
 

 

 

 

 للممرضات

  مجال المنهج التدريب   
 
 تنظيم ف

 األرسة  /الصحة اإلنجابية
 
 



 

 2 

-AID-OAAرقم  يةاتفاق بموجب (USAIDتم إعداد هذا الدليل بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )

A-13-00087وعلية هذا الدليل مسؤو  . محتوي ، وال يو  Evidence مشر عكس مجلس السكان الدول 
ورة اراء الوكالة  أو حكومة الواليات المتحدة األمريكية للتنمية الدولية بالض 

  



 

 3 

 جدول المحتويات
  مض

 
  ف

 8 .............................................................................. الوضع السكان 

 15 ......................................................................... الصحة اإلنجابية ومراحلها

 26 .............................................................................. تنظيم األرسة وأهميتها

  العيادة
 
 30 ............................................................................. منع العدوي ف

 44 ........................................................ حقوق المنتفعة وعالقتها بجودة الخدمة

 49 .............................................................................................. المشورة

 53 .................................................................... وسائل تنظيم األرسة المختلفة

  تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية، برنامج رعايةالمق
 
بلي   عل  الزواج، برنامج دور الرجل ف

 74 ....................................................................... رعاية الحمل والوالدة األمنة

  للثدي
، مرحلة ما بعد اإلنجاب، الفحص الذان   89 ..................... إلتهابات الجهاز اإلنجان  

  المجتمع
 
 100 .................................................................. الممارسات الضارة ف

 108 ............................................................................ أسلوب الحياة الصح  

  

file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404907
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404908
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404909
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404910
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404911
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404912
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404913
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404914
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404914
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404914
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404914
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404915
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404916
file://///Users/annekarose/Box%20Sync/Evidence%20Project/Evidence%20Project%20Products/Curriculums/Egypt%20Private%20Sector%20Training%20Materials/Word/Curriculum_Draft_ME_AVS.docx%23_Toc518404917


 

 4 

 المقدمة
  رفع الوع  وتغيي  السلوك  تصالالعديدة الدور األساس  الذي يلعبه اال أظهرت الدراسات 

 
المبارسر والمشورة ف

  المجتمع. 
 
، سنة( 34-18من  )الشباب بتقديم المشورة للفئات المستهدفة أستوجب االهتمامومن هنا ف

  السلوكيات الصحية السليمة للنهوض ب
هم عل تبب  شباب فيما تلبية احتياجات ال، و صحة األرس لتحفي  

  . يتعلق بصحتهم اإلنجابية
  يرتكز أهمية دور 

 
يلجأ إليه طالب الخدمة الصحية  الذيعل أنها تمثل السند  المركز الصح   الممرضة ف

  فإذا كنا نرغب  . واإلرشاد ( طلبا للنصح وخاصة السيدات)
 
تحسي   وتطوير أداء خدمات تنظيم األرسة  ف

  يب الممرضات لتوفي  الفرص لهن بتدر  يجب االهتمام، والصحة اإلنجابية
 
الالزمة  تطوير االتجاهات ف

وريةالمعرفة  ستخدامال  والصحة المكتسبة لتحسي   أداء المشورة الخاصة بتنظيم األرسة  والمهارات الض 
   . اإلنجابية

ن أداء قصوى لأهمية هناك    تطوير وتحسي 
ن
 مجال تنظيم  الصح   الوع  رفع و لمشورة ا الممرضات ف

ن
ف

  تحقيق ل والصحة اإلنجابيةاألرسة 
 
 : اآلت

وي    ج لخدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة وإعطاء معلومات كافية عنهما.    الي 

  المجتمع كممارسة صحيحة  
 
تحافظ عل صحة األم والطفل،  وآمنة،الدعوة إل تنظيم األرسة ف

 . ساعد السيدات عل المباعدة بي   والدة طفل وآخر تو 

   القيام 
بإمداد مستخدمات تنظيم األرسة بالمعلومات الكافية عن الوسيلة المستخدمة واألماكن الب 

 . يلجأن إليها عند الحاجة )التحويالت(

وسائل تنظيم  استخدامالمنقطعات إل العودة إل  المستخدمات أو  السيدات غي  القيام عل تحفي    
 . األرسة

، الحث عل فحص المقبلي   عل الزواج، المر  عل احتياجاتالصح للتعرف  الوع   نشر   اهقي  
 . والنظافة الشخصيةللممارسات الضارة بالمجتمع والتأكيد عل أهمية التغذية السليمة  التصدي
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 الهدف من الدورة التدريبية
من خالل  الشباب،بي    والصحة اإلنجابيةزيادة الطلب عل خدمات تنظيم األرسة  هو الرئيس  الهدف 

ريبية، pالدورة التد هذه نهايةب  المشورة. و  الخدمة مقدم  بي    والمهارات وزيادة الثقةتحسي   المعرفة 
 عل:  ا قادر  مشارك/مشاركةكل سيصبح  
ح     الممرضة دور همية أرسر

 
 الصح. التثقيف  ف

 للمسح  
ً
ات الخاصة بتنظيم األرسة وفقا تبة و  2014الصح السكان  مناقشة بعض المؤرسر األثار المي 

 عل الزيادة السكانية. 

 تعريف مفهوم الصحة اإلنجابية وذكر مراحلها.  

يحية    ة و الرجل. و الوظيفية للجهاز التناسل للمرأالتعرف عل النواىح التشر

 المباعدة بي   الوالدات. أهمية التعرف عل التوقيت األمثل للحمل و  

  مجالالمشورة  مفهوم تعريف 
 
 . والصحة اإلنجابيةم األرسة تنظي وأهدافها ف

 التعرف عل الخطوات األساسية والالزمة لمكافحة العدوى.  

 مجال تنظيم األ التعرف عل مهارات األ 
 
 رسة. تصال و المشورة ف

  . مناقشة جودة الرعاية الصحية وحقوق المنتفعات 

 صف وسائل تنظيم األرسة المختلفة وكيفية استخدامها. و  

ح طريقة استخدام الوسا    مجال تنظيم األرسة. رسر
 
 ئل المساعدة لتقديم المشورة ف

ح وسائل تنظيم األرسة بعد الوالدة واإلجهاض.    رسر

ح وسائل     الحاالت الطارئة.  منع الحملرسر
 
 ف

 وصف طريقة استيفاء استمارة المشورة.  

  ممارسة تنظيم األرسة.  
 
 مناقشة دور الرجل ف

و اهمية المشورة أثناء متابعة الحمل واالستعداد معرفة أهمية تقديم المشورة للمقبلي   عل الزواج  
 للوالدة ورعاية ما بعد الوالدة . 

  .  مناقشة التهابات الجهاز اإلنجان  

  للثدي.  
ح أهمية الفحص الذان   رسر

  لمرأة بامناقشة الممارسات الضارة  
 
التميي   القائم عل المجتمع مثل: الزواج المبكر وزواج األقارب،  ف

 العنف ضد المرأة. و ختان اإلناث، و ، االجتماع  النوع 

 مناقشة طرق االرتقاء بالمستوى الصح.  

  التعرف عل نظام اإلحالة وطريقة استيفاء بطاقة اإلحالة.  
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 محتوى المنهج التدريب   

   ةالممرض دور مهام و  عنمقدمة  
 
 الصح.  الوع  رفع  ف

 . المشكلة السكانية 

 التدريبية. من الدورة التعليمية  واألهداف الرئيس  الهدف  

 للمسح  
ً
ات الخاصة بتنظيم األرسة وفقا تبة 2014الصح السكان  المؤرسر عل الزيادة  واألثار المي 

 السكانية. 

 مفهوم الصحة اإلنجابية ومراحلها.  

مرحلة الطفولة وأهمية الرضاعة الطبيعية لألم والطفل، وأهمية التطعيمات والرعاية الصحية  
 للطفل. 

 ات المصاحبة لها والتوعية بمرحلة المراهقة. مفهوم المراهقة والتغي   

يحية والوظيفية المتعلقة بالجهاز اإلنجان   للمرأة  
 . والرجلتوعية المراهقي   بالنواىح  التشر

 المباعدة بي   الوالدات. أهمية التوقيت األمثل للحمل و  

  مجال تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية.  
 
 مفهوم المشورة وأهدافها ف

 ة والالزمة لمكافحة العدوى. الخطوات األساسي 

 مجال تنظيم األ تصال و مهارات األ 
 
 رسة. المشورة ف

  . جودة الرعاية الصحية وحقوق المنتفعات 

 وصف وسائل تنظيم األرسة المختلفة وكيفية استخدامها:  

o  أحادية الهرمون. تنظيم األرسة قراص أتنظيم األرسة المركبة و أقراص 
o  تنظيم األرسة بأنواعها. حقن 
o  الب  تزرع تحت الجلد. تنظيم األرسة كبسولة 
o  .الذكرى 

 
 اللولب النحاس و الواف

o قراص الموضوعيةاأل . 
o لتنظيم األرسة.  تقليديةالوسائل ال 

  مجال تنظيم األرسة.  
 
 طريقة استخدام الوسائل المساعدة لتقديم المشورة ف

 وسائل تنظيم األرسة بعد الوالدة واإلجهاض.  

  الحاالت الطارئة.  منع الحمل وسائل 
 
 ف

 طريقة استيفاء استمارة المشورة.  

  ممارسة تنظيم األرسة.  
 
 دور الرجل ف

 األمنة و رعاية ما بعد الوالدة . برنامج رعاية المقبلي   عل الزواج و برنامج رعاية  الحمل و الوالدة  

. التهابات الجهاز    اإلنجان  

ات الفسيولوجية المصاحبة   لسن ما بعد اإلنجاب.  التغي 

  للثدي.  
 أهمية الفحص الذان 
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  المجتمع مثل: الزواج المبكر وزواج األقارب، التميي   القائم عل النوع  
 
الممارسات الضارة بالمرأة ف

، وختان اإلناث، والعنف ضد المرأة.   االجتماع 

 طرق االرتقاء بالمستوى الصح.  

 نظام اإلحالة وطريقة استيفاء بطاقة اإلحالة.  
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  مرص
ن
  ف

 1 الوضع السكاتن
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 وآثارها الزيادة السكانية
  آخر بي   معدالت التنمية  المشكلة السكانية

  التوازن بي   موارد الدولة وحاجات السكان أو بمعب 
 
ه  الخلل ف

  بالنسبة 
. وكلما اتسعت الفجوة بينهما أنخفض مستوي المعيشة وتدن   

االقتصادية ومعدالت النمو السكان 
ل  اإلنتاج نتيجة لألرسة والفرد، وبالتال  ينخفض المستوي االجتماع  أي مزيد من التخلف وعدم القدرة ع

  خصائص السكان فتتفاقم 
  بلدان العالم الثالث بوجوتبدو هذه الظاهرة و  المشكلة. تدن 

 
عام وأن  هاضحة ف

 ال تلحق بمعدال  اختلفت حدتها 
ً
  من بلد إل  آخر، إذ أن معدالت التنمية المنخفضة جدا

ت النمو السكان 
  هو  . المرتفعة

  سنة معينة بسبب معدل النمو السكان 
 
المعدل الذي يزيد به السكان )او يقلون( ف

  صورة نسبة من السكان االساسية. 
 
  الهجرة ويعي  عنه ف

 
 الزيادةالطبيعية وصاف

  ية الناتجة عن المشكلة السكانيةاآلثار السلب

كيب العمري للسكان ووصول األطفال إل  ما يقرب من     الي 
 
 السكان. % من عدد 40االختالف ف

  الريف . ار  
 
 تفاع القيمة االقتصادية واالجتماعية للطفل وانخفاض تكلفة عمالة األطفال وخاصة ف

  سن  
 
الحمل المتكرر لإلناث وما ينتج عنه من ارتفاع معدالت الطالق وما تتعرض له الزوجة وه  ف

 الطفولة من مشاكل صحية ونفسية . 

 النشاط االقتصادي وانخفاض مة انخفاض مساهمة المرأ 
 
  المجتمع . ف

 
 كانتها ف

  عل  األ 
 رض الزراعية وظهور العشوائيات . التوزي    ع الغي  متوزان للسكان والزحف العمران 

االزدحام داخل السكن وظهور األمراض العضوية والنفسية واالجتماعية والظواهر السلبية مثل  
 )االنحراف واإلدمان والتطرف ( . 

ة من اإلسكان والتعل   يم والغذاء والكساء والعالج المناسب . حرمان الفئات الفقي 

  مستوي المرافق والخدمات وتلوث  
زيادة الطلب عل  الوحدات السكنية وحدوث االختناق وتدن 

 البيئة . 

  أسعار الوحدات السكنية المعروضة .  
 
ايد ف  االرتفاع المي  

 المطلوبة سنويا زيادة فرص العمل. 2013% تقريبا  سنه 13صولها إل  ارتفاع معدالت البطالة وو  

  وصلت إل معاناة العملية التعليمية من الزيادة السكانية وزيادة نسبة التش  
% تعداد 4.2ب الب 

2006 . 
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  مرص 
ن
 السياسة القومية للسكان ف

  مض عام 
 
  ضوء التطورات واألوضاع الديموجرافية 1973تم صدور أول سياسة قومية للسكان ف

 
صدرت  وف

اتيجية قومية للسكان   ديسمي   2030- 2015)آخر اسي 
 
 2015لتنفيذيه االول )وتم وضعا لخطه ا 2014( ف

– 2020) 

  مض ال  تهدف الس
 
  ياسة القومية للسكان ف

 المواطن المضى من خالل خفض معدالت الزياده السكانيه .  ةاالرتقاء بنوعي 

   
 
  لمض  أعادة التوزي    ع الجغراف

 و االرتقاء بالخصائص السكانيةوالسكان 

ية والمناطق تقليل التفاوتات الديموجرافيه واالجتماعية واالقتصادية بي   المجموعات السكان 
  الجغرافية المختلفة. 
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ات الخاصة بتنظيم األرسةالمؤ   رسر
 مض 

 
 عام  مليون نسمة 88يبلغ مجموع السكان ف

 
بئة ( والرقم األخي  حسب الجهاز المركزي للتع2014)ف

  93.2العامة واإلحصاء 
 
شخص  4.1دد أفراد األرسة المضية ويبلغ متوسط ع . 2017 يونيو مليون نسمة ف

 سنة.  15وأكير من ثلث سكان األرس المعيشية تقل أعمارهم عن 

ة الثالث سنوات السابقة عن المسح السكان   و  مولود.  3.5هو  2014مض  –إن معدل اإلنجاب الكل لفي 
عل عكس السيدة بنهاية حياتها اإلنجابية. عدد األطفال الذى ستنجبه  معدل اإلنجاب الكل عل أنه يعرف

 ال
 
سنة الماضية من انخفاض معدل اإلنجاب الكل، فقد زاد معدل اإلنجاب  25النمط الذى كان مالحظا ف

ة الست سنوات ما بي   المسح السكان    في 
 
 عام و نظ 2008مض  –الكل بشكل كبي  ف

 
ه ف  3.0من  2014ي 

 مولود لكل سيدة.  3.5مولود لكل سيدة إل 

ية  3.8يبلغ معدل اإلنجاب الكل   المناطق الحض 
 
ه ف  المناطق الريفية، بزيادة عن نظي 

 
مولود لكل سيدة ف

 مولود.  2.9

 ريف الوج
 
 4.1لقبل )ه ابالنظر إل االختالفات حسب محل اإلقامة، نجد أن أعل معدل لإلنجاب الكل ف

 ريف الوجه البحرى )(، مولود لكل سيدة
 
ه ف  مولود لكل سيدة(.  3.6أما نظي 

 

                                                

  
 
  الصح بمرص  وفقا

ن
 2014للمسح السكات

4.4

3.9
3.6 3.5

3.1 3

3.5

1988 1992 1995 2000 2005 2008 2014
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 ذات أقل معدل لإلنجاب الكل ه المحافظات

 مولود لكل سيدة( 2.2األسكندرية ) 

 مولود لكل سيدة( 2.6القاهرة ) 

 ظات أعل معدل لإلنجاب الكل هالمحاف

 مولود لكل سيدة( 4.8مرس مطروح ) 

 مولود لكل سيدة( 4.6الفيوم ) 

 مولود لكل سيدة( 4.3سوهاج ) 

 مولود لكل سيدة( 4.2أسيوط ) 

 العمر  يبدأ اإلنجاب مبكرا عند كثي  من السيدات المضيات، أكير 
 
سنة قد أنجي    49-15من رب  ع السيدات ف

 . سنة 22% أنجي   مولودهم األول ببلوغ العمر 45سنة، و 20مولودهم األول عند العمر 

 الطفل األول4وحوال  من المراهقات قد أصبحن أمهات،  7%
 
وبصفة عامة يصل مستوى  % حوامل ف

ين إل )  المناطق 11اإلنجاب للسيدات دون سن العشر
 
ين ف %(، ويكون مستوى اإلنجاب دون سن العشر

ية )14الريفية )  المناطق الحض 
 
 %(. 5%(، يصل تقريبا إل ثالث أضعاف مستواه ف

 المتوسط
 
ن أن األرسة المكونة من  ف وجات حاليا يعتي  أكير من خمس  أطفال ه المثل.  3السيدات المي  

 الحصول عل مزيد من األطفال أكير مما يريدن. 
 
وجات حاليا تعتقدن أن أزواجهن يرغبوا ف  السيدات المي  

مولود  3.5الفعل )مولود لكل سيدة( أقل من معدل اإلنجاب  2.8إن معدل اإلنجاب الكل المرغوب فيه )
 وقت المسح السكان  

 
ه ف من % 59 مولود لكل سيدة(.  2.4) 2008مض  –لكل سيدة(، وأعل من نظي 

 
ً
وجات حاليا  مض يستخدمن وسيلة لتنظيم األرسة، وهذا يمثل انخفاضا طفيفا عما كان  السيدات المي  
 
ف

 عام 
 
 %(. 60) 2008عليه الوضع ف

3.8

2.9

3.5

املناطق الريفية املناطق الحضرية اإلجمالي
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وجات ) ن  سنة( المستخدمات لوسائل تنظيم األرسة 49-15نسبة السيدات المت 

 

  يستخدمن اللولب حاليا  
يظل اللولب هو الوسيلة المفضلة بي   السيدات فنسبة السيدات الالن 

30 .% 

  يستخدمن الحبوب  
 %. 9% والحقن 16والالن 

 % من السيدات يستخدمن وسائل أخرى. 3و 

 الوجه البحرى ) 
 
 الوجه القبل 64تزيد نسبة استخدام وسائل تنظيم األرسة ف

 
%( عن نسبتها ف

(50 .)% 

 مض ما زلن أكير حصوال عل الوسيلة الب  يستخدمنها من  
 
إن مستخدمات وسائل تنظيم األرسة ف

 %(. 43%( أكير من القطاع الخاص )57القطاع الحكوم )

 

 مصادر وسائل تنظيم األرسة

59%

30%

16%
9%

3%

كل الوسائل اللولب الحبوب الحقن اخري 

57%

21% 23%

63%

83%

34%

43%

79%
75%

37%

16%

65%

كل الوسائل تعقيم السيدات الواقي الذكري  اللولب الحقن حبوب

القطاع الحكومي القطاع الخاص
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إن ضمان حصول المستخدمات عل المعلومات المطلوبة التخاذ اختيار مبب  عل معلومات هو مكون 
امج تنظيم األرسة. فالبد من ابالغ المستخدمات بكل الوسائل المتاحة لىك يستطعن أتخاذ القرارات  حيوي لي 

خدمات تنظيم األرسة  بشأن استخدام وسائل تنظيم األرسة المالئمة لظروفهن. يجب أيضا أن يخي  مقدم  
  يمكن أن يتعرضن لها نتيجة الستخدام وسيلة محددة وما 

جميع المستخدمات عن األعراض الجانبية الب 
% من المستخدمات 48تم إبالغ حدوث أي من هذه األعراض الجانبية. يجب أن تفعله المستخدمات عند 

من  %13ه األعراض الجانبية. ألي من هذ % تم أخبارهن ماذا يفعلن إذا تعرضن35عن األعراض الجانبية، و
 
ً
وجات حاليا  مض لديهن حاجة غي  ملباة لوسائل تنظيم االرسة،  السيدات المي  
 
 5ف

 
 الرغبة ف

 
% تتمثل ف

، و  تحديد اإلنجاب. 8تأجيل المولود التال 
 
 لتعريف الحاجة غت  الملباة لتنظيم األرسةوبالنسبة  % الرغبة ف

 سن 
 
 تأجيل يشمل عل السيدات ف

 
  لم يستخدمن وسائل تنظيم األرسة ولكنهن يرغي   ف

اإلنجاب الالن 
 ( أو إيقاف اإلنجاب كليا )تحديد(الطفل التال  )المباعدة

 
 
 لالحتياجات غت  الملباة األسباب األكتر شيوعا

ة  10من كل  3حوال    خالل في 
 
 مض قد توقفن عن االستخدام ف

 
 12مستخدمات لوسائل تنظيم األرسة ف

 شهر من بداية االستخدام. 

 انخفاض جودة خدمات الرعاية الصحية 

 المخاوف بشأن اآلثار الجانبية لوسائل منع الحمل 

 نقص المعلومات عن وسائل منع الحمل أو أماكن الحصول عليها 

 صعوبة الوصول ألماكن تقديم الخدمة 

الخدمة أو التكلفة العالية صعوبة الحصول عل وسائل منع الحمل الحديثة بسبب بعد أماكن تقديم  
 أو عدم انتظام زيارات العيادات المتنقلة

 . المعارضة من األزواج واألرس والمجتمعات 
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 2 الصحة اإلنجابية ومراحلها



 

 16 

 الصحة اإلنجابية
التامة الصحية والنفسية  من السالمة( الصحة اإلنجابية بأنها حالة WHOعرفت منظمة الصحة العالمية )

 ووظائفه وبعملية اإلنجاب.  اإلنجان    بالجهاز  والعلل المتعلقةألمراض الخلو من ا وليست مجرد  واالجتماعية
  الحصول 

 
كافة المعلومات وإتاحة وسيلة لتنظيم األرسة تكون آمنة   علوهذا يتضمن حق الرجل والمرأة ف

  .وفعالة ومقبولة وبسعر مناسب

  الحصول  علكما تنطوي 
 
  تتيح للمرأة خوض تجربة الحمل ال علحقهم ف

خدمات الصحية المالئمة الب 
 والوالدة بأمان تام وتوفر للزوجي   فرصة جيدة الستقبال أطفال أصحاء. 

 : ية طبقا للمراحل العمرية التاليةعل تقسيم خدمات الصحة اإلنجاب االتفاقوقد تم 

 مرحلة الطفولة.  •

 مرحلة المراهقة.  •

 مرحلة اإلنجاب.  •

 اإلنجاب. مرحلة ما بعد  •
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 مرحلة الطفولة
  
 
ا ف

ً
ا بالغ ً تبدأ هذه المرحلة منذ الوالدة وحب  بداية سن المراهقة وتعد من أهم مراحل العمر حيث تؤثر تأثي 

  من أهم الموضوعات  الحالة الصحية والجسدية والنفسية للفرد. 
  يجب مناقشتها مع األمهات  الب 

تؤثر  والب 
  عل مفهومهم للعناية بالطفل حديث الوالدة 

 : االن 

 رعاية الطفل حديث الوالدة

يجب عل األم وكل من يتعامل مع الطفل أن يراع  قواعد النظافة الشخصية خاصة غسيل األيدي  •
ا بالماء والصابون. 

ً
 جيد

بيعية والعناية الطفل حديث الوالدة يحتاج إل توافر جو مناسب للحفاظ عل درجة حرارته الط •
 بشته ونظافته الشخصية. 

البد من عمل فحص طب   بواسطة طبيب األطفال لكل طفل حديث الوالدة وذلك لالكتشاف المبكر  •
 ألي مشكلة صحية للطفل. 

بأهمية تحليل هرمون الغدة الدرقية من بداية اليوم الثالث حب  نهاية اليوم السابع  تذكي  األميجب  •
 من عمر الطفل. 

 عة الطبيعيةالرضا

الرضاعة الطبيعية ه  ركن أساس  لنمو الطفل وحمايته والحفاظ عليه، حيث تسىع األم إل تلبية احتياجات 
   طفلها الحيوية والنفسية، والرضاعة الطبيعية ه  تواصل دائم بي   األم وطفلها. 

 
تشجيع األم عل البدء ف

صح األم بإعطاء الطفل رضاعة مطلقة )عدم إعطاء الرضاعة الطبيعية خالل الساعة األول بعد الوالدة. تن
شهور األول من عمر الطفل  6ال  الطفل أي سوائل أو أطعمة خارجية غي  لي   األم فيما عدا األدوية( لمدة 

  الرضاعة لمدة عامي   عل األقل. 
 
 وأن تستمر ف

 فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل: 

  لي   األم خالل الثالث أيام األول بعد الوال  •
  باألجسام المناعية الب 

دة يسىم لي   الشسوب وهو غب 
 تزيد من مقاومة الطفل لألمراض وتحميه من العدوى. 

  أمعاء الطفل وبالتال  تقيه من  واالمتصاصمثالية تسهل من عملية الهضم  لي   األم له تركيبة •
 
ف

الت المعوية وسوء الهضم ونوبات المغص الشديدة.   الي  

ا لفصول السنة ويوفر المال  •
ً
لي   األم جاهز ومعقم ودرجة حرارته مناسبة للطفل وتتغي  طبق

  األم من هم تحضي  رضعات صناعية لألطفال. 
 والمجهود ويعف 

 الرضاعة الطبيعية تخلق  •
ا
ا وتدعم عالقة الحب بي   الطفل وأمه. اتصال

ً
  وثيق

 الحالة النفسية للطفل وتنعكس عل تضفاته.  استقرار الرضاعة الطبيعية تؤثر عل  •
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  فوائد الرضاعة الطبيعية لألم: 

الرحم بعد الوالدة وعودته إل حجمه  انقباضتفيد األم نفسها حيث تساعد عل  الرضاعة الطبيعية •
يف الذي يحدث بعد الوالدة.    تقليل الي  

 
 الطبيىع  مما يسهم ف

 نان والتعاطف المتبادل بي   األم وطفلها. الرضاعة الطبيعية تعزز وتقوي مشاعر الح •

 وتورم الثدي.  احتقانالرضاعة الطبيعية تقلل من  •

  المباعدة بي   الحمل.  •
 
 تساعد المرأة ف

 اإلصابة بأورام الثدي الشطانية.  احتمالتقلل من  •

 األطفال تطعيمات

  تساعده عل 
  تكسب الجسم المناعة والقوة الب 

مقاومة الكثي  من األمراض التطعيم من أهم الوسائل الب 
 المعدية. 

ورية لحماية األطفال من األمراض.    المعرفة والمالحظة والمتابعة ض 

 التطعيمات مدونة عل ظهر شهادة الميالد لتذكي  األمهات بها وبمواعيدها.  

لىك  تعط  التطعيمات المناعة المرغوبة يجب أن تتأكد األم من حصول أطفالها عل جميع  
  يعلن عنها بوسائل اإلعالم 

التطعيمات والجرعات المنشطة والتطعيم أثناء الحمالت القومية الب 
 المختلفة. 

  تستخدم لمرة واحدة عند تطع –يجب التأكد من استعمال الحقن البالستيك المعقمة  
يم الب 

 إذا كان التطعيم يعط عن طريق الحقن.  –األطفال 

ة تسىم األمراض القاتلة وتت    األطفال من تسعة أمراض خطي 
  وفيات األطفال التطعيمات تف 

 
سبب ف

:  أو إصابتهم  باإلعاقات وه 

o شلل األطفال 
o الكبدي ب لتهاباال  
o  الدرن 
o  يا  الدفتي 
o   السعال الديك 
o  التيتانوس 
o  الحصبة 
o  األلمانيةالحصبة 
o الغدة النكافية  التهاب 
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 مرحلة المراهقة
  حياة كل من الفتاة والفب  حيث تتبلور فيها شخصية كل منهما، يشعر كل من 

 
ة انتقالية مهمة ف المراهقة في 

ات الجسدية ترافقها مشاعر مختلفة نحو الذات ونحو الجنس  ة بكثي  من التغي 
  هذه الفي 

 
الفتاة والفب  ف

ة بزيادة االهتمام بالمظهر الخارىح   )الملبس والشعر والماكياج( لمحاولة جذب اآلخر كما ت تمي   هذه الفي 
 اآلخر. انتباه الجنس 

ة العمرية من تتحدد المراهقة  عندما تنشط غدة بالمخ تفرز هرمونات سنة  19سنوات وحب   10بالفي 
 الذكور 

 
 اإلناث لىك يفرزا البويضات و  وتنشط يفرزا الهرمون الذكرى  لىك  تنشط الخصيتي   ف

 
المبيضي   ف

 الهرمونات األنثوية. 

ات الفسيولوجية  والنفسية:  )الجسدية( وتتمي   هذه المرحلة ببعض التغي 

ات الفسيولوجية ات ال )الجسدية( التغي   نفسيةالتغي 

  الجنسي    اكتمال •
 
  . نمو األعضاء التناسلية ف

   بالنسبة للفتاة  والدورة الشهريةبدء التبويض  •
. و   األحتالم بالنسبة للفب 

ات الصوت بي   الجنسي   )صوت تغي   • حدة وني 
 رقيق ناعم لإلناث وصوت خشن للذكور(. 

واتساع للفتاة،  واألرداف بالنسبةكي  الثديي     •
.  ونمو العضالت الكتفي     بالنسبة للفب 

الذقن  ونمو شعر ، واألبطالعانة نمو شعر  •
.  بالنسبةوالشارب   للفب 

 بعض األحيان يظهر حب الشباب.  •
 
 ف

 ميل بي   الذكور واإلناث.  •

•   
 
 عن الكبار.  االستقاللالرغبة ف

 الشديد بأصدقائهم.  ارتباطهم •

  تجربة كل ما هو ممنوع )التدخي    •
 
الرغبة ف

 والجنس والسهر حب  ساعات متأخرة من الليل(. 

ئحهم والمجادلة الميل إل رفض أوامر األهل ونصا •
ء.   

  كل سر
 
 ف

ة.  االهتمام •  بالمظهر والملبس بصورة كبي 

  والقلقالميل إل الخجل، اإلنطواء، تقلب المزاج  •
 
ً
 . والتوتر أحيانا
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  بمرحلة المراهقـة التوعية

  تؤثر  •
الغرض منه نشر الرسائل الصحية األساسية المتعلقة بصحة المراهقي   ووقايتهم من األمراض الب 

 .  عليهم وعل نموهم وتطورهم الطبيىع 

يحتاج المراهقون لبعض المعلومات الفسيولوجية المتعلقة باإلنجاب والجنس والجنس اآلخر فيجب  •
 
ا
  قد تشوه علينا أن نوفرها لهم من مصادر موثوق بها بدل

 من تركهم عرضة للمصادر غي  الموثوق بها الب 
 أفكارهم ومعتقداتهم. 

ة تتسم بالنمو الجسدي  •   من الغذاء حيث إن هذه الفي 
 
يجب تشجيع المراهقي   عل تناول القدر الكاف

 المطرد. 

 تشجيع المراهقي   عل ممارسة الرياضة.  •

  الجنسي   وتوع •
 
السامية والمبادئ يتهم بأهمية التمسك بالقيم تعريف المراهقي   بعالمات البلوغ ف

 . واالجتماعيةإل المشكالت الصحية  االنجرافلحمايتهم من 

  األدوار  •
 
  شب  المجاالت )ال  االجتماعيةمناقشتهم ف

 
لكل من الجنسي   وقدرة كل جنس عل اإلبداع ف

  القدرة عل العمل والنجاح(. 
 
 فرق بي   ذكر وأنبر ف

 تعريفهم بأهمية الخدمات الصحية والمشورة للمقبلي   عل الزواج.  •

ايي   القلب وتصلب  • التوعية بمضار التدخي   الصحية حيث يسبب العديد من األمراض مثل: أمراض رسر
 ت الجهاز التنفس  وضيق التنفس ورسطان الرئة. االتهابألوعية الدموية وأمراض الرئتي   و ا

ها  •   يسببها التدخي   باإلضافة إل تأثي 
  حدوث األمراض الب 

 
التوعية بمضار المخدرات حيث أنها تتسبب ف

وقد يقع تحت طائلة القانون الذي  االجتماع  وشعور الشاب بأنه دون المستوى المدمر عل خاليا المخ 
 يجرم تعاط  المخدرات. 
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يحية والوظيفية المتعلقة  النواح  التشر
 إلنجات   بالجهاز ا

 ناسلية الخارجية لألنبر )الفرج(عضاء التاأل 

  اء التناسلية الخارجية لألنبر منتتكون األعض

عضو حساس يتكون من نسيج البظـر:  
   لالنتصابقابل  إسفنح   

وهو غب 
يان البظري.  ويغذيهباألوعية الدموية   الشر

ان:   فصان رقيقان من  الشفران الصغت 
  باألوعية

الدموية والنهايات  الجلد الغب 
من أعل يكونان ما  التقائهما العصبية عند 

  تغط  البظر. 
 يعرف بقلفة البظر الب 

ان:   فصان شحميان من  الشفران الكبت 
  غليظ مغط بجلد رقيق 

نسيج دهب 
  الظهور عند 

 
ويوجد عليه شعر يبدأ ف

ان يغلفان  بداعية البلوغ. الشفران الكبي 
لألنبر وفتحة  األعضاء التناسلية الخارجية

المهبل وفتحة خروج البول ويغلفان البظر 
 . ان عند بلوغ األنبر  والشفران الصغي 

 ضاء التناسلية الخارجية لألنبر وظائف األع

  مراكز المخ العليا حيث ترسل إشارات 
 
  تبدأ الرغبة فيها ف

  األنبر عند عملية الجماع الب 
 
كز أهمية الفرج ف تي 

  تغذي أعضاء ا من المخ عي  الجهاز العصب   
  كمية الدم الب 

 
لفرج فيحدث الذي ينبه الدورة الدموية ويتحكم ف

ة الزوجية ب احتقان صورة فيها إشباع دموي باألعضاء التناسلية بالحوض وينتج عن هذا شعور المرأة بالمعارسر
ين. وليس لألعضاء التناسلية الخارجية أي االنتصابكما يحدث بعض    البظر والشفرين الصغي 

 
   ف

 
دور ف

ة من أهمها النشأة الصحيحة للفتاة وتربيتها وبيئتها    يتحكم فيها عوامل كثي 
   زيادة الرغبة أو الشهوة الب 

الب 
  األخرى.  االجتماعيةتربت فيها وبعض العوامل 
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 نبر الجهاز التناسل  الداخل  لأل 

 من األعضاء التالية نبر يتكون الجهاز التناسل  الداخل  لأل 

سطوانية موصلة بي   الفرج والرحم أ : قناةالمهبل 
 وه  مبطنة بأغشية مخاطية رقيقة. 

ي الشكل ويتكون من:    الرحم: كمير

o ة : عبارة عن أعنق الرحم سطوانة صغي 
المهبل بداخل الرحم وتمتد هذه توصل 

 سطوانة إل أعل مكونة جسم الرحم. األ 
o ي الشكل جسم الرحم : عبارة عن فراغ كمير

 ث طبقات: ويتكون جداره من ثال 

-  .  الغطاء الخارىح  

 عضالت الرحم.  -

 بطانة الرحم الداخلية )أغشية مخاطية(.  -

  فالوب 
 
  أعل الرحم ولقنات

 
 اللتقاطكل قناة فتحة خارجية بها أهداب : هما قناتان رقيقتان تفتحان ف

البويضة من المبيض المتواجد عل نفس الجهة )اليمب  أو اليشى( من جسد المرأة وتسىم تلك 
 الفتحة بالبوق. 

 : يوجد مبيضان )األيمن، واأليش( عل جانب   الرحم. المبيضان 

 ضاء التناسلية الداخلية للمرأة: وظائف األع

 المهب ل:  

o  .من الرجل  
 تتم فيه عملية الجماع وإنزال المب 

o اة يمر منها دم الحيض والمولود أثناء الوالدة. قن 
o  .يوجد بها إفرازات طبيعية وظيفتها مقاومة بعض أنواع الميكروبات وتسهيل عملية الجماع 

 الرح م:  

  يفرزها المبيضان. وهذه 
عنق الرحم يفرز مادة مخاطية تتغي  لزوجتها من وقت آلخر تأثًرا بالهرمونات الب 

  منع الميكروبات أو الحيوانات المنوية من الصعود من المهبل إ المادة المخاطية تساعد 
 
ل الرحم ومن ثم ف

ة بالتهابتحىم  من حدوث اال    احتضانالحوض. وظيفة الرحم األساسية ه  ت الخطي 
البويضة المخصبة الب 

ئ لها المناخ المناسب حيوان منوي مع بويضة )النطف التقاءتتكون من  يها حب  ويغذ الستمرارها ة( ثم يهب 
ا كامل النمو. 

ً
 تنمو وتصبح جنين
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  فالوب:  
 قنان 

o  .يخرجها المبيض  
 تلتقط الفتحة الخارجية لقناة فالوب )البوق( البويضة الناضجة الب 

o  أ تحرك الخاليا المبطنة لقناة فالوب )خاليا  
 
 تجاه الرحم. لها أهداب( البويضة الناضجة ف

o ا ة إذيحدث اإلخصاب وتتكون البويضة المخصب  
  الثلث  ألتف 

 
حيوان منوي مع البويضة ف

 الخارىح   لقناة فالوب. 
o حالة حدوث اإلخصاب تساعد قناة فالوب  

 
  أ ف

 
تجاه الرحم البويضة المخصبة عل الحركة ف

 لتصق ببطانة الرحم ويكتمل الحمل. حيث ت

 المبيضان:  

o  ،ون وجستي  وجي   إفراز الهرمونات األنثوية: الي   ، وهما يؤديان الوظائف التالية: واألسي 

 )الحيض(.  وانتظامحدوث  -

 الحمل.  واستمراريةحدوث  -

o  الخصائص األنثوية الخارجية )رقة الصوت، توزي    ع الدهون، والشعر عل الجسم، تشكل
، واألرداف...الخ(.   حجم الثديي  

o    إخراج البويضات: تخرج بويضة كل شهر من أحد المبيضي 

 فسيولوجيا اإلنجاب

يه     يؤديها الجسم للحفاظ عل الجنس البشر
 .مجموعة من الوظائف الب 

  التبويض

  كل دورة شهرية )كل شهر تقريًبا(  روج بويضة ناضجة من أحد المبيضي   هو خ
 
وه  تحدث مرة واحدة ف

  تفرزها الغدة 
  يفرزها المبيضان والب 

وحب  تصل البويضة إل مرحلة النضج البد من توافر الهرمونات الب 
مرحلة النضوج  النخامية الموجودة داخل المخ. تساعد هذه الهرمونات عل نمو الحويصالت حب  تصل إل

ا عل 
ً
لتف  اجة صالحة لإلخصاب إذا الحويصلة )حويصلة جراف( وخروج بويضة ناض انفجار وتساعد أيض

 قرب منتصف الدورة الشهرية.  وان منوي، وتحدث عملية التبويض غالًبا بها حي
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 لدورة الشهريةا

من أنبر إل أخرى  االختالفاتيوًما تقريًبا مع وجود بعض  28تحدث الدورة الشهرية بصفة دورية كل حوال  
تحدث الدورة الشهرية نتيجة لتأثي  هرمونات  ، ومدتها، ومدة الحيض، وكمية دم الحيض. انتظامها من حيث: 

  يفرزها المبيض المبيض عل بطانة الرحم. تساعد الهرمونات األنثوية ا
مع بداية الدورة الشهرية  –لب 

الدموية فيها )تتم هذه  عل زيادة سمك بطانة الرحم نتيجة زيادة بعض الغدد وزيادة األوعية –الجديدة 
الجني   إذا ما حدث الحمل(، ويكتمل هذا قرب منتصف الدورة  الستقبالمن الرحم؛  استعدادا الوظيفة 

  الدم بصورة 
 
الشهرية تقريًبا؛ أما إذا لم يحدث حمل، فإنه بالقرب من نهاية الدورة تقل الهرمونات األنثوية ف

ات  واضحة؛ ولذلك تتساقط الطبقات السطحية؛ لبطانة الرحم مصحوبة ببعض اإلدماء )الحيض( لفي 
 إل أخرى.  تختلف من أنبر 

 بعض األعراض المصاحبة للحيض: 

•  .  قد يسبق حدوث الحيض شعور األنبر ببعض التوتر، أو الشد العصب  

 غالًبا ما تحدث بعض التقلصات، أو المغص مع بداية نزول دم الحيض.  •

 غالًبا ما يكون الحيض مصحوًبا بصداع بسيط أو آالم بالظهر.  •

 توصيات عامة أثناء الدورة الشهرية: 

التغذية الجي دة: ينصح بتناول األغذية الغنية بالحديد كاللحوم الحمراء والعسل األسود والخضار:  
 الملوخية...الخ( وذلك؛ لتعويض ما فقد من دم.  –البقدونس  –)السبانخ 

  ذلك  
 
ات الحيض إل مزيد من الراحة دون المبالغة ف   في 

 
النوم، والراحة الكافية: تحتاج الفتاة ف

ل أو ممارسة الرياضة غي  العنيفة. بحيث تؤد   المي  
 
  المدرسة أو ف

 
 ي أعمالها سواء ف

يجب أن تستحم الفتاة النظافة الشخصية: نظافة الفتاة أثناء الحيض أكير أهمية من أي وقت آلخر.  
  وقت نزول الحيض. 

 
ها كل  يومًيا ف  ساعات تقريًبا وقبل النوم.  3تستعمل الفتاة الفوط الصحية وتغي 

 حدوث بعض األعراض: عند 

عند حدوث أعراض مثل: الصداع والتقلصات وآالم الظهر وتقلبات مزاجية يجب أن تعرف الفتاة أنها أعراض 
  معظم األحيان اللجوء إل األدوية ولكن يمكن أن: 

 
 طبيعية ال تستلزم ف

 تتناول الفتاة بعض السوائل الساخنة.  •

 تهتم بأن تحصل عل قسط واف من الراحة.  •

  ينصح بها الطبيب. تس •
 تعمل بعض المسكنات البسيطة الب 
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 اإلخصاب والحمل

  الثلث الخارىح   لقناة فالوب. ينتج  التقاءيحدث اإلخصاب إذا حدث 
 
حيوان منوي مع البويضة الناضجة ف

هداب عن اإلخصاب تكوين النطفة. بعد حدوث اإلخصاب، تتحرك البويضة المخصبة بمساعدة األ
  قناة 

 
  أالموجودة ف

 
تجاه الرحم. عند وصول البويضة المخصبة )النطفة( إل الرحم تلتصق ببطانة فالوب ف

  تكون مهيأة 
  ذلك الوقت لحدوث الرحم الب 

 
  النمو مكونة علقة االنغماس) االلتصاقف

 
(. تستمر النطفة ف

ا كامل النمو. 
ً
 ثم مضغة ثم تنمو حب  تصبح جنين

يــــح وو   ظائف الجهاز التناسل عند تشر

 ذكورال

العضو األساس  والمسئول  ن: االخصيت 
  تسبب 

عن إفراز هرمونات الذكورة الب 
ات المصاحبة لسن البلوغ  التغي 
ة للرجولة وتكوين  والصفات الممي  
الحيوانات المنوية المسئولة عن 

 اإلخصاب وهما داخل كيس الصفن. 

يحتوي عل قناة منوية  الحبل المنوي:  
يان ووريد وعصب ويصعد من  ورسر

 بجدار البطن من ال
ً
خصية ملتصقا

 الداخل حب  يصل إل الحوصلة المنوية. 

كيس يحفظ   صلة المنوية: يالحو  
السائل المنوي لحي   وقت الجماع كما 

 يفرز مادة تساعد عل حيوية الحيوانات المنوية. 

وستاتا:   ه  غدة تحت المثانة تفرز مادة تساعد عل حيوية الحيوانات المنوية كما تفرز  غدة الت 
 حيث يكون الجزء األكي  من السائل المنوي. 

ً
 خفيفا

ً
 قلويا

ا
 سائال

يتم من خاللها نقل البول من المثانة للتخلص منه خارج الجسم ويمر من خاللها  قناة مجرى البول:  
 السائل المنوي أثناء الجماع. 

 هو عضو االتصال الجنس  وهو يحتوي عل مجرى واحد لخروج البول والسائل المنوي.  ب: القضي 
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 ظيم األرسةتن
نامج القوم  المرصي لتنظيم األرسةم  بادئ الت 

ا لرغبتها  •
ً
 واحتياجاتها. من حق األرسة أن تنجب عدد األبناء الذي تراه مناسًبا لظروفها طبق

  يرونها مناسبة لهم بعد حصولهم  •
جميع الوسائل متاحة للمنتفعي   وهم من يختارون الوسيلة الب 

  ذلك 
 
عل المعلومات الصحيحة والدقيقة )االختيار الحر المبب  عل المعرفة( عن كل الوسائل بما ف

ار المحتملة للوسيلة الم واألعراض الجانبيةمعلومات عن المنافع   ختارة. واألض 

ع والقانون.  •  اإلجهاض كوسيلة لتنظيم األرسة مرفوض ويجرمه الشر

  اختاروها ومواعيد المتابعة  •
من حق المنتفعي   الحصول عل كل المعلومات الخاصة بالوسيلة الب 

  يجب أن ُيراجع فيها مقدم الخدمة. 
 والحاالت الب 

  الح •
 
صول عل الخدمات الصحية رفض المنتفعي   قبول أي من الوسائل ال يمنع عنهم حقهم ف

 األخرى لهم وألرسهم. 

من غي  المقبول تحفي   األفراد لكونهم من مستخدم  وسائل تنظيم األرسة أو تحفي   مقدم  الخدمة  •
 عل ما تحقق من مستهدفات او حجب مزايا عنهم. 

 تعريف تنظيم األرسة

  الوقت المناسب 
 
  إنجاب العدد المناسب من األطفال ف

  منع اإلنجاب ولكن يعب 
تنظيم األرسة ال يعب 

د عافيتها وقدرتها عل العناية بأرستها(.  )المباعدة بي   الحمل والذي يليه بالقدر الذي يسمح للمرأة بأن تسي 
األرسة  والطفل و األم صحة  تنظيم األرسة ممارسة صحية هدفها تنظيم عملية اإلنجاب والحفاظ عل

 سنوات.  5-3والذي يليه من بالمباعدة بي   المولود 

ة عل األمهات وأطفالهن ألنهن يكن عرضة لمخاطر  ين له اعتبارات صحية كبي  إن اإلنجاب دون سن العشر
ين له نتائج اجتماعية عكسية خاصة عل تعليم اإلناث حي ث األمراض والوفاة. كذلك الحمل دون سن العشر

الحمل المتكرر يشكل خطًرا عل صحة األم وهذا بدوره ينعكس عل  يكير احتمالية عدم إتمام تعليمهن. 
 صحة أبنائها وعل رفاهية األرسة ككل حيث تتأثر قدرتها عل تربية أبنائها وتنشئتهم بطريقة صحيحة. 

  الحمل 
 
ليست هناك مخاطر حقيقية من استعمال وسائل تنظيم األرسة ولكن الخطر المؤكد، يكمن ف

يف بعد الوالدة   أو لفقر الدم واألنيميا...الخ.  المتكرر والذي تتكرر معه مخاطر تعرض المرأة للي  

ة ما بعد الوالدة وللمرضعات حيث أنها ال تؤثر عل الرضاعة ا  هناك وسائل مناسبة لفي 
ً
الطبيعية وهناك أيض

ا تساعدهن عل تأج
ً
وجات حديث   ذلك. وسائل مناسبة للمي  

 
الشائعات المتعلقة يل الحمل األول إذا رغي   ف

ا يمنع انتشار الوسائل بالقدر المرغوب ويجب التصدي لهذه الشائعات. 
ً
  بتنظيم األرسة ووسائلها تشكل عائق
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 ت  تباعد الوالدات عل صحة األمتأث

أدى استخدام وسائل تنظيم األرسة إل انخفاض وفيات  األمهات، فقد من حدوث وفيات قلل ي •
 %. 30األمهات بنسبة 

ة من الحمل. ي •   أثناء الحمل خاصة الثالثة شهور األخي 
 
يف ف  قلل من حاالت الي  

 قلل من مشكالت األنيميا. ي •

 قلل من حاالت انفجار الرحم. ي •

كز عل الرضاعةي •  الطبيعية للطفل لمدة أطول.  عط  الفرصة لألم لي 

تب عليه من مشكالت صحية. ي •  قلل من فرص تعرض الجهاز اإلنجان   للتلوث وما يي 

. ي •  عط  المرأة فرصة للراحة ومزاولة حياتها بشكل طبيىع 

 ات عل المولودتأثت  تباعد الوالد

 يقلل من حاالت وفيات المواليد.  •

 يقلل من نسبة الوالدة المبكرة.  •

•  .  يقلل من نسبة المواليد أقل من الوزن الطبيىع 

 يزيد من عدد سنوات االهتمام والرعاية للطفل.  •

 تأثت  تباعد الوالدات عل المستوى القوم  والتنموي

  حل المشكلة السكانية. ي •
 
 سهم المباعدة بقدر كبي  ف

 القوم  واألرسي. ي •
  توفي  فرص تنمية أفضل عل المستويي  

 
 سهم المباعدة ف

  عل المعرفةمب
 دأ االختيار المببن

  عل المعرفة أحد مبادئ األجندة الدولية للحقوق اإلنجابية وخدمات  •
إن عملية االختيار المبب 

  عل المعرفة تمكي   طالب   الخدمة من 
تنظيم األرسة الجيدة ويجب أن تضمن عملية االختيار المبب 

خدمات الرعاية الصحية األخرى باإلضافة إل  أتخاذ قراراتهم الخاصة بتنظيم األرسة والحصول عل
  محيط بيئة تتوفر فيها المعلومات والخدمات. 

 
 ممارسة هذا الحق بحرية التخاذ قرارات ف

كما يجب عل خدمات الرعاية الصحية أن تقدم جميع المعلومات المتوفرة للفرد بشكل واضح  •
رات المختلفة من وسائل تنظيم ومفهوم يجيب عل أي شكوك ربما تكون لديه وتعرض االختيا

ها عل الصحة باإلضافة إل االهتمام باحتياجات كل فرد وحالته الخاصة.   األرسة وتأثي 
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  عل المعرفةيتط
 لب االختيار المببن

ام اختيارات الفرد واستقالليته.  •  احي 

•  .  تبادل الحوار بي   الطرفي  

و طريقة  وسعرها  عيوب  هاو مزاياها الحصول عل معلومات مفهومة وواضحة عن كل وسيلة ) •
 األستخدام(. 

 وسائل عالجية واختيارات حقيقية.  •

 توفي  الوقت لألسئلة واإلجابة عليها.  •

  أي وقت )من حيث تغيي  الوسيلة أو التوقف عن األستخدام(.  •
 
  إعادة النظر ف

 
 الحق ف

 ضمان الشية والخصوصية.  •

  عل المعرفة ه  
ممارسة لحقوق اإلنسان األساسية ويجب أن ينتج عن عملية إن عملية االختيار المبب 

  الحصول عل العالج أو 
 
  عل المعرفة اتخاذ الفرد طوًعا لقرار متعلق بما إذا كان يرغب ف

االختيار المبب 
  عل المعرفة فهو النتيجة 

الخدمات الصحية أم ال وأي طرق العالج سيقوم باختيارها. أما القبول المبب 
  يجب أن يقدمها النهائية ل

لعملية الفردية حيث يقوم الشخص باالختيار طوًعا من مجموعة االختيارات الب 
 مقدمو الرعاية الصحية له. 
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  العيادة 4 
ن
 منع العدوي ف

 

4 
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  العيادة
ن
 منع العدوي ف
 اهمية برنامج مكافحة العدوى 

  
  المنشأة الصحية مشكلة يعان 

 
  جميع انحاء العالمتعتي  العدوى المكتسبة ف

 
ون ف وهذه العدوى  . منها الكثي 

  تحدث اإلصابة بها أثناء تقديم خدمات الرعاية 
   الصحية،ه  الب 

او ترتبط بها وال يشمل ذلك العدوى الب 
ة حضانة   في 

 
الذى قد يؤثر  المرض األمر كان مصابا بها المريض وقت دخوله المنشأة الصحية او كان ف

ومن ثم البد من مكافحة هذه العدوى والحد من  للعالج،رض  حب  بعد الخضوع عل حياة الم بالسلب
 انتشارها. 

 المنشأة الصحية
ن
 العدوى ف

 إال أن بعض المنشآت الصحية قد تساعد عل انتشار العدوى لالعتبارات التالية: 
ً
 رغم أن األمر قد يبدو غريبا

ام باألساليب  إذا بالعدوى  قد يكون األفراد المقدم لهم الخدمة أكير عرضة لإلصابة • لم يتم االلي  
 الصحيحة لمكافحة العدوى

 قد يكون أولئك األفراد مصابي   بأمراض معدية قد تنتقل إل اآلخرين  •

ة من القائمي   عل خدمات الرعاية الصحية ال المرض   • ة او غي  مبارسر تنتقل العدوى بطريقة مبارسر
ام باألساليب الصحيحة   لمكافحة العدوىإال إذا تم االلي  

 االحتياطات القياسية

  المنشأة الصحية وحماية المرض  والعاملي   عند التعامل 
 
  تهدف ال منع نقل العدوى ف

ه  االحتياطات الب 
معهم او مع سوائل الجسم او اآلالت المستعملة والمنسوجات واسطح العمل وأدوات العناية بالمرض  حيث 

  اإلجراء
 
  المريض.  أن التعرض للخطر يكمن ف

 
 وتشمل االحتياطات القياسية اآلتية:  نفسه وليس ف

 نظافة وتطهي  األيدي •

 ادوات الوقاية الشخصية •

 الحقن االمن •

 اعادة معالجة اآلالت )التنظيف والتطهي  والتعقيم( •

 تنظيف وتطهي  البيئة  •

 ادارة المخلفات •
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 نظافة وتطهت  األيدي
  تقليل عدوى المنشأة الصحية فقد اهتمت منظمة الصحة  نظرا لما يمثله غسل األيدي من اهمية قصوى
 
ف

ام مقدم  الخدمة الصحية بغسل األيدي بعمل يوم عالىم  لغسل األيدي  يوم  العالمية برفع مستوى الي  
 
ف

 . مايو( 5معلن من كل عام )

  : انواع من غسل األيدي 3يوجد 

  
 الغسل الروتيبن

امل للتع قبل وبعد أي اجراء-قبل بداية العمل 
-قبل وبعد استخدام القفازات -مع المريض

قبل وبعد تناول -بعد استعمال الحمام 
–محتمل تلوثها أسطحبعد لمس أي –الطعام

 نهاية العمل
 
 وف

 الغسل الصح

اقية ) قبل تضميد  –قبل اإلجراءات االخي 
عاية الحاالت االكير قبل ر  –الجروح العميقة 
 عرضه للعدوى(

ف الساعد يتم غسل اليدين حب  منتص
% 5.7باستخدام المنظف الرغوي البيتادين 

% لمدة دقيقتي   عل 95-60او الكحول 
 .االقل ويشطف بالماء الجاري

 الغسل الجراح  

قبل التدخالت  –)قبل العمليات الجراحية 
اقية ذات الخطورة العالية   ) االخي 

مطهرة واستخدام منشفة معقمة  دقائق باستخدام مادة 5غسل اليدين حب  اعل المرفق )الكوع( لمدة 
 .للتجفيف قبل ارتداء القفازات
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 ادوات الوقاية الشخصية
 الخاصة بالطبيب داخل العيادة: األدوات 

 شديدة التحمل( –النظيفة  –القفازات )المعقمة  •

 (لطواالبالرداء الطب  ) •
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 الحقن اآلمن
  وال يعرض مقدم الخدمة ال 

  اذى المتلف 
 
أي مخاطر وال ينتج عنه أي نفايات تض  هو الذي ال يتسبب ف

 اآلخرين او البيئة

 العنارص االساسية للحقن اآلمن: 

 استخدام أدوات الحقن المعقمة:  

o  .استخدام رسنجة جديدة ومعقمة لكل عملية حقن 
o  توفي  كمية كافية من الشنجات لضمان استخدام رسنجة جديدة ومعقمة لكل عملية حقن 
o الشنجة وابره الحقن والتأكد من سالمتهما والتخلص منهم فحص الغالف الذي يحتوي عل 

 حالة انتهاء الصالحية
 
 حاله وجود قطع او تلف الغالف او ف

 
 ف

o  تالمس أي سطح غي  معقم  
 التخلص من الشنجات الب 

o  حماية مقدم  الخدمة من الوخز باإلبر او االدوات الحادة وذلك بأخذ االحتياطات الالزمة
 مفاجئة للمريضلمنع الحركة ال

o  تجنب اعادة تغطية ابرة الحقن بعد انهاء عملية الحقن وعدم ثب  او كش االبرة قبل التخلص
 منها

o  صناديق األمان الغي  قابل للثقب وغلق 
 
التخلص من الشنجات بعد استخدامها بوضعها ف

 مكان آمن لحي   التخلص
 
   الصناديق عند امتالءها ال ثالث ارباع العبوة ووضعها ف

النهانئ
 منها. 

 منع تلوث أدوات وسوائل الحقن:  

o  .عدم استخدام العبوات المصنعة لالستخدام األحادي ألكير من مريض 
o  .مكان نظيف معد لهذا الغرض  

 
 يتم الحقن ف

o  ها وحفظها اتباع اإلرشادات والتوصيات الخاصة بالمنتج والمتعلقة بفتح العبوة وتحضي 
 واستخدامها. 

o  الصحية من الوخز باإلبر أو األدوات الحادة: حماية مقدم الخدمة 
o  .أخذ االحتياطات الالزمة لمنع الحركة المفاجئة للمريض أثناء عملية الحقن 
o  .تجنب إعادة تغطية إبرة الحقن أو اإلمساك باإلبرة بعد انتهاء عملية الحقن 
o  ام القائم بعملية الحقن بحماية أصابعه باستخدام قطعة شاش نظيفة عند كش  األمبول. الي  
o  صناديق األمان بحيث يمكن إغالقها بشكل 

 
ة بوضعها ف التخلص من الشنجات واإلبر مبارسر

 محكم عند امتالء ثالثة أرباعها. 
o  التأكد من توافر كميات كافية من صناديق األمان لضمان استمرارية التخلص اآلمن من

 األدوات الحادة. 
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 ات عملية الحقن: حماية البيئة والمجتمع بمنع الوصول ال مخلف 

o  لنقلها ال مكان آمن 
ً
يجب إغالق صناديق األمان عند امتالء ثالثة أرباع العبوة، وذلك تمهيدا

 االعتبار عدم فتح أو تفري    غ أو إعادة استخدام العبوات بعد 
 
، مع األخذ ف

ً
للتخلص منها نهائيا

 إحكام إغالقها. 
o قة سليمة وآمنة وصديقة للبيئة. التخلص من مخلفات عملية الحقن الحادة والمعدية بطري 

 بعض األساليب العملية الواجب اتباعها:  

o  .يجب عل مقدم الخدمة التأكد من نظافة يديه قبل عملية الحقن 
o  الجلد أو تحت الجلد ويجب 

 
  حالة الحقن العضل  أو ف

 
ال يوجد حاجة الرتداء القفازات ف

 حالة وجود احتمال التعرض للدم أو 
 
 سوائل الجسم.  ارتداء القفازات ف

o ه بمطهر مناسب مثل الكحول  يجب تنظيف الجلد موضع الحقن إذا كان متسخا ثم تطهي 
o  .اتباع اسلوب عدم اللمس للمحافظة عل الشنجة وإبرة الحقن معقمة 
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 – )التنظيفادة معالجة اآلالت اع
  التعقيم( –التطهت  

و  ، ومع ذلك فقد تؤدى هذه تعد المعدات الطبية واآلالت الجراحية من األدوات الض  رية للعناية بالمرض 
األدوات إل انتقال العدوى بالميكروبات المسببة للمرض بسبب إعادة استخدامها وذلك إذا لم تتم خطوات 
 لتواجد األغلبية العظىم من 

ً
إعادة المعالجة من تنظيف وتطهي  وتعقيم هذه اآلالت عل أكمل وجه. ونظرا

  المواد ال
 
عضوية العالقة واألقذار المرئية، فإن عملية التنظيف تعتي  أول وأهم خطوات الميكروبات ف

  التخلص من هذه األقذار عن طريق التنظيف، ومن 
 
  حالة الفشل ف

 
معالجة اآلالت. وقد تنتشر العدوى ف

  التطهي  أو التعقيم. 
 ثم تؤثر عملية التنظيف عل كفاءة ما يليها من عمليب 

  يتم خاللها التخلص من الميكروبات والقضاء عليها بحيث وتعرف عملية إزالة التل
وث بأنها تلك العملية الب 

 : وتشمل خطوات إزالة التلوث ما يل  المعدات آمنة إلعادة استخدامها.  تصبح

 . التنظيف: وهو أهم خطوة 

  بعد ذلك إما  
 التطهي  أو التعقيم. ثم يأن 

 التنظيف

العالقة من المواد العضوية وغي  العضوية العالقة باآلالت وهناك مكونان هو الخطوة االول إلزالة كافة المواد 
 رئيسيان لعملية التنظيف وهما: 

 الفرك لىك  يسهل إزالة المادة العالقة  

 ثم الشطف الجيد بالماء الجاري إلزالة تلك المواد 

 
 
ة او أن يتم نقعها ف محلول منظف )ماء ومنظف  ويفضل أن يتم عملية التنظيف بعد استخدام اآللة مبارسر

 عملية التنظيف، 
 
لم يتم تنظيف األدوات واآلالت فقد ال  وإذا سائل( كخطوة مبدئية منفصلة لحي   البدء ف

  التطهي  أو 
يجدى التطهي  أو التعقيم ألن بعض الميكروبات الموجودة قد تظل حية مما يحد من عمليب 

 با التعقيم. 
ً
 أو آليا

ً
. ويكون التنظيف إما يدويا  ستخدام الموجات فوق الصوتية أو ماكينات الغسيل والتطهي 

 عملية التنظيف لزيادة كفاءة عملية التنظيف. 
 
 قد يفضل أن يتم نقع األدوات واآلالت قبل البدء ف

 التنظيف اليدوي: 

 بالستيكية(مريلة  –يتم ارتداء الواقيات الشخصية )قفازات شديدة التحمل  

  ماء فاتر  
 
 مضاف اليه منظف ذو رغوه يتم غمر اآلالت ف

يتم فرك اآلالت بإتقان بفرشاة ناعمة تحت سطح المياه لمنع تناثر الرذاذ كما يجب التأكد من تنظيف  
 الثنايا والسنون والمفصالت من بقايا المواد العضوية 

 يتم شطف اآلالت جيدا بماء جارى نظيف إلزالة اثار المنظف 
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  صينية نظيفة 
 
 يتم وضع اآلالت ف

 حص اآلالت للتأكد من نظافتهايتم ف 

 يتم تجفيف اآلالت بمنشفة نظيفة 

 تذكر: 

كيب( قبل التنظيف     أن يتم فك أجزاء كل األدوات واآلالت )القابلة للفك والي 
 ينبىع 

ك بقايا الصابون عل األدوات.     عملية تنظيف اآلالت ألنها تي 
 
 ال يتم استخدام قطع الصابون ف

 الفرشاة التنظيف وتجفيفها بعد االستخدام يجب أن يتم تنظيف وتطهي   

 يتم ارتداء قفازات مطاطية شديدة التحمل ومريلة )رداء( بالستيكية أثناء التنظيف.  

  مياه باردة تحتوى عل منظف ذو رغوة.  
 
 يتم غمر األدوات ف

يتم دعك األدوات بإتقان باستخدام فرشاة ناعمة والماء والمنظف مع االحتفاظ باألدوات تحت  
طح الماء لتجنب تناثر الرذاذ كما يجب التأكد من تنظيف الثنايا واألسنان والمفصالت من بقايا س

 المادة العضوية و يجب إدخال الماء و المنظف إل التجاويف الداخلية لآلالت

 يتم شطف داخل التجاويف باستخدام اندفاع الماء.  

 بمياه دافئة نظيفة إلزالة آثار  
ً
المنظف )قد تعوق أي كميات متبقية من يتم شطف األدوات جيدا

 المنظفات عمليات التطهي  أو التعقيم( ثم يتم وضع األدوات عل صينية

 للتأكد من نظافتها 
ً
 يتم فحص اآلالت جيدا

  الهواء أو يتم تجفيفها بمنشفة نظيفة 
 
ك األدوات لتجف ف  تي 

 التطهت  عال  المستوى

ويعتي  التطهي  عال المستوى هو البديل  الميكروبات المتحوصلة. هو القضاء عل كافة الميكروبات ماعدا 
 حالة تعذر إجراء عملية 

 
الوحيد المقبول عل األقل لمعالجة األدوات ذات الخطورة المتوسطة وذلك ف

 وذلك باستخدام الغليان او باستخدام المواد الكيمائية التعقيم. 
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 (Sterlization) التعقيم

ية. أشكال الحياة الميكروبيهو القضاء عل جميع   يتم التعقيم عن طريق ة بما فيها الحويصالت البكتي 
 التعقيم الحراري والذي يشمل: 

 جهاز االوتوكالف.  
 
 التعقيم الحراري الرطب: باستخدام البخار تحت ضغط ف

. ا   لتعقيم الحراري الجاف باستخدام فرن التعقيم الكهرن  

 از االوتوكالف(لبخار تحت ضغط )جهالتعقيم باستخدام ا

يتكون الجهاز من جسم معدن  ذو جدار سميك صلب حب  يتحمل الحرارة والضغط المرتفع للبخار الناتج 
يحتوي االوتوكالف عل  باب مزود بمقبض لوضع األدوات المراد  .عن التسخي   عند القيام بعمليات التعقيم

عة نسبة ارتفاع الضغط داخل الجهاز من خالل تعقيمها وإحكام الغلق لعدم تشب البخار. كما أنه يمكن متاب
العداد الخاص بالجهاز. كما يجب أن يتصل الجهاز بمصدر للماء وآخر للضف لضبط منسوب الماء به قبل 

 بدء التشغيل. 

 التعقيم بالبخار تحت ضغط )االوتوكالف(
 
 الخطوات المتبعة ف

 جيدا. تنظيف اآلالت بالماء الجاري والصابون السائل ثم تجفيفها  

 فك أو فتح اآلالت المفصلية ووضعها مفتوحة.  

  سيتم تخزينها بعد التعقيم وترقيمها وكتابة أنواعها.  
 تغليف اآلالت الب 

  االوتوكالف بطريقة تسمح بمرور تيار البخار ووصوله لكل أجزاء اآلالت مع مراعاة  
 
ترتيب اآلالت ف
 سعة االوتوكالف. 

 ما يساعد عل الحفاظ عل الجهاز. مراعاة تعليمات تشغيل الجهاز بدقة م 

يبدأ حساب زمن التعقيم بحسب نوع الجهاز إذا كان يتم التعقيم بالبخار عن طريق اإلزاحة )يتم ملئ  
جهاز التعقيم بالبخار ويتم ازاحه الهواء ال أسفل من خالل صمام الضف معتمدا عل الجاذبية 

 :  
 األرضية( فيكون كاآلن 

o  دقيقة لكل من لآلالت المغلفة والمنسوجات  30ية لمدة درجة مئو  121عند درجة 
o  دقيقة للمنسوجات 25دقيقة لآلالت المغلفة و 15درجة مئوية لمدة  132وعند درجة. 
o  تعمل عن طريق خلخله الضغط  

 أما األجهزة الب 
o  دقائق لكل من اآلالت المغلفة  4درجة مئوية لمدة  132يتم حساب زمن التعقيم عند

 والمنسوجات
o  د ويفرغ البخار ك الجهاز حب  يي  عن طريق فتح الصمام عند االنتهاء من وقت التعقيم، يي 

ك اآلالت لتجف تماما قبل رفعها من الجهاز )قد يصل زمن التجفيف من الخاص بذلك  تي 
 دقيقة(   30ال 15
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 ملحوظة: 

يتم استغراقه للوصول ال درجة الحرارة أو مستوى الضغط المطلوبي   وال  ال يشمل زمن العقيم الزمن الذى
 زمن التفري    غ أو التجفيف. 

ً
 يشمل أيضا

  تخزين اآلالت المعقمة: 

البد من تخزين اآلالت واألدوات المعقمة بمنطقة تخزين نظيفة جافة جيدة التهوية، ووضعها عل  
 عن األرض والحوائط. 

ً
 أرفف بعيدا

ة التخزين:   في 

 الروالت: شهر.  

 حالة استخدام طبقة  
 
 حالة استخدام طبقة مزدوجة من الورق، اسبوع ف

 
ورق الكريب: شهر ف

 واحدة من الورق. 

 الفوط القماشية: ثالثة أيام.  

 ساعة.  24اسطوانات التعقيم التقليدية:  

 يتم استخدام األدوات غي  المغلفة فور خروجها من جهاز االوتوكالف أو الفرن الحراري 
 
أو يتم حفظها ف

 ساعات.  8حاوية معقمة جافة محكمة الغطاء لمدة 

 التعقيم الحراري الجاف باستخدام فرن التعقيم الكهرت   

 التعقيم الحرارى الجاف ) الفرن الحرارى (
 
 الخطوات المتبعة ف

 .تجفف اآلالت بفوطة نظيفة أو مناديل ورقية 

  اتجاه وا 
 
 .حديتم وضع اآلالت مفتوحة داخل الفرن وف

  .يتم ضبط مؤرسر درجه الحرارة عل الدرجة المطلوبة ويتم تشغيل الفرن 

 الحرارة إل   
رجة مئوية.  الزمن المناسب ساعة كاملة 170يتم ضبط زمن التعقيم بعد وصول مؤرسر

  بها مروحة 
  األفران الب 

 
  ليس بها مروحة(  –)ف

 االفران الب 
 
لمدة ساعتي   لألفران  160 –ساعتي   ف

 مروحة الب  بها 

د وتصل إل درجة حرارة الغرفة قبل اخراجها من الفرن.    يتم ترك اآلالت داخل الفرن لتي 

ة أو يتم   يستخدم مالقط )جفوت( معقمة إلخراج اآلالت من الفرن لتستخدم فور خروجها مبارسر
  حاوية جافة وبغطاء ومعقمة لمدة 

 
.  8تخزينها ف  ساعات عل األكير
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 التعامل مع المنسوجات

عل الرغم من إمكانية تلوث المالءات بالميكروبات إال أن اإلصابة الفعلية بالعدوى عن طريق  
ط أن يتم التعامل معها ونقلها وغسيلها  المالءات واألغطية المستخدمة تشكل نسبة بسيطة بشر

 للعدوى. 
ً
 بشكل آمن ال يسبب انتشارا

 وكلما اتسخت.  
ً
  تغيي  المالءات واألغطية يوميا

 ينبىع 

دقيقه عل  25درجه مئوية لمدة  71ستخدم الغساالت لغسيل المنسوجات عند درجه حرارة ت 
 االقل  

عند عدم القدرة عل رفع درجه الحرارة يتم اضافه مطهر او اضافه ماده حمضيه مثل الخل  
يا  للمساعدة عل قتل البكتي 

 يتم تعريض المنسوجات ألشعة الشمس والهواء حب  تجف  

 سوجات النظيفة بعيدا عن المنسوجات المتسخةيتم تخزين المن 
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 تنظيف وتطهت  البيئة
وريا من اجل صحة وسالمة المرض والعاملي   فيها ويعتي  التنظيف  تعتي  نظافة المنشآة الصحية أمرآ ض 

 
 
وري إلزاله االتربة والقاذورات والمنشآة النظيفة تظهر ف أبىه صورة مما يساعد عل رفع الروح  اليوم  ض 

 .  المعنوية لدى المرض  والعاملي  

داخل منشآت الرعاية الصحية بإزالة المواد  التنظيف العام لألسطحيشي  مصطلح )نظافة البيئة( ال 
ة من الميكروبات.  تستخدم المنظفات  العضوية واالتربة والقاذورات مما يؤدى ال التخلص من نسبة كبي 

 اغراض التنظيف العامة فالمنظفات )كالصابون السائل( تزيل االتربة والمواد العضوية العادي
 
ة والماء ف

ة مما يسهل تنظفها بواسطة الفرك.   وتذيب الدهون وتفككها ال اجزاء صغي 

 حالة تنظيف األسطح يجب ارتداء القفازات شديدة التحمل.  
 
  ف

رتداء القفازات الالتكس إسوائل الجسم االخرى يتم عند تنظيف دورات المياه او التعامل مع الدم و  
 أحادية االستخدام 

  لقفازات فور االنتهاء من اإلجراء: عند التعامل مع الدم وسوائل الجسم يتم التخلص من ا 

o  إذا كانت كمية السائل او الدم قليلة يمسح بقطعة من القطن او القماش ويتم التخلص منهما
 حاوية النفايات الخطرة. 

 
 ف

o  ة يتم ازالتها باستخدام فوط ورقية او فوط قماش ويتم أما إذا كانت كمية السائل او الدم كبي 
 حاوية النفايات الخطرة. 

 
 التخلص منها ف

كي    
 المليون ) 5000يل ذلك تطهي  المنطقة بالكلور بي 

 
 %(  5تخفيف بالماء من كلور  9: 1جزء ف

كي   يل ذلك التنظيف الجيد للمنطقة ثم التطهي   
 المليون )  1000بالكلور بي 

 
تخفيف  49:  1جزء ف

ة تالمس مناسبة ثم تجفف المنطقة .  5بالماء من كلور  ك لفي   %( ويي 

 ملحوظة: 

ة ثبات بعد التحضي  ه    ساعة       48مراعاة أن أقىص في 

ام بزمن التالمس )    التطهي  االلي  
 
 دقائق ( 10يراع عند استخدام محلول الكلور ف
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 التعامل مع المخلفات 
 : ن  يمكن تقسيم مخلفات الرعاية الصحية ال نوعي 

 مخلفات غي  خطرة: مثل اوراق تغليف المعدات الطبية والمستلزمات.  

 وتشمل  مخلفات خطرة 

o  
 
تلوثها بالدم او سوائل  المخلفات المعدية: وتشمل جميع االشياء الب  تلوثت او يشتبه ف

 والمخلفات الملوثة بالدم(  –الجسم االخرى )القفازات 
o  مخلفات األدوات الحاد: وتشمل الشنجات واإلبر وما شابهها من األدوات الب  لها القدرة عل

اق الجلد او انسجة الجسم.   اخي 

 مع النفايات الطبيةخطوات التعامل 

 أكياس ملونة وحاويات مناسب
 
أكياس النفايات الخطرة ونقلها ال منطقة التخزين  ويتعي   جمع ة. وضعها ف

المؤقت عند امتالئها ال ثالثة أرباع حجمها أو بعد كل نوبة عمل أيهما أقرب، كما يتعي   التخلص من صناديق 
 المخلفات الحادة عند امتالئها ال ثالثة أرباع حجمها. 

 التخلص اآلمن من األدوات الحادة 

اقه مثل اإلبر والمشارط والزجاجات المكسورة، يقصد باألدو  ات الحادة أى أداة يمكنها خدش الجلد أو اخي 
 
 
ها من األدوات الحادة ه السبب الرئيس وراء تعرض العاملي   ف وتعتي  اإلصابة عن طريق اإلبر أو غي 

وس   " واأللتهاب "ن   المنشآت الصحية لألمراض المنقولة عن طريق الدم وأهمها االلتهاب الكبدي الفي 
وس "س" ومرض اإليدز  الكبدى  تحدث أكير إصابات اإلبر أثناء القيام باألعمال التالية: . الفي 

 إعادة تغطية اإلبر أو ثنيها أو كشها.  

 أنبوبة اختبار أو وعاء  
 
 عل عينة.  يحتويإدخال إبرة ف

 اإلصابة من شخص يحمل أدوات حادة مكشوفة.  

 أم 
 
 اكن غي  متوقعة مثل مالءات الشير. وضع األدوات الحادة ف

 عل أدوات حادة أو عند التخلص من هذه المخلفات.  تحتويالتعامل مع المخلفات الب   

 حركة المرض  المفاجئة عند حقنهم.  

 

 

 

 



 

 43 

 ن اإلصابة بواسطة األدوات الحادةخطوات الوقاية م

كي   عل ما تقوم بفعله وعدم التشتت.  
 الي 

 أوعية مضادة للثقب فور استخدامها وتكون تلك األوعية  التخلص من جميع األدوات 
 
الحادة ف

 قريبة من المنطقة الجاري استخدام األدوات الحادة فيها. 

 عدم كش األدوات الحادة أو ثنيها أو قطعها.  

 بل طريقة  
ً
عدم تغطية اإلبرة إال عند الحاجة لذلك، وعند القيام بذلك ال يجوز استخدام اليدين معا

 احدة. اليد الو 

عدم ملء الوعاء المستخدم للتخلص من األدوات الحادة عن آخره، إذ يجب إحكام غلق الوعاء  
 واستبداله بآخر عند امتالء حوال  ثالثة ارباعه. 

 يتم التخلص من كل وعاء بما يحتويه باعتباره وحدة واحدة.  

 ذلك األوعية ا 
 
لمستخدمة لألدوات ارتداء قفازات سميكة عند التخلص من جميع المخلفات بما ف

 الحادة. 

 مناولة األدوات الحادة بطريقة آمنة.   

 األدوات الحادة )صناديق األمان(مواصفات الحاويات المخصصة للتخلص من 

 –غي  قابل للكش  –ذو فتحة ال تسمح بمرور األيدي للداخل -غي  منفذ للسوائل -غي  قابل للثقب  
 ة للبيئة. مصنوع من مادة صديق –يمكن إغالقه بإحكام 

تب عل ذلك من اصابة من    اكياس القمامة لما يي 
 
ال يسمح بالتخلص من اإلبر واألدوات الحادة ف

 صناديق االمان. 
 
 يحملونها بعد ذلك ويجب التخلص منها ف
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حقوق المنتفعة وعالقتها بجودة  5 
 الخدمة

5 
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حقوق المنتفعات وعالقتها بجودة 
 الخدمة

  الطب   ه  تقديم أفضل الخدمات الصحية وفق أحدث  الخدمات جودة
الصحية من المنظور المهب 

ات  التطورات العلمية والمهنية، ويحكم ذلك ثالث نقاط رئيسية: أخالقيات الممارسة الصحية، الخي 
 ونوعيتها والخدمة الصحية المقدمة

  ب
كي   عل طريقة الحصول عل والجودة من منظور المستفيد أو المريض، قد تختلف عن المفهوم المهب 

الي 
  النظام المتقدم أن يركز عل فرض التنظيمات وسن

   الخدمة ونتيجتها النهائية، وهنا ال يكف 
يعات الب  التشر

   تبب  عل أسس مهنية أو تنظيمية محددة دون االلتفات إل احتياج ورغبة
وطموح وآمال المستفيد النهانئ

  الخدمة الطبية يجب 
 
  العالج معرفة شكوى واحتياج المريض، من كل ذلك، وف

 
أن تكون الخطوة األول ف

  هو معالجة أو التغلب عل تلك الشكوى، والتفاصيل ما بي   ذلك تعتي  مفيدة 
ويجب أن يكون الهدف النهانئ

  هذا  للمريض ولكنها ليست
 
الهدف من مراجعته لطلب العالج، وأفضل طريقة لمعرفة تحقق الجودة ف

   الجانب تكمن
 
 منها عل مدى جودة الخدمة.  قياس مدى رضاء المنتفعات بطرق مقننة يمكن االستدالل ف

حصول المنتفعات عل حقوقهن تعد ركنا اساسيا من أركان جودة الخدمة الصحية من منظور المستفيدات 
 من الخدمة. 

  تبنتها وزارة الصحة 
والسكان ووضعت لذلك كانت أهمية تعرف مقدم  الخدمة عل حقوق المنتفعات والب 
 لها العديد من السياسات واالجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الحقوق. 

لذلك تم تصميم وتطوير المعايي  القياسية لتقديم خدمات تنظيم األرسة لىك  تكون اساسا يعتمد عليه مقدمو 
إتباعها من مقدم  الخدمة.  وقد احتوت عل العديد من السياسات واالجراءات الكفيلة بتحقيق الجودة عند 

 كما تتضمن سياسات وإجراءات تحقيق حقوق المنتفعات.  الخدمة

  أن
 :الحط 

  تضعها وتتبناها وزارة الصحة والسكان للتعامل مع األوضاع  السياسة 
ه  مجموعة المبادئ الب 

اتيجية المحددة. ويتم صياغة هذه السياسات للتأثي   الصحية الجارية ولتحقيق األهداف االسي 
  والس

  الحدود الب 
 
  تتم ف

  صالح المواطن والب 
 
  تصب ف

يطرة عل جميع القرارات واألنشطة الب 
ولىك  يتم التأكد من تطبيق السياسات المختلفة بطريق دقيقة، تم وضع  ترسمها هذه السياسات. 

 قوائم باإلجراءات الكفيلة بتحقيق هذه السياسات. 

لسياسات وترجمتها إل خطوات عملية منتظمة ه  المنهجية المستخدمة للتعبي  عن ا اإلجراءات 
، فهما بمثابة الوجهي   لعملة  داخل المنشأة الصحية. والسياسات واإلجراءات البد أن تكونا متكاملتي  
جمة إل أفعال تؤدي إل  واحدة، واستخدامهما معا يضمن أن تكون وجهة نظر الوزارة ورؤيتها مي 

 تيجة واقعية تتفق مع هذا الرأي. ن
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 وق المنتفعاتحق
   المنتفعة حق

ن
 المعلومات عل الحصول ف

ام بتوفي  معلومات سليمة  يجب عل مقدم  الخدمة )األطباء والممرضات  
والرائدات الريفيات( االلي 

ومكتملة عن الممارسة الصحيحة لتنظيم األرسة ألفراد المجتمع خارج وداخل المنشأة الصحية، والتأكد 
يجب عل  مقدم المشورة أن يدعم المنتفعة . هؤالء األفراد لهذه المعلوماتباستمرار من درجة استيعاب 

  تلبية احتياجاتها وتنظيم أرستها –نحو اختيار الوسيلة األنسب لها 
 
  تساعدها ف

من خالل المعلومات  –والب 
  ظلها تقوم المنتفعة بممارسة االختيار الحر. 

 
  ف

  يقدمها مقدم المشورة للمنتفعة والب 
 الب 

  تساعدهن عل اختيار سليم  داخل 
عيادة تنظيم األرسة يتم إمداد المنتفعات الجدد بالمعلومات الب 

 للوسائل المناسبة لحالتهن الصحية واالجتماعية. 

 الحمل بعد االختيار.  منع باستخدام وسائل كل المنتفعات الجدد يتلقي   المشورة الخاصة 

ددات يتلقي   المشورة المناسب   ة. كل المنتفعات المي 

  يحتجن إل رعاية خاصة يتلقي   المشورة المناسبة لتنظيم األرسة.  
 كل المنتفعات الالن 

ددات عل جميع عيادات صحة األرسة وتنظيم األرسة توعية عن الحماية   تتلف  كل السيدات المي 
 المزدوجة من الحمل ومن األمراض المنقولة جنسيا. 

ددات عل جميع عيادات  صحة األرسة وتنظيم األرسة توعية عن أهمية  تتلف  كل السيدات المي 
 االكتشاف المبكر ألورام الثدي. 

ددات عل جميع عيادات صحة األرسة وتنظيم األرسة ممن تعدين سن ال    تتلف  كل السيدات المي 
 عاما توعية عن سن انقطاع الدورة الشهرية )سن اليأس(.  45

ددات عل جميع عيادات صحة  األرسة وتنظيم األرسة معلومات كافية عن  تتلف  كل السيدات المي 
 ختان اإلناث. 

 حق الوصول إل الخدمة بسهولة

العمل عل تسهيل وصول كل األفراد -عل كل المستويات -يجب عل مقدم  الخدمة ومسئول  تنظيم األرسة 
  أو أي واألزواج إل خدمات تنظيم االرسة والصحة اإلنجابية بغض النظر عن المستوى االجتماع  أو 

 
الثقاف

  تقديم الخدمة. 
 
ورية   خصائص أخرى قد تؤدى إل عدم تحري المساواة ف كما يجب أن تتخذ الخطوات الض 

لضمان وصول الخدمات للمجتمعات المستهدفة وخاصة هؤالء الذين يعانون من صعوبة الوصول إل 
  المناطق النائية والمحرومة من الخدمة والعشوائيات 

وأيضا األفراد الذين يعانون من الخدمات مثل: ساكب 
 إعاقات ذهنية كانت أو جسدية. 

 يوجد مقدمو خدمات مؤهلون بعيادة تنظيم األرسة.  

ات والمستلزمات األساسية.    يتوافر بالعيادة مجموعة كاملة من التجهي  

 رسوم خدمات تنظيم األرسة محددة ومعلنة.  

ط. يتيح مقدمو الخدمة خدمات تنظيم األرسة لجميع األفرا   د واألرس دون قيد أو رسر
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 يوجد نظام إحالة معلن ومفعل.  

  حرية االختيار واتخاذ القرار حق المنتفعة
ن
 ف

ام بتقديم المساعدة للمنتفعات لممارسة االختيار الحر المبب  عل المعرفة  يجب عل مقدم  الخدمة االلي  
  لكل منتفعة التخاذ 

 
 قرار االختيار حسب ظروفها.  لوسيلة منع الحمل، كما يجب إعطاء الوقت الكاف

 وسائل منع الحمل متوافرة  

 تتلف  المنتفعة المعلومات األساسية عن كل االختيارات المتاحة.  

  تنفيذه.  
 
 موافقة المنتفعة عل أي إجراء قبل البدء ف

 تتلف  المنتفعة الدعم الذي تتوقعه عند اتخاذ قرار عدم االستمرار.  

 حق الخصوصية والشية

ام االهتمامات واحتياجات المنتفعة -م  الخدمة يجب عل مقد توفي  بيئة داخل العيادة تشعرها -احي 
  تدل بها و أي خدمات تحصل عليها. كما يجب عل 

بالطمأنينة وتؤكد اإلحساس بشية المعلومات الب 
ام بتقديم المشورة وإجراء الفحص الطب   وتقديم خدمات تنظيم ا في   االلي   ألرسة مقدم  الخدمة والمشر

 بحجرة مخصصة لذلك، توفر الخصوصية أثناء تلف  الخدمة. 

 وجد مكان للمشورة وتقديم الخدمة يوفر الخصوصية ويضمن الشية. ي 

ام ورسية.    يتم تداول المعلومات الخاصة بالمنتفعات باحي 

ام والراحة وإبداء   الرأيحق االحت 

  أماكن انتظار الحصول يجب عل مقدم  الخدمة معاملة المنتفعات بلطف واهتمام 
 
وتوفي  وسائل الراحة ف

  
 
اكهن ف عل الخدمة وإعطاء المنتفعات الفرصة للتعبي  عن آرائهن بحرية، هذا باإلضافة إل التأكيد عل إرسر
  صالح النظام. 

 
 عملية التخطيط الخاصة بنظام تقديم الخدمة بالمكان واالعتداد بآرائهن مادامت تعمل ف

ددات عل العيادة. عيادة بكل العاملي     ام مع المي   تنظيم األرسة يتعاملون باحي 

  جودة الخدمة.  
 
 يوجد بالعيادة نظام الستطالع رأى المنتفعات ف

 مكان االنتظار مالئم المنتفعات.  

 وقت االنتظار مالئم للمنتفعات.  

ام والتقدير أثناء تقديم الخدمة.    تشعر المنتفعة باالحي 
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 حق االستمرارية

مقدم  الخدمة توفي  خدمات تنظيم األرسة للمنتفعة واستمرارية إمدادها بوسائل منع الحمل  يجب عل
  
 
ام رغبتها ف   ترغبها، وإذا أرادت المنتفعة التوقف عن استخدام وسيلة منع الحمل البد من احي 

للمدة الب 
م مقدمو الخدمة بتقديم العون لها.   ذلك، ويلي  

 الخاصة باإلمداد المستمر بالوسيلة والخدمات المتعلقة بها. المنتفعة تحصل عل كل المعلومات  

 يتم تحديث المعلومات الخاصة بالمنتفعات بالسجالت الطبية عل الدوام.  

  االستخدام يتم بشكل سليم.  
 
  عدم االستمرارية ف

 
 التعامل مع المنتفعات الراغبات ف

 حق السالمة وتلق  خدمات صحية آمنة

ددات عل يجب عل مقدم  خدمات تنظي ام بمعايي  الجودة أثناء التعامل مع السيدات المي   
م األرسة االلي 

عيادة تنظيم األرسة طلبا لوسيلة منع حمل فعالة وآمنة. كما يجب عليهم التعرف باستمرار عل المخاطر 
والمضاعفات المحتمل حدوثها وتهدد صحة وحياة السيدات المنتفعات أثناء تقديم الخدمة، واتخاذ كل 
 التدابي  الممكنة لممارسة تنظيم األرسة بطريقة تضمن السالمة واألمان للمنتفعات داخل العيادة وخارجها. 

 يتوافر لمقدم  خدمات تنظيم األرسة أدلة العمل والمراجع الالزمة لتقديم خدمات آمنة 

 يتواجد بعيادة تنظيم األرسة عل الدوام مقدمو خدمة مؤهلون 

 اءات اإلكلينيكية عند تقديم وسائل منع الحمليتبع مقدمو الخدمة اإلجر  

 يوجد نظام للتعامل مع الفحوصات المعملية بأمان 

 وجد نظام للفحص الطب   للمنتفعات ي 

المنتفعات لديهن دراية كاملة باالستخدام الصحيح للوسائل والمخاطر المحتملة والتضف السليم  
 تجاهها

  تهدد صحة  
 وحياة المنتفعات ومقدم  الخدمةيوجد نظام إلدارة المخاطر الب 

 يوجد نظام فعال للسيطرة عل انتقال العدوى داخل عيادة تنظيم األرسة 
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 6 مشورةال
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 المشورة
ه  عملية اتصال مبارسر يستطيع من خاللها شخص أو أكير تقديم الدعم التوجيىه  لشخص أو  المشورة

  تسمجموعة من األشخاص لتحديد احتياجاتهم 
  السلوكيات واتخاذ القرارات المناسبة الب 

اعد عل تبب 
 السليمة. 

  تنظيم األرسة: ه  حوار تفاعل  منظم بي   مقدم الخدمة من ناحية والمنتفعة  من
 
ناحية أخرى،  المشورة ف

  تلبية احتياجاتها المعلوماتية)المعرفية( من تنظيم 
 
يقوم من خاللها مقدم الخدمة بتوجيه ودعم المنتفعة ف

األرسة والصحة اإلنجابية و مساعدتها عل اختيار الوسيلة الب  تناسب ظروفها و احتياجتها هذا باإلضافة إل 
لدى المنتفعة فيما يتعلق باستخدام وسيلة تنظيم أرسة  تبديد المخاوف أو الشكوك أو الشائعات الكائنة

 معينة مثال، وتكوين اتجاهات إيجابية لدى المنتفعات. 

  
ن
 الصحة اإلنجابية و تنظيم األرسة أهداف المشورة ف

  جلسات الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة يمكن أن تستخدم ألهداف متنوعة: 
 
 المشورة ف

  استخ 
 
 دام وسيلة لمنع الحمل من عدمه. تقرير الحاجة أو الرغبة ف

الوصول بالمنتفعة إل اختيار حر مبب  عل المعرفة لوسيلة منع الحمل.  ذلك لتجنب اإلجهاض  
 غي  اآلمن والحمل غي  المرغوب فيه. 

 التعريف بالوسيلة المختارة وكيفية االستخدام السليم و األثار الجانبية.  

 ب عند حدوث مشاكل. التغلب عل القلق واتخاذ القرار المناس 

  الموضوعات المتعلقة بالحماية من األمراض المنقولة جنسيا.  
 
 المساعدة ف

ة.    إعداد الزوجي   لتبب  مفهوم األرسة الصغي 

مساعدة الزوجي   عل إقامة عالقة زوجية صحيحة وإنجاب طفل سليم من خالل تقديم المشورة  
 للمقبلي   عل الزواج. 

. العناية بالصحة اإلنجابية ل   لمراهقي  

ار المتعلقة به.    مناهضة ختان اإلناث وتقديم المشورة والتوعية باألض 

  تنظيم األرسة لتحقيق المساواة والمشاركة  
 
توفي  المعلومات والمشورة الالزمة للرجل للمشاركة ف

 اإليجابية لكل من الرجل والمرأة. 

ن   مواصفات مقدم المشورة المتمت 

 األرسة، ومدركا ألثره اإليجان   عل أفراد المجتمع كافة. أن يكون مؤمنا بأهمية تنظيم  

أن يكون لديه معرفة بالموضوعات المتعلقة بالصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة واألمراض المنقولة  
ات المتعلقة باحتياجات األرس لخدمات الصحة  جنسيا، باإلضافة إل معرفة التوجهات والمتغي 

 اإلنجابية وتنظيم األرسة. 

  تنظيم أرسهن. أن يك 
 
 ون لديه الرغبة والحماس لمساعدة المنتفعات ف
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  )لغة الجسد( وإلقاء األسئلة  
أن يمتلك مهارات االتصال مثل: االستماع اإليجان   واالتصال غي  اللفط 

 وتقديم المعلومات بصورة واضحة. 

شعة(، أن يمتلك التوجهات/السلوكيات السليمة متضمنة تجنب إصدار األحكام المسبقة )المت 
ام المناسب والحرص عل مصلحة المنتفعات.   والتمتع برحابة الصدر وسعة األفق وإظهار االحي 

  وبخاصة من األخطاء والحرص عل تطوير  
أن يحرص عل امتالك الرغبة الدائمة للتعلم الذان 

 المهارات. 

 أن يكون منفتحا عل مختلف الثقافات ونظم الحياة.  

 وعادات وقيم الفئات المستهدفة من الخدمة. أن يكون عل دراية بثقافة  

 بيئة المناسبة لعقد جلسة المشورةال

إل توفي  المكان والمناخ من األهمية أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المنتفعة بالراحة واالهتمام، باإلضافة 
 احتياجاتها بكل ارتياح. للخصوصية حب  تتمكن المنتفعة من اإلحساس باألمان ومن ثم تقوم بمناقشة  الالزم

  عقد جلسة المشورةالوسائل واألدو 
ن
 ات المساعدة ف

ه  أداة تساعد المنتفعات التخاذ القرار المبب  عل المعرفة، وتغط النقاط  اللوحة القالبة:  
األساسية عن وسائل تنظيم األرسة والصحة اإلنجابية. وقد صممت هذه األداة بحيث يستطيع كل 

م الخدمة رؤية نفس الصفحة، غي  أن صفحة المنتفعة بها صور وصفحة مقدم من المنتفعة ومقد
 الخدمة بها معلومات. 

يا الوسائل:   ه  أداة لمساعدة المنتفعات التخاذ قرار استعمال وسائل تنظيم األرسة ، وتعرض  كافتت 
الوسائل من خاللها جميع وسائل تنظيم األرسة مفتوحة للمنتفعات للتعرف عل أنواع وأشكال 

 المختلفة. 

الملصق هو قطعة من الورق بها كلمات وصور تنقل رسالة إل من يتطلعون إليها. ويمكن  الملصقات:  
ويد بالتوجيهات    تقديم المعلومات والنصائح والي  

 
استخدام الملصقات استخداما فعاال ف

امج.   واإلرشادات واإلعالن عن األحداث المهمة والي 

ات-رة عن )كتبه  أداة عبا المطبوعات:   الرسومات( تتضمن معلومات عن الوسائل -الصور-النشر
جاع المعلومات.   أو عن كل وسيلة منفصلة، يمكن ان تحتفظ المنتفعة بتلك المطوية السي 

 مستخدم لخطوات األساسية للمشورة الناجحةا

حيب بها وقدم  نفسك لها. القيام بتحية المنتفعمقابلة جيدة: . م   مكان  تنفيذ جلسةة والي 
 
المشورة ف

 استخدام إسم المنتفعة أثناء التحدث معها.  مري    ح يتمي   بالخصوصية. 

سؤال المنتفعة عن سبب حضورها للعيادة و احتياجاتها و رغباتها اإلنجابية مع : سؤال المنتفعات س. 

ورة اإلصغاء التام لها.   استخدام أسئلة سهلة وبسيطة وواضحة مع ض 
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 ئل تنظيم األرسة المختلفة وطرق استخدامها و مزاياها و عيوب  ها. بوسا: توعية المنتفعات ت. 

إن القرار األول واألخي  هو قرار المنتفعة مع مساعدتها عل االختيار األنسب  : اختيار أنسب البدائل خ. 

حه للمنتفعة.    ال تناسب هذا االختيار يجب رسر
  وإذا وجد بعض االعتبارات الطبية الب 

  تم اختال : دليل االستخدام د. 
ح للمنتفعة كيفية استعمال وسيلة تنظيم األرسة الب  يارها واآلثار الجانبية شر

وتعريفها عالمات الخطر إن وجدت وارشادها بما يجب أن تتبع عند ظهور أي من عالمات الخطر المحتملة 
  وسؤال المنتفعة إذا كان لديها أي أسئلة أو استفسارات. 

لزيارة التالية وتوصيات المتابعة لكل منتفعة والتسجيل لها موعد الزيارة تحديد موعد ا : متابعة المشورة م. 

 وإخبارها مب  وأين تذهب عند الطوارئ. 

 اذا يجب فعله لتحقيق مشورة ناجحةم

 التخطيط الجيد

 إعداد المكان الجيد والمري    ح الذي يمكن تقديم خدمة المشورة فيه ويتمي   بالخصوصية.  

  تتيح له الرد عل كافة التساؤالت  
 يجب أن يتوفر لمقدم المشورة المعلومات الكاملة الب 

 الخاصة بتنظيم األرسة والصحة اإلنجابية.  

  تمكنه من التعرف  
يجب عل مقدم المشورة استخدام األسئلة المفتوحة واألسئلة المتعمقة الب 

 عل معلومات ومشاعر المنتفعات. 

 ة اإلنصات الجيد للمنتفعة. يجب عل مقدم المشور  

   التنظيم

 تجهي   بيئة االتصال )المكان المخصص للمشورة( مقاعد مريحة، مكان هادئ ومساحته مناسبة.  

يا الوسائل(.    تجهي   عينات من الوسائل )كافيي 

 تجهي   المطبوعات والنماذج المتاحة مثل اللوحة القالبة والمطويات.  

 تجهي   وتوجيه المنتفعة

 يكون الغرض من المشورة تحفي   المنتفعة لفكرة تنظيم أرستها. أحيانا  

 اختيار الوسيلة الب  تناسب ظروفها  
 
 . واحتياجاتها مساعدة المنتفعة عل اتخاذ القرار السليم ف

 المالحظة والتغذية الراجعة

  االعتبار  
 
عند  قوة المالحظة والقدرة عل االنصات لرأى المنتفعة، واالهتمام بما تقوله أخذه ف

 وصف العالج أو اختيار الوسيلة. 
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 األقراص الفمية لتنظيم األرسة
 المركبـة تنظيم األرسة أقراص

وجستي   و هرمونا عل جرعات منخفضة من هرمون األرسة تحتويلتنظيم ه حبوب  وجي   مثل  لي  األسي 
 جسم المرأة. 

 
وجي   ف ون و األسي  وجستي   الهرمونات الطبيعية هرمون الي 

 الفاعلي ة

 . وصحيحةمنتظمة ستخدمت بطريقة عالية الفعالية إذا ما أ

 الوسيلة للحمل:  كيفية منع

 . التبويضحدوث  تمنع 

اقهجزئيا عن طريق زيادة لزوجة مخاط عنق الرحم مما يجعل من الصعب أن يتم   من قبل  اخي 
 الحيوانات المنوية. 

ات  الممي  

 . وصحيحةمنتظمة بطريقة  استعمالها عالية الفاعلية عند  

 الدورة الشهرية وتقلل من عدة أيام نزول الدم وكميته.  انتظامتساعد عل  

ة نزول الدم وكميته.     عالج األنيميا ألنها تقلل في 
 
 تساعد ف

  تقليل اآلالم والتوتر المص 
 
 احب للحيض. تساعد ف

 . ستخدامالحمل واإلنجاب فور التوقف عن اال تعود الخصوبة والقدرة عل  

 الحماية من رسطان الرحم  
 
 .والمبيضتساعد ف

 األعراض الجانبية: 

 بداية االستخدام 
 
 مثل: ما تختف   ولكن رسعانقد يحدث بعض األعراض الجانبية البسيطة ف

 منتصف الوجبة للتقليل من احتماالت الشعور  )يستحسنغثيان وصداع بسيط  
 
أخذ القرص ف

 بالغثيان(. 

  .   غي  أوقات الحيض وبخاصة إذا نسيت المرأة أخذ قرًصا أو أكير
 
 نزول قطرات دم ف

 ات: دال تناسب السي

 المرضعات حيث أنها تؤثر عل كمية وجودة لي   األم.  

  القلب  المصابات بأمراض 
 
(  140/90)ضغط الدم  اعوارتفصمامات القلب وجلطات ف أو أكير

 ومريضات مضاعفات السكر. 

 سيجارة يومًيا.  15سنة ويدخن أكير من  35المدخنات خاصة إذا كان عمرهن أكير من  
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  : االستعمالكيفية 

 تأخذ السيدة قرًصا  
ً
يط ) يوميا ول الدم حب  تتم الشر يوًما(. ثم تتوقف  21بدًءا من اليوم األول لي  

ا آخر 
ً
يط  . بضف النظر عن عدد أيام الحيض السيدة عن أخذ األقراص لمدة سبعة أيام ثم تبدأ رسر

يط   يط تبد االنتهاءرص بعد ق 28عل  يحتوي الذيالشر يط  أ من جميع األقراص الموجودة بالشر رسر
يط يحتوى عل   اليوم التال ألن الشر

 
 األسبوع الرابع(. أقرا 7جديد ف

 
 ص غي  هرمونية )ف

يط. لذا يجب عل السيدة    الحرص عل أتباع السهم الموجود عل ظهر الشر

 أقرب وقت لضمان فاعلية  
 
ء أو اسهال أكير من يومي   يجب استشارة الطبيب ف

 
 حالة حدوث ف

 
ف

 الحبوب. 

 ب الب  تم نسيانها: ه مع الحبو ما يجب عمل

 أقرب وقت تتذكر فيه  
 
 يجب أن تتناول السيدة الحبة الب  نسيتها ف

 
 الحبوب وتستمر ف

 
  . تناول باف

يط متأخرا  3إذا نسيت    استخدامأيام تأخذ الحبوب الب  نسيتها مع  3حبوب أو أكير أو بدأت الشر
 الذكرى أو تجنب الجماع 

 
 أيام التالية.  7ال الزوج للواف

 حالة: يجب الرجوع للطبيب وا
 
 ستشارته ف

  .  البطن، الصدر، أو الساقي  
 
 ألم شديد ف

 . غي  معتاد صداع شديد  

   
 .مصحوب بأعراض منذرةصداع نصف 

 . الجلد أو العي    اصفرار  

 أقراص متتالية.  3نسيان أكير من  

 ن الواحدأقراص تنظيم األرسة ذات الهرمو 

ون  تحتوي لتنظيم األرسةه حبوب  وجستي  وجستي   مثل هرمون الي  عل جرعات منخفضة جدا من الي 
 جسم المرأة. 

 
 الطبيىع ف

 الفاعلي ة: 

 . وبطريقة صحيحةفاعليتها عالية إذا استخدمت بأنتظام  

 ستخدمت أثناء الرضاعة الطبيعية. أعالية الفاعلية إذا ما  

 تقل فاعليتها بي   المستخدمات من غي  المرضعات.  

 سيلة للحمل: نع الو كيفية م

 تزيد من لزوجة مخاط عنق الرحم فيصعب بذلك مرور الخاليا الذكرية )الحيوانات المنوية(.  

 تمنع حدوث التبويض.  
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ات:   الممي  

 يمكن استخدامها أثناء الرضاعة الطبيعية.  

 ال تتعارض مع العالقة الزوجية )الجماع(.  

وجستي   فقط. ال تتأخر عودة الخصوبة بعد التوقف عن استخدام    الحبوب المحتوية عل  الي 

 يمكن أن تستعملها كل السيدات تقريبا بفاعلية وأمان بما فيهن 

  الطبيب.  وبعد استشارةبعد الوالدة  المرضعات 

 بعد الوالدة و بعد استشارة الطبيب.  وغي  المرضعات 

  لديهن أطفال أو  
  الالن 

 لم ينجي   قط،  الالن 

ةبعد اإلجهاض أو بعد الحمل    . خارج الرحم مبارسر

  
ً
  يدخننها يوميا

 . مدخنات السجائر بغض النظر عن عمرهن أو عدد السجائر الب 

 أو سابقا  
ً
 . المصابات باألنيميا )فقر الدم( حاليا

 من دوال  الساقي    
  يعاني  

 . الالن 

ي.   وس نقص المناعة البشر  المصابات بفي 

 الجانبية: األعراض 

 بداية االستخدام و لكن رسعان ما تختف  مثل: قد يحدث بعض األعراض الجانبية البسي
 
 طة ف

  .   غي  أوقات الحيض وخاصة إذا نسيت المرأة أن تأخذ قرًصا أو أكير
 
 نزول قطرات دم ف

ول الدورة الشهرية.  انقطاعقد يحدث    مؤقت لي  

 صداع بسيط.  

 : موانع االستخدام

 : لكل من أرسة عادة ال يفضل استعمال األقراص أحادية الهرمون كوسيلة تنظيم

 من جلطة دموية باألوردة العميقة بالساق أو الرئة.  
ً
  يعاني   حاليا

 الالن 

 المصابات بشطان الثدي.  

  يعاني   من أمراض  
ة،الالن   الكبد.  أو أورام أو التهابات، خطي 

,أو الفينوتوين  , أو األوكس  كاربازيبي     يتعاطي   عقارات الباربتيورات أو الكاربامازيبي  
 الالن 

، يجب هنا إعطاء السيدة وسيلة حماية إضافية حيث إن هذه العقاقي   يميدون أو الريفامبيسي   أوالي 
 تقلل من فعالية األقراص أحادية الهرمون .  

 : االستعمالة كيفي

ات     نفس التوقيت من كل يوم. أنقطاع يجب أن تؤخذ يومًيا بدون أي في 
 
 وف

ها مع  ء تأخذ حبة غي 
 
 اقرب وقت.  إذا حدث اسهال أو ف

 
 استشارة الطبيب ف
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 تناول القرص:  
 
 حدث تأخي  ف

 أقرب وقت تتذكره.  
 
 تتناول القرص ف

 ساعات:  3قد تحتاج إل إتباع تعليمات خاصة إذا تأخرت ألكير من  

o  ال ترضع رضاعة طبيعية أو ترضع و لكن الدورة الشهرية عادت: تتجنب الجماع أو تستخدم
 خالل اليومي   التاليي   

 
 أقرب وقت.  الواف

 
 و تستشي  الطبيب ف

o و  رضع رضاعة طبيعية و لم تعد الدورة الشهرية: ال داع الستخدام وسيلة حماية أضافيةت
 أقرب وقت. 

 
 تستشي  الطبيب ف

   استشارتهيجب الرجوع للطبيب و 
 
  حالة:  ف

   
 .مصحوب بأعراض منذرة. صداع نصف 

ة.   ات طويلة أو بكميات كبي    نزيف غي  معتاد لفي 

.  رار اصف   الجلد أو العي  

 ألم شديد أسفل البطن ربما تكون حامل.  

  ساعات.  3نسيان قرص أو التأخر عن ميعاد القرص أكير من  
 
 

 أهم الشائعات المتعلقة بأقراص تنظيم األرسة

ال تسبب أقراص تنظيم األرسة العقم بدليل أن مقدم  الخدمة  أقراص تنظيم األرسة تسبب العقم:  
  موعدها خشية أن يحدث حمل وقد يلجأ مقدمو 

 
يركزون عل أهمية أن تأخذ السيدات األقراص ف

  موعدها. 
 
  ال يتذكرن أخذ األقراص ف

 الخدمة لتغيي  الوسيلة للسيدات الالن 

تنظيم األرسة أي نوع من أنواع األورام سواءا  ال تسبب أقراص أقراص تنظيم األرسة تسبب األورام:  
الحميدة أو الخبيثة بل العكس هو الصحيح حيث أثبتت األبحاث العلمية أن أقراص تنظيم األرسة 

  السيدات من بعض األورام مثل: أورام الرحم والمبيضي   الخبيثة. 
 تف 

  : ن   والدة أطفال مشوهي 
ن
طفل به عيوب ة والدة لم تسجل أي حال أقراص تنظيم األرسة تتسبب ف

 األم ألقراص تنظيم األرسة بالخطأ بينما ه  حامل.  استعمالأو تشوهات ناتجة من 
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 ألرسةحقن تنظيم ا
احقن ) حقن تنظيم األرسة احادية الهرمون  (الديبوبروفت 

وجستي   مثل تحتويعن طريق الحقن  لتنظيم األرسةه وسيلة  هرمون  عل جرعات منخفضة من الي 
ون  وجستي   جسم المرأة. الي 

 
 الطبيىع ف

  الفاعلية: 

 بطريقة صحيحة.  استعمالها عالية الفاعلية عند 

 كيفية منع الوسيلة للحمل: 

 تمنع حدوث التبويض.  

 تزيد من لزوجة مخاط عنق الرحم فيصعب مرور الخاليا الذكرية )الحيوانات المنوية(.  

ات  : الممي  

 . اليوم  ال تحتاج إل التذكر  

 . ثر عل العالقة الزوجية )الجماع(ال تؤ  

 توفر الخصوصية بحيث يمكن أال يعلم أحد أن السيدة تستخدم وسيلة لتنظيم األرسة.  

 معظم السيدات( أثناء االستعمال.  
 
 تنقطع الدورة الشهرية )ف

  الحماية من رسطان بطان 
 
 . ة الرحم واألورام الليفية بالرحمتساعد ف

  الحم 
 
 اية من مرض التهابات الحوض وأنيميا نقص الحديد )فقر الدم(. قد تساعد ف

  ذلك السيدات  
 
وجستي   فقط بفاعلية وأمان بما ف تستطيع كل السيدات تقريبا استخدام حقن الي 

  والسيدات  سنة، 40فوق 
،أجهضن  الالن 

ً
والمدخنات بغض النظر عن السن وعدد السجائر  حديثا

،المدخنة 
ً
وس الوالدة(أسابيع من  6)بعد المرضعات  و غي  والمرضعات  يوميا ، والمصابات بفي 

ي.   نقص المناعة البشر

  األعراض الجانبية: 

 بداية االستخدام و لكن رسعان ما تختف  مثل: 
 
 قد يحدث بعض األعراض الجانبية البسيطة ف

  الدورة الحيضية، مثل:  
 
ات ف   غي  أوقات نزول  ،دورة الحيض انتظامعدم  تغي 

 
الحيض قطرات دم ف

 الحيض.  انقطاعأو 

الثدي وآالم بسيطة عند  بامتالء البسيط، الشعور حدوث أعراض جانبية أقل شيوًعا مثل: الصداع  
 الوزن.  أو زيادة ،الضغط عليه

 الحمل لمدة قد تصل إل  
 
 شهور بعد التوقف عن استخدام الحقن.  3قد يحدث تأخر ف
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  موانع االستخدام: 

عادة ال يفضل استخدام الحقن أحادية الهرمون كوسيلة لتنظيم أرسة للسيدات الب  تعان  من أى من الحاالت 
 التالية: 

 أسابيع من الوالدة.  6المرضعات قبل مرور  

  ضغط الدم  
 
  ارتفاع شديد ف

، االنبساط  160 )االنقباض    أو أكير
(. 100مم زئبف    أو أكير

 مم زئبف 

  تعاني   ح 
 من جلطة دموية عميقة بالساق السيدات الالن 

ً
 . أو الرئةاليا

 أو لديهن تاري    خ طب   سابق لمرض بالقلب نتيجة النسداد أو ضيق  
ً
  تعاني   حاليا

السيدات الالن 
 . ايي    بالشر

 تاري    خ سابق لسكتة دماغية.  

  ) ايي     تساعد عل اإلصابة بأمراض جهاز الدورة الدموية )القلب والشر
العديد من عوامل الخطر الب 

 مثل: ارتفاع ضغط الدم أو البول السكري. 

  قبل تقييم مسبباته  مفش،نزيف مهبل  غي   
ة.  الب   تحتمل أن تكون خطي 

  سبق إصابتهن بشطان الثدي. او يعاني   منه حاليا  
 السيدات الالن 

 . سنة 20اكير من  السكريالسيدات المصابات بالبول   

   
 
  يعاني   من مضاعفات البول السكري ف

. الالن  ، أو العي   أو الكل  أو الجهاز العصب   ايي    الشر

ة أو التهاب أو أورام بالكبد.    أمراض خطي 

 : االستعمالكيفية 

  أي يوم من أيام نزول  
 
  أي وقت بعد التأكد من عدم وجود حمل، أو أن تأخذ السيدة الحقنة ف

 
ف
 أيام من بداية الدورة( 7ال  )خالللدورة ا

 نفس الميعاد.  ور كرر أخذ الحقنة كل ثالثة شهيو  
 
 ف

  بعد الموعد المحدد. شهر يمكن أعطائها حب  أسبوعي   قبل أو  

ا   : طريقة اعطاء حقنة ديبوبروفي 

 إل الشنجة باإلضافةالحصول عل جرعة واحدة من الحقنة  

o  :ون أسيتات  العضل  150ديبوميدروكس بروجستي 
 
 مجم للحقن ف

o  العضل  للحقن  23 – 21مقاس -مليلي   2رسنجة  استخداميتم 
o  رسنجة جديدة معقمة ومغلفة جيدا بعد التأكد من تاري    خ  استخداملكل حقنة يجب

 الصالحية
o  يجب ان تكون المنتفعة عل  دراية باسم الحقنة، وكذلك التأكد من معرفة ميعاد الحقنة

 القادمة جيدا
o  بالماء والصابون جيدا األيدييجب غسيل 
o هإذا ك ك ليجف قبل  بالكحول ان مكان الحقن غي  نظيف فيجب تطهي  إعطاء عل أن يي 

   الحقنة
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 تحضي  الزجاجة)العبوه( 

o اليدين  
 يجب رج الزجاجة )العبوة( قبل االستعمال برفق أو فركها بي   راحب 

o  لتطهي  الفتحة العلوية للزجاجة)العبوة( قبل االستعمال بأحد المطهرات داع  ال 
o لزجاجة )العبوة( باردة، يجب تدفئتها إذا كانت ا  

 
راحة اليد حب  تصل لدرجة حرارة الجسم  ف

 قبل االستخدام

 

 تعبئة الشنجة 

o  الفتحة العليا للزجاجة )مصنوعة من 
 
 معقما ف

ً
أدخل سنا

 المطاط( ثم اسحب الجرعة كاملة
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 العضل 
 
 طريقة الحقن ف

o العضل 
 
 عضلة الذراع )العضلة الخلفية  يتم إدخال سن اإلبرة المعقم ف

 
)عضلة اإللية( أو ف

 ( حسب ما تفضله السيدةالخارىح    العلويبأعل الذراع( أو األرداف )الجزء 
o  من إعطاء الحقنة سواء بواسطة المنتفعة او الممرضة االنتهاءال يتم تدليك مكان الحقن بعد 

 التخلص اآلمن من الشنجة والسن 

o   قبل التخلص األمن منها اإلبرةأو كش سن  ال يجب إعادة تغطية أو ثب 
o صندوق األمان 

 
 )صندوق غي  قابل للثقب(.  يتم التخلص منها ف

ال يجب اعادة استخدام الشنجة او السن مرة اخري، فىه  معدة لالستخدام مرة واحدة فقط، والتخلص 
ها،فمن الصعوبة ان يعاد  تصنيعها،منها بعد ذلك. نظرا لطبيعة  ك فان اعادة استخدامها مرة وعل  ذل تطهي 

، وا اخري، قد يساعد عل   وس نقص المناعة اآلدم  وس انتشار بعض االمراض مثل في  اللتهاب الكبدي  )في 
 ن  وس(

  حالة: 
 
  يجب الرجوع للطبيب واستشارته ف

  مصحوب بأعراض منذرة.  
 صداع نصف 

ة.   ات طويلة أو بكميات كبي    نزيف غي  معتاد لفي 

.  اصفرار الجلد أو    العي  

 ألم شديد أسفل البطن ربما تكون حامل.  

( حقن تنظيم األرسة ن  المركبة )المحتوية عل هرموني 
وجستي   و هرمون ا عل جرعات منخفضة من هرمون تحتويعن طريق الحقن  لتنظيم األرسةه وسيلة  لي 

 جسم الم
 
وجي   ف ون و األسي  وجستي  وجي   مثل الهرمونات الطبيعية هرمون الي   رأة. األسي 

 لفاعلي ة: ا

 بالطريقة الصحيحة.  استعمالها عالية الفاعلية عند 

 كيفية منع الوسيلة للحمل: 

 تمنع حدوث التبويض.  

 تزيد من لزوجة مخاط عنق الرحم فيصعب بذلك مرور الخاليا الذكرية )الحيوانات المنوية(.  

ات واألعراض الجانبية: الم  مي  

  الشهر وبذلك تقل  
 
فرصة نسيان السيدة للموعد المقرر للحقنة وتنطبق عليها تؤخذ مرة واحدة ف

ات وعيوب األقراص المركبة لتنظيم األرسة وكذلك األعراض الجانبية.   ممي  



 

 62 

 : االستعمالكيفية 

  أثناء نزول دم الحيض 
 
 )من اليوم األول السابع من الدورة( تأخذ السيدة الحقنة الشهرية األول ف

ول الدم.   ويفضل اليوم األول لي  

 نفس الموعد.  
 
 ثم يتم أخذها شهريا ف

 يمكن أعطائها حب  أسبوع قبل أو أسبوع بعد الموعد المحدد.  

 أهم الشائعات المتعلقة بحقن تنظيم األرسة: 

ا( م األرسةال تسبب حقن تنظي حقن تنظيم األرسة تسبب العقم:   العقم ولكنها تتسبب  )الديبوبروفي 
  
 
تعود  ستخدامى بعض السيدات وعند التوقف عن اال لد تخدامس الدورة الشهرية أثناء اال  انقطاعف

من  أشهر)أقلعدة الحقن ولكن قد تحتاج المرأة ل استعمالة الشهرية منتظمة كما الحال قبل الدور 
 أشهر( لىك يحدث حمل.  9

ا عل تنظيم األرسة حدث  اكتشافأول  حقن تنظيم األرسة تسبب األورام:   لقدرة حقن الديبوبروفي 
  يعالجن من أورام الرحم الخبيثة بنوع من الحقن يحتوي عل نفس الهرمون 

بي   السيدات الالن 
  السيدات من أورام الرحم الخبيثة. 

ا تف  ا ولذلك فإن حقن الديبوبروفي    حقن الديبوبروفي 
 
 الموجود ف

  
ن
ات الطفيفة  الوزن: تسبب الوسائل الهرمونية زيادة ف   قد تسبب الوسائل الهرمونية بعض التغي 

 
ف

كيلو كل سنة ويجب عل السيدة   2إل  1الوزن سواء بالزيادة أو النقصان وقد يكون مقدار الزيادة من 
 مراجعة عاداتها الغذائية. 

  
 األمبالنون() تزرع تحت الجلد  كبسوالت تنظيم األرسة الب 

 الجزء ه عبارة عن أنبوبة بالستيكي
 
  حجم عود الثقاب الصغي  توضع تحت الجلد ف

 
ة ف  الداخل  ة صغي 

وجستي    وتحتويمن الذراع األعل  ون عل هرمون الي  وجستي   جسم المرأة.  الطبيىع  مثل هرمون الي 
 
 ف

 الفاعلية: 

 عالية الفاعلية. 

  كيفية منع الوسيلة للحمل: 

 تمنع حدوث التبويض.  

 تزيد من لزوجة مخاط عنق الرحم فيصعب بذلك مرور الخاليا الذكرية )الحيوانات المنوية(.  

ات  : الممي  

 تحتاج أن تقوم المستخدمة بأي دور بعد تركيبها.  ال  

.  عللها القدرة  
ً
 منع حدوث الحمل بفاعلية عالية جدا

 سنوات(.  3) تستمر فعالية الوسيلة لمدة طويلة 

 تتداخل مع الجماع.  ال  
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 استخدام كبسوالت تحت الجلد بمن فيهن 
ً
: فوق سن  تستطيع كل السيدات تقريبا  

السيدات الالن 
  أو  سنة، 40

،  أجهضن،الالن 
ً
  حدث لهن حمل خارج الرحم حديثا

المدخنات و السيدات أو الالن 
، أو كمية السجائر   بغض النظر عن السن أو 

ً
  يدخننها يوميا

 أو  المرضعات،غي   المرضعات، أو الب 
  كن أو مازلن يعاني   من األنيميا )فقر الدم(، 

  أالالن 
،  والالن   من دوال  الساقي  

والمصابات أيعاني  
وس نقص المناعة اآلدم  .   بفي 

 األعراض الجانبية: 

 بداية االستخدام 
 
 رسعان ما تختف  مثل:  ولكن قد يحدث بعض األعراض الجانبية البسيطة ف

  الدورة الحيضية تغ 
 
ات ف   غي  أوقات دورة الحيض مثل: نزول  انتظام عدممثل: ي 

 
قطرات دم ف

 الحيض.  انقطاعالحيض أو 

عها طبيب مدرب. ال     تستطيع السيدة أن تستخدمها بنفسها حيث تحتاج أن يركبها أو يي  

  .  
كيب رسعان ما يختف    مكان الي 

 
 حدوث ألم ف

 الثدى -غثيان -صداع خفيف 
 
  ألم ف

 من ال تستطيع االستخدام: 

  يعاني   أي من الحاالت التالية، باستعمال الكبسولة كوسيلة تنظيم أرسة: عا
 دة ال ننصح السيدات الالن 

  يعاني   حاليا من جلطة دموية باألوردة العميقة بالساق أو الرئة.  
 السيدات الالن 

ة.     يعاني   من نزف مهبل  غي  مفش قبل التقييم واستبعاد وجود أسباب خطي 
 السيدات الالن 

 سيدات المصابات بشطان الثدي. ال 

  يعاني   من أمراض شديدة أو التهابات أو أورام بالكبد.  
 السيدات الالن 

  يتعاطي   عقار الباربتيورات أو  
،السيدات الالن  أو األوكسكاربازيبي   أو الفينوتوين أو  الكاربامازبي  

يميدون, أو التوبرامات, أو الريفامبيسي   والب  قد تؤثر عل  فعا لية الكبسوالت ولذلك يجب عليهن الي 
ة استخدامهن لهذه العقاقي  . 

 استخدام وسيلة منع حمل إضافية أخري خالل في 

 الكلية، األوعية الدموية، أو العي   أو  
 
السيدات المصابات بمرض البول السكري أو مضاعفاته ف

 .  الجهاز العصب  

ايي   التاجية مث  ، البول السكري عوامل خطورة متعددة لإلصابة بأمراض الشر ل. تقدم السن، التدخي  
 الدم. أو ارتفاع ضغط 

ة )اقل من سنة(.   ة قصي   تأجيل الحمل لفي 
 
 ليست األختيار األول للسيدات الالن  يرغي   ف

 : االستعمالكيفية 

  أثناء الحيض.  
 
  أي وقت بعد التأكد من عدم وجود حمل واألفضل تركيبها ف

 
 ف

كيب و حب  نهاية مدتها الكبسولة يتم تركيبها بواسطة    موضعها بعد الي 
 
 طبيب مدرب و تظل ثابتة ف

  سنوات(.  3) لمدة 
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 الوسائل الرحمية لتنظيم األرسة
 380T Cuاللولب النحاس  

  بعض أجزائه بالنحاس  اللوالب الرحمية النحاسية ه  عبارة عن جسم صغي  
 
مرن من البالستيك، ومغلف ف

كيبه مقدم خدمة صحية   خاصا  –أو سلك نحاس  ملفوف حول بعض أجزائه، يقوم بي 
ً
داخل  –مدرب تدريبا

اللوالب مزودة بخيطي   يمران من عنق الرحم ويتدليان داخل  الرحم. تجويف الرحم عن طريق المهبل وعنق 
 المهبل. 

 الفاعلية: 

ا ولمدة طويلة )فاعلية 
ً
 أو إل أن تتم إزالته(. سنة  12عالية جد

 كيفية منع الوسيلة للحمل: 

ات كيميائية تؤدى إل  منع  علتعمل اللوالب النحاسية بصفة أساسية   التقاء الحيواناتإحداث تغي 
 المنوية والبويضة. 

ات:   الممي  

  . ا وال تحتاج للتذكر اليوم 
ً
 فاعلية عالية جد

 (. سنة 12ه السيدة لتوفي  حماية من الحمل لمدة طويلة )قرار واحد تتخذ 

 يمكن للمرضعات استعمالها بفاعلية عالية.  

ة قليلة من إزالة اللولب.    تعود الخصوبة بعد في 

  أي عمر.  
 
 يمكن أن تستعملها السيدات ف

 انبية: األعراض الج

 بداية االستخدام و لكن
 
 رسعان ما تختف  مثل:  قد يحدث بعض األعراض الجانبية البسيطة ف

  كمية دم الحيض.  
 
ة الحيض مع زيادة ف   في 

 
 زيادة بسيطة ف

 حدوث بعض التقلصات الخفيفة مع الحيض.  

 ال تستطيع السيدة أن تستخدمها بنفسها حيث تحتاج أن يركبها أو يزيلها طبيب مدرب.  

  .  
كيب رسعان ما يختف   حدوث ألم بعد الي 
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 : االستعمالكيفية 

  أي وقت بعد التأكد من عدم وجود حمل.  
 
  أثناء نزول الحيض ويمكن تركيبه ف

 
 األفضل تركيبه ف

ة  استعمالن للسيدات بعد الوالدة أن يبدأن يمك السيدات بعد الوالدة:   اللولب بعد الوالدة مبارسر
ة دقائق من خروج المشيمة )الخالص( أو خالل    تل  الوالدة وق 48ال  وخالل عشر

بل خروج ساعة الب 
 .  السيدة من المستشف 

 خالل اللولب إذا لم يتم تركيب 
 
 أسابيع.  4ساعة الب  تل الوالدة يمكن تركيبه بعد  48ال ف

ة بعد التأكد من عدم وجود  بعد اإلجهاض:    ت مصاحبة لإلجهاض. االتهابمبارسر

  حالة: 
 
 يجب الرجوع للطبيب واستشارته ف

  -سخونة
 
 أو عدم نزول دم الحيض.  -ال تحس وجود الخيط -نزيف -البطن وجع جامد ف

 أهم الشائعات المتعلقة باللولب: 

يركب اللولب داخل الرحم )من خالل قناة عنق الرحم(  اللولب بيشح داخل البطن ويوصل للقلب:  
بتجويف  اتصالمغلق من جميع الجهات وليس له أي ونحن نعرف أن الرحم عبارة عن تجويف 

  يقدر قطرها بأقل من البطن 
ملليمي  وال يسمح  1إال من خالل الفتحة الطرفية لقناة فالوب والب 

  ال ترى إال بالميكروسكوب(. 
ء أكي  من البويضة )الب   

 بمرور أي سر

ن اللولب بيدخل دماغ ال  إذا حدث حمل فإن الجني   يكون داخل كيس  لو حصل حمل:  جني 
نس( يعزله تماًما عن كل ما بداخل ا   ذلك اللولب وال يمكن بأي حال من األحوال أن )الي 

 
لرحم بما ف

 .  يالمس اللولب أي جزء من الجني  

ة راحة بعد إزالة اللوالب:   هذا الفرض غي  صحيح عل اإلطالق ويمكن  تحتاج السيدات لفت 
ة السنوات    يقمن بإزالة اللولب بعد نهاية في 

  أي وقت أن يركب عشر االثناللسيدات الالن 
 
لهن أو ف

  تغيي  
 
  نفس الوقت أو أن يستعملن أي وسيلة من وسائل تنظيم األرسة إذا رغي   ف

 
لولب جديد ف

 الوسيلة. 
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العازلة والموضعية لتنظيم الوسائل 
 األرسة

  الذكـري
 
 الواف

ا، مصنوع من مادة تشبه البالستيك. 
ً
 عبارة عن غالف مطاط  رقيق جد

 : الفاعلية

 الهرمونية والرحمية.  طريقة الصحيحة ولكنها أقل من الوسائلفعالية عالية عندما يستخدم بال

 : لوسيلة للحملكيفية منع ا

  
 
 . الجماع المنوية خارج المهبل أثناء الحيواناتالذكرى يشكل حاجزا يحفظ  الواف

ات:   الممي  

  تنتقل من خالل الممارسة الجنسية بما فيها مرض نقص المناعة المكتسبة  
يمنع األمراض الب 

 (. )اإليدز

 ليس له أعراض جانبية ألنه ال يحتوي عل أي هرمونات.  

 . االستعمالطبيب وال كشف طب   قبل  استشارةال يحتاج إل  

  تنظيم أرسته.  
 
 يشجع مشاركة الرجل ف

 األعراض الجانبية: 

 من الرجال أو النساء.  نادًرا ما يسبب حساسية لعدد قليل 

 يقلل اإلحساس بالممارسة الجنسية.  

  ذكري لكل مرة جماع.  
 
 يستخدم واف

  تمزق أو ثقب إذا أ نادًرا ما يحدث 
 
 ستخدم بطريقة غي  صحيحة مما يقل من فاعليته. بالواف

 : االستعمالكيفية 

  الذكري عل  
 
أن يلمس القضيب المهبل(  )قبلمنتصب قبل الجماع القضيب اليجب أن يركب الواف

 يه حب  ال تسبب تشققه. ويراع عدم وضع أي مادة دهنية أو زيتية عل

  ذكري لكل مرة جماع.  
 
 يستخدم واف

 تستخدم أقراص منع الحمل لحاالت الطوارىء.  
 
 حالة أنقطاع الواف

 
 ف
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  مبيدات الحيوانات المنوية - الموضعية األقراص
  أو تحد من قدرتها عل الحركة ه مواد تحتوي عل مادة فعالة تقتل الحيوانات المنوية،

 
أتجاه البويضة  ف

ة دقائق للتأكد من  داخل المهبل بالقرب من عنق الرحم قبل يتم وضعها و  داخل  انتشارها الجماع بعشر
  متوفرة أما عل شكل أقراص موضعية فوارة أو أقراص مهبلية قابلة للذوبان.  وه  المهبل وتأكيد الفاعلية، 

 الفاعلية: 

امتتطلب ، و من الوسائل الهرمونية والرحمية فعاليتها أقل المهبل قبل كل  التام بوضع القرص داخل االلي  
  تزيد الفعالية عندما توتأخي  التشطيف بعد الجماع بست ساعات.  دقائق،جماع بعشر 

 
ستخدم مع الواف
  الذكري(. 

 
  نفس الوقت الذي يستخدم فيه الرجل الواف

 
 الذكري )أي أن المرأة تستخدم الوسيلة الموضعية ف

 الوسيلة للحمل: كيفية منع 

  معظم األحيان.  
 
  الوسائل الموضعية قتل الحيوانات المنوية ف

 
 تسبب المادة الفعالة ف

  الحيوان المنوي بالبويضة.  
 وقد تسبب عدم قدرتها عل الحركة ومن ثم ال يلتف 

ات:   الممي  

 ومأمونة.  االستعمالسهلة  

 ليس لها أعراض جانبية تقريًبا.  

  القلب أو الكبد أو  استعمالها يمكن لكل النساء  
 
بغض النظر عن سنهن أو معاناتهن من أي أمراض ف

 أي أمراض. 

 . االستعمالطبيب وال كشف طب   قبل  استشارةال تحتاج إل  

 ال تؤثر عل لي   األم.  

 األعراض الجانبية: 

 يمكن أن تسبب تهيًجا وحساسية لبعض النساء أو الرجال.  

  المهبل. بعض األنواع تشعر المرأة بو  
 
 جود سخونة ف

ا الرجل بوجود إفرازات أكير من الطبيىع  والمألوف.  
ً
 تشعر المرأة وأيض

 تسبب مضايقة لبعض السيدات حيث ال يجب التشطيف قبل مرور ست ساعات عل الجماع.  

 المسالك البولية  التهابنادرا ما تسبب  
 
 اليوم. مرتي   ها استخدامعند  وخاصةف

 
  أو أكير ف

 

 : االستعمالكيفية 

ة دقائق.    يجب وضع قرص مهبل  قبل كل جماع بعشر

  حالة تكرار الجماع يوضع قرص آخر.  
 
 وف

 ساعات بعد الجماع.  6ال بعد مرور ال يجب عمل غسيل للمهبل إ 
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 لتنظيم األرسةتقليدية الوسائل ال
 الطبيعية الرضاعة

  أث
 
( تمنع حدوث الرضاعة الطبيعية المطلقة )تغذية الطفل من لي   األم فقط ف ناء الليل والنهار ومن الثديي  

ط أن تكون المرأة لم تحض بعد. تتم هذه العملية من خالل إشارات  الحمل لمدة ستة أشهر بعد الوالدة بشر
سل بدوره إشارات عصبية إل المبيضي    نتيجة مص الطفل لحلمة أمه وتصل هذه اإلشارات إل المخ في 

 المرأة المرضعة. لدى يض وهذه الدائرة تمنع حدوث التبويض فيتوقفان عن إفراز هرمونات المب

 الفاعلية: 

وط الثالثة التالية:  ط أن تتوافر الشر ا بشر
ً
 طريقة فعالة جد

  .  إرضاع الطفل رضاعة مطلقة أثناء الليل والنهار ومن الثديي  

 عدم حدوث الطمث )الحيض(.  

 مدة ال تزيد عن ستة شهور بعد الوالدة.  

وط الثالثة وجب عل السيدة أن تستعمل وسيلة فعالة لتنظيم األرسة.   وإذا اختف  أي من هذه الشر

وط.  6دة )فعالة لمدة محدو   شهور( عندما تتوافر الشر

 يفية منع الوسيلة للحمل: ك

 حدوث التبويض فال يحدث الحمل.  المطلقة تمنع الرضاعة الطبيعية 

ات:   الممي  

ا بالنسبة لألم والطفل. ومأمونة ج االستعمالسهلة  
ً
 د

ا.  
ً
 ليس لها أعراض جانبية مطلق

ء وال تتطلب أي أدوات.    
 ال تتكلف أي سر

 تشجع عل المحافظة عل صحة وغذاء الطفل.  

  .  تساعد عل رجوع الرحم إل حجمه الطبيىع 

 األعراض الجانبية: 

 عل بعض األمهات  . ال توجد أعراض جانبية
ً
 العامالت وخاصة قد يكون صعبا

ا
ام بالرضاعة المطلقة ليال  األلي  

 
ً
 أرسع وقت بعد الوالدة. و نهارا

 
وط الثالثة يفضل استخدام وسيلة تنظيم أرسة حديثة ف  و لصعوبة توافر الشر
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 االستعمال: يفية ك

  إرضاع طفلها فور والدته.  
 
 تبدأ األم ف

 ونهاًرا من الثديي   بالتناوب.  
ا
 تحافظ عل أن ترضعه ليال

 

 صالجماع الناق

ي   الحيوانات ب التقاءال يحدث تعتمد هذه الطريقة عل قذف الرجل للحيوانات المنوية خارج المهبل وبالتال  
 المنوية والبويضات. 

 الفاعلية: 

 فاعلية محدودة. 

 كيفية منع الوسيلة للحمل: 

 . قذف الرجل للحيوانات المنوية خارج المهبل يمنع اللقاء بي   الحيوان المنوي والبويضة

ات:   الممي  

 أي مستلزمات.  استخدامال يتطلب  

 غي  مكلف.  

  .  ال يحتاج إل كشف طب  

  تنظيم األرسة.  
 
 مشاركة الرجل ف

 األعراض الجانبية: 

 يتطلب الحذر من المرأة والرجل أثناء عملية الجماع.  

 ال توجد أعراض جانبية.  

 : االستعمالكيفية 

ة ويتم القذف خارج المهبل. أثناء الجماع يي  ع العضو الذكري من المهبل ق  بل القذف مبارسر
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 الوع  بالخصوبة
  تكون فيها الزوجة مهي

ات الب  ة طريقة تعتمد عل قدرة الزوجي   عل تحديد الفي  أة لحدوث اإلخصاب )في 
ة. ويمتنع  التبويض(، ة الجنسية أثناء هذه الفي    للنساء  مثال  أسلوب  وهو  الزوجان عن المعارسر

لديهن  الالن 
إل  8للحمل ه أيام عرضة الب  يمكن للمرأة أن تكون  األيام .يوما 32-26تكون بي    منتظمة دورات حيض

 من بداية دورة الطمث لها.  19

 الفاعلي ة: 

 محدودة. 

 كيفية منع الوسيلة للحمل: 

  تكون فيها بويضة الزوجة مهيأة لإلخصاب متناعاال 
ات الب    الفي 

 
 . عن الجماع ف

ات:   الممي  

 أي مستلزمات.  استخدامال يتطلب  

 غي  مكلف.  

  .  ال يحتاج إل كشف طب  

  تنظيم األرسة.  
 
 مشاركة الرجل ف

  األعراض الجانبية: 

 يتطلب الحذر من المرأة والرجل.  

 ال توجد أعراض جانبية.  

ة الخصوبة) الوسيلة استخدامكيفية   : (طرق التعرف عل في 

 تبويض. مالحظة مخاط عنق الرحم أو عالمات ال 

 تسجيل حرارة الجسم.  

  تسجيل نزول الحيض عل تقويم شهري.  
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 يم األرسة بعد الوالدة واإلجهاضتنظ
: تنظيم األرسة بعد الوالدة

ً
 أوال

 وقت مبكر من 
 
معرضة  وبالتال تكونأسابيع بعد الوالدة  6إل  4السيدة يمكن أن يحدث لها تبويض ف

 لحدوث حمل. 
تحتاج السيدات إل معلومات عن أهمية تنظيم األرسة بعد الوالدة والوسائل المناسبة للسيدات بعد لذا 

وسائل تنظيم األرسة  استعمالغالبية السيدات تخشي   الوالدة المرضعات منهن وغي  المرضعات ذلك أن 
ة حب  ال تتأثر الرضاعة ال بعض من هذه  تعمالباسطبيعية للمولود أو تتأثر صحتهن بعد الوالدة مبارسر

  لذلك من الناحية المثالية . الوسائل
، لمساعدة رعاية الحملتنظيم األرسة أثناء  استشاراتأن تبدأ  ينبىع 

 تحديد كيفية تجنب الحمل  واألمهاتالنساء الحوامل 
 
يجب أن  بعد الوالدة. غي  المخطط له الجدد ف

 حدوث حمل أخر تنتظر السيدة حب  يبلغ طفلها سنتي   عل األقل قبل أن 
 
  . تفكر ف

 دات المرضعات بعد الوالدة: الوسائل المتاحة للسي

 : ا للتال 
ً
 يمكن للسيدات المرضعات ترتيب أولوية هذه الوسائل بعد الوالدة طبق

 األشهر ال الرضاعة الطبيعية 
 
 حالة عدم عودة الطمث 6المطلقة ف

 
 . األول ف

 . Cu T 380الوسائل الرحمية اللولب النحاس   

 خالل  
 
ة ف  ساعة.  48اللولب بعد الوالدة مبارسر

 تركيب اللولب بعد أربعة أسابيع من الوالدة.  

وجستي      الوالدة.  بعد  األقراص المحتوية عل الي 

ا( بعد ح    أسابيع من الوالدة.  6قن تنظيم األرسة )الديبوبروفي 

  الوالدة.  بعد  اإلميالنونكبسوالت  

 الوسائل العازلة والموضعية.  

 من الوالدة تنظيم األرسة المركبة بعد ستة أشهر  أقراص 

 الوسائل المتاحة للسيدات غي  المرضعات بعد الوالدة: 

 : ا للتال 
ً
 يمكن ترتيب أولوية هذه الوسائل طبق

 . Cu T 380الوسائل الرحمية اللولب النحاس   

 خالل  
 
ة ف  ساعة.  48اللولب بعد الوالدة مبارسر

 من الوالدة. تركيب اللولب بعد أربعة أسابيع  

 يوم من الوالدة.  21بة أو حقن تنظيم األرسة المركبة بعد أقراص تنظيم األرسة المرك 

ا(.    حقن تنظيم األرسة )الديبوبروفي 

 بعد الوالدة.  اإلميالنونكبسوالت  
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 )   . بعد الوالدةا  أقراص تنظيم األرسة المحتوية عل هرمون واحد )بروجستي  

 الوسائل العازلة والموضعية.  

ا: تنظيم األرسة بعد اإلجهاضاث  ني 

 تحتاج السيدة بعد اإلجهاض لنوع خاص من المشورة والنصح: 

 غضون أسبوعي    
 
 األشهر الثالثة األول من  لحاالت تعود الخصوبة للسيدة بشعة ف

 
اإلجهاض ف

 غضون 
 
 حاالت  أسابيع 4الحمل، وف

 
 الثلث الثان  من الحمل.  ف

 
 اإلجهاض ف

أشهر عل األقل  6لمدة  االنتظار إذا كانت تريد أن تصبح حامال مرة أخرى قريبا، يجب تشجيعها عل  
 المتكرر. واإلجهاض الوزن،  ناقصوالدة مولود للحد من خطر 

 يجب معالجة السيدات المصابات بالعدوى أو إصابة األعضاء التناسلية قبل حدوث الجماع.  

  من الحمل )الثلث األول من الحمل(: الثالثة أشهر األولخالل اإلجهاض 

  تل  اإلجهاض يمكن للسي
ة الب    الفي 

 
أي من وسائل تنظيم األرسة المتاحة فوًرا أو خالل  استعمالدات ف

 أسبوع )سبعة أيام من اإلجهاض(. 

  من الحمل: خالل اإلجهاض 
 الثلث الثان 

  تل  اإلجهاض يمكن للسي
ة الب    الفي 

 
أي من وسائل تنظيم األرسة المتاحة فوًرا أو خالل  استعمالدات ف

 .  أسبوع )سبعة أيام من اإلجهاض( ما عدا الحاجز المهبل 
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  منع 
ن
 الحاالت الطارئة الحمل ف

 منع 
 
وهذا يساعدهن  ،منع حدوث حمل غي  مرغوب فيهعل يساعد السيدات  الحاالت الطارئة الحمل ف

  عدم اللجوء لإلجهاض غي  ا
 
ة له. آلمن ف عل هرمون  تحتويه حبوب  وتجنب المضاعفات الكثي 

وجستي    وجستي   فقط أو هرموني   الي  وجي   الي  يمكن أن تمنع  التبويض. تمنع  وهذه الحبوب. واألسي 
 أيام بعد حدوث جماع دون وقاية.  5الحمل عندما تأخذ مبكرا أو حب  

  الحاالت الطارئة الت
ن
 الية: قد تحتاج السيدات لتنظيم األرسة ف

أي وسيلة فعالة لتنظيم األرسة )مثل عودة الزوج من  استعمالحدوث جماع بي   الزوجي   مع عدم  
 السفر فجأة وتكون زوجته ال تستعمل وسيلة فعالة لتنظيم األرسة(. 

  نفس الوقت الذي نسيت فيه السيدة أخذ حبوب تنظيم األرسة يومي    
 
حدوث جماع بي   زوجي   ف

 .  أو أكير

ساعات عن ميعاد  3قرص من حبوب تنظيم األرسة أحادية الهرمون أو التأخر أكير من عند نسيان  
  القرص. 

 شهور.  3التأخر عن ميعاد حقن تنظيم األرسة سواء الشهرية أو كل  

  الذكري أثناء الجماع.  انزالقحدوث تمزق أو  
 
 للواف

 عدم قدرة الرجل عل القذف الخارىح   )خارج المهبل(.  

 . االغتصابحاالت  

  أي حالة من هذه الحاالت التوجه 
 
الطبيب فيما يخص تنظيم األرسة الحاالت  الستشارةيمكن للسيدات ف

 عل الجماع وكلما كان مبكًرا كلما كانت النتائج أفضل. أيام  5قبل مرور أكير من ذلك الطارئة عل أن يكون 
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  تنظيم األرسة 
ن
دور الرجل ف

برنامج ، والصحة اإلنجابية
ن عل  الزواج ، رعايةالمقبلي 

برنامج رعاية الحمل والوالدة 
 األمنة

7 
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  د
ن
تنظيم األرسة والصحة ور الرجل ف

 اإلنجابية
( بوضع برامج وسياسات لتمكي   الرجال من القيام 1994للسكان والتنمية )القاهرة  الدول  أوض المؤتمر 

 ذلك 
 
 القرارات اإلنجابية، بما ف

 
   . تنظيم األرسةوسائل  استخدامو  ختيار ابدور أكير نشاطا ف

أن يبدأ  وينبىع 
امج للشباب  اك الرجال بي  .  لتوعيتهمإرسر بما أن  من أجل تحسي   الصحة اإلنجابية والمساواة بي   الجنسي  

 
 
وريالقرارات العائلية فمن  اتخاذ الزوج مهم جدا ف أن يحصل الرجال عل معلومات صحيحة وكافية  الض 

وسائل تنظيم األرسة مما يساعد  ستخداموالصحة اإلنجابية لتشجيع وتدعيم زوجته ال رسة تنظيم األ  عن
المحافظة عل صحة الزوجة ضمن مسئوليات الزوج و  . عال   استمرار معدل عالية و  استخدامعل معدالت 

 . وتعود فائدتها عل الزوج واألرسة ككل

  تخطيط
 
نظيم عملية الحمل واإلنجاب حب  تتمكن وت، عدد أفراد األرسة مع الزوجة للرجال دور كبي  ف

ة مباعدة مناسبة بي   الحمل والذي يليه من  سنوات كما أثبت البحث العلىم   5إل  3الزوجة من ترك في 
  المحافظة عل صحة الزوجة وصحة األ 

 
ة تساهم بقدر كبي  ف

طفال ومن ثم رفاهية األرسة حيث أن هذه الفي 
  تناسبها فقط بل وسائل ت ستخدامال   تشجيع زوجتهيقتض دور الرجل عل أال يجب و ككل. 

نظيم األرسة الب 
ا: 

ً
 يجب عليه أيض

  مشار  
 
 إل الطبيب.  اصطحابها الوسيلة المناسبة و  اختيار كتها ف

: يذكر  استعمالمساعدة الزوجة عل  
ا
 ها بموعد أخذ األقراص. الوسائل بالطريقة الصحيحة فمثال

  الحاالت  
 
  الذكري أو الجماع الناقص ف

 
أن يستعمل الزوج أحد وسائل تنظيم األرسة للرجال مثل الواف

  ذلك. 
  تقتىص 

 الب 

ة محدودة إذا حدد الطبيب المختص له ذلك والذي قد  متناعالموافقة عل اال   عن الجماع لفي 
  حاالت مثل: نسيان السيدة أخذ األقراص لمدة تزيد عن يومي   أ

 
ستعمل السيدة و عندما تيحدث ف

 أيام نزول الحيض.  انتهاءوسيلة هرمونية بعد 

 محاربة الشائعات المتعلقة بتنظيم األرسة ووسائلها.  

 حالة حصول الزوجة عل وسيلة من القطاع الخاص.  
 
 توفي  الدعم المال للزوجة ف

 الشهرية.  مساعدة الزوجة عل تحمل األعراض الجانبية الخفيفة مثل عدم أنتظام الدورة 

ا:     عن الجماع حب  الشفاء متناعاال يجب عل الزوج األمراض المنقولة جنسي 

  قد تنتقل عن طريق الممارسة الجنسية 
كما أن هناك ،قد يصاب الرجل أو المرأة بمرض من األمراض الب 

ة الجنسية ومكافحة وعالج االتهاب ت قد تصيب المرأة ومن الممكن أن تنتقل إل الرجل عن طريق المعارسر
  من 

  تنتقل عن طريق الجنس تستدع  أن ال يجامع الشخص المصاب زوجته إذا كان يعان 
األمراض الب 

مجامعة زوجته  أمراض تنتقل بالممارسة الجنسية مثل: السيالن أو الزهري أو اإليدز كما يجب أن يمتنع عن
  من 

ا عل صحتها، ت التهابنجان   حب  تشف  تماًما من هذه االت بالجهاز اإل االتهابإذا كانت تعان 
ً
وذلك حفاظ

 هذه األمراض من الزوجة إل الزوج.  النتقالومنًعا 
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 يجب أن يبادر الرجل بالفحص أو يصطحب زوجته للفحص عند ظهور أي من األعراض التالية: 

 ت غي  مألوفة من القضيب أو من المهبل. نزول إفرازا 

ة أو فقاقيع بالمنطقة التناسلية أو تغي  لون الجلد بهذه المنطقة.    ظهور قرح أو دمامل صغي 

 هرش )حكة( بالمنطقة التناسلية.  

   متناعاال 
ن
   العالقات العائليةعن كل أنواع العنف ف

ا جسدًيا أو معنوًيا أو لفظًيا أو نفسًيا 
ً
و عالمة من عالمات التخلف هفالعنف بشب  أشكاله سواء أكان عنف

  جميع الحاالت إل تدهور العالقة  االجتماع  
 
والجهل والعنف العائل  من أبشع أنواع العنف الذي يؤدي ف

  أساسها المودة والرحمة وينعكس عل جميع أفراد األ 
الذين يصابون بالتبلد  رسة وبخاصة األبناءالزوجية والب 

 النفس  والخوف من تكوين أرسة خشية أن تكون عل نفس الشكل.  واالكتئابالحس  

  سن األمان
ن
 ) بعد أنقطاع الطمث( مراعاة حساسية الزوجة ف

ي  هن شعور بأنهن أصبحت غي  ذوات فائدة ويعمق هذا الشعور تجاهل الزوج خ   سن األمان يعي 
 
اصة النساء ف

  هذه المرحلة تحتاج النساء إل عناية صحية ونفسية  واألبناء عامة لمعاناتهن وعدم الوقوف بجانبهن. 
 
ف

  أفراد األرسة من خالل إشعارهن بحب الجميع الصادق لهن 
 
أكير من ذي قبل، كما يحتجن إل دعم من باف

  سبيل تنمية األرسة
 
  . والعرفان بجميلهن وبما بذلنه من جهد ف

  مراعاة
 
   ومراعاة  والمراهقات بطريقة حساسة وسليمة المراهقي   األبناء تربية مشاركة الزوجة ف

 
المساواة ف

 المعاملة بي   األبناء والبنات. 
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ن عل الزواج  برنامج رعاية المقبلي 
  تستحوذ عل االهتمام 

تعد خدمات الفحص والمشورة للمقبلي   عل الزواج من أهم الخدمات الصحية الب 
  دول العالم المتقدمة وذلك لما تحمله من فوائد جمة لزوىح   المستقبل من خالل 

 
ة الحالية بخاصة ف   الفي 

 
ف

  قد تؤثر سلًبا عل 
  المستقبل والب 

 
الحياة الزوجية وعل األبناء وقد تفادي كثي  من المشكالت الصحية ف

 أصبح الكشف والمشورة وإجراء التحاليل الطبية قبل الزواج من األمور الروتينية والالزمة إلتمام العقد. 

  البد وأن يشدد عليها مقدمو الخدمة قبل تقديم الخدمة لزوىح   المستقبل بتعريفهم 
هناك بعض األمور الب 

 أن: 

يكان متساو    يان فيما يخص قرارات اإلنجاب. الرجل والمرأة رسر

 يحتاج الزوجان أن يعرفا المعلومات الخاصة بأمور الصحة اإلنجابية.  

يكته لضمان حصولها عل الخدمة الصحية المناسبة     مساندة رسر
 
ا ف

ً
دور الرجل حيوي ومهم جد

  إلنجاب أطفال أصحاء. 

ن عل الزواجا  لتعامل مع المقبلي 

 الزواج إل سياسة خاصة للحصول عل ثقتهم وقبولهم لهذه الخدمة يحتاج التعامل مع المقبلي   عل
 الحديثة نسبًيا عليهم ويستند هذا التعامل إل: 

 طمأنة الزوجي   وإشعارهما باألمان والتعاطف معهما.  

إعطائهما معلومات صحيحة فيما يخص أمور الزواج واإلنجاب مع تفنيد الشائعات وتصحيح  
 المعلومات الخاطئة. 

  يبوحان بها.  
 ضمان رسية البيانات الب 

 إعطاء الفرصة الكاملة لهما للكالم مع تشجيعهما عل توجيه األسئلة.  

  يجب عل الش
ن عل الزواج معرفتها المعلومات األولية الب    باب المقبلي 

أهمية المشورة وإجراء الفحص الطب   للمقبلي   عل الزواج لتقليل حدوث المضاعفات الصحية  
. والمشك

ا
 الت الزوجية مستقبال

، والتحاليل   ، ثم إجراء الفحص اإلكلينيك   
، من: أخذ للتاري    خ المرض  كيفية إجراء الفحص الطب  

 الطبية مع تأكيد الحفاظ عل رسية المعلومات، ونتائج الفحص. 

التعريف بقيمة المشورة، والفحص للوقاية من وللتعامل مع وعالج بعض األمراض ذات المضاعفات  
ة مثل: اختالف عامل ال المست   دم الزوجي   واألمر  RHقبلية الخطي 

 
 اض المنقولة جنسًيا واإلصابةف

  بالحصبة األلمانية. 
 تهدف خدمات الفحص والمشورة للمقبلي   عل الزواج إل:  

يكان متساويان فيما يخص قرارات اإلنجاب  الرجل والمرأة رسر
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o  .إطار األرسة  
 
 تحسي   الصحة العامة ف

o  .)تقليل المخاطر الصحية المحيطة بالمرأة والجني   )عند حدوث الحمل 

تعد رعاية ما قبل الزواج فرصة ذهبية ليتعامل كل من زوىح   المستقبل مع مقدم  الخدمة واالستفادة  
 من نصائحهم. 

 أهمية الزواج كرباط مقدس يهدف إل تكوين عائلة سعيدة متمتعة بصحة جيدة.  

  قد تنتقل من أحد الزوجي   إل اآلخر والمبادر  
ة بشعة االكتشاف المبكر لبعض األمراض المعدية الب 

 عالجها. 

  ضمان استقرارها.  
 
 المعلومات المناسبة حول الحياة الزوجية وأهمية مشاركة كل من الزوجي   ف

  إنجاب أطفال أصحاء.  
 
  تسهم بقدر كبي  ف

  إجراء بعض التحاليل الب 

  عنارص رعاية ما قبل الزواج

 إعطاء مشورة ما قبل الزواج.  

 . وإجراء الفحص الطب    الطب  أخذ التاري    خ  

  إجراء التحاليل الطبية.  
 إعطاء التطعيمات المناسبة.  

 زواجمشورة ما قبل ال

 الهدف من مشورة ما قبل الزواج: 

  .  منع انتقال العدوى بي   الزوجي  

 إنجاب أطفال أصحاء.  

  قد يتعرض لها زوجا المستقبل.  
 تقويم المخاطر المحتملة الب 

 التثقيف الصح  لراغب   الزواج.  

 التدخل الطب   والنفس  واالجتماع  لتهيئة األفراد للزواج.  

 رأةالمشورة المستمرة للم

ة ما قبل    يجب أال تقتض المشورة عل في 
الزواج فقط بل تمتد إل ما هو أبعد خالل حياتها اإلنجابية ويأن 

 ذلك عن 

 طريق تقديم المشورة المستمرة للمرأة فيما يخص: 

 تنظيم األرسة.  

 أهمية التخطيط للحمل والمباعدة بي   الوالدات.  

ة بعد الزواج و عند اإلجابة    تأجيل الحمل لفي 
 
يمكنك سؤال المقبلي   عل الزواج إذا كنتما تفكران ف

ح وسائل تنظيم األرسة المختلفة  رسر
 
وع ف  بنعم يمكن الشر
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 تفادي اإلصابة باألمراض المنقولة جنسًيا.  

 نصائح التغذية السليمة.  

  وتف 
 ادي حدوث إصابات جسمانية. النشاط البدن 

  للثدي.  
 الفحص الذان 

ل  أو إدمان أو اكتئاب.  
 مشورة خاصة حال اكتشاف حاالت: عنف مي  

  لتاريــــخ الطب   وإجراء الفحص الطب   خذ اأ

 الطب   لراغب   الزواج الهدف من الفحص

ها،   اكتشاف األمراض المعدية مثل: الدرن أو األمراض الجلدية مثل الجرب وااللتهابات الفطرية وغي 
 .   حالة وجود أي مرض معد يجب عالجه قبل الزواج لتجنب انتقال العدوى بي   الزوجي  

 
 وف

عل األعضاء التناسلية أو التأكد من خلو الزوجي   من األمراض التناسلية من خالل عدم وجود قرح  
  حالة وجود أي مرض تناسل  قبل الزواج يجب عالجه 

 
إفرازات غي  طبيعية من الجهاز التناسل  وف

 لتفادي انتقال هذا المرض جنسًيا. 

ورة الكتشاف أي مرض مزمن قد يتأثر بالحمل ويحتاج   اكتشاف األمراض الحرجة: الفحص العام ض 
 ب والكل وارتفاع ضغط الدم ومرض البول السكري. لرعاية خاصة مثل: أمراض القل

 أخذ التاريــــخ الطب   

  تساعد عل االكتشاف المبكر 
يتم أخذ تاري    خ طب   كامل من راغب   الزواج ألن هذا هو أول وأهم األمور الب 

 للمشكالت الصحية ويشمل: 

 سنة.  21سنة والرجل عن  18السن: يجب أال يقل عمر الزوجة عن  

  قد تتأثر  
أمراض عامة سابقة: يجب التأكد من خلو الزوجي   من األمراض المعدية واألمراض الب 

 بالحمل مثل أمراض القلب ومرض البول السكري وكذلك األمراض التناسلية. 

عمليات سابقة: مثل فتح البطن بالنسبة للسيدات أو عمليات دوال  الخصية والفتق اإلرن   بالنسبة  
 للرجال. 

   تاري    خ 
أرسي: لإلصابة بالضغط المرتفع أو البول السكري كذلك يجب السؤال عن األمراض الب 

  حالة وجود أي 
 
تنتقل وراثًيا مثل: ضمور العضالت والهيموفيليا وأنيميا البحر األبيض المتوسط وف

 من هذه األمراض الوراثية يجب تجنب زواج األقارب. 

 وكل ما يتعلق بأمورها. الدورة الشهرية للمرأة: انتظامها ومدتها  

 

 

 ناقسر مع زوج المستقبل العدد األمثل لألبناء بما يتناسب مع وضعكم المال  والصح  لتكوين أرسة سليمة
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 الفحص اإلكلينيك  

يقوم الطبيب بعمل فحص إكلينيك  يشمل الكشف العام الكتشاف أي عالمات لإلصابة بأمراض  
  مع الكشف 

عامة مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الغدد الصماء وكذلك يقوم بعمل كشف باطب 
 عل األعضاء التناسلية الخارجية )إن أمكن(. 

كشف واالهتمام به تساعد عل اكتشاف بعض األمراض مبكًرا حب  قبل إجراء التحاليل دقة هذا ال 
 الالزمة. 

  التحاليل الطبية قبل الزواج

 . RHفصيلة الدم وعامل ال  

.  صورة دم كاملة   و نسبة الهيموجلوبي  

  الدم.  
 
  ف

 سكر عشوانئ

 تحليل بول كامل.  

بالدم الكتشاف مرض البول السكري، تحليل  تحاليل أخرى حسب الحاجة: مثل تحليل نسبة السكر  
 سائل المنوى...الخ. ال

 تطعيمات ما قبل الزواج

 الحصبة األلمانية.  

 لتطعيم ضد االلتهاب الكبدي )ب(. ا 

 يات رعاية ما قبل الزواج والحملتوص 

 توعية بالصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة.    

 تحسي   الظروف الصحية.  

 الحرص عل التطعيمات.  

اف طب   والسموم البيئية.    تجنب العناض المسببة لتشوهات األجنة مثل: األدوية بدون إرسر

 مراعاة الصفات واألمراض الوراثية.  

 تجنب العنف ضد المرأة.  

 العناية بالعناض النفسية واالجتماعية.  

 تجنب األمراض المعدية.  

 مراعاة التغذية السليمة.  

 وإدمان الكحوليات والمخدرات. تجنب التدخي   والتدخي   السلب    
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 مرحلة اإلنجاب
  حياة المرأة ه  من سن 

 
ة عمرية لإلنجاب ف ة العمرية  35سنة إل  20أفضل وأحسن في    هذه الفي 

سنة فف 
ات الجسمية والنفسية للحمل وإنجاب    تساعدها عل تحمل التغي 

تتمتع السيدة بوافر الصحة والقوة الب 
أسبوع(. ودور التمريض المتعلق بمرحلة اإلنجاب هو: نشر  40لطبيعية حوال  أطفال أصحاء )مدة الحمل ا

  تضمن 
  عمرها اإلنجان   والب 

 
الرسائل الصحية األساسية المتعلقة بكل الخدمات الصحية المقدمة للمرأة ف

  تؤثر عليها وعل أبنائها. 
 لها األمومة اآلمنة ووقايتها من األمراض الب 
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 الحمـل

  هذا الموض
 
ة الحمل ف وع سوف نتعرف عل األعراض المبكرة للحمل وأهمية وكيفية العناية باألم أثناء في 

 وكذلك خدمة متابعة الحمل. 

  األعراض المبكرة للحمل

  هذه األعراض مع المنتفعات من خالل جلسة المش
:  ناقسر كيف عرفت ورة من خالل طرح السؤال التال 

  طرأت أنك حامل؟ 
ات الب   ومن أهم هذه األعراض: عليك؟ ما ه  التغي 

 انقطاع الطمث )العادة الشهرية(.  

  الصباح.  
 
ء وغثيان خاصة ف  

 
 ف

ات بالثدي.    تغي 

  عدد مرات التبول.  
 
 زيادة ف

 األساسية لرعاية السيدة الحامل القواعد 

: وهذه القواعد تشمل ا  
 آلن 

 لنظافة الشخصيةا

  إيه النظافة ا
 مهمة؟لشخصية للست الحامل وليه يعب 

 :  
 النظافة الشخصية للسيدة الحامل تعب 

  .  االهتمام بالحمام أو التشطيف اليوم 

 العناية بمنطقة العجان )األعضاء التناسلية( وذلك نتيجة زيادة اإلفرازات المهبلية.  

 االمتناع عن عمل دش مهبل  أثناء الحمل.  

وري عليها عل أن تبدأ هذه العناية منذ العناية باألسنان: مراعاة العناية بنظافة األسنان والكشف الد 
 بدء الحمل. 

 التغذي ة

وري للست أثناء الحمل عشان تكون    كويسة وتولد مولودها بصحة حلوة؟إيه هو الغذاء المفيد والض 

يجب عل الحامل أن تهتم بنوعية الغذاء وليس الكمية فقط ويجب أن يحتوي طعامها عل العناض  
 األساسية. 

اوات )مثل الفجل وننصح الحامل    –الخس( والسوائل )النعناع  –الجرجي   –باإلكثار من الخض 
( وكذلك األكالت البسيطة مثل بيضة مسلوقة يومًيا  –يانسون  –التليو   –قطعة جي   قريش  –اللي  

ز بانتظام.  –حالوة طحينية   عسل أسود والتعود عل التي 
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 أمثلة لوجبات متكاملة وبسيطة: 

.  –بيضة مسلوقة  –جبنة قريش  –فول مدمس بالزيت  –لدي اإلفط ار: خي   ب   فجل أو جرجي 

 –لوبيا  –خضار )فاصوليا  –أو جي   قريش  –أو فراخ  –أو سمك  –قطعة لحم  –الغ ذاء: خي   بلدي  
اء   ثمرة فاكهة.  –عدس( سلطة خض 

 و طماط م. خيار أ –أو جبنة قريش بالزيت  –أو حالوة طحينية  –عسل أسود  –العش اء: خي    

 خدمة متابعة الحمل

 :  
  تشجيع السيدات الحوامل عل االستفادة من خدمة متابعة الحمل وتشمل اآلن 

 نظام الزيارات: 

 أشهر األول من الحمل.  6مرة كل شهر خالل ال  

 مرة كل أسبوعي   خالل الشهرين السابع والثامن.  

 مرة كل أسبوع خالل الشهر التاسع.  

ة الحمل.  5عل األقل    زيارات طوال في 

 :  
  هذه الزيارات يتم عمل اآلن 

 
 ف

  قد تكون حدثت من قبل.  
 أخذ التاري    خ الصح  والتعرف عل المشكالت الصحية الب 

 تحاليل:  

o  د التهابات. تحليل البول لمعرفة مدى اإلصابة بالبول السكري والزالل أو وجو 
o  .تحديد نسبة الهيموجلوبي   وفصيلة الدم 
o  تحديد عامل الRH  .للحامل 
o  .تحاليل أخرى يحددها الطبيب بناء عن التاري    خ الصح للسيدة 

 فحوص:  

o  ضغط الدم(.  –الطول  –فحص عام )قياس الوزن 
o  .فحص الثدي 
o  .ة   الشهور األخي 

 
 فحص للتأكد من عدد أسابيع الحمل ووضع الجني   ف

 تطعيم الحوامل

  األم من 
تشجيع الحوامل عل التطعيم ضد مرض التيتانوس أثناء الحمل. التطعيم ضد مرض التيتانوس يف 

 التيتانوس والمولود من اإلصابة بمرض التيتانوس الوليدي )الكزاز( الذي ينتىه  بوفاة المولود. 

 مرات أثناء الحمل 5يجب متابعة الطبيب عل األقل للمرأة الحامل، 
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 ناقشة عالمات الخطر أثناء الحملم

  خطر إمب  الست تحس إن ح
 
 والزم تروح للدكتور؟ ملها ف

  يجب التوجه فوًرا إل أقرب مستشف  
:  طبيب / عالمات الخطر الب   عند حدوث أي منها ه 

  .  صداع شديد وزغللة بالعي  

 ارتفاع درجة الحرارة.  

 خروج سائل له رائحة كري  هة من المهبل.  

 نزيف من المهبل حب  لو كان بسيط.  

 ألم بالبطن أو أسفل البطن.  

 توقف حركة الجني   )بعد الشهر الرابع(.  

 لمياه "القرن" قبل موعد الوالدة. انفجار كيس ا 

 عالمات يجب مراجعة الطبيب فوًرا عند الشعور بأي منها: 

 عدم زيادة الوزن.  

 إحساس مستمر باإلرهاق.  

 تورم اليدين أو الوجه.  

 صداع ودوخة.  

ء شديد مستمر.    
 
 ف

  التنفس.  
 
 صعوبة ف

خاء الراحة والنوم  واألسي 

ا من الراحة أثناء النهار والليل.  ً ا وفي 
ً
 يجب عل الحامل أن تأخذ قسط

 العالقة الجنسية

  الكالم حول هذا الموضوع ولكن البد من الحديث مع الحوامل وإرشادهن عند حدوث 
 
قد تجدي حرًجا ف

  زوجية قد تؤثر عل استمرار الحملأي صعوبات أثناء العالقة ال

  حالة الزوجة قد تفقد المرأ
 
ة رغبتها الجنسية أثناء الحمل أو قد تزيد وليس هناك خطورة من العالقة إال ف

  اعتادت المرأة أن يحدث فيها اإلجهاض أو 
ة الب    الفي 

 
  سبق لها أن تعرضت لإلجهاض المتكرر خاصة ف

الب 
 عند حدوث عالمات منذرة بالخطورة أثناء الحمل. 

 ياضةجيع السيدات الحوامل عل الر تش

  ينصح بها الطبيب. 
 ممارسة التمرينات الرياضية الب 
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 المالب س

يجب عل الحامل أن ترتدي المالبس الواسعة والمريحة للجسم وأن تمتنع عن المالبس الضيقة وحزام 
 .  البطن ويراع أال تضغط عل الثدي أو الحلمة كما يجب االمتناع عن استخدام األحذية ذات الكعب العال 

 أثناء الحملالسفر 

  الطرق غي  الممهدة وخاصة للحوامل المعرضات لإلجهاض وإذا تحتم السفر 
 
ال ينصح بالسفر الطويل ف

ات من الراحة ويفضل السفر بالقطار.  ورة فيجب أخذ في   لض 

 التدخي   

أطفال أجمعت الدراسات عل أن التدخي   أثناء الحمل يسبب زيادة احتمال حدوث الوالدة المبكرة ووالدة 
ناقىص  الوزن ولهذا يجب عل الحامل االمتناع عن التدخي   وعدم التواجد بالقرب من المدخني   )التدخي   

(. ا  لسلب  

 ول أي أدوية بدون استشارة الطبيبعدم تنا

مناقشة الحوامل خطورة تناول األدوية دون استشارة الطبيب ألنها قد تؤدي إل أمراض مختلفة وعيوب 
  الثالثة شهور األول من الحمل كما يجب خلقية للجني   ويج

 
ب عل األم أن تمتنع عن أخذ األدوية خاصة ف

ر    من الفحص بالموجات فوق الصوتية عليها عدم التعرض لألشعة السينية ولكن ال ض 

 تجنب العدوى

االمتناع عن مخالطة المصابي   بأمراض معدية أثناء الحمل وخاصة الحصبة األلمانية كما ينصح باالبتعاد عن 
 األماكن المزدحمة واألماكن سيئة التهوية. 

  

ويد السيدات أثناء زيارات متابعة الحمل بالمعلومات عن خدمات وسائل تنظيم األرسة  قوم بي  
 لمناسبة الب  يمكن استخدامها بعد الوالدةا
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 الوالدة
  نهاية الحمل بهدف خروج الطفل

 
إل الحياة وكلما كان  الوالدة ه  عملية فسيولوجية طبيعية تتم ف

ا كلما كانت الوالدة سهلة وآمنة لألم والطفل. 
ً
  والنفس  للوالدة جيد

 االستعداد البدن 

 االستعداد للوالدة

مناقشة السيدات ومن منطلق الظروف االجتماعية واالقتصادية كيفية وأهمية االستعداد للوالدة من حيث 
 :  
 اآلن 

 اسبة حسب فصول السنة. إعداد كل ما يلزم الطفل من مالبس من 

 مكان الوالدة المناسب.  

  االعتبار  
 
تقرر السيدة الحامل باالتفاق مع الزوج وأفراد األرسة المكان المالئم للوالدة مع األخذ ف

 الظروف الصحية للحامل. 

  مؤسسة صحية.  
 
  المستشف  أو ف

 
 بشكل عام يفضل الوالدة ف

البد من إعداد الحامل )خاصة البكرية( نفسًيا لعملية الوالدة وذلك باهتمام كل العائلة وخاصة الزوج  
  تجهي   مالبس الطفل ورسيره 

 
  التعبي  عن سعادتهم الستقبال المولود القادم ومساعدة األم ف

 
ف

دث طبيىع  وكذلك عدم ذكر قصص عن الوالدات المتعشة أمامها بل التعبي  عن الوالدة بأنها ح
يحدث آلالف النساء يومًيا وإذا كان لألرسة طفل آخر فعل األرسة بالكامل تهيئته نفسًيا لقدوم أخته 

 أو أخيه الجديد. 

 عالمات بدء الوالدة

اتهن السابقة أو معرفتهن كيفية التعرف عل العالمات األول للوالدة مناقشة )  السيدات من خالل خي 

 دة اآلمنة( ورسعة طلب المساعدة للوال 

  النقاط التالية: 
 
 وتتلخص هذه العالمات ف

 نزول إفراز مخاط  مدمم وهو يعرف باسم "البشارة" أو "العالمة".  

  الرحم بهدف دفع الجني   للخارج.  
 
 حدوث الطلق: هو تقلصات )انقباضات( ال إرادية ف

 الميه(، أو )القرن طش(.  انفجار كيس المياه ونزول السائل األمنيوس  من المهبل ويقال عنه )نزول 

 حاالت تستلزم الوالدة بالمستشقن 

 سنة.  35سنة أو أكير من  20إذا كان سن الحامل أقل من  

 سم )الحتمال صغر الحوض لديها(. 150إذا كان طول الحامل أقل من  

  .)  إذا كانت الوالدة األول لها )يفضل الوالدة بالمستشف 

 ت من قبل(. تكرار الوالدة )أكير من ثالث والدا 



 

 87 

 أنيميا شديدة(.  –ضغط عال   –قلب  –سل  –كل   –إذا كانت المرأة مصابة بأي مرض مزمن )سكر  

  الوالدات السابقة )مثل والدة عشة  
 
ات سيئة ف أطفال يولدون  –والدة قيضية  –إذا كان لديها خي 

 .)  قبل الوقت أو ناقىص  الوزن أو متوفيي  

. إذا كانت مصابة بتسمم الحمل أ   و دوال  الساقي  

 إذا نزفت قبل الوالدة.  

  )القرن طش( وتأخر أتساع عنق الرحم عدة ساعات.  
 إذا نزل السائل المانئ

  وضع غي  طبيىع  )بالمقعدة  
 
  الحوض بعد(.  –إذا كان الجني   ف

 
ل ف  مستعرض أو الرأس لم تي  

 الطفل. ومن هنا تتضح أهمية أن تتابع األم حملها لدى الطبيب لتتأكد من وضع  

 إذا كانت فصيلة المرأة سالبة لل  )آر إتش( وفصيلة زوجها موجبة لل )آر إتش(.  

  حالة الحمل التوأم.  
 
 ف

ة النفاس   فت 
ن
 العناية باألم ف

ة النفاس:  ة لمدة فت    تبدأ من بعد الوالدة مبارسر
ة الب  ة يتوقف نزول دم  6ه  الفي  أسابيع وخالل هذه الفي 

 .  ما بعد الوالدة تدريجًيا ويعود الرحم إل حجمه الطبيىع 

 القواعد الخاصة برعاية النفساء: 

مح لها تحتاج األم للراحة بالشير ولكن يجب تشجيعها عل الحركة المبكرة ويسالراحة والحركـة:  
ها.   بمغادرة الفراش من اليوم األول لمنع حدوث جلطة الساقي   واإلمساك وغي 

يجب العناية بتغذية النفساء عل أن يكون الغذاء محتوًيا عل جميع العناض الغذائية مع الغـذاء:  
وات والفواكه الطازجة والفيتامينات والحديد والكالسيوم.   اإلكثار من السوائل، والخض 

  :  العناية بالثديي  

o  ة )لي   الشسوب( وقد تشعر األم بآالم ووخز مع انتفاخ يفرز الثدي اللي   بعد الوالدة مبارسر
  درجة الحرارة ولذلك ترفع األم الثديي   

 
  اليوم الثالث وقد يصحب ذلك ارتفاع ف

 
  الثديي   ف

 
ف

  هذه الحالة بوضع كمادات مادة باردة مع أخذ خا
 
فض للحرارة تحت لتخفيف األلم )ينصح ف

 إرشاد الطبيب(. 
o  يجب تشجيع الرضاعة الطبيعية المطلقة وتعريف السيدات بأهمية الغذاء المتكامل وتناول

 قدر مناسب من السوائل. 
o  .مالحظة التهابات الثدي 

 النظافة الشخصية وعدم استخدام الدش المهبل  لمنع انتشار التلوث. االستحمام:  

ز. الالعناية بمنطقة العجان:   ئ والصابون بعد التبول أو التي 
 
 تنظيف بمطهر موضىع  أو الماء الداف

يجب أن تنصح األم بعمل بعض التمرينات مع ذكر أهميتها، وأنواعها والوقت تمارين بعد الوالدة:  
 المناسب لممارستها. 

ة ومب  يجب مناقشة أهمية تنظيم األرسة مع األم والوسائل المناسبة لتنظيم األرس  تنظيم األرسة:  
 وكيف تستخدم. 

 وقيمة المباعدة بي   الوالدات بالنسبة لألم والطفل.   
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  تمارس الرضاعة الطبيعية  
 ما يتأخر التبويض لمدة المطلقةوبالنسبة للسيدة المرضع الب 

ً
 6، فغالبا

 أسابيع.  6-4أشهر، أما السيدة غي  المرضع فإن التبويض يعود بعد الوالدة من 

ا    قد تظهر عل األم وتستلزم مراجعة الطبيب فور 
 عالمات الخطر الب 

يف.    الي  

 الحىم )ارتفاع درجة حرارة الجسم(.  

 مهبلية ذات روائح كري  هة. إفرازات  

 حدوث تشنجات.  

  .  ألم بالساق أو تورم بالقدمي  

  

  مع السيدة ع
  مع السيدة عن . ساعة بعد الوالدة 48ن امكانية تركيب اللولب خالل تحدنر

تحدنر
  الستة أشهر االول  بعد الوالدة

 
 الرضاعة الطبيعية كوسيلة تنظيم لألرسة ف
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مرحلة ما بعد ، إلتهابات الجهاز اإلنجات   
  للثدي، اإلنجاب

 
 الفحص الذات

8 
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 التهابات الجهاز اإلنجات   
وسات(، التهابتحدث  يا، والفطريات، الفي  ات الجهاز اإلنجان   نتيجة العدوى ببعض الجراثيم )مثل: البكتي 

  قد تنتقل إل المرأة أثناء ممارسة الجنس )األمراض المنقولة جنسًيا(، أو قد تكون موجودة بصفة دائمة 
والب 

  بعض ال
 
ا، ولكنها تنشط ف

ً
  الجهاز اإلنجان   للمرأة بدون أن تسبب أمراض

 
ظروف بسبب ضعف المناعة، ف

 وتسبب المرض. 
  عمرها اإل 

 
. االتهابنجان   تكون أكير عرضة لإلصابة بالمرأة ف   الجهاز االتهابوجود  ت الجهاز اإلنجان  

 
ت ف

ورة أنها أمراض    بالض 
ت ال تنتقل مع الممارسة التهابمنقولة جنسًيا حيث أن بعض هذه االاإلنجان   ال يعب 

  عالج اإلهمال، أو الجنسية. 
 
ة، االتهابالتأخر ف ت الجهاز اإلنجان   قد يسبب العديد من المضاعفات الخطي 
ة اإلنجاب. االتهابمثل: العقم، حدوث األورام.    في 

 
ت الجهاز اإلنجان   ه  أكير أمراض النساء شيوًعا، خاصة ف

  منتصف الدورة
 
رية، وليست الشه اإلفرازات المهبلية الطبيعية لونها شفاف، وعديمة الرائحة، وتزيد ف

 مصحوبة بأعراض مرضية. 

  : ت الجهاز اإلنجان   ه  االتهابأعراض 

 إفرازات مهبلية لها لون، أو رائحة غي  مألوفة بالنسبة للمرأة.  

  األعضاء التناسلية الخارجية.  
 
 هرش، أو حكة ف

 وجود قرح أو فقاعات مليئة بسائل يشبه الماء.  

  منطقة الفرج، أو عند الجماع.  
 
 آالم ف

  درجة الحرارة.  ارتفاع 
 
 ف

  لون الجلد المحيط بمنطقة الفرج.  
 
 تغيي  ف

  الذكري يحد من  استخدام
 
، خاصة األمراض المنقولة جنسًيا. االتهاب انتشار الواف با ما غالت الجهاز اإلنجان  

عادة  انتشارا نقولة جنسيا، والعدوى المهبلية األكير ت المهبلية الشائعة والعدوى المالتهابيتم الخلط بي   اال
 المهبل، ما تكون نتيجة لنمو مفرط للكائنا

 
 الجهاز التهابوتشمل االت الحية الموجودة عادة ف

 
ت الشائعة ف

   التناسل  
يالمهبل  التهابال تنتقل جنسيا مثل ) الب  ة وتسىم أ وداء المبيضات( البكتي  يضا )عدوى الخمي 

 القالع(. أو 

النظيفة ه ممارسة  والمياهمن المواد الكيميائية  الخال  غسل المنطقة التناسلية الخارجية مع الصابون 
المهبلية  والمطهراتالدش، المنظفات،  استخدامصحية ويساعد بعض النساء عل تجنب العدوى المهبلية. 

امإليدز ممكنة عن طريق جنسًيا واالوقاية من األمراض المنقولة ال ينصح بها كممارسات صحية.   االلي  
اموالتمسك بالعقائد الدينية    الذكري بي    استخداملوكيات القويمة وتجنب المخدرات و بالس وااللي  

 
الواف

  حالة إصابة أحدهما. 
 
 الزوجي   ف
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 األمراض المنقولة جنسي
 
 ا

   األمراض المنقولة جنسًيا 
 
  تنتقل من فرد آلخر عن طريق االتصال الجنس  وتصيب باف

ه  األمراض الب 
، واإلفرازات المهبلية، أعضاء الجسم.   

  إفرازات الجسم، مثل: المب 
 
وتعيش الميكروبات المسببة لها ف

واللعاب...الخ. ولىك  تحدث العدوى من شخص آلخر؛ البد أن تدخل الميكروبات جسم اإلنسان نتيجة 
ج، أو الفم. الجنس  عن طريق الفتحة الت تصاللال   عل سبيل المثال:  ومنها ناسلية، أو فتحة الشر

 )متالزمة نقص المناعة المكتسبة(اإليدز 

ة، وينتج هذا    السنوات األخي 
 
  غزت العالم ف

مرض نقص المناعة المكتسبة )اإليدز( من أمراض العض الب 
وس نقص الم وس يسىم "في  يناعة االمرض من اإلصابة بفي   ". لبشر

وس  المثليي    أي إنسان ولكن هناك فئات أكير عرضة مثل مرض نقص المناعة المكتسبةيمكن أن يصيب في 
  العقاقي  المخدرة، خصوًصا المأخوذة عن طريق الحقن، واألشخاص الذين يتعرضون لنقل 

جنسًيا، ومدمب 
وس.   دم ملوث بالفي 

ة الحضانة لهذا المرض بي    اوح في   سنوات.  5هور، وقد تزيد عن ش 5وتي 

وس المسبب للمرض أثناء الممارسة الجنسية  وس بي   شخص مصاب غي  المحمية ينتقل الفي  بالفي 
الحقن غي  المعقمة بي   المدمني   أو من األم المصابة بالمرض إل  استعمالوشخص آخر سليم أو بسبب 

وس )نظًرا الرضاعة أو أثناء جنينها أثناء الحمل أو أثناء الوالدة  ونادًرا ما ينتقل عن طريق نقل دم ملوث بالفي 
  بنوك الدم(. 

 
 للدقة واإلجراءات المتبعة حالًيا ف

ات المناشف أو الحمامات استعمالهذا المرض بالمالمسة العادية أو وال ينتقل   . أو الحشر

وس الجهاز المناع  للجسم، وهذا يؤدي إل ضعف المناعة مما يؤدي إل  باألمراض  تكرار اإلصابةيصيب الفي 
 الخبيثة.  المعدية، وحدوث األورام

وس   التهاب  cالكبد الفت 

و  التهاب   الكبد ينتج عن عدوى في 
 
وس  التهابسية يوجد منه أنواع نخص بالذكر: ف  . C و  Bالكبد في 

 طرق الع دوى

 عن طريق الدم. لم يثبت إل اآلن إذا كان ينتقل جنسًيا أم ال.  
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 ألعراضا

  البدايةليس  
 
  . له أعراض ف

 يظهر مؤخًرا بالفشل الكبدي الحاد.  

يف من الفم.     تؤدي إل الي  
 تليف الكبد ودوال  المريء الب 

 . استسقاء م الكبد ويكي  حجم الطحال وحدوث يصغر حج 

 تعطل وظائف الكبد.  

 الوقاية

  كل عمليات نقل الدم.  
 
 الحذر الشديد ف

   
 
 أدوات الجراحة واألسنان وصالونات التجميل.  استعمالالحذر ف

 األدوات الجراحية واألسنان. تعقيم الحرص عل  

 عن ممارسة الجنس المحرم.  االبتعاد  

   استخدام 
 
 . الذكرى الواف
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 مرحلة ما قبل اإلنجاب
ة تسىم بسن اليأس، والمقصود "اليأس من اإلنجاب"، وهذه التسمية غي  دقيقة عل  كانت هذه الفي 

 لليأس. كما تسىم هذه المرحلة 
ا
سن “ب  اإلطالق، حيث أنها تعتي  قدرة المرأة عل الحمل، واإلنجاب مقابال

ة ممارسة حياتهن الزوجية بدون أي   هذه الفي 
 
مخاوف من حدوث حمل  األمان" حيث تستطيع النساء ف

 وسائل تنظيم اإلنجاب.  استخدامغي  مرغوب فيه، ودون الحاجة إل 
  أعمار قد تختلف بي   ه  مرحلة فسيولوجية طبيعية تمر بها جمي

 
  معظم امرأةع النساء ف

 
، وأخرى، وف

  هذه المرحلة أكير نضوًجا، وخي  
 
ة بدون أعراض تذكر، وتكون المرأة ف  ة بالحياة. األحيان تمر هذه الفي 

  مض بي    وانقطاعمرحلة اإلنجاب،  انتهاءتبدأ هذه المرحلة بعد 
 
اوح ف سنة،  50، 40الدورة الشهرية، وتي 

  هذه المرحلة أكير وت
 
، ومزيد من تقدير، واالجتماعية؛ لمزيد من الخدمات الصحية، احتياجا كون المرأة ف

 ورعاية األرسة لها، خاصة الزوج، واألبناء والبنات. 

ة العمرية    هذه الفي 
 
، وهذا  احتماالت كما تزيد ف ، والثديي   إصابة المرأة بالعديد من أورام الجهاز اإلنجان  

  هذه المرحلة العمرية عل يستدع  أن نساعد المرأ
 
المبكر لألورام المحتملة، وتوفي  الخدمات  االكتشافة ف

  تضمن أن تمر هذه المرحلة بدون مضاعفات، أو آال 
 م. الصحية الب 

ة بعض األمراض النفسية، مثل: التوتر، واإلجهاد الشي    ع، ورسعة البكاء ألقل    هذه الفي 
 
غالًبا ما تحدث ف

 األسباب، والتأثر الشي    ع أو الشعور بالحزن من غي  سبب. 

ات الفسيولوج  ية المصاحبة لسن ما بعد اإلنجابالتغي 

وج وجستي   واألسي   الطمث، انقطاع( بعد أن تصل المرأة إل مرحلة ي   يقل إفراز الهرمونات األنثوية )الي 
تب عل هذا   مثل:  حدوث بعض األعراضويي 

  المساء.  
 
 نوبات من العرق الغزير، تحدث غالًبا ف

ودة.     الوجه، يليه شعور بالي 
 
 شعور بصهد، وحرارة، خاصة ف

  األغشية المخاطية للمهبل؛ قد يؤدي إل صعوبة، وألم أثناء الجماع.  
 
  جفاف ف

 النفسية.  االضطراباتتقلبات مزاجية، وبعض  

 العضوية، مثل: آالم الظهر، والعظام، وزغللة، وصداع.  االضطراباتبعض  

  الوزن.  
 
 زيادة ف

 الدورة الشهرية بعدة سنوات، أو قد يحدثان مًعا.  انقطاعقد تسبق هذه األعراض  

ة العمرية بدرجات متفاو     هذه الفي 
 
  بعض السيدات تة بي   تقل كثافة العظام ف

 
قد  السيدات، وف

   احتماالت تها )مرض هشاشة العظام(، وزيادة يسبب ذلك ضعف العظام، وهشاش
 
حدوث كسور ف

 العظام. 

  .  
  التعويىص 

ة إل العالج الهرمون    هذه الفي 
 
 قد تحتاج قلة من النساء ف

ة  احتماالت تزيد     هذه الفي 
 
، لذلك يجب أن تقوم النساء ف ، والثديي   اإلصابة بأورام الجهاز اإلنجان  

 .   للثدي، وأن تتوجه للطبيب مرة كل عام عل األقل؛ للكشف عل الجهاز اإلنجان  
 بالفحص الذان 
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  هذه المرحلة العمريةالب  تهم ا النصائحبعض 
 
 لسيدات ف

  الطعام.  
 
 اإلقالل من الملح ف

  هذه المرحلة حيث يحتجن إل:  أن يجب 
 
  السيدات بالغذاء ف

 تعتب 

o  .اوات، والفاكهة، ومنتجات األلبان  المزيد من الخض 
o  .اإلقالل من تناول السكريات، والنشويات، والدهون، والشاي، والقهوة 

ة من السوائل للحفاظ عل نضارة الجسم، وحيويته.   ب كمية كبي   رسر

  او الزي استعمال 
 
 من الدهون الحيوانية، والزبد، والسمن البلدي. ت النباتية ف

ا
 لطعام، بدل

  هذه المرحلة.  ممارسة 
 
  تفيد السيدات ف

 رياضة المسر

  للثدي
 الفحص الذات 

  
 
  للثدي ف

، ويجب أن تجريه السيدة مرة كل  االكتشافيساعد الفحص الذان  المبكر؛ ألي أورام بالثديي  
ات التالية، فعليها أن تتوجه فوًرا للطبيب: وإن الحظت أيً  بعد تعلمه من الطبيب.  شهر،  ا من التغي 

 وجود أي كتل، وإن كانت غي  مؤلمة.  

 إفرازات غي  طبيعية من الحلمة.  

 ملمس خشن، أو غي  عادي لجلد الثدي.  

 معلومات هامة عن رسطان الثدي

% من 10% منها أورام حميدة إال أن 90أورام الثدي ه  أكير األورام شيوًعا عند النساء، وإذا كانت  
 أورام الثدي ه  أورام خبيثة )رسطان(. 

وسات-الوراثةسبب هذا الشطان غي  معروف، ولكن هناك نظريات:   -اإلشعاع-األكل نوعية-في 
 . الهرمونات-األدوي ة

 مكانية ظهور اإلصابة بهذا الشطان منها: وتوجد كذلك عوامل تزيد من إ 

o  .العمر  
 
 التقدم ف

o  .حدوث رسطان الثدي عند األقارب 
o استمرارها الشهرية قبل سن الثانية عشر أو  الدورة ابتداء  .  بعد سن الخمسي  
o  .السمن ة 

 % من اإلصابات بهذا المرض ال يمكن ربط ظهورها بأي من العوامل المذكورة. 75الحقيقة أن  

  عالج رسطان الثدي هو الطريق الوحيد حالًيا وا 
 
كتشف الشطان المبكر وإذا أ  االكتشافلمؤثر ف

 %. 95مبكًرا فإن نسبة الشفاء منه يمكن أن تصل إل 
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 وسائل الكشف المبكر

   لفحصا 
 الذان 

 اإلكلينيك  عن طريق متخصص الفحص 

 )أشعة إكس( الماموجرام 

 المغناطيس   الرني    
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 واإلكلينيك  للثديالفحص الذات 

  سن أكي  من  
 
  ف

  للثدي شهريا لىك  يتعودن ويألفن  20يجب عل النساء الالن 
عاما إجراء فحص ذان 
ات.   أنفسهن من خالل حاسة اللمس وبالنظر لمالحظة أي تغي 

عام  40-20سنوات للسيدات بي   أعمار  3البد من فحص الثدي عن طريق طبيب متخصص كل  
 عاما.  40دات فوق سن بالنسبة للسيوسنويا 

إذا تالحظ أي إفرازات مدممة أو صديدية من حلمات الثدي وأي كتل/أورام صلبة حديثة يجب  
 فحصها بواسطة مقدم الرعاية الصحية. 

  للثديم
  ب  يتم اجراء الفحص الذان 

  للثدي مرة كل شهر بعد  
ة.  انتهاءمن المفضل القيام بالفحص الذان   الدورة الشهرية مبارسر

  للثدي أول يوم وإذا   
   تبدأ كانت السيدة تستخدم أقراص منع الحمل تقوم بالفحص الذان 

 
 استخدامف

يط الجديد.   الشر

  للثدي من سن البلوغ  
هذه العادة ولتعلم الملمس  الكتسابيجب تعليم الفتيات الفحص الذان 

 الطبيىع  للثدي. 

  للثدي
  خطوات الفحص الذان 

1.   
 
  المرآة مع وضع اليدين ف

 
النظر ال الثدي ف

الوسط )هذا الوضع يتيح مالحظة أي إنحراف 
 : ( مع مالحظة ما يل   للحلمة عن االتجاه الطبيىع 

o  الشكل أو نتوءات  
 
 تغيي  ف

o الحجم أو تورم  
 
              تغيي  ف

o  اللون  
 
 تغيي  ف

o  الجلد أو إفرازات  
 
 تغي  ف

o  الحلمة  
 
 انغماس ف

  المرآة مع رفع اليدين ألعل النظر  .2
 
ال الثدي ف

مع تشبيك الكفي   )هذا الوضع يتيح رؤية 
الجزء السفل  للثدي بوضوح( مع مالحظة 

 النقاط السابقة. 
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 الطبيب:  استشارةيتم  مب  

ا.    عند الشعور بأي كتلة بأي حجم مهما كان صغي 

 حلمات الثدي. عند خروج إفرازات من  

ء غي  مألوف يثي  مخاوفك.    
 عند الشعور بسر

مع مالحظة أن وجود أحد هذه األعراض ال يعب  اإلصابة بشطان الثدي ولكن يجب أن يقوم الطبيب  
 .  
  بالتشخيص النهانئ

 

 

رفع أحد الذراعي   ووضعها خلف الرأس  .4 اإلنحناء ال  األمام مع مالحظة النقاط السابقة .3
أصابع اليد األخرى )الثالثة أصابع  واستخدام

  الوضع واقفا الو 
 
سط( لفحص الثدي ف

  وبطريقة دائرية

الضغط عل الحلمة بي   األصبعي   ومالحظة  .5
 نزول إفرازات لبنية أو صفراء أو مدممة

  الوضع راقدا بطريقة دائرية .6
 
  فحص الثدي ف
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 حدوث رسطان الثدي:  احتمالعالمات تشي  إل 

  الثدي.  
 
  كتلة ف

  حجم الثدي.  
 
  زيادة غي  طبيعية ف

  أحد الثديي   منخفض ألسفل. مستوى  

  الجلد وتخانته.  
 
 تعرج ف

 الحلمة للداخل.  انغماس 

  إفرازات من الحلمة.  

  ملمس جلد الحلمة.  
 
  الحلمة أو تغيي  ف

 
  طفح ف

  الجزء العلوي للذراع.  
 
  تورم ف

  الغدد الليمفاوية.  
 
 تضخم ف
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  )أشعة الثدي(
ن
 الماموجراف

  نسيج الثدي.  فالكتشاتعد من أحسن الوسائل التشخيصية  
 
ات ف  أي تغي 

  مرحلة مبكرة جدا.  
 
كيب الداخل  للثدي وتكتشف األورام الشطانية وغي  الشطانية ف  توضح الي 

  األ كشف الماموجرام مك 
 
ة متخصصة ف . لف ويحتاج ال خي    التفسي 

 
 جراء وف

  تحتاج إل  اكتشافومع ذلك ال يكتشف الماموجرام كل رسطانات الثدي ويستطيع  
ات الب  التغي 

 . االختباراتالمزيد من 

 ثم مرة كل سنة.  40بعمل الماموجرام عند سن  يوض 
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  المجتمع
ن
 الممارسات الضارة ف

9 
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 الزواج المبكر وزواج األقارب
  يسببها الزواج المبكر وزواج األقارب: 

ار الصحية واالجتماعية الب   يجب مناقشة األض 
  من المنظور 

 القانون 

سنة ميالدية، وللرجال: ال يقل  18نص القانون المضي عل أن السن القانونية لزواج الفتيات ال يقل عن 
  سنة ميالدية.  21عن 

 ن المنظور الطب   م

 سنة.  20تكتمل قدرة الفتاة الجسدية والنفسية عل اإلنجاب وقدرتها عل حضانة طفل قرب سن ال  

ين اوج بي    يشكل الحمل قبل سن العشر  عل الفتاة وكذلك عل جنينها. يستحسن عدم الي  
ا
خطًرا محتمال

الزواج المبكر للفتيات يقلل من فرص  األقارب حيث أنه ينطوي عل زيادة فرصة حدوث األمراض الوراثية. 
  تنمية 

 
حصولهن عل قسط كاف من التعليم يمكن الفتاة من تنشئة أبنائها بطريقة صحيحة ويدعم دورها ف

تها ومجتمعها. أثبتت األبحاث الطبية أن السن المناسب للزواج واإلنجاب بالنسبة لإلناث ال يقل عن أرس 
، كما تكتمل قدرتها عل تحمل  18-20   والنفس  لألنبر

  هذه السن يكتمل النمو الجسمان 
 
عاًما. حيث أنه ف

وج فيها الفتاة مبكًرا    تي  
  بعض الحاالت الب 

 
سنة( يجب عليها  20-18)أي قبل مسئولية أرسة بأكملها. ف

  
تأجيل حدوث الحمل األول حب  السن المناسب. يوجد الكثي  من الوسائل الحديثة لتنظيم األرسة والب 

  تأجيل الحمل األول. 
 
ا والراغبات ف

ً
وجات حديث  تناسب الفتيات المي  
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 النوع االجتماع  
 مفهوم النوع االجتماع  

  تختلف من مجتمع 
  يحددها المجتمع للنساء والرجال والب 

ويشي  مفهوم النوع االجتماع  إل األدوار الب 
  المجتمع 

 
وبالتال   وه  من صنع اإلنسان وال يولد بها آلخر حسب القيم الثقافية واالجتماعية السائدة ف

ها مع الزمن.   يمكن تغيي 

  ويمكن أن يقوم به الرجل إذا كان يستطيع ويريد. مثال
 : العناية باألطفال دور نسانئ

 مفهوم الجنس

  يولد بها اإلنسانمفهوم الجنس يشي  إل الصفات البيولوجية 
ها  الب  صنع  وليست منومن الصعب تغيي 

 . اإلنسان

  ال يمكن أن يقوم به الرجل بينما القدر مثال
رجال  ال يمكن ة عل اإلخصاب دور : الحمل والوالدة دور نسانئ

فعل مدى سنوات طويلة كان ينظر إل االختالفات البيولوجية بي   الرجل والمرأة عل أنها  أن تقوم به المرأة. 
 .  
 ما هو رجال  وما هو نسانئ

 األساس لتقسيم األعباء واألدوار بي  

تقسيم جاء من خالل المجتمع ذاته ولكن الدراسات الخاصة بتحليل الثقافات المختلفة أظهرت أن هذا ال
 أكير من كونه قد جاء من واقع االختالفات البيولوجية بي   الرجل والمرأة. 

 النوعيـة الفجوة

  مجاالت الحصول عل الموارد والمنافع 
 
تعكس الفجوة النوعية حجم الفوارق بي   المرأة والرجل ف

  الم
 
  اتخاذ القرار والقدرة عل التضف ف

 
وارد والمنافع الناتجة من عملية التنمية. وهذه الفجوة والمشاركة ف

تنشأ من تقسيم األدوار االجتماعية حسب الجنس مما يخلق آثاًرا سلبية عل عملية التنمية وال يمكن 
  مجا

 
  تتضح جلًيا ف

  ظل وجود هذه الفوارق والب 
 
  التنمية ف

 
الت لمجتمع أن يحقق معدالت مرتفعة ف

ية منذ الميالد حيث عمل. التعليم والصحة وسوق ال حيث ترجع الفجوات النوعية إل نوع المعاملة التمي  
  مجتمعاتنا معيار تفضيل الذكور عل اإلناث وال تعود الفوارق المبنية عل أساس النوع إل الصدفة 

 
يسود ف

 التاريخية. 

مما يؤدي إل اعتماد اإلناث تلجأ بعض العائالت إل حرمان اإلناث من حق التعليم أو العمل أو اإلرث  ل: مثا
–  

ا
ا كامال

ً
  الحصول عل الموارد واالستمتاع بمستوى حياة كريمة.  –اعتماد

 
 عل آبائهن وأزواجهن ف

إن تقسيم األدوار حسب الجنس يفرض عل المرأة اتجاهات وأوصاف محددة تتسم بالتضحية وإنكار الذات 
  نفس الوقت

 
يفرض عل الرجل اتجاهات وأوصاف محددة مثل:  والضعف والسلبية والحنان والعطاء وف

 القدرة عل اتخاذ القرار والمخاطرة والمنافسة والعقالنية. 
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ن المرأة بالمجاالت الصحيةالقة قضايا النوع وتمع   كي 

  كثي  من البالد يمثل النوع 
 
ا من العوامل المؤثرة عل قدرة الفرد للوصول للخدمات  –بوضوح  –ف

ً
واحد

  عالقات تحديد القوى بي   الرجل والمرأة عل سبيل المثال تحدد بوضوح هل الصحية. إن 
 
االختالف ف

اء أو استخدام وسيلة لتنظيم األرسة؟ ولذلك فالتوعية بقضايا النوع للمرأة والرجل عل  تستطيع المرأة رسر
سي   الصحة ورفاهية السواء وكذا تبب  االستجابة المثل لها يمكن أن تساعد المرأة والرجل عل السواء لتح

  المجتمع. 
 
 الحياة ويمكنها من االرتقاء بمستوى المعيشة ف

  الصحيـة الرسائل 

ورة حثت عليها كل األديان.    المساواة بي   الذكور واإلناث منذ الصغر ض 

  كل منهما ألرسته ومجتمعه.  
 مساواتك بي   أبنتك وأبنك يضمن حبهما لك عند الكي  وتفان 

  اختيار نوع المولود.  
 
 إنجاب البنات أو البني   هبة من هللا وال دخل للزوجي   ف

  األدوار االجتماعية فالبنت قد تصبح طبيبة ووزيرة وقاضية وكذلك  
 
ال فرق بي   الولد والبنت ف

 يستطيع الولد. 
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 ختان اإلناث
ختان اإلناث هو بي  وتشويه بعض 
األعضاء التناسلية الخارجية 

  
 
ة )حوال   للبنات ف  10سن صغي 

ا أن تلك الممارسة 
ً
سنوات( اعتقاد

فها.   تحافظ عل عفة الفتاة ورسر

 وهو له درجات ثالث: 

الدرجة األول: بي  غلفة  
البظر وجزء من البظر أو 

 .
ا
 بي  البظر كامال

الدرجة الثانية: بي  البظر  
وجزء من الشفرين 

ين.   الصغي 

الدرجة الثالثة: بي  البظر  
ين ثم والشفرين  الصغي 

ين  شق الشفرين الكبي 
ورتقهما مًعا مع ترك 
ة لخروج  فتحة صغي 

 البول ودم الحيض. 

 

يعد ختان اإلناث عادة موروثة 
  المخ ولكنه يقلل الشعور الطبيىع   . قبل ظهور األديان

 
ختان اإلناث ال يمنع الرغبات الجنسية ألنها تبدأ ف

بية، عندما تكون المرأة مع زوجها، بسبب بي  جزء ح ف نتاج الي  ساس خلقه هللا لهذا السبب. إن العفة، والشر
ها    يتم بي 

والتنشئة السليمة، وال عالقة للختان بهذه القيم. وهو ليس من الطهارة والنظافة ألن األعضاء الب 
  توجيه البول أثناء التبول وتمنع بلل المالبس كما أنها تشكل المدخل لألعضاء التناسلية الداخل

 
ية تساعد ف

 فتمنع دخول الجراثيم والميكروبات. 

  حالة قيام األطباء والممرضات به فذلك ال يمنع حدوث 
 
يجرم القانون المضي عملية الختان حب  ف

  كليات الطب والتمريض. 
 
  المضاعفات ألن الختان ال يدرس ف
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 المضاعفات الصحية لختان اإلناث

:  مضاعفات جسدية عاجلة  تحدث لحظة إجراء الختان، وه 

يف.    الي  

 آالم شديدة قد تسبب الصدمة العصبية.  

  موضع الختان.  
 
 التهابات حادة ف

وسات.   يا والفي   تلوث الجرح الناتج عن الختان بالبكتي 

  العظام ناتجة عن تحركات الطفلة بعنف لمقاومة ختانها.  
 
 كسور ف

  األعضاء المجاورة لموضع 
 
 الختان.  قد تحدث جروح ف

  والثالث: 
 مضاعفات جسدية آجلة للنوعي   األول والثان 

 :  تحدث بعد الختان بسنوات عديدة، وه 

 تشوه أعضاء األنبر الخارجية.  

 تكون ندبات مؤلمة أو قبيحة المنظر.  

 احتقان بالحوض.  

 آالم عند الجماع.  

 الختام بأدوات غي  معقمة(. مرض اإليدز وااللتهاب الكبدي )إذا حدثت العدوى عند إجراء عملية  

  نادًرا ما تتكون أورام مكان القطع أو التهابات مزمنة بالمجاري البولية.  

 مضاعفات جسدية آجلة للنوع الثالث: 

 :  تحدث بعد الختان بسنوات عديدة وه 

غالًبا ما يحدث احتباس للبول ودم الحيض خلف الندبة بسبب إغالق فتحة الفرج الخارجية بالرتق  
 أو االلتصاقات مما يشكل مصدًرا للتلوث والعدوى. 

ا ما يلجأ الزوجان للطبيب لشق فتحة الجماع.   ً   الجماع وكثي 
 
 صعوبة ف

  م 
 
  أثناء الوالدة وغالًبا ما تحتاج لعملية توسيع ف

 
 نطقة العجان. صعوبة ف

ار   والمضاعفات النفسية لختان اإلناثاألرصن

 الشعور بالنقص.  

 تشويه صورة الذات لدى الفتيات.  

 خوف المرأة من الجنس وآثاره السلبية عل الحياة الزوجية.  

قد تحدث لبعض الزوجات آالم أثناء الجماع؛ ألسباب نفسية ترجع إل الختان وقد تزيد عصبية  
 نتيجة لذلك. الزوجة أو الزوج 
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ار االجتماعية لختان اإلناث  األرصن

عدم الشعور باإلشباع الجنس  بي   الزوجي   يسبب الشقاق والتوتر والتعاسة الزوجية بينهما وقد  
 يصل بهما إل الطالق. 

 شعور النساء بالقهر والمهانة والخوف ينعكس عل وضعهن االجتماع  وشعورهن بالذات.  

 (2016) أغسطس القانون 

ي    ع الجديد بالسجن المشدد من ين سنوات عل من يقوم بإجراء هذه العملية، بدال من العقوبة  7-5ص التشر
اوح من    كانت تي 

 القانون لتتحول بذلك من جنحة إل جناية. والسجن  3اشهر إل  3السابقة والب 
 
سنوات ف

وبة لمن يصطحب أنبر للختان سنة إذا أفىص  األمر إل عاهة مستديمة أو الموت كما تصل العق 15المشدد 
 سنوات.  3من سنة إل 
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 ممارسة العنف ضد المرأة واألرسة
  
 
أثناء انعقاد مؤتمر فيينا  20/12/1993ينص اإلعالن العالىم  للقضاء عل العنف ضد المرأة الصادر ف

عنه أو الدول  لحقوق اإلنسان أن العنف ضد النساء هو: "أي فعل عنيف قائم عل عصبية الجنس ينجم 
اف مثل هذا    ذلك التهديد باقي 

 
يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما ف

  الحياة العامة أو الخاصة". ويتضمن العنف 
 
  من الحرية سواء وقع ذلك ف

الفعل أو اإلكراه أو الحرمان التعسف 
ها إيالًما للنفس ألنه يحدث للنساء داخل ضد المرأة العنف األرسي الذي بدوره هو أسوأ أشكال ال عنف وأكير
ض أن يشعرن باألمن والحماية داخلها.    يفي 

  أرسهن الب 
  قد تح

  دث لألرسة نتيجة العنف ضد المرأةأمثلة للمشاكل الب 

امها له وينعكس هذا عل نفسية األبناء سلبًيا.    ممارسة الزوج العنف مع زوجته يقلل من احي 

  .  العنف له تأثي  سلب   عل الممارسة الجنسية الصحيحة بي   الزوجي  

 العنف ضد الزوجة يثي  المشكالت بي   الزوجي   وبي   أرستيهما وهذا قد يؤدي إل الطالق.  

؟   يجب أن يتحل بها الزوج داخل اإلطار الصح 
 ما ه  الصفات الهامة الب 

  رعاية يجب أن يتحل الرجل بالشهامة مع زوجته وأرسته ف 
 
يشاركها آالمها إذا مرضت ويساعدها ف

 األرسة. 

  التخطيط لإلنجاب.  
 
 يجب أن يشجع الزوج زوجته لرعاية صحتها ويساعدها ف

 ة. مناقشة المواعيد المناسبة للحمل واإلنجاب ومناقشة الوسائل المتاحة لتنظيم األرس  
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 10 أسلوب الحياة الصح  
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 أسلوب الحياة الصح  
 الصحةتعريف 

مع البيئة  واالجتماعيةالجسدية والنفسية  من الناحيةأتزان األنسان  ا حالةيمكن تعريف الصحة بأنه
  جرد خلوه من المرض المحيطة وليست م

 ت. والعاها البدن 

 الصح  ماذا يتضمن أسلوب الحياة 

 الحياة ا
 
 البيئة " الصحة كي   ال يفب  " ومن ثم يجب عل األنسان أتباع العادات السليمة ف

 
ليومية وف

  المحيطة به 
وأسلوب الحياة الصح يشمل النظافة الشخصية الب  تحىم  سليم. ينتج عنها أنسان سوى  الب 

ها  المعدية. من األمراض  وتقيهاألنسان   تجنب المخاطر والعادات السيئة مثل التدخي   وغي 
ً
ويشمل أيضا

 الحرص عل تناول الغذاء الصح المتوازن كما يجب   المعدية. الب  قد تسبب حدوث كثي  من األمراض 
ً
أيضا

بية الصحية لألطفال والحفاظ عل  والحفاظ عل صحة األم أثناء الحمل والوالدة وأتباع أسلوب الي 
. يشجع أسلوب الحياة الصح تنظيم األرسة والحوار األرسى المستمر   متابعة المراهقي  

ً
تطعيماتهم وأيضا

 
ً
ام بي   األزواج واألوالد وأيضا  الرجل ألرسته ورعايته لهم.  احي 

 الصحبالمستوى  االرتقاء

 العوامل الب  تؤثر  االرتقاءيعرف 
 
بالمستوى الصح بقدرة األفراد عل تحسي   حالتهم الصحية والتحكم ف

الحياة  األصدقاء، الغذاء، األرسة، العمل، ،السن ،التعليم الدخل، ،النوع ،الثقافة الدين، ،فيها مثل الوراثة
،المستوى  االجتماعية، ل ،رياضةال البيئة، الصحية،الخدمات  االجتماع  فيه.  ،ظروف المي    والي 

عل الخدمات الصحية للحصول  والمقبلي   المشورة  طالب   لذا فمن األدوار الهامة للتمريض هو مساعدة 
 بالمستوى الصح.  االرتقاءعل المعلومات الهامة الخاصة بطرق 
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 اء بالمستوي الصح  طرق اإلرتق
 :
ً
 النظافة الشخصية أوال

العناية بالجسم والمحافظة عل نظافته يحميه بالنظافة الشخصية،  االهتماملعامة من أهم قواعد الصحة ا

أساسيات النظافة . من البيئة المحيطة أو من فرد لفرد انتقالها ويقيه من اإلصابة باألمراض المعدية الب  يكير 

  الشخصية: 

من أهم وسائل الوقاية من األمراض حيث أنه من الممكن  واأليديغسل الوجه  واأليدي: غسل الوجه  
وسات عن طريق  العملية  . التنفس  لملوثة إل أغشية الجهاز ا األيديأن تنقل الميكروبات والفي 

 ياأليدوالصابون ثم التنشيف أو عن طريق دعك  الجاريتتم إما بالماء  األيديالسليمة لغسل 
  بالكحول. 

  األسنان البيضاء  واألسنان: لعناية بالفم ا 
سنان باأل  االهتمامجذابة وعدم  ابتسامةعل الوجه  تضف 

 يجب: ت ولذلك االتهابيسبب تسوسها وإصابة اللثة ب

o  .غسل ومضمضة الفم بعد األكالت 
o  .الصباح وقبل النوم 

 
 غسل األسنان بالفرشاة والمعجون ف

o  
 
  ف

ً
حالة عدم توفر فرشاة األسنان والمعجون يمكن االستعاضة عنهما بغسل الفم جيدا

 والمضمضة مع المرور عل األسنان باألصبع للتأكد من التخلص من بقايا األطعمة

 إتباع السلوك الصح الخاص بالجهاز التنفس   

o  تغطية األنف والفم أثناء السعال والعطس 
o  

 
  ياأليدعدم العطس أو السعال ف

o عل األرض  قعدم البص 
o  أدوات الغي   استخدامعدم 
o الواحد  ستخدامالمناديل الورقية ذات اال  استخدامتنظيف األنف ب 
o سلة االستعمالديل الورقية بعد التخلص من المنا 

 
 النفايات  ف

o  مثل المناديل  استعمالها بعد السعال أو العطس أو مالمسة األشياء الب  تم  األيديغسل 
o  نف أو العي   المخاطية أو لألنسجة الداخلية لأل تجنب مالمسة اليدين لإلفرازات 
o  عدم التقبيل 

 :
 
 البيئة الصحية ثانيا

  النظيفة المياه استخدام 

o  مصدرها و مصدر آمن للمياه 
 
ب المياه النقية غل الماء المشكوك ف  ورسر

o  أو 
 
 ة نظيفة محكمة الغلق عيالتخزين ف

o األيديالماء وغسل  الستخراجإناء نظيف  استخدام  
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 نظافة البيئة  

o الماء والكلور  استخداميجب تنظيف األرضيات واألسطح والحوائط ب 
o  األكياس المخصصة 

 
 التخلص من القمامة عن طريق جمعها ف

o  صندوق مخصص لذلك ومغط 
 
 وضع القمامة ف

o  عن طريق 
ً
فإن أفضل طريقة القمامة )إن لم يتوفر ذلك  جامىع  التخلص من القمامة يوميا

 أماكن بعيدة عن المنازل أو عن طريق الدفن الصح( 
 
 للتخلص من القمامة تكون بالحرق ف

o  اب بالماء الساخن والصابون  غسل أدوات الطعام والشر
o  الشمس 

 
ها ف  غسل المالبس وأفرش األرسة بالماء الساخن والصابون ونشر

o  فتح النوافذ أماكن التجمعات عن طريق يجب الحفاظ عل تهوية المنازل و  الجيدة: التهوية
 لتنشيط مرور التيارات الهوائية واألبواب المتقابلة 

o مراعا 
ً
ع ب مجارية عدم تلوث يجب أيضا   بها. تجنب قضاء الحاجة ورم القمامة المياه والي 

 :
 
 التعامل اآلمن مع الغذاء ثالثا

  الغذاء: الحفاظ عل نظافة  

o  قبل إعداد الطعام  األيديغسل 
o  بعد قضاء الحاجة  األيديغسل 
o  غسل  

 إعداد الطعام  األوان 
 
 واألسطح المستخدمة ف

o  ات  التخلص من الحشر
o  ءفصل الطعام  

  المطىه  عن الطعام  الب 
o  

ً
 طىه الطعام جيدا

o الثالجة 
 
 وضع الطعام ف

o استخدام  
 
  الطىه  مياه نظيفة ف

 التغذية السليمة  

o  تناول أنواع مختلفة من الغذاء 
o  وات  تناول الكثي  من الفاكهة والخض 
o  اإلقالل من الدهون والزيوت 
o  اإلقالل من الملح والسكر 
o شهور من لي   األم فقط 6طفل لمدة إرضاع ال . 
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: ممارسة الرياضة
 
 رابعا

 ممارسة الرياضة مهما كان عمر األنسان  
 
 البدء ف

  أثناء اليوم  
 القيام بكثي  من الحركة والمسر

 ممارسة الحركة لمدة  حوال  قضاء  
 
 ف
ً
 األسبوع وبالنسبة للشباب ساعة  5نصف ساعة يوميا

 
أيام ف

 
ً
 يوميا

 محاولة زيادة الحركة  

 
 
ن  متناع: اال خامسا  عن التدخي 

كات التدخي   حمالتها اإلعالمية ة بعد ان كثفت رسر  اآلونة األخي 
 
ة ف اإلعالنية كما و  أنتشر التدخي   بصورة كبي 

 محاولة منها لتحسي   صورتها 
 
تقوم بتمويل ورعاية سباقات السيارات والمناسبات الرياضية المختلفة ف

إنه يؤثر ختلفت أنواع التدخي   فمهما أولتبعد عن األذهان الصورة القبيحة المرتبطة بالتدخي   ومخاطره. 
ار التدخي   إل:  الدموية. األوعية الجسم المختلفة وبالذات القلب و بشكل أو بآخر عل أجهزة   وتنقسم أض 

ار الب    ة طويلةاألض  األزمات القلبية والذبحة الصدرية والشطان بالرئة  :تحدث نتيجة التدخي   لفي 
 بعض األحيان يؤدى التدخي   إل رسطان الدم 

 
وبالحنجرة وتجويف الفم والبنكرياس والمثانة وف

ة من كفاءة الرئة.   وكذلك يقلل بدرجة كبي 

ار الب  تصيب المحيطي   بالمدخني     مدخن ال يقتض أثر التدخي   عل ال :(السلب    )التدخي   األض 
 المحيطي   به خاصة األطفال 

ً
  الوالدةفقط بل يشمل أيضا

 . وحديبر

 :اإلنجابيةمضار التدخي   عل صحة المرأة  

o  ف  احتماالت زيادة   الحمل. المشيمة والوالدة المبكرة وتسمم  وانزالقحدوث اإلجهاض والي  
o  المبكر. الطمث  وانقطاعنجاب ويزيد من نسبة العقم يؤثر عل قدرة المرأة عل اإل 
o    ايي   الدماغية خاصة  والسكتةيزيد من نسبة اإلصابة بأمراض القلب وتصلب الشر

 اللوان 
  األرسة. يستعملن الوسائل الهرمونية لتنظيم 

o  ة الصوت ويزيد من تجاعيد الوجه ويؤثر عل نضارة الوجه والجلد بشكل  ني 
 
 ف
ً
ا يحدث تغي 

 تلك 
 
  . األماكنعام ذلك ألنه يسبب نقص األكسجي   ف

o  العظام. يزيد من إمكانية حدوث هشاشة  

  مضار التدخي   عل  
  :الوالدة حديبر

o  ئ   لألطفال. الموت المفاىح 
o الوسط. األذن  واضطراباتت االتهاب  
o  والسعال. ضيق التنفس وأزمات الصدر  
o  المدخني   كما ال يقتض التأثي  عل األطفال فقط بل يتأثر الكبار بالدخان المنبعث من

 وقدالمحيطي   به
ً
  الرئة. يؤدى ذلك إل أمراض القلب ورسطانات  م أيضا
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 التدخي   فوائد اإلقالع عن 

 الصحة العامة  
 
 تحسن رسي    ع وواضح ف

  طبيعية. تحسن رائحة الفم لتعود  

  تحسن  
  الشهية. تزداد  وبالتال  الشم والتذوق  حاسب 

  العادة. تنىم شعور الثقة بالنفس والقدرة عل مقاومة هذه  

  الذيالشخص  
ً
 جيدا

ا
 ذلك يعط مثال

 
ألطفاله ولمن حوله ويصبح لهم يقلع عن التدخي   ويستمر ف

 مقاومة  قدوة
 
  لكيال عادة سيئة  أيف

ً
ا   لها. يصبح أسي 

 وال يصيبه اإلحساس بضيق النفس عند ممارسة  
ً
 . مجهود  أييصبح أكير نشاطا

 تقل نسبة إمكانية إصابته بأمراض القلب والرئة والشطانات.  
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 تغذية السليمةال
التغذية السليمة تعب  تناول الطعام المناسب والمتوازن بالكميات المناسبة ومن مختلف المجموعات 

 ية لمواجهة األمراضافاومة والمناعة الكتتولد لديك المق وبالتال  الغذائية لتحافظ عل قوة وصحة جسمك 
 حالة التعرض لها 

 
 . والشفاء منها ف

 :
ً
 أهمية الغذاء لصحة اإلنسان أوال

للدفء والحركة والنشاط والعمليات الحيوية  الالزمةالمواد الغذائية تمد الجسم بالطاقة  
 . عويض التالف من األنسجة والخاليا وبمستلزمات النمو لبناء وت

  . للوقاية من أمراض سوء التغذية المختلفة ومقاومة األمراض األخرى 

  . ليم من خالل غذاء األم الجيد والمتوازنتساعد عل نمو الطفل نمو س 

  . تعويض ما تفقده السيدة أثناء الحمل والرضاعة 

 :
 
 ومواصفاتهالغذاء الصح المتوازن  ثانيا

 ،بروتينات ،نشويات )دهون،عل جميع العناض الغذائية  يحتويالغذاء الصح المتوازن  
 . معدنية(أمالح  ،فيتامينات

 للمقننات لكل فرد حسب سنه وجنسه ومجهوده  يحتويأن  
ً
عل جميع العناض الغذائية تبعا

  الغذائية. والحالة الفسيولوجية وعل كمية مناسبة من األلياف 

 للشهية ومقبول  
ً
 وفاتحا

ً
  الشكل. أن يكون متنوعا

 المجتمع 
 
 مع العادات الغذائية السائدة ف

ً
  . أن يكون متمشيا

  
ً
 مأن يكون آمنا

ً
  بالصحة. و مواد ضارة ن أى ملوثات كيميائية أو بيولوجية أ خاليا

 مع الحالة  
ً
  لألرسة.  االقتصاديةأن يكون متمشيا
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  الطعامأنواع 
 األطعمة تنقسم إل ثالثة مجموعات رئيسية: 

 والدهون( )الكربوهيدراتأطعمة الطاقة 

وتتكون من  األساسية. تمد الجسم بالطاقة الالزمة للنشاط والحركة والدفء والعمليات الحيوية  وه  
والزيوت  الحيوانيةالبطاطس والبطاطا والقلقاس( والسكريات والدهون  )مثلالحبوب بأنواعها والدرنات 

 بأنواعها.  النباتية

ن  أطعمة البناء وتي     )الت 
   الحيواتن

 (والنبات 

وتجديد الخاليا داخل الجسم وتتكون من اللحوم واألسماك والبيض واللي   ومنتجاته  الزمه للنمو  وه  
 الفول والعدس والحمص والفاصوليا( ) بأنواعها  والبقول

  المعدنية(واألمالح  )الفيتاميناتأطعمة الوقاية 

وات بأنواعها   الخض 
 
ورية للوقاية من األمراض وزيادة مقاومة الجسم ونشاطه وتوجد ف   ه ض 

ً
وخصوصا

   ومنتجاتها. والفواكه بأنواعها  الطازجة
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 المكونات الغذائية الدقيقة 
 بكميات ضئيلة ولكنها أساسية للنمو ولصحة الكبار والصغار ه مغذيات هامة يح

ً
تاج إليها الجسم يوميا

 
 
 العالم خاصة ف

 
الدول النامية لما لها  ويعتي  نقص المكونات الغذائية الدقيقة من أهم المشاكل التغذوية ف
ن الذا تقوم وزارة الصحة والسك األطفال. من أثر ضار عل وظائف الجسم المختلفة وكذلك عل سالمة ونمو 

 . القوم  مي   أ واليود عل المستوى بتنفيذ برنامج متكامل لمكافحة نقص الحديد وفيتا

 الحديد

 اللحوم و الزم لصحة وحيوية الجسم.  عنض الحديد 
 
  األسماكمتوفر ف

 
الخض  والكبد والكالوى وكذلك ف

الفراولة خ والباذنجان والفلفل األخض  والفاكهة مثل البلح والتفاح والمانجو و الورقية الداكنة مثل السبان
 العسل األسود

 
  .وكذلك ف

 

ن نقص الحديد يؤدى لألنيميا أو فقر الدم الب  تؤثر بشكل كبي  عل وظائف الجسم الفسيولوجية وتقلل م
. قدرة األنسان عل آداء مهامه بكفاءة وتؤثر عل التحصي كي  

 يؤثر نقص ل الدراس والقدرة عل الي 
ً
أيضا

الجني   أو يولد ناقص وزن وقد يعرض األم المبكر أو يموت  اإلجهاضفيسبب الحديد عل السيدة الحامل 
يف قبل أو بعد  تحصل عل  لىك  ل مركز لمتابعة الحمإل أقرب  التوجهلذلك عل السيدة الحامل  الوالدة. لي  

  الحديد. الفوليك وتف  نفسها من اإلصابة بأنيميا نقص  أقراص الحديد وحمض

ن أ    فيتامي 

يحافظ فيتامي   أ عل سالمة الجلد واألغشية المخاطية وكذلك يرفع مناعة الجسم عل قوة اإلبصار ويحىم 
  أ: مصادر فيتامي    . الليل  من العسر 

 األلبان ومنتجاتها وصفار البيض والقشدة والزبدة  

اء وحمراء وصفراء  الملونة: الخض      السلطة(طبق  )مكوناتخض 

نامج القوم لمقاومة نقص فيتامي     بعد  دولية(وحدة  200000)إعطاء كبسولة ف أ الزرقاء  أ: الي 
ة   الوالدة مبارسر
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 عنرص اليود

  أساس  اليود عنض غذانئ 
 
ولقيام أجهزة  والعقل  للنمو الجسمان  وين هرمون الغدة الدرقية الالزم تكيدخل ف

ة وتضخم الغدة الدرقية  بوظائفها. الجسم   وظائف المخ  واختاللينتج عن نقص اليود مضاعفات خطي 
 
ف

 الجني   ووالدة طفل ميت أو ناقص النمو مما يؤدى إل 
 
وفيات األطفال الرضع وأطفال ما قبل السن  ارتفاعف

 .   المدرس 

 العقم،  كما ينتج عن نقص اليود 
ً
 البالغي   اإلجهاض المتكرر وأحيانا

 
يسبب نقص اليود اإلعياء والخمول وف

والمعلبة والمنتجات البحرية  األسماك الطازجةمصادر اليود:   واإلنتاج. مما يؤدى إل عدم القدرة عل العمل 
 األسماك والمنتجات يكير الي والفواكه. ه والخض  واللحوم الحمراء والبيض والدواجن والحليب ومشتقات

 
ود ف

 المصادر األخرى فنسبته قليلة ولتمكن المواطني   من الحصول عل  البحرية
 
اليومية من  احتياجاتهمأما ف

  اليود. اليود يتم تزويد ملح الطعام بعنض 

 الماء

الماء  الجسم. لخاليا باإلضافة ال سوائل الماء يمثل ثلبر وزن الجسم ألنه يكون الجزء األكي  من األنسجة وا
از ال  هام جدا ألنه وسيلة نقل العناض الغذائية والمواد الب  يتخلص منها الجسم عن طريق البول والي 

 أى ما يعادل  3-2الخارج كما أنه ينظم درجة حرارة الجسم. يحتاج اإلنسان إل 
ً
  8-6لي  ماء يوميا

 
أكواب ف

ب أو من الطعام  الظروف الجوية العادية يحويه مثل الفواكه  الذيومع الجهد العادى. نحصل عل الماء بالشر
 الستة أشهر األول حيث يكفيه لي   األم

 
. يحتاج األطفال للماء مثل البالغي   عدا الرضع ف   . والخض 
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 كيف نضمن الحصول عل غذاء آمن 
 وقبل األكل  األطعمةتنظيف اليدين قبل وبعد إعداد  

 مكان استخدامنظافة المكان واألدوات واألطباق قبل وبعد  
 
  نظيف. ها وحفظها ف

 سبق  
ً
 تجهي   أغذية معدة للتناول إال بعد استخدامال تستخدم سكينا

 
 تقطيع أغذية طازجة ف

 
ها ف

  غسلها. 

 الخل والماء  الطازجةغسيل الخض  والفاكهة  
 
 ويفضل نقعها ف

ً
عقة ماء + مل )لي  بالماء الجارى جيدا

 قبل أكلها أو طهيها.  ليمون(خل أو ملعقة 

  الطىه  يفضل تناول الطعام بعد  
 
ة ويجب حفظه ف   مبارسر

 الثالجة  مغطاة أوان 
 
 ف

 بالثالجة فسخنه حب  الغليان قبل تناوله  
ً
 إذا كان الطعام محفوظا

اب  استعمال   إعداد الطعام والشر
 
 ماء نف  ف

اء األغذية من مصدر مضمون    عن األغذية المكشوفة  واالبتعاد رسر

عن تناول األغذية المضاف إليها ألوان أو  واالبتعاد التأكد من تاري    خ صالحية األغذية المحفوظة  
وبات السكرية ومنتجات  )الفاكهةمكسبات طعم أو مضاف إليها مواد حافظة مثل  المجففة والمشر

 اللحوم مثل الالنشون والبسطرمة والسجق( 

 دوح إذا تغي  لونه الزيت المق استخدامتجنب  
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 المراجع
 (2014دليل عمل الرائدة الريفية )وزارة الصحة  

)منظمة الصحة العالمية  والصحة اإلنجابيةتنظيم األرسة  ومقدم  خدماتدليل المشورة لمنتفعات  
وع  2015 ( تم ترجمته ومراجعته بواسطة قطاع السكانINFO مع مشر

  .2016وزارة الصحة  الخدمة( مقدم  لألطباء ) التدريب   المنهج  

  .2017المنهج التدريب   للممرضات )مقدم  الخدمة( وزارة الصحة  

  المسح  
 ( 2014مض ) EDHS الصح السكان 
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