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التنفسى  الجهاز  يصيب  مرض  هو  كوفيد-19 
يسببه فيروس كورونا المستجد الذي تم اكتشافه 
في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019. 
تؤثر  إلى جائحة  كوفيد-19  تحّول مرض  وقد 
طبيعة  وعلى  العالم  بلدان  من  العديد  على 
الحياة بها بشكل عام. وحتى 25 ابريل 2021 
إصابة    146,067,511 حوالى  تسجيل  تم 
العالم  مستوى  على  وفاة  حالة  و3,092,497 
العالمية  الصحة  منظمة  إلحصائيات  طبقا 

.)World Health Organization, 2021(

إصابة  حالة  أول  عن  اإلعالن  تم  مصر  وفي 
بفيروس كوفيد-19 فى منتصف فبراير 2020، 
وقد  إزدياد.  فى  اإلصابة  حاالت  بدأت  وبعدها 
 2021 ابريل  شهر  نهاية  حتى  مصر  سجلت 
221,570 حالة إصابة بـكوفيد-19، وبلغ إجمالي 
عدد الوفيات بنهاية تلك الفترة 12,998 حالة وفاة

.)World Health Organization, 2021(

وكما هو الحال فى معظم بلدان العالم، تأثرت 
حيث  واضح  بشكل  مصر  في  العامة  الحياة 
من  للحد  مشددة  إحترازية  إجراءات  إتخاذ  تم 
إنتشار الفيروس داخل البالد فى الموجة األولى 
في الفترة ما بين منتصف مارس 2020 و27 
يونيو 2020 فقد تم إغالق المدارس والجامعات 
األنشطة  بعض  توقفت  كما  العبادة،  ودور 

المنزل  من  للعمل  التحول  وتم  والترفيهية،  التجارية 
إلى  الجائحة  أدت  وقد  الخاصة.  األعمال  من  للعديد 
عام،  بشكل  الطبي  القطاع  على  كبير  حدوث ضغط 
لعالج  المختلفة  الطبية  الموارد  توجيه  إلى  أدى  مما 

الحاالت المصابة والحد من إنتشار الفيروس.

السيدات  حصول  أن  إلى  الدولية  الخبرات  وتشير 
قد  اإلنجابية  والصحة  األسرة  تنظيم  خدمات  على 
يتأثر بشكل ملحوظ نتيجة لتفشي فيروس كوفيد-19، 
الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  وخاصًة 
وصعوبة  األسر  بعض  لدى  المالية  االعباء  بسبب 
الوصول الى مقدمي الخدمة وتحويل بعض الطواقم 
تعطيل  إلى  أدت  قد  الجائحة  أن  كما  للعالج.  الطبية 
للبلدان  نقلها  تأُخر  أو  األسرة  تنظيم  وسائل  تصنيع 

.)UNFPA, 2020( النامية نتيجة إلجراءات الحظر

12مليون  حوالي  أن  إلى  الدولية  التقديرات  وتشير 
تعُطل  بسبب  واجهن صعوبات  العالم قد  سيدة حول 
خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية خالل عامي 
نتج  مما  الفيروس  هذا  لتفشى  نتيجة   2021/2020
عنه حدوث حولي 1.4 مليون حالة حمل غير مخطط 

.)UNFPA, 2021( له

وبالنسبة للوضع فى مصر فتشير بعض التقارير إلى 
انخفاض الطلب على خدمات تنظيم األسرة والصحة 
فى  كوفيد-19  لتفشى  األولى  الموجة  اثناء  اإلنجابية 
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إلى  يؤدى  قد  مما   2020 ويونيو  مارس  بين  الفترة 
األسرة  تنظيم  وسائل  إستخدام  معدالت  إنخفاض 
وبالتالى يؤدى إلى إرتفاع معدالت الخصوبة، إال أن 
التقارير السابقة غير موثقة.  ومن ثم، أجرى مجلس 
استكشافية من خالل مشروع  الدولي دراسة  السكان 
خدمات  تقديم  فى  الخاص  القطاع  دور  »تعزيز 
من  والممول  مصر«  فى  للشباب  االنجابية  الصحة 
الى  يهدف  والذى  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
تنظيم األسرة وخفض  استخدام وسائل  رفع معدالت 
رفع  طريق  عن  الشباب،  بين  الخصوبة  معدالت 
الخدمات.  جودة  وتحسين  األسرة  تنظيم  عن  الوعي 
وتهدف هذه الدراسة اإلستكشافية إلى فهم أثر تفشي 
كوفيد-19 على حصول السيدات على خدمات تنظيم 
األولى  الموجة  خالل  اإلنجابية  والصحة  األسرة 
بمحافظتي  وذلك   )2020 يونيو   - )مارس  للجائحة 
بهما  تم  اللتين  المحافظتين  وهما  وسوهاج  بورسعيد 
هذه  ان  حين  ذكره. وفى  السابق  المشروع  تنفيذ 
السلوكيات خالل الموجة االولى من  البيانات تعكس 
كوفيد-19 فى عام 2020، اال انه يمكن االستفادة من 
توقع حدوث موجه  النتائج والتوصيات فى ظل  تلك 

رابعة للوباء وحدوث تتطور بالفيروس.

أهداف الدراسة 

تمثلت اهداف الدراسة فيما يلى:

التعرف على التغيرات التى طرأت على الطلب . 1
وعلى تقديم خدمات تنظيم األسرة أثناء الموجة 
األولى لجائحة كوفيد-19 وذلك من وجهة نظر 

األطباء والصيادلة.

التعرف على آراء االطباء والصيادلة بخصوص . 2
أمان وسالمة تقديم خدمات تنظيم األسرة بالنسبة 
للمنتفعات ومقدمي الخدمة خالل الموجة األولى 

لجائحة كوفيد-19.

التعرف على التحديات التى واجهت السيدات فى . 3
الحصول على خدمات تنظيم األسرة وتأثير تلك 

التحديات على هؤالء السيدات وأُسرهن.

منهجية الدراسة

تم جمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة خالل الفترة 
من سبتمبر الى أكتوبر 2020 عن طريق:

مقابالت هاتفية مع عينة مكونة من 300 طبيب . 1
محافظتي  في  الخاص  القطاع  من  وصيدلي 
طبيب  و50  )100 صيدلي  وسوهاج  بورسعيد 
لكل محافظة )ممن تم تدريبهم على خدمات تنظيم 
األسرة والصحة اإلنجابية من خالل المشروع. 

سيدة . 2  30 من  عينة  مع  متعمقة  هاتفية  مقابالت 
تنظيم  خدمات  تلقين  سنة(   35-18( متزوجة 
خالل  وسوهاج  بورسعيد  محافظتى  فى  األسرة 

الفترة من مارس الى يونيو 2020. 

أهم النتائج

أوالً: اثر تفشى فيروس كوفيد-19 على طلب 
الخدمات وعلى تقديم خدمات تنظيم األسرة من 

وجهة نظر األطباء والصيادلة

افادت نسبة 71.4% من عينة األطباء بحدوث تغير 
في الطلب على خدمات تنظيم األسرة خالل الموجة 
من  األكبر  التغير  وكان  كوفيد-19،  لجائحة  األولى 
نصيب محافظة سوهاج حيث أفاد 80% من األطباء 
محافظة  اطباء  من   %64.3 مقابل  تغُير  بحدوث 

بورسعيد.

تمثل  التغير  هذا  أن  األطباء  من   %38.2 ذكر  وقد 
بينما  فى إنخفاض الطلب على وسائل تنظيم األسرة 
على  الطلب  بزيادة  األطباء  عينة  من   %20 أفاد 
 %37 أفاد  أخرى  ناحية  ومن  األسرة.  تنظيم  وسائل 
من األطباء بزيادة الطلب على بعض الوسائل )مثل 
الحبوب( وإنخفاض الطلب على وسائل أخرى )مثل 
األطباء  من   %20 أفاد  كما  والكبسوالت(،  اللولب 
عن  سواء  ُبعد  عن  اإلستشارات  فى  زيادة  بوجود 

طريق التليفون أو الواتس أب )شكل رقم 1(. 
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أما بالنسبة للصيادلة، فقد ذكر51.5% من الصيادلة أنه 
قد حدث زيادة في الطلب على وسائل تنظيم األسرة فى 
تلك الفترة، بينما أفاد 14% من الصيادلة أنهم الحظوا 
إنخفاضاً فى الطلب على وسائل تنظيم األسرة فى تلك 
الفترة. ومن ناحية أخرى أفاد 24% من الصيادلة أنهم 
)مثل  الوسائل  الطلب على بعض  فى  زيادة  آلحظوا 
الحبوب( وانخفاضاً فى الطلب على الوسائل األخرى 
)مثل اللولب والحقن( وأفاد 20.6% من الصيادلة أن 
هناك زيادة في طلب اإلستشارات عن ُبعد، إما عن 
طريق التليفون أو من خلف باب الصيدلية وذلك كنوع 

من أنواع الوقاية من العدوى.

ومن ناحية تقديم الخدمة، أفادت األغلبية العظمى من 
على  تعديالت  أجروا  أنهم   )%98.7( األطباء  عينة 
الموجة  أثناء  الخاصة  عياداتهم  في  المقدمة  الخدمة 

بسيط  تباين  هناك  وكان  كوفيد-19،  لجائحة  األولى 
جدا بين المحافظتين. 

الخدمة  الذي طرأ على  التغير  إلى نوع  وإذا تطرقنا 
المقدمة في العيادات من أجل تقليل احتماالت العدوى 
بكوفيد-19، فإننا نالحظ أن 25% من األطباء أفادوا 
بأنهم أغلقوا عياداتهم الخاصة لفترة ثم أعادوا فتحها 
خالل الفترة من مارس حتى يونيو 2020 )16% من 
عينة محافظة بورسعيد مقابل 30% من عينة محافظة 
سوهاج(، كما أفاد 75% من عينة األطباء بأنهم أجروا 
نتيجة  الخاصة  بعياداتهم  العمل  مواعيد  فى  تعديالت 
لحظر التجوال، بينما افاد 64.5% بأنهم توسعوا فى 
من   %63.2 قام  كما  التليفونية،  اإلستشارات  تقديم 

األطباء بخفض عدد الحاالت التي يتم استقبالها.
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انخفاض في الطلب  زیادة الطلب على بعض الوسائل 
ونقص الطلب على البعض االخر

زیادة في الطلب  

االطباءالصیادلة

الحصول على 
استشارات عن بعد

شكل رقم )1(: التغير فى الطلب على خدمات تنظيم األسرة اثناء تفشى كوفيد-19  فى الفترة من مارس - يونيو2020  وفقاً 
آلراء األطباء والصيادلة

الخدمة  تقديم  على  الذى طرأ  للتغير  تطرقنا  إذا  أما 
الناس  وإحجام  الحظر  مواعيد  ومع  الصيدليات  في 
قرابة 98% من  أفاد  فقد  المنازل،  من  الخروج  عن 
التغيرات،   بعض  بحدوث  الصيادلة  عينة  إجمالي 
في  تغيير  بحدوث  الصيادلة  من   %38.7 افاد  حيث 
مواعيد الصيدلية،  يلي ذلك تقديم إستشارات تليفونية 

من  محدود  عدد  إستقبال  ثم   ،%36.1 تقارب  بنسبة 
أن  يذكر  ومما   .%28.8 إلى  تصل  بنسبة  العمالء 
بأنهم  أفادوا    )%2.6( الصيادلة  من  محدودة  نسبة 
أعادة  ثم  قصيرة  لفترة  الصيدلية  إغالق  إلى  لجأوا 

فتحها )شكل رقم 2(.
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شكل رقم )3(: آراء األطباء والصيادلة بخصوص امان و سالمة تلقى السيدات وسائل تنظيم االسرة اثناء تفشي فيروس  كوفيد-19
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تغییر مواعید العمل زیادة اإلستشارات التلیفونیة تقلیل عدد الحاالت فى المنشأة   إغالق مؤقت للمنشأة
أطباء صیادلة

ثانياً: وجهات نظر األطباء والصيادلة حول 
امان وسالمة تقديم خدمات تنظيم األسرة 
بالنسبة للمنتفعات ومقدمي الخدمة أثناء 

جائحة كوفيد-19.

أوضحت الدراسة أن 10% من إجمالى األطباء )%2 
بورسعيد(  محافظة  فى  و%18  سوهاج  محافظة  فى 
في  للسيدات  آمنة  غير  الوسائل  بعض  أن  يعتقدون 
الحصول عليها  أثناء الجائحة ألنها تعرضهم لخطر 
هؤالء  وبسؤال  التركيب.  أثناء  بالفيروس  العدوى 

اللولب  بأن  أفادوا  األمنة  غير  الوسائل  عن  األطباء 
والكبسوالت ُتعد وسائل غير آمنة )شكل رقم 3(. 

أما عن الصيادلة فقد أفاد 18% منهم )بنسبة 16% فى 
أن  بورسعيد(  محافظة  فى  و%21  سوهاج  محافظة 
بعض الوسائل غير آمنة بالنسبة للسيدات فى الحصول 
عليها أثناء جائحة كورونا لنفس السبب السابق ذكره. 
وعن الوسائل غير اآلمنة ذكر هؤالء الصيادلة الحقن 

باإلضافة للولب والكبسوالت. 

شكل رقم )2(: التغير الذى طرأ على  تقديم الخدمة فى العيادات والصيدليات الخاصة  فى الفترة من مارس - يونيو 2020 وفقاً 
آلراء األطباء والصيادلة )ُسمح بتعدد االجابات(
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تغییر مواعید العمل زیادة اإلستشارات التلیفونیة تقلیل عدد الحاالت فى المنشأة   إغالق مؤقت للمنشأة
أطباء صیادلة
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أما من ناحية امان و سالمة  تقديم خدمات تنظيم األسرة 
بالنسبة لمقدمى الخدمة أثناء جائحة كورونا، فقد أفاد 
28% من إجمالى عينة األطباء )بنسبة 16% فى محافظة 
سوهاج و40% فى محافظة بورسعيد( أن تقديم بعض 
وسائل تنظيم األسرة )مثل اللولب والكبسوالت( ُيمثل 

خطورة على مقدمي الخدمة أثناء جائحة كوفيد-19.

الصيادلة  عينة  إجمالى  من   %26 أفاد  فقد  وبالمثل 
)بنسبة 18% فى محافظة سوهاج و33% فى محافظة 
بورسعيد( بأن بعض الوسائل )خاصة الحقن( تشكل 
أثناء جائحة كوفيد-19  الخدمة  خطورة على مقدمي 

)شكل رقم 4(.

شكل رقم )4(: آراء األطباء والصيادلة بخصوص امان و سالمة  تقديم  خدمات تنظيم االسرة أثناء تفشي فيروس كوفيد-19 

٪۷۲

٪۲۸

٪۷۰

٪۲٦

٪٤
٪۰

٪۲۰

٪٤۰

٪٦۰

٪۸۰

٪۱۰۰

كلھا آمنة بعضھا غیر آمن ال أعرف

أطباء صیادلة

ثالثاً: التحديات التى واجهت السيدات فى 
الحصول على خدمات تنظيم األسرة خالل 

الموجة األولى من تفشى فيروس كوفيد-19 
وتأثيرها  على السيدات وأُسرهم. 

وجهات نظر األطباء والصيادلة

بسؤال األطباء والصيادلة عما إذا كانوا يعتقدون أن 
السيدات فى محافظتي سوهاج وبورسعيد قد واجهن 
األسرة  تنظيم  خدمات  على  الحصول  فى  صعوبات 
جائحة  من  األولى  الموجة  أثناء  اإلنجابية  والصحة 
كوفيد-19، أفاد 63% من األطباء بأن معظم السيدات 
قد واجهن صعوبات فى تلك المرحلة.  ولقد كان هناك 
تبايناً كبيراً بين المحافظتين، حيث بلغت نسبة األطباء 
الذين ذكروا مواجهة السيدات لصعوبات قرابة %94 
من إجمالي العينة بمحافظة سوهاج، بينما لم تزد تلك 
النسبة عن 32% من إجمالي عينة األطباء في محافظة 

بورسعيد.

معظم  ان  منهم   %76 أفاد  فقد  للصيادلة  بالنسبة  أما 
وقد  الفترة   تلك  في  صعوبات  واجهن  قد  السيدات 
كانت النسبة 81% بين الصيادلة فى محافظة سوهاج 

مقابل 70% من الصيادلة بمحافظة بورسعيد.

التى  والتحديات  الصعوبات  تلك  ابرز  من  وكان 
ما  والصيادلة  األطباء  آلراء  وفقاً  السيدات  واجهت 
ساعات حظر   -  )%67( العدوى  من  الخوف   : يلي 
التجوال )32%( - أعباء مالية )26%( - صعوبات فى 
الحصول على بعض وسائل تنظيم االسرة )%16(1.

وجهات نظر السيدات

قد  واجهن صعوبات  إذا ُكن  السيدات عما  وبسؤال 
فى الحصول على خدمات تنظيم األسرة أثناء الموجة 
األولى لجائحة كوفيد-19، ُوجد أن من إجمالي عدد 
ال30 سيدة المشاركات في الدراسة والآلتي حصلن 

1  ُسمح بتعدد اإلجابات
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األولى  الموجة  خالل  األسرة  تنظيم  خدمات  على 
بمواجهة  أفدن  سيدة   17 هناك  كوفيد-19،  لجائحة 
بعض التحديات، أما باقى السيدات )13 سيدة( فأفدن 
على  الحصول  فى  صعوبات  أية  يواجهن  لم  بأنهن 
خدمات تنظيم األسرة سواء من القطاع الحكومى أو 
هؤالء  أقوال  الفترة. ومن  تلك  أثناء  الخاص  القطاع 

السيدات ما يلى:

األولى لجائحة كوفيد-19 )17 سيدة( فقد تمثلت تلك 
التحديات فيما يلى:

الخوف من انتقال عدوى كوفيد-19:	 

أفاد معظم السيدات بخوفهن من الخروج من المنزل 
للحصول على وسيلة تنظيم األسرة حتى ال يتعرضن 
لزحام المواصالت أو زحام المنتفعات بوحدات تنظيم 
األسرة، وخاصة ان بعض السيدات ذهبن أثناء فترة 
وفوجئن  التيتانوس  تطعيم  على  للحصول  الحمل 
بوجود زحام أثناء جلسات  تطعيم االطفال فخفن من 

تكرار التجربة للحصول على الوسيلة. 

القطاع  في  الزحام  من  السيدات  خوف  أدى  وقد 
الحكومي إلى تحّول البعض للقطاع الخاص للحصول 
إلى   السيدات  بعض  عهدت  حين  في  الخدمة  على 
األسرة  تنظيم  األُسرة إلحضار وسيلة  أفراد   بعض 
لهن بينما فضل البعض اآلخر تأجيل الحصول على 
البالد.   في  الصحية  الظروف  تحسن  لحين  الخدمة 

ومن أقوال السيدات في هذا الشأن ما يلي:

هو بصراحه مكنش في اى مشاكل او صعوبات 
قابلتنى في الحصول على الوسيله بالعكس انا 

روحت المركز الصحى ودخلت على طول  .. 
اختارت الوسيله ومشيت ومكنش في اى مشكله غير 

ان انا كنت خايفه وقلقانه ساعتها الن شهر 4 كان 
في عز ذروة كورونا واالعداد كانت كل يوم عماله 

تزيد فانا كنت بصراحه خايفه ان المكان يكون  
مقفول أو يكون زحمه وخصوصا انى كنت لسه 
طالعه من والده ومناعتى لسه ضعيفه بس الحمد 

هلل روحت لقيت المكان نظيف ومفيش زحمه وفي 
تباعد بين الناس وبعضها ومفيش حد بيدخل من 

غير كمامه وكده فده اللى ريحنى شويه ….

سيدة من محافظة بورسعيد - 34 سنة ولديها ثالثة أطفال

وهللا الدكتورة قالت لي براحتك عايزة تركبي لولب 
ماشي عايزة تاخدي برشام ماشى ..  لو عارفة 

نفسك هاتمشي على  البرشام صح وتهتمي وتاخدية 
في ميعاده مضبوط خدية لكن لو هاتنسي البرشام 
وأنتي مش عايزة حمل تاني دلوقتي يبقى ركبي 

لولب .. فأنا قولت أل آخد برشام  .. كتبت لي 
على نوع عشان الرضاعة وقالت لي أستخدمه بعد 

األربعين هو متوفر على طول في الصيدلية وسعره 
عشرة جنية ونص والصيدلية قريبة من البيت.

سيدة من حضر محافظة سوهاج - 22 سنة ولديها طفالن

الصراحة المرة دى غيرت بسبب الكورونا ..  قبل كده 
كنت بروح اخد تنظيم األسرة من الرعاية وكان بيكلفنى 

عشرة جنيه بس عشان الكورونا قولت اشترى نفسى 
معلش واروح للدكتور الخاص ب250 جنيهاً.

سيدة من محافظة سوهاج -  34 سنة ولديها خمسة أطفال   

يعنى مفيش غير الخوف من انتشار العدوى وانى 
كنت خايفه اروح لدكتور خلى صحتى ادهورت 

على اآلخر واألنيميا عندى وصلت 6 وكنت مش 
قادرة اشوف شغلى وال اشوف بيتى .. يعنى من 

كتر الخوف من العدوى كنت هموت بالبطئ بالتعب 
اللى عندى وطبعا ده اثر على اسرتى وعلى نفسيتى 

جدا واهملت اسرتى طبعا غصب عنى لحد ما 
قدرت اتغلب على خوفى ورحت للدكتور.

سيدة من  محافظة بورسعيد - 34 سنة ولديها ثالثة أطفال فى  صعوبات  واجهن  الالتى  للسيدات  بالنسبة  أما 
الموجة  أثناء  األسرة  تنظيم  خدمات  على  الحصول 
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أنا مش بروح الوحدة الصحية خالص عشان أجيب 
الحقنة .. جوزي هو اللي كان بيروح ألن بقولك 

كان كورونا منتشرة عندنا وكانت الحاالت كتيرة في 
بلدنا أصالً  .. فالكل كان بيخاف يطلع وكنا بنخاف 

يردوا على العيال الصغيرين وأنا ماكنتش بخرج 
خالص من البيت عشان أنا كمان عندي حساسية 

فاكنت بخاف اتعدي وأتعب.   ..   كنت ببعت حد 
يجيبها لي واخدها في البيت ..  في واحدة عندنا 

كانت هي اللي بتضربهالي.

سيدة من ريف محافظة سوهاج-  31 سنة  ولديها طفالن 

نقص في بعض وسائل تنظيم األسرة:	 

الحصول  فى  صعوبة  بوجود  السيدات  بعض  أفاد 
القطاع  عيادات  فى  سواء  الوسائل،  بعض  على 
بعض  أبلغت  فقد  الصيدليات،  فى  أو  الحكومى 
اشهر   3 ال  حقن  نقص  عن  الدراسة  فى  السيدات 
وحبوب تنظيم األسرة في الوحدات الحكومية ونقص 
أفاد  بينما  الخاصة،  الصيدليات  في  الشهرية  الحقن 
بعض السيدات بتوقف بعض األطباء بوحدات تنظيم 
من  األولى  أثناءالموجة  اللولب  تركيب  عن  األسرة 

كوفيد- 19، خوفاً من العدوى. 

المشكلة أن الوحدة الصحية ماكنتش شغالة وقت 
الكورونا وكانوا موقفين تنظيم األسرة والوسايل 

ماكنتش موجودة وكنت خايفة أتأخر يوم واحد كان 
ممكن يحصل لي حمل أو مشاكل ثانية ال قدر هللا. 
.. وأنا دلوقتي مرتاحة بجيبها من الصيدلية بدل ما 

أروح كل المسافة دي وآخد مواصالت وبرضوا 
هاتكلف وممكن مالقيش البرشام.

سيدة من ريف محافظة سوهاج - 32 عاما ولديها ثالثة أطفال 

رحت الوحدة الصحية علشان مفهاش مصاريف 
كتير وقريبه من بيتى وحالتى الماديه كمان على قدها 

قالتلي الدكتورة مفيش تركيب لولب دلوقتى بس انا 
هكتبلك على برشام يمشى معاكى علشان الرضاعة 
كمان  ..وبعدين لما خرجت القيت الممرضة بتقول 

ان الدكتورة رافضة تركب لولب لحد علشان الكورونا 
خفت بصراحة لما الدكتورة قالت كده وقولت لما تمشى 

كورونا خالص ابقى اروح اركب لولب. 

سيدة من محافظة بورسعيد - 26 سنة ولديها طفل واحد

أنا كنت بروح أخد الحقن من المركز الطبي الحقنه  
اللي كل شهر وفي بداية موضوع الكورونا والحظر 
كنت بروح المركز الطبي كانوا بيقولوا انها ناقصة 
ولسه ماجتش فاكنت بضطر أشتريها من الصيدلية 

كانت لسه موجودة ومن شهرين روحت أسأل عليها 
في المركز الطبي قالوا خالص مش هاتنزل تاني 
ألنها اتمنعت ودورت عليها في الصيدليات كانت 

مش موجودة برضو.

سيدة من محافظة بورسعيد – 28 سنة ولديها طفالن

الحكومي  القطاع  في  الوسائل  أدى نقص بعض  وقد 
إلى تحّول السيدات إلى الصيدليات الخاصة للُحُصول 
إلى  البعض   تحول  كما  األُسرة  تنظيم  وسائل  على 
لم تكن متوفرة  الُحقن  أقراص منع الحمل، حيث أن 
بالصيدليات في  ذلك الوقت.  وباإلضافة إلى العبء 
النقص في  بعض الوسائل   عباً  المادي، فقد شكل 
بسبب خوفهن من حُدوث حمل  السيدات  على  نفسياً 

غير ُمخطط له.
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صعوبات في الوصول إلى مقدمي الرعاية 	 
الصحية:

هى  السيدات  بعض  واجهت  التى  الصعوبات  ومن 
نتيجة  األسرة  تنظيم  خدمات  مقدمى  إلى  الوصول 
إلى  الحكومية  المستشفيات  من  عدد  تحويل   الى 
مستشفيات عزل ومن ثم غلق عيادات تنظيم األسرة 
بها وكذلك غلق بعض العيادات الخاصة كما أشرنا 
توقف  بسبب  أو  بها،  العمل  مواعيد  تغيير  او  سابقاً 

العربات المتنقلة فى بداية الجائحة.   

بعض  تحويل  الى  نتيجة  بورسعيد  محافظة  وفى 
المستشفيات  للعزل والبعض االخر من  المستشفيات 
الصحى،  التأمين  لتقديم خدمات  اصبحت مخصصة 
فى  موعد  المستفيدات  الى ضرورة حجز  ذلك  أدى 
العيادات قبل الذهاب لتلقى الخدمة وهو ما نتج عنه 

طول فترة اإلنتظار للحصول على خدمة.  

أثناء  الخدمه  لمقدمي  الوصول  صعوبات  أدت  وقد 
إلى تحول بعض  لجائحة كوفيد-19  األولى  الموجة 
وخاصًة  الخاص  القطاع  خدمات  إلى  السيدات 
الصيدليات، للُحصول على أقراص منع الحمل بينما 
اضطر البعض اآلخر للحصول على الخدمة مباشرًة 
من الصيدلية بدون إستشارة طبيب وكذلك اإلستعانة 
بأشخاص غير مدربين كما في حالة احدى السيدات 
من محافظة سوهاج حيث اضطرت للحصول على 
حقنة منع الحمل من الصيدلية بدون إستشارة طبيب 
حدوث  الى  أدى  مما  إلعطائها  بأختها  واإلستعانة 

حمل غير ُمخطط له.

روحت عند دكتورة خاصة عندنا في البلد قريبة 
بدل ماروح بعيد واركب مواصالت واعرض نفسى 

للعدوى النى كنت متعودة اخد الوسيلة من القوافل 
الطبية اللى بتنزل عندنا في البلد وايام الكورونا 

مكنش فيه قوافل اضطريت اروح لدكتورة خاصة 
الن جوزى رجع من السفر أيام الكورونا وكنت 

الزم اخد وسيلة.

سيدة من  ريف محافظة سوهاج - 29 سنة ولديها طفل واحد 

المشكلة الوحيدة اللى قابلتنى في موضوع الوسيلة 
ده انى كنت متعودة اروح المركز الطبي عشان اخد 
البرشام ولما حصل موضوع الكورونا روحت قالوا 

مفيش متابعات وال وسائل لو عايزة الزم تتصلى 
بالرقم الساخن وتحجزى وتاخدى معاد ممكن يدوكى 

المعاد بعد شهر اواكتر.

سيدة من محافظة  بور سعيد -  34 سنة ولديها أربعة أطفال  

انا لما ولدت ساعتها المستشفيات كلها كانت قافله 
ومتحوله الى حجر صحى ومبتقدمش وسائل وعشان 

اروح اركب وسيله عند الدكتور اللى كنت متابعه 
معاه كان صعب الرتفاع التكلفه انا عشان اوفر بس 

فلوس العمليه بتاعت الوالده استلفت وجوزى اخد 
قرض من الشغل بتاعه وكنت عامله حسابى ساعتها 

انى اخد وسيله مؤقته لحد ما اروح اركب اللولب 
في الوحده الصحية عندنا في سوهاج  .. اشتريت 

حقنة لمدة 3 أشهر من الصيدلية ادتهالى أختي ألنهم 
رفضوا يدوهالى في الصيدلية علشان الكورونا ... 

ولألسف حملت عليها.

سيدة من محافظة سوهاج-30 سنة ولديها أربعة أطفال

تحديات مالية	 

واجهت بعض السيدات صعوبات مالية نتيجة لفقد الزوج 
اللجوء  بسبب  أو  للجائحة  األولى  الموجة  أثناء  لعمله 
للقطاع الخاص للحصول على خدمات الوالدة أو تنظيم 
ارتفاع  بسبب  أعباء  من  ذلك  على  ترتب  وما  األسرة 
أُسرهن  مالية عليهن وعلى  أعباء  وهو ماشكل  التكلفة 
في  األقراص  أسعار  بين  كبيراً  فارقاً  هناك  أن  حيث 
وحدات تنظيم األسرة مقارنًة بالصيدليات.  ومن ثم، فقد 
لجأت بعض السيدات إلى تأجيل الُحصول على الخدمة 
أو الُحصول عليها مباشرًة من الصيدلية بدون إستشارة 
طبيب لتوفير أتعاب الطبيب بينما توقفت أُخريات عن 

اإلستخدام لتوفير ثمن الوسيلة.
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أنا كنت متعوده اننا اروح لدكتور حسين واخد الوسيله 
من عنده بعد كل والده النه الدكتور بتاعى وهو اللى 
بتابع عنده اثناء فتره حملى وكده فهو بيكون عارف 

حالتى وعارف ايه الوسيله اللى هتناسبنى لكن لما جه 
موضوع كورونا ده وكده فانا ساعتها مكنتش بروح 
اتابع عنده قوى عشان ظروفنا الماديه كانت صعبه 

وكان جوزى ساعتها قعد من الشغل نتيجه لموضوع 
كورونا ده انا بصراحه اضطريت اننا مروحش اخد 
الوسيله عنده عشان ماديا مش معايا فده اللى خالنى 

اروح الوحده الصحيه اخد الوسيله من هناك بصراحه 
النى مش هدفع كتير كل الحكايه 2 او 3 جنيه بالكتير 

فى الوحده الصحيه. 

سيدة من ريف محافظة سوهاج، 26 سنة ولديها ثالثة اطفال 

وبسبب خوف العديد من السيدات من العدوى وبسبب 
وغير  الحكومية  الخدمات  لبعض  المؤقت  اإلغالق 
على  للحصول  السيدات  بعض  تحولت  الحكومية، 
وخاصة  الخاص  القطاع  من  األسرة  تنظيم  خدمات 
وعلى  عليهن  مالية  أعباء  شكل  مما  الصيدليات، 
اسرهن.  وبسبب تلك األعباء توقفت بعض السيدات 
البعض  تأخر  بينما  التكلفة،  لتقليل  اإلستخدام  عن 
فى الحصول على الخدمة او لجأ إلى اشخاص غير 
له  مخطط  غير  حمل  حدوث  الى  أدى  مما  مدربين 

فى بعض االحيان.

أن   والصيادلة  األطباء  آراء  خالل  من  ظهر  وقد 
فى  أكبر  بصورة  تأثرت  قد  األسرة  تنظيم  خدمات 
كما  بورسعيد  بمحافظة  مقارنة  سوهاج  محافظة 

إتضح ذلك أيضا من آراء السيدات. 

من  أعلى  نسبة   أن  إتضح  اخرى،   ناحية  ومن 
مقارنًة  بورسعيد  بمحافظة  والصيادلة  األطباء 
تنظيم  خدمات  تقديم  أن  يعتقدون  سوهاج  بمحافظة 
األسرة، خاصًة اللوالب والكبسوالت والحقن، يشكل 
أثناء  الخدمة  مقدمي  وعلى  السيدات  على  خطورة 
تلك  تكون  أن  المرجح  ومن    ،19 كوفيد-  جائحة 
المفاهيم قد إنعكست على السيدات وأدت الى عزوف 
بعضهن عن الوسائل طويلة األمد وتحولهن للحبوب 

في أثناء تلك الفترة.

والجدير بالذكر أن العينة المستخدمة فى تلك الدراسة 
على  السيدات  أو  الخدمة  لمقدمى  ممثلة  ليست 
مستوى الجمهورية أو محافظتي بورسعيد وسوهاج  
المحافظات،  باقى  على  التعميم  يمكن  ال  ثم  ومن 
بعض  على  الضوء  ُتلقى  الدراسة  هذه  نتائج  أن  إال 
السيدات وكذلك  التى واجهت شريحة من  التحديات 
من  الخدمة  مقدمي  من  بعض  ومفاهيم  آراء  تبرز 
فإنه  ثم،  المحافظتين، ومن  تلك  فى  الخاص  القطاع 
من  ُممثلة  عينة   على  دراسة  إجراء  األفضل  من 
الُمختلفة   المحافظات  من  الخدمة  ومقدمى  السيدات 

للتحقق من تلك النتائج.

جوزى جبلى الحبوب دى من الصيدلية ب40 جنيه  
.. جبتها شوية من اول ما الكورونا بدأت كده لحد 

اخر شهر 4 كده الصراحة مقدرتش استحمل انا 
وجوزى التكلفة دى سعرها كان غالى جدا علينا وقفت 

االستخدام شوية بسبب موضوع التكلفة... 

سيدة من محافظة بور سعيد -  34 سنة -ولديها 4 أطفال

الخالصة

اظهرت هذه  الدراسة اإلستكشافية  أن تفشى فيروس 
كوفيد-19 وما صاحبه من اغالق لبعض المرافق فى 
كل  على  أثر  قد   2020 يونيو   – مارس  من  الفترة 
من الطلب على الخدمات وكذلك على تقديم خدمات 
تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية، وقد اتضح من هذه 
الدراسة إنخفاض الطلب على الوسائل طويلة المفعول 
مثل اللوالب والكبسوالت وزيادة إقبال السيدات على 

حبوب تنظيم األسرة من الصيدليات. 



10

التوصيات

تكثيف المتابعة واإلشراف من قبل وزارة الصحة 	 
للتأكد من  والسكان على وحدات  تنظيم األسرة 
عدم تأخر األطباء فى تقديم وسائل تنظيم األسرة 
الحقن(  الكبسوالت-  )اللوالب-  المدى  طويلة 
والتأكد من تطبيق إجراءات منع إنتشار العدوى 
العمل  تنظيم  مع  المختلفة  الطبية  االدارات   فى 
بالعيادات لتقليل الزحام واحتماالت نقل العدوى.

العمل على إستمرار توفير عيادات تنظيم األسرة  	 
للمناطق  والسكان  الصحة  وزارة  من  المتنقلة 
تضطر  ال  حتى  كوفيد-19  جائحة  اثناء  النائية 
السيدات  لإلنتقال خارج قراهن  للحصول على 
الخدمة أو التحول للقطاع الخاص ومن ثم تحمل 
عبئاً  تشكل  قد  التى  المادية  التكلفة  من  المزيد 

عليهن وعلى أسرهن.

رفع وعى السيدات بأهمية اإلستمرار فى الحصول 	 
على خدمات تنظيم األسرة فى فترة إنتشار الوباء، 
وتعريفهن بأن كل وسائل تنظيم األسرة اّمنة فى 
مع  الجائحة  أثناء  الخدمة  تلقى  وأثناء  اإلستخدام 
تزويدهن بالمعلومات التى تساعدهن على إتخاذ 
اإلجراءات الوقائية  أثناء التوجه للحصول على 

خدمات تنظيم األسرة. 

بقطاع 	  الخاص  الساخن  السيدات بالخط  تعريف 
السكان وتنظيم األسرة بوزارة الصحة والسكان 
)08008880800(  لإلبالغ عن أى مشكالت 
تواجههن في الحصول على الخدمة  من المنافذ 

الحكومية.

فيروس  	  إنتشار  بطرق  األطباء  وعى  رفع 
كوفيد-19 وطرق الوقاية من العدوى وتصحيح  
المفاهيم والمعلومات الخاطئة والتاكيد على أمان 
و سالمة  تلقى وتقديم جميع خدمات تنظيم األسرة 
مع  والكبسوالت  اللوالب  تركيب  ذلك  فى  بما 
اإللتزام باإلجراءات الوقائية الآلزمة. ويمكن فى 
هذا الصدد إعداد مجموعة من األسئلة واألجوبة 
الخدمة  تقديم  بخصوص  تساؤالتهم  على  ترد 

المديريات  خالل  من  األطباء  على  وتوزيعها 
الفيسبوك  صفحة  خالل  من  وكذلك  الصحية، 

الخاصة بوزارة الصحة والسكان.

تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والسكان ونقابتى 	 
األطباء والصيادلة لتزويد األطباء والصيادلة فى 
بوسائل  الخاصة  بالمعلومات  الخاص  القطاع 
حول  الخاطئة  المفاهيم  وتصحيح  األسرة  تنظيم 
أمان و سالمة تقديم خدمات تنظيم األسرة فى ظل 
جائجة كوفيد-19، وكذلك تعريفهم بالخط الساخن 
الخاص بإدارة النواقص بوزارة الصحة والسكان 
ورقمه هو )0225354150( حتى يتم اإلبالغ 

عن الوسائل التى بها نقص فى الصيدليات.

وأخيرا، فقد إعتمدت هذه الدراسة على آراء عينة 	 
من السيدات ومقدمى الخدمة بمحافظتي بورسعيد 
البيانات  قواعد  مراجعة  ُيفضل  ولذا   وسوهاج 
نسب  كانت  إذا  ما  لتحديد  الصحية  بالمديريات 
الوسائل  إستخدام  ومعدالت  الخدمة  على  التردد 

المختلفة قد تأثرت بسبب جائحة كورونا.
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شكر وتقدير

نتقدم بجزيل الشكر لكل من قدم الدعم  الآلزم إلجراء الدراسة التى ُبنى عليها هذا الملخص،  ونخص بالشكر 
السيد الدكتور رئيس قطاع السكان وتنظيم األُسرة بوزارة الصحة والسكان والسادة المسؤلين بالقطاع لدعمهم 
لهذه الدراسة وإهتمامهم بالنتائج والتوصيات.  كما نتقدم بخالص اإلمتنان للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
والشكر موصول للمشاركين في  لتقديمها الدعم المالي والفني الآلزم إلجراء الدراسة وإعداد هذا الملخص. 

الدراسة من سيدات وأطباء وصيادلة وكذلك فريق جمع البيانات. 



ُنفذ هذا المشروع بدعم من الوكاله األمريكية للتنمية 
الدولية، )USAID( وفقا ألتفاقية التعاون رقم 

AID.OAA.A.13-00087

المادة ومحتويات هذا التقرير هي مسؤولية المشروع ومجلس السكان الدولي، وال تعكس 
بالضرورة آراء الوكاله األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات المتحدة.

يستخدم مشروع Evidence منهج البحوث 
التطبيقية إلستنباط وترجمة واستخدام األدلة 
البحثية من أجل تعزيز وتوسيع نطاق برامج 

الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة للحد من حاالت الحمل غير المخطط له حول العالم. 
ويقوم بتنفيذ مشروع Evidence مجلس السكان الدولي. 
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