى حــدوث ضبابيــة فــي التعليمــات وربمــا تتــرك
وقــت اقــل الستكشــاف مخــاوف المســتفيد التــي قــد تــؤدي الــى اختيــار أفضــل.
•اعطــاء المســتفيدة الوســيلة المفضلة:القــرار المبنــي علــى المعرفــة هــو األســاس الختيــار الوســيلة مــن قبــل
المســتفيد .يجــب ان يحصــل المســتفيدون علــى الوســيلة المفضلــة لهــم إذا لــم توجــد ايــة موانــع طبيــة لذلــك.
المســتفيدون الذيــن يحصلــون علــى وســيلتهم المفضلــة يســتمرون باســتخدامها بشــكل اطــول مــن اولئــك الذيــن ال
يحصلــون علــى وســيلتهم المفضلــة.
•اســتخدام مــواد تســاعد المســتفيد علــى التذكــر :خــال جلســة المشــورة اســتخدم اللوحــة القالبــة أوبطاقــات
ّ
الوســائل او المطويــات اإلرشــادية والمجســمات العينيــة .هــذه المــواد تســاعد المســتفيد علــى فهــم وتذكــر
المعلومــات األساســية والنقــاط المهمــة .جعــل المســتفيد يــرى او يلمــس عينــات مــن وســائل تنظيــم األســرة
يزيــد مــن فهمــه لهــا وشــعوره بالراحــة .إعطــاء بعــض المــواد اإلرشــادية للمســتفيد ليأخذهــا معــه للمنــزل أمــر مهــم
لضمــان تذكــره للمعلومــات فيمــا بعــد وكذلــك فهــي وســيلة لنشــر المعلومــات لألخريــن.
المشورة لتنظيم األسرة Family Planning Counseling
المشــورة هــي نــوع مــن التفاعــل بيــن المســتفيد ومقــدم الخدمــة .يتضمــن اتصــال بيــن المســتفيد ومقــدم الخدمــة،
بهــدف خلــق الوعــي ومســاعدة المســتفيد علــى اتخــاذ قراراتــه الخاصــة بتنظيــم األســرة بشــكل طوعــي يســتند الــى
المعرفــة وبنــاء مهاراتــه ليتمكــن مــن تنفيــذ ق ـراره.
مهمات مقدم المشورة:
•مساعدة المستفيدة على تقييم احتياجاتها للخدمات والمعلومات والدعم المعنوي.
•تزويد المستفيدين بالمعلومات المالئمة لحاجاتهم.
•استكشاف الخيارات ومساعدة المستفيدين في التوصل للقرار المالئم من خالل موازنة الخيارات
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•مســاعدة المســتفيدين علــى تحديــد العوائــق الممكنــة التــي قــد تمنــع تنفيــذ تلــك القـرارات ,وبنــاء المهــارات الكفيلــة
بالتغلــب عليهــا.
•اإلجابة على األسئلة ومعالجة مخاوف المستفيدين والتأكد من فهم المستفيد للمعلومات.
•دعم االستمرارية في الممارسة.
المبادئ األساسية للمشورة
بمــا أن المشــورة هــي نــوع مــن أنــواع التفاعــل بيــن المســتفيد ومقــدم الخدمــة ,فــإن المبــادئ األساســية للمشــورة هــي
ذاتهــا .باإلضافــة إلــى ذلــك فمقــدم الخدمــة يجــب عليــه مراعــاة المبــادئ التاليــة عنــد تقديــم المشــورة:
•خلق جو من الخصوصية واالحترام والثقة.
•التأكيد على االتصال الثنائي (المستفيد ومقدم الخدمة).
•ضمان الخصوصية.
•عدم إصدار األحكام عن معتقدات أو تصرفات أو قرارات المستفيدة.
•ابداء التعاطف مع احتياجات المستفيد.
•الصبر خالل تقديم المعلومات للمستفيد.
•تقديم معلومات صحيحة وذات مصداقية مالئمة الحتياجات المستفيدة.
•حقوق المستفيدة اإلنجابية.

الدليل التدريبي حول مشورة تنظيم األسرة

20

اإلطار اإلرشادي لمشورة الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة()REDI
ان المشــورة المتكاملــة لتنظيــم األســرة تســاعد مقدمــي الرعايــة الصحيــة فــي تجنــب ضيــاع الفــرص ،حيــث ان التفكيــر
فــي المســتفيدة بمنهــج تكاملــي وعــدم اقتصــار التركيــز علــى الشــكوى المباشــرة او ســبب الزيــارة أمــر ســوف يعــزز
الصحــة اإلنجابيــة بشــكل أفضــل ،وســوف يؤثــر بطريقــة أو بأخــرى علــى تحســين مؤش ـرات الصحــة اإلنجابيــة الوطنيــة.
َ ُ ُ
يشــمل اإلطــار االرشــادي للمشــورة ( )REDIأربعــة خطــوات :بنــاء التآلــف ،االستكشــاف ،أخــذ الق ـرار ،وتنفيــذ الق ـرار وهــو
كالتالــي:
ُ
ُ ّ ُ ُّ
ات وتنفيذها.
•يؤكد حق ومسؤولية المستفيد في أخذ القرار ِ
ُ َ َ َ
ُ ّ ُ
•يزود اإلرشادات لمساعدة مقدم الخدمة والمستفيد لألخذ بعين االعتبار ظروف المستفيد والسياق االجتماعي.
َ
ُ ُّ
•يميز التحديات التي قد تواجه المستفيد في تنفيذ قراره.
َ
ُ
ُ
•يساعد على بناء مهارات المستفيد لمواجهة تلك التحديات.
يؤمــن إطــار  REDIالهيــكل واإلرشــادات للحديــث مــع المســتفيدين لضمــان عــدم نســيان مقــدم الخدمــة لخطــوات هامــة
فــي المشــورة .لكــن األهــم فــي عمليــة المشــورة هــو االصغــاء للمســتفيد وتفهــم حاجاتــه ومســاعدته علــى تلبيــة هــذه
االحتياجات.مــن الضــروري شــخصنة المشــورة لتناســب احتياجــات المســتفيدة وظروفهــا الخاصــة وتجعلهــا قــادرة علــى
اكتشــاف المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا مــن حــدوث حمــل غيــر مرغــوب بــه أو أمــور اخــرى .هــذا اإلطــار يبتعــد عــن
المشــورة التقليديــة التــي تعتمــد علــى إعطــاء معلومــات تفصيليــة عــن كل الوســائل .ويجنــب إعطــاء معلومــات كثيــرة ال
يحتاجهــا المســتفيد ،وبالمقابــل فهــو يركــز علــى الوســائل المفضلــة للمســتفيد .فمــن خاللــه يتمكــن مقــدم الخدمــة مــن
التعــرف بســرعة علــى حاجــات المســتفيد واالبتعــاد عــن الوســائل التــي ال تناســبه ليركــز أكثــر علــى الوســائل المناســبة
ويشــرحها بالتفصيــل .وبذلــك يختصــر الوقــت الــازم ويزيــد مــن رضــى المســتفيدين.
ليــس مــن الضــروري اتبــاع إطــار  REDIبالتسلســل خــال المشــورة .فهــو عبــارة عــن إطــار مقتــرح لخطــوات المشــورة
ُ
ّ
وموضوعاتهــا التــي يجــب أن تغطــى مــن خــال النقــاش الفعــال بيــن المســتفيد ومقــدم الخدمــة حــول حاجــات
المســتفيد .رغباتــه والمخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا.
يضمن إطار REDIتركيز المشورة على المستفيد من خالل:
•األخذ باالعتبار الظروف الشخصية للمستفيد .ويتبع ذلك تصميم جلسة المشورة حسب احتياجاته الفردية.
•اشراك المستفيد بفعالية في تحديد القرارات المالئمة له بالذات ومساعدته في وضع خطة لتنفيذ القرار.
ِّ
•يمكــن اإلطــار مقــدم الخدمــة مــن مســاعدة المســتفيد علــى التعــرف علــى النتائــج المترتبــة علــى كل خيــار
وتبعاتــه ,ممــا يــؤدي الــى االختيــار األفضــل.
•كما يتضمن اإلطار تعليم المستفيد المهارات الالزمة لتنفيذ القرار .
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خطوات اإلطار االرشادي لمشورة تنظيم األسرة (.) REDI

َ ُ ُ
الخطوة األولى :بناء التآلف Rapport-Building
ّ
•الترحيب بالمستفيد
•التعارف.
•التأكيد على السرية:
•اجعل المستفيد يشعر بالراحة بالتأكيد على السرية
•ساعد المستفيد على االسترخاء والشعور بالراحة.
الخطوة الثانية :االستكشاف Exploration

•استكشف سبب زيارة المستفيد.
•تعرف بعمق على سبب الزيارة.
•استكشف خطط اإلنجاب المستقبلية للمستفيد ،,الوضع الحالي والخبرات السابقة.
•استكشف السيرة اإلنجابيةاإلنجابية للمستفيد ( عدد االوالد ،,جنسهم ,اعمالرهم) ،.أعمارهم(.
•ساعد المستفيد على إدراك أو تحديد مخاطر الصحة اإلنجابية وتنظيم اإلسرةاألسرة بما في ذلك الحمل.
•استكشــف خطــط المســتفيد اإلنجابيــة ( اإلنجابيــة (الرغبــة بتأجيــل الحمــل أم المباعــدة بيــن االحمــال أم التوقــف عــن
اإلنجــاب) .مــع شــرح أهميــة المباعــدة بيــن االحمــال لفتــرة مــا بيــن  5-3ســنوات.
•استكشــف وســائل تنظيــم األســرة التــي يعرفهــا المســتفيد أو ســبق ان اســتخدمها ،,وتعــرف علــى فجــوات المعرفــة
لديــه وكذلــك علــى المعلومــات الخاطئــة اتجاههــا.
•استكشف المشكالت والقضايا الجنسية للمستفيدين حسب الحاجة.
•استكشــف العوامــل األخــرى المتعلقــة بظــروف المســتفيد والتــي قــد تحــد مــن ســيطرته أو تحكمــه بصنــع الق ـرار،,
مثــل التنبعيةالتبعيــة الماليــة علــى الــزوج ،,او توتــر داخــل االسرةاألســرة الممتــدة أو الخــوف مــن العنف...الــخ .وتأكــد
ان المســتفيدة ليســت حامــل.
قدم النصائح التالية خالل عملية االستكشاف:
•أكد للمستفيد أن الداعي ألسئلتك أسباب طبية محضة.
•اترك للمستفيد مجاال كافيا لإلجابة.
•قم بتشجيعه على االستجابة.
•استخدم قائمة التحقق من الحمل للتعرف ان كانت المستفيدة حامل ام ال.
الخطوة الثالثة :صنع القرار Decision-Making
•حدد القرارات التي على المستفيد اتخاذها.
•حدد الخيارات المتاحة لكل قرار.
ً
•حدد الوسائل التي يمكن للمستفيد استخدامها بناء على ظروفه الصحية وعاداته ورغباته اإلنجابية.
•ساعد المستفيد على موازنة الحسنات والسيئات والظروف المتعلقة بكل خيار.
•احــرص علــى ان تتركــز المناقشــة حــول الخيــارات المناســبة للحاجــات الفرديــة للمســتفيدين ،مــع االخــذ فــي االعتبــار
أولويــات المســتفيد وخططــه اإلنجابيــة المتعلقــة بتحديــد امكانيــة تعرضهــم للحمــل غيــر المرغــوب.
•بالنســبة لألســاليب التــي يبــدو ان المســتفيد يهتــم بهــا ,قــم بتزويــده بمعلومــات تفصيليــة أكثر حول كيفية اســتخدام
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الوســيلة ،واألثــار الجانبيــة المحتملــة ،والتأثيــر المحتمل للوســيلة على العالقات الجنســية.
•قدم المساعدة للمستفيدين في اختيار وسيلة تنظيم األسرة التي تلبي حاجاتهم.
•شجع المستفيد على أخذ قرارته بنفسه.
•ساعد المستفيدين على اتخاذ قرارات واقعية.
•قــم بمســاعدة المســتفيدين علــى تقييــم مــا إذا كانــت قراراتهــم يمكــن تنفيذهــا فــي إطــار عالقاتهــم وحياتهــم
العائليــة ووضعهــم االقتصادي...الــخ
•قــم بشــحذ تفكيــر المســتفيدين (عصــف ذهنــي) حــول كيفيــة التغلــب علــى العوائــق الممكنــة التــي قــد تحــول دون
تنفيــذ قرارتهم.
الخطوة الرابعة :تنفيذ القرار Implementing the decision
•ساعد المستفيد على وضع خطة واضحة لتنفيذ القرار (وقت البدء باستخدام الوسيلة(.
•ناقش مخاوف المستفيدين المتعلقة باالتصال والتفاوض مع أزواجهم حول تنظيم األسرة .
•مــارس لعــب االدوار مــع المســتفيد بطــرح أســئلة محــددة :إذا ذكــرت المســتفيدة أنهــا بصــدد اتخــاذ اجـراء مــا فــا بــد
أن يتــم توضيــح مواقــف يمكــن ان تحــدث تتعلــق باالتصــال والمفاوضــة.
•قم بتطوير مهارات استخدام وسيلة تنظيم األسرة.
•تأكد من كون المســتفيدين يفهمون كيف يســتخدمون وســائل تنظيم األســرة التي قد اختاروها بتكرار المعلومات
االساســية مــرة ثانيــة وبتشــجيعهم علــى ان يطلبوا مزيــد من التوضيح.
•فــي حــال اختيــار الواقــي الذكــري قــم بعــرض االســتخدام الصحيــح للواقــي الذكــري علــى نمــوذج قضيــب مــع
وصــف الخطــوات ،ثــم اطلــب مــن المســتفيدين أن يكــرروا مــا فعلتــه لتتأكــد انهــم يفهمــون.
•ساعد المستفيد على تحديد المعيقات لتنفيذ القرار ووضع استراتيجيات للتغلب عليها.
•ساعد المستفيد على وضع خطة للمتابعة او التحويل إذا اقتضى االمر.
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الجزء الرابع
المشورة المتخصصة المقدمة لبعض الفئات من
المستفيدين
األهداف التعليمية و التدريبية:
•التعرف على المشورة المتخصصة حول عدوى الجهاز التناسلي والعدوى المنقولة جنسيا.
•اإللمام بمشورة الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة للشباب.
•التعرف على المشورة المتعلقة بقرار اإلنجاب والضغوط االجتماعية (االهل والمجتمع(.
•التعرف على مشورة الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة للالجئين السوريين.
•اإللمام بالمفاهيم الخاطئة واالشاعات حول وسائل تنظيم األسرة وكيفية التعامل معها.

1.المشــورة المتخصصــة حــول عــدوى الجهــاز التناســلي والعــدوى المنقولــة
جنســيا:
عــدوى الجهــاز التناســلي والعــدوى المنقولــة جنســيا ( )STIsتشــكل اهتمامــا عالميــا هامــا بالصحــة العامــة .األشــخاص
المصابــون بهــذه العــدوى يكونــون أكثــر عرضــة لإلصابــة بفيــروس نقــص المناعــة ( )HIVو نقــل هــذا الفيــروس
لآلخريــن .عــدوى الجهــاز التناســلي /العــدوى المنقولــة جنســيا تتضمــن أربعــة أنــواع مــن العــدوى:
•العدوى التي تؤثر على الجهاز التناسلي.
•العــدوى التــي تصيــب الجهــاز التناســلي للســيدات وال تنتقــل عــن طريق الجنس ولكنها تكون بســبب نمــو الميكروبات
الطبيعيــة الموجــودة فــي المهبــل (مثــل التهاب المهبل البكتيــري وعدوى الخمائر).
•العــدوى التــي تنتقــل عــن طريــق الجنــس وتؤثــر علــى أعضــاء أكثــر مــن الجهــاز التناســلي (مثــل عــدوى الزهــري
وفيــروس نقــص المناعــة).
•عــدوى الجهــاز التناســلي للمــرأة نتيجــة مضاعفــات إلجـراءات إنجابيــة أو عمليــات حدثــت بالجهازالتناســلي (مثل الوالدة
أو اإلجهــاض أو تركيــب اللولــب أو العمليــات الجراحيــة ألمـراض النســاء والتوليد)

دور خدمــات تنظيــم األســرة فــي الصحــة اإلنجابيــة و عــدوى الجهــاز التناســلي /
العــدوى المنقولــة جنســيا:
كثيــر مــن النــاس وخصوصــا الســيدات المصابــات بعــدوى الجهــاز التناســلي ال يحصلــن علــى العنايــة والعــاج الكافييــن
لألســباب اآلتيــة:
•عــدم وجــود أع ـراض للعــدوى عنــد الرجــل والمــرأة .تظهــر الدراســات أن  ٪70مــن الســيدات المصابــات و  ٪30مــن
الرجــال المصابيــن ال يعانــون مــن أع ـراض مرضيــة.
•قــد تكــون هنــاك أعـراض ولكــن األشــخاص المصابيــن ال يعتبرونهــا عــدوى فكثيــر من النســاء ليس لديهــن المعلومات
الكافيــة عــن اإلفـرازات المهبليــة العاديــة .وكثيــر منهــن ولطــول فتــرة العــدوى يظنون أن هذه األعـراض طبيعية.
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•كثيــر مــن النــاس يشــتبهون فــي وجــود عــدوى بالجهــاز التناســلي وال يســعون للرعايــة الصحيــة وذلــك لألســباب
التاليــة :ال يقــدرون خطــورة العــدوى ,او يخجلــون مــن الذهــاب إلــى العيــادة ،او الوصمــة االجتماعيــة الخاصــة بعــدوى
الجهــاز التناســلي المنقولــة جنســيا او ال يســتطيعون الوصــول إلــى العــاج ،او ان العــاج غيــر متوفــر لديهــم وال
يقــدرون علــى تكلفــة العــاج.
ان عــدم معالجــة عــدوى الجهــاز التناســلي يــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة يمكــن أن تــؤدي إلــى تدميــر حيــاة الرجــل و المرأة
واألطفــال علــى حــد ســواء .وهــذه الحــاالت يمكــن أن تــؤدي إلــى حــدوث العقــم أو أمـراض صحيــة مزمنــة أو اضطرابــات
جنســية أو انتشــار المــرض والوفــاة .وفــي حالــة إصابــة المــرأة بهــا فإنهــا يمكــن أيضــا أن تــؤدي إلــى إصابتهــا بألــم مزمــن
فــي الحــوض وتســبب مضاعفــات متعلقــة بالحمــل مثــل الحمــل خــارج الرحــم.
وإهمــال عــاج العــدوى المنقولــة عــن طريــق الممارســة الجنســية فــي حالــة المــرأة الحامــل ،يمكــن أن يؤثــر علــى الجنيــن
أو علــى الطفــل المولــود حديثــا .وتتضمــن المشــكالت والدة أطفــال ناقصــي الــوزن أو الــوالدة المبكــرة أو عــدوى
األطفــال حديثــي الــوالدة .والعــدوى بالكالميديــا والمكــورات البنيــة المســببة للســيالن يمكــن أن تنتقــل مباشــرة إلــى
عيــون األطفــال حديثــي الــوالدة مســببة العمــى .وتلعــب عيــادات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة (تنظيــم األســرة) دورا
رئيســيا فــي تقديــم الخدمــات الخاصــة بعــدوى الجهــاز التناســلي  /العــدوى المنقولــة عــن طريــق الممارســة الجنســية
لألســباب التاليــة:
•ألنها غالبا ما تكون المكان الوحيد الذي تتلقى فيه السيدات الرعاية الصحية.
• غالبا ما تحوز على ثقة المنتفعين ،وخاصة النساء ،لمناقشة المشكالت المتعلقة
•بالصحةالمتعلقةبالصحة الجنسية واإلنجابية.
•يمكــن أن تقــدم خدمــات المســح للســيدات المنتفعــات بخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة( /تنظيــم األســرة)
والالتــي يعانيــن مــن عــدوى الجهــاز التناســلي/العدوى المنقولــة عــن طريــق الممارســة الجنســية.
•غــرف االنتظــار فــي هــذه العيــادات تتيــح فرصــة لتعلــم كيفيــة الوقايــة مــن األمـراض المنقولــة عــن طريــق الممارســة
الجنسية.
•إضافــة خدمــات عــدوى الجهــاز التناســلي/العدوى المنقولــة جنســيا إلــى خدمــات العيــادة الموجــودة تــؤدي إلــى
تقليــل التكلفــة الماديــة عمــا إذا تــم إنشــاء عيــادات جديــدة خاصــة بخدمــات العــدوى المنقولــة جنســيا.
تتضمــن خدمــات عــدوى الجهــاز التناســلي/العدوى المنقولــة جنســيا التــي تقدمهــا عيــادات الصحــة تنظيــم األســرة
والصحــة اإلنجابيــة كل أو بعــض مــا يلــي:
•تقديــم الخدمــات التثقيفيــة عــن كيفيــة الوقايــة مــن العــدوى المنقولــة جنســيا والتعــرف علــى األعـراض والظواهــر
الخاصــة بعــدوى الجهــاز التناســلي /العــدوى المنقولــة جنســيا.
•تقديم المشورة المتخصصة حول عدوى الجهاز التناسلي والعدوى المنقولة جنسيا.
•عمــل مســحات مهبليــة لعــدوى الجهــاز التناســلي/العدوى المنقولــة عــن طريــق الممارســة الجنســية ،ويتضمــن هــذا
الفحوصــات المهبليــة و الفحــص الروتينــي
•التعامل مع عدوى الجهاز التناسلي /العدوى المنقولة جنسيا متضمنا العالج.
•التحويــل إلــى مــكان أو مستشــفى أفضــل تجهيــزا للتعامــل مــع عــدوى الجهــاز التناســلي /العــدوى المنقولــة
جنســيا.
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الوقاية من العدوى المنقولة جنسيا
•الوقايــة هــي االســتراتيجية األكثــر أهميــة للتحكــم فــي العــدوى المنقولــة جنســيا ،متضمنــة العــدوى بفيــروس نقــص
المناعة (.)HIV
•الواقــي الذكــري :هــو الطريقــة المثلــى للوقايــة مــن األم ـراض المنقولــة عــن طريــق الواقــي الذكــري وذلــك عنــد
اســتخدامه بالطريقــة الصحيحــة.
• العــازل الطبــي :علــى الرغــم مــن قلــة البيانــات اإلكلينيكيــة المتوافــرة عــن العــازل الطبــي النســائي ،إال أن الدراســات
المعمليــة أظهــرت أنــه حاجــز فعــال ليــس للحيوانــات المنويــة فقــط ولكــن أيضــا للبكتريــا والفيروســات.
•مبيــد النطــاف (المبيــدات المنويــة) :ال تحمــي مــن العــدوى المنقولــة خــال الممارســة الجنســية وعلــى هــذا ال
يوصــى باســتخدام المبيــدات المنويــة وحدهــا بــدون وســيلة عازلــة إضافيــة.
•الحاجــز المهبلــي :يســتخدم مــع المبيــدات المنويــة ،وهــذه الطريقــة تقلــل مــن انتقــال عــدوى بعــض األمــراض
المنقولــة عــن طريــق الممارســة الجنســية .ولــم يثبــت نجاحهــا فــي توفيــر الحمايــة ضــد عــدوى فيــروس نقــص
المناعــة .والحاجــز المهبلــي يمكــن أن يكــون بديــا عنــد تعــذر اســتخدام العــازل الطبــي.
•وســائل تنظيــم األســرة األخــرى ال تقــي مــن اإلصابــة بالعــدوى المنقولــة عــن طريــق الممارســة الجنســية والنســاء
الالتــي يعانيــن مــن خطــر اإلصابــة بالعــدوى المنقولــة عــن طريــق الممارســة الجنســية يجــب ان يســتخدمن عــوازل
طبيــة باإلضافــة إلــى هــذه الوســائل.

المشــورة والمعلومــات فــي حالــة اإلصابــة بعــدوى الجهــاز التناســلي/العدوى
المنقولــة جنســيا:
عــادة مــا تجــد المنتفعــة صعوبــة بالغــة فــي التحــدث عــن أصابتهــا بعــدوى الجهــاز التناســلي/العدوى المنقولــة جنســيا.
واالرشــادات التاليــة هــي إرشــادات خاصــة بالمشــورة فــي حالــة اإلصابــة بعــدوى الجهــاز التناســلي/العدوى المنقولــة
جنســيا:
•طمأنة المنتفعة عن توافر السرية التامة.
•اشرح للمنتفعة سبب طرحك لألسئلة الشخصية.
•اتاحة الوقت الكافي لالستشارة ،وخاصة إذا كانت المنتفعة تعاني من الخجل أو الخوف.
•تقديــم مشــورة للمنتفعــة عــن أهميــة الوقايــة المســتقبلية ومــن المهــم أيضــا مناقشــة أهميــة عــاج الــزوج حيــث ان
هــذا الموضــوع يتســم بالحساســية ،وتجــد معظــم المنتفعــات صعوبــة فــي التحــدث عــن هــذه المشــكلة مــع الــزوج
علمــا بــان معالجتــه تكــون ضروريــة لتجنــب تكـرار العــدوى.
•اشرح للمنتفعة بأن ليس كل عدوى الجهاز التناسلي تنتقل عن طريق الممارسة الجنسية.
• تقديم التعليمات التالية بصورة واضحة وبلغة واضحة تناسب مفاهيم المنتفعة:
•تناول االدوية حسب التعليمات ،حتى مع اختفاء االعراض.
•عــدم ممارســة الجنــس حتــى اســتكمال العــاج واختفــاء األعـراض ،وكذلــك حتــى تتــم معالجــة الــزوج وإذا تعــذر
هــذا ،فيجــب عليهــا اســتخدام العــازل الطبــي او الواقــي الذكــري
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•العودة إلى العيادة للتأكد من تمام الشفاء.
•تزويــد المنتفعــة بكافــة المعلومــات والتعليمــات المتعلقــة بحالتهــا  ،تشــجع المنتفعــة علــى طــرح االســئلة لتوضيــح
اي نقــاط غامضــة واطلــب منهــا تكـرار التعليمــات االساســية للتأكــد مــن فهمهــا.
•تزويد المنتفعة بكمية كافية من العالج لها ولزوجها في حال عدم رغبة الزوج الحضور.

وسائل تنظيم األسرة للمنتفعات المصابات باألمراض المنقولة جنسيا.
المنتفعــة المصابــة بأحــد هــذه االم ـراض يمكنهــا البــدء باســتحدام وســائل تنظيــم األســرة واالســتمرار فــي اســتخدامها
بأمــان وحســب الجــدول التالــي:
الوسيلة

اللولب

ربط االنابيب

المبيدات المنوية
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المنتفعــة المصابــة بأحــد
األمــراض المنقولــة جنســيا

المنتفعــة المصابــة بفيــروس المنتفعــة التــي يتم
نقــص المناعــة البشــري أو مــرض معالجتهــا بمضادات
اإليــدز
الريتووفيروس
المنتفعــة المصابــة بفيــروس
نقــص المناعــة البشــري يمكنهــا
تركيــب
تركيــب اللولــب .امــا المصابــة عــدم
باإليــدز ال يمكنهــا تركيــب اللولــب اللولــب اال إذا كانت
اال إذا كانــت حالتهــا الصحيــة جيــدة الحالــة اإلكلينيكيــة

عــدم تركيــب اللولــب للمنتفعــة
ذات الخطــورة العاليــة لإلصابــة
بالســيالن أو الكالميديــا ،او
المصابــة حاليــا بالســيالن او
الكالميديــا او التهابــات عنــق
المنتفعــة المصابــة بمــرض االيــدز للمنتفعــة جيــدة.
الرحــم او مــرض التهــاب
وهــي حاليــا مســتخدمة للولــب
ا لحــو ض .
يمكنهــا االســتمرار فــي اســتخدامه
إذا كانــت المنتفعــة تعانــي يمكــن للمنتفعــة المصابــة بفيــروس نقــص المناعــة
مــن الســيالن او الكالميديــا البشــري ومــرض االيــدز والتــي تتعالــج بمضــادات
او مــرض التهــاب الحــوض او الريتروفيــروس اجـراء عمليــة ربــط لألنابيــب بأمــان ،ولكــن
التهــاب صديــدي بعنــق الرحــم يجــب اتخــاذ ترتيبــات خاصــة للعمليــة للمنتفعــة المصابــة
فيجــب تأجيــل ربــط االنابيــب باإليــدز ،حيــث يتــم تأجيــل العمليــة إذا كانــت تعانــي مــن
لحيــن عالجهــا وتحســن حالتهــا مشــاكل صحيــة متعلقــة بمــرض االيــدز فــي وقــت اجـراء
ا لصحيــة
العمليــة.
عــدم اســتخدامها إذا كانــت
المنتفعــة علــى درجــة عاليــة مــن
عــدم اســتخدام
يمكن االستخدام بأمان
الخطــورة لإلصابــة بفيــروس نقــص
المبيــدات المنويــة.
المناعــة البشــري او بالفعــل
مصابــة بــه او بمــرض االيــدز.
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الوسيلة
المنتفعــة المصابــة بأحــد المنتفعــة المصابــة بفيــروس المنتفعــة التــي يتم
األمــراض المنقولــة جنســيا نقــص المناعــة البشــري أو مــرض معالجتهــا بمضادات
اإليــدز
الريتووفيروس
وســائل تنظيــم األســرة الهرمونيــة االســتخدام الصحيــح لوســائل منــع الحمــل الهرمونيــة
يجعــل منهــا وســيلة عاليــة الكفــاءة لمنــع الحمــل ووســائل منــع الحمــل الهرمونيــة ال
تحمــي مــن اإلصابــة بالعــدوى المنقولــة جنســيا .وعلــى هــذا ،يوصــى باســتخدام العــازل
الطبــي بطريقــة صحيحة.تشــير البيانــات المحــدودة المتوافــرة الحتمــال قائــم بوجــود
وســائل تنظيــم األســرة
تفاعــل دوائــي بيــن العديــد مــن مضــادات الفيروســات ووســائل منــع الحمــل الهرمونيــة
ا لهرمو نيــة
وهــذا يمكــن أن يؤثــر علــى فعاليــة وأمــان كل مــن وســائل تنظيــم األســرة الهرمونيــة
والعقاقيــر المضــادة للفيروســات وفــي حالــة إصـرار الســيدة التــي تخضــع للعــاج بواســطة
مضــادات الفيروســات علــى البــدء فــي اســتخدام أو االســتمرار فــي اســتخدام وســائل
منــع الحمــل الهرمونيــة ،يوصــى باســتخدام العــازل.
االســتخدام الصحيــح والمتفهــم للواقــي الذكــري يعطــى كفــاءة عاليــة فــي منــع حــدوث
الواقي الذكري
الحمــل غيــر المرغــوب فيــه ،وأيضــا فــي منــع انتقــال العــدوى ،واالســتخدام الصحيــح
للواقــي الذكــري يمنــع بكفــاءة عاليــة انتقــال العــدوى.
مــن مزايــا الحاجــز المهبلــي أنــه وســيلة تتحكــم المــرأة فــي اســتخدامها كمــا يمكــن وضعــه
قبــل عــدة ســاعات مــن حــدوث الجمــاع .وهــو يعطــي حمايــة مــن منــع الحمــل بنســبة
الحاجز المهبلي
مســاوية للوســائل العازلــة
 .ولكنها ال تحمي من اإلصابة بالعدوى المنقولة جنســيا وعلى هذا ،يوصى باســتخدام
العــازل الطبــي بطريقة صحيحة
بالنســبة للســيدات المصابــات بعــدوى الجهــاز التناســلي او العــدوى المنقولــة جنســيا
بفيــروس وفــي حالــة تعرضهــن لممارســة جنســية غيــر محميــة بوســيلة مــن وســائل منــع
وســائل تنظيــم األســرة الحمــل ،فإنهــا يمكــن أن تكــون
ا لطا رئــة
معرضــة لخطــر حــدوث حمــل غيــر مرغــوب ،ولهــذا يجــب اســتخدام وســيلة مــن وســائل
تنظيــم األســرة الطارئــة.
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 -2مشورة الصحة اإلنجابيةوتنظيم األسرة للشباب:
للشــباب الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات الصحيحــة والســليمة حــول جميــع القضايــا التــي تهمهــم ،بمــا فــي ذلــك
معلومــات عــن الصحــة اإلنجابيــة ،وإمكانيــات الوصــول بأمــان وحريــة وســرية عنــد اللــزوم للخدمــات المتعلقــة بالصحــة
اإلنجابيــة مــن إرشــاد وتوجيــه وعــاج وغيرهــا .تتميــز مرحلــة الشــباب بالنمــو البدنــي والنفســي والذهنــي الســريع ،والــذي
ً
يهيــئ المراهــق لالنتقــال مــن مرحلــة الطفولــة إلــى ســن الرشــد .والشــباب هــم أكثــر ش ـرائح المجتمــع تأث ـرا بالمظاهــر
اإليجابيــة أو الســلبية المنتشــرة ،وحصولهــم علــى المعلومــات والخدمــات يهيــئ لهــم االنتقــال الســليم واآلمــن ،ويســاهم
فــي تنميــة المجتمــع وتطــوره .
لمإذا التركيز على مشورة الصحة اإلنجابيةوتنظيم األسرة للشباب:
•ييشــكل المراهقــون نســبة كبيــرة مــن ســكان الــدول الناميــة غيــر ان كثيـرا مــن احتياجاتهــم للصحــة الجنســية واإلنجابيــة
لهــم غيــر ملبــاة.
•قلة المعرفة في كيفية الوصول إلى الخدمات والبرامج الخاصة بالصحة اإلنجابية.
•ان ثلــث النســاء فــي جميــع انحــاء العالــم ينجبــن قبــل ســن العشــرين ،حيــث تبلــغ الــوالدات للواتــي هــن افــل مــن
 20ســنة مــن العمــر حوالــي  15مليــون ووالدة ســنويا .وتتعــرض المراهقــات الحوامــل الــى خطــر االصابــة باألم ـراض
والوفــاة بنســبة اكبــر مــن جــراء تعقيــدات الحمــل والــوالدة والتــي تشــمل المخــاض المتعســر والــوالدة المبكــرة
واإلجهــاض العفــوي.
•تصيــب أكثــر مــن نصــف حــاالت العــدوى الحديثــة لفايــروس نقــص المناعــة مــن ھم بيــن  15الــى  24ســنة مــن العمــر.
إضافــة الــى ذلــك فــان ثلــث الحــاالت الجديــدة مــن االم ـراض المنقولــة جنســيا والممكــن معالجتهــا تصيــب مــن ھم
اقــل مــن  25ســنة مــن العمــر.
•يواجــه الشــباب مخاطــر تختــص بصحتهــم اإلنجابيــة مثــل األشــخاص األكبــر ســنا ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك فهــم أقــل
رغبــة فــي الحصــول علــى الخدمــات.
• إن التركيــز علــى الصحــة الجنســية واإلنجابيــة للشــباب وســيلة مهمــة لمســاندة تطورهــم العمري والجســدي وحماية
لألجيال المســتقبلية.
•مــن أهــم المشــكالت التــي يواجهــا الشــباب -ومــن يقــوم برعايتهــم -هــو تعــدد طــرق الوصــول إلــى المعلومــات
والتــي قــد تكــون مضللــة وغيــر ســليمة.
• زيــادة الوعــي بالصحــة اإلنجابيــة المناســبة للمرحلــة العمريــة مهــم ألنــه يضمــن الســلوك الصحــي الســليم ومنــع
العنــف والمراضــة والوفيــات ،حيــث يــؤدي هــذا الوعــي إلــى اتخــاذ قـرارات ســليمة مبنيــة علــى المعرفــة فــي حياتهــم
ويمكنهــم مــن امتــاك المهــارات الالزمــة لحمايــة أنفســهم واآلخريــن والســيطرة بشــكل أفضــل علــى حياتهــم
اإلنجابيــة المســتقبلية.
•
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أهمية توفير خدمات الصحة اإلنجابية في مرحلة الشباب:
•االحتياجات البيولوجية والنفسية لفترة المراهقة
•ارتفاع خطر اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة المكتسبة.
•ارتفاع خطر التعرض لإلساءة الجنسية
•أهمية المخاطر المتعلقة بالسلوكيات التي تستجيب للتعليم والمشورة
•سن الشباب هو الفرصة لتعلم الممارسات الصحية
•خطورة العواقب الناجمة عن نقص الرعاية الصحية اإلنجابية خالل فترة المراهقة
•تمكين الشباب من من اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية
•ضمان مستقبل صحي آمن للشباب.
عناصر المشورة الفعالة للشباب حول الصحة اإلنجابيةوتنظيم األسرة :
1.المعرفة الفنية :المعلومات المبنية على احدث االبحاث واالدلة الطبية
2.مساعدة اليافعين على اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم والتأكيد على هذه القرارات
3.تمكين اليافعين من الحصول على خياراتهم وتنفيذها.
4.مهارة التواصل الفعال :
•بناء جو من األلفة والثقة المتبادلة
ً
•مهارة استكشاف حاجات اليافعين وتفصيل جلسة المشورة بناء عليها
• مهارة إيصال المعلومات الطبية  /الصحية ببساطة ووضوح
مسؤوليات مقدم المشورة للشباب:
على مقدم المشورة في مجال الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة أن:
ً
ً
ُ ِّ
• يكــون مصــدرا معتمــدا للمعلومــات الواقعيــة ،وأن يضمــن مشــورته تلــك بأمــور متعلقــة بالحمــل والوقايــة مــن
ً
االلتهابــات المنقولــة جنســيا
ًّ
• يخلــق جــوا مــن الخصوصيــة واالحت ـرام والثقــة ،ممــا يشــجع الشــباب علــى طــرح أســئلتهم ،والتصريــح بمخاوفهــم
وقلقهــم ،ومناقشــة مواضيــع جنســية شــخصية خاصــة بهــم• .
•يشارك في حوار مفتوح أو في نقاش مع هؤالء الشباب.
•يقــدم الخيــارات المفتوحــة أمامهــم ،وأال يحكــم علــى ق ـرار الشــباب منهــم .إذ عليــه أن يقبــل بحــق ذلــك الشــخص
باالختيــار ،وحقــه فــي عمــل الخيــار الــذي يرغــب .نصائــح لتقديــم المشــورة للشــباب والمراهقيــن
ً
• يكــون ودودا ويوضــح لهــم بأنــه ال يوجــد ســؤال مالئــم وآخــر غيــر مالئــم وذلــك لتشــجيعهم علــى طــرح أســئلتهم
بــدون خــوف أو خجــل
• يكون مرنا ً،يجب أن يكون لديه المرونة للتحدث في الموضوعات التي يطرحها اليافعين.
ً
ً
• يكون بسيطا ومباشرا في إجاباته على أسئلة الشباب والمراهقين
• ان يتأكــد مــن أنــه قــام بتزويدهــم بالمعلومــات الصحيحــة المدعمــة بالحقائــق ،وعــدم اعطــاء أي معلومــات غيــر
مؤكــدة حتــى ال يفقــد المصداقيــة
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ً
•يكون أمينا واالحتفاظ بكل ما يقولونه له وحده
ً
ً
•يكون مريحا وتلقائيا وعدم فقدان الهدوء
ً
•يكــون متفهمــا فكثيــر مــن اآلراء أو المعلومــات قــد ال توافــق معتقداتــه ،ولذلــك عــدم الحكــم او التعامــل معــه بنــاء
علــى مــا يشــعر بــه أو يؤمــن بــه
ً
•يتحلــى بالصبر,هــذه الفئــة تحتــاج لوقــت للتعبيــر عمــا يــدور بداخلهــا ،وتأخــذ وقتــا أكبــر لتصــل إلــى ق ـرار ،لذلــك كــن
ً
واســع الصــدر صبــورا.
ُ
•يعبر عن االحترام واالهتمام لما يطرح من قضايا

 -3المشــورة المتعلقــة بقــرار اإلنجــاب للزوجيــن والضغــوط االجتماعيــة ( مــن
االهــل والمجتمــع) :
كثي ـرا مــا يقــع االزواج وخصوصــا حديثــي الــزواج تحــت ضغوطــات اجتماعيــة واقتصاديــة مــن أف ـراد األســرة فيمــا يتعلــق
بالقضايــا اإلنجابيةوتنظيــم األســرة تؤثــر ســلبا علــى خططهــم المســتقبلية لإلنجــاب ويصبــح االزواج أســرى لهــذه الضغــوط
كونــه ضغــط حاصــل وواقــع مــن كل المجتمــع وليــس فقــط العائلــة.
ومن اهم الضغوطات االجتماعية التي يتعرض لها الزوجان خصوصا في بداية الزواج:
•تعجــل األســرة والمجتمــع المحيــط اســتقبال المولــود األول ,وفــي حــال تأخــر اإلنجــاب تبــدأ الضغوطــات عليهــم
بضــرورة مراجعــة الطبيــب للتأكــد مــن عــدم وجــود مشــاكل.
•تفضيل االهل واألصدقاء ان يكون المولود األول ذكرا.
•الضغوطــات المتمثلــة باإلس ـراع فــي اإلنجــاب لحاجــة الطفــل ألخ يلعــب معــه ويكبــر معــه ,ويكــون هــذا الضغــط
أقــوى اذا كان المولــود األول طفلــة (أنثــى).
•ضرورة إنجاب عدد أكبر من األطفال بداعي " العزوة والسند "
•عــدم تشــجيع االزواج علــى اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة الحديثــة قبــل إنجــاب الطفــل األول العتقادهــم بــأن
هــذه الوســائل تــؤدي الــى العقــم.
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على مقدم المشورة في مجال الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة التركيز على الرسائل التالية خالل تقديم
المشورة:
•ان قـرار اإلنجــاب هــو قـرار مشــترك يتخــذه الزوجــان وحدهمــا دون التدخــل فــي إرادتهمــا ,وكذلــك يتخذانــه بنـ ًـاء علــى
وضعهــم الصحــي واالجتماعــي واالقتصــادي والنفســي.
•قـرار اإلنجــاب يترتــب عليــه تحمــل مســؤوليات إضافيــة ويحتــاج إلــى تخطيــط مســبق وهــذه المســؤوليات لــن يتحملهــا
أحــد ســوى الزوجيــن وحدهمــا عنــد اتخــاذ هــذا القـرار
•وجــود خطــة واضحــة للزوجيــن حــول مواعيــد الحمــل واإلنجــاب التــي يرغبــان بهــا تســاعدهما علــى تقليــل الضغوطات
التــي يتعرضــان لهــا حــول قرارهمــا المتعلقــة باإلنجاب.
•مــن المهــم اســتعداد الزوجيــن للتعامــل بحكمــة مــع الضغوطــات االجتماعية التــي يتعرضان لها والمتعلقــة بقراراتهما
اإلنجابية.
•التخطيــط المســتقبلي ركيــزة اساســية لتحقيــق حيــاة مســتقبلية ناجحــة ويشــمل ذلــك التخطيــط المالــي والتعليمــي
والوظيفــي والصحــي واألســري.
•االعــداد الســليم للحيــاة الزوجيــة يتطلــب التخطيــط والتوافــق بيــن الزوجيــن حــول اهدافهمــا بمــا ذلــك األهــداف
اإلنجابيــة.
•تأجيــل موعــد إنجــاب الطفــل االول يمنــح الزوجيــن الفرصــة لبنــاء اســرتهم واالســتعداد المناســب الســتقبال الطفــل
االول.
•اتخــاذ القــرار بتاجيــل إنجــاب الطفــل االول هــو امــر يخــص الزوجيــن فقــط ويســاعدهما علــى التعــرف أكثــر علــى
بعضهــم البعــض عــن قــرب والتخطيــط لحياتهــم األســرية وتحقيــق االســتقرار لألســرة.
•األسرة صغيرة الحجم أكثر قدرة على تحقيق االستقرار والرفاه الصحي واالجتماعي واالقتصادي.
•األســرة الكبيــرة قــد ال يســتطيع األب واالم فيهــا توفيــر الوقــت والرعايــة واالهتمــام وســبل العيــش الكريــم لألبنــاء
كمــا هــو الحــال فــي األســرة األصغــر حجمــا.
•الوســائل الحديثــة لتنظيــم األســرة أكثــر كفــاءة وفعاليــة مــن الوســائل التقليديــة وأمنــة وال تؤثــر نهائيا علــى الخصوبة
وال تســبب العقــم وتســتطيع الســيدة الحمــل بعــد التوقــف عــن اســتخدامها  .وينصــح باستشــارة الطبيــب الختيــار
الوســيلة المناســبة.
•المخاطــرة بتكـرار االحمــال وتقاربهــا بغــرض إنجــاب المولــود الذكــر او تكويــن اســرة كبيــرة الحجــم بداعــي العــزوة يعــرض
االم والطفــل لمخاطــر صحية.
•المباعــدة بيــن االحمــال تســاعد علــى خفــض نســب وفيــات االمهــات وحديثــي الــوالدة وفــي توفيــر حيــاة أفضــل
للوالديــن وتنعكــس ايجابيــا علــى األســرة والمجتمــع.
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مشورة الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة للالجئيين السوريين:

ان اتاحــة وســائل تنظيــم األســرة الطوعيــة واالمنــة امــر محــوري لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين ،وتمكيــن المــرأة فــي
مجتمعــات الالجئيــن الســوريين ،وهــو عامــل اساســي فــي الحــد مــن الفقــر وتحســين الصحــة اإلنجابيــة بيــن الســيدات.
حيــث تعكــس الصحــة اإلنجابيــة بشــكل اساســي المســتوى الصحــي للمــرأة ،ومــن ثــم فــان الجهــود المبذولــة لتحســين
واقــع الصحــة اإلنجابيــة لــدى الالجئيــن الســوريين ســوف يؤثــر بشــكل فعــال فــي صحتهــم ورفاهيتهــم ويســهم اســهاما
كبي ـرا فــي تلبيــة احتياجاتهــم مــن حيــث التخطيــط لألحمــال والمباعــدة بينهمــا .ان الفهــم الواعــي الحتياجــات ورغبــات
الســيدات واعطــاء الوقــت الكافــي وبنــاء جســور الثقــة بيــن مقــدم المشــورة والزوجيــن مــن اهــم عوامــل رفــع جــودة
خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األســرة.
ولكــن مــا زالــت هنــاك العديــد مــن الدوافــع المتعــددة الجوانــب التــي تمنــع المنتفعــة مــن اســتخدام وســائل تنظيــم
األســرة ،ان معرفــة وتحليــل هــذه الدوافــع والعوائــق التــي تحــول دون حصولهــا علــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم
األســرة يســاعد فــي تحســين ورفــع نســب االســتخدام لوســائل تنظيــم األســرة .ومــن أهــم هــذه الدوافــع والعوائــق مــا
يلــي:
التصورات الخاطئة حول المخاطر الصحية لوسائل تنظيم األسرة الحديثة
•التصورات الخاطئة حول المخاطر الصحية لوسائل تنظيم األسرة الحديثة
•االعتماد على وسائل تنظيم األسرة التقليدية
•صعوبة الوصول الى المرافق الصحية
•مستويات اعلى من الحاجة غير الملباة
•عدم االلمام بوسائل تنظيم األسرة المتاحة
•الضغط من العائالت واالقران
•العادات والتقاليد االجتماعية والمعتقدات الخاطئة والشائعات
•الرغبة بانجاب اسرة كبيرة العدد.
•التخوف من التأثيرات الجانبية لوسائل تنظيم األسرة
•الرغبة بإنجاب الذكور
•نقص المعلومات حول وسائل تنظيم األسرة
•الزواج وزواج القاصرات بداعي "السترة "
•الجهل واالمية
•معارضة الزوج واالهل
لــذا يجــب علــى مقــدم الخدمــة إيــاء اهتمــام خــاص لتقديــم مشــورة متخصصــة تلبــي احتياجــات ورغبــات الســيدات مــع
مراعــاة العوامــل الثقافيــة والدينيــة مــع االخــذ باالعتبــار االختالفــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والجغرافيــة .كذلــك يتطلــب
مــن مقــدم المشــورة بــذل المزيــد مــن الجهــود لتصحيــح المعلومــات والمعتقــدات الخاطئــة والمفاهيــم المغلوطــة حــول
تنظيــم األســرة لــدى هــذه الفئــة.
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المفاهيــم الخاطئــة واالشــاعات حــول وســائل تنظيــم األســرة وكيفيــة التعامــل
معهــا:
المفاهيم الخاطئة :هي سوء فهم الرسائل اللفظية مما يؤدي إلى تحليلها بشكل خاطئ.
اإلشــاعات :تنشــأ اإلشــاعة عندمــا يشــارك عــدد مــن األف ـراد فــي ترديــد رســالة منقوصــة أو قصــة مــا أو أفــكار خاطئــة
نشــأت عــن ســوء فهــم .وكلمــا كثــر ترديــد مثــل هــذه األمــور كلمــا كثــرت احتمــاالت تغييــر فحواهــا.
أسباب نشوء المفاهيم الخاطئة واإلشاعات:
•األخطاء غير المقصودة التي يرتكبها الشخص وهو ينقل ما سمعه.
•االعتقادات التقليدية السائدة عن الجسد والصحة.
ً
•المبالغة بهدف جعل القصة أكثر إثارة وتشويقا.

ً
• المعلومات التي يقدمها مقدمو الخدمة غير واضحة أو عدم توفير أي تفسيرات إطالقا.
•أمور ليس لها تفسير واضح مثل آثار جانبية غير متوقعة.
•األخطاء أو المبالغات التي ترد في التقارير التي تقدمها وسائل اإلعالم.
•محاولة اإلساءة إلى سمعة برامج الصحة اإلنجابية أو إلى مقدمي الرعاية الصحية.
•ميل الناس لالستماع فقط إلي ما يروق لهم أو يريدون سماعه.
التعامل مع المفاهيم الخاطئة واالشاعات:
 1.مع المستفيدات:
•االستفسار من المستفيدة عن مخاوفها حيال ما سمعته.
•أخذ مخاوف المستفيدة ومفاهيمها الخاطئة بعين االعتبار.
•معرفة مصدر هذه اإلشاعات أو المفاهيم الخاطئة.
ّ
•شرح سبب عدم صحة اإلشاعة أو المفهوم الخاطئ بأسلوب ودي.
•تحديــد المعلومــات التــي ترغــب المســتفيدة فــي معرفتهــا ونمــط الشــخصية التــي يمكــن أن تثــق بهــا وتؤثــر
عليهــا.
•توفيــر المعلومــات الصحيحــة مــع أخــذ المعتقــدات المترســخة فــي أذهــان المســتفيدات عــن الصحــة بعيــن
االعتبــار ممــا يســاعد علــى فهــم اإلشــاعات وتفســير األمــور بطــرق يســهل عليهــن فهمهــا.
•عرض المصدر العلمي الذي يتم استخدامه على المستفيدة.
•تشــجيع المســتفيدة علــى استشــارة مقدمــي الخدمــات الصحيــة إذا أرادت التأكــد مــن المعلومــات التــي تــم
توفيرهــا لهــا.
 1.في المجتمع:
•محاولــة العثــور علــى شــخص ذي مصداقيــة ولــه مكانتــه فــي المجتمــع لدحــض هــذه الشــائعات ويمكــن أن
يكــون هــذا الشــخص مــن المســؤولين القــادة فــي المجتمــع أو مــن المســتفيدات مــن الخدمــات والمقتنعيــن
بهــا.
•معرفة مصدر اإلشاعة وهنا يتوجب شرح حادثة حقيقية قد حصلت.
•إذا كانت وسائل اإلعالم هي مصدر اإلشاعة يتعين على رئيسك التصرف على مستوى مؤسسي.
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•تشجيع األفراد على مراجعة مقدمي الخدمات الصحية قبل أن يبدؤا بترديد الشائعات
الشائعات

الحقائق

الرقم
-1

حبــوب تنظيــم األســرة تســبب
العقــم

-2

حبــوب تنظيــم األســرة تســبب
الســرطان

-3

ال يمكــن اســتخدام حبــوب
تنظيــم األســرة قبــل إنجــاب
الطفــل األول
حقــن منــع الحمــل تســبب
ا لعقــم

-5

تحتــاج الســيدات لفتــرة راحــة
بعــد إزالــة اللولــب

-6

حبــوب تنظيــم األســرة تتســبب
فــي زيــادة الــوزن

-7

ينتقــل اللولــب مــن مكانــه الــى
أماكــن اخــرى بالجســم
يمكــن للغرســات ان تنكســر
وتتحــرك داخــل ذراع المــرأه
حبــوب تنظيــم األســرة تتســبب
فــي والدة أطفــال مشــوهين.

تســتطيع الســيدات اللواتــي توقفــن عــن اســتخدام الحبــوب أن يحملــن
بنفــس الســرعة التــي تحمــل بهــا الســيدات اللواتــي يســتخدمن الوســائل
غيــر الهرمونيــة ،ولذلــك يتــم التأكيــد علــى مســتخدمات هــذه الوســيلة
(الحبــوب) االلتــزام بمواعيــد تناولهــا خشــية حــدوث الحمــل ،كمــا ال ينصــح
باســتخدامها مــن قبــل اللواتــي يتعرضــن للنســيان.
ال تســبب حبــوب تنظيــم األســرة اي نــوع مــن انــواع االورام بــل العكــس،
حيــث أثبتــت االبحــاث العلميــة ان حبــوب تنظيــم األســرة المركبــة تســاعد
فــي الوقايــة مــن ســرطان بطانــة الرحــم وســرطان المبيــض ومــرض التهــاب
الحوض.أمــا بالنســبة لســرطان الثــدي فقــد اظهــرت الدراســات عــدم وجــود
زيــادة بنســبة االصابــة بســرطان الثــدي بيــن المســتخدمات لحبــوب تنظيــم
األســرة وال تتأثــر هــذه النســبة بمــدة االســتخدام
ً
يمكــن للســيدات المتزوجــات حديثــا اســتخدام حبــوب تنظيــم األســرة المركبــة
لتأجيــل إنجــاب الطفــل األول ويمكنهــن الحمــل مباشــرة بعــد أن يتوقفــن
عــن اســتخدام الحبــوب
ال تســبب حقــن منــع الحمــل العقــم ولكنهــا تتســبب فــي انقطــاع الــدورة
الشــهرية أثنــاء االســتخدام لــدى بعــض الســيدات مقارنــة بالوســائل األخــرى،
وعنــد التوقــف عــن االســتخدام تعــود الــدورة الشــهرية منتظمــة كمــا الحــال
قبــل اســتعمال الحقــن ولكــن قــد تتأخــر عــودة الخصوبــة للمــرأة بعــد التوقف
ً
عــن اســتخدامها لمــدة قــد تصــل مــن  12 - 6شــهرا.
هــذا االفت ـراض غيــر صحيــح علــى اإلطــاق حيــث تعــود الخصوبــة مباشــرة
بعــد إزالتــه .ويمكــن للســيدات اللواتــي يقمــن بإزالــة اللولــب أن يقمــن
بتركيــب لولــب جديــد مباشــرة أو اســتخدام أيــة وســيلة أخــرى مــن الوســائل
الحديثــة لتنظيــم األســرة.
ال يوجــد أي إثبــات يدعــم أن هنــاك فــرق جوهــري فــي زيــادة الــوزن لــدى
النســاء اللواتــي يســتعملن حبــوب تنظيــم األســرة المركبــة حيــث أن الزيــادة
فــي الــوزن إن وجــدت ال تتعــدى  2كغــم
ال ينتقــل اللولــب مــن مكانــه إلــى أماكــن أخــرى بالجســم ولكــن يمكــن ان
يســقط خــارج الرحــم
ال يمكــن للغرســات أن تتحــرك فــي الجســم واليمكــن أن تنكســر وإنمــا
تبقــى فــي مــكان زرعهاحتــى تتــم إزالتهــا
للــم تســجل اي حالــة والدة طفــل بــه عيــوب وتشــوهات ناتجــة مــن
اســتعمال األم حبــوب تنظيــم األســرة بالخطــأ وهــي حامــل ،حيــث اثبتــت
الدراســات والبحــوث ان حبــوب تنظيــم األســرة ال تــؤدي الــى تشــوهات
المواليــد او أضــرار االجنــة إذا حــدث الحمــل اثنــاء تناولهــا ،أو إذا تــم بدايــة
اخذهــا اثنــاء الحمــل عــن طريــق الخطــأ.

-4

-8
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الجزء الخامس
وسائل تنظيم األسرة
أهداف الجلسة:
في نهاية هذه الجلسة سيكون المشارك قادر على:
•اإللمام بفيزيولوجيا اإلنجاب.
•التعرف على خارطة وسائل تنظيم األسرة.
•اإللمام بالوسائل الحديثة /المؤقتة  /قصيرة وطويلة األمد.
•اإللمام بالوسائل الحديثة الدائمة.
•التعرف على الوسائل الطارئة لمنع الحمل.
•التعرف على الوسائل التقليدية لتنظيم األسرة.
•التعرف على الرسائل الصحية المتعلقة بالرضاعة الطبيعية.

فيزيولوجيا اإلنجاب:
 الهرمونات والدورة الشهرية:3يفــرز المبيضــان نوعيــن مــن الهرمونــات وهمــا اإلســتروجين والبروجســترون ويتــم ضبــط هذيــن الهرمونيــن بواســطة الغــدة
النخاميــة التــي تفــرز الهرمــون المنبــه للجريبــات( )FSHوالهرمــون النخامــي الملوتــن ( )LHاللذيــن ينظمــان الدورة الشــهرية
(الحيض).
تفــرز الغــدة النخاميــة خــال النصــف األول مــن الــدورة الشــهرية الهرمــون المنبــه للجريبــات الــذي يحــث البويضــة علــى
ً
النضــوج داخــل المبيــض تمهيــدا إلطالقهــا .ومــع االقتـراب مــن منتصــف الــدورة تبدأ مســتويات الهرمون الملوتــن باالرتفاع
ً
وتحفــز إطــاق البويضــة ويحــدث هــذا عــادة قبــل حوالــي  14يومــا مــن بــدء الحيــض التالــي .بعــد ذلــك ،يدفــع هرمــون
ً
البروجســترون بطانــة الرحــم إلــى التغلــظ أثنــاء النصــف الثانــي للــدورة الشــهرية اســتعدادا الحتمــال انغــراس البويضــة
ُ
الملقحــة فــي حــال تــم اإلخصــاب .وفــي حــال لــم يحــدث اإلخصــاب تنبــذ بطانــة الرحــم إلــى خــارج الجســم
علــى شــكل نــزف حيضــي .وعندمــا يتوقــف مبيــض المــرأة عــن االســتجابة لتأثيـرات الهرمــون المنبــه للجريبــات والهرمــون
ً
الملوتــن ،عــادة بيــن ســن  55-45عامــا يأخــذ إنتــاج المــرأة مــن هرمونــي األســتروجين والبروجســترون باالنخفــاض وتكــون
هــذه بدايــة ســن اليــأس حيــث يضمحــل الطمــث بصــورة تدريجيــة وتنعــدم الخصوبــة.
دليل المشورة المتكاملة لخدمات صحة المرأة والطفل ,وزارة الصحة االردنية بالتعاون مع مشروع الرعاية الصحية المتكاملةUSAID 2018,

 الطمث أو الدورة الحيضية الشهرية:ً
ان الحيــض أو الطمــث هــو ســيالن الــدم مــن الرحــم فــي دورة منتظمــة خــال ســن البلــوغ مــا بيــن حوالي()13-12عامــا
ً
وســن اليــأس مــا بيــن حوالــي ( )55-45عامــا ودورة الحيــض تحــدث مــا بيــن ثالثــة وخمســة أســابيع ومتوســطها نحــو
ً
ً
ً
أربــع أســابيع وتعتبــر الــدورة طبيعيــة مــا دامــت علــى وتيــرة واحــدة أي كل  21يومــا أو كل  35يومــا مثــا وتســمى دورة
حيضيــة منتظمــة .أمــا مــدة الــدورة نفســها فتت ـراوح مــن  7-2أيــام وقــد تزيــد أو تنقــص فــي حيــن تت ـراوح كميــة الــدم
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الــذي يفقــده الجســم خــال الــدورة الحيضيــة الطبيعيــة مــا بيــن  150-50ملــم وقــد تزيــد أو تنقــص كذلــك .وعــادة مــا
يصاحــب الــدورة الحيضيــة تغيـرات فــي النســيج المبطــن للرحــم والمســمى ببطانــة الرحــم التــي تكــون فــي حالــة اســتراحة
لبضعــة أيــام فقــط خــال كل شــهر ولكنهــا تكــون فــي حالــة نشــطة خــال باقــي األيــام
ً
حقائق هامة جدا يجب التنبه لها عند تحديد فترة الخصوبة ويوم اإلباضة:
•تمتــد الــدورة الشــهرية مــن أول يــوم ينــزل فيــه الحيــض إلــى اليــوم الــذي يســبق نــزول دم الحيــض فــي الــدورة
التاليــة.
•قد يعيش الحيوان المنوي لمدة  7أيام في رحم المرأة (الدليل اإلرشادي البريطاني).
•تحيا البويضة لمدة يومين(  48ساعة) بعد خروجها من المبيض ووصولها إلى قناة فالوب.
•إن فتــرة الخصوبــة هــي الفتــرة التــي تســبق يــوم اإلباضــة بســبعة أيــام وتســتمر لمــدة يوميــن إن كنــا متأكديــن مــن
يــوم اإلباضــة فهــي علــى األقــل  9أيــام.
•يحتســب اليــوم المتوقــع لإلباضــة بطــرح  14يــوم مــن التاريــخ المتوقــع لنــزول دم الحيــض التالــي .مثــا لــو توقعــت
الســيدة نــزول دم الحيــض التالــي فــي الـــ 20مــن الشــهر الحالــي يكــون اليــوم المتوقــع لإلباضــة هــو يــوم  6الشــهر.
•بالنســبة للســيدات ذوات الــدورة الشــهرية القصيــرة هنــاك تداخــل مــا بيــن أيــام الحيــض (نــزول الــدم) وبيــن فتــرة
الخصوبــة ممــا يفســر حــدوث الحمــل لــدى بعــض الســيدات حتــى فــي حــال حــدوث الجمــاع الجنســي خــال أيــام
نــزول الحيــض فقــط.
•عــودة اإلباضــة (اإلجهاضــات)  :إذا حــدث اإلجهــاض فــي الثلــث األول أو الثانــي مــن الحمــل تعــود اإلباضــة خــال
اســبوعين مــن اإلجهــاض.
•عودة اإلباضة والوالدات:
	–تعــود اإلباضــة بعــد الــوالدة عنــد األمهــات غيــر المرضعــات بيــن  6 - 3أســابيع مــن الــوالدة وبالمعــدل علــى اليــوم
 28مــن الوالدة.
	–يختلــف متوســط عــودة اإلباضــة بالنســبة إلــى األمهــات المرضعــات بحســب نمــط اإلرضــاع الطبيعــي والــذي يبلــغ
ً
حوالــي  33.6أســبوعا عنــد األمهــات اللواتــي يرضعــن رضاعــة مطلقــة.
ُ
•تعرف أول دورة طمث بعد الوالدة بأنها:
	–أي نزف يستمر على األقل لمدة يومين ويتطلب استخدام الفوط الصحية أو
ً
	–النزف لمدة يوم واحد على األقل ويعود خالل  21 - 72يوما.
وسائل تنظيم األسرة :
ان وســائل تنظيــم األســرة هــي تلــك األليــات أو المــواد الدوائيــة وغيــر الدوائيــة التــي تســتخدم لمنــع الحمل غيــر المرغوب
بــه وبالتالــي تحقيــق تنظيــم األســرة والتخطيط االســري ,وتنقســم بشــكل عام الى:الوســائل الحديثــة  :الدائمة والمؤقتة
( أمنــة وعاليــة الفعاليــة ) ,الوســائل التقليديــة ( :وهــي امنــة ولكــن قليلــة الفاعليــة وغيــر مضمونــة فــي منــع الحمــل غيــر
المرغــوب بــه ,والوســائل الطارئة.
تركــز برامــج تنظيــم األســرة علــى زيــادة نســبة اســتخدام الوســائل الحديثــة وذلــك ألنهــا أمنــة وذات فعاليــة عاليــة ومتوفرة
ويمكــن التعامــل مــع االثــار الجانبيــة لهــا بشــكل عــام .امــا الوســائل التقليديــة فرغــم انهــا امنــة اال انهــا منخفضــة الفعاليــة
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ممــا يزيــد مــن خطــر الحمــل لــدى اســتخدامها

خارطة وسائل تنظيم األسرة
مقارنة بين وسائل تنظيم األسرة الحديثة والتقليدية
الوسائل الحديثة

الوسائل التقليدية

أكثر فاعلية

اقل فاعلية

امنة

امنة

متوفرة

متوفرة

متعددة الخيارات

محددة الخيارات
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تعريفات مهمة:
•الوســائل طويلــة األمــد :ال تحتــاج الــى تكـرار الجرعــة او االســتخدام يوميــا وقبــل كل جمــاع وتســتخدم أقــل مــن
مــرة بالشــهر.
•وســائل قصيــرة األمــد :تتطلــب تك ـرار الجرعــة او االســتخدام يوميــا وقبــل كل جمــاع وتســتخدم أكثــر مــن مــرة
فــي الشــهر.
•وسائل مؤقتة تعود الخصوبة بعد االنقطاع عن االستخدام.
•وسائل دائمة :ال تعود الخصوبة بعد االنقطاع عن االستخدام.
•وسائل هرمونية :تتكون من واحد او أكثر من الهرمونات األنثوية مثل البروجستيرون او األستروجين.
•وسائل غير هرمونية :هي وسائل ال تحتوي على هرمونات.
•وسائل طارئة :تستخدم عند حدوث جماع غير محمي ( اللولب ,الحبوب الهرمونية األحادية والمركبة).
فعالية وسائل تنظيم األسرة:
يبيــن الجــدول التالــي معــدل حــدوث الحمــل مــع اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة المختلفــة خــال العــام األول مــن
االســتخدام .وتشــمل المعــدالت حــدوث الحمــل مــع االســتخدام األمثــل للوســيلة أي االســتخدام المســتمر )دون
انقطــاع( والصحيــح دون حــدوث أي أخطــاء .ويعتبــر االســتخدام األمثــل أمــر نظــري غيــر قابــل للتحقيــق فــي الحيــاة
ُ
اليوميــة لذلــك ال ينصــح باســتخدام هــذه األرقــام عنــد تقديــم المشــورة بــل االعتمــاد علــى معــدالت حــدوث الحمــل
مــع االســتخدام العــادي للوســائل والمصاحبــة لإلخــاالت كالنســيان أو التأخــر باالســتخدام أو حــدوث أي أخطــاء أخــرى.
مــن المهــم أيضــا مقارنــة فعاليــة الوســائل مــن قبــل المســتفيدة كــي تتمكــن مــن أخــذ الق ـرار المبنــي علــى المعرفــة
واســتخدام الوســيلة المناســبة لوضعهــا وظروفهــا ورغباتهــا الخاصــة .وحســب هــذا الجــدول فالوســائل مصنفــة إلــى أربــع
مجموعــات كالتالــي:
ً
1.عاليــة الفعاليــة :بمعــدل فشــل منخفــض جــدا يصــل إلــى ( )% 0.9 – 0.0وتتضمــن الغرســات والتعقيــم الجراحــي
للســيدات واللوالــب الهرمونيــة والنحاســية.
ّ
2.فعالــة :بمعــدل فشــل يصــل إلــى(  )% 10.0 – 1.0وتتضمــن قطــع الطمــث باإلرضــاع والحقــن المركبــة واألحاديــة
والحبــوب المركبــة واألحاديــة واللصقــة المركبــة والحلقــة المهبليــة المركبــة.
3.متوسطة الفعالية :بمعدل فشل يصل إلى ( )% 19 – 10وتتضمن الواقي الذكري وتعداد األيام (العد).
4.قليلــة الفعاليــة :بمعــدل فشــل يصــل إلــى  % 20وأكثــر وتتضمــن القــذف الخارجــي (العــزل) والوســائل التــي تعتمــد
علــى اإلباضــة والواقــي األنثــوي.
إن نسبة حدوث الحمل مع عدم استخدام أي وسيلة تنظيم أسرة تعادل .% 85
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وسائل تنظيم األسرة ومعدل حدوث الحمل خالل السنة األولى من االستخدام

الوسيلة

معدل حدوث الحمل خالل السنة األولى من
االستخدام ( )%لكل  100سيدة
االستخدام العادي

غرسة االمبالنون

0.05

التعقيم الجراحي للسيدات (ربط األنابيب)

0.5

اللولب الهرموني (لولب الليفونوجستريل)

0.7

اللولب النحاسي

0.8

قطع الطمث باإلرضاع (لمدة  6أشهر)

2

الحقن األحادية (البروجستين فقط)

4

الحبوب المركبة

7

الحبوب األحادية

7

الواقي الذكري

13

األيام القياسية

12

القذف الخارجي

20

الواقي األنثوي

21
مفتاح األلوان:

عالية الفعالية ()0.9% –% 0.0

متوسطة الفعالية ()19% –% 10

ّ
فعالة ()9.0% –% 1.0

قليلة الفعالية ( 20%وأكثر)
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وسائل تنظيم األسرة الحديثة المؤقتة  /قصيرة األمد
.أقطع الطمث باإلرضاع (:)LAM
قطــع الطمــث باإلرضــاع هــي وســيلة حديثــة طبيعيــة ومؤقتــة وقصيــرة األمــد لتنظيــم األســرة .وتعتمــد هــذه الوســيلة
علــى تثبيــط اإلباضــة الناتــج عــن الرضاعــة الطبيعيــة المطلقــة أو شــبه المطلقــة بعــد الــوالدة (غيــاب الخصوبــة الطبيعــي)
تزيــد فعاليــة هــذه الوســيلة عــن  %98فــي حــال االلتـزام بالرضاعــة الطبيعيــة المطلقــة وتصــل نســبة حــدوث الحمــل خــال
6أشــهر إلــى.% 2
•البدء باستخدام الوسيلة
•يمكن البدء باستخدام هذه الوسيلة في أي وقت خالل األشهر الستة بعد الوالدة.
•يمكــن البــدء باســتخدام الوســيلة بعــد الــوالدة مباشــرة .علــى مقــدم الخدمــة تهيئــة المــرأة للبــدء باإلرضــاع
بعــد الــوالدة مباشــرة .وإذا أبــدت المــرأة رغبتهــا باســتخدام هــذه الوســيلة يجــب علــى مقــدم الخدمــة التأكــد
مــن فهمهــا للشــروط الثالثــة لتحقيــق فعاليــة هــذه الوســيلة.
•معايير استخدام قطع الطمث باإلرضاع ()LAM
ّ
يجب استيفاء ثالثة شروط لتحقيق فعاليتها:
1.أن يكون عمر الطفل أقل من ستة أشهر.
2.عدم عودة الطمث لدى األم.
3.إرضــاع الطفــل رضاعــة طبيعيــة مطلقــة أو شــبه مطلقــة دون ادخــال أي طعــام أو شــراب (ترضــع
ً
ً
وليدهــا رضاعــة طبيعيــة مطلقــة بشــكل متكــرر ليــا ونهــارا وعنــد الطلــب )علــى األقــل كل  4ســاعات
ً
ً
ً
نهــارا وكل  6ســاعات ليــا بمعــدل مــن  12-8رضعــة مشــبعة يوميــا ( أو رضاعــة شــبه مطلقــة أي يأخــذ
الطفــل أغذيــة أخــرى غيــر حليــب األم.
في حال اإلخالل بأي من هذه الشروط يجب اللجوء إلى وسيلة حديثة أخرى.
ويجب شرح النقاط التالية للسيدة:
•ازدياد فرص حدوث الحمل عندما ال تستطيع المرأة إرضاع طفلها بشكل مطلق أو شبه مطلق.
ً
•يجــب إرضــاع الطفــل حســب الطلــب علــى األقــل  12 - 10مرة/اليــوم باألســابيع األولــى و  10 -8مرات/اليــوم الحقــا
متضمنــة مــرة واحــدة علــى األقــل خــال الليــل.
ً
•يجب أال تزيد الفترة بين كل رضعة والتي تليها خالل النهار عن  4ساعات وأال تزيد ليال عن  6ساعات.
•قــد ال يرغــب بعــض األطفــال فــي الرضاعــة الطبيعيــة مــن  10 - 8مـرات فــي اليــوم وقــد يرغبــون فــي النــوم خــال
الليــل؛ يجــب تشــجيع هــؤالء األطفــال علــى اإلرضــاع.
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من أجل نجاح قطع الطمث باإلرضاع يجب على المرأة اإلرضاع كما يلي:
•مباشرة بعد الوالدة (خالل الساعة األولى).
•تكرار الرضاعة وبحسب طلب الرضيع.
ّ
•بدون زجاجة أو لهاية.
ً
ً
•بــدون فواصــل طويلــة بيــن الرضعــات ليــا ونهــارا علــى أال تنقــص مـرات الرضاعــة خــال  24ســاعة عــن  12 -8مــرة أو
أال تتعــدى الفتــرة بيــن الرضعــات  4ســاعات خــال النهــار و  6ســاعات خــال الليــل.
اإليجابيات:
•ال حاجة للتزود.
•ليس لها آثار جانبية.
•لها فوائد صحية تعود على األم والوليد.
•وسيلة طبيعية.
•تتوافق مع العادات االجتماعية والتوجيه الديني.
اآلثار الجانبية المحتملة:
ال يصاحب وسيلة قطع الطمث باإلرضاع أية آثار جانبية.

العودة لزيارة المتابعة  :يجب على السيدة مراجعة مراكز األمومة والطفولة في حال:
•قبل انتهاء  6أشهر من الوالدة.
•حال عودة الطمث ( عودة الدورة الشهرية).
•عندمــا تصبــح الرضاعــة غيــر مطلقــة اي فــي حــال البــدء بإعطــاء الطفــل أغذيــة تكميليــة أو اإلخــال بأحــد الشــروط
األخــرى.
•في حال وجود أي استفسار.
•للحصول على وسيلة أخرى قبل نهاية الستة أشهر.
ً
•إذا كان ذلــك ممكنــا ،يجــب تزويــد المســتفيدة بالواقــي الذكــري أو الحبــوب األحاديــة خــال فتــرة النفــاس .ومــن
الممكــن أن تبــدأ الســيدة فــي اســتخدامها إذا لــم تعــد الرضاعــة مطلقــة أو شــبه مطلقــة أو إذا عــاد الطمــث أو إذا
بلــغ الطفــل  6أشــهر مــن العمــر قبــل أن تتمكــن مــن العــودة الســتخدام وســيلة أخــرى.
•عودة الدورة الشهرية.

الدليل التدريبي حول مشورة تنظيم األسرة

42

.بالحبوب األحادية (حبوب البروجستين فقط):
هــي حبــوب تحتــوي علــى كميــة ضئيلــة مــن هرمــون البروجســتين وهــو مماثــل للهرمــون الطبيعــي المتوفــر فــي جســم
المرأة.
فاعلية الحبوب األحادية:
تصــل فاعليتهــا  % 99إذا مــا اســتعملت بالطريقــة الصحيحــة وإذا صاحبهــا الرضاعــة الطبيعيــة فــي حيــن تصــل فعاليتهــا إلــى
 93 %مــع االســتخدام العــادي وفــي حــال كانــت الســيدة غيــر مرضعــة.
ّ
•يجب إطالع السيدة على أن كافة أنواع الحبوب األحادية فعالة بنفس الدرجة.
ُ
ّ
•تعتبــر حبــوب البروجســتين األحاديــة فعالــة كوســيلة منــع حمــل للنســاء المرضعــات وغيــر المرضعــات إذا اســتعملت
بطريقــة صحيحــة وباســتمرار.
يمكن استخدام الحبوب األحادية من قبل السيدات اللواتي:
•يرغبن بطريقة آمنة مؤقتة.
ّ
•ال يواجهن صعوبة في تذكر موعد تناول الحبوب.
ّ
•يرضعن رضاعة طبيعية.
•اللواتي ال يناسبهن استخدام هرمون األستروجين.
آلية عمل الحبوب األحادية:
تمنع الحبوب األحادية الحمل عن طريق:
•زيــادة لزوجــة مخــاط عنــق الرحــم فتصبــح هــذه المــادة المخاطيــة بمثابــة ســدادة تعيــق دخــول الحيوانــات المنويــة إلــى
الرحم.
•تمنع اإلباضة.
البدء باستخدام الحبوب األحادية:
ً
•فــي أي وقــت بعــد التأكــد مــن أن الســيدة ليســت حامــا بمســاعدة مقــدم الخدمــة ويجــب اســتخدام وســيلة
مســاندة لمــدة يوميــن.
•اليــوم األول وحتــى اليــوم الخامــس لبــدء دورة الطمــث الطبيعيــة لتوفيــر الحمايــة الفوريــة كوســيلة تنظيــم أســرة.
ُ
وإذا بــدأ االســتخدام بعــد هــذا الوقــت ينصــح باســتخدام الواقــي الذكــري أو باالمتنــاع عــن الجمــاع لمــدة  48ســاعة.
•بعد  6أشهر إذا كانت السيدة تستخدم وسيلة قطع الطمث باإلرضاع
ً
•اليوم  28بعد الوالدة إذا كانت السيدة غير مرضعة أو مرضعة جزئيا وال تستخدم وسيلة قطع الطمث باإلرضاع
•مباشرة بعد اإلجهاض.
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مدة وكيفية االستخدام:
ً
•تنــاول حبــة واحــدة يوميــا واالســتمرار فــي تناولهــا كل يــوم فــي نفــس الموعد/الســاعة حتــى نهايــة الشــريط .وعنــد
انتهــاء الشــريط األول يجــب البــدء بالشــريط التالــي دون توقــف.
•يمكــن للســيدات فــي فتــرة ســن األمــل االســتمرار باســتخدام الحبــوب األحاديــة لمــدة عــام بعــد آخــر دورة طمــث إذا
ً
كــن أكبــر مــن  50عامــا أو بعــد ســنتين إذا كــن أصغــر مــن  50عــام.
•يجــب إطــاع الســيدة علــى ضــرورة أخــذ حبــة واحــدة مــن الحبــوب األحاديــة وبنفــس الوقــت كل يــوم وبــدون أي
فت ـرات توقــف.
يجب إطالع السيدة على أنه في حال نسيت تناول الحبوب األحادية ألكثر من  3ساعات عليها أن:
ً
•تتناول الحبة فورا.
•تستمر بتناول الحبوب كالمعتاد وبنفس الوقت )قد يعني ذلك أخذ حبتين بنفس اليوم(
•تستخدم الواقي الذكري أو االمتناع عن الجماع لمدة  48ساعة بعد تناول الحبة المنسية.
•إذا حــدث جمــاع خــال الخمســة أيــام الســابقة يجــب عليهــا اســتخدام وســيلة منــع حمــل طــارئ للحــد مــن فرصــة
حــدوث الحمــل.
إيجابيات الحبوب األحادية:
•مناسبة للسيدات المرضعات ألنها ال تؤثر على إدرار الحليب.
•تعود الخصوبة عند التوقف عن االستخدام.
•عالية الفعالية أثناء الرضاعة الطبيعية.
•يمكن إيقاف استخدامها دون الحاجة إلى التدخالت الطبية.
•ال تؤثر على الجماع بين الزوجين.
•ال تسبب حدوث األعراض الجانبية التي قد تنشأ بسبب استخدام األستروجين.
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اآلثار الجانبية:
تشمل التأثيرات الجانبية المحتمل حدوثها خاصة في األشهر األولى بعد االستخدام ما يلي:
•تغيرات في الدورة الحيضية
•تأخر عودة الدورة الحيضية بعد الوالدة للسيدات المرضعات.
•نزف أو نزول نقاط أو مشحات لدى حوالي  % 40من السيدات.
•توقف الدورة الحيضية لدى حوالي  % 20من السيدات.
•الم في الثديين.
•غثيان خفيف.
•بعض التغييرات في المزاج ولكن ال تصل لدرجة االكتئاب.
•ليــس هنــاك أي دليــل علــى انخفــاض فاعليــة الحبــوب األحاديــة لــدى الســيدات ذوات األوزان التــي تزيــد عــن 70
كغم .
•ال يوجد صلة بين استخدام حبوب البروجستين األحادية وارتفاع خطر اإلصابة بأمراض القلب والشرايين.
•ال يرتبــط اســتخدام حبــوب البروجســتين األحاديــة لمنــع الحمــل مــع ارتفــاع خطــر اإلصابــة بســكتة دماغيــة(
.)Thromboembolism
•ال توجــد معلومــات كافيــة لتقييــم العالقــة بيــن اســتخدام حبــوب البروجســتين األحاديــة وخطــر اإلصابــة بســرطان
الثــدي .مــع ذلــك ،أظهــرت الدراســات القليلــة المتوفــرة عــدم التعــرض لخطــر اإلصابــة بســرطان الثــدي بيــن
مســتخدمات تلــك الحبــوب.
•ليس هناك أي عالقة بين استخدام حبوب البروجستين األحادية لمنع الحمل وبين زيادة الوزن.
•يجــب إطــاع الســيدة علــى أن التغييــر الــذي يطــرأ علــى أنمــاط النزيــف أمــر شــائع مــع اســتخدام الحبــوب أحاديــة
الهرمــون .وتتوقــف الــدورة الشــهرية لــدى ســيدتين مــن كل  10ســيدات وتســتمر بانتظــام لــدى  4ســيدات فــي
حيــن يحــدث نزيــف غيــر منتظــم لــدى  4ســيدات.
•يجــب إطــاع الســيدة علــى أنــه قــد تحــدث بعــض التغييـرات فــي الحالــة المزاجيــة مــع اســتخدام الحبــوب األحاديــة
لكــن لــم تثبــت الدراســات عالقــة ســببية بينهمــا.
•يجــب إطــاع الســيدات علــى أن الدراســات لــم تعثــر علــى عالقــة ســببية بيــن اســتخدام الحبــوب األحادية وحدوث
الصــداع أو اإلصابــة بأمـراض األوعية الدموية.
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العالمات المنذرة التي تستدعي استشارة طبية فورية:
•انقطاع الدورة بعد شهور من انتظامها
•نزف شديد
•آالم شديدة أسفل البطن
•اصفرار لون الجلد والعيون
•صداع مع عدم وضوح الرؤية

.جالحبوب المركبة :
هــي حبــوب تحتــوي علــى جرعــة صغيــرة مــن هرمونــي األســتروجين والبروجســتين اللذيــن يماثــان الهرمونــات الطبيعيــة
المتوفــرة فــي جســم المــرأة .تعتبــر الحبــوب المركبــة مــن وســائل منــع الحمــل الفعالــة إذا اســتخدمت بانتظــام وبطريقــة
صحيحــة حيــث تصــل فعاليتهــا الــى  .%98تمنــع الحبــوب المركبــة الحمــل عــن طريــق منــع اإلباضــة.
يمكن استخدام الحبوب المركبة من قبل السيدات اللواتي:
	–يحتجن إلى طريقة سهلة ومؤقتة وآمنة لتأجيل الحمل األول أو المباعدة بين األحمال.
	–  -ال يواجهن صعوبة في تذكر موعد تناول الحبوب.
	–  -أنجبن أو لم ينجبن بعد.
	–  -اللواتي يعانين من السمنة المفرطة أو النحافة الشديدة.
	–  -أجهضن منذ فترة قصيرة.
	–  -ال يرضعن رضاعة طبيعية.
آلية عمل الحبوب المركبة:
تمنع الحبوب المركبة الحمل عن طريق:
•منع اإلباضة.
يمكن استخدام الحبوب المركبة من قبل السيدات اللواتي:
•يحتجن إلى طريقة سهلة ومؤقتة وآمنة لتأجيل الحمل األول أو المباعدة بين األحمال.
•ال يواجهن صعوبة في تذكر موعد تناول الحبوب.
•أنجبن أو لم ينجبن بعد.
•اللواتي يعانين من السمنة المفرطة أو النحافة الشديدة.
•أجهضن منذ فترة قصيرة.
•ال يرضعن رضاعة طبيعية.
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•بإمــكان الســيدات بعمــر  35ســنة أو أكثــر واللواتــي توقفــن عــن التدخيــن منــذ عــام أو أكثــر وليــس لديهــن
عوامــل خطــورة أخــرى اســتخدام الحبــوب المركبــة .إن الخطــر مــن حــدوث احتشــاء عضلــة القلــب المصاحــب
للتدخيــن ينخفــض بشــكل كبيــر بعــد ســنة مــن التوقــف عــن التدخيــن وينتهــي بعــد  4 -3ســنوات بغــض النظــر
عــن مــدة التدخيــن.
•يجــب إطــاع الســيدة علــى أن اســتخدام الحبــوب المركبــة يقلــل مــن خطــر اإلصابــة بســرطان المبيــض وبطانــة
الرحــم بنســبة  ،% 50وتســتمر هــذه الحمايــة لمــدة  15ســنة بعــد التوقــف عــن تنــاول الحبــوب
•يجب إطالع السيدة على أن استخدام الحبوب المركبة يخفف من آالم الدورة الشهرية.
•يجــب إطــاع الســيدة علــى أن اســتخدام الحبــوب المركبــة مــن قبــل الســيدات فــوق ســن ال  40يخفــف مــن
ّ
حــدوث الهبــات الســاخنة المصاحبــة لســن اليــأس.
ّ
•يجــب إطــاع الســيدة بــأن اســتخدام األدويــة المحفــزة إلنزيمــات الكبــد علــى المــدى الطويــل تحــد مــن فعاليــة
الحبــوب المركبــة ،ولذلــك يجــب اســتبدالها بوســيلة أخــرى لتنظيــم األســرة.
• يجــب إطالعهــا بــأن فعاليــة الحبــوب المركبــة ال تنخفــض عنــد اســتخدام المضــادات الحيويــة التــي ال تحفــز
إنزيمــات الكبــد.
البدء باستخدام الحبوب المركبة:
ً
•فــي أي وقــت بعــد التأكــد مــن أن الســيدة ليســت حامــا بمســاعدة مقــدم الخدمــة (يجــب اســتخدام وســيلة أخــرى
مســاندة لمــدة  7أيــام).
•اليــوم األول وحتــى اليــوم الخامــس لبــدء دورة الطمــث الطبيعيــة ممــا يوفــر الحمايــة الفوريــة كوســيلة تنظيــم أســرة.،
وإذا بــدأ االســتخدام بعــد هــذا الوقــت ينصــح باســتخدام الواقــي الذكــري أو االمتنــاع عــن الجمــاع لمــدة  7ايــام.
•بعد  6أشهر من الوالدة إذا كانت السيدة تستخدم وسيلة قطع الطمث باإلرضاع.
•خــال  28 - 21يــوم مــن الــوالدة إذا كانــت الســيدة غيــر مرضعــة وليــس لديهــا أي عوامــل خطــورة لحــدوث الخثـرات
الوريديــة مثــل نزيــف مــا بعــد الــوالدة أو نقــل الــدم أثنــاء الــوالدة أو التخثـرات وريديــة ســابقة أو التدخيــن أو الــوالدة
القيصريــة.
•بعد  6أسابيع من الوالدة إذا كانت السيدة غير مرضعة ولديها أي عوامل خطورة لحدوث الخثرات الوريدية.
•بعــد اإلجهــاض علــى الفــور أو خــال ســبعة أيــام إذا كان فــي الثلــث األول أو الثلــث الثانــي مــن الحمــل وخــال -21
 28يــوم مــن االجهــاض فــي الثلــث الثالــث.
•بعد التوقف مباشرة من استخدام وسيلة أخرى لمنع الحمل.
مدة وكيفية االستخدام:
هناك نوعان من الحبوب المركبة
•النوع األول ( )21حبة.
ً
	–يجــب تنــاول حبــة واحــدة يوميــا فــي نفــس الموعــد حتــى انتهــاء الشــريط ثــم االنتظــار ســبعة أيــام والبــدء
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بالشــريط الثانــي ســواء بــدأت الــدورة الحيضيــة أم ال.
•النوع الثاني ( )28حبة.
ً
	–تنــاول حبــة واحــدة يوميــا وبنفــس الموعــد حتــى انتهــاء الشــريط ثــم البــدء مباشــرة وبــدون توقــف بالشــريط
الثانــي ســواء بــدأت الــدورة الشــهرية أم ال.
	–يمكــن للســيدات فــي فتــرة ســن اليــأس االســتمرار باســتخدام الحبــوب المركبــة لمــدة عــام بعــد آخــر دورة طمــث
ّ
ّ
إذا كــن أكبــر مــن  50عــام أو بعــد عاميــن إذا كــن أصغــر مــن  50عــام.
اإلجراءات الالزمة في حال نسيان تناول الحبوب:
ً
•فــي حــال نســيت الســيدة  2 -1حبــة أو تأخــرت بالبــدء بالشــريط الجديــد  2 -1يومــا عليهــا تنــاول الحبــوب فــي أقــرب وقــت
ممكــن .وممكــن أن تتنــاول الحبــوب فــي نفــس الوقــت أو خــال نفــس اليــوم واالســتمرار بتنــاول الحبــوب المتبقيــة
ّ
كالمعتــاد ممــا يحــد مــن حــدوث حمــل.
•فــي حــال نســيت الســيدة  3أو أكثــر مــن الحبــوب فــي األســبوع األول أو الثانــي مــن الشــريط أو تأخــرت فــي البــدء
بشــريط جديــد  3أيــام أو أكثــر عليهــا تنــاول الحبــوب فــي أقــرب وقــت ممكــن واســتخدام وســيلة أخــرى مســاندة)
الواقــي الذكــري أو االمتنــاع عــن ممارســة الجمــاع (لمــدة  7أيــام المقبلــة واالســتمرار بتنــاول الحبــوب المتبقيــة
كالمعتــاد.
•الشــريط الــذي يحتــوي علــى  21حبــة :فــي حــال نســيت الســيدة  3أو أكثــر مــن الحبــوب فــي األســبوع الثالــث عليهــا
تنــاول إحــدى الحبــوب المنســية فــي أقــرب وقــت ممكــن واالســتمرار بتنــاول الحبــوب فــي الشــريط كالمعتــاد ثــم
البــدء بشــريط جديــد عنــد انتهــاء الشــريط الحالــي فــي اليــوم التالــي.
•الشــريط الــذي يحتــوي علــى  28حبــة :يجــب التخلــص مــن ال  7حبــوب غيــر الهرمونيــة) البنيــة ( والبــدء بشــريط جديــد
مباشــرة فــي نفــس اليــوم باإلضافــة إلــى اســتخدام وســيلة أخــرى مســاندة ل  7أيــام القادمــة .يجــب إطــاع الســيدة
باحتمــال انقطــاع طمــث فــي هــذه الحالــة.
•إذا نســيت الســيدة أي مــن الحبــوب غيــر الهرمونيــة عليهــا تجاهــل هــذه الحبــوب المنســية والبــدء بشــريط جديــد
كالمعتــاد.
•في حال حدوث جماع خالل الخمسة أيام السابقة لنسيان الحبوب بإمكان السيدة استخدام وسيلة طارئة.
إيجابيات الحبوب المركبة:
•آمنة وعالية الفاعلية.
•تساعد على انتظام الدورة الحيضية وتخفف من حدة آالمها.
•تستطيع معظم السيدات استخدامها في أي عمر وسواء أنجبت أو لم تنجب.
ً
•تعود الخصوبة فورا بعد التوقف عن استخدامها.
•تحد من اإلصابة بفقر الدم بسبب تخفيفها لكمية الطمث.
•ال يرتبط استخدامها بالجماع.
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•تســاعد علــى منــع حــدوث الحمــل خــارج الرحــم واألكيــاس المبيضيــة وســرطان الغشــاء المبطــن للرحــم وســرطان
المبيــض ومــرض التهــاب الحــوض وأمــراض الثــدي الحميــدة.
ّ
•تعتبر حبوب منع الحمل المركبة آمنة وفعالة في معالجة حاالت حب الشباب المعتدلة عند السيدات.
•يكــون عســر الطمــث أقــل شــدة لــدى الســيدات اللواتــي يســتخدمن حبــوب منــع الحمــل المركبــة مقارنــة
بالســيدات اللواتــي ال يســتخدمن هــذه الحبــوب.
•هناك عالقة حقيقية ما بين استخدام حبوب منع الحمل المركبة وانخفاض خطر حدوث حمل خارج الرحم.
•هناك عالقة حقيقية ما بين استخدام حبوب منع الحمل المركبة وانخفاض خطر حدوث حمل خارج الرحم.
اآلثار الجانبية:
•تشمل اآلثار الجانبية المحتمل حدوثها خاصة في األشهر األولى بعد االستخدام ما يلي-:
•تغيرات في الدورة الحيضية:
•نزف أو نزول نقاط أو مشحات.
ً
•توقف الدورة الحيضية (نسبة قليلة جدا).
•غثيان خفيف.
•ألم في الثديين.
•نادرا ما تحدث بعض التغيرات في الحالة المزاجية ولكن ال تصل لدرجة االكتئاب.
•ليس هناك دليل يدعم أي عالقة بين استخدام حبوب منع الحمل المركبة وزيادة الوزن.
العالمات المنذرة والتي تستدعي استشارة طبية فورية:
•انقطاع الدورة بعد شهور من انتظامها.
•ألم شديدة أسفل البطن
•صداع شديد مع عدم وضوح الرؤية
•آالم صدرية شديدة أو ضيق التنفس.
األسباب التي تستدعي العودة لمقدم الخدمة:
•التأكيــد علــى المســتفيدة أنهــا موضــع ترحيــب للعــودة فــي أي وقــت خاصــة إن كانــت تعانــي مــن أي آثــار جانبيــة
أو ترغــب بطــرح األســئلة أو تريــد اســتبدال الوســيلة أو لديهــا أي تغيــر فــي الحالــة الصحيــة أو أنهــا تعتقــد أنهــا قــد
ً
تكــون حامــا.
ً
ً
•أي مســتفيدة تشــعر بــأن هنــاك شــيئا خطيــرا فــي صحتهــا یجــب عليهــا فــورا طلــب الرعایــة مــن مقــدم الخدمــة
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الصحیــة .ومــن المرجــح أن األمــر ال يتعلــق بوســيلة منــع الحمــل لكــن يجــب عليهــا إطــاع مقــدم الخدمــة الصحيــة
عــن الوســيلة التــي تســتخدمها.

.دالواقي الذكري:
هــو عبــارة عــن غطــاء مطاطــي يتــم وضعــه علــى القضيــب المنتصــب أثنــاء الجمــاع .تبلــغ فاعليــة الواقــي الذكــري فــي
االســتخدام العــادي  . % 87يعمــل الواقــي الذكــري عــن طريــق االحتفــاظ بالســائل المنــوي بداخلــه ومنــع وصولــه إلــى
ً
المهبــل أثنــاء الجمــاع .كمــا و يحمــي الواقــي الذكــري مــن اإلصابــة بااللتهابــات المنقولــة جنســيا.
طريقة االستخدام:
•قبل الجماع:
	–التأكد من أن الواقي الذكري قد تم تخزينه بشكل سليم.
	–التأكد من تاريخ الصنع وتاريخ االنتهاء المسجلين على الغالف.
	–عدم استخدام األسنان أو أي آلة حادة لفتح غالف الواقي الذكري.
	–فك الواقي الذكري للتأكد من أنه غير ملتصق ببعضه البعض.
	–الضغط بالسبابة واإلبهام على رأس الواقي الذكري إلخراج الهواء منه.
	–اخراج فقاعات الهواء بلطف.
	–وضع الواقي الذكري على رأس القضيب وهو في حالة انتصاب.
	–فرد الواقي على القضيب باستخدام المنطقة ما بين السبابة واإلبهام.
	–إذا وضــع الواقــي بشــكل معاكــس علــى القضيــب يجــب تفــادي إعــادة وضعــه بالشــكل الصحيــح بــل التخلــص
منــه واســتخدم واقــي جديــد.
•من الممكن ممارسة الجماع بوجود الواقي على القضيب.
•بعد الجماع:
ً
	–إمساك الواقي بعد القذف من عند قاعدة القضيب واخراج القضيب وهو ما زال منتصبا.
	–إزالة الواقي عن القضيب.
	–ربط الواقي لمنع تدفق أي شيء منه.
	–التخلص من الواقي بطريقة آمنة
إرشادات هامة الستخدام الواقي الذكري بشكل صحيح:
•أن يتم استخدام الواقي الذكري في كل مرة يحدث فيها الجماع.
ً
•عدم مالمسة القضيب للمهبل نهائيا قبل وضع الواقي.
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•عدم مالمسة القضيب للمهبل بعد نزع الواقي.
ُ
في حال استخدام المواد المزلقة مع الواقي المصنوع من مطاط الالتكس ينصح باستخدام المواد المزلقة
المائية غير الزيتية.
مدة وكيفية االستخدام:
ُ
يستخدم الواقي الذكري لمرة واحدة فقط وقبل كل جماع.
يجب عدم استخدام الواقي في الحاالت التالية:
ً
•إذا كان غشاء الواقي تالفا.
ً
ً
•إذا كان الواقي جافا أو هشا.
•إذا كان الواقي غير متجانس وفيه بقع أو تغير في اللون.
ً
•إذا كان الواقي متالصقا بشكل غير صحيح وال يسهل سحبه على القضيب.
•يجــب علــى الرجــال الذيــن يعانــون مــن حساســية لمــادة الالتكــس المطاطيــة االمتنــاع عــن اســتخدام الواقيــات
المصنوعــة مــن هــذه المــادة واالســتعاضة عنهــا بتلــك المصنوعــة مــن األتيليــن.
•يجب أن يفحص الواقي للتأكد من سالمته ومن مدة صالحيته قبل االستخدام.
اإليجابيات:
ً
•يساعد على الوقاية من انتشار االلتهابات المنقولة جنسيا.
•ليس له تأثير على الخصوبة.
•يساعد على تحسن حاالت القذف المبكر.
•يمكن استخدامه كوسيلة مؤقتة أو وسيلة مساندة.
•متوفر بسهولة في كل مكان.
•ال يحتاج إلى وصفة طبية أو فحص طبي.
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ً
ً
•إن استخدام الواقيات السميكة عوضا عن االعتيادية ال يقلل من خطر انثقابها وال ينصح به عادة.
•يجــب إطــاع الرجــال والســيدات بــأن األدلــة تؤكــد علــى أن اســتخدام الواقــي الذكــري يقلــل مــن خطــورة
ً
اإلصابــة بااللتهابــات المنقولــة جنســيا ،ومــع ذلــك قــد تنتشــر تلــك األمـراض علــى الرغــم من االســتخدام المســتمر
والصحيــح.
•يوصــى باالســتمرار فــي اســتخدام الواقيــات المصنوعــة مــن الالتكــس أو غيــر الالتكــس بشــكل صحيــح وذلــك
للتقليــل مــن خطــر اإلصابــة بمــرض نقــص المناعــة البشــري.
•االســتمرار فــي اســتخدام الواقــي الذكــري بشــكل صحيــح يقلــل مــن خطــورة انتقــال التهــاب الكبــد الفيروســي
نــوع (ب).
اآلثار الجانبية:
•قد يعاني البعض من تهيج جلدي أو حساسية نتيجة المادة المستخدمة في صنع الواقي.
ّ
•قد يحد من اإلحساس أثناء الجماع.

ال يجوز استخدام الشحوم أو الزيوت أو المطريات أو الفازلين مع الواقي ألنها تتلفه.

الوسائل الحديثة  /المؤقتة  /طويلة األمد:
.أاللولب النحاسي 380 CuT:
وســيلة حديثــة مؤقتــة وطويلــة األمــد وهــو عبــارة عــن قطعــة بالســتيكية علــى شــكل حــرف  Tوعليهــا ســلك أو رقائــق
مــن النحــاس يتدلــى منــه خيطــان .ويتــم إدخالــه إلــى الرحــم عــن طريــق المهبــل مــن قبــل مقدمــي خدمــات تنظيــم
األســرة المدربيــن.
فاعلية اللولب النحاسي:
عالــي الفعاليــة مــن الممكــن أن تحمــل (  )8 -6ســيدات مــن  1000ســيدة فــي الســنة األولــى مــن االســتخدام؛ أي أقــل
مــن .% 1
آلية عمل اللولب النحاسي:
يمنــع التقــاء الحيــوان المنــوي مــع البويضــة عــن طريــق احــداث تغييــر كيميائــي يســبب تلــف الحيوانــات المنويــة ويقلــل
مــن قدرتهــا علــى الحركــة.
•يجــب إطــاع الســيدة بــأن اللولــب يعمــل عــن طريــق منــع عمليــة اإلخصــاب وكذلــك منــع تعشــيش البويضــة فــي
الرحــم.
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يمكن استخدام اللولب النحاسي من قبل السيدات اللواتي:
•يرضعن رضاعة طبيعية.
•يعانين من السمنة المفرطة أو النحافة الشديدة.
•مصابات بارتفاع ضغط الدم.
•مصابات بأمراض القلب.
•مصابات بأمراض الغدة الدرقية.
•سبق لهن اإلصابة بالحمل خارج الرحم.
•سبق لهن إجراء جراحة في الحوض.
•مصابات بسرطان الثدي.
•مصابات بمشاكل تجلط الدم.
يمكن البدء باستخدام اللولب النحاسي:
ً
•في أي وقت بعد التأكد من أن السيدة ليست حامال بمساعدة مقدم الخدمة.
•خالل  12يوم من بدء الدورة الحيضية.
•خالل  48ساعة األولى من الوالدة الطبيعية.
•خالل عملية الوالدة القيصرية.
•في اليوم  28من الوالدة.
•خالل  12يوم من اإلجهاض في الثلث األول أو الثاني من الحمل.
•بعد التوقف عن استخدام وسيلة أخرى لمنع الحمل.
مدة وكيفية االستخدام:
ُ
•يستخدم اللولب النحاسي لمدة  12سنة.
•يمكــن للســيدات فــي فتــرة ســن اليــأس االحتفــاظ باللولــب النحاســي لمــدة عــام بعــد آخــر دورة طمــث إن كــن أكبــر
ً
ً
ّ
مــن  50عامــا أو بعــد عاميــن إن كــن أقــل مــن  50عامــا.
اإليجابيات:
•طويل المفعول ويمنع الحمل لمدة  12سنة.
•عالي الفعالية.
•ال يؤثر على الممارسة الطبيعية للجماع.
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ً
•تعود الخصوبة فورا بعد إزالته.
•يمكن استخدامه بعد الوالدة مباشرة أو بعد اإلجهاض.
•يمكن استخدامه خالل سن اليأس.
•ال يتفاعل مع العقاقير أو األدوية.
اآلثار الجانبية المحتملة للولب النحاسي خالل األشهر األولى من االستخدام:
•تغييرات في الدورة الحيضية.
•غزارة الحيض واستمراره لفترة أطول.
•نزف أو نزول نقاط من الدم في غير موعد الحيض.
•تقلصات في أسفل البطن والظهر أثناء الحيض.
•يمكــن عــاج غــزارة الحيــض المصاحــب الســتخدام اللولــب و/أو اســتمراره لفتــرة أطــول عــن طريــق مضــادات
االلتهــاب غيــر الســتيرويدية وحمــض الترانيكســاميك.
•ان خطــر حــدوث حمــل خــارج الرحــم خــال اســتخدام اللولــب أقــل منــه عنــد عــدم اســتخدام أي وســيلة تنظيــم
أســرة أخــرى.
ً
•تعتبرنســبة حــدوث حمــل خــارج الرحــم مــع اســتخدام اللولــب النحاســي قليلــة جــدا والتــي تصــل إلــى  1فــي 1000
خــال  5ســنوات مــن االســتخدام.
العالمات المنذرة والتي تستدعي استشارة طبية فورية:
•غياب الدورة الحيضية.
•تضاعف عدد أيام الدورة الحيضية أو كمية الدم أو حدوث نزف شديد في غير موعد الحيض.
•عدم اإلحساس بالخيوط أو نقصان أو زيادة طولها.
•األلم الشديد أسفل البطن أو أثناء الجماع.
•إفرازات لها لون أو رائحة
إعطاء التعليمات التالية:
•توقع بعض النزف أو التنقيط و/أو التقلصات واأللم لبضعة أيام بعد تركيب اللولب.
•إذا شــعرت الســيدة باإلنزعــاج مــن التقلصــات يمكنهــا تنــاول حبــوب االيبوبروفيــن  400- 200ملغــم أو الباراســيتامول
 500 - 1000ملغم أو أي مسكن ألم آخر حسب الحاجة.
•إذا رغبــت الســيدة يمكنهــا التحقــق مــن خيــط اللولــب ،خاصــة فــي األشــهر األولــى أو بعــد الطمــث ،للتأكــد مــن وجــود
اللولــب فــي مكانه.
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•علــى مقــدم أو مقدمــة الخدمــات الصحيــة التوضيــح للســيدة أن هــذا اللولــب ســيحميها مــن الحمــل لمــدة تصــل
إلــى  12ســنة.
•هذا باإلضافة إلى شرح المعلومات التالية وتسجيلها على بطاقة مراجعة األم:
	–نوع اللولب.
	–تاريخ شهر وسنة التركيب.
	–موعد إزالة اللولب بالشهر والسنة.
	–إعطاء موعد للمتابعة بعد الحيض المقبل أو بعد  6 -3أسابيع من التركيب.
كيفية التحقق من خيوط اللولب:
1.غسل اليدين.
2.الجلوس بوضع القرفصاء أو رفع أحدى القدمين على كرسي.
ـاس مثــل
3.وضــع إصبــع الســبابة فــي المهبــل حتــى يلمــس عنــق الرحــم .يجــب أن تشــعر الســيدة بشــيء غضروفــي قـ ٍ
مقدمــة األنف.
4.مالمسة خيوط اللولب البالستيكية الخارجة من فتحة عنق الرحم.
األسباب التي تستدعي مراجعة مقدم الخدمة:
•التأكيــد علــى المســتفيدة أنهــا موضــع ترحيــب للعــودة فــي أي وقــت علــى ســبيل المثــال :إن شــعرت بــأي آثــار
جانبيــة أو كانــت ترغــب فــي طــرح األســئلة أو تريــد وســيلة بديلــة أو طــرأ أي تغييــر علــى حالتهــا الصحيــة أو إن ظنــت
ً
أنهــا قــد تكــون حامــا.
ً
•يجب أن تعود أيضا إذا:
	–الحظت تضاعف كمية دم الحيض أو مدته.
	–ااعتقــدت أن اللولــب قــد يكــون خــارج الرحــم أو إن لــم تشــعر بخيــوط اللولــب أو إن شــعرت بخــروج جزء بالســتيكي
صلــب مــن اللولب.
	–كانــت لديهــا أعـراض مــرض التهــاب الحــوض وهــي ألــم متزايــد أو شــديد فــي أســفل البطــن ،ألــم أثنــاء ممارســة
الجمــاع ،إفـرازات مهبليــة غيــر عاديــة ،حمــى ،قشــعريرة ،غثيــان ،و/أو تقيــؤ خاصــة فــي أول  20يــوم مــن التركيــب.
•يجــب التأكيــد علــى كل مســتفيدة بــأن عليهــا طلــب الرعایــة مــن مقــدم الخدمــات الصحيــة فــورا حيــن تشــعر بــأن
ً
هنــاك شــيئا خطي ـرا فــي صحتهــا.
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.بغرسة اإلمبوالنون نكست:
هــي وســيلة حديثــة طويلــة األمــد وتســتخدم لمنــع الحمــل لمــدة  3ســنوات .وهــي عبــارة عــن كبســولة واحــدة يبلــغ
طولهــا  4ســم وســمكها  2ملــم ويتــم تركيبهــا بواســطة الطبيــب المــدرب بســهولة تامــة تحــت الجلــد فــي الجانــب
الداخلــي للــذراع العلــوي.
فاعلية اإلمبالنون نكست:
•تعتبــر اإلمبالنــون نكســت مــن الوســائل عاليــة الفاعليــة التــي تصــل فعاليتهــا إلــى حوالــي  % 99.9.يجــب اطــاع
ً
الســيدة علــى أن نســبة حــدوث الحمــل مــع اســتخدام اإلمبالنــون نكســت ضئيلــة جــدا وهــي أقــل مــن حالــة حمــل
واحــدة لــكل  1000ســيدة خــال الثــاث ســنوات مــن االســتخدام.
•يجب إطالع السيدة على أن اإلمبالنون تمنع الحمل لمدة  3سنوات.
•بإمــكان الســيدات اللواتــي يســتخدمن األدويــة المحفــزة ألنزيمــات الكبــد لمــدة قصيــرة (أقــل من  3أســابيع) االســتمرار
فــي اســتخدام اإلمبالنــون لكــن عليهــن اســتخدام وســيلة مســاندة أخــرى مثــل الواقــي الذكــري خــال اســتخدام
ً
ُ
الــدواء ولمــدة  28يومــا بعــد التوقــف عنــه .إذا كانــت الســيدة ستســتخدم هــذه األدويــة لفتــرة طويلــة يجــب أن تنصــح
باختيــار وســيلة تنظيــم أســرة أخــرى.
آلية عمل غرسة اإلمبالنون نكست:
ً
•تحتــوي الغرســة علــى هرمــون البروجســتين المماثــل لهرمونــات الجســم (االيثينوجســتريل) ويتــم إفـرازه يوميــا ببــطء
ممــا يــؤدي إلــى منــع الحمــل عــن طريــق:
ً
•زيــادة لزوجــة المــادة المخاطيــة التــي يفرزهــا عنــق الرحــم طبيعيــا وتصبــح بمثابــة ســدادة تعيــق دخــول الحيوانــات
المنويــة إلــى الرحــم.
•منع حدوث اإلباضة.
يمكن استخدام غرسة اإلمبالنون نكست من قبل السيدات اللواتي:
•اللواتي أنجبن أو لم ينجبن.
•في أي عمر من سنوات اإلنجاب.
•بعد اإلجهاض مباشرة أو بعد الوالدة.
•المرضعات رضاعة طبيعية.
•بإمكان معظم السيدات استخدام اإلمبالنون بشكل آمن وفعال بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم.
•البدء باستخدام غرسة اإلمبالنون نكست:
ً
•فــي أي وقــت بعــد التأكــد مــن أن الســيدة ليســت حامــا بمســاعدة مقــدم الخدمــة (يجــب اســتخدام وســيلة
مســاندة أخــرى لمــدة  7أيــام).
•البــدء مــن اليــوم األول وحتــى اليــوم الســابع مــن دورة الطمــث الطبيعيــة لتوفيــر الحمايــة الفوريــة كوســيلة تنظيــم
ُ
أســرة ،وإذا تــم اســتخدامها بعــد هــذا الوقــت ينصــح باســتخدام الواقــي الذكــري أو االمتنــاع عــن الجمــاع لمــدة 7

الدليل التدريبي حول مشورة تنظيم األسرة

56

أيــام.
•بعد  6أشهر من الوالدة إذا كانت السيدة تستخدم وسيلة قطع الطمث باإلرضاع.
ً
•خــال  28يــوم مــن الــوالدة إذا كانــت الســيدة غيــر مرضعــة أو مرضعــة جزئيــا وال تســتخدم وســيلة قطــع الطمــث
باإلرضــاع.
•بعد اإلجهاض مباشرة أو خالل سبع أيام إذا حدث اإلجهاض في الثلث األول أو الثاني من الحمل.
•إذا كانت السيدة تستخدم وسيلة حديثة لتنظيم األسرة بانتظام وترغب باستخدام الغرسة.
ً
فــي حــال تــم تركيبهــا بعــد اليــوم الســابع مــن الــدورة أو االجهــاض أو بعــد  28يومــا مــن الــوالدة علــى الســيدة
اســتخدام وســيلة مســاندة أخــرى مثــل الواقــي الذكــري أو االمتنــاع عــن الجمــاع لمــدة  7أيــام.
مدة وكيفية االستخدام:
•تمتد مدة استخدام الغرسة  3سنوات.
ً
•يتــم تركيــب غرســة اإلمبالنــون نكســت فــي الجــزء الداخلــي مــن عضــد الســيدة لليــد األقــل اســتخداما علــى بعــد
 10 -8ســم فــوق ثنيــة الكــوع .ويقــوم طبيــب مــدرب باســتخدام مخــدر موضعــي لتخديــر منطقــة التركيــب بعــد أن
تقــوم الســيدة بغســل ذراعهــا مــن األعلــى بالمــاء والصابــون وتجفيفهــا بشــكل جيــد بقمــاش نظيــف أو محــارم
ً
ً
ورقيــة .ويســتغرق التركيــب وقتــا قصي ـرا وبعــد ذلــك يتــم وضــع شــريط الصــق طبــي علــى مــكان التركيــب ويجــب
عــدم وصــول المــاء لمــكان التركيــب لغايــة  48ســاعة .لكــن مــن الممكــن نــزع الربــاط الضاغــط الــذي يلــف بــه العضــد
بعــد  24ســاعة.
مميزات غرسة االمبالنون نكست:
•عالية الفعالية.
•طويلة األمد حيث تمنع الحمل لمدة  3سنوات.
•ليس لها تأثيرات سلبية على الرضاعة الطبيعية.
•تستعيد السيدة قدرتها على اإلنجاب بسرعة بعد إزالتها.
ً
•ليس لها تأثيرا سلبيا على عملية الجماع.
اآلثار الجانبية:
تشمل التأثيرات الجانبية المحتمل حدوثها خاصة في األشهر األولى بعد االستخدام ما يلي-:
•تغيرات في الدورة الحيضية:
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•عدم انتظام الدورة الشهرية.
•نزف متقطع أو نزف يمتد لفترة طويلة لدى  20 %من السيدات.
•انقطاع الدورة الشهرية عند  20 %من السيدات وهذا ال يدعو للقلق.
•صداع ودوار.
•التقلبات في المزاج.
•ألم في الثديين.
كيفية التعامل مع اآلثار الجانبية:
•تناول أقراص الباراسيتامول لعالج الصداع.
•العودة لزيارة مقدم الخدمة إذا شعرت السيدة باالنزعاج من اآلثار الجانبية.
بعد تركيب الغرسة ،يجب توضيح ما يلي:
•يمكنهــا إزالــة الضمــادة المرنــة بعــد  24ســاعة والضمــادة الالصقــة بعــد  4 - 3أيــام .يجــب علــى الســيدة الحفــاظ علــى
جفــاف منطقــة إدخــال الغرســة إلــى أن يتــم إزالــة الضمــادة الالصقــة.
ّ
•بعــد زوال تأثيــر المخــدر علــى الســيدة توقــع بعــض األلــم و/أو التــورم والكدمــات فــي مــكان التركيــب لبضعــة أيــام
وهــو أمــر شــائع ويــزول دون الحاجــة إلــى العــاج.
•تمتد فترة الحماية لإلمبالنون نكست لمدة  3سنوات بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم.
•شرح المعلومات التالية وتسجيلها على بطاقة الغرسة:
	–نوع الغرسة.
	–تاريخ شهر وسنة التركيب.
	–تاريخ شهر وسنة إزالة الغرسة.
•التأكيد على ضرورة العودة بعد  3سنوات إلزالة الغرسة أو استبدالها إن رغبت السيدة في ذلك
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•التاكيد على ضرورة العودة بعد  3سنوات إلزالة الغرسة أو استبدالها إن رغبت السيدة في ذلك
•يجب إطالع السيدة على احتمال حدوث تغيرات في نمط النزيف خالل استخدام اإلمبالنون نكست.
•يجــب إطــاع الســيدة علــى ان  % 20مــن المســتخدمات لإلمبالنــون نكســت تعانيــن مــن انقطــاع فــي الــدورة
الشــهرية ,وحوالــي  % 20تعانيــن مــن تنقيــط دمــوي متقطــع أو غيــر منتظــم ويكــون نمــط النزيــف غيــر منتظــم.
•يجــب إطــاع الســيدة علــى أنــه ليــس هنــاك أي دليــل علــى أن اإلمبالنــون نكســت تؤخــر عــودة الخصوبــة بعــد
نزعهــا.
•إطــاع الســيدة علــى أنــه ال يوجــد دليــل قاطــع علــى وجــود عالقــة مباشــرة بيــن اســتخدام اإلمبالنــون نكســت
وحــدوث تغيـرات المـزاج أو ضعــف الرغبــة الجنســية أو زيــادة الــوزن.
ّ
•يجب إطالع السيدة على أن اإلمبالنون نكست قد يسبب ظهور حب الشباب أو يزيد من حدته أو نقصانه.
األسباب التي تستدعي العودة لزيارة مقدم الخدمة:
•التأكيــد علــى المســتفيدة أنهــا موضــع ترحيــب للعــودة فــي أي وقــت خاصــة إن كانــت تعانــي مــن أي آثــار جانبيــة
أو ترغــب بطــرح األســئلة أو تريــد اســتبدال الوســيلة أو لديهــا أي تغيــر فــي الحالــة الصحيــة أو إن كانــت تعتقــد أنهــا
ً
قــد تكــون حامــا.
•إذا شعرت السيدة بألم أو حرارة أو صديد أو احمرار أو خروج الغرسة من منطقة التركيب.
ً
ً
•أي مســتفيدة تشــعر بــأن هنــاك شــیئا خطيــرا فــي صحتهــا یجــب عليهــا فــورا طلــب الرعایــة مــن مقــدم الخدمــة
الصحیــة .ومــن المرجــح أن األمــر ال يتعلــق بوســيلة منــع الحمــل لكــن يجــب عليهــا أن تخبــر مقــدم الخدمــة الصحيــة
عــن الوســيلة التــي تســتخدمها.

.جحقن منع الحمل أحادية الهرمون
هــي حقــن تؤخــذ فــي العضــل وتحتــوي علــى هرمــون البروجســتين الــذي يماثــل الهرمــون األنثــوي المتوفــر فــي جســم
المرأة.
فاعلية الحقن األحادية:
تعتبر الحقن األحادية من الوسائل الفعالة والتي تصل فعاليتها إلى .% 96
آلية عمل الحقن األحادية:
ً
يتــم إعطاؤهــا كحقــن عضليــة حيــث يتــم إطــاق هرمــون البروجســتين تدريجيــا ويتســرب ببــطء إلــى الــدورة الدمويــة ممــا
يــؤدي إلــى منــع الحمــل عــن طريــق:
•زيادة لزوجة مخاط عنق الرحم فتصبح هذه المادة بمثابة سدادة تعيق دخول الحيوانات المنوية إلى الرحم.
•منع حدوث اإلباضة.
السيدات اللواتي يمكنهن استخدام الحقن األحادية:
ّ
•بإمكان معظم السيدات استخدام الحقن األحادية بشكل آمن وفعال بما فيها ذلك اللواتي:
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•أنجبن أو لم ينجبن بعد.
•في أي عمر من سنوات اإلنجاب.
•المدخنات.
•المرضعات رضاعة طبيعية.
البدء باستخدام الحقن األحادية:
ً
•فــي أي وقــت بعــد التأكــد مــن أن الســيدة ليســت حامــا بمســاعدة مقــدم الخدمــة (يجــب اســتخدام وســيلة أخــرى
مســاندة لمــدة  7أيــام).
•خالل األيام السبعة األولى من الدورة الشهرية.
•بعد  6أشهر من الوالدة إذا كانت السيدة تستخدم وسيلة قطع الطمث باإلرضاع.
•بعد  6أسابيع من الوالدة إذا كانت السيدة مرضعة.
•بعد الوالدة مباشرة أو على اليوم  28من الوالدة إذا كانت السيدة غير مرضعة.
•بعد اإلجهاض المباشرة أو خالل سبع أيام من اإلجهاض.
مدة وكيفية االستخدام:
ُ
•تعطى حقنة واحدة كل  3أشهر.
ُ
•ترج زجاجة الحقن لمنع حدوث الترسبات على الجدار.
ُ
•تعطى الحقنة في عضلة الذراع أو الفخذ أو الجزء العلوي الخارجي لعضلة اإللية.
•عدم تدليك موضع الحقنة.
•يمكــن إعطــاء الحقنــة التاليــة للســيدة خــال شــهر مــن تاريــخ اخذهــا دون الحاجــة إلــى اســتخدام وســيلة أخــرى
مســاندة.
•يمكــن البــدء باســتخدام الحقنــة فــي أي يــوم شــريطة التأكــد مــن عــدم وجــود حمــل ويجــب اســتخدام وســيلة
أخــرى مســاندة لمــدة  7أيــام بعــد اســتخدام الحقنــة.
إيجابيات الحقن األحادية:
•عالية الفعالية.
•ليس لها تأثير على الرضاعة الطبيعية.
ً
•ال داعي لتذكر استخدامها يوميا.
•سهولة استخدامها.

الدليل التدريبي حول مشورة تنظيم األسرة

60

•قد تساعد على منع حدوث فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.
ّ
•مناسبة للسيدات اللواتي يعانين من الصرع إذ أنها قد تحد من نوبات الصرع وال تتعارض مع األدوية.
ّ
•تحد من شدة وعدد النوبات الناجمة عن مرض فقر الدم المنجلي.
•تساعد على منع حدوث سرطان الغشاء المبطن للرحم.
•تساعد على منع حدوث األورام الليفية في الرحم.
اآلثار الجانبية:
التأثيرات الجانبية المحتمل حدوثها خاصة في األشهر األولى بعد االستخدام:
•تغيرات في الدورة الحيضية:
•تأخر عودة الدورة الحيضية بعد الوالدة للسيدات المرضعات.
•نزف أو نزول نقاط أو مشحات من الدم.
•توقف الدورة الحيضية عند  70%من السيدات بعد استخدامها لسنة واحدة.
•ألم في الثديين.
•غثيان خفيف.
•زيادة طفيفة في الوزن.
•يعتبر انقطاع الطمث من األعراض الشائعة للحقن األحادية مع استمرار االستخدام وهذا أمر شائع.
•يجــب إطــاع الســيدة بــأن الحقــن األحاديــة قــد تؤخــر حــدوث الحمــل بعــد التوقــف عــن اســتخدامها لمــدة قــد
تصــل إلــى الســنة.
•يرتبــط اســتخدام الحقــن األحاديــة بانخفــاض بســيط فــي كثافــة العظــم الــذي يعــود لوضعــه الطبيعــي بعــد
فتــرة مــن التوقــف عــن االســتخدام.
•ال يوجد أي دليل على ارتباط استخدام الحقن األحادية مع حدوث الكسور.
•يمكــن عــاج النزيــف الناتــج عــن الحقنــة باســتخدام حمــض الميفينمــك أو الحبــوب األحاديــة المكونــة مــن االثنيــل
أســتراديول.
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بعد إعطاء الحقنة والتخطيط للحقنة التالية:
يجب التأكيد على السيدة:
•أن تحرص على عدم تدليك موقع الحقنة.
•تحديد موعد الحقنة التالية بعد  3أشهر.
•حضــور الســيدة فــي الوقــت المحــدد لكــن فــي حــال حضــرت قبــل أســبوعين أو خــال  4أســابيع مــن بعــد الموعــد
مــن الممكــن إعطائهــا الحقنــة.
•مراجعــة الســيدة أمــر ضــروري حتــى لــو تأخــرت أكثــر مــن  4أســابيع عــن الموعــد .فــي حــال تأخــرت عــن موعــد الحقنــة
أكثــر مــن  4أســابيع تأخــذ الحقنــة مــع اســتخدام وســيلة تنظيــم أخــرى مســاندة لمدة أســبوع.
األسباب التي تستدعي العودة لمقدم الخدمة:
•التأكيــد علــى المســتفيدة أنهــا موضــع ترحيــب للعــودة فــي أي وقــت خاصــة إن كانــت تعانــي مــن أي آثــار جانبيــة
أو ترغــب فــي طــرح األســئلة أو تريــد اســتبدال الوســيلة أو لديهــا أي تغييــر فــي الحالــة الصحيــة أو أنهــا تعتقــد أنهــا
ً
قــد تكــون حامــا.
ً
ً
•أي مســتفيدة تشــعر بــأن هنــاك شــیئا خطيــرا فــي صحتهــا یجــب عليهــا فــورا طلــب الرعایــة مــن مقــدم الخدمــة
الصحيــة .ومــن المرجــح أن األمــر ال يتعلــق بوســيلة منــع الحمــل لكــن يجــب عليهــا أن تخبــر مقــدم الخدمــة الصحيــة
عــن الوســيلة التــي تســتخدمها.
العالمات المنذرة والتي تستدعي استشارة طبية فورية:
•نزف شديد ومستمر.
•آالم شديدة أسفل البطن.
ً
•صداع مؤلم جدا ومتكرر.
•اصفرار الجلد والعيون.
•فــي حــال حــدوث حمــل خــال اســتخدام الحقــن فليــس هنــاك أي دليــل علــى ارتبــاط ذلــك بحــدوث تشــوهات
خلقيــة فــي الجنيــن
•إذا توقفــت الســيدة عــن اســتخدام الحقــن وال ترغــب بحــدوث الحمــل يجــب عليهــا البــدء باســتخدام وســيلة
أخــرى مباشــرة حتــى مــع توقــف الــدورة الشــهرية.
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الوسائل الحديثة  /الدائمة:
.أالتعقيم الجراحي للنساء (ربط األنابيب)

ً
تناســب الطــرق الجراحيــة لتنظيــم األســرة الســيدات الالتــي ال يرغبــن فــي اإلنجــاب مســتقبال علــى وجــه التأكيــد .ويطلــق
علــى التعقيــم الجراحــي للنســاء مســميات أخــرى مثــل ربــط األنابيــب للســيدات أو منــع الحمــل الجراحــي االختيــاري أو ربــط
البوقين.
يجــب إعطــاء المشــورة للوســائل الدائمــة فــي ســياق توفيــر المعلومــات عــن مختلــف وســائل منــع الحمــل األخــرى
وباألخــص تلــك الوســائل طويلــة األمــد .ويجــب أن تغطــي المشــورة ايجابيــات وســلبيات الوســائل ونســبة فشــلها
متطلبات المشورة الخاصة بالتعقيم الجراحي للنساء:
يجب على مقدمي الرعاية الصحية:
•تقديــم المشــورة حــول إمكانيــة اســتخدام وســائل طويلــة األمــد لتنظيــم األســرة وشــرح اإليجابيــات واآلثــار الجانبيــة
لهــا ومــدى فعاليتهــا.
•شرح إجراءات التعقيم الجراحي وتزويد السيدة بمعلومات مطبوعة يمكنها قراءتها قبل إجراء العملية.
•إيــاء أقصــى درجــات الحــرص عنــد تقديــم المشــورة للمســتفيدات اللواتــي تقــل أعمارهــن عــن  30عامــا أو اللواتــي
لــم ينجبــن أطفــاال ،أو اللواتــي بصــدد اتخــاذ القـرار أثنــاء فتــرة الحمــل ،أو نتيجــة لــردة فعــل علــى انتهــاء عالقــة أو تلــك
النســاء المعرضــات لخطــر اإلك ـراه مــن شــريكهن أو عائلتهــن أو آخريــن .يجــب تقديــم المشــورة لتلــك الســيدات مــن
ً
األخصائييــن الصحييــن أو االجتماعييــن لتجنــب مخاطــر النــدم الحقــا.
•أخــذ القضايــا الثقافيــة والدينيــة والنفســية والجنســية وغيرهــا مــن المســائل بعيــن االعتبــار والتــي قــد يكــون لبعضهــا
تأثيــر وأبعــاد تتعــدى اإلنجــاب.
•فــي حالــة الشــك بحالــة المســتفيدة العقليــة حيــن توافــق علــى إج ـراء التعقيــم األنثــوي ,فــي تلــك الحالــة يجــب
إحالتهــا الــى الجهــات المختصــة لتصــدر حكمهــا بهــذا الخصــوص.
ً
•يكــون الطبيــب الــذي ســيجري عمليــة التعقيــم أو يشــرف علــى متــدرب آخــر مســؤوال عــن كامــل اإلج ـراء وعليــه
التأكــد مــن توثيــق إجــراء المشــورة وتبــادل المعلومــات والســيرة المرضيــة والفحــص.
•يجــب الحصــول علــى إقـرار خطــي بموافقــة الســيدة وزوجهــا قبــل القيــام بالتعقيــم الجراحــي بحيــث يحتــوي اإلقـرار
علــى أن المســتفيدة قــد تلقــت المعلومــات حــول البنــود التاليــة:
1.توفر وسائل تنظيم األسرة األخرى المؤقتة وطويلة األمد.
2.تفاصيل إجراءات عملية التعقيم الجراحي ما في ذلك معدل نجاحها ومضاعفاتها.
3.تعتبر وسيلة دائمة وإن تمت العملية بنجاح تفقد السيدة القدرة على اإلنجاب بالطريقة الطبيعية.
4.يمكــن للســيدة أن تقــرر عــدم إجـراء العمليــة فــي أي وقــت قبــل إجراءهــا دون أن تفقــد حقهــا فــي الحصــول علــى
الخدمــات الطبيــة والصحيــة األخــرى.
5.معدل فشل التعقيم الجراحي (  1لكل  200اجراء).
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6.معدالت النجاح المرتبطة بإجراءات إبطال عملية التعقيم ،إن لزمت.
7.معلومات عن نجاح إجراءات اإلخصاب المجهري في المختبر (أطفال األنابيب) وحقن النطاف في البويضة.
فاعلية التعقيم الجراحي للنساء:
•تصل فاعليتها إلى  % 99.9أي قد تحدث حالة حمل بين كل  200سيدة.
طرق إجراء التعقيم الجراحي للنساء:
1.إجراء شق البطن المصغر
•يتم حقن مخدر موضعي تحت الجلد أعلى خط شعر العانة مباشرة أو يتم إعطاء تخدير عام.
ً
ً
•يتم شق جرح قطعي صغير ( 5-2سم) في المنطقة المخدرة وقد يسبب ذلك ألما بسيطا.
ُ
ُ
•يرفع الرحم ويحرك بآلة معينة(رافع الرحم) بحيث تظهر كل من أنبوبتي فالوب تحت الجرح.
ُ
ُ
ُ ّ
•تربط كل أنبوبة وتقطع أو تسد باستعمال مشبك أو حلقة.
ُ
•يقفل الجرح بغرز جراحية ويوضع عليه رباط الصق.
2.إجراء تنظير جوف البطن:
ً
ً
ً
ُ
•تعطــى الســيدة عــادة مهدئــا خفيفــا (قــرص عــن طريــق الفــم أو بالحقــن الوريــدي (لالســترخاء ويتــم حقــن
المخــدر الموضعــي تحــت الســرة مباشــرة أو يتــم إعطــاء تخديــر عــام.
ُ
•يقــوم الطبيــب بعمــل جــرح قطعــي ( 2ســم) تحــت الســرة مباشــرة ويدخــل منظــار جــوف البطــن مــن خــال هــذه
الفتحــة ،والمنظــار عبــارة عــن أنبــوب طويــل يحتــوي علــى عــدة عدســات.
ُ
ُ
ُ
•يدخــل الطبيــب آلــة خاصــة مــن خــال المنظــار بحيــث تســد كل أنبوبــة بمشــبك أو حلقــة أو تقطــع األنبوبتيــن
بالتخثيــر الكهربائــي.
يمكن استخدام التعقيم الجراحي للنساء من قبل السيدات اللواتي:
•ال يرغبن باإلنجاب مرة أخرى.
ُ
•لديهن مشاكل صحية بحيث يشكل الحمل والوالدة خطر على حياتهن أو حياة الجنين.
متى يمكن إجراء التعقيم الجراحي للنساء:
ً
•في أي وقت على أن تكون السيدة متأكدة أنها ليست حامال بعد الوالدة مباشرة أو خالل  7أيام منها.
•بعد الوالدة مباشرة أو خالل  7أيام منها.
•بعد  6أسابيع من الوالدة أو أكثر.
•بعد اإلجهاض مباشرة (خالل  48ساعة).
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المميزات:
•عالية الفعالية.
•مريحة وال تحتاج إلى تذكر.
•وسيلة دائمة.
•ال تتدخل في عملية الجماع.
•ال تؤثر على الرضاعة الطبيعية.
•يمكن إجراؤها عن طريق شق البطن المصغر بعد الوالدة مباشرة.
ُ
•إجراء آمن وبسيط ويفضل استخدام مخدر موضعي فقط مع االستعانة بمهدئات بسيطة.
•ليس لها أي أعراض جانبية معروفة على المدى الطويل.
السلبيات:
•قد تسبب بعض اآلالم في البداية لكن األلم يبدأ بالزوال بعد يوم أو يومين.
قد تحدث بعض المضاعفات غير الشائعة للجراحة مثل:
•التهاب أو نزف في مكان الجرح.
•التهاب أو نزف داخلي.
•احتمال حدوث اصابات ألحشاء البطن.
•بعض المخاطر الناتجة عن التخدير.
ً
ً
•تحتاج إلى فحص طبي وجراحة بسيطة بواسطة أحد مقدمي الخدمة المدربين تدريبا خاصا.
•تعتبــر الجراحــة الســتعادة الخصوبــة عمليــة مكلفــة وال تتوفــر فــي معظــم األماكــن كمــا أن معــدالت نجاحهــا غيــر
مضمونــة.
•يجــب إطــاع الزوجيــن أن اآلثــار الجانبيــة التــي تصاحــب قطــع القنــاة المنويــة للرجــل أقــل بكثيــر مــن تلــك التــي
تصاحــب عمليــة التعقيــم الجراحــي للســيدات
•مالحظــة :فــي األردن ،تقــوم كل مــن الســيدة وزوجهــا ومقــدم الخدمــة بالتوقيــع علــى نمــوذج موافقــة خطــي
علــى إجـراء عمليــة ربــط األنابيــب.
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.جالتعقيم الجراحي للرجال( قطع القنوات المنوية للرجال)

ً
ُ
هــي عمليــة جراحيــة تجــرى للرجــال الذيــن ال يرغبــون فــي إنجــاب أي طفــل مســتقبال علــى وجــه التأكيــد .وهــي إجـراء
ُ
آمــن وبســيط وســريع ويمكــن القيــام بــه فــي العيــادة مــع مراعــاة اإلج ـراءات المناســبة لمنــع انتشــار العــدوى .يطلــق
ً
أيضــا علــى هــذا اإلجـراء "تعقيــم" و "منــع الحمــل الجراحــي للرجــال" .هــذا وتكتمــل فاعليــة اإلجـراء بعــد  3شــهور مــن
العمليــة ولكــن لضمــان النتائــج يجــب إجـراء فحــص مخبــري بعــدي لتعــداد الحيوانــات المنويــة .ويكــون اإلجـراء قــد حقــق
نتائجــه المنشــودة عندمــا يكــون تعــداد الحيوانــات المنويــة (صفــر) فــي الفحــص المخبــري البعــدي .ولذلــك يجــب علــى
الرجــل اســتخدام الواقــي الذكــري أو علــى المــرأة اســتخدام وســيلة اخــرى لمنــع الحمــل حتــى ذلــك الوقــت.
كيف تمنع حدوث الحمل:
يتــم قطــع القناتيــن اللتيــن تحمــان الخاليــا الذكريــة (الحيوانــات المنويــة) مــن الخصيــة ويتــم ربطهمــا لكــي يصبــح الســائل
ً
المنــوي خاليــا مــن الخاليــا الذكريــة .وتســتمر قــدرة الرجــل علــى االنتصــاب وقــذف الســائل المنــوي ولكــن ال يمكــن للســائل
المنــوي إحــداث الحمــل إذ أنــه ال يحتــوي علــى الخاليــا الذكريــة.
مدى فاعليتها:
وســيلة عاليــة الفعاليــة وتصــل نســبة فشــلها إلــى  0.15حالــة حمــل بيــن كل  100رجــل أثنــاء الســنة األولــى بعــد إجــراء
العمليــة.
•وسيلة دائمة.
ً
ّ
•تصبح فعالة عند اختفاء الحيوانات المنوية من السائل المنوي نهائيا.
ّ
يجــب اطــاع الرجــال أن وســيلة قطــع القنــاة المنويــة ال تصبــح فعالــة إال بعــد التأكــد مــن خلــو الســائل المنــوي مــن
ً
الحيوانــات المنويــة باســتخدام أســاليب مخبريــة معتمــدة محليــا وعليهــم اســتخدام موانــع حمــل أخــرى خــال تلــك
الفتــرة حتــى التأكــد مــن ذلــك .
اإليجابيات:
•عالية الفعالية.
•مريحة.
•وسيلة دائمة.
•ال تحتاج إلى التذكر.
•ال تتدخل في عملية الجماع وال تؤثر على قدرة الرجال على ممارسة الجنس.
ً
• يعتبر قطع القنوات المنوية للرجال أكثر فاعلية وأمانا وسهولة مقارنة بعملية ربط األنابيب للمرأة.
•تحتاج إلى المشورة وتوقيع نموذج الموافقة المبني على المعرفة الكاملة.
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السلبيات:
•حدوث مضاعفات بسيطة شائعة على المدى القصير بعد إجراء العملية.
•الشعور بعدم االرتياح لمدة يومين أو ثالثة.
•آالم في البطن وتورم أو كدمات.
•الشعور باإلغماء لمدة قصيرة بعد العملية.
•ال تبدأ فاعليتها فور إجراءها.
المضاعفات غير الشائعة للجراحة:
•نزف أو التهاب الجرح أو داخل الصفن.
•تجمعات دموية داخل الصفن.
النقاط الخاصة بالموافقة المبينة على المعرفة:
ال بد أن يغطي مقدم الخدمة النقاط الستة التالية الالزمة للموافقة المبينة على المعرفة أثناء المشورة
1.الوسائل المؤقتة المتاحة للسيدة وزوجها.
2.إجراء جراحي آمن وبسيط ويمكن القيام به في العيادة مع مراعاة اإلجراءات المناسبة لمنع انتشار العدوى.
3.هناك بعض المخاطر لهذا اإلجراء باإلضافة إلى الفوائد.
ً
4.إذا نجحت العملية فإنها ستمنع الرجل من اإلنجاب مستقبال.
5.يعتبر هذا اإلجراء وسيلة دائمة وربما ال يمكن استرجاع الخصوبة.
6.يمكــن للرجــل أن يرفــض إجـراء العمليــة فــي أي وقــت ( وذلــك لــن يفقــده حقوقــه أليــة خدمــات صحيــة أو طبيــة أو
أي مميـزات أخــرى).
مالحظــة :فــي األردن ،يقــوم الرجــل ومقــدم الخدمــة بالتوقيــع علــى نمــوذج الموافقــة الخطــي علــى إجـراء عمليــة
قطــع القنــوات المنويــة للرجــل
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الوسائل الطارئة لمنع الحمل
هــي وســائل للوقايــة مــن الحمــل بعــد جمــاع غيــر محمــي وتشــمل اســتخدام أقـراص منــع الحمــل األحاديــة أو األقـراص
المركبــة أو اللوالــب النحاســية خــال خمســة أيــام مــن حــدوث الجمــاع غيــر المحمــي.
فاعلية الوسائل الطارئة لمنع الحمل:
ّ
•تحــد األق ـراص األحاديــة التــي تحتــوي علــى اليفونورجســترل(  1.5ملغمــم) أو اليوليــدوزول اســيتات ( 30ملغمــم)
مــن احتمــال حــدوث حمــل بمعــدل 99 %بعــد جمــاع واحــد إذا اســتخدمت خــال  5أيــام مــن الجمــاع غيــر المحمــي.
ّ
•تحــد األقـراص المركبــة مــن احتمــال حــدوث حمــل بمعــدل 98 %بعــد جمــاع واحــد إذا اســتخدمت خــال  5أيــام مــن
الجمــاع غيــر المحمــي.
ّ
•يحــد تركيــب اللوالــب النحاســية خــال  120ســاعة (حوالــي خمســة أيــام) مــن جمــاع غيــر محمــي مــن احتمــال حــدوث
حمــل بمعــدل99 %
•تــزداد فاعليــة هــذه الوســائل فــي الحــاالت الطارئــة كلمــا كان الوقــت الفاصــل بيــن الجمــاع وبيــن اســتخدام وســيلة
منــع الحمــل أقــل.
آلية عمل الوسائل الطارئة لمنع الحمل:
ّ
•تعمل األقراص على تثبيط اإلباضة بمنع تمزق جراب البويضة.
ّ
•تكــون اللوالــب الرحميــة النحاســية فعالــة مباشــرة بعــد تركيبهــا .فالنحــاس يعمــل علــى إحــداث تغيي ـرات كيميائيــة
تــؤدي إلــى تلــف الحيوانــات المنويــة والبويضــة قبــل التقائهــم.
•تعمل كافة الوسائل الطارئة قبل انغراس البويضة في بطانة الرحم.
يمكن استخدام الوسائل الطارئة في حال:
يجــب علــى مقدمــي الرعايــة الصحيــة إخبــار المســتفيدات وتقديــم النصــح لهــن التــي تتعلــق بوســائل تنظيــم األســرة
الطارئــة والضروريــة فــي الحــاالت التاليــة:
•ممارســة الجمــاع غيــر المحمــي فــي أي وقــت خــال الــدورة الشــهرية باســتثناء األيــام الثالثــة األولــى بعــد الطمــث
ً
التــي تكــون فيهــا مخاطــر حــدوث الحمــل قليلــة جــدا.
•احتمال فشل وسيلة تنظيم األسرة المستخدمة.
•نســيان تنــاول اثنتيــن أو أكثــر مــن الحبــوب المركبــة أو عــدم اســتخدام الوســائل المســاندة عنــد بــدء اســتخدام
الوســائل الهرمونيــة أو عنــد تنــاول األدويــة المحفــزة إلنزيمــات الكبــد.
•نسيان تناول الحبوب األحادية لمدة أكثر من ثالث ساعات من موعد آخر حبة.
•التأخر عن أخذ حقن البروجستين لمدة تزيد عن شهر (من موعد الحقنة المقرر).
•حدوث طرد جزئي أو كلي للولب الرحمي أو فقدان خيوط اللولب أو عدم تحديد موقع اللولب.
•استخدام الواقي الذكري بشكل غير صحيح أو انزالقه أو تمزقه.

الدليل التدريبي حول مشورة تنظيم األسرة

68

كيفية استخدام الوسائل الطارئة لمنع الحمل
1.األقـراص األحاديــة :جرعــة واحــدة فقــط (ليفونورجســترل  1.5ملغمــم) وتتوفــر هــذه الكميــة فــي  40حبــة مــن أي
مــن مســتحضرات Ovrette, Norgeal, Neogest.
2.األق ـراص المركبــة :جرعتيــن فقــط وتكــون الجرعــة األولــى فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد الجمــاع غيــر المحمــي
وتؤخــذ الجرعــة الثانيــة بعــد  12ســاعة مــن الجرعــة األولــى.
3.اللوالب النحاسية :يجب تركيب اللولب خالل خمسة أيام بعد جماع غير محمي.
4.تســتخدم الوســائل الطارئــة فــي أقــرب وقــت ممكــن بعــد الجمــاع غيــر المحمــي علــى أال تزيــد الفتــرة علــى خمســة
أيــام.
ُ
5.ينصــح بتنــاول حبــة مــن مضــادات القــيء قبــل اســتخدام األقـراص بنصــف ســاعة مــن الزمــن وكل 6 - 4ســاعات إذا
ً
لــزم األمــر ،وإذا حــدث خــال ســاعتين مــن تنــاول أي جرعــة مــن األقـراص يجــب تكـرار الجرعــة إذا كان ذلــك مناســبا.
وفــي حــال القــيء الشــديد يمكــن وضــع األقـراص فــي المهبــل إذ قــد تكــون أكثــر فاعليــة.
إيجابيات األقراص الطارئة لمنع الحمل:
ّ
•آمنة وفعالة ويسهل استخدامها.
•يمكن الحصول على األقراص بدون وصفة طبية.
•يمكن تناولها في أي يوم من أيام الدورة الشهرية.
•ال تحتاج السيدة إلى زيارة الطبيب أو إجراء فحص طبي بهدف استخدامها.
اآلثار الجانبية:
ً
قــد يكــون هنــاك آثــارا جانبيــة قصيــرة المــدى والتــي قــد تشــمل الغثيــان والقــيء وصــداع ،ودوخــة وتعــب وألــم فــي
الثدييــن ونــزف مهبلــي غيــر منتظــم أوعلــى شــكل بقــع دم( .عــادة ال تســتمر هــذه اآلثــار أكثــر مــن  24ســاعة).

الوسائل التقليدية لتنظيم األسرة
.أالوسائل المعتمدة على الوعي بفترة الخصوبة:
تعتمــد هــذه الوســائل علــى وعــي المــرأة بفتــرة خصوبتهــا ويجــب أن تتعلــم المــرأة كيفيــة تحديــد بــدء أيــام الخصوبــة
ونهايتهــا أثنــاء دورتهــا الحيضيــة أيــام الخصوبــة هــي تلــك التــي قــد يحــدث خاللهــا الحمــل .وتتميــز هــذه الوســائل
بمعــدالت فشــل عاليــة والتــي قــد تتجــاوز . %20
يمكن للمرأة أن تستعمل طرقا متعددة لتحديد بداية ونهاية فترة الخصوبة:
1.الحساب بالتقويم:
يجب على السيدة تسجيل مدة دورتها الحيضية لمدة  3 – 6شهور قبل البدء باستخدام الحساب بالتقويم.
ً
ً
مثال :إذا كانت أقصر دورة للسيدة  26يوما وأطول دورة  32يوما
ً
يتم طرح  18يوما من أقصر دورة 8 =18 – 26
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ً
يتم طرح  11يوما من أطول دورة 21 = 11 – 32
ً
ً
يجب االمتناع عن الجماع في الفترة الواقعة ما بين ( ) 21 – 8يوما من نزول الحيض ،أي مدة  14يوما.
قياس درجة حرارة الجسم األساسية لمعرفة انتهاء فترة الخصوبة:
•يجــب علــى الســيدة قيــاس درجــة حرارتهــا بنفــس الطريقــة إمــا عــن طريــق الفــم أو تحــت اإلبــط فــي نفــس الوقــت
كل صبــاح قبــل النهــوض مــن الســرير .ويجــب أن تعــرف كيفيــة قـراءة ميـزان الحـرارة وأن تســجل درجــة الحـرارة علــى
رســم بيانــي خــاص.
•ترتفع درجة حرارة المرأة  0.2 - 0.5درجة مئوية حول موعد اإلباضة.
•يجــب أن يمتنــع الزوجيــن عــن ممارســة الجمــاع أو اســتخدام الواقــي الذكــري مــن أول يــوم نــزول الحيــض حتــى
اليــوم الثالــث بعــد أن ترتفــع درجــة ح ـرارة المــرأة فــوق معدلهــا الطبيعــي وتســتمر كذلــك لمــدة  3أيــام كاملــة.
•يمكــن للزوجيــن ممارســة الجمــاع بعــد ذلــك دون اســتخدام وســيلة منــع الحمــل حتــى بــدء حــدوث الــدورة الحيضيــة
التاليــة.
2.افرازات عنق الرحم
ً
•تتفقــد الســيدة نفســها يوميــا لمالحظــة وجــود افـرازات عنــق الرحــم ويمكــن ان تشــعر بالبلــل عنــد فتحــة المهبــل أو
قــد تــرى اإلفـرازات علــى مالبســها الداخليــة أو علــى منديــل ورقــي.
ً
•تزداد اإلفرازات يوميا حتى تصل ذروتها حين تكون زلقة ومطاطية ومبتلة.
•يجــب االمتنــاع عــن الجمــاع أو اســتخدام الواقــي الذكــري عنــد مالحظــة االفـرازات ولغايــة  4أيــام بعــد يــوم الــذروة أو
لغايــة يوميــن مــن عــدم مالحظــة أيــة افـرازات.

.بالعزل

ً
ً
ويســمى أيضــا بالقــذف الخارجــي وهــو ســحب القضيــب قبــل عمليــة القــذف ،علمــا أن معــدل فشــل هــذه الوســيلة يصــل
ُ
إلــى  . 20 %إن القطـرات األولــى للســائل المنــوي التــي تفــرز قبــل عمليــة القــذف تحــوي العديــد مــن الحيوانــات المنويــة
التــي قــد يــؤدي أحدهــا إلــى تخصيــب البويضــة.

معلومات هامة ومالحظات عن تنظيم األسرة:
عودة الخصوبة بعد االجهاض ووسائل تنظيم األسرة
•تنخفــض مســتويات الهرمونــات الجنســية بشــكل كبيــر وســريع عنــد حــدوث االجهــاض ,باالخــص فــي االجهــاض
خــال الثلــث األول أو بدايــة الثلــث الثانــي مــن الحمــل ,حيــث أنــه مــن الممكــن أن تحــدث االباضــة خــال  7أيــام مــن
االجهــاض.
•بالمتوسط ,تحدث االباضة لدى معظم المجهضات خالل  14يوم من االجهاض
•يجــب شــرح وســائل تنظيــم األســرة المختلفــة للمجهضــات ومســاعدتهن علــى البــدء باســتخدام احــدى الوســائل
الحديثــة خــال االســبوع االول مــن االجهــاض.
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عودة الخصوبة بعد الوالدة ووسائل تنظيم األسرة:
•تستعيد اغلب الوالدات غير المرضعات دورتها الحيضية خالل  40يوم من الوالدة.
•أقرب يوم لحدوث االباضة لدى معظم الوالدات غير المرضعات هو اليوم  28من الوالدة.
•قــد يحيــا الحيــوان المنــوي فــي االعضــاء التناســلية للســيدة لغايــة  7أيــام ,لذلــك لتفــادي الحمل يجب البدء باســتخدام
وســيلة تنظيــم اســرة اابتــداء مــن اليــوم  21مــن الوالدة.
•عودة الخصوبة بعد الوالدة ووسائل تنظيم األسرة:
•اول نــزول حيــض كحيــض حقيقــي إذا اســتمر لمــدة يوميــن متتالييــن واحتاجــت الســيدة الســتخدام الفــوط الصحيــة
ُ
خــال احدهمــا علــى االقل,وتبعــت بنــزول حيــض أخــر بعــد  70 -21يــوم.
•رغــم أن نــزول الحيــض بعــد الــوالدة يعتبــر عالمــة عــودة الخصوبــة للســيدة ,لكن انتظــار نزول الحيض للبدء باســتخدام
وســائل تنظيــم األســرة قــد يــؤدي الــى تعريــض الســيدة الــى خطــر حــدوث الحمل غيــر المرغوب به.
نصائح للوالدات
•ال داعي الستخدام أية وسيلة تنظيم أسرة خالل  21يوم من الوالدة
•فــي حــال البــدء باســتخدام وســيلة تنظيــم أســرة هرمونيــة بعــد اليــوم  21مــن الــوالدة ,فعلــى الســيدة أن تكــون
متأكــدة مــن عــدم الحمــل وعليهــا االمتنــاع عــن الجمــاع او اســتخدام وســيلة مســاندة لمــدة  7أيــام ( يوميــن فقــط
للحبــوب األحاديــة) اال إذا كانــت تطبــق شــروط قطــع الطمــث باإلرضــاع.
•استخدام الوسائل المحتوية على البروجستين فقط ال تؤثر على حليب االرضاع وال على نمو الرضيع.
خيارات تنظيم األسرة:
•يجــب اخبــار الســيدات بــأن جميــع وســائل تنظيــم األســرة الحديثــة وســائل أمنــة ومالئمــة للســيدة التــي ال تعانــي مــن
أيــة مشــاكل صحيــة.
•الوســائل طويلــة األمــد هــي تلــك الوســائل التــي تســتخدم ألقــل مــن مــرة فــي الــدورة الشــهرية ,مثــل الحقــن
والغرســة واللولــب.
•اســتخدام الوســائل طويلــة األمــد يعتبــر اســتخدام مثالــي ألنهــا ال تعتمــد علــى الت ـزام المســتفيدة ولكونهــا أكثــر
فعاليــة.
•الســيدة التــي احتاجــت للعــاج لحــدوث الحمــل فــي الســابق ليســت بالضــرورة غيــر قــادرة علــى الحمــل وســتحتاج الــى
اســتخدام وســيلة تنظيــم اســرة بعــد الــوالدة.
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مواعيد البدء باستخدام وسائل تنظيم األسرة الحديثة للسيدات الوالدات حسب اإلرضاع:
مالحظات ونصائح أخرى
•استخدام الوسائل ثنائية الهرمون أمنه للسيدات اللواتي يعانين من دوالي الساقين.
•يمكــن اســتخدام اللولــب النحاســي ابتــداء مــن اليــوم  28للــوالدة بالنســبة للــوالدة الطبيعيــة او القيصريــة علــى
الســواء.
•ال يتســبب اللولــب بالتهابــات الجهــاز اإلنجابــي او التهــاب المهبــل اال فــي حــال كان التركيــب تــم ضمــن ظــروف غيــر
معقمــة.
•يمكن اعطاء الحقن األحادية للسيدات غير الولودات.
•ال داعي لفترة راحة ما بين نزع اللولب وتركيب أخر ( يمكن نزع اللولب القديم وتركيب الجديد بنفس الوقت).
•يمكن تركيب اللولب للسيدات بعد الوالدة االولى.
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الرضاعة الطبيعية

ً
تنتــج كل ســيدة تضــع طفــا اللبــأ (أول الحليــب) .ينتــج ثــدي المــرأة الحامــل اللبــأ فــي آخــر فتــرة حملهــا وخــال األيــام
ّ
األولــى بعــد الــوالدة .واللبــأ هــو ســائل لــزج ســميك أصفــر اللــون وغنــي باألجســام المضــادة والكربوهيــدرات والبروتينــات
والدهــون.
من الضروري أن يتناول الرضيع اللبأ حيث يسهم ذلك في :
•تليين األمعاء مما يساعد جهاز الطفل الهضمي على التخلص من برازه األولي.
•يزيد من مناعة الطفل.
ّ
•يحمي الطفل من األمراض إذ أنه يحتوي على كميات كبيرة من األجسام المضادة.
•إن كميــة اللبــأ التــي ينتجهــا جســم األم هــي الكميــة التــي يحتــاج إليهــا الطفــل ليتغــذى .ومــن المستحســن إرضــاع
ً
ّ
الطفــل خــال أولــى أيــام حياتــه مــن  8الــى  12مــرة يوميــا كــي يســتفيد بأقصــى حــد.
•ال يوجد ثدي غير مناسب لإلرضاع .هناك أشكال مختلفة للثدي والحلمة وجميعهم مناسبين للرضاعة.
•يجــب ارضــاع الطفــل رضاعــة طبيعيــة مطلقــة وتجنــب إعطائــه أي ســوائل أو غــذاء حتــى الشــهر الســادس مــن
عمــره.
•الحرص على إرضاع الطفل عند الطلب حيث يحتاج للرضاعة بشكل متكرر.
ً
•يعتبر حليب األم الغذاء األمثل وهو كافيا خالل األشهر الستة األولى.
ً
ً
•تعتبــر رضاعــة الطفــل كافيــة فــي حــال ازداد وزنــه بشــكل طبيعــي بنـ ًـاء علــى مخططــات النمــو ونــام جيــدا بعــد
أوقــات الرضاعــة ويكــون معــدل تغييــر حفاضــه  8 -6مــرات بعــد األيــام األولــى.
•توصي منظمة الصحة العالمية البدء بالرضاعة الطبيعية خالل الساعة األولى من الوالدة.
•يحصل الطفل على احتياجاته الكافية من الماء من خالل حليب األم فال داعي لألعشاب أو الماء.
ّ
•فــي حــال لــم يرضــع الطفــل رضاعــة طبيعيــة مــن الممكــن توفيــر الحليــب الصناعــي المدعــم بالحديــد والمناســب
لفئتــه العمريــة لكــن يجــب تفــادي إعطائــه حليــب األبقــار.
•ان عملية الرضاعة تحفز انتاج الحليب وكلما بدأت العملية في وقت مبكر وبتكرار كلما زاد إنتاج الحليب.
ّ
•يجــب إرضــاع الطفــل حســب الطلــب فهــي عمليــة عــرض وطلــب .كلمــا قــام الطفــل بالرضاعــة مـرات أكثــر ولفتـرات
أطــول ،كلمــا زاد إنتــاج الحليــب.
•االلت ـزام بالرضاعــة الطبيعيــة المطلقــة خــال الســتة أشــهر األولــى مــن عمــر الطفــل واالســتمرار فيهــا مــع إدخــال
األغذيــة التكميليــة حتــى العاميــن.
•ال تعتبــر الرضاعــة الطبيعيــة وســيلة تنظيــم أســرة إال إذا انطبقــت عليهــا الشــروط الثالثــة وفــي هــذه الحالــة تســمى
وســيلة قطــع الطمــث باإلرضــاع:
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	–عمر الطفل أقل من ستة شهور.
	–ترضع السيدة رضاعة طبيعية مطلقة دون أي مساعدة.
	–غياب الحيض
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الجزء السادس
النوع االجتماعي
األهداف التعليمية و التدريبية
•تعريف النوع االجتماعي.
•تحديد الفروقات بين النوع االجتماعي والجنس.
•اإللمام بالمفاهيم الرئيسية للنوع االجتماعي.
•اإللمام بأدوار وعالقات النوع االجتماعي.
•التعرف على أثر التمييز المبني على النوع االجتماعي على الصحة اإلنجابية.
•اإللمام بمظاهر التمييز المبني على النوع االجتماعي على الصحة اإلنجابية.
•التعرف على دور الرجل في دعم قضايا الصحة اإلنجابيةوتنظيم األسرة والعدالة بين الجنسين.
•التعرف على دور األزواج في تنظيم األسرة والمباعدة بين األحمال.

النوع االجتماعي ""Gender

ً
يشــير مصطلــح النــوع االجتماعــي  Genderإلــى الفــروق االجتماعيــة بيــن الرجــل والمــرأة ،وتحديــدا إلــى الفــروق فــي
األدوار االجتماعيــة إلــى يؤديهــا كل مــن الرجــال والنســاء ،ويختلــف هــذا المصطلــح عــن مصطلــح الجنــس ( Sexذكــر أو
أنثــى) والــذي يشــير إلــى الفــروق البيولوجيــة بيــن الذكــر واألنثــى والتــي يحمالنهــا منــذ لحظــة الــوالدة.
النــوع االجتماعــي هــو الطريقــة التــي ينظــر بهــا كل مجتمــع لــكل مــن النســاء والرجــال ويصنفهمــا بنـ ًـاء علــى دورهمــا
البيولوجــي (جنســهما) ،وبالتالــي يحــدد بهــا فرصهمــا واألدوار والمســؤوليات والحقــوق لــكل منهمــا ويرتبــط بذلــك
ً
مجموعــة الخصائــص والصفــات والســلوكيات التــي يراهــا مناســبة لــكل منهمــا .وبالتالــي تصبــح مــع مــرور الوقــت أم ـرا
ً
ً
واقعــا يحــدد فرصهمــا فــي النمــاء والتطــور وبنــاء الــذات فــي كافــة المجــاالت اجتماعيــا واقتصاديــا وسياســيا .أيضــا يؤثــر
علــى ســلطة كل منهمــا علــى اآلخــر وينتــج عــن ذلــك عالقــات قــوة وتأثيــر داخــل األســرة ثــم المجتمــع ثــم الدولــة .لهــذا
نؤكــد أن التصنيفــات فــي األدوار والمســؤوليات مرتبطــة بثقافــة المجتمــع ومكوناتــه مــن قيــم وعــادات وتقاليــد وأعـراف
متناقلــة وفهــم لألديــان؛ وهــي تتغيــر مــع الزمــن.
إن قضايــا التمييــز المبنــي علــى النــوع االجتماعــي وطبيعــة األدوار والمســؤوليات وعالقــات القــوة مــا بيــن الرجــال
والنســاء تنســحب علــى قــدرة المــرأة علــى المشــاركة فــي اتخــاذ القـرارات التــي تخصهــا أو تلــك التــي هــي طــرف فيهــا.
ومــن ذلــك قـرارات الــزواج واإلنجــاب وموعــده وتكـراره ومــا تســتطيع التكلــم بــه ومــا يحظــر عليهــا التطــرق إليــه حتــى مــع
زوجهــا او ذويهــا ممــا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى صحتهــا وفرصهــا بالحيــاة والتطــور والنمــاء وال يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد
بــل قــد يصــل إلــى حــد المجازفــة بصحتهــا وحياتهــا.
ً
إن تخطيــط المســتقبل أمــر هــام جــدا بمــا فــي ذلــك قـرار الــزواج وتكويــن األســرة واإلنجــاب؛ وممــا ســبق فقــد تــم التركيــز
علــى أهميــة الحــوار بيــن الخاطبيــن  /الزوجيــن وأهميــة اتخــاذ القــرارات بشــكل تشــاركي بينهمــا باعتبارهمــا شــريكين
متســاويين بالمســؤولية والحقــوق والمكانــة فــي األســرة؛ إال أن الواقــع االجتماعــي المعــاش ال يعكــس ذلــك وهــذا
واضــح مــن اختــال عالقــات القــوة فــي األســرة وعــدم تســاوي الحقــوق والواجبــات أو مــن خــال عــدم العدالــة فــي
الفــرص وماهيــة األدوار المرتبطــة بــكل منهمــا فــي معظــم األحيــان بمجتمعنــا األردنــي .وعليــه فانــه ال بــد مــن توعيــة
الشــابات والنســاء بحقوقهــن وتمكينهــن بــأدوات اتخــاذ القـرار والتفــاوض والتفكيــر الناقــد البنــاء ليصبحــن أكثــر قــدرة علــى
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طــرح قضاياهــن والمشــاركة فــي اتخــاذ الق ـرارات الشــخصية واألســرية وباألخــص تلــك التــي تمــس صحتهــن وحياتهــن.
كمــا ال بــد مــن توعيــة الشــباب والرجــال بحقــوق النســاء وقضايــا عــدم العدالــة بيــن الجنســين ليقومــوا بدورهــم فــي دعــم
حقــوق النســاء والترويــج لهــا ومســاندتهن وادماجهــن واعطائهــن الفــرص العادلــة فــي الحيــاة واتخــاذ القـرار والمشــاركة
بشــكل عــام.
الفرق بين الجنس (ذكر أو أنثى) والنوع االجتماعي /الجندر:
لقــد كانــت قضيــة الفــروق بيــن الرجــل والمــرأة مثــار جــدل كبيــر عبــر العصــور ،فقــد تمايــزت مكانــة المــرأة مــن عصــر
إلــى آخــر ،وســاهم فــي هــذا التمايــز مجموعــة مــن التأثيــرات الفســيولوجية واالقتصاديــة والثقافيــة ،وبالتالــي فانــه
يمكننــا القــول إن الفــروق فــي األدوار بيــن الرجــل والمــرأة ،باســتثناء الفــروق الناتجــة عــن الخصائــص البيولوجيــة كالحمــل،
والرضاعــة واإلخصــاب ،هــي فــروق اجتماعيــة مــن صنــع البشــر وليســت فروقــا طبيعيــة بذاتهــا .هــذا التمييــز أو التفــاوت
واالختــاف فــي األدوار هــو مــا يعبــر عنــه مفهــوم النــوع االجتماعــي (الجنــدر).
الفرق بين االجنس والنوع االجتماعي:
الجنس

النوع االجتماعي

الفروق البيولوجية بين الرجال والنساء

األدوار االجتماعية والمسؤوليات التي يقوم بها الرجال
والنساء ضمن ثقافة مجتمعية ووقت محددين .

ثابت ال يتغير مع الزمن

يتغير مع الزمن ويتأثر بعوامل كثيرة بحسب الثقافة
السائدة في المجتمع .

الفروقات بين النساء والرجال هي نفسها في جميع انحاء
العالم

تختلف الفروقات بين الرجال والنساء من مجتمع آلخر
وضمن الثقافة الواحدة تبعا لعوامل مثل :العرق واللون
والطبقة االجتماعية والدين والثقافة والعمر والحالة
االجتماعية .
هوية الفرد :امرأة  /رجل

هوية الفرد :ذكر /انثى

مفاهيم رئيسية في النوع االجتماعي:
ً
المســاواة فــي الحقــوق :تعنــي عــدم وجــود تمييــز علــى أســاس جنــس الشــخص ،وهــي تتضمــن حقوقــا علــى
ـكل مــن الرجــل والمــرأة .فاإلنــاث والذكــور يمكنهمــا
المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي والمدنــي والحيــاة السياســية لـ ٍ
التمتــع بالخدمــات التعليميــة والصحيــة والترفيهيــة والرياضيــة والمشــاركة فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة وغيرهــا.
العدالــة فــي تكافــؤ الفــرص بيــن الرجــال والنســاء :تعنــي اإلنصــاف فــي توزيــع المســؤوليات بيــن الرجــال والنســاء
ووصولهــم إلــى المــوارد وإدارتهــا واالســتفادة منهــا .ويتضمــن توفيــر فــرص متكافئــة بيــن الرجــال والنســاء دون تمييــز
بينهمــا أو المفاضلــة بينهمــا فــي مجــاالت التعليــم والعمــل والصحــة واالقتصــاد والسياســة وغيرهــا مــن مجــاالت الحيــاة.
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ً
ً
التمكيــن :يعتبــر مفهــوم التمكيــن عنصــرا حيويــا مــن عناصــر التنميــة ويؤكــد علــى أن التنميــة يجــب أن تكــون مــن
ّ
صنــع البشــر وليــس فقــط مــن أجلهــم .وهــذا يحتــم مشــاركة المــرأة والرجــل فــي صنــع القـرارات والسياســات المتعلقــة
بحياتهــم وفــي تنفيذهــا ،ممــا يعــزز قــدرات البشــر علــى مختلــف المســتويات والمجــاالت بهــدف ســيطرة كل فــرد مــن
ً
المجتمــع علــى مصيــره .ويعتبــر التمكيــن هدفــا لتقــدم المــرأة ويســاعدها علــى اتخــاذ القــرارات والمطالبــة بالحصــول
ـاو للرجــل وكذلــك المشــاركة فــي العمليــة التنمويــة مــن أجــل الوصــول إلــى
علــى الحقــوق والخدمــات وأخــذ موقــع مسـ ٍ
التحكــم بعوامــل اإلنتــاج بشــكل متســاو مــع الرجــل.
إعــادة توزيــع األدوار وتكاملهــا :وتتضمــن دخــول الرجــال والنســاء علــى األدوار اإلنجابيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة
والسياســية ممــا يســمح بوقــت أكبــر للنســاء للحصــول علــى فــرص التمكيــن والمشــاركة فــي بقيــة األدوار.
أدوار وعالقات النوع االجتماعي:
هناك أربعة أدوار رئيسية للنوع االجتماعي وهي مقسمة إلى أدوار محددة للمرأة وأخرى للرجل.
ً
1.الــدور اإلنجابــي :تبعــا لهــذا الــدور يختــص دور المــرأة فــي العنايــة باألطفــال وتربيتهــم والقيــام بالمهــام والواجبــات
المنزليــة ،ومــا يرتبــط بــه مــن عنايــة بالــزوج واألبنــاء وكبــار الســن وإدارة شــؤون األســرة .أمــا دور الرجــل فيتعلــق
بالمشــاركة فــي تربيــة األطفــال ومتابعتهــم ،إلــى جانــب المشــاركة فــي أداء الواجبــات المنزليــة والعنايــة بالزوجــة
واألبنــاء وإدارة شــؤون األســرة.
ً
2.الــدور اإلنتاجــي :وهــو العمــل مقابــل أجــر نقــدي أو عينــي فــي المهــن المختلفــة وهــو دور كان مناطــا بالرجــل إال
أن المــرأة قــد دخلــت علــى هــذا الــدور بشــكل بســيط وبســبب دواعــي معظمهــا اقتصاديــة.
3.الــدور المجتمعــي  /التنظيمــي أو خدمــة المجتمــع المحلــي :يشــتمل دور الرجــل فــي هــذا المجــال علــى عــدد
مــن الجوانــب مثــل بنــاء وتقويــة العالقــات االجتماعيــة ،والعمــل التطوعــي لصالــح فئــات متنوعــة مــن أفـراد المجتمع،
واالنضمــام للهيئــات والجمعيــات الخيريــة والتطوعيــة والمجتمعيــة .وفــي المعظــم يكــون الرجــل لــه دور إداري
توجيهــي فــي هــذا األمــر بينمــا يكــون دور المــرأة تنفيــذي خدماتــي ويرتبــط دور المــرأة فــي هــذا المجــال بعملهــا
ً
بالتنظيمــات النســائية التــي تهتــم بشــؤون تنميــة المــرأة .بنــاء بنــاءا علــى هــذا الــدور فــإن دور المــرأة يشــتمل علــى
أنشــطة مجتمعيــة مرتبطــة بدورهــا اإلنجابــي  /األســري مثــل التوعيــة الصحيــة والبيئيــة ،أو أي عمــل ٍآخــر مثــل بنــاء
أو تقويــة العالقــات االجتماعيــة أو االشــتراك فــي عمــل اجتماعــي يمــارس فــي وقــت الف ـراغ.
ً
ً
ً
ً
4.الــدور السياســي :يعتبــر هــذا الــدور دورا حصريــا للرجــل ولغايــة فتــرة قصيــرة جــدا كان محتكــرا مــن قبلــه .فهــو
مــن يمــارس الــدور السياســي مــن قيــادة المجتمــع وإدارتــه وســن القوانيــن والتشــريعات فيــه مــن خــال المجالــس
النيايبــة بشــقيها واألحـزاب السياســية ومجالــس الحكــم المحلــي وإدارة المجتمــع المحلــي مــن خــال مجالــس الحكــم
المحلــي ومجالــس المحافظــات؛ إال ان المــرأة بــدأت منــذ فتــرة قصيــرة بالدخــول لهــذا الــدور بشــكل بســيط ومــن
خــال إج ـراءات تســهيلية مثــل الكوتــا وغيرهــا.
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التمييز المبني على اساس النوع االجتماعي واثاره:
هــو شــكل مــن أشــكال التمييــز المتعــددة ولكنــه مبنــي علــى أســاس النــوع الجنــدري وهنــا نجــد أن هنــاك تمييــز ضــد
النســاء والرجــال فــي كثيــر مــن القضايــا ومناحــي الحيــاة المختلفــة ،إال أن النســاء أكثــر عرضــة للتمييــز ضدهــن وبكافــة
المجــاالت كونهــن الحلقــة األضعــف ضمــن عالقــات القــوة .تتعــدد نتائــج التمييــز على أســاس الجنس  /النــوع االجتماعي
ً
واألدوار االجتماعيــة وعــدم المســاواة وتطــال مختلــف جوانــب حيــاة المــرأة والرجــل وخصوصــا المــرأة فــي مجتمعاتنــا التــي
هــي فــي طــور النمــو .ومــن بعــض صــور التمييــز:
•تتعرض الفتيات والنساء إلى العنف وما له من تبعات.
•تجبر الفتيات على الزواج المبكر أو ال يتم إشراكها في قرار الزواج.
•تجبر النساء على اإلنجاب حتى تثبت دورها ومكانتها.
•تجبر النساء على تكرار اإلنجاب بتتابع إلنجاب الطفل الذكر.
•قد تتعرض المرأة للعنف بسبب مناقشتها لموضوع استخدام وسائل تنظيم األسرة او لعدم رغبتها باإلنجاب.
•تقع مسؤولية استخدام وسائل تنظيم األسرة على المرأة بغض النظر عن قدرتها الجسدية والصحية.
•يشــعر الرجــل أن مرافقتــه لزوجتــه لجلســات المشــورة او اســتخدام وســيلة تنظيــم األســرة قــد يقلــل مــن رجولتــه
بحســب نظــرة المجتمــع.
•فــي بعــض المجتمعــات قــد تمنــع النســاء مــن الخــروج مــن المنــزل نتيجــة لعالقــات النــوع االجتماعــي العاموديــة،
ً
ممــا يحرمهــا مــن حقهــا بالحصــول علــى الخدمــة الصحيــة عندمــا تحتاجهــا ،وبالتالــي يتــرك أثـرا علــى صحتهــا وحياتهــا.
أو ربمــا تمنــع مــن معاينــة الطبيــب النســائي لهــا ومــن هنــا قــد ال تحصــل علــى الرعايــة الصحيــة المناســبة لوضعهــا.
•جهل النساء بحقوقهن المختلفة.
أثر التمييز المبني على أساس النوع االجتماعي على الصحة اإلنجابية:
أظهــرت الدراســات وجــود عالقــة تأثيــر متبادلــة واضحــة بيــن الصحــة اإلنجابيــة والنــوع االجتماعــي وخاصــة تأثيــر العنــف
المبنــي علــى النــوع االجتماعــي علــى االعتــاالت والمشــكالت المرتبطــة بالصحــة اإلنجابيــة عبــر دورة حيــاة المــرأة وكذلك
تأثيــر كثــرة اإلنجــاب واســتغراق المــرأة فــي الــدور اإلنجابــي علــى مــدى تمكينهــا وتعرضهــا للتمييــز المجتمعــي كمــا
ويؤثــر علــى تزويــج الفتيــات بســن صغيــرة وعلــى فرصهــن بالتعليــم والحيــاة والنمــاء ويســبب لهــن العديــد مــن األمـراض
واالعتــاالت الصحيــة العامــة واإلنجابيــة .كمــا أن تكـرار الــوالدات وتتابعهــا إلنجــاب الطفــل الذكــر قــد يــؤدي إلــى مراضــة
األمهــات والوفــاة االموميــة ،وكذلــك عنــد تعرضهــا لإلجهــاض غيــر اآلمــن عنــد الحمــل بمولــودة أنثــى ،عــدا عــن ســوء
التغذيــة نتيجــة التمييــز بيــن المواليــد بحســب جنســهم وكذلــك اإلهمــال بالمراجعــات الطبيــة أو الــوالدة تحــت إش ـراف
كــوادر طبيــة مؤهلــة ،ومــا ينــدرج تحــت إهمــال الحصــول علــى خدمــات صحيــة بحالــة أن تكــون الفتــاة بمرحلــة المراهقــة
(زواج مبكــر  18-15ســنة) أو المــرأة فــي ســن األمــل.
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بعض مظاهر التمييز المبني على أساس النوع االجتماعي على الصحة اإلنجابية
المرحلة العمرية

مظاهر النوع االجتماعي المؤثرة

ما قبل الوالدة

•تفضيل الذكر على األنثى
•اجهاض الجنين األنثى في حالة الرغبة بالذكر
•إهمال المتابعة الصحية في الحمل في حال
الجنين األنثى

الطفولة المبكرة

•سوء التغذية واإلهمال
•إهمال المطاعيم والعناية الصحية
•العنف النفسي والجسدي

الطفولة

•التمييز بين الطفل الذكر واالنثى في الرعاية واالهتمام
•سوء التغذية
•الزواج المبكر
•العنف الجسدي والنفسي والجنسي

المراهقة

•الزواج المبكر
•سوء التغذية
•العنف الجسدي والنفسي
•العنف الجنسي
•الحرمان من التعليم

سن الرشد

سن األمل

•عدم احترام رغبة األم في الحمل والمباعدة
•االحمال غير المرغوب بها
•سوء الرعاية الصحية وسوء التغذية
•الحرمان من الفرص التعليمية واالقتصادية واالجتماعية
•العنف النفسي والجسدي
•العنف الجنسي واالمراض المنقولة جنسيا
•االستغالل الجنسي واالقتصادي
•الحرمان من الميراث واالستغالل االقتصادي

•اإلهمال وسوء الرعاية
•سوء التغذية
•التحرش والعنف

آثار التمييز المبني على أساس النوع االجتماعي على الصحة اإلنجابية
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آثار التمييز المبني على أساس النوع االجتماعي على الصحة اإلنجابية
المرحلة العمرية
ما قبل الوالدة

الطفولة

المراهقة

سن الرشد

سن األمل

مظاهر النوع االجتماعي المؤثرة
•اعتالالت جسدية مثل نقص الوزن
• الوالدة المبكرة
• اإلجهاض المتعمد
•سوء التغذية
• التشوهات والنزيف في الجهاز التناسلي
• مشكالت متعلقة بالحمل المبكر
•األمراض المنقولة جنسيا
•مشكالت متعلقة باضطرابات الدورة الشهرية
•مشكالت متعلقة بالحمل المبكر
•مشكالت متعلقة باضطرابات الدورة الشهرية
• األمراض المنقولة جنسيا
•اإلجهاض غير اآلمن
•األحمال غير المرغوب بها
•اإلجهاض غير اآلمن
•مشكالت متعلقة باضطرابات الدورة الشهرية
•االلتهابات المهبلية والرحمية واألمراض المنقولة جنسيا
•سوء التغذية
•االلتهابات المهبلية والرحمية واالمراض المنقولة جنسيا

دور الرجل في دعم قضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة والعدالة بين الجنسين
إن مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه خدمــات الصحــة اإلنجابيــة وبخاصــة تنظيــم األســرة ،وجــود مجموعــة مــن االعتقــادات
واالتجاهــات الخاطئــة لــدى الرجــال حــول مــدى عالقــة الرجــال بالصحــة اإلنجابيــة وقضاياهــا ،فهــم يؤمنــون ان المــرأة هــي
التــي تحمــل وتنجــب وترضــع وبالتالــي فهــي المســؤولة عــن كل مــا يرتبــط بهــذا االمــر مــن قضايــا صحيــة .وينعكــس هــذا
التصــور علــى جميــع مكونــات الصحــة اإلنجابيــة مــن التخطيــط والتنفيــذ للخطــة اإلنجابيــة ابتــداء مــن القــدرة علــى اإلنجــاب
إلــى إنجــاب الطفــل األول ومــن ثــم اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة وغيرهــا.
وعليــه وبالرغــم مــن أن الرجــل فــي مجتمعاتنــا بشــكل عــام هــو صاحــب الق ـرار فــي المنــزل ولكنــه فــي مجــال الصحــة
اإلنجابيــة وتنظيــم األســرة ال يتخــذ ق ـراره بنــاء علــى معرفــة كافيــة وشــاملة بالمعلومــات المتعلقــة بهمــا .ويتأثــر الرجــل
بالشــائعات والمعتقــدات المجتمعيــة حــول وســائل تنظيــم األســرة وذلــك لعــدم اســتهدافه بشــكل مباشــر بالبرامــج
التوعويــة وجلســات التثقيــف حتــى يتــم اتخــاذ الق ـرارات اإلنجابيــة بنـ ًـاء علــى معلومــة وافيــة ،دقيقــة وصحيحــة.
وال ينحصــر دور الرجــل فــي المســاهمة فــي اتخــاذ القـرارات المتعلقــة باإلنجــاب وباســتخدام وســائل تنظيــم األســرة فقــط
ً
ً
ً
بــل ايضــا فــي تقديــم الدعــم والرعايــة لزوجتــه وتمكينهمــا معــا مــن التخطيــط لمســتقبل أســرتهما واتخــاذ الق ـرار معــا
ً
فيمــا يخــص اإلنجــاب او اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة كمــا انــه يمكــن ان يكــون شــريكا فــي التفهــم والتخفيــف مــن
اآلثــار الجانبيــة الســتخدام أحــد الوســائل أو أن يقــرر هــو نفســه أن يســتخدم وســيلة تنظيــم أســرة باالتفــاق مــع زوجتــه.

الدليل التدريبي حول مشورة تنظيم األسرة

80

دور الرجل في برامج الصحة اإلنجابية
الدور

دور الرجل نحو األبناء

دور الرجل نحو الزوجة

دور الرجل نحو األسرة
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الوصف
•عدم التمييز بين الولد والبنت واالعتراف بالقيمة المتساوية لألبناء من الجنسين
•دعــم الثقافــة اإلنجابيــة لألبنــاء وأن يقــوم الرجــل بتشــجيع األم علــى فتــح قنــوات
حــوار صريــح مــع بناتهــا
•االقتنــاع باألثــار الســلبية للــزواج المبكــر وعــدم تزويــج بناتــه فــي ســن صغيــر (دون
الســن القانونــي والمحــدد ب  18عامــا لــكال الجنســين علــى األقــل)
•التشجيع على الفحص الطبي قبل الزواج
•معرفــة أن تحديــد جنــس الجنيــن ( ذكــر  /أنثــى ) يتــم عــن طريــق الــزوج والزوجــة
وليســت الزوجــة وحدهــا
•أن يعلــم الــزوج أن مشــكلة العقــم قــد تكــون بســبب أي مــن الزوجيــن وعالجــه
يســتلزم فحــص اإلثنيــن وعــاج الطــرف المحتــاج
•ضــرورة المشــاركة فــي قضيــة تنظيــم األســرة ليكــون قـرار اإلنجــاب مســئولية مشــتركة
بيــن الزوجين
•تشــجيع الزوجــة علــى اســتخدام وســائل تنظيــم األســرة الحديثــة تحــت اإلشــراف
ً
الطبــي مــع امكانيــة االســتخدام ايضــا
•تقديم الدعم للزوجة أثناء الحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة
•المشــاركة الفعليــة فــي تنظيــم األســرة باســتعمال الواقــي الذكــرى حســب قــرار
الزوجيــن
•اإلدراك بــأن للمــرأة مشــاكل خاصــة بعــد انتهــاء ســن اإلنجــاب وعلــى الــزوج رعايتهــا
صحيــا ودعمهــا نفســيا
•المشــاركة مــع الزوجــة فــي التخطيــط المتكامــل لألســرة مــن النواحــي االجتماعيــة
والمهنيــة واالقتصاديــة وغيرهــا
•ايــاء اإلنجــاب والخطــة اإلنجابيــة االهتمــام الكافــي فــي عمليــة التخطيــط األســري
الشــامل
•الوعــي الكامــل بأهميــة تنظيــم األســرة وحجــم األســرة الصغيــرة فــي تحقيــق رفــاه
األســرة الشــامل
•المشــاركة فــي تنفيــذ وظائــف األســرة جميعهــا ووعيــه الكامــل بأهميــة المســاهمة
فــي عمليــة تربيــة وتنشــئة األطفــال
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دور األزواج في تنظيم األسرة والمباعدة بين األحمال
ان قـرار تنظيــم األســرة هــو قـرار مشــترك بيــن الــزوج والزوجــة يتخذانــه بنـ ًـاء علــى وضــع أســرتهما الصحــي واالجتماعــي
ً
واالقتصــادي والنفســي ،فيحــددان الوقــت المناســب للحمــل واإلنجــاب بنــاء علــى ذلــك ،فيكــون الحمــل مخططــا لــه
ً
باالتفــاق بيــن الزوجيــن ،بحيــث يتمكنــا مــن التحضيــر للحمــل مســبقا بزيــارة الطبيــب للتأكــد مــن وضــع الزوجــة الصحــي
وقدرتهــا علــى الحمــل ،وتنــاول الزوجــة لبعــض المكمــات الغذائيــة والفيتامينــات قبــل حــدوث الحمــل ،األمــر الذي يســاعد
فــي إتمــام الحمــل بصحــة وســامة لــأم والجنيــن .ويعتقــد بعــض األزواج أن مســؤولية تنظيــم األســرة والمباعــدة بيــن
ً
ً
األحمــال تقتصــر فقــط علــى الزوجــة ،وهــذا غيــر صحيــح حيــث يلعــب الــزوج دورا هامــا فــي تنظيــم األســرة والمباعــدة بيــن
األحمــال مــن خــال:
•وضع أهداف األسرة والتخطيط لحجم األسرة وفترات المباعدة بين األحمال بالتشاور واالتفاق مع الزوجة.
•مساندة ودعم الزوجة ومرافقتها خالل زيارات المركز الصحي /الطبيب للتعرف على وسائل تنظيم األسرة.
•مرافقــة ومشــاركة الزوجــة بجلســة المشــورة المتعلقــة باســتخدام وســائل تنظيــم األســرة واتخــاذ الق ـرار المشــترك
باســتخدام الوســيلة المناســبة لــكال الزوجيــن.
•قد يقوم الزوج باستخدام وسيلة من وسائل تنظيم األسرة ( مثل الواقي الذكري).
الرسائل األساسية:
•مــن حــق كل مــن الرجــال والنســاء الحصــول علــى فــرص متكافئــة فــي الحيــاة والمجتمــع والخدمــات ،ويجــب أن يكــون
لهــم نفــس الحقــوق والمعاملــة والفــرص بغــض النظــر عــن جنســهم وأن يكونــوا قــادة سياســيين أكفــاء ولهــم الحــق
فــي فــرص التمثيــل السياســي والعمــل حتــى وإن كانــت نســب البطالــة مرتفعــة فللجنســين الحــق فــي العمــل.
•ال بــد مــن زيــادة معــارف الشــباب والشــابات بموضــوع حقــوق المــرأة وضــرورة تمكيــن النســاء لمعرفــة والوصــول إلــى
حقوقهــن وليصبحــن أكثــر قــدرة وســيطرة علــى ظــروف حياتهــن.
•يجــب إشـراك الشــباب والرجــال للمدافعــة عــن حقــوق النســاء والدعــوة إلــى ضــرورة العدالــة النوعيــة للجنســين وتغيــر
النظــرة النمطيــة لهــن؛ وضــرورة دعــم النســاء فــي الوصــول إلــى حقوقهــن واالســتفادة مــن الفــرص الحياتيــة وزيــادة
مشــاركتهن فــي كافــة المجــاالت وعــدم التمييــز ضدهــن.
ً
ً
•العدالــة بيــن األبنــاء ســواء كانــو ذكــورا ام إناثــا مــن ناحيــة تقبلهمــا وقيمتهمــا االجتماعيــة واعطائهمــا فرصهمــا فــي
الحيــاة (تعليــم ،لعــب ،فــرص تطــور ذاتــي ،مشــاركة مجتمعيــة ،عمــل )...
ً
ُ
•العدالــة بيــن األبنــاء ســواء كانــوا إناثــا أم ذكــورا ،وضــرورة التقليــل مــن الضغــط المجتمعــي والنفســي علــى األزواج
ااإلنجــاب مولــود ذكــر دون االكت ـراث لصحــة األم وقــدرة الزوجيــن علــى تربيــة األبنــاء.
•للزوج دور هام وضروري في تقديم الدعم والرعاية للزوجة خالل فترات الحمل والوالدة والنفاس واإلرضاع.
•للزوج دور هام في تقديم الدعم وتحمل المسؤولية في القرارات والممارسات المتعلقة بتنظيم األسرة.
•للزوج دور هام في العناية باألطفال ورعايتهم وال تعتبر رعاية األطفال مسؤولية الزوجة وحدها.
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الجزء السابع
حقوق االنسان والعنف االسري
األهداف التعليمية و التدريبية
•تعريف حقوق االنسان والخصائص والمباديء المتعلقة به.
•التعرف على اشكال العنف االسري
•التعرف على مستويات الوقاية من العنف االسري

حقوق االنسان
•هــي مجموعــة مــن ( االمتيــازات ) اوالحقــوق الطبيعيــة ،والتــي تشــمل كافــة جوانــب الحيــاة السياســية والمدنيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة ،ويتمتــع بهــا كل كائــن بشــري ويحميهــا فــي كافــة مراحلــه العمريــة بشــكل
فــردي أو جماعــي.
•حقــوق اإلنســان حقــوق متأصلــة فــي جميــع البشــر ،مهمــا كانــت جنســيتهم ،أو مــكان إقامتهــم ،أو نــوع جنســهم ،أو
أصلهــم الوطنــي أو العرقــي ،أو لونهــم ،أو دينهــم ،أو لغتهــم ،أو أي وضــع آخــر.
•لــكل انســان الحــق فــي الحصــول علــى حقوقــه اإلنســانية علــى قــدم المســاواة وبــدون تمييــز .وجميع هــذه الحقوق
مترابطــة ومتــآزرة وغيــر قابلــة للتجزئة.
•النموذج ادناه يبين مباديء حقوق االنسان
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تعريف حقوق اإلنسان :
هــي مجموعــة مــن ( اإلمتيــازات ) اوالحقــوق الطبيعيــة  ،والتــي تشــمل كافــة جوانــب الحيــاة السياســية والمدنيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة  ،ويتمتــع بهــا كل كائــن بشــري ويحميهــا فــي كافــة مراحلــه العمريــة بشــكل فــردي
أو جماعــي.

خصائص حقوق االنسان تشمل ما يلي:
طبيعيــة :فهــي حقــوق طبيعيــة تنشــأ مــع والدة اإلنســان وتســتمر معــه حتــى مماتــه ،وهــي ليســت مكتســبة مــن أي
ســلطة سياســية كانــت أم اجتماعيــة.
شمولية :تشمل حقوق اإلنسان كافة الحقوق اإلنسانية المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .
تكامليــة :ونعنــي بذلــك تكامــل الحقــوق  ،فــا يمكــن ممارســة حــق أو حقــوق معينــة بمعــزل عــن أخرياتهــا مــن الحقــوق،
أو إعطــاء أفضليــة ألي مــن الحقــوق علــى حســاب حقــوق أخــرى.
عالميــة :ينتفــع بحقــوق اإلنســان كل إنســان علــى وجــه األرض بغــض النظــر عــن دينــه او جنســه أو لغتــه أو قوميتــه أو
لونــه أو رأيــه السياســي ،وتعمــل حركــة حقــوق اإلنســان علــى نطــاق العالــم متجــاوزة بذلــك الحــدود الوطنيــة واإلقليميــة
غير قابلة للتصرف :ال يجوز التصرف أو التنازل أو المساس بحقوق اإلنسان.
العنف االسري
أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة فــي العــام  1996بــأن العنــف يشــكل مشــكلة صحــة عموميــة عالميــة وعرفتــه كالتالــي:
االســتعمال المتعمــد للقــوة أو القــدرة ،ســواء بالتهديــد أو االســتعمال الفعلــي لهــا ،مــن قبــل الشــخص ضــد نفســه أو
ضــد شــخص آخــر ،بحيــث تــؤدي إلــى حــدوث أو رجحــان احتمــال حــدوث إصابــة أو مــوت أو إصابــة نفســية أو ســوء النمــاء
أو الحرمــان.
اشكال العنف االسري:
1.العنف الجسدي:
•االســتخدام المتعمــد للقــوة الماديــة ،أو التهديــد باســتخدامها ،ضــد الشــخص نفســه أو ضــد أي فــرد فــي األســرة،
يــؤدي إلــى أذى جســدي او أيــة أفعــال أخــرى تلحــق األذى بالفــرد .ويشــتمل علــى:
•الضرب باليد أو الركل بالرجل أو باستخدام أداة .
•العض.
•الحبس والتقييد.
•الدفع والشد من الشعر أومن األجزاء األخرى للجسم.
•الخنق.
•استخدام السالح أو التهديد به.
•الحرق.
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2.العنف النفسي :
•القيام بأي فعل ،أو االمتناع عن القيام بفعل ،يسبب ألما نفسيا أو عاطفيا.:ويشمل
•عزل المرأة ،وإذاللها أو إحراجها.
•التهديد والتخويف واالهمال.
•االهانة والشتم والتحقير.
•التحرش.
• الصراخ العدواني والسخرية.
•المطالب التعجيزية.
•الغيرة الشديدة أو الهوس.
•االتهامات الباطلة.
•الكذب وعدم الوفاء بالوعود.
•رفض تقديم المساعدة في حالة المرض أو اإلصابة.
•المقارنة السلبية مع اقرانه .
•كثرة االنتقادات .
3.العنف الجنسي:
أي فعــل جنســي ،أو أي محاولــة للقيــام بفعــل جنســي ،ضــد رغبــة الطــرف اآلخــر ويشــمل االغتصاب والتحرش الجنســي
وأيــة تعليقــات جنســية مرفوضــة ،ويتضمــن أيضــا اإلســاءة الجنســية للطفــل ،أي القيــام بإجبــاره أو إغرائــه علــى المشــاركة
بنشــاطات جنســية بغــض النظــر عــن كونــه مــدركا لذلــك أم ال ،وتشــمل هــذه النشــاطات أي احتــكاك جســدي بغــرض
التحــرش الجنســي ،وأيــة أفعــال أخــرى ،مثــل تشــجيع الطفــل علــى مشــاهدة مــواد إباحيــة أو علــى المشــاركة فــي
إنتاجهــا ،أو تشــجيعه علــى التصــرف بشــكل جنســي غيــر الئــق.
4.العنف االقتصادي االجتماعي
ومــن أشــكاله حرمــان المــرأة مــن تلقــي العلــم أو مــن العمــل تحــت ذرائــع أخالقيــة ،أو حرمانهــا مــن نتــاج عملهــا أو نصيبهــا
مــن اإلرث الــذي نصــت عليــه الشــريعة ،ومــن أشــكاله أيضــا حرمــان الطفــل مــن حقــه فــي التعليــم والرعايــة األســرية
ودفعــه للعمــل خــارج المنــزل .ويشــمل ايضــا عــدم اإلنفــاق علــى األســرةالحرمان مــن الميـراث
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العنف االسري األسباب وعوامل الخطورة
هناك عدة عوامل ومؤثرات متداخلة تزيد من احتمال خطر ارتكاب العنف أو الوقوع ضحية له.
•وحسب النموذج البيئي تقسم إلى أربعة مستويات:
1.عوامل متواجدة على صعيد الفرد
.أعوامل بيولوجية:
•الجنس :تعتبر االناث أكثر عرضة للعنف من الذكور
•العمر :األطفال أكثر عرضة للعنف من البالغين
•ذوي االحتياجات الخاصة :هذه إحدى العوامل التي تزيد من احتمال تعرض أصحابها للعنف
.بعوامل نفسية وسلوكية واجتماعية
ّ
•التعرض إلساءة المعاملة او العنف او اإلهمال في مرحلة الطفولة
•مستوى ثقافي/علمي منخفض.
•ضعف مهارات التواصل والتربية ،استعمال العنف كوسيلة تأديب
•اإلدمان على الكحول والمخدرات
•مواقف تقليدية حيال األدوار الجندرية
•وجود تاريخ عنف في العائلة
•فقر وبطالة
•الضغوطات الحياتية اليومية
•الزواج المبكر
باإلضافة إلى ما سبق ،هناك عوامل ،موجودة عند األهل ،مرتبطة بإزدياد العنف ضد األطفال:
•االعتقاد بأن العنف وسيلة للتأديب أو لتحسين السلوك.
•صعوبة الترابط مع الطفل.
•أوالد بأعمار متقاربة.
•عــدم معرفــة بالخصائــص النمائيــة للطفــل ممــا يــؤدي لتوقعــات و تطلعــات يصعــب علــى الطفــل مجاراتهــا أو
تفســير خاطــئ لتصرفــات الطفــل.
•انفعالية وصعوبة السيطرة على الذات عند الغضب أو التوتر .
•ضعف المهارات التربوية بسبب صغر العمر أو انخفاض مستوى الثقافة والمعرفة بأسس التربية الصحيحة
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 - 2عوامل متواجدة على صعيد العائلة
ّ
العوامل التي تؤثر في العالقات بين األشخاص المتواجدين ضمن دائرة العائلة ،األقرباء ...،تشمل:
التفكك العائلي ،بيئة عائلية غير داعمة عاطفيا.
•تشدد في توزيع األدوار العائلية  ،قد يوجد كذلك تضارب في األدوار
•عنف يتواجد ما بين االجيال في العائلة
•ضعف التواصل بين مختلف األفراد ضمن العائلة
•تميز ذكوري :سيطرة الذكور في العالقات أو العائلة ،تفضيل للذكر
•الضغط االقتصادي
•المثال األعلى أو "القدوة" في العائلة يوحي بالسلوك العنيف أو التسلط
3.عوامل متعلقة بالمجتمع المحلي  /الجماعة
•أي المجتمع الذي تتواجد فيه العالقات كالمدرسة ،أماكن العمل ،الحي؛ تتضمن:
•تقبل للعنف األسري
•عنف بالمجتمع
•الفقر ،البطالة ،اكتظاظ سكاني ،انعدام التكافؤ االقتصادي
4.عوامل متواجدة على صعيد المجتمع /الدولة
•عدم مساواة اقتصادية أو اجتماعية بين الجنسين
تبرر العنف بين الجنسين وضد األطفال
•األنماط التاريخية والمجتمعية التي تسمح و ِ
•ارتباط مفهوم الذكورة بالعنف والسيطرة ,وبأن تعبير األوالد عن آرائهم هو تمرد وإجحاف
•نقص في المعلومات المتعلقة بحقوق اإلنسان
•الفهم الخاطئ للمعتقدات الدينية والمفاهيم الثقافية
•وجود عمالة األطفال
•انعدام الحقوق القانونية والسياسات الخاصة بالحماية من العنف.
•االضطرابات المدنية ،والحروب ،وجود النزعة العسكرية ،أو حاالت الطوارئ المتكررة
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الوقاية من العنف
•الوقاية األولية:
	–ويمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا التدخــات الموجهــة إلــى جميــع األفـراد قبــل حــدوث العنــف وتهــدف إلــى منــع
وتقليــل حدوثــه عــن طريــق اإلعــام والنــدوات ومحاولــة التأثيــر علــى أراء وتوجهــات المجتمــع بشــكل عــام .
	–يتمثــل دور القطــاع الصحــي فــي المســاهمة فــي برامــج التثقيــف الصحــي وزيــادة مســتوى الوعــي لــدى أفـراد
المجتمــع المحلــي.
•الوقاية الثانوية:
	–وهــي التدخــات الموجهــة إلــى الضحايــا أو الذيــن لديهــم عوامــل خطــورة عاليــة عــن طريــق تقديــم الرعايــة
والحمايــة لهــم بأشــكالها الصحيــة واالجتماعيــة والقانونيــة وغيرهــا .
	–يتمثــل دور القطــاع الصحــي فــي هــذا المســتوى بالتقصــي عــن عوامــل الخطــورة وتقديــم معلومــات وخدمــات
الرعايــة الصحيــة والتحويليــة للضحايــا.
	–الوقاية الثالوثية:
	–وهــي اإلج ـراءات والتدخــات الموجهــة لتأهيــل الضحايــا وتمكينهــم ومنــع تك ـرار حــدوث العنــف ضدهــم وعــن
طريــق اتخــاذ الخطــوات الالزمــة المتعلقــة بمرتكبــي العنــف أيضــا.
	–ويمكــن للقطــاع الصحــي المســاهمة فــي هــذا المســتوى عــن طريــق تقديــم خدمــات التمكيــن النفســي للضحايا
والمســاعدة فــي تحديــد مرتكبــي العنــف عــن طريــق اإلبــاغ ،والمشــاركة فــي إعــادة تأهيلهم.
	–الت ـزام مهنــي بتوثيــق جميــع نتائــج المقابلــة الســريرية والكشــف الطبــي واإلج ـراءات لجميــع الحــاالت المرضيــة
ويكتســب التوثيــق أهميــة أكبــر فــي حالــة التعامــل مــع ضحايــا العنــف األســري مــن النســاء.
	–تشــتمل آليــات توثيــق المقابلــة والكشــف الطبــي علــى المالحظــات المكتوبــة بخــط اليــد ،والرســوم البيانيــة،
ومخططــات الجســم ،والتصويــر الفوتوغرافــي .
	–يتــم توثيــق المعلومــات المتعلقــة بحــاالت العنــف األســري ضــد المــرأة مــن قبــل كل الكــوادر الصحيــة باإلضافــة
إلــى االستشــاريين مــن التخصصــات المختلفــة الذيــن يتــم االســتعانة بهــم لتشــخيص أو عــاج حالــة المــرأة أو
الطفــل.
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المراجع باللغة العربية:

-1

•دليــل المشــورة المتكاملــة لخدمــات صحــة المــرأة والطفــل (دليــل المدربيــن) ,وزارة الصحــة االردنيــة بالتعــاون مــع
مشــروع الرعايــة الصحيــة المتكاملــة ,المدعــوم مــن الوكالــة االمريكيــة للتنميــة الدوليــة .2018 /
•المنهاج التدريبي لمشورة تنظيم األسرة (دليل المتدربين) ,وزارة الصحة االردنية2020 ,
•المنهاج التدريبي للمشورة المتكاملة الخاصة بالصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة (دليل المدربين).USAID, 2006
•الدليل االرشادي للمقبلين على الزواج ،مشروع تواصل لسعادة األسرة (.)USAID 2019
•الدليــل االرشــادي للعامليــن فــي البرامــج الميدانيــة لفئــة الرجــال حــول قضايــا الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األســرة.
مشــروع تواصــل لســعادة األســرة (.)USAID 2019
•الدليــل االرشــادي للعامليــن فــي البرامــج الميدانيــة الموجهــة للرجــال حــول قضايــا الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األســرة
والنــوع االجتماعــي .مشــروع تواصــل لســعادة األســرة (.)USAID 2019
•دليــل مقدمــي الرعايــة الصحيــة لتثقيــف االهالــي حــول مواضيــع الصحــة اإلنجابيــة لليافعيــن واليافعــات ,UNFPA,
وزارة الصحــة االردنيــة2019.
•د أســماء عبــد الســام .كيــف تؤثــر نوعيــة الخدمــات الصحيــة وجودتهــا فــي تنظيــم األســرة فــي اســتخدام الســيدات
الســوريات لموانــع الحمــل  /مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الصحيــة  ,المجلــد الخامــس والعشــرون -العــدد
الثانــي.2009,
•د .درويش أحمد ,الحقوق اإلنجابية للمرأة ,جامعة البليدة ,قسم االجتماع .2018
•االمــم المتحــدة ,اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ,الملحــق رقــم  ,46نيويــورك  ,1979ص
.193
•مركز الحقوق اإلنجابية ,الحقوق اإلنجابية من حقوق االنسان ,نيويورك ,2003 ,ص 6
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: المراجع باللغة االنجليزية-2
•	 Clinical Guideline for Women Reproductive Health, Jordanian Ministry of Health, UNFPA,2011.
•	 Counseling for effective Use of Family Planning; Participants Handbook, The ACQUIRE
project,2008.
•	 Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, WHO,fifth edition,2015
•	 Comprehensive Integrated Reproductive Health / Family Planning Training Module, Jordan
Ministry of Health, USAID-Health System Strengthening Project, Training Module,2004.
•	 Comprehensive Integrated Reproductive Health / Family Planning Trainees Module, 2004.
•	 Evidence Based Clinical Practice Guidelines for Contraceptive Use, Jordan Ministry of Health,
Royal Medical Services, Health System Strengthening II Project, USAID, 2013.
•	 The Essential of Contraceptive Technology, Johns Hopkins Population Information Program,
2007.

The entitled manual is developed as part of the "Using Mobile Technology and Enhanced
Counselling to Improve Family Planning Among Syrian Refugees and Host Communities " project
which is funded by International Development Research Centre (IDRC). This manual is developed
by Sexual and Reproductive Health experts from the Ministry of Health (MoH) and by citing the
valuable training materials developed by United States Agency for International Development.
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