اﻟﻔﻬﺮس

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
د .ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻘﺎق

ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ،اﶈﺮر ،وﻣﺸﺎرك

ﻣﺸﺎرك ﺳﺮﻳﺮي -داﺋﺮة اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ -اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻣ ﻛﻴﺔ
ﺎﺿﺮ ﻣﺘﻘﺪم -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ -اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻣ ﻛﻴﺔ

د .ودﻳﻊ ﻏﻨﻤﻪ

ﺑ وت

ﺑ وت

ﻣﺸﺎرك

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ -ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﺴﻠﻴﻚ

د .أﻧﻄﻮان أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ

ﻣﺸﺎرك

أﺳﺘﺎذ -داﺋﺮة اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ -اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻣ ﻛﻴﺔ

د .ﺟﻮ ﺳﻮﻳﺪان

ﺑ وت

ﻣﺸﺎرك

أﺳﺘﺎذ  -داﺋﺮة اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ -ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أوﺗﻴﻞ دﻳﻮ

د .رﺑﻴﻊ ﺷﺎﻫﲔ

ﻣﺸﺎرك

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ -ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ رﻓﻴﻖ اﳊﺮﻳﺮي اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳉﺎﻣﻌﻲ
ﻣﺸﺎرك ﺳﺮﻳﺮي -داﺋﺮة اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ -اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻣ ﻛﻴﺔ

د .زﻛﻴﺔ اﻟﺪﳝﺎﺳﻲ

ﺑ وت

ﻣﺸﺎرﻛﺔ

ﻃﺒﻴﺒﺔ أﻃﻔﺎل وﻣﺪرﺑﺔ

اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﻄﺒﻲ -اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻣ ﻛﻴﺔ

د .ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻴﺘﺎ

ﻣﺸﺎرك

ﺑ وت

رﺋﻴﺲ داﺋﺮة اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ -ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﻘﺎﺻﺪ

د .ﻋﺒﺪا ﻋﺪره

ﻣﺸﺎرك

أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ -داﺋﺮة اﳉﺮاﺣﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ -اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻣ ﻛﻴﺔ

د .ﺟﻨﻮب ﺧﺰﻋﻞ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ  -أﺳﺘﺎذ ﺎﺿﺮ

اﻟﺴﻴﺪة ﺳﺮﻳﻦ اﻟﺪاﻋﻮق

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﲢﺮﻳﺮ ودﻋﻢ ﻓﻨﻲ

ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  -ﻣﺎﺟﺴﺘ ﺻﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ  -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -١-اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ

ﺑ وت

اﻟﻔﺼﻞ ا»ول
اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ وا ﳒﺎﺑﻴﺔ  /ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻃﻔﺎل
اﳌﻘﺪﻣﺔ واﳋﻠﻔﻴﺔ

1

اﳉﺰء اﻻول .اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ وا©ﳒﺎﺑﻴﺔ
 .١ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ

3

 .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺤﺔ ا¤ﳒﺎﺑﻴﺔ

3

 .٣أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ وا¤ﳒﺎﺑﻴﺔ
أ .ﻣﻘﺪﻣﺔ
ب .ﺣﻘﻮق ا©ﻧﺴﺎن اﳉﻨﺴﻴﺔ وا©ﳒﺎﺑﻴﺔ

3
3
4

 .٤ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ ا¤ﳒﺎﺑﻴﺔ
أ .اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ
ب .اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ
ت .اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ

4
4
5
5

 .٥اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ

5

 .٦اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت

6

 .٧اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ

6

 .٨اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
أ .ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ ا©ﳒﺎﺑﻴﺔ
ب .اﳌﺒﺎدئ اﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ وا©ﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

7
7
7

اﳉﺰء اﻟﺜﺎ .ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻻﻃﻔﺎل
 .١اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
أ .ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة وﻟﻐﺎﻳﺔ ارﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ
ب .ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ إ ¹ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ
ت .ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ إ ¹اﻟﺴﻨﺔ
ث .ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ إ ¹اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات

9
9
10
11
11

 .٢اﻟﻨﻤــﻮ
أ .ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
ب .ﺟﺪاول اﻟﻨﻤﻮ
ت .أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﻏ ﻃﺒﻴﻌﻲ

11
11
11
12

 .٣ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ
أ .اﳌﻐﺺ
ب .إﻟﺘﻬﺎب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
ت .ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻢ

14
14
15
17

 .٤اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
أ .ﻣﻘﺪﻣﺔ
ب .اﻟÂﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼﲔ

19
19
19

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ وا ﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺸﺒﺎب
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ .اﻟﺼﺤﺔ ا©ﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺸﺒﺎب
 .١ﻣﻌﺎ¾ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎن واﻟﻔﺘﻴﺎت

1

أ .ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت

1

ب .ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎن

2

 .٢ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻐ ّﻴﺮات اﻟﺒﻠﻮغ

3

أ .اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺼﺮي

3

ب .اﻟﻠﻤﺲ

4

 .٣إﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ

4

أ .ﺗﺄﺧّ ﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ

4

ب .اﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ

8

 .٤ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ  Âاﻟﺼﺤﺔ ا¤ﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ

11

أ .أﻋﻀﺎء ﺗﻨﺎﺳﻠﻴﺔ )ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ( ﻏ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ

11

ب .ﻋﺪم ﻧﺰول اﳋﺼﻴﺔ
ت .اﻧﻘﻄﺎع أو ﻋﺪم ﺣﺪوث اﻟﻄﻤﺚ )(Amenorrhea

12
12

ث .ﻧﺰﻳﻒ اﻟﺮﺣﻢ ﻏ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

16

ج .ﻣﺎ ﺣﻮل ﺑﺪء ا©ﺣﺎﺿﺔ Perimenarchal

17

ح .ﻋﺴﺮ اﻟﻄﻤﺚ Dysmenorrhea

17

اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ .اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ
 .١زﻳﺎدة اﻟﻮزن واﻟﺴﻤﻨﺔ

27

 .٢إﺿﻄﺮاﺑﺎت ا»ﻛﻞ ﺧﻼل ﻓÃة اﳌﺮاﻫﻘﺔ

29

أ .ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ Anorexia Nervosa

29

ب .اﻟﺸﺮه اﳌﺮﺿﻲ اﻟﻌﺼﺒﻲ

30

ت .ﺗﺄﺛ اﻟﺴﻤﻨﺔ ،وﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ ،واﻟﺸﺮه اﳌﺮﺿﻲ اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ا©ﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ

30

ث .اﳌﺸﻮرة ودور ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

30

اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ .اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﲔ
 .١ﻣﺒﺎدىء اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﲔ

33

 .٢ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ

33

أ .اﻟﺴ ة اﳉﻨﺴﻴﺔ

33

ب .اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ

34

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺻﺤﺔ اﳌﺮأة  ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت  /اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﳉﺰء اﻟﺴﺎدس .ﺻﺤﺔ اﳌﺮأة ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت Ò /ﻤﻮﻋﺔ اﳋﺪﻣﺎت اوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ اﳊﺪ ادﻧﻰ ) (MISPﻟﻠﺼﺤﺔ ا©ﳒﺎﺑﻴﺔ ﺣﺎﻻت ازﻣﺎت
 .١ﻣﻘﺪﻣﺔ

1

 .٢اﻟﻬﺪف

1

 .٣ﳌﺎذا ﲤﺜﻞ Èﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت  MISPأوﻟﻮﻳﺔ؟

1

 .٤ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ Èﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت  Â MISPﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ؟

2

 .٥ﻣﻦ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ Èﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت  MISP؟

2

 .٦أﻫﺪاف وأﻧﺸﻄﺔ Èﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت  MISPواﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟÑﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ¤ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺮاﻫﻘﲔ/ات

2

 .٧ﻣﺆﺷﺮات Èﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت MISP

4

 .٨ﻣﺎﻫﻲ ا¤ﻣﺪادات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ Èﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت  MISPوأﻳﻦ ﳝﻜﻦ »ي وﻛﺎﻟﺔ أن ﲡﺪﻫﺎ؟

4

اﳉﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ .اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 .١اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع ا¤ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

9

أ .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع ا©ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

9

ب .اﻫﺪاف

9

ت .ادﻟﺔ أو اﳌﺆﺷﺮات ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻨﻒ

9

ث .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺼﻲ

9

ج .دور اﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ

10

 .٢ا¤دارة اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

11

أ .اﻫﺪاف

11

ب .اﳌﻘﺪﻣﺔ

11

ت .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ اﳉﻨﺴﻲ  /اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ

11

ث .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻏﺘﺼﺎب

11

ج .ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ

12

ح .ﻋﺮض اﳊﺎﻟﺔ

12

خ .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

12

د .اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ

13

ذ .ا©دارة

13

ر .دور اﻟﻄﺒﻴﺐ

13

 .٣ا¤دارة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

14

أ .اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

14

ب .ا©ﻋﺪاد

14

ت .ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺔ

15

ث .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ

15

ج .اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺎم

15

ح .ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻋﺘﺪاء

15

خ .اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪÝ

15

د .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اÂÞي

17

ذ .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ

17

 .٤إﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﻨﺎﺟﻲ

18

 .٥اﻟﻌﻼج

19

أ .ﻋﻼج ا©ﺻﺎﺑﺎت اﳉﺴﺪﻳﺔ

19

ب .وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ

ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ )(Emergency Contraception- EC

20

ت .اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴ(Sexually Transmitted Infections- STI) à

20

 .٦اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ

24

أ .اﻋﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

24

ب .اﻋﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب

24

 .٧اﻻﺣﺎﻟﺔ

24

 .٨اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

25

 .٩اﻻﺑﻼغ واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

26

 .١٠اﳌﺮاﺟﻊ

27

 .١١اﳌﻼﺣﻖ

28

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  - ١اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

28

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  - ٢ﳕﻮذج اﳌﻮاﻓﻘﺔ

30

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  - ٣ﳕﻮذج اﻟﻔﺤﺺ و اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ

31

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  - ٤اﳊﺪ ادﻧﻰ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻌﺪة اﻻﻏﺘﺼﺎب

35

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  - ٥اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

36

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  - ٦اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ

37

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  - ٧اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟçﻃﻔﺎل

38

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻣﻮﻣﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ .اﻻﻣﻮﻣﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ
 .١اﳌﺸﻮرة ﻗﺒﻞ اﳊﻤﻞ
 .٢رﻋﺎﻳﺔ اﳊﺎﻣﻞ
أ .اﳌﺸﻮرة
ب .اﻟﺰﻳﺎرة او¹
ت .اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻼﺣﻘﺔ
ث .ﻣﻠﺨﺺ اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔéة اﳊﻤﻞ
ج .اﳌﺸﻮرة ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ
ح .اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت ﺧﻼل اﳊﻤﻞ
خ .اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺧﻼل اﳊﻤﻞ
د .اﳊﻤﻞ و اﻟﺼﻴﺎم

1
2
2
2
5
7
7
7
8
9

 .٣ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﳊﻤﻮل واﻟﻮﻻدات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
أ .ﺗﻌﺮﻳﻒ êﺎﻃﺮ اﻣﻮﻣﺔ
ب .اﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اÞﺎﻃﺮ \ اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت

10
10
10

 .٤ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﳊﻤﻞ
أ .اﻟﻐﺜﻴﺎن واﻟﺘﻘﻴﺆ )(Nausea and Vomiting
ب .ﻓﻘﺮ اﻟﺪم
ت .ﺗﻘﺼﻲ )(Group B Streptococcus
ث .ا©ﻟﺘﻬﺎﺑﺎت واﳊﻤﻞ Infections in Pregnancy
ج .اﻟﻄﻠﻖ اﳌﺒﻜﺮ )(Preterm Labor
ح .ﺳﻜﺮي اﳊﻤﻞ
خ .ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﺧﻼل اﳊﻤﻞ
د .اﻟﻨﺰف ﺧﻼل اﳊﻤﻞ
ذ .اﻧﺴﻼخ اﳌﺸﻴﻤﺔ )(Placental Abruption
ر .اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ
ز .اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ

11
11
12
14
17
18
19
20
24
26
27
28

 .٥اﳌﺸﻮرة ﺑﲔ اﳊﺎﻣﻞ واﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
أ .اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ا©ﺟﻬﺎض
ب .ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﻤﻞ اﳊﺎí
ت .ﻧﺼﺎﺋﺢ ،ﺣﻮار وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻘﺎدم
ث .اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻛ ïﺷﻴﻮﻋﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺿﻊ اﳉﻨﲔ
ج .ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻻﺣﺎﻟﺔ اﳊﺎﻣﻞ

28
28
29
29
29
31

 .٦اﳊﻤﻞ  ÂﻓÃة اﳌﺮاﻫﻘﺔ
أ .ﻋﻮاﻗﺐ اﳊﻤﻞ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﺎت
ب .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺘﺎة ﻣﺮاﻫﻘﺔ ﺣﺎﻣﻞ
ت .ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﳌﺮاﻫﻘﲔ

31
31
32
32
33

 .٧رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة
اﳉﺰء اﻟﺘﺎﺳﻊ .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة
 .١ﻣﻘﺪﻣﺔ

1

أ .أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻞ ﳌﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة

1

ب .اﻫﺪاف

1

ت .ا©ﺟﺮاءات /اﳌﻘﺎرﺑﺎت

1

ث .زﻳﺎرة/ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة

2

 .٢ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ا»ﺳﺮة

3

أ .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة Natural Family Planning Methods

3

ب .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮن اﶈﺘﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﻮن اﻟÂوﺟﺴéون

6

ت .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮن اﶈﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﻮ Ýاﺳéوﺟﲔ واﻟÂوﺟﺴéون

11

ث .اﺟﻬﺰة اﻟﺮﺣﻤﻴﺔ )اﻟﻠﻮاﻟﺐ(

15

ج .وﺳﺎﺋﻞ اﳊﺠﺰ أو اﳌﻨﻊ Barrier Methods

20

ح .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺮاﺣﻴﺔ -اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﳉﺮاﺣﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲ Surgical Voluntary Sterilization

23

خ .وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ

23

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس
ﻣﺮاﺿﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ واﻟﺘﻘﺼﻲ
اﳉﺰء اﻟﻌﺎﺷﺮ .ﻣﺮاﺿﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
 .١اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻏ Üاﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

1

أ .ﺧﻼل ﺳﻦ اﳋﺼﻮﺑﺔ

1

ب .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

3

 .٢اﺧﺘﻼل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎع اﳊﻮﺿﻲ

4

 .٣ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل

5

 .٤آﻻم اﳊﻮض Pelvic pain

7

 .٥اﻟﺘﻠﻴﻒ اﻟﺮﺣﻤﻲ

7

اﳉﺰء اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ .ﺗﺪ Ýاﳋﺼﻮﺑﺔ /اﻟﻌﻘﻢ
 .١اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وأﺳﺒﺎﺑﻪ

9

 .٢اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

9

 .٣ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺿﻌﻒ اﳋﺼﻮﺑﺔ

10

 .٤اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وا¤ﺟﺮاءات

11

أ .ﻟﺪى اﳌﺮأة

11

ب .ﻟﺪى اﻟﺮﺟﻞ

11

 .٥اﻟﻌﻼج

13

اﳉﺰء اﻟﺜﺎ ﻋﺸﺮ .اﻟﺼﺤﺔ ا©ﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

 .١ﺗﺄﺛÜات اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ أي ﺗﺄﺛ Üاﻧﺨﻔﺎض ﻫﺮﻣﻮن اﻻﺳÃوﺟﻦ  Âاﳉﺴﻢ

15

 .٢ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓÃة ”اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ“

16

 .٣ﺗﺪاﺑ Üوﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء  Âﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

16

 .٤اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺧﻼل ﻓÃة اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

17

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ .ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﻢ
 .١اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

21

 .٢ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ ﺑÃﻗﻖ اﻟﻌﻈﺎم

21

 .٣ا»دوﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

22

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺳﺮﻃﺎﻧﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ
اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ .أﻣﺮاض اﻟﺜﺪي
أ .اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺿﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

1

ب .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﻄﺮة

1

ت .اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي

1

ث .اﻟﺘﻘﺼﻲ واﻻﺣﺎﻟﺔ

2

اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ .ﺗﻘﺼﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ
 .١ﺳﺮﻃﺎن اﻟçوﺳﺘﺎت

3

أ .ﻏﺪة اﻟÂوﺳﺘﺎت

3

ب .اﻟﻌﻮارض

3

ت .اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت

3

ث .اﻟﻌﻼج

3

 .٢ﺗﻘﺼﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ

4

أ .ﻓﺤﺺ اﳌﺴﺤﺔ اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ

4

ب .اﳌﻌﺎﻳ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻔﺤﺺ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

4

ت .ﻣﻌﺎﻳ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺤﺔ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ

5

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋ اﳉﻨﺲ
اﳉﺰء اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ .ا©ﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋ Âاﳉﻨﺲ
 .١ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ

1

 .٢اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ

1

أ .اﻻﻛﺘﺸﺎف اﳌﺒﻜﺮ

1

ب .اﻟﻌﻼج

1

ت .اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ )(Counseling

1

 .٣ﺗﺸﺨﻴﺺ ا¤ﺻﺎﺑﺔ

2

 .٤أﻧﻮاع ا¤ﺻﺎﺑﺔ

2

أ .ﻣﺮض إﻟﺘﻬﺎب اﳊﻮض )(Pelvic Inflammatory Disease, PID

2

ب .اﻟﺴﻔﻠﺲ/اﻟﺰﻫﺮي

3

ت .ﻓ وس اﻟﻮرم اﳊﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﺸﺮي )(HumanPapillomaVirus, HPV

5

ث .اﻟﺴﻴﻼن Gonorrhea

7

ج .اﳊﺮاﺷﻒ اﻟÂﻋﻤﻴﺔ Chlamydia

8

ح .اﻟﻬﺮﺑﺲ

9

خ .اﻟﺘﻬﺎب اﳌﻬﺒﻞ اﳉﺮﺛﻮﻣﻲ )(Bacterial Vaginosis, BV

11

د .ﻓ وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮي )(HIV

13

 .٥إﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻻﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﲔ

20

 .٦ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮاﻫﻖ ﺑﺤﺎل اﻻﺷﺘﺒﺎه ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻔÜوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

21

 .٧اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓÜوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

23

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ
اﳌﻼﺣﻖ واﳌﺮاﺟﻊ
اﳉﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ .إﺟﺮاءات ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى
 .١ﻫﺪف ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى  Âاﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ

1

 .٢ﻣﺒﺎدئ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

1

 .٣اﺟﺮاءات ﻋﻴﺎدﻳﺔ أﺧﺮى

2

أ .ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ

2

ب .اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺮاءات اﳉﺮاﺣﻴﺔ

2

ت .ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻮل ﲢﻀ اﳉﻠﺪ ﻟﻼﺑﺮة

2

ث .ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺪواء ﻣﻦ ﻗﺎرورة ﺘﻮﻳﺔ أﻛ ïﻣﻦ ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة

3

ج .اﻟﺰي اﳌﻬﻨﻲ

3

ح .اﻟﻘﻔﺎزات

3

خ .ﻣﻨﻊ اﻟﻌﺪوى

4

د .اﳋﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ادوات

4

 .٤ازاﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث

5

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ .اﳌﻼﺣﻖ
ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :١اﺟﺮاءات اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :٢ادوار اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟçﻃﺒﺎء

Òﺎل اﻟﺼﺤﺔ ا©ﳒﺎﺑﻴﺔ

7
9

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :٣ﻣﻬﺎم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ

12

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :٤دور وﻣﻬﺎم اﳌﻤﺮﺿﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :٥اﳌﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﻴﺎدي

ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر

13
14

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :٦اﳌﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﻴﺎدي

ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ ا©ﻧﺎث

16

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :٧ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺸﻮرة واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﻮﻋﻲ VCT

18
22

اﳌﺮاﺟﻊ

ﻻﺋﺤﺔ اﳉﺪاول
اﻟﻔﺼﻞ اول :اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ وا¤ﳒﺎﺑﻴﺔ  /ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ وا»ﻃﻔﺎل
اﳉﺰء اﻻول .اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ وا©ﳒﺎﺑﻴﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ  -١ﻣﺒﺎدئ اﺧﻼق اﻟﻄﺒﻴﺔ

4

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٢اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ

4

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٣اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ا©ﳒﺎﺑﻴﺔ

6

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٤اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﻟﺪوري

6

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٥اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اÂÞﻳﺔ ا©ﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ

7

اﳉﺰء اﻟﺜﺎ .ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻻﻃﻔﺎل
ﺟﺪول رﻗﻢ  -٦اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ

19

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ :اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ وا¤ﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺸﺒﺎب
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ .اﻟﺼﺤﺔ ا©ﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺸﺒﺎب
ﺟﺪول رﻗﻢ  - 1اﳌﺮاﺣﻞ اﳋﻤﺴﺔ ﻟﺴﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت

1

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 2اﳌﺮاﺣﻞ اﳋﻤﺴﺔ ﻟﺴﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎن

2

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 3ﻗﻴﺎس ﺣﺠﻢ اﳋﺼﻴﺘﲔ

4

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 4ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ

4

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 5ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ

8

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 6اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اÂÞﻳﺔ

ﺣﺎﻻت ﺗﻜﻴﺲ اﳌﺒﻴﺾ

19

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 7أﺳﺒﺎب وﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺰاﺋﺪ

22

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 8ادوﻳﺔ اﻛ ïإﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻟﻌﻼج ﳊﺎﻻت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺰاﺋﺪ

23
24

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 10ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺚ

25

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 11ﺗﺸﺨﻴﺺ إﺿﻄﺮاب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺚ اﻛﺘﺌﺎﺑﻲ

25

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 9اﻋﺮاض اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﳌﺘﻼزﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺚ

اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ .اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ  - 12ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﳌﺮاﻫﻘﲔ

27

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 13ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪÝ

28

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 14ﺷﺪة ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ وﻣﺆﺷﺮ اﻟﻮزن

29

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 15اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ

29

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺻﺤﺔ اﳌﺮأة  Âﺣﺎﻻت ا»زﻣﺎت /اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﳉﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ .اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ  - ١ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ا©ﻏﺘﺼﺎب ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ

12

ﺟﺪول رﻗﻢ  - ٢ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

14

ﺟﺪول رﻗﻢ  - ٣ﺗﻔﺼﻴﻞ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪÝ

16

ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ وﻣﻌﺪات اﳉﻤﻊ
ﺟﺪول رﻗﻢ  - ٤اﻻدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ّ

18

ﺟﺪول رﻗﻢ  - ٥ﻟﻘﺎح اﻟﻜﺰاز

ﺣﺎﻻت ا©ﻏﺘﺼﺎب

20

ﺟﺪول رﻗﻢ  - ٦اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ

21

ﺟﺪول رﻗﻢ  - ٧ﻋﻼج اﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴ àاﻟﺸﺎﻣﻞ

21

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٨ﺟﺮﻋﺎت أدوﻳﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺿﺪ ﻓ وﺳﺎت ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺑﻌﺪ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺒﺎﻟﻐﲔ

23

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٩ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ  /اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺸﻮرة واﻻﺧﺘﺒﺎر ا~ﺎVCT Ý

25

ﺟﺪول رﻗﻢ  -١٠ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

26

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  :ا»ﻣﻮﻣﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ .اﻣﻮﻣﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ  -١ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳊﻤﻞ

1

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٢ﻣﻠﺨﺺ ا©ﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔéة اﳊﻤﻞ

7

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٣زﻳﺎدة اﻟﻮزن ﺧﻼل اﳊﻤﻞ

7

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٤اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺧﻼل اﳊﻤﻞ

8

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٥ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﺧﻼل اﳊﻤﻞ

12

ﺟﺪول رﻗﻢ - ٦اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ واﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻼج اﻟـ Group B streptococcus

14

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٧ﻋﻼج اﻟﻬﺮﺑﺲ ﺧﻼل اﳊﻤﻞ

17

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٨أﻧﻮاع ا©ﺟﻬﺎض واﻟﻌﻮارض

24

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٩ﻋﻼﺟﺎت ا©ﺟﻬﺎض

24

ﺟﺪول رﻗﻢ  -١٠ﻋﻼج ا©ﺟﻬﺎض اﻟﺪواﺋﻲ

25

ﺟﺪول رﻗﻢ  -١١ﻋﻮاﻗﺐ اﳊﻤﻞ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﺎت

31

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس  :ﻣﺮاﺿﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ واﻟﺘﻘﺺ
اﳉﺰء اﻟﻌﺎﺷﺮ  .ﻣﺮاﺿﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
ﺟﺪول رﻗﻢ  -١أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻏ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

1

ﺟﺪول رﻗﻢ  -٢ﻋﻼج اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻏ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ

2

ﺟﺪول رﻗﻢ - ٣ﻋﻼج ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل

6

اﳉﺰء اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ .ﺗﺪ Ýاﳋﺼﻮﺑﺔ  /اﻟﻌﻘﻢ
ﺟﺪول رﻗﻢ  - 4اﳊﺪود اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﳌﻨﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

12

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 5اﳉﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺰﻳﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﳋﺼﻮﺑﺔ

13

اﳉﺰء اﻟﺜﺎ ﻋﺸﺮ .اﻟﺼﺤﺔ ا©ﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 6ﺧﻴﺎرات اﻟﻌﻼج ﻟçﻋﺮاض اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻓéة إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

18

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 7ﺧﻴﺎرات اﻟﻌﻼج ﻟçﻋﺮاض اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ ﻓéة إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

19

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ .ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﺎم
ﺟﺪول رﻗﻢ - ٨ادوﻳﺔ اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﻼج ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﻢ ﺑﻌﺪ ﻓéة إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

22

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ :ا¤ﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋ çاﳉﻨﺲ
اﳉﺰء اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ .ا©ﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋ Âاﳉﻨﺲ
ﺟﺪول رﻗﻢ  - 1ﻋﻼج اﻟﺘﻮاﻟﻴﻞ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻮﻗﻌﻬﺎ

6

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 2ﻋﻼﻣﺎت وﻋﻮارض ا©ﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ

12

اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻔ وس )Post exposure prophylaxis (PEP
ﺟﺪول رﻗﻢ  - 3اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ّ

14

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 4اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اÂÞﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻔ وس HIV

16

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 5ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض اﳌﺆﻛﺪ أو اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﻔ وس ﻧﻘﺺ
اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ذات ﻣﺼﺎدر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

17

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 6ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔ وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

19

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 7ﺧﻄﺮ ا©ﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔ وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

23

ﺟﺪول رﻗﻢ  - 8ااﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺸﻮرة وا©ﺧﺘﺒﺎر ا~ﺎVCT Ý

24

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ  :اﳌﻼﺣﻖ واﳌﺮاﺟﻊ
اﳉﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ  .إﺟﺮاءات ﻣﻨﻊ إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى
ﺟﺪول رﻗﻢ  - 1ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻔﺎزات ﺿﺮوري ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎم روﺗﻴﻨﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ

4

ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ :اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ وا¤ﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺸﺒﺎب
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ .اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺸﺒﺎب
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ١ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﻧﺮ ﻟﻠﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر

3

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ٢ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﻧﺮ ﻟﻠﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ ا©ﻧﺎث

3

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ٣اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ او íﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺒﻠﻮغ

6

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ٤أ ﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺎث

7

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ٥أ ﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر

8

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ٦اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ او íﻟﻠﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ

10

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ٧اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﻔﺮﻳﻘﻲ ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺒﻜﺮ

11

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ٨ﺗﺸﺨﻴﺺ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ اوí

14

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ٩ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻮي

15

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -١٠ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺰاﺋﺪ

21

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺻﺤﺔ اﳌﺮأة  Âﺣﺎﻻت ا»زﻣﺎت  /اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
اﳉﺰء اﻟﺴﺎدس .ﺻﺤﺔ اﳌﺮأة

ﺣﺎﻻت ازﻣﺎت

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ - ١أﻫﺪاف اﻟـ MISP

5

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -٢ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﶈﺘﻤﻞ

13

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :ا»ﻣﻮﻣﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ .اﻣﻮﻣﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -١أﺳﺒﺎب و ﻋﻼج ﻏﺜﻴﺎن اﳊﻤﻞ

11

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ٢أﺳﺒﺎب ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺮﻳﺎت اﳊﻤﺮاء

14

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -٣ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻼج Group B streptococcus

15

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ٤ﻋﻼج اﻟـ GBS

ﺣﺎل اﻟﺘﻤﺰق اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﻐﺸﺎء اﻣﻨﻴﻮﺳﻲ

16

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -٥ﻋﻼج اﻟـ GBS

ﺣﺎل اﻟﻄﻠﻖ اﳌﺒﻜﺮ

16

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  - ٦ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ إرﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﳊﻤﻞ أو ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ا©رﲡﺎج ﺑﺪون ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرة

22

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -٧ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ا©رﲡﺎج ﻗﺒﻞ اﻟـ  ٣٤أﺳﺒﻮع

23

اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ :ﺗﻨﻈﻴﻢ ا»ﺳﺮة
اﳉﺰء اﻟﺘﺎﺳﻊ .ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -١ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -٢ا©ﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳊﻮﺿﻴﺔ

ﺣﺎل وﺟﻮد ﻟﻮﻟﺐ ﻫﺮﻣﻮ Ýأو ﻧﺤﺎﺳﻲ

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -٣إدارة ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﺰف ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء ﲢﺖ ﺗﺄﺛ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ

3
17
19

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :ﻣﺮاﺿﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ واﻟﺘﻘﺼﻲ
اﳉﺰء اﻟﻌﺎﺷﺮ .ﻣﺮاﺿﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -١ﻋﻼج اﻟﻨﺰﻳﻒ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -٢أﻧﻮاع ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل

3
5

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ .ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﻢ
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -٣ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﻮرة ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﻢ

21

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ :ا¤ﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋ çاﳉﻨﺲ
اﳉﺰء اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ .ا©ﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋ Âاﳉﻨﺲ
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  -١ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﻼﻣﺎت اÂÞﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪوى ﺑﻔ وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ١ -

20

اﳌﻘﺪﻣــــﺔ واﳋﻠﻔﻴــــﺔ

منذ عام  2001استلزم تطوير واعتماد أدلّة العمل العيادي للصحة اإلجنابية إحدى األولويات الرئيسية لتعزيز
جودة خدمات الصحة اإلجنابية في القطاع العام .وقد ّ
مت ذلك بالتعاون بني وزارة الصحة العامة ومكتب صندوق
االمم املتحدة للسكان ( )UNFPAفي لبنان .أع ّدت هذه األدلة بالدرجة األولى لتلبية حاجة تقدمي هذه اخلدمات
في مراكز الرعاية الصحية األولية ،وتزامنت مع وجود مناهج متفرقة وغير متناسقة للممارسات الطبية السريرية.
منذ عام  ،2009ومتاشي ًا مع التق ّدم احملرز ملفهوم الصحة اإلجنابية على الصعيد الطبي والصحة العامة ،وبناء
على اخلبرة السريرية التي تراكمت بعد اإلستخدام السابق ألدلة العمل العيادي والتغذية الراجعة من مقدمي
الرعاية ،نقحت وزارة الصحة العامة ،ووسعت وحدثت هذه األدلة بالشراكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان،
آخذة بعني االعتبار التغ ّيرات املستجدة على أولويات النظام الصحي الوطني .باإلضافة إلى ذلك ،أ ّدى تفاقم األزمة
السورية على لبنان الى وجود أكثر من مليون الجئ سوري موزع على جميع األراضي اللبنانية وإلى تع ّقد الوضع
توجب إصدار نسخة مح ّدثة من أدلّة العمل العيادي تلبي االحتياجات الطارئة.
الصحي العام ،وبالتالي ّ
وسعت وزارة الصحة العامة مع صندوق األمم املتحدة للسكان شراكتها لتشمل اجلمعية اللبنانية
وفقا لذلكّ ،
للتوليد واألمراض النسائية  -LSOG-وهي جمعية علمية رائدة تسعى إلى تعزيز صحة املرأة وضمان رفاهيتها
بهدف توفير املزيد من املساهمات التقنية بشأن األدلة التي مت تنفيذها داخل مراكز الرعاية الصحية األولية منذ
عام  .2009نتيجة لذلك ،وباإلضافة إلى املواضيع املوجودة سابقا والتي تتراوح بني األمومة املأمونة وتنظيم
األسرة من بني أمور أخرى ،تض ّم النسخة احمل ّدثة هذه أبعادا" جديدة للصحة االجنابية وبالتحديد رعاية احلامل
في احلاالت الطارئة ،رزمة احلد األدنى من خدمات الصحة االجنابية في حالة األزمات ،صحة املراهقني والشباب،
اإلدارة السريرية لضحايا االغتصاب ،الوقاية من وعالج األمراض املنقولة جنسي ًا ومنها فيروس نقص املناعة
البشرية /اإليدز ،رعاية ما بعد اإلجهاض واألخالق املهنية.
إعتُمدت أدلّة العمل العيادي للصحة اإلجنابية بنسختها املنقحة من قبل وزارة الصحة العامة عام  2015وانطلقت
في الوقت عينه دورات لتنمية قدرات مقدمي الرعاية الصحية .سوف تستمر هذه التدريبات في السنوات املقبلة
على أمل أن تشمل جميع مقدمي هذه اخلدمات بهدف ضمان دمج كلّي خلدمات الصحة اإلجنابية على مستوى
الرعاية الصحية األولية.
لم يكن حتديث ،ومراجعة وانهاء أدلة العمل العيادي للصحة اإلجنابية ممكن ًا دون تفاني ومساهمة مجموعة كبيرة
من اخلبراء التالية أسماؤهم :
فريق اخلبراء من اجلمعية اللبنانية للتوليد واالمراض النسائية  -LSOG -من الدكتور فيصل القاق (محرر،
منسق وقائد الفريق) ،الدكتور وديع غنمة رئيس اجلمعية ،واالطباء أنطوان أبو موسى ،عبد الله عدرا ،ربيع
شاهني ،سعد الدين عيتاني ،جو سويدان وزكية دمياسي.

بنيت مراجعة وحتديث أدلة العمل العيادي للصحة اإلجنابية وفق ًا لوثائق سابقة اإلعداد من قبل الدكتورة منى
عثمان (التدبير السريري لضحايا االغتصاب واخلدمات املقدمة للشباب) والدكتور جوني عواد (اخلدمات
الصديقة للشباب).
نتق ّدم بالشكر اخلاص للدكتورة أليسار راضي (منظمة الصحة العاملية)  ،الدكتورة جنان أسطا (اجلامعة
األميركية في بيروت) ،الدكتور مصطفى النقيب (وزارة الصحة العامة) والسيدة نائلة دوغان (نقابة القابالت في
لبنان) على املساهمات الق ّيمة أثناء االجتماعات الفنية املن ّفذة.
ومننّ بالشكر للدكتورة رندة حمادة والسيدة وفاء كنعان من وزارة الصحة العامة وكذلك السيدة أسمى قرداحي
والسيدة ندى جنا واآلنسة راشال طرابلسي من صندوق األمم املتحدة للسكان على املداخالت الق ّيمة املضافة
واملتابعة عن كثب والتوجيهات لوضع اللمسات األخيرة على االدلة .وأخير ًا وليس آخر ًا ،كان ال ب ّد من مساعدة
السيدة سرين الداعوق بالتحرير والدعم الفني ومن مراجعة الدكتورة جنوب خزعل النقدية لوضع الصيغة
النهائية لألدلّة.

د .وليد عمار
مدير عام وزارة الصحة العامة
لبنــــان
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اﳉﺰء اول

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ

 .١ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ
الصحة اجلنسية هي حالة من السعادة اجلسدية والعقلية واالجتماعية ذات العالقة باجلنسانية .إنها تتطلب منهج ًا خاص ًا
باجلنسانية والعالقات اجلنسية ،يتّسم باإليجابية واإلحترام ،باإلضافة إلمكانية احلصول على املتعة وجتارب اجلنس اآلمنة
اخلالية من اإلكراه والتمييز والعنف.
يشير مصطلح اجلنسانية إلى ُبعد أساسي في شخصية اإلنسان ،ويتضمن اجلنس والنوع والهوية اجلنسية وهوية النوع
والتوجه اجلنسي والشهوة اجلنسية واإلرتباط العاطفي/احلب واإلجناب ،ويتم جتربتها أو التعبير عنها في األفكار والتخيالت
والرغبات واملعتقدات والسمات والقيم واألنشطة واملمارسات واألدوار والعالقات.
إن اجلنسانية هي نتاج تفاعل العوامل البيولوجية ،النفسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،الثقافية ،األخالقية ،الدينية والروحية؛
وبينما ميكن أن تض ّم اجلنسانية جميع هذه اجلوانب ،فإنّه ليس من الواجب اختبار جميع هذه األبعاد أو التعبير عنها،
كل منّا تت ّم جتربتها والتعبير عنها مبن نحن ومباذا نشعر ونفكر ونفعل.
وبإختصار ،على الرغم من كل ذلك فإن جنسانية ٍ

 .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺤﺔ ا ﳒﺎﺑﻴﺔ
هي حالة من الرفاه والرضى فيما خص اجلهاز التناسلي للذكر واألنثى تشريحي ًا ووظائفي ًا واجتماعي ًا طيلة دورة احلياة،
وليس مجرد غياب املرض أو اإلعاقة املتعلقة بهذا اجلهاز.

 .٣أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﻻﳒﺎﺑﻴﺔ
أ .ﻣﻘﺪﻣﺔ
يجب تناول موضوع الصحة اجلنسية واالجنابية بجد ّية واحلثّ على أن يصبح من إحدى اإلهتمامات العاملية الطارئة.
فالتفاقم التصاعدي لألمراض والوفيات املتعلقة بهذه احلاالت والتي ميكن فعلي ًا الوقاية منها في صفوف النساء املنجبات
يتأثر بالتفاوت بني مكانتهن اإلجتماعية .إن الصحة اجلنسية واإلجنابية للنساء أصبحت على احملك ،وال يعود ذلك الى نقص
في املعرفة الطبية ،وإمنا هو نتيجة للمخالفات األساسية حلقوق املرأة التي تنتهك أيضا من قبل مقدمي الرعاية الصحية على
الصعيدين األخالقي واملهني.
تلعب الصحة اجلنسية واإلجنابية دور ًا في التنمية البشرية ،فاملرأة تشكل الركيزة الرئيسية لتحقيق االستقرار االقتصادي
واالجتماعي والتقدم في جميع املجتمعات .ولكن تبقى املرأة مق ّيدة من جهة عدم احلصول على املعلومات الصحيحة والرعاية
املناسبة واآلمنة املتعلقة بالصحة .فمن ضمن حقوق االنسان احلق في األمن ،وهو يوصي باألخالق الطبية ومبعاملة النساء
بإحترام.
اإلحتراف في مجال الرعاية الصحية هو وسيلة األطباء ومقدمي الرعاية لتوفير الرعاية التي حتترم احلقوق اجلنسية
واإلجنابية للنساء .فاألطباء لهم دور مركزي ومسؤولية إجتماعية كبيرة نتيجة ملعرفتهم وخبرتهم .بهذا الدور ميكنهم التأثير على
َسن القوانني في مجال الرعاية اإلجتماعية والصحية .ويسمح لهم أيض ًا بالنضال ملنع عدم املساواة في تقدمي الرعاية الصحية
اإلجنابية واجلنسية للمرأة ،والدعوة لتحسني وضع املرأة بشكل عام.

ب .ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﳉﻨﺴﻴﺔ وا ﳒﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺒﺎدئ اﺧﻼق اﻟﻄﺒﻴﺔ أرﺑﻌﺔ ،وﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻓﺮاد )ﺟﺪول رﻗﻢ :(١
ﺟﺪول رﻗﻢ  : ١ﻣﺒﺎدئ اﺧﻼق اﻟﻄﺒﻴﺔ
١

اﺣام اﺷﺨﺎص
Respect for persons

ﻳﺠﺐ اﺣام اﳋﻴﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ .ان اﺣام اﻻﺷﺨﺎص ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن
أﺳﺎس أي ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﺮﻳﺾ

٢

اﺣﺴﺎن
Beneficence

ﻳﺠﺐ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺮﻓﺎه ﻟﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ وزﻳﺎدة اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﳌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ أﻓﻀﻞ

٣

ﻋﺪم اﻳﺬاء
Non-maleficence

ﻳﺠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎ¨ﺷﺨﺎص ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻬﺎ

٤

اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ  /اﻟﻌﺪاﻟﺔ
Proportionality / Justice

ﻳﺠﺐ ﻣﻮازﻧﺔ ا´ﺎﻃﺮ واﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ±ﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺪث أﺿﺮار،
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﺑﺄﻗﻞ ﺿﺮر ﳑﻜﻦ و أﻛ¶ ﻣﻨﻔﻌﺔ

 .الهدف من حقوق اإلنسان هو تعزيز الكرامة اإلنسانية .واإلستفادة من التق ّدم العلمي يجب أن تصب في مصلحة املريض
والعدالة باملكانة األولى.
تنص بالتحديد
 .من واجب األطباء والعاملني في مجال الرعاية الصحية حماية سرية املرضى ،خاصة أنّ حقوق اإلنسان ّ
على حق العيش بحرية وأمان لكل رجل وامرأة.
 .احلقوق اجلنسية واإلجنابية هي منبثقة عن حقوق اإلنسان بشكل عام وتشكل جزء ًا هام ًا من األخالق الطبية وتنطبق على
جميع النساء بغض النظر عن اختالف العمر واحلالة االجتماعية واإلنتماء السياسي ،العرق أو الدين أو الوضع االقتصادي
أو وجود أية إعاقة أو أي وضع آخر .لذلك يجب إحترام تن ّوع الثقافات واألديان التي قد تكون موجودة داخل البلد من أجل
توفير رعاية متساوية للجميع.

 .٤ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ ا ﳒﺎﺑﻴﺔ

خدمات الصحة اإلجنابية تهدف الى توفير الرعاية الصحية واحلماية واملتابعة ألفراد األسرة ،بهدف بلوغ أقصى قدر من
الصحة اجلسدية والنفسية واالجتماعية املقرونة بـ:
 .القدرة على إجناب أطفال أصحاء.
 .حماية املرأة من املشكالت الصحية واالعتالل الناجتني عن احلمل واإلجناب.
 .حماية املرأة والرجل من األمراض املتعلقة باجلهاز التناسلي وتدني اخلصوبة.
ً
 .حتصني الناشئة وال سيما املراهقني من اإللتهابات املتناقلة عبر اجلنس خصوصا «اإليدز».
 .مساعدة األزواج على إجناب العدد املرغوب به من األطفال واملباعدة بني احلمول حفاظ ًا على صحة األم والطفل.
 .تقدمي املشورة واملساعدة لضحايا العنف املبني على النوع االجتماعي.

أ .اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٢اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻴﺎدﻳﺔ
اﻣﻮﻣﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ
 رﻋﺎﻳﺔ اﳊﻤﻞ اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺎض اﻟﻮﻻدة -اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﺟﻬﺎض

 اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳊﻤﻮل ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳋﻄﻮرة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة -اﳌﺒﺎﻋﺪة ﺑﲔ اﻟﻮﻻدات

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة  /اﳋﺼﻮﺑﺔ
 اﻋﻼم ﺣﻮل وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة -ﺗﻐﻴ ¥وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳋﺼﻮﺑﺔ

 وﺻﻒ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳋﺼﻮﺑﺔ/ﺷﺮح اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ اﻋﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ -اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ
 اﻟﺒﻠﻮغ اﳉﻨﺴﻲ  -اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳉﻨﺲ  -ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ  -ا©ﻻم اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎع -اﻟﻘﺬف اﳌﺒﻜﺮ  -اﻟﻌﺠﺰ  /ﺿﻌﻒ اﻧﺘﺼﺎب  -اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﺑﺎﺗﺼﺎل اﳉﻨﺴﻲ

4

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻃﻔﺎل ٥

ﻣﺮاﺿﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ واﻟﺜﺪي
 أورام اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ واﻟﺜﺪي -ﻫﺒﻮط اﻟﺮﺣﻢ

 ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل -ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

 -اﻟﻨﺰﻳﻒ اﳌﻬﺒﻠﻲ

ﺗﺪ µاﳋﺼﻮﺑﺔ  /اﻟﻌﻘﻢ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 -زواج اﻛﺮاه

 -اﻟﻌﻨﻒ اﳌﻨﺰÇ

 -اﻏﺘﺼﺎب

ب .اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ
.
.

.

.

.

من مجاالت الرعاية الطبية التي تركز على تخفيف ومنع
املعاناة التي يعاني منها املرضى.
يناسب الطب التلطيفي املرضى في كل مراحل املرض،
مبا في ذلك أولئك الذين يخضعون للعالج من األمراض
التي ميكن الشفاء منها وأولئك الذين يعانون من األمراض
املزمنة.
ويستخدم العالج التلطيفي طريقة متعددة التخصصات من
أجل الرعاية باملرضى ،من خالل االعتماد على املدخالت
التي يتم احلصول عليها من األطباء والصيدالنيني
واملمرضات ورجال الدين واألخصائيني االجتماعيني
واألطباء النفسيني وغيرهم من محترفي الصحة املوحدين
من أجل وضع خطة رعاية لتخفيف املعاناة في كل مجاالت
حياة املريض.
وهذه الطريقة متعددة التخصصات تسمح لفريق الرعاية
التلطيفية بالتعامل مع األمور اجلسدية والعاطفية
والروحانية واالجتماعية التي تظهر مع تقدم املرض.
ويقال إن األدوية والعالجات لها تأثير تلطيفي إذا كانت
تخفف األعراض بدون أن يكون لها أي تأثير عالجي على
املرض أو السبب األساسي لألعراض .وميكن أن يشتمل
ذلك على عالج الغثيان املتعلق بالعالج الكيميائي أو أي
شيء بسيط مثل املورفني من أجل عالج كسر الساق أو
اإليبوبروفني من أجل عالج األلم الناجم عن اإلنفلونزا.

ت .اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
 .تتيح خدمات الصحة االجنابية الفرصة لتوفير خدمات
صحية شاملة للمترددات ،كتقدمي النصائح واالرشادات
بإتباع سلوك صحي سليم ،وإجراء فحوصات دورية
للكشف املبكر عن األمراض كسرطان الثدي وعنق الرحم.

 .٥اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ
تعتبر امراض القلب وتصلب الشرايني السبب الرئيسي
للوفيات عند الرجال والنساء؛ كما ان السرطان يشكل سبباً
هام ًا للمرض والوفاة .من املهم اعطاء االرشادات الضرورية
للنساء للحد من حدوث هذه األمراض وحلياة صحية أفضل.

 -اﺳﺘﻐﻼل اﳉﻨﺴﻲ

ّ
تتلخص هذه اإلرشادات مبا يلي:
اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﲔ
 تشجيع عدم التدخني والتشديد على اإلقالع عنه بجميعأشكاله مبا فيها السجائر ،النرجيلة ،السيجار....
 كذلك التحذير من مخاطر التدخني السلبي وأهمية االبتعاد عنه.اﻟﻨﺸﺎط اﳉﺴﺪي
 تشجيع السيدات على إعتماد أسلوب حياة يومية نشطوممارسة املشي والتقليل من اإلعتماد على وسائل النقل ،مث ًال
من خالل استعمال الساللم بدل املصعد الكهربائي  ،إضاف ًة
إلى وجوب ممارسة الرياضة التي يفضلنها واملواظبة عليها
نصف ساعة في اليوم ( 4-3مرات باألسبوع على األقل).
 جتدر اإلشارة إلى أن هناك كثير من انواع الرياضةالسهلة كاملشي السريع ،السباحة او الدراجة الهوائية
والتي ليست بحاجة الى تدريب خاص.
 ينصح املبتدؤون مبزاولة الرياضة مبجهود خفيف تزداد قوتهمع مرور الوقت واالستمرارية ومراقبة دقات القلب خاللها.
إﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﻏﺬاﺋﻲ ﺻﺤﻲ
 تشجيع االسيدات على اإلكثار من تناول األطعمة الغن ّيةباأللياف وذات السعرات احلرارية املنخفضة نسبي ًا ،مبا في
ذلك الفواكه واخلضار الطازجة واحلبوب ومشتقات احلليب
القليلة او اخلالية من الدسم والسمك واللحوم ذات الدهون
غير املشبعة.
 كذلك ميكنهن تناول األرز ،املعكرونة ،اخلبز عدة مرات باليوممبعدل  400غ يومي ًا.
 إال أنه يجب حتديد كمية الدهون املشبعة بحيث ال تتعدى %10من السعرات احلرارية يومي ًا ،وكمية الكولسترول بأقل
من  300مغ يومي ًا.
 وحتدد كمية امللح ملا يعادل ملعقة شاي يومي ًا مبا في ذلكامللح املوجود في األكل.
ً
 ومن املمكن إعطاء النساء األكثر عرضة ألمراض القلبوالشرايني جرعة إضافية من مكمالت الغذاء مثل حامض
تبني وجود إرتفاع مبعدل الـ  Homocysteineاو
الفوليك اذا ّ
من الـ  Omega-3 fatty acidأو من األسبيرين بعد التنبيه
على مخاطر هذا االخير (حاالت القرحة وسيالن الدم).
اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزن اﳌﻌﺘﺪل
 تشجيع النساء على احملافظة على وزن سليم وذلك بإتباعنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

 ّيفضل احملافظة على أو الوصول الى مؤشر حجم اجلسم  (BMI) Body Mass Indexما بني  1٨و .Kg/m2 25
 هناك أنواع كثيرة من األنظمة الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن ،أفضلها ما كان متوازن ًا ويحتوي على مختلف أنواعاألغذية املوجودة في الهرم الغذائي وال يؤدي إلى إنخفاض سريع في الوزن.
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻮادث
 تعطى االرشادات للوقاية من حوادث السير كالقيادة برو ّية واستعمال حزام األمان ،الوقاية من احلوادث املنزلية كالتن ّبهألسالك الكهرباء املكشوفة أو املمدودة على األرض ،و ّ
توخي احلذر عند إستخدام األدوات املطبخية.

 .٦اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ )ﺟﺪول رﻗﻢ :(٣
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٣اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ا ﳒﺎﺑﻴﺔ
إﺳﻢ اﻟﻠﻘﺎح

ﻛﻴﻔﻴﺔ ا ﻋﻄﺎء

اﻟﻜﺰاز

ﻣﺮة ﻛﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ا¨ﺳﺎﺳﻴﺔ

اﳊﺼﺒﺔ اﳌﺎﻧﻴﺔ

ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة ﺑﺤﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻟﺘﻠﻘﻴﺢ أو ﺗﻌﺮض ﺳﺎﺑﻖ ¨ي ﻣﻦ ﻫﺬه ا¨ﻣﺮاض

اﻧﻔﻠﻮﻧﺰا

ﺳﻨﻮﻳﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟـ  ٦٥ﺳﻨﺔ واﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﻤﺮ أﻗﻞ ¾ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﳊﻤﻞ

اﻟﻮرم اﳊﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﺸﺮي

ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺟﺮﻋﺎت اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  ٩ﺳﻨﻮات

 .٧اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي

ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ او ﺳﻨﺘﲔ ﳌﻦ ﻫﻢ دون اﻟـ  ٥٠ﺳﻨﺔ ،ﺛﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ  Íاﳊﺎﻻت اﻟﻌﺎدﻳﺔ )ﺟﺪول رﻗﻢ .(٤
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٤اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﻟﺪوري
ﻗﻴﺎس اﻟﻀﻐﻂ

ﻳﻘﺎس اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻊ ﻛﻞ زﻳﺎرة ﻃﺒﻴﺔ او ﻋﻠﻰ ا¨ﻗﻞ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ

اﻟﻮزن

ﻳﺆﺧﺬ اﻟﻮزن ﻣﻊ ﻛﻞ زﻳﺎرة ﻃﺒﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ ﺣﺠﻢ اﳉﺴﻢ :Body Mass Index
 اذا ﻛﺎن ﺑﲔ  ٢٥و  ٢٩٫٩ﻳﻌﺘ Îاﻟﺸﺨﺺ ذات وزن زاﺋﺪ و ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻮزن اذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﲔ  ٣٠و ) ٣٤٫٩ﺑﺪﻳﻦ( وﻣﺎ ﻓﻮق ) ٣٥ﺑﺪاﻧﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ( ،ﻳﺸﺪد ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞاﳉﺪي ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﻮزن وﺗﻘﺼﻲ أﻣﺮاض أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻀﻐﻂ ،اﻟﺴﻜﺮي ،اﻟﺪﻫﻨﻴﺎت...

ﻓﺤﺺ اﻟﺜﺪﻳﲔ

 ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي ﻟﻠﺜﺪي :ﻣﺮة ﻛﻞ  ٣ﺳﻨﻮات ﺑﲔ ﺳﻦ اﻟـ  ٢٠و اﻟـ  ٣٩ﺳﻨﺔ -ﺛﻢ ﺳﻨﻮﻳ Ûﺑﻌﺪ ذﻟﻚ

اﻟﺴﻤﻊ

ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﺣﺪة اﻟﺴﻤﻊ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﲔ  ،ﺗﺘﻢ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﳌﺘﺨﺼﺺ ¾ ﺣﺎل اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ وﺟﻮد ﺿﻌﻒ ¾ اﻟﺴﻤﻊ

اﻟﻨﻈﺮ

ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﻨﻈﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺘﲔ

اﻟﻜﺂﺑﺔ

ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ أﻋﺮاض اﻟﻜﺂﺑﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻓﺤﺺ ﺳﺮﻳﺮي وذﻟﻚ ﺑﻄﺮح ﺳﺆاﻟﲔ:
 ﻫﻞ ﺷﻌﺮت ﺧﻼل ا¨ﺳﺒﻮﻋﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﺑﺈﻧﺤﻄﺎط ،ﻛﺂﺑﺔ ،ﺗﻮﺗﺮ أو ﻓﻘﺪان ا¨ﻣﻞ؟ ﻫﻞ ﺷﻌﺮت ﺧﻼل ا¨ﺳﺒﻮﻋﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﺑﻠﺬة او إﻫﺘﻤﺎم ﻗﻠﻴﻠﲔ ﲟﺎ ﺗﻔﻌﻠﲔ؟ﺑﺤﺎل ا±ﺟﺎﺑﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺴﺆاﻟﲔ ،ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﻜﺂﺑﺔ
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اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻃﻔﺎل ٧

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¿Àﻳﺔ

ﻳﺒﲔ اﳉﺪول رﻗﻢ  ٥اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٥اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¿Àﻳﺔ ا ﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ
ﻓﺤﺺ اﻟﺪﻫﻨﻴﺎت

 ﻓﺤﺺ دم ﻣﺮة ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،وﺑﺘﻮاﺗﺮ أﻛ¶ اذا ﻛﺎناﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺮض اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌ Ûأو ¾ ﺣﺎل وﺟﻮد ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻫﻨﻴﺎت ¾ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ا¨رﺑﻌﲔ ،أو ﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮ اﻟـ  ٣٥ﺳﻨﺔ ﺑﺤﺎل وﺟﻮد ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺎﺋﻠﻲﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي

ﺻﻮرة
ﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺜﺪي
) - (Mammographyﺗُﺠﺮى ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺜﺪي ¾ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت

 اﻟﻔﺤــﺺ اﳉﻴﻨــﻲ ) 2و  (BRCA1أو ﺻــﻮرة اﻟﺮﻧﲔ اﳌﻐﻨﻄﻴﺴــﻲ ﻟﻠﺜﺪي ﻓﻤﻤﻜﻦ إﺟﺮاؤﻫﺎ¾ ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ
ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻜﺮي

ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي ﻟﻠﻔﺌﺔ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﺑﻔﺤﺺ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﺮ ¾ اﻟﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻖ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﻤﺮ أﺻﻐﺮ ﻟﺪى اﻻﻛ¶
ﻣﺮة ﻛﻞ ٣ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟـ  ٤٥ﺳﻨﺔ و ﺑﺘﻮاﺗﺮ اﻛ¶ أو
ً
ﺗﻌﺮﺿ Ûﻟﻠﺴﻜﺮي )ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺎﺋﻠﻲ؛ ﺳﻜﺮي ﺣﻤﻞ.(...

ﻓﺤﺺ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ

 ﻳﺒﺪأ ﺑﺈﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ا´Îي ﺑﲔ  ٢١و  ٦٥ﺳﻨﺔ ﻣﺮة ﻛﻞ  ٣ﺳﻨﻮات أﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ اﺳﺘﺌﺼﻠﻦ اﻟﺮﺣﻢ وﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ¨ﺳﺒﺎب ﻏ ìﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦاﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻟﺪﻳﻬﻦ

ﺳﺮﻃﺎن اﻣﻌﺎء
اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ  /اﻟﻘﻮﻟﻮن

ﻳﺠﺮى ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻓﺤﺺ ﺑﺮاز ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ وﺟﻮد دم وﻓﺤﺺ ﻣﻨﻈﺎر ﻣﺮة ﻛﻞ  ٥ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ
ﻋﻤﺮ اﳋﻤﺴﲔ

ﻓﺤﺺ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻈﻢ  -ﻳﺠﺮى ﻫﺬا اﻟﻔﺤﺺ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟـ  ، ٦٥ﻣﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ
 أﻣﺎ ¾ ﺣﺎل اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻜﺴﻮر او وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ أو أﻛ¶ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻗﻖ اﻟﻌﻈﻢ ،ﻓﻴﺘﻢاﻟﻔﺤﺺ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ

 .٨اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
أ .ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ
 .تتغير متطلبات الرعاية املالئمة لصحة املرأة والرجل
خالل دورة احلياة ،حيث حتمل رعاية املرأة الشابة ،مث ًال،
حتديات خاصة بها مبا تتضمنه من األبعاد اجلسدية،
النفسية  -اجلنسية ،العالقة مع األقران وتطور ومنو
العالقات األسرية.
 .وتعتبر روح املغامرة واخلصوصية من ضمن السمات التي
مت ّيز الرعاية الصحية املقدمة للمراهقني عن تلك املقدمة
للنساء األكبر سن ًا ،كخدمات الرعاية الصحية للنساء في
منتصف العمر والقضايا املتعلقة باملرحلة االنتقالية املتمثلة
بسن انقطاع الطمث.
 .كما تتضمن الرعاية الصحية للنساء األكبر سن ًا تركيز ًا
على الوقاية من األمراض غير اإلنتقالية مبا فيها أمراض
القلب  -القاتل األول للنساء  -باالضافة الى أمور أخرى
جديرة باالهتمام مثل احلمية الغذائية  /التغذية وإعتدال
الوزن ،حيث تختلف االحتياجات الغذائية والرياضية
خالل دورة احلياة والتي تشكل عام ًال أساسي ًا للوقاية من

أمراض القلب وللمحافظة على كثافة العظام والوزن ،كذلك
تشكل الصحة اجلنسية عام ًال مهم ًا للحفاظ على الصحة.
 .وعليه ،يجب أن يتم تطوير بروتوكول سريري للعمل ،تتوافر
فيه عناصر الفعالية والكلفة املنخفضة إضافة الى الرعاية
الوقائية والعالجية ،كذلك يجب أن يحتوي على أدلة لتحديد
االحتياجات دوري ًا بحيث تتوفر الفرصة لتوفير املشورة
للمريض  /املستفيد حول الرعاية الوقائية ،كما يجب أن
يتضمن حتديد احتياجات الكشف ،والتقييم ،واملشورة
حسب السن ونسبة إحتمال اإلصابة باملرض.

ب .اﳌﺒﺎدئ اﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳉﻨﺴﻴﺔ وا ﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔProfessional Competence :
 احلفاظ على وحتقيق أعلى معايير الكفاءة املهنية لصحةاملرأة ،واإلستفادة القصوى من املراجع واألدلة الطبية ومن
املوارد املتاحة.

 التأكد من أن الكفاءة املهنية تكون بتقدمي اخلدمات فقط منقبل األشخاص املناسبني واملدربني.
 اإللتزام بالسلوك املهني الذي يعزز اإلحترام والكرامةواألمن لكل امرأة.
 جتنّب العالقات غير الالئقة مع املرضى أو أفراد أسرهم،والتي قد تستغل ألغراض جنسية ،عاطفية ،مالية أو بهدف
إجراء أبحاث علمية.
 التأكيد على حق مقدم الرعاية احلفاظ على قيمه االخالقيةأو الدينية وعدم فرض تلك القيم الشخصية على النساء.
وفي حال وجود تناقض بني قيم الطبيب واملريضة قد
تؤدي إلى تضارب في املصالح بينهما ،ينبغي أن حتال
املريضة الى مقدم رعاية آخر .االستنكاف عن اإلجراءات ال
تعفي األطباء من اتخاذ خطوات فورية في حاالت الطوارئ
لضمان إعطاء العالج الالزم دون تأخير.
 رفض املمارسات التي تنتهك حقوق اإلنسان أو قانوناآلداب الطبية.
 احملافظة على أعلى معايير النزاهة والصدق مع املرضىوالزمالء وخاصة عند إجراء األبحاث.
 إعتماد منوذج سلوك مثالي مع الزمالء واملرضى وغيرهممن أجل ترويج لرعاية مثلى من قبل جميع أعضاء فريق
الرعاية الصحية.

 ضمان السرية الطبية ،وذلك مبنع إعطاء أية معلومات أووثائق أو ما مت تبادله لفظي ًا أوغير ذلك ألي كان ،باستثناء
ما يقتضيه القانون أو بطلب من املريض.
 التمسك مببدأ عدم التمييز ،من أجل ضمان معاملة املرأةبإحترام بغض النظر عن العمر واحلالة االجتماعية والعرق
واإلنتماء السياسي أو الدين أو الوضع االقتصادي أو
وجود إعاقة ،أو غير ذلك .يجب األخذ برأي املريضة
الفردي أو ًال عوض ًا عن العمل مببادرة تأييد ًا لرأي الشريك
أو العائلة.
 التأكيد على التعامل مع املراهقات دون التمييز نظر ًا للسن،وان يكون ذلك وفقا لقدراتهم لتسهيل اتخاذ القرارات
احلرة واملستنيرة املتعلقة بصحتهم اجلنسية واإلجنابية.
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲡﺎه اÄﺘﻤﻊ:
Responsibility to the Community
 دعم حق املرأة احلصول على املعلومات الالزمة التي تسمحلها باتخاذ قرارتها اخلاصة فيما يتعلق بإجناب االطفال
متاشي ًا مع املبدأ األخالقي "احلق في االستقالل الذاتي
وحق اإلنسان في حرية االختيار".

 دعوة العاملني في الرعاية الصحية إلى املثابرة على التعلماملستمر فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية واجلنسية ،احلقوق
واألخالق.

 دعم حق املرأة باتخاذ خياراتها اخلاصة حول العالقاتاجلنسية كجزء طبيعي من حياتها ،ومساعدتها على خوض
هذه العالقات بحرية وأمان.

ا ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ:
Women’s Autonomy and Confidentiality

 الدعوة إلى السعي الدائم للحصول على املعلومات احلديثةالتي تخص الصحة اإلجنابية واجلنسية لضمان حتقيق
أعلى مستوى من الصحة واالستفادة من التقدم العلمي.

 دعم عملية إتخاذ القرار من قبل املريضة :على أن تكونمما يسمح للمرأة باختيار
خالية من التح ّيز أو اإلكراهّ ،
قرارات مستنيرة بشأن الصحة اإلجنابية واجلنسية.
وهذا يعتمد على موافقة املريضة املسبقة .ويجب أن
تتو ّفر لها املعلومات وأن يتم إرشادها على كافة اخليارات
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ونتائجها .بهذه الطريقة مينح املتخصصون في الرعاية
الصحية املرأة فرصة النظر وتقييم خيارات العالج تبعاً
لظروف حياتها اخلاصة وتقاليد مجتمعها.

 إبالغ املجتمعات احمللية حول قضايا الصحة اجلنسيةواإلجنابية وما تتضمنه من حقوق من أجل تعزيز حوار
واسع يرمي إلى حتقيق الصحة األفضل بهدف التأثير على
املمارسات الصحية والسياسات والقوانني.

اﳉﺰء اﻟﺜﺎµ

ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻃﻔﺎل
 .١اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
إن السنة األولى من عمر الطفل تعد مرحلة أساسية من منوه .عادة ما يتضاعف "وزن الوالدة" بني عمر أربعة وستة أشهر
ويزيد بنسبة ثالثة أضعاف مع بلوغ الطفل عمر السنة .إن احلصول على غذاء صحي ومتوازن مهم وضروري لنمو الطفل
اجلسدي والعقلي السليم.
تختلف متطلبات التغذية حسب العمر وفيما يلي عرض مفصل للحاجات الضرورية لكل عمر.

ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة
وﻟﻐﺎﻳﺔ ارﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ

ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ
إ Íاﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ

ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ
إ Íاﻟﺴﻨﺔ

ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
إ Íاﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات

أ .ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة وﻟﻐﺎﻳﺔ ارﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ
.
.
.
.
.

إن الغذاء األساسي في هذه املرحلة هو حليب األم ،وفي حال عدم توفره ميكن االستعاضة عنه باحلليب املصنع واملدعم باحلديد.
إن املادة الصمغية التي يفرزها الثدي في األيام األولى بعد الوالدة حتتوي على كميات كبيرة من البروتني واملضادات
احليوية والتي تؤمن حاجات الطفل الغذائية في األسبوع األول من العمر.
إن الطفل الذي يرضع من أمه يحتاج إلى تناول احلليب عادة حوالي ثماني إلى اثني عشر مرة يومي ًا.
بينما يحتاج الطفل الذي يتناول زجاجات احلليب املصنع إلى تناول حوالي ستة إلى ثماني مرات يومي ًا.
في كلتي احلالتني ،يقل عدد الوجبات مع تقدم عمر الطفل ،وتزداد الكمية التي يتناولها الطفل في الوجبة الواحدة.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻮاﺋﺪ ﺣﻠﻴﺐ ام؟
 ﺗﺮﻛﻴﺒــﺔ ﻏﺬاﺋﻴــﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴــﺔ :ﺣﻴــﺚ ﻳﺤﺘــﻮي ﺣﻠﻴﺐ ا¨م ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸــﻮﻳﺎت واﻟÎوﺗﻴﻨﺎت واﻟﺪﻫﻮن اﻟﺘﻲﻳﺤﺘﺎﺟﻬــﺎ اﻟﻄﻔــﻞ ،إﺿﺎﻓــﺔ إ ïاﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت ا¨ﺳﺎﺳــﻴﺔ وا¨ﻣﻼح اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ وا¨ﻧﺰﳝﺎت اﻟﻬﻀﻤﻴــﺔ .ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ
اﳊﻠﻴــﺐ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻔﻞ
 إﻣﺘﺼــﺎص أﻓﻀــﻞ :إن ﺣﻠﻴــﺐ ا¨م ﻳﻬﻀــﻢ ﺑﺴــﻬﻮﻟﺔ أﻛ Îﳑﺎ ﻳﺆدي إ ïاﻣﺘﺼﺎص ﺳــﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪﻳﺤﺘــﻮي ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاد ﻋﺪة ﺗﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص اﳊﺪﻳﺪ واﻟﺰﻧﻚ
 اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻣــﻦ إﺻﺎﺑــﺔ اﻃﻔــﺎل ﺑﺎﻣﺮاض واﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت :ﺣﻴﺚ أن ﺣﻠﻴﺐ ا¨م ﻏﻨــﻲ ﺑﺎﳌﻀﺎدات اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦاﳊﻤﺎﻳــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت وا¨ﻣﺮاض اﳋﻄﺮة .إن ﻧﺴــﺒﺔ ا±ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎ±ﺳــﻬﺎل واﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ وا¨ﻣﺮاض
اﳌﻌﻮﻳﺔ واﻟﺮﺑﻮ واﻟﺴــﻤﻨﺔ واﻟﺴــﻜﺮي وا¨ﻣﺮاض اﳋﺒﻴﺜﺔ ﺗﺨﻒ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻛﺒìة .وﺑﺎﻟﺘﺎ òﻓﺈن اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﺸــﻔﺎء ا¨ﻃﻔﺎل
ﻟﻠﻌﻼج ﻣــﻦ ا¨ﻣﺮاض ﺗﺼﺒﺢ ﺿﺌﻴﻠﺔ
 اﳊﺪ ﻣﻦ اﳊﺴﺎﺳــﻴﺔ :ﻳﻌﺰز ﺣﻠﻴﺐ ا¨م ﻧﻀﺞ اﳉﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ ﳑﺎ ﻳﺤﻮل دون دﺧﻮل اﳌﻮاد اﶈﺴﺴــﺔإ ïاﳉﺴــﻢ .ﻫــﺬا ﻋﻠــﻰ ﻋﻜﺲ اﳊﻠﻴــﺐ اﳌﺼﻨﻊ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒìة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺜ ìاﳊﺴﺎﺳــﻴﺔ
 اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﻌﺼﺒــﻲ واﳊﺮﻛــﻲ :إن ﺣﻠﻴﺐ ا¨م ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻟﺴــول اﻟﻀﺮوري ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻀﻼتوﺗﻨﺴــﻴﻖ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ¾ اﻟﺴــﻨﺔ ا¨و ïﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 -ﲢﺴــﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻄــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ا¨م وﻃﻔﻠﻬﺎ

اÀﺎﻃﺮ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ اÄﻔﻒ أو اﳌﺼﻨﻊ
 زﻳﺎدة ¾ ﻧﺴﺒﺔ ا±ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ¾ اﳉﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ ،اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ،أو اﳉﻠﺪ. زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎل ا±ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت :اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ا¨ﻣﻌﺎء ،اﻟﺘﻬﺎب ا¨ذن اﻟﻮﺳﻄﻰ ،اﻟﺴﺤﺎﻳﺎ،اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت رﺋﻮﻳﺔ وﻏìﻫﺎ.
 زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎل ا±ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎ¨ﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ :ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻜﺮي واﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ا¨ﻣﻌﺎء اﳌﺰﻣﻦ. زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎل ا±ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎ¨ﻣﺮاض اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ. -زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮت اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ﻟﺪى ا¨ﻃﻔﺎل.

ب .ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ إ Íاﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ
.
.
.

.
.
.
.

ابتدا ًء من األربعة اشهر ،يصبح معظم األطفال مستعدين لتناول األطعمة الصلبة أو اجلامدة.
وبنا ًء على توصيات اجلمعية األميركية لطب األطفال ،فإن الوقت األفضل للمباشرة بإعطاء الطفل األطعمة الطرية
نصف  -الصلبة هي بني عمر األربعة إلى الستة أشهر في حال أظهر الطفل االستعداد أو اجلهوزية من حيث النمو.
تشمل العالمات الدالة على جهوزية الطفل من حيث النمو ما يلي:
 يستطيع الطفل اجللوس مع دعم. يستطيع الطفل أن يحافظ على رأسه مرتفع ًا وعنقه مستقيمة مع دعم. يستطيع الطفل حمل األشياء. يستطيع الطفل رؤية الطعام وفتح فمه لتناوله. يتمتع الطفل بالقدرة على تطويع اللسان لدفع الطعام بإجتاه احللق وبلع الطعام الصلب.في هذا العمر ،يكون اجلهاز الهضمي عند الطفل مستعد ًا لهضم وامتصاص البروتينات والدهنيات والنشويات ،إضافة إلى
مكونات احلليب.
كذلك األمر ،فإنه خالل هذه الفترة يكون جهاز املناعة لدى الطفل قد نضج واكتسب القدرة على احلد من احلساسية جتاه
بعض أنواع الطعام.
إن تأخير إدخال الطعام الصلب على غذاء الطفل إلى ما بعد عمر الستة أشهر قد يؤدي إلى بعض املشاكل مثل نقص في
السعرات احلرارية واحلديد والبروتني واأللياف واملواد الغذائية األخرى.
كذلك األمر ،قد يواجه األهل صعوبات مع طفلهم من ناحية عدم تقبله تناول الطعام الصلب أو تناول الطعام بامللعقة.
إدﺧﺎل اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺼﻠﺐ
ﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﻄﻌﺎم اﻟﺼﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﺬاء اﻟﻄﻔﻞ وﻓﻖ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ا©ﺗﻲ:
 ﻳﻨﺼﺢ اﻟﺒﺪء ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻄﻌﺎم اﳌﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﺒﻮب  cerealواﳌﺪﻋﻢ ﺑﺎﳊﺪﻳﺪ وﺧﺎﺻﺔ ا¨رز ﺣﻴﺚ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﻮلﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ و ﻻ ﻳﺸﻜﻞ öﺘﻮاه ﻣﻦ اﻟÎوﺗﻴﻨﺎت ﻋﺐء ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻧﻮع واﺣﺪ
ﻣﻦ اﳊﺒﻮب
 ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻔﻞ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﳌﺪة  ٥إ ٧ ïأﻳﺎم ﻗﺒﻞ إدﺧﺎل ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﻳﺒﺪأ إدﺧﺎل اﳋﻀﺎر واﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  ٥إ ٧ ïأﺷﻬﺮ وذﻟﻚ ±ﺿﻔﺎء ﺗﻨﻮع ¾ اﻟﻄﻌﻢ واﻟﺸﻜﻞ ¾ ﻏﺬاء اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻨﺼﺢ اﻟﺒﺪء ﺑﺈدﺧﺎل اﳋﻀﺎر أو ًﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ذﻟﻚ أن ﻣﻌﻈﻢ ا¨ﻃﻔﺎل ﻳﻔﻀﻠﻮن اﻟﻄﻌﻢ اﳊﻠﻮ ﻟﻠﻔﻮاﻛﻪ ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳋﻀﺎر ﻣﺪة  ٥إ ٧ ïأﻳﺎم ﻗﺒﻞ إدﺧﺎل اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎø ﻳﻔﻀﻞ ﲡﻨﺐ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ا±ﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ واﻟﻔﺮاوﻟﺔ ¾ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل ا±ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺒﺪأ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻠﺤﻢ اﳌﻄﺤﻮن ﻣﻦ ﻋﻤﺮ  ٦إ ٨ ïأﺷﻬﺮ .ﻳﺠﺐ داﺋﻤ Ûاﻟﺒﺪء ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻮﻣﺎت ﳌﺪة  ٥إ٧ ïأﻳﺎم ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل إ ïاﻟﻨﻮع اﻟﺘﺎ .òﻳﻌﺘ Îﺻﻔﺎر اﻟﺒﻴﺾ ﻣﺼﺪر ûﻣﻬﻤ ÛﻟﻠÎوﺗﲔ ¾ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﺮ
 -ﻳﺘﻮﺟﺐ إﻋﻄﺎء ﻋﺼ ìاﻟﻔﻮاﻛﻪ ¾ اﻟﻜﻮب ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺲ ¾ ﻗﻨﻴﻨﺔ اﳊﻠﻴﺐ وذﻟﻚ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ
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اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻃﻔﺎل ١١

ت .ﻣﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ إ Íاﻟﺴﻨﺔ
 .إن اإلنتقال من الطعام املطحون إلى الطعام األكثر صالبة يؤدي إلى حتسني مهارة الطفل في تناول الطعام منفرد ًا.
 .ففي حوالي الشهر الثامن من العمر يظهر الطفل القدرة على حتريك اللسان من جهة إلى أخرى واملضغ والبلع ،وبالتالي
يصبح من الضروري املباشرة بإدخال األطعمة الصلبة على شكل أصابع ،مث ًال :قطعة فاكهة مقشرة ،قطعة جبنة ،قطعة
توست وغيرها.
 .من املهم عدم إعطاء الطفل أي قطع طعام قاسية وصغيرة مثل العنب والبندق وغيرها ألنها من املمكن أن تعلق في املريء أو
الشعب الهوائية.

ث .ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ إ Íاﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات
.
.
.
.
.
.

في هذه املرحلة يبدأ االنتقال إلى الطعام املتنوع.
ال يجب احلد من تناول الطعام الغني بالكولسترول والدهنيات عند األطفال دون السنتني ألنه ضروري لنمو اجلهاز العصبي،
ولكن يجوز تقدمي احلليب القليل الدسم ابتدا ًء من عمر السنة .
ابتدا ًء من عمر السنتني ،يحصل األطفال على حوالي  %30من الطاقة اليومية من الدهنيات.
يجب على األهل تقدمي غذاء صحي ومتنوع ألطفالهم.
إن حليب البقر املدعم باحلديد هو مصدر غذائي مهم في هذه املرحلة ألنه غني بالبروتني والكالسيوم والفيتامني أ و د.
إن الكالسيوم يلعب دور ًا رئيسي ًا في بناء العظام ،تكوين األسنان ،وظائف العضالت ،و تنظيم ضغط الدم.

 .٢اﻟﻨﻤــﻮ
أ .ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
 .إن النمو هو تزايد في حجم اجلسم لدى األطفال .إن قياس ومراقبة منو الطفل يعتبر ركينة أساسية في العناية به في
مختلف مراحل حياته .يتأثرمنو الطفل بعدة عوامل:
 الوراثة :تؤثر اخلصائص اجلينية املوروثة في العائلة على حتديد بنية اجلسم والطول ،كذلك األمر بالنسبة خللل فيالهورمونات الوراثية.
 احمليط :تؤثر العوامل االجتماعية واالقتصادية على قدرة الطفل على النمو والتطور. السلوكيات :لتص ّرف األم و األب وقع كبيرعلى قدرات الطفل البيولوجية على النمو .إن إختيار نوع الطعام والطرق املتبعةلتغذية الطفل تؤثر على منو الطفل وتطوره.
 .ينصح بقياس وزن الطفل وطوله ومحيط الرأس على األقل  4مرات في السنة األولى من العمر أي لدى الزيارة الدورية للطفل
عند الوالدة ،الشهرين ،أربعة أشهر ،ستة أشهر ،تسعة أشهر واثني عشر شهر ًا.

ب .ﺟﺪاول اﻟﻨﻤﻮ
.
.

.

.

تستخدم جداول النمو لتقييم منو الطفل الطبيعي على مستوى الطول ،الوزن ومحيط الرأس.
ً
تؤخذ القياسات خالل الزيارات الدورية للطفل وتوضع على لوائح خاصة (تقسم حسب العمر  -من صفر إلى  3٦شهرا ،ثم
من  3٦شهر ًا إلى  1٨سنة  -واجلنس) متكن من مقارنة منو طفل معني بنمو أطفال آخرين من نفس العمر .من املهم قياس
ومراقبة منو الطفل مع مرور الوقت.
للتدقيق في احتمال وجود عدم انتظام في النمو ،يجب حتديد الفرق بني قياسني للوزن أو الطول في وقتني مختلفني .يتم
حتديد مؤشر النمو من خالل وضع قياسني مختلفني لنفس الوحدة سواء كانت الطول أو الوزن .عادة ما يتبع األطفال نفس
مؤشر النمو مع الوقت ،سواء أكان مرتفع ًا أو منخفض ًا .ولكن أي تغير في هذا املعدل سواء ازدياد ًا أو انخفاض ًا في أي
وقت من األوقات يستوجب مراقبة عن كثب وتقييم ف ّعال للحالة.
و يعتبر وجود األطفال في املستويات العالية أو الشديدة االنخفاض (في  %5أو  )%95في جداول النمو مؤشر ًا غير طبيعي.

ت .أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﻏ Òﻃﺒﻴﻌﻲ
زﻳﺎدة  Ñاﻟﻮزن أو ﺳﻤﻨﺔ

ﻧﻘﺺ  Ñاﻟﻮزن

 .قد يزداد وزن بعض األطفال خالل السنة األولى من العمر
وذلك بسبب زيادة في تناول السعرات احلرارية دون ازدياد
مماثل في مستوى صرف الطاقة من خالل القيام بنشاط،
أو قد ينتج عن مشاكل في استقالب الطاقة )Metabolic
.(Disorder

 .إن النقص في اكتساب الوزن يظهر بشكل نحافة في
اجلسد.

 .تؤدي بعض السلوكيات املتبعة إلى ازدياد في الوزن ومن
املمكن السيطرة على البعض منها .تشمل هذه السلوكيات:
 إزدياد في تناول احلليب أو غيره من الطعام لفترةطويلة.
 إدخال الطعام اجلامد في وقت مبكر.جائعا.
 إطعام الطفل عندما ال يكونً
 إستخدام الطعام كوسيلة ملكافأة الطفل أو استرضائه. عدم السماح للطفل مبمارسة أي نوع من أنواع النشاطاجلسدي وإبقائه في كرسيه معظم الوقت.
 .من املهم حتديد إذا كان سبب زيادة الوزن هو زيادة في
تناول الطعام أو وجود مشاكل عضوية.
 .تنقسم العوامل العضوية التي تؤدي إلى زيادة في الوزن
إلى قسمني:
 مشاكل في الغدد مثل كسل في عمل الغدة الدرقية،أو ضعف في عمل الغدة النخامية أو مرض Cushing
Syndrome
 مشاكل جينية وراثية مثل Down Syndromeو .Turner Syndrome

 .من الضروري حتديد جداول منو الطول بالنسبة للعمر لدى
األطفال الذين يعانون من السمنة.
 .ال يتوجب القيام بفحوصات أخرى إذا كان منو الطول
طبيعي ًا ومناسب ًا لنمو الوزن؛ ويقتصر العالج على تخفيف
نسبة اكتساب الوزن الزائد.
 .ولكن في حال وجود ضعف أو تأخر في منو الطول ،فإن
هؤالء األطفال يعانون على األكثر من مشاكل في الغدد
الصماء أو مشاكل وراثية وجينية ،وفي هذه احلالة يصبح
إجراء الفحوصات لهم مبرر ًا للتأكد من األمر.
 .تبدأ الفحوصات بإجراء فحص الغدة الدرقية ،يليها فحص
نسبة الكورتيزول  Cortisolفي الدم.
 .في حال وجود عالمات جسدية غير متناسقة ،جترى عندئذ
فحوصات هرمونات النمو )Growth Hormone GH plus
 ،(IGF-1تليها فحوصات الكروموزوم.
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 .ال يتوجب القيام بأية فحوصات عند األطفال الذين يعانون
من نقص في اكتساب الوزن املتزامن مع منو طبيعي في
الطول ومحيط الرأس.
 .ويقتصر التعاطي مع هذه احلاالت بتقدمي نصائح غذائية
لألهل.
 .إن األطفال الذين تقع قياسات الوزن والطول ومحيط
الرأس عندهم على املستويات املنخفضة من جداول النمو
( )%5ولديهم مؤشر منو طبيعي ،يجب مراقبتهم عن كثب
في حال عدم وجود أية عوارض جسدية أخرى.
 .في حال وجود مؤشرات منو منخفضة للطول والوزن
ومحيط الرأس ،يجب القيام ببعض الفحوصات للتأكد من
عدم وجود مشاكل أو أمراض عضوية مثل:
 كسل في الغدة الدرقية .Hypothyroidism فقر الدم بسبب نقص في احلديد Iron Deficiency.Anemia
 تسمم بالرصاص .Lead Intoxication فشل في الكلى .Renal Failure أمراض في القلب .Heart Disease -أمراض في الرئتني .Pulmonary Disease

 مشاكل في اجلهاز الهضمي و باألخص حساسيةالغلوتني Celiac Disease) Gastrointestinal
.(Problem

 نقص في املناعة .Immunodeficiency اضطرابات استقالبية Inborn Errors of.Metabolism

 .قد تؤدي عوامل أخرى إلى نقص في اكتساب الوزن أهمها
نقص في الغذاء واملشاكل النفسية واإلجتماعية.
 .تشمل الفحوصات:
 فحص تعداد الدم .Complete Blood Count فحص نسبة احلديد في الدم .Serum Ferritin Level فحص املؤشرات الكيميائية في الدم Chemistry.Profile
 -فحص للغدة الدرقية .Thyroid Studies

 فحوصات للتأكد من عدم وجود مشاكل استقالبية.Inborn Errors of Metabolism

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻃﻔﺎل ١٣

زﻳﺎدة  Ñاﻟﻄﻮل
 .إن معظم حاالت زيادة الطول تكون عائلية أي ان معظم
أفراد العائلة يتمتعون بطول فارع مع وجود مؤشر طبيعي
للطول بالرغم من وقوع قياسات الطول في املستويات
املرتفعة ( )%95على جداول النمو.
 .تشمل املشاكل واألمراض العضوية التي تؤدي إلى ازدياد
في الطول:
 زيادة في إفراز هورمون النمو Excess Production.of Growth Hormone
 -إزدياد في عمل الغدة الدرقية .Hyperthyrodism

 مرض متزامنة كلينفلتر .Kleinefelter Syndrome مرض متزامنة مارفن .Marfan Syndrome -الهوموسيستينوريا .Homocystenuria

 .إن تقييم هذه احلاالت يشمل املباشرة أو ًال بـ:
 فحوصات الغدة الدرقية. مستوى غدة النمو في الدم Growth Hormone.Level

 .في حال وجود مظاهر جسدية تدل على وجود أمراض
جينية ،من املهم القيام بفحص الكروموزوم.
ﻗﺼﺮ  Ñاﻟﻘﺎﻣﺔ أو ﻧﻘﺺ  Ñاﻟﻄﻮل
 .إن وجود قصر في القامة مع مؤشر منو طبيعي يتطلب
مراقبة دقيقة لنمو الطفل من دون احلاجة للقيام بأية
فحوصات أخرى.
 .إن قصر القامة قد يكون:
 قصر قامة عائلي .Familial Short Stature قصر قامة بنيوي .Constitutional Short Stature .إن املشاكل العضوية التي تؤدي إلى قصر في القامة مع
تأخر في مؤشر النمو تضم:
 نقص في هورمون النمو Growth Hormone.Deficiency

 كسل في الغدة الدرقية. فقر دم مزمن .Chronic Anemia مشاكل في الكروموزوم .Chromosomal Disorders أمراض رئوية. أمراض في القلب. فشل كلوي. مشاكل في اجلهاز الهضمي. -نقص في الدعم النفسي واالجتماعي للطفل.

 .من املهم القيام بتقييم شامل لهؤالء األطفال مبا فيه القيام بـ:
 فحص تعداد الدم. فحص بول. فحص للمؤشرات الكيميائية. فحوصات الغدة الدرقية. فحوصات هورمون النمو. فحوصات الكروموزوم عند الشك بوجود مرض جينيمثل .Turner Syndrome
زﻳﺎدة Ö Ñﻴﻂ اﻟﺮأس
 .إن زيادة في حجم منو محيط الرأس بطريقة غير متناسقة
مع منو الطول والوزن يتطلب القيام بفحوصات للتأكد من
عدم وجود مشاكل عضوية مثل  Hydrocephalusأو
.Megalocephaly
 .من املهم القيام بفحص سريري دقيق للرأس واألعصاب.
ﻧﻘﺺ أو ﺗﺪÖ Ñ µﻴﻂ اﻟﺮأس
 .يعتبر نقص النمو في محيط الرأس باملقارنة مع منو الوزن
والطول عند األطفال غير طبيعي ويتطلب إجراء فحص
دقيق وشامل.
 .قد يكون السبب:
 مشاكل حدثت قبل الوالدة وخالل فترة احلمل مثلتعاطي األم احلامل للكحول واملخدرات ،أو معاناة األم
من التهابات أو مشاكل ومضاعفات خالل فترة احلمل.
 مشاكل في الكروموزومات .Chromosomal Defects مشاكل في منو الرأس .Craniosynostosis .يشمل التقييم أخذ سيرة مرضية دقيقة من األم عن فترة
احلمل وما رافقها من مشاكل أو أمراض معدية خالل هذه
الفترة مثل احلصبة األملانية  Rubellaأو التوكسوبالسما
 Toxoplasmosisإضافة إلى معلومات عن تدخني أو
تعاطي للكحول خالل فترة احلمل .تشمل الفحوصات
مستويات احلصبة األملانية و  Toxoplasmaإضافة على القيام
بفحوصات الكروموزوم وإجراء صور شعاعية للجمجمة.

 .٣ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﻴﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ
أ .اﳌﻐﺺ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
إن املغص الطفولي يعرف كحاالت متكررة من البكاء غير
املبرر والتهيج لدى األطفال األصحاء.
يصيب هذا املغص حوالي  %15إلى من  %30األطفال وهو
أكثر شيوع ًا لدى األطفال الذين يتراوح عمرهم بني األربع
إلى ستة أسابيع.
يتحسن هذا املغص ويختفي مع الوقت عامة عند بلوغ
الطفل الثالثة إلى أربعة أشهر .ولكن يستمر حوالي %2
من األطفال باملعاناة من املغص لغاية عمر الستة إلى
سبعة أشهر.
من مميزات هذا املغص أنه يستمر ملدة ثالث ساعات على
األقل في اليوم ،خالل ثالث أيام في األسبوع على األقل
وملدة ثالثة أسابيع.
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺒﺒﺔ
ال يوجد ســبب مباشــر ومعروف حلدوث هذا املغص .ولكن
عــدة عوامــل قد رجحت أن تكــون مترابطة مع حصول املغص
وهي تتضمن:
اﳊﻠﻴﺐ :لقد تبني أن احلساسية على البروتني املوجود
في احلليب املجفف هي عامل مساعد على حصول املغص
لدى الرضع .ولكن هذه العالقة ال تتسم بالوضوح الكلي،
ذلك أن نسبة اإلصابة بهذا املغص متساوية لدى األطفال
الذين يتناولون حليب األم (رضاعة طبيعية) واألطفال الذين
يتناولون حليب مجفف.
ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺮﻳﺔ :إن هذا النوع من املغص يبدو أنه أكثر
حدوث ًا لدى الطفل األول لألسرة ،ويتزايد احتمال حدوثه
لدى األطفال الذين عانى إخوانهم سابق ًا من هذه احلالة.
قد تكون هذه العوامل متعلقة بتوتر األهل واألم بصورة
خاصة تزيد من نسبة حدوث هذا املغص.
اﻟﻐﺎز اﳌﻌﻮي :ميتص الطفل الهواء (الغاز) خالل
الرضاعة وذلك بسبب عدم تنسيق كامل بني التنفس والبلع.
في حال لم يتجشأ الطفل فإن هذا الغاز ينتقل إلى األمعاء
ويؤدي إلى تشكل ما يشبه فقاقيع فتنفخ األمعاء وينتج ألم
في البطن.
ﻋﻮاﻣــﻞ أﺧــﺮى :مثل الترجيع مــن املعدة للمريء
 ،Gastroesophageal Refluxقلــة إطعــام الطفل أو
اإلكثــار مــن إطعامــه أو إدخال الطعــام الصلب إلى غذائه
قبــل الوقــت الــالزم .كذلك فإن التعــرض للتدخني قد
يــؤدي إلــى حدوث املغص الطفولي .ولقد بينت دراســات
حديثــة عــن وجــود عالقة بني حــدوث املغص و وجود كمية
قليلــة مــن البكتيريــا املعوية ) (Gut Normal Floraلدى
األطفال.
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﺮﻳﺮي
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي :يهدف هذا الفحص إلى التحقق من
وجود حالة مرضية مسببة لهذه احلالة .إن وجود عوارض
مثل ارتفاع في احلرارة ،تعب ووهن ،عدم زيادة في الوزن،
تنفس سريع يحتم القيام بفحص سريري شامل وخاصة
فحص اجلهاز العصبي واجلهاز الهضمي.
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ :ال حاجة إلجراء فحوصات
تشخيصية مخبرية وشعاعية إذا كان الطفل يكتسب الوزن
بشكل طبيعي وكان فحصه السريري طبيعي ًا.
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ :ال ميكن تشخيص املغص الطفولي إال
من بعد استبعاد وجود أمراض عضوية أخرى قد تكون
خطيرة مثل:
 فتاق مخنوق .Strangulated Hernia التواء اخلصية لدى الصبيان .Teticular Torsion التهاب الشعب الهوائية .Bronchiolitis الترجيع من املعدة إلى املريء .Gatroesophageal Reflux التهاب السحايا .Meningitis التهاب األذن الوسطى .Otitis Media التهاب الرئتني .Pneumonia التهاب عام (تعفن الدم) .Sepsisﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻐﺺ
إن طريقة معاجلة املغص الطفولي تختلف بني طفل وآخر
وذلك بناء على السيرة املرضية ،الفحص السريري واحمليط
الذي يعيش فيه .ولكن فيما يلي عرض مبسط لألركان
األساسية التي تساهم في معاجلة هذا املرض:
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ :من املهم تقدمي الدعم لألهل وتعليمهم
كيفية التعاطي والتعامل مع طفلهم الذي يعاني من مغص
طفولي .عادة ما يشعر األهل بالتوتر والغضب والتعب،
وأحيان ًا الشعور بالذنب وقلة احليلة عند مواحهة املغص
الطفولي .من املهم اإليضاح لهم ماهية هذه احلالة
وتطمينهم أنهاحالة عرضية وغير خطيرة.
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ :من املهم املثابرة على الرضاعة الطبيعية .أما
بالنسبة لألطفال الذين يتناولون حليب البودرة فيجب
حتذير األهل من اإلمتناع عن إطعام حليب البقر لطفلهم
الحتوائه على البروتني في حال ثبوت أن الطفل يعاني
من حساسية للبروتني احلليب أو Cow Milk Protein
( Allergyحساسية جلد ،عوارض في اجلهاز الهضمي
مثل الترجيع واإلسهال) .ميكن عندئذ استخدام أنواع
بديلة من احلليب:
 احلليب الذي يحتوي على كمية قليلة من املتحسسات) :(HA: Hypoallergenicقد يستفيد األطفال الذين

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻃﻔﺎل ١٥

يعانون من مغص طفولي من تناول حليب يحتوي كمية
قليلة من املتحسسات.
 الصويا :إن فترة معاناة الطفل من عوارض املغصالطفولي ّ
تخف مع تناول الطفل حلليب الصويا .ولكن قد
يواجه الطفل الذي يعاني حساسية من حليب البقر نفس
نوع احلساسية مع حليب الصويا.
 احلليب الغني باأللياف :إن هذا اخليار مبني على أساسفرضية أن املغص الطفولي شبيه بالقولون العصبي
.Irritable Bowel Syndrome
ﻏﺬاء ام :ال توجد معلومات موثقة ودقيقة عن عالقة غذاء
األم بحصول املغص الطفولي للطفل ولكن غالب ًا ما ينصح
أطباء األطفال األم املرضع باإلبتعاد عن األطعمة املسببة
للغازات ،مثل امللفوف و احلبوب و القنبيط ،وحتى حليب
البقر إذا لزم األمر.
ﻃﺮق إﻃﻌﺎم اﻟﻄﻔﻞ :إن إطعام الطفل بطريقة عامودية
مع استعمال زجاجة حليب ملتوية  Curved Bottleوجتشأ
الطفل بصورة منتظمة تخفف من نسبة ابتالعه للهواء.
ﻃﺮق أﺳﺮﻳﺔ :يجب نصح األهل بحمل أطفالهم الذين
يعانون من مغص مما يؤدي إلى تخفيف قلق األهل
واألطفال .من الطرق املفيدة أيض ًا تدليك بطن الطفل
بطريقة دائرية مع اتباع عقارب الساعة ابتداء من وسط

البطن .ينصح بإجراء التدليك  30-15دقيقة بعد األكل.
اﻋﺸﺎب :إن األعشاب مثل البابوجن والنعناع والشومر
واليانسون تتمتع بخصائص مضادة للتشنج .ولكن
تفقد األعشاب الدراسات التخصصية التي تبني املعيار
الضروري لألعشاب والتداخل بني األعشاب والغذاء الذي
يتناوله الطفل.
اﻟﺴﻜﺮ  :Sucroseإن السكر قد يخفف من املغص بسبب
تأثيره املسكن ولكن مفعوله سريع الزوال.
اﻟﺴﻴﻤﺎﺳﻴﻜﻮن  :Simethiconeإنه دواء يباع في
الصيدليات دون وصفة طبية ويخفف من الغاز املوجود في
اإلمعاء ولقد بينت األبحاث فعالية هذا الدواء في التخفيف
من املغص الطفولي .ولكن بعض األنواع املتوفرة من هذا
الدواء قد أظهرت عوارض جانبية مثل النعاس أو حتى
ضيق النفس.
ﻣﺎء اﻟﻐﺮﻳﺐ  :Grape waterتركيبة حتتوي على خليط
من األعشاب (شبت ،شومر ،زجنبيل) تهدئ املعدة وتخفف
من تشنج العضالت.
ﻣﺘﻤﻤﺎت اﻟﻐﺬاء  :Probioticsلقد بينت عدة دراسات أن
معاجلة األطفال بالبكتيريا املعوية املفيدة يؤدي إلى تخفيف
حدة املغص .ولكن هناك ضرورة للمزيد من األبحاث.

ب .اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﻮرة
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
يعتبر بعض األطفال الذين ميتلكون مميزات معينة أكثر
 .التهاب الشعب الهوائية هو التهاب حاد للقنوات الهوائية
عرض ًة لإلصابة بهذا املرض .تشمل هذه املميزات ما يلي:
العليا والسفلية تسببه عدة أنواع من الفيروسات.
 والدة مبكرة. .وهو يتميز بالتهاب حاد وتنفخ وموت للخاليا التي حتيط
 وزن قليل عند الوالدة.بالشعب الهوائية الصغيرة ،مع ازدياد في إفراز مواد لزجة
 عمر أصغر من  12أسبوع ًا.وتض ّيق في الشعب الهوائية.
 مرض رئوي مزمن. .إن هذا النوع من االلتهاب هو من اكثر األنواع التي تصيب  -مرض قلب.
األطفال الذين ال يتجاوز عمرهم السنتني ،وهو من أكثر
 مناعة ضعيفة. مرض عصبي.األسباب التي تؤدي إلى دخول املستشفى لدى هذه الفئة
 مستوى اجتماعي ومادي متدني.العمرية .على أن معظم حاالت التهاب الشعب الهوائية
 العيش في أماكن مكتظة.تكون بسيطة ومن دون مضاعفات حتتاج فقط إلى عالج
 أهل مدخنون.خارجي.
 .يصيب التهاب الشعب الهوائية الذكور أكثر من اإلناث،
وهو يظهربشكل موسمي حيث تزداد اإلصابة به ابتدا ًء من
منتصف كانون األول ولغاية منتصف آذار .جتدر اإلشارة
الى أن اإلصابة بهذا املرض ال تؤمن وقاية ملدى احلياة
حيث أن جتدد اإلصابة بهذا املرض ممكنة.
 :Respiratory Syncytial Virus .هو فيروس يصنف
املسبب األكبر لهذا املرض .ويعتبر هذا املرض خطر ًا لدى
األطفال الذين ال يتعدون السنة من العمر وقد يؤدي إلى
املوت نتيجة إجهاد رئوي.

اﻟﻌﻮارض
 .يبدأ هذا املرض بعوارض التهاب تنفسي بسيط تشمل
تزكيم وسيالن من األنف إضافة إلى ارتفاع في درجات
احلرارة قد تصل إلى  3٨أو  39درجة مئوية.
 .في خالل يومني إلى خمسة أيام ،تتطور العوارض ومتتد
إلى اجلهاز التنفسي السفلي مع ظهور سعال وصعوبة في
التنفس وصفير وقلة في الطعام.
 .تتطور احلاالت الصعبة وتضم عوارض مثل ازدياد في
سرعة التنفس ،صعوبة في التنفس ،ازرقاق وزيادة في
دقات القلب مع انقطاع النفس.

 .من املهم التركيز على كون بعض األطفال ال يعانون سوى من انقطاع النفس دون أية عوارض أخرى ،وعلى الطبيب املعالج
إبقاء احتمال التهاب الشعب الهوائية في احلسبان.
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
 .يعتمد التشخيص بشكل أساسي على السيرة املرضية والفحص اإلكلينيكي .ليس هناك من ضرورة إلجراء فحوصات
مخبرية وشعاعية بشكل روتيني إال إذا استدعي الفحص السريري ذلك.
 .في حال كان الطفل املصاب دون الثالثة اشهر ،يجب إجراء فحوصات شاملة للتأكد من عدم وجود التهابات منتشرة
).(sepsis workup

 .إن الفحص السريري قد يبني سرعة في النفس واستعمال العضالت اإلضافية للتنفس وسماع صفير عند فحص الرئتني.
 .يتم إجراء الصورة الشعاعية للرئتني عندما تفشل املعاجلة اخلارجية و يجد الطبيب ضرورة لدخول املستشفى.
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻻﺧÒة ﻟﻼﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻻﻣÒﻛﻴﺔ ﻟﻄﺐ اﻻﻃﻔﺎل :AAP-
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﺒﺎء ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﻄﻮرة اﳌﺮض ﺑﻌﺪ أﺧﺬ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ واﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺاﻟﺴﺮﻳﺮي )ﻧﻮﻋﻴﺔ ا¨دﻟﺔ :ب؛ ﻗﻮة اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ :ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ(
 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﺒﺎء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﻮرة ﻣﺜﺎل اﳋﺪاج واﻻﻃﻔﺎل اﻻﺻﻐﺮ ﻣﻦ  ١٢أﺳﺒﻮﻋﺎ واﻻﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦأﻣﺮاض ﻗﻠﺒﻴﺔ أو ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﳌﻜﺘﺴﺐ ،ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﻃﻔﺎل اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺈﻟﺘﻬﺎب
اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ )ﻧﻮﻋﻴﺔ ا¨دﻟﺔ :ب؛ ﻗﻮة اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ :ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ(
 ﻻ ﻳﺠﺐ ﻃﻠﺐ اﻟﺼﻮراﻟﺸﻌﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا´Îﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ روﺗﻴﻨﻲ ﺑﺤﺎل ﰎ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ )ﻧﻮﻋﻴﺔ ا¨دﻟﺔ :ب؛ ﻗﻮة اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ :ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ(

اﻟﻌﻼج
 .األطفال الذين يصابون بالتهاب الشعب الهوائية يعانون
من عوارض بسيطة وتكتفي باملعاجلة في البيت.
 .ال ينصح باعطاء عالج الـ  Salbutamolأو الـ Epinephrine
لالطفال الذين مت تشخيص التهاب الشعب الهوائية لديهم.
 .إن العالج يهدف على تخفيف العوارض ويضم:
 املراقبة :مراقبة الطفل من قبل األهل للتأكد من عدم تدهور حالةالطفل .يجب أن يتصل األهل بالطبيب في احلاالت التالية:
 .ارتفاع سرعة النفس.
 .تنفس بجهد.
 .قلة التبول.
 .قلة الطعام.
 .خمول.
 .تدهور أو تراجع احلالة العامة.
 معاجلة ارتفاع احلرارة من خالل إعطاء أدوية لتخفيفاحلرارة.
 هواء مرطب :وهو يخفف من التزكيم إضافة إلىاستعمال قطارة املاء وامللح وتنظيف األنف.
ﻣﺘﻰ ﻳﺠﺐ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻄﻔﻞ إ Üاﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ؟

حوالــي  %3من األطفــال املصابني يحتاجون إلى دخول
املستشفى.
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 عمر الطفل اصغر من ثالثة اشهر. الوالدة قبل  34أسبوع ًا. عدم القدرة على تامني شرب السوائل مبا يكفي لدىاألطفال اصغر من ستة اشهر.
 أمراض في القلب أو الرئتني أو نقص في املناعة. ازدياد سرعة التنفس اكثر من  70نفس في الدقيقة. تعب واجهاد. صفير ونقص في األكسيجني اقل من  %92في هواء الغرفة. ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون. التهابات في الرئتني في صور األشعة. ضيق في النفس والتنفس بإجهاد. عدم قدرة األهل على االعتناء بالطفل املصاب. توقف النفس وارتفاع نسبة االسيد في الدم.اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
 .عدم التدخني في املنزل الن هذا يزيد من نسبة اإلصابة
بااللتهابات الرئوية.
 .غسل اليدين باستمرار باملاء والصابون وخاصة قبل ملس
الطفل.
 .جتنب االختالط باملصابني بالتهاب رئوي أو االشخاص
التي تظهر عليهم أعراض مرض.

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻃﻔﺎل ١٧

 .اخذ لقاح األنفلونزا سنوي ًا لألطفال الذين يبلغون الستة
اشهر وما فوق.

ت .ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻢ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺴﻮس
 .إن تسوس األسنان هو أكثر األمراض شيوع ًا لدى األطفال
و يشكل أكبر نسبة من األمراض املزمنة لدى األطفال.
فالبرغم من حتسن صحة الفم عند األوالد األكبر سن ًا ،ال
يزال تسوس األسنان سائد ًا بنسبة لم تتضائل في العشر
سنوات املاضية.
 .يبدأ تكون اجلير مع بدء شق األسنان ،أي خالل الفترات
األولى لظهور األسنان حيث قد يبدأ ظهور بعض التجويف
مع الشهر العاشر من العمر.
 .يبدأ ظهور التسوس على شكل نقاط بيضاء على األسنان
القاطعة األمامية والتي تتحول بسرعة إلى جتويف باللون
األصفر – البني ،من بعدها ينتقل التسوس إلى األسنان
اخللفية.
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺒﺒﺔ
تؤدي عوامل عدة إلى ظهور تسوس األسنان وهي تشمل:
اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت :لقد تبني أن بكتيريا الـ Streptococci
 mutansهي املسبب الرئيسي حلصول تسوس
األسنان .تقوم هذه البكتيريا بتحويل السكريات إلى
نوع من احلوامض التي تؤدي إلى حتلل األسنان
) (Demineralizationوتكون التجويف .تتواجد هذه
البكتيريا أص ًال لدى األم وهي تنتقل إلى الطفل من
خالل اللعاب .وتزيد نسبة االنتقال هذه مع ازدياد عدد
األسنان املصابة بالتسوس لدى األم ومع ازدياد نسبة
تناول السكريات من قبل األم .تبدأ هذه البكتيريا بالتواجد

واالستقرار في فم الطفل مع بدء ظهور األسنان وكذلك
ترتفع عند التعرض للتدخني.
ﺗﺴﻮس زﺟﺎﺟﺔ اﳊﻠﻴﺐ :وهي تصيب أسنان املقدمة لدى
األطفال خاصة في حال استمرار استعمال زجاجة احلليب
بد ًال من الكوب .وتتميز بسرعة ومدى إصابة األسنان.
اﻟﻌﺎدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ :زيادة تناول السكريات.
ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى :تسوس أسنان األخوة ،تسوس أسنان
األم ،العادات الغذائية ،نسبة الوقاية بالفلورايد والعناية
باألسنان.
دور ﻃﺒﻴﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ
 .يعاين طبيب الرعاية الصحية األولية الطفل ما ال يقل عن
 11مرة خالل الثالث سنوات األولى من حياته ،وتعتبر هذه
الزيارات مهمة لبحث ومناقشة موضوع تسوس األسنان.
 .تنصح اجلمعية األميركية لألطفال أن يزور الطفل البالغ
من العمر اثني عشر شهر ًا طبيب األسنان في حال وجود
عوامل مسببة لتسوس األسنان.
 .بينما تنصح اجلمعية األميركية لطب األسنان لدى األطفال
بوجوب الكشف على أسنان كل طفل بلغ السنة من العمر
من قبل طبيب األسنان.
 .إن الكشف املبكر على األسنان يجب أن يتم من قبل
طبيب الرعاية الصحية األولية خالل الزيارة الدورية في
عمر السنة ،حيث يتم الكشف على األسنان والتأكد من
عدم وجود نقاط بيضاء أو جتويف أو أي علة أخرى في
األسنان.
 .إن أي تغير في لون األسنان األبيض العجمي أو ظهور جير
يدل على وجود احتمال عالي لإلصابة بتسوس األسنان،
لذلك يتوجب حتويل الطفل بسرعة لطبيب األسنان.

إن ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑﺄﺳــﻨﺎن اﻟﻄﻔــﻞ ﺗﺒــﺪأ ﺧــﻼل زﻳﺎرات ام  Íﻓة اﳊﻤــﻞ ﻟﻄﺒﻴﺒﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ وﻻدة
اﻟﻄﻔــﻞ وﺧــﻼل زﻳﺎرات اﻟﻜﺸــﻒ اﻟﺪورﻳــﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﺠــﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ أﺳﻨﺎن اﻟﻄﻔﻞ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺴﻮس.
ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻮرة ا±ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮس ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺪى ا¨ﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ¾ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺴﻮس
ﻋﺎﻟﻴﺔ ¾ أﺳﻨﺎن ا¨م ،و¾ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎ øﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎدﻳﺔ
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إرﺿﺎع اﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘ Îﺣﻠﻴﺐ ا¨م أﻓﻀﻞ ﻣﺼﺪر ﻟﻐﺬاء
اﻟﻄﻔﻞ .وﻟﻜﻦ ¾ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ وﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﳊﻠﻴﺐ اﳌﻌﺒﺄ ¾ اﻟﺰﺟﺎﺟﺎت )اﻟﻘﻨﻴﻨﺔ( ،ﻓﻤﻦ اﳌﻬﻢ
ﻧﺼﺢ ا¨م ﺑﻀﺮورة ﺣﻤﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺪى إﻃﻌﺎﻣﻪ وﻋﺪم إﻋﻄﺎﺋﻪ زﺟﺎﺟﺔ اﳊﻠﻴﺐ ¾ اﻟﺴﺮﻳﺮ
ﻻ ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻔﻞ أي ﺳﻮاﺋﻞ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ )اﻟﻘﻨﻴﻨﺔ( ﺳﻮى ﺣﻠﻴﺐ ا¨م أو اﳊﻠﻴﺐ اﳌﺼﻨﻊ

ﻻ ﻳﻌﻄــﻰ اﻟﺮﺿﻴــﻊ ﻗﺒــﻞ ﻋﻤــﺮ اﻟﺴــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ أي دواء ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻠﻮراﻳﺪ  ،وﻻ ﺗﺴــﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎﺟﲔ اﻻﺳــﻨﺎن.

اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺪورﻳﺔ
 .يجب أن يتلقى جميع األطفال مادة الفلورايد سواء موضعية
أو بالفم ابتداء من عمر الستة أشهر ( 0٫25ملغ يومي ًا)
 .في حال كانت مصادر املاء التي تقدم للطفل حتتوي أقل من
 0٫٦جزئية في املليون ،فإنه من املهم إعطاء الطفل جرعات
إضافية من مادة الفلورايد بدء ًا من عمر الستة أشهر.
 .ال يتوجب إعطاء الطفل الذي يتغذى من الرضاعة الطبيعية
أي جرعات إضافية من مادة الفلورايد.
 .يجب تعزيز استخدام معجون األسنان الذي يحتوي على
الفلورايد.
 .من املهم البدء بإعطاء نصائح للعناية باألسنان خالل هذه
الفترة.
 .من املهم التأكد من أن الطفل لديه مرجع طبي للعناية
باألسنان.
 .القيام بالكشف على األسنان في كل زيارة للتأكد من عدم
وجود تسوس أو أية عوارض أخرى إضافة إلى مراقبة
مدى العناية باألسنان.
 .التأكد من العناية باألسنان والتشديد على استعمال
معجون األسنان الذي يحتوي على مادة الفلورايد من عمر
السنتني وما فوق ( 200الى  1٨00ملغ من الفليور لكل
100غرام من املعجون).
 .نصح األهل مبساعدة الطفل خالل عملية تنظيف األسنان
بالفرشاة وذلك لغاية عمر الثماني سنوات.
 .نصح األطفال باحلد من تناول الوجبات اخلفيفة والسوائل
فيما بني الوجبات األساسية إضافة إلى التخفيف من تناول
السكريات وحتديد تناولها خالل أوقات الوجبات األساسية.
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮس
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻋﺎﻣﺔ ﻟßم وﳌﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ:

ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻔﻢ واﺳﻨﺎن :من املهم تنظيف األسنان
بالفرشاة واخليط يومي ًا في سبيل تخفيف تكون اجلير
البكتيري.
اﻟﻐﺬاء :من املهم نصح األهل بالتخفيف من تناول األطعمة
التي تؤدي إلى التسوس خاصة األطعمة التي حتتوي كمية
عالية من السكر.

طالء االسنان مبادة حماية الذي يقوم به طبيب االسنان
للمحافظة قدر االمكان على أسنان محمية.
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﺴﻮس :ينبغي لألهل الكشف الدوري لدى
طبيب األسنان ومعاجلة التسوس عند حدوثه وهذا من
شأنه أن يخفف انتقال العدوى إلى الطفل.
àﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﻜﺘ¥ﻳﺎ إ Üاﻟﻄﻔﻞ :من املهم
عدم مشاركة األهل ألطفالهم باملالعق واألكواب والطعام
مما يساعد على تأخير انتقال العدوى إلى األطفال في حال
حدوثها.
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻋﺎﻣﺔ ﻟßﻃﻔﺎل:

ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻔﻢ واﺳﻨﺎن :من املهم أن تنظف األم أسنان
طفلها مع بدء ظهور األسنان بواسطة رقعة من القماش أو
فرشاة ناعمة .يساعد استعمال خيط التنظيف عند وجود
أسنان متالصقة على منع وتخفيف حدوث التسوس في
هذه احلافات املتالصقة.
اﻟﻐﺬاء :من املهم حصر تناول الطفل لقنينة احلليب أو
اإلرضاع في أوقات الطعام احملددة وعدم إطعام الطفل
خالل نومه أو وضع وسادة حتت قنينة احلليب بدل مسكها
الطعامه.
احلد من اعطاء الطفل السكر املكرر.عدم تغميس مصاصة
الولد بالسكر.
اﻟﻔﻠﻮراﻳﺪ :من املهم احلصول على كمية مناسبة من
الفلورايد لدى األطفال .ميكن إعطاء الطفل جرعات إضافية
حسب حاجة الطفل.
عدم مشاركة األواني واألكواب واملالعق ،أو فرشاة األسنان
بني األطفال.
ﺗﻨﺎول اﻟﻔﻠﻮراﻳﺪ
 .إن تناول الفلورايد هو من أهم الوسائل الناجحة للتخفيف
من حصول تسوس األسنان ولقد تبني أن تناول الفلورايد
يخفف من اإلصابة بالتسوس بنسبة  40إلى .%50
 .يتغلغل الفلورايد إلى داخل جذور األسنان مما يجعلها
أكثر قوة وصالبة في مواجهة التحلل .يتجمع الفلورايد
بشكل غالف يخفف من إفراز األسيد أو احلوامض من قبل
امليكروبات ويساعد على تقوية األسنان.

 .إن دهن األسنان مبادة الفلورايد املوضعي وسيلة فعالة
اﻟﻔﻠﻮراﻳﺪ :استعمال معجون األسنان الذي يحتوي على
وخاصة لدى األطفال وهي تزيد من نسبة الفلورايد داخل
الفلورايد وتنظيف الفم يومي ًا بسائل يحتوي على فلورايد
السن ويزيد من قوته في مواجهة التسوس.
الصوديوم النه يحمي ضد التسوس .ال حاجة ألخذ مكمالت
الفلورايد قبل عمر الـ  ٦أشهر وأما بعد هذا العمر فينصح  .من املهم عدم تناول كميات كبيرة من الفلورايد وذلك لتجنب
تغير لون األسنان ولذلك يجب تناول هذه املادة فقط عند
بادخال هذه املادة عبر شرب مياه حتتوي على الفلورايد.
وجود نقص في الفلورايد في ماء الشرب.
وللحماية ضد التسوس لدى االطفال املعرضني هنالك عالج
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اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻃﻔﺎل ١٩

 .٤اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
أ.ﻣﻘﺪﻣﺔ

 .يعد التلقيح من أهم التدخالت التي مت تطبيقها على مستوى الصحة العامة .وتساعد اللقاحات على حماية األطفال من
اإلصابة بعدد من األمراض اخلطرة و املميتة.
 .لقد مت إضافة عدة لقاحات جديدة في السنوات األخيرة ،ولكنها لم تعتمد جميعها حتى اآلن ضمن البرنامج الوطني للتلقيح في لبنان.

ب .اﻟ¿ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼﲔ  Ñﻟﺒﻨﺎن
ﻳﻀﻢ اﳉﺪول رﻗﻢ  ٦اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟâﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼﲔ  Íﻟﺒﻨﺎن.
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٦اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة

)ﺧﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻻو Üﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة(

اﻟﺼﻔÒة «ب» Hepatitis B

ﺟﺮﻋﺔ ﺻﻔﺮ

)Íاﳌﺴﺘﺸﻔﻰ(

ﺷﻬﺮان

ﺷﻠﻞ ﻋﻀﻠﻲ IPV
ﺧﻤﺎﺳﻲ )ﺷﺎﻫﻮق ،ﺧﺎﻧﻮق ،ﻛﺰاز ،ﻫـ .اﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ب ،ﺻﻔìة ب(

ﺟﺮﻋﺔ أوï

 ٤أﺷﻬﺮ

ﺷﻠﻞ ﻓﻤﻮي OPV
ﺧﻤﺎﺳﻲ )ﺷﺎﻫﻮق ،ﺧﺎﻧﻮق ،ﻛﺰاز ،ﻫـ .اﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ب ،ﺻﻔìة ب(

ﺟﺮﻋﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ

ﻟﻘﺎح اﳌﻜﻮرات اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ اﳌﻘن PCV13

ﺟﺮﻋﺔ أوï

ﺷﻠﻞ ﻓﻤﻮي OPV
ﺧﻤﺎﺳﻲ )ﺷﺎﻫﻮق ،ﺧﺎﻧﻮق ،ﻛﺰاز ،ﻫـ .اﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ب ،ﺻﻔìة ب(

ﺟﺮﻋﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ

ﻟﻘﺎح اﳌﻜﻮرات اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ اﳌﻘن PCV13

ﺟﺮﻋﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ

 ٩أﺷﻬﺮ

اﳊﺼﺒﺔ

ﺟﺮﻋﺔ أوï

 ١٢ﺷﻬﺮå

ﺣﺼﺒﺔ ،ﺣﺼﺒﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ ،أﺑﻮ ﻛﻌﺐ )(MMR

ﺟﺮﻋﺔ أوï
ﺟﺮﻋﺔ ﺗﺬﻛìﻳﺔ

ﺷﻠﻞ ﻓﻤﻮي OPV
ﺧﻤﺎﺳﻲ )ﺷﺎﻫﻮق ،ﺧﺎﻧﻮق ،ﻛﺰاز ،ﻫـ .اﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ب ،ﺻﻔìة ب(

ﺗﺬﻛ ìأول

ﺣﺼﺒﺔ ،ﺣﺼﺒﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ ،أﺑﻮ ﻛﻌﺐ )(MMR

ﺟﺮﻋﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ

 ٥-٤ﺳﻨﻮات

ﺷﻠﻞ ﻓﻤﻮي OPV
ﺛﻼﺛﻲ )ﺷﺎﻫﻮق ،ﺧﺎﻧﻮق ،ﻛﺰاز(

ﺗﺬﻛ ìﺛﺎø

 ١٢-١٠ﺳﻨﺔ

ﺷﻠﻞ ﻓﻤﻮي OPV
ﺛﻨﺎﺋﻲ )ﺧﺎﻧﻮق ،ﻛﺰاز(

ﺗﺬﻛ ìﺛﺎﻟﺚ

 ١٨-١٦ﺳﻨﺔ

ﺷﻠﻞ ﻓﻤﻮي OPV
ﺛﻨﺎﺋﻲ )ﺧﺎﻧﻮق ،ﻛﺰاز(

ﺗﺬﻛ ìراﺑﻊ

 ٦أﺷﻬﺮ

ﻟﻘﺎح اﳌﻜﻮرات اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ اﳌﻘن PCV13
 ١٨ﺷﻬﺮå

اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻬﺎ اﻟ¿ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼﲔ  Ñﻟﺒﻨﺎن
ﻟﻘﺎح اﻟﺼﻔÒة "ب" :Hepatitis B

يعطى هذا اللقاح على ثالث جرعات أساسية :عند الوالدة ،عند عمر الشهرين؛ األربعة أشهر والستة أشهر كجزء من اللقاح
اخلماسي.
إن جرعة اللقاح عند الوالدة مهمة جد ًا لألسباب التالية:
 تؤمن هذه اجلرعة حماية فعالة حلديثي الوالدة. -تؤمن احلماية لألطفال الذين لم جترأمهاتهم فحص الصفيرة خالل فترة احلمل.

 تؤمن الوقاية للطفل من اإلصابة بهذا الفيروس منمصدر "غير األم" خالل األشهر األولى من العمر.

وجتدر اإلشارة بضرورة استعمال فقط الـ Acellular
 pertussisلألطفال الذين جتاوزت اعمارهم الـ  ٦سنوات.

ﻟﻘﺎح اﻟﺸﻠﻞ :Polio

ﻟﻘﺎح :Haemophilus Influenza B

يعطى لقاح الشلل عن طريق الفم في نفس الوقت الذي
يعطى خالله اللقاح اخلماسي :شهرين 4 ،أشهر ٦ ،أشهر،
 1٨شهر ومع الثالثي  5-4سنوات و الثنائي  12-10سنة
و  1٨-1٦سنة.
بحسب برنامج التلقيح املقرر سنة  2014من قبل منظمة
الصحة العاملية ،فقد أجريت التعديالت التالية:
 مت اعتماد جرعة لقاح الشلل عبر الفم عند الوالدة و ذلكبسبب عودة ارتفاع نسبة حاالت شلل األطفال.
 التلقيح بالفم فقط لم يعد معتمد ًا و أصبح البرنامج كالتالي: 4-3جرعات منهاعلى األقل جرعة واحدة حتت اجللد أو
في العضل ابتدا ًء من عمر الستة أسابيع مع فرق مدة ال
تقل عن األربع أسابيع بني جرعات اللقاح بالفم.
 وبالنسبة للدول حيث الشلل مستوطن أو نسبة استيراداملرض (و بالتالي احتمال انتشاره) مرتفعة؛ توصي
منظمة الصحة العاملية بإعطاء جرعة من لقاح الشلل عبر
الفم عند الوالدة؛ تليها  3جرعات منها واحدة على األقل
حتت اجللد/في العضل .IPV

يعطى هذا اللقاح عادة كجزء من اللقاح اخلماسي على
ثالث جرعات :عمر الشهرين ،األربعة أشهر والستة أشهر.

ّ
اﳌﻌﻄﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻰ ﺣﻘﻨ äﺑﺎﻟﻌﻀﻞ:
ﻟﻘﺎح اﻟﺸﻠﻞ

تدخل اجلرعة االولى بعمر الشهرين ضمن البرنامج الوطني
للتلقيح في لبنان.
ﻟﻘﺎح اﳋﺎﻧﻮق :Diphtheria

يعطى عادة كجزء من اللقاحات اخلماسية أو الرباعية أو
الثالثية وذلك بحسب الرزنامة الوطنية أعاله.
ﻟﻘﺎح اﻟﻜﺰاز :Tetanus

يعطى عادة كجزء من اللقاحات اخلماسية أو الثالثية أو
الثنائية وذلك بحسب الرزنامة الوطنية أعاله .
ويعطى كل عشر سنوات بعد ذلك.
ﻟﻘﺎح اﻟﺸﺎﻫﻮق :Pertussis

يعطى كجزء من اللقاحات اخلماسية والثالثية فقط.
و تنصح منظمة الصحة العاليمة ) (WHOبإعطاء جرعة
إضافية لألطفال ما بني السنة و  ٦سنوات بعد مدة ال تقل
عن الـ  ٦أشهر من انتهاء اجلرعات األساسية.
لكنها ال تنصح بإعطاء اللقاح حلديثي الوالدة أو النساء
احلوامل والقاطنني مع الطفل في نفس املنزل (ما يعرف بال
.)Cocooning
ﻟﻘﺎح اﻟﺴﻌﺎل اﻟﺪﻳﻜﻲ:

ولقد مت إطالق لقاح ثالثي جديد منذ مدة يحتوي على
السعال الديكي غيراخلليوي .Acellular Pertussis
وهذا اللقاح يؤدي إلى عوارض جانبية أقل بكثير من اللقاح
العادي السابق.
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ﻟﻘﺎح اﳊﺼﺒﺔ :Measles

إن احلصبة هو مرض فيروسي شديد العدوى وهو مرض
مستوطن في لبنان.
ينصح بإعطاء جرعة من لقاح احلصبة عند إمتام التسعة
أشهر لألطفال وتعطى هذه اجلرعة حتت اجللد.
ﻟﻘﺎح اﳊﺼﺒﺔ اﳌﺎﻧﻴﺔ :Rubella
ﻟﻘﺎح "أﺑﻮ ﻛﻌﺐ" :Mumps

تعطى اللقاحات الثالثة األخيرة عادة كمجموعة واحدة هي
الـ  MMRو ذلك على جرعتني حتت اجللد :تعطى اجلرعة
األولى في عمر  12شهر ًا وتعطى اجلرعة الثانية في عمر
 1٨شهر ًا (كتعديل جديد على برنامج التلقيح ،مبعدل
جرعتني قبل عمر السنتني).
ﻟﻘﺎح اﳌﻜﻮرات اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ Pneumococcal Vaccine
أو اﻟـ :PCV
هذا اللقاح يستهدف باكتيريا الـ Streptococcus
 pneumoniaاملسؤولة عن أكثر حاالت التهاب األذن

الوسطى و التهاب الرئة الباكتيري عند األطفال.
و منذ تفعيل استخدام هذا اللقاح؛ تدنى عدد اإلصابات
بهذه اإللتهابات وخاصة احلاالت اخلطرة منها التي
تستدعي اإلستشفاء ال سيما في الفئات العمرية حيث يكون
اجلهاز املناعي ضعيف ًا؛ في األطفال و كبار السن على حد
سواء (األطفال ما دون السنتني واملسنني فوق الـ  ٦5عام ًا).
حالي ًا يوجد نوعان من هذا اللقاح PCV 13 :و .PCV 10
ويفضل األول على الثاني كونه يغطي سالالت بكتيرية أكثر.
بالنسبة لبرنامج التلقيح ،فيجوز وجهان:
  3جرعات مع لقاح اخلماسي. أو جرعتان حتت عمر الـ  ٦أشهر زائد جرعة تذكيرية منعمر  15 - 9شهر.
أصبح هذا اللقاح من ضمن البرنامج الوطني للتحصني في
لبنان واعتمد أواخر سنة  2015إعطاء  PCV 13على ثالث
جرعات 4 :أشهر –  ٦أشهر و السنة.
اﻟﻠﻘﺎﺣــﺎت ﺧــﺎرج اﻟ¿ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ Ñ
ﻟﺒﻨــﺎن )ﺣﺎﻟﻴﺎ(
ﻟﻘﺎح اﻟﺮوﺗﺎ ﻓÒوس :Rotavirus

فيروس الروتا يؤدي في بعض احلاالت إلى التهابات في األمعاء
مع إسهال حاد وارتفاع في احلرارة مما قد يؤدي إلى اجلفاف؛
خاصة لدى األطفال حتت عمر السنتني؛ و هو شديد العدوى.

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ واﻃﻔﺎل ٢١

ال حاجة للعالج لكن قد يضطر الطبيب إلى استشفاء الطفل للتعويض عن السوائل في املصل.
هناك نوعان من اللقاح ضد فيروس الروتا؛ كالهما يعطيان عبرالفم قبل بلوغ عمر السنة كالتالي:
  :Rotarixيعطى على جرعتني مع لقاح اخلماسي.  :RotaTeqيعطى على  3جرعات مع لقاح اخلماسي.جتدر اإلشارة بأن حاالت نادرة من اإلنغماد املعوي ) (Intessusceptionقد حتصل جراء هذا اللقاح.
ﻟﻘﺎح ﺟﺪري اﳌﺎء :Varicella / Chicken Pox

يعطى هذا اللقاح حتت اجللد.
أول جرعة بعد عمر الـ  13سنة؛ تليها جرعة خالل فترة املراهقة وجرعة للراشدين.
ﻟﻘﺎح اﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ):Inactivated Influenza Vaccine (IIV

يعطى هذا اللقاح سنوي ًا بني شهري سبتمبر و نوفمبر ابتدا ًء من عمر الـ  ٦أشهرعلى النحو التالي:
 لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  ٦أشهر و  ٨سنوات 0٫25 :مل في العضل مرتان على جرعتني متباعدتني مدة 4أسابيع.
 و  0٫5مل مرة واحدة لألطفال الذين تلقوا جرعات مسبقة دون حدوث مضاعفات أو األطفال ≤  9سنوات.ﻟﻘﺎح اﻟـ  HPV - Human Papilloma VirusﻓÒوس اﻟﻮرم اﳊﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﺸﺮي:

يهدف هذا اللقاح على احلد من انتشــار الـ  HPVاملتناقل جنســي ًا واملســؤول عن ما ال يقل عن  %99من حاالت ســرطان
عنق الرحم.
تعطى اجلرعات على الشكل التالي 0 :شهر؛ بعد  2-1شهر و من ثم بعد  ٦أشهر تبع ًا لنوع اللقاح.
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اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺼﺤﺔا ﳒﺎﺑﻴﺔﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺸﺒﺎب

 .١ﻣﻌﺎ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎن واﻟﻔﺘﻴﺎت
يتم استخدام معيار اخلمس مراحل من "مارشال وتانر" كنظام سريري لوصف تطور البلوغ العادي وتنوعاته.
اﻟﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺒﻠﻮغ:

.
.
.
.

منو الثديني .Telarche
منو شعر اإلبطني  Adrenarcheو شعر العانة .Pubarche
قمة تسارع النمو .Maximal Growth Velocity
احليض .Menarche

أ .ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت
ﺟﺪول رﻗﻢ  :١اﳌﺮاﺣﻞ اﳋﻤﺴﺔ ﻟﺴﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﻧﺮ

اﻟﺜﺪﻳﲔ

ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺎﻧﺔ

اﻟﻨﻤﻮ

ﻏﻫﺎ

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغ،
ارﺗﻔﺎع اﳊﻠﻴﻤﺔ ﻓﻘﻂ

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغ ،وﺟﻮد
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺰﻏﺒﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ :
ﺣﻮا¨  ٥ا  ٦ﺳﻨﺘﻢ 
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺘﻜﻈﺮ )(Adrenarche
ّ
ﳕﻮ اﳌﺒﻴﺾ

٢

ﻧﺒﻮذ اﻟﺜﺪي أي ارﺗﻔﺎع
اﻟﺜﺪي واﳊﻠﻴﻤﺔ ﻣﻊ
اﺗﺴﺎع اﻟﻬﺎﻟﺔ

ﳕﻮ ﻣﺘﻔﺮق ﻟﻠﺸﻌﺮ
ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺸﻔﺮﻳﻦ

أﺳﺮع :
ﺑﺤﻮا¨  ٧ا  ٨ﺳﻨﺘﻢ

اﺗﺴﺎع اﻟﺒﻈﺮ ،ﺗﺼ ّﺒﻎ
اﻟﺸﻔﺮﻳﻦ ،اﺗﺴﺎع اﻟﺮﺣﻢ

٣

ﳕﻮ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺜﺪي ﺧﺎرج
اﻟﻬﺎﻟﺔ ﻣﻦ دون وﺟﻮد
ﺗﻀﺨﻢ

ﺗﺨﺸﻦ اﻟﺸﻌﺮ
واﻟﺘﻔﺎﻓﻪ ،اﻧﺘﺸﺎره 
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻧﺔ

ذروة اﻟﺴﺮﻋﺔ:
ﺣﻮا¨  ٨ﺳﻨﺘﻢ

ﻇﻬﻮر ﺷﻌﺮ اﻻﺑﻄﲔ
ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب

ﻧﺘﻮء اﻟﻬﺎﻟﺔ واﳊﻠﻴﻤﺔ
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺛﺎﻧﻮي

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺸﻌﺮ اﻟﻜﺒﺎر
ﻣﻦ دون اﻧﺘﺸﺎر ا
وﺳﻂ اﻟﻔﺨﺬ

اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ:
أﻗﻞ ﻣﻦ  ٧ﺳﻨﺘﻢ

ﺣﺪوث اﳊﻴﺾ
اﻧﺘﻈﺎم اﻟﺪورات
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺜﺪي ﻣﻊ ﻧﺘﻮء
اﳊﻠﻴﻤﺔ ﻓﻘﻂ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺸﻌﺮ اﻟﻜﺒﺎر
ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ا وﺳﻂ
اﻟﻔﺨﺬ دون اﻟﻮﺻﻮل ا
ﺧﻂ اﻟﺒﻄﻦ

وﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻨﺪ
ﺣﻮا¨  ١٦ﺳﻨﺔ

اﻛﺘﻤﺎل اﻻﻋﻀﺎء
اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ

١

٤

٥

ب .ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎن
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٢اﳌﺮاﺣﻞ اﳋﻤﺴﺔ ﻟﺴﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎن
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ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﻧﺮ

اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ

ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺎﻧﺔ

اﻟﻨﻤﻮ

ﻏﻫﺎ

١

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغ،
اﳋﺼﻴﺘﲔ :أﻗﻞ ﻣﻦ
 ٢٫٥ﺳﻨﺘﻢ

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغ  ،وﺟﻮد
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺰﻏﺒﻲ ﻓﻘﻂ

اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ:
ﺣﻮا¨  ٥ا  ٦ﺳﻨﺘﻢ 
اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺘﻜﻈﺮ )(Adrenarche
ّ

٢

ﺗﺮﻗﻖ واﺣﻤﺮار ﻛﻴﺲ
اﻟﺼﻔﻦ
اﳋﺼﻴﺘﲔ  :ﻣﻦ  ٢٫٥ا
 ٣٫٢ﺳﻨﺘﻢ

ﳕﻮ ﻣﺘﻔﺮق ﻟﻠﺸﻌﺮ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﻴﺐ

اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ:
ﺣﻮا¨  ٥ا  ٦ﺳﻨﺘﻢ 
اﻟﺴﻨﺔ

اﻧﺨﻔﺎض  اﺟﻤﺎ¨
دﻫﻮن اﳉﺴﻢ

٣

ﳕﻮ اﻟﻘﻀﻴﺐ وﻳﻜﻮن
ﺣﺠﻢ
اﳋﺼﻴﺘﲔ :ﻣﻦ  ٣٫٣ا
 ٤٫٠ﺳﻨﺘﻢ

ّ
ﺗﺨﺸﻦ اﻟﺸﻌﺮ
واﻟﺘﻔﺎﻓﻪ ،اﻧﺘﺸﺎره 
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻧﺔ

أﺳﺮع ﺑﺤﻮا¨  ٧ا ٨
ﺳﻨﺘﻢ  اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺘﺜﺪي
ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮت
ّ
زﻳﺎدة ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻌﻀﻼت

٤

ﳕﻮ اﻟﻘﻀﻴﺐ واﻟﻐﺪد،
اﺳﻤﺮار ﻛﻴﺲ اﻟﺼﻔﻦ،
ﺣﺠﻢ اﳋﺼﻴﺘﲔ :ﻣﻦ
 ٤٫١ا  ٤٫٥ﺳﻨﺘﻢ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺸﻌﺮ اﻟﻜﺒﺎر
ﻣﻦ دون اﻧﺘﺸﺎر ا
وﺳﻂ اﻟﻔﺨﺬ

ذروة اﻟﺴﺮﻋﺔ:
ﺣﻮا¨  ١٠ﺳﻨﺘﻢ 
اﻟﺴﻨﺔ

ﻇﻬﻮر ﺷﻌﺮ اﻻﺑﻄﲔ
ﺗﻐ ّﻴﺮ اﻟﺼﻮت
ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب

٥

ا ﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ:
ﻛﺎﻟﻜﺒﺎر،
اﳋﺼﻴﺘﲔ :أﻛ Èﻣﻦ
 ٤٫٥ﺳﻨﺘﻢ

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺸﻌﺮ اﻟﻜﺒﺎر
ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ا وﺳﻂ
اﻟﻔﺨﺬ دون اﻟﻮﺻﻮل ا
ﺧﻂ اﻟﺒﻄﻦ

اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ واﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم

ﻇﻬﻮر ﺷﻌﺮ اﻟﻮﺟﻪ
وزﻳﺎدة ﻛﺘﻠﺔ اﻟﻌﻀﻼت
ﺑﻌﺪ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

 .٢ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻐ ّﻴﺮات اﻟﺒﻠﻮغ
أ .اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺼﺮي )رﺳﻢ  ١و(٢
10
<3.6

16
4.1-4.5

III

3
<2.5

IV
4

3
> 4.5

I

V

2.5-3.5

II

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :١ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﻧﺮ ﻟﻠﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر

I
II
III
IV
V
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :٢ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﻧﺮ ﻟﻠﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ ا ﻧﺎث

٣

ب .اﻟﻠﻤﺲ
ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت:

ترسب الدهون في منطقة الثديني الكبرالفعلي حلجم الثدي.
 .يحجب ّ
 .ال ميكن للفحص البصري وحده ان يفرق بني منو أنسجة الثدي وترسب الدهون.
 .لذلك فإنه ال بد من جس تبرعم الثدي حتت الهالة عندما تكون الفتاة في وضعية االستلقاء.

ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎن:

 .إن الفحص البصري للخصيتني ليس كافي ًا.
 .القياس املباشر للخصيتني باللمس هي الطريقة املثلى لتحديد حجم اخلصية (جدول رقم .)٣
 .وميكن قياس اخلصيتني ايض ًا باستعمال خرزات "برادر" ملقياس اخلصية Prader Orchidometer- beads
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٣ﻗﻴﺎس ﺣﺠﻢ اﳋﺼﻴﺘﲔ
ﻗﻴﺎس اﳋﺼﻴﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ

 ٣ - ١ﻣﻠﻞ
 ٤ﻣﻠﻞ
 ١٠ - ٨ﻣﻠﻞ
 ٢٥ - ١٥ﻣﻠﻞ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغ
ﻣﺮﺣﻠﺔ دﺧﻮل ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻜﺎﻣﻞ

 .٣اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ
 .ال يختبر ك ًال من الفتيان والفتيات مرحلة البلوغ في العمر عينه.
 .من املتعارف عليه أن السن اإلجمالي للبلوغ:
عند الفتيات 1٣ :سنة.
عند الفتيان 15 :سنة.
 .إضطرابات سن البلوغ تشمل:
تأخر سن البلوغ.
البلوغ املبكر.

أّ .
ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ
)راﺟﻊ اﳌﻼﺣﻖ(
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﻳﻀــﻢ اﳉــﺪول رﻗﻢ  ٤ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ﺑﲔ ﺗﺄﺧﺮ ﺳــﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨــﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻔﺘﻴﺎن
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٤ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ
اﻟﻔﺘﻴﺎت

 ﻧﻘﺺ  ﳕﻮ أﺣﺪ اﻟﺜﺪﻳﲔ ﺑﻌﺪ  ١٢ﺳﻨﺔ أو اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓÔة ﺣﺪوث اﳊﻴﺾ ﺗﺘﻌﺪى اﳋﻤﺴﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ اÒو¨ ﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺜﺪي ﺗﻜﺘﻤﻞ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ دون ﺣﺪوث ﺣﻴﺾ ﺑﻌﺪ  ١٦ﺳﻨﺔ وﺗﻌﺘ Èﻣﻦ ﺣﺎﻻت إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚاÒو¨ وﻟﻴﺲ ﻛﺘﺄﺧﺮ ﻟﺴﻦ اﻟﺒﻠﻮغ )أﻧﻈﺮ اﳌﻘﻄﻊ اÛﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ(

اﻟﻔﺘﻴﺎن

 اذا  ßﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﳕﻮ ﺑﺤﺠﻢ اﳋﺼﻴﺔ ﺑﻌﻤﺮ  ١٤ﺳﻨﺔ -او اذا اﻣﺘﺪت اﻟﻔÔة ﺑﲔ ﺣﺪوث اﻟﺘﻄﻮر اﻻو¨ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟáﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ أﻛ àﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات
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اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

اﻟﺴة اﻟﻄﺒﻴﺔ
عند أخذ السيرة الطبية من مراهق يعاني من تأخر سن
البلوغ ،ينبغي جمع املعلومات التالية:
 .العادات الغذائية :التحقق من وجود سوء أو نقص في التغذية.
 .ممارسة الرياضة بكثرة :ظاهرة املبالغة في ممارسة
الرياضة باإلضافة إلى اتباع نظام قاس شائعة بني املراهقني
وخاص ًة الفتيات اللواتي ميارسن الرياضات األوملبية.
 .مرض طبي سابق :مثل التهاب األمعاءInflammatory ،
 Bowel Syndromeأو  ،Celiac Diseaseوقصور
الغ ّدة الدرقية.
 .استخدام الدواء.
ّ
حاسة الشم التي قد تدل على وجود متالزمة
 .انعدام ّ
.Kallmann
 .تاريخ عائلي لتأخير التطور الطبيعي.
 .تاريخ عائلي مرضي لنقص افراز مادة الـ .GnRH
 .أعراض عصبية كآالم في الرأس ،اضطراب في الرؤية،
انعدام حاسة ّ
الشم ،خلل في احلركة ،نوبات تشنج ،إعاقة
ذهنية (تأخر ذهني) تدل على وجود اضطراب في اجلهاز
العصبي املركزي.
 .وجود تشوهات خلقية أخرى.

.

.

.

.

.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا²ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪ ±ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺘﺄﺧﺮ
اﻟﻔﺘﻴﺎن:

.
.
.
.
.

معظم األوالد الذين لديهم تأخر في النمو البدني يكون
املستوى لديهم أقل من  %10على الرسم البياني للنمو.
اذا كان حجم اخلصيتني أقل من  2.5سنتم (أو أقل من 4
ملل) فهم مبرحلة ما قبل البلوغ.
إذا كان طول القضيب أقل من  7سنتم بعد امتداده فهم
مبرحلة ما قبل البلوغ.
أما اذا كان القضيب أقل من  5سنتم فهو صغير وقد يدل
على نقص خلقي في الغدد التناسلية.
قد يظهر شعر العانة عند الفتيان الذين يشهدون تأخراً
في سن البلوغ ،اذا كان القضيب أو اخلصيتني مبرحلة
ما قبل البلوغ.

اﻟﻔﺘﻴﺎت:

 .قبل البلوغ وفي وضع اجللوس ،يظهر الثديان عند بعض
الفتيات (من املهم جدا" أن منيز ظهور الثدي عن تراكم
الدهون عن طريق اجلس في وضعية االستلقاء).
 .عند الفتيات القصيرات القامة يجب البحث عن أدلة خفية
من مالزمة ترنر )( ،(Turnerالعوارض :علو وتقوس
احلنك ،مرفق أروح  ،Cubitus Valgusقصر السنع
 Metacarpalالرابع الصابع اليد).
 .قد يظهر شعر العانة عند الفتيات اللواتي يشهدن تأخر ًا
في سن البلوغ (اذا لم يوجد نسيج في الثدي).

.
.
.

.

ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ:
خالل الزيارة األولى ،ميكن احلصول على صورة أشعة لليد
اليسرى واملعصم لتقييم العمر العظمي بهدف تقييم نضوج
الهيكل العظمي ،وهذا يسمح بتكوين فكرة عن العالقة بني
العمر الزمني ونضوج الهيكل العظمي .كما انه يجب إعادة
إجراء هذه الصورة مع مرور الوقت.
يجب اجراء صورة صوتية للحوض أو اخلصيتني في حال
ّ
مت الكشف عن كتلة في هذه املنطقة خالل الفحص البدني
ويتم إجراء الصورة الصوتية للحوض عند الفتيات لتحديد
وجود أو عدم وجود الرحم .
يطلب إجراء التصوير بالرنني املغنطيسي للدماغ في حال
ظهور عالمات أو أعراض عصبية غير طبيعية.
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸·ﻳﺔ :
تشمل الفحوصات األولية العد الكامل لكريات الدم؛ سرعة
ترسب الدم والنيتروجني في الدم؛ الكرياتينني وإختبارات
وظائف الكبد.
ينبغي قياس الهرمونات التالية LH :و FSH ،Estradiol
لدى الفتيات و  Testosteroneلدى الفتيان للتمييز بني
القصوراألولي أو ألثانوي في الغدد التناسلية.
 FSHو  LHمرتفعان ( :)Hypergonadotropicقصور
أولي في الغدد التناسلية.
 FSHو  LHمنخفضان (:)Hypogonadotropic
تأخر سن البلوغ الطبيعي أوالنقص اخللقي لهرمون
الـ .GnRH
معدل هرمون :Testosterone
 .اقل من  40 ng/dlأو )(1.4 nmol/l
) :(Hypogonadismمترافق مع تأخر البلوغ.
 .أكثر من  50 ng/dlأو ) :(1.7 nmol/lالبلوغ حاصل.
معدل هرمون :Estradiol
 .أكثر من  20 pg/mLأو ( :)73.4 pmol/Lبداية
سن البلوغ.
قياس .Prolactin
قياس هرمون تنشيط الغدة الدرقية )( (TSHوخاصة مع
التباطؤ املفاجئ في سرعة النمو وتأخر سن العظم).
ميكن لقياس االندروجينات الكظرية ) (DHEASان يساعد
على التمييز بني نقص  GnRHاخللقي وتأخر البلوغ الطبيعي.
وهذه املعدالت تكون طبيعية عند االطفال الذين يعانون من
نقص في .GnRH
يتعني القيام بالنمط النووي  Karyotypeلكل طفل يعاني
من قصور أولي في الغدد التناسلية ( FSHو  LHمرتفعة)
لتقييم إمكانية وجود متالزمة كالينفلتر  Klinefelterعند
الفتيان ومتالزمة تيرنير  Turnerعند الفتيات.

٥

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ا²و ¹ﻟﺘﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ )اﻟﺮﺳﻢ رﻗﻢ :(٣

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :٣اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ا و °ﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺒﻠﻮغ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ا²و ¹ﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺒﻠﻮغ
 .اﻟﺴãة اﻟﻄﺒﻴﺔ
 .اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .ﺻﻮرة أﺷﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺼﻢ اÒﻳﺴﺮ

ﻏ ﻣﻠﺤﻮظ

ﻏ ﻃﺒﻴﻌﻲ

أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ

 .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴــﺮﻳﺮي ﻻ ﻳﻠﺤﻆ ﺷــﻴﺌ äﻏã
ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﻠﻮغ.
 .ﻃﻔﺮة اﻟﻨﻤﻮ  ßﲢﺪث ﺑﻌﺪ
 .اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻌﻈﻤﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ

 .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﺮﻳﺮي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﺟﻴﻨﻲ أو ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻣﺎ
 .اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺄﺧﺮð
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ

 .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﺮﻳﺮي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺮض
ﻣﺰﻣﻦ
 .ﻗﺼﺮ  اﻟﻘﺎﻣﺔ أو إﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
 .اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻌﻈﻤﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﶈﺘﻤﻞ

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﶈﺘﻤﻞ

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﶈﺘﻤﻞ

 .اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺒﻨﻴﻮي
 .ﻧﻘﺺ Gonadotropines
 .ﻓﺸﻞ أو¨  اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
 .اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ

 .اﻟﺒﻨﺎت :ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺗãﻧﺮ
 .اﻟﺼﺒﻴﺎن :ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻛﻠﻴﻨﻔﻠÔ

ﻗﺼﻮر اﻟﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﻴﺔ
:Hypopituitarism
 .آﻓﺎت  اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﳌﺮﻛﺰي/
اﻟﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﻴﺔ
 .إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻞ (..
 .إﺻﺎﺑﺔ ب trauma
ï .ﻬﻮل اﻟﺴﺒﺐ

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ

 .ﺗﻘﻴﻴﻢ Hypothalamic - pituitary
  gonadal axisﻋ Èاﺟﺮاء ﻟﺪى: .اﻟﺒﻨﺎتFSH - LH - Estradiol :
 .اﻟﺼﺒﻴﺎنFSH - LH - Testosterone :
GnRH stimulation test .

 .ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺮوﻣﻮﺳﻮﻣﺎت

أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ:
 .ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ
 .ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
 .ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻛﺎﳌﺎن
 .ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻼﺟﻲ ﻛﺎﻟﻌﻼج اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ

 .ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﺻﻮرة رﻧﲔ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ì MRIﺳﺘﺒﻌﺎد وﺟﻮد
آﻓﺎت  اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﳌﺮﻛﺰي
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أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ:
 .أورام
 .إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻣﺰﻣﻨﺔ
 .أﻣﺮاض أﻳﻀﻴﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ

اﻟﻌﻼج

اﻟﻌﻼج

 .اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻌﻨﻮي
 .اﳌﺮاﻗﺒﺔ
 .ﻋﻼج ﺑﺎﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ
 ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت

 .اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻌﻨﻮي
 .إﻋﻄﺎء ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ
 .إزاﻟﺔ اﳌﺒﻴﻀﲔ  ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻼزﻣﺔ
ﺗãﻧﺮ ìرﺗﻔﺎع إﺣﺘﻤﺎل اìﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن

 .ﻓﺤﻮﺻﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ
اﳊﺎﻟﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﺮﻳﺮي

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

ا²ﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﻮغ اﳌﺘﺄﺧﺮ )اﻟﺮﺳﻤﲔ  ٤و:(٥
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :٤أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ ا ﻧﺎث
أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اÃﻧﺎث
ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺒﻨﻴﻮي

ﻧﻘﺺ  اﻓﺮاز ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ

ﻗﺼﻮر أو¨ ﻟﻠﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ

Hypogonadotropic Hypogonadism
)(gonadotropin deficiency

Hypergonadotropic Hypogonadism

 .ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
Isolated gonadotropin deficiency
 .ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ
 .ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻣﻊ
إﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﻫﻮن  اﳉﺴﻢ
 .أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻛﻤﺮض ﻛﺮون،
واﻟﺘﻠﻴﻒ اﻟﻜﻴﺴﻲ ،وﻓﻘﺮ اﻟﺪم
اﳌﻨﺠﻠﻲ
 .ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
اﳌﻌﺰول :ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻛﺎﳌﺎن
 .ﻗﺼﻮر اﻟﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪد
 .أﻣﺮاض اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﳌﺮﻛﺰي
 .اÒورام
 .اìﻟﺘﻬﺎﺑﺎت
 .اﻟﺼﺪﻣﺎت
 .ﻛﺴﻞ اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ
 .ورم ﻏﺪة اﳊﻠﻴﺐ

 .ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺗãﻧ) ãﺧﻠﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻐﺪد
اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ(
 .ﺗﻌﺮض اﳉﺴﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻼﺷﻌﺎع ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻋﻼج اÒورام اﳋﺒﻴﺜﺔ
 .ﻓﺸﻞ اﳌﺒﻴﺾ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮض 
اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
 .ﺧﻠﻞ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻲ
 .ﻓﺸﻞ اﳌﺒﻴﺾ اﳌﺒﻜﺮ
 .اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻌﻼج ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ أو ﺑﺎÒﺷﻌﺔ
Idiopathic .
Resistant ovary syndrome .
Autoimmune oophoritis .
17-Hydroxylase deficiency .
Aromatase deficiency .
Galactosemia .

٧

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :٥أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر
أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر
ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ اﻟﺒﻨﻴﻮي

ﻧﻘﺺ  اﻓﺮاز ﻣﻮﺟﻬﺔ اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ

ﻗﺼﻮر أو¨ ﻟﻠﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ

Hypogonadotropic Hypogonadism
)(gonadotropin deficiency

Hypergonadotropic Hypogonadism

 .ﻋﺰل ﻧﻘﺺ اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ :
وﺟﻮد ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻛﺎﳌﺎن
)ﻓﻘﺪان ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺸﻢ(
ï .ﻬﻮل اﻟﺴﺒﺐ
 .ﻧﻘﺺ اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
 .ﻗﺼﻮر ﻫﺮﻣﻮن اﻟﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﻴﺔ
اﳌﺘﻌﺪدة  :اﳋﻠﻘﻴﺔ؛ أو ﺑﺴﺒﺐ
آﻓﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﳌﺮﻛﺰي
)ﻣﺜﻞ ورم ﻗﺤﻄﻲ ﺑﻠﻌﻮﻣﻲ
(craniopharyngioma

 .ﻓﺸﻞ اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اÒﺳﺎﺳﻲ :
ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﻓﺮط اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻘﺺ ّ
ﻫﺬه اﻟﻐﺪد Hypergonadotropic
Hypogonadism
 .إﺷﻌﺎع اﳋﺼﻴﺘﲔ
 .اﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ìﺧﺘﻔﺎء
اﳋﺼﻴﺘﲔ
 .ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺗﻼﺷﻲ اﳋﺼﻴﺘﲔ
 .ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻛﻼﻳﻨﻔﻠ) Ôاﳋﺼﻴﺘﲔ
ﺻﻐãﺗﺎن وﻟﻜﻦ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻼﻧﺪروﺟﲔ (

ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻼج
 .إذا مت التعرف على املرض األساسي فينبغي على العالج أن يستهدف هذا املرض على وجه التحديد .
 .في حال تأخر في سن البلوغ؛ يحتاج طبيب الرعاية األولية إلى إحالة املريض إلى طبيب تخصصي في الغدد الصماء
لدى األطفال ملزيد من التقييم والعالج مع إعطاء عالج هرموني إذا لزم األمر.
ا²ﺛﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﳌﺮاﻫﻘﲔ
 .يختلف األثر النفسي لتأخر سن البلوغ بني الفتيان والفتيات.
 .مع تأخر سن البلوغ ،يشعر الفتيان بقلة الثقة بالنفس مقارنة مع الفتيات.
 .مع ظهور أعراض اإلكتئاب أو قلة الثقة بالنفس تكمن احلاجة إلى تطمني املريض من قبل طبيب الرعاية األولية وتقدمي املشورة.

ب .اﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 .يكتشف البلوغ املبكر من خالل ظهور عالمات جسدية وهرمونية متعلقة بالبلوغ في سن أصغر من احلد األدنى املتعارف عليه
لبداية سن البلوغ (اجلدول رقم .)5
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٥ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ
ا ﻧﺎث

 ﻇﻬﻮر ﻋﻼﻣﺎت ﺟﺴﺪﻳﺔ وﻫﺮﻣﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ  اﻟـ ٨ﺳﻨﻮات ﺑﺪء ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺜﺪي ﻗﺒﻞ اﻟـ ٧ﺳﻨﻮات،أو ﺑﺪء ﳕﻮ ﺷﻌﺮاﻟﻌﺎﻧﺔ ﻗﺒﻞ  ٨ﺳﻨﻮات
أو ﺣﺪوث اﳊﻴﺾ ﻗﺒﻞ اﻟـ  ١٠ﺳﻨﻮات

اﻟﺬﻛﻮر

 ﻇﻬﻮر ﻋﻼﻣﺎت ﺟﺴﺪﻳﺔ وﻫﺮﻣﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ  اﻟـ  ٩ﺳﻨﻮات -ﺑﺪء ﳕﻮ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺎﻧﺔ أو ﺗﻀﺨﻢ ﻟáﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟـ  ٩ﺳﻨﻮات

8

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

ﺧﺼﺎﺋﺺ ا²ﻃﻔﺎل ذوي اﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ
اﻟﻔﺘﻴﺎن:

.
.
.
.

يشكل ازدياد حجم اخلصيتني العالمة األولى للبلوغ املبكر.
وقد يحصل هذا دون أن يالحظه أي من الوالدين.
ال يحدث منوا للقضيب وكيس الصفن قبل  2 1سنة
بعد ازدياد حجم اخلصية.
يحدث منوشعر العانة أيضا في غضون  2 1سنة
بعد ازدياد حجم اخلصية.
ويبدو النمو اخلطي في وقت الحق في سياق البلوغ
عند األوالد.

اﻟﻔﺘﻴﺎت:

.

.
.
.

.
.

يشكل كبر حجم الثدي العالمة االولى واألكثر وضوحا
بحال البلوغ املبكر .وميكن أن يحصل كبر حجم الثدي
بالتساوي أو من جانب واحد في البداية.
قد يظهر شعر العانة واإلبطني باكرا ،في نفس الوقت أو
بعد كبر حجم الثدي.
تظهر رائحة اإلبطني عادة في نفس الوقت مع ظهور شعر
العانة.
تظهر عالمات النمو أثناء البلوغ واضحة أثناء التقييم.
قد تكون الفتاة أطول من أقرانها في هذه السن املبكرة،
ولكن قد تعاني من قصر القامة في مرحلة البلوغ.
ينبغي تقييم ازدياد حجم البظرالذي يشير الى فائض
بافراز االندروجني.
ال يظهراحليض قبل  ٣ 2سنة من بعد بداية منو حجم
الثدي.

اﻟﺴة اﻟﻄﺒﻴﺔ
العناصر الرئيسية التي يجب جمعها من والدي الطفل
الذي حدث لديه بلوغ مبكر تتضمن ما يلي:
 .توقيت بلوغ الوالدين واألشقاء.
 .توقيت ظهور تغييرات البلوغ.
 .معلومات عن تسارع النمو اخلطي.
 .أعراض في اجلهاز العصبي املركزي مثل الصداع.
 .ألم في البطن للتحقق من عمل املبيض.
 .السيرة الطبية السابقة ملرض في اجلهاز العصبي املركزي
أو جراحة مسبقة في الدماغ.
 .تناول الستيرويد اخلارجي سواء من األدوية أو من
مستحضرات جتميلية.
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪ±
ان الفحص البدني الشامل ضروري جلميع األطفال املشتبه
في إصابتهم بالبلوغ املبكر.
 .ﻗﻴﺎس اﻟﻄﻮل واﻟﻮزن :من املهم أن نالحظ أن األطفال
الذين يعانون من سن البلوغ املبكر قد يظهرون ارتفاع

في ذروة سرعة النمو ،والذي يتبع الحق ًا بانخفاض
في الطول بسبب إغالق املشاشية في وقت مبكر.
 .ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻄﻮل (سم /سنة).
 .اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻌﺼﺒﻲ  :يركز على املجاالت البصرية املقيدة
(للبحث عن كتلة في اجلهاز العصبي املركزي) وامتحان
تنظير القاع ( Fundoscopyللتحقق من وذمة حليمة
العصب البصري .)Papilledema
 .اﻟﻔﺤﺺ اﳉﻠﺪي :للتحقق من بقع القهوة باحلليب التي
توحي بالورم العصبي الليفي.
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
 .صورة أشعة  X–Rayلليد اليسرى والرسغ لتحديد العمر
العظمي للطفل .هناك حاجة إلى مزيد من التقييم إذا كان
سن العظام أقل من العمر الزمني.
 .قد توجد حاجة إلجراء صورة الرنني املغناطيسي للدماغ
للبحث عن وجود ورم أو ورم عابي .Hamartoma
 .صورة صوتية  Ultrasoundللحوض ميكن أن تتم عند
الفتيات في حال االشتباه بكيس أو بورم في املبيض.
وليس من الضروري أن جنري ذلك بشكل روتيني جلميع
الفتيات بحال حدوث بلوغ مبكر.
 .التصوير الصوتي للخصيتني ينبغي القيام به عند الفتيان
للتحقق من وجود ورم في خاليا اليديغ.
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸·ﻳﺔ
 .اختبار الـ  LHو  :FSHينبغي قياس كل من  LHومستوى
 FSHوبعد التحفيز بالـ .GnRH
وهذا سوف يسمح بالتفريق بني:
البلوغ املبكر املتعلق مبوجهة الغدد التناسلية:
Gonadotropin Dependent Precocious
.Puberty
 .مستويات  LHو  FSHتكون على معدل البلوغ وسوف
تزيد بعد حتفيز الـ.GnRH

البلوغ املبكر املستقل عن موجهة الغدد التناسلية

Gonadotropin Independent Precocious
.Puberty
 .املستويات القاعدية من  FSHو  LHتكون منخفضة
ولن تزيد بعد حتفيز الـ.GnRH

.
.
.

.

 :Testosteroneيجب أن يقاس عند الذكور املشتبه
بالبلوغ املبكر لديهم.
 :Estradiolهو املراد قياسه عند الفتيات املشتبه بالبلوغ
املبكر لديهن.
ينبغي القيام بـ  DHEAS ،DHEAو 17-OH Progesterone
في حال االشتباه بأن يكون سبب البلوغ املبكر كظري
).(adrenal
 :TSHيتعني القيام به إذا اشتبه بقصورالغدة الدرقية.

٩

ﺧﻄﻮات ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ )رﺳﻢ رﻗﻢ (٦
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :٦اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ا و °ﻟﻠﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ا²و ¹ﻟﻠﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ
 .اﻟﺴãة اﻟﻄﺒﻴﺔ
 .اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎ ßاﻟﺒﻠﻮغ واﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎ øﻟﻠﻨﻤﻮ
 .ﺻﻮرة أﺷﻌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺼﻢ اÒﻳﺴﺮ

ﻏ ﻣﻠﺤﻮظ

إﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﻏ ﻃﺒﻴﻌﻲ

 .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﻻ ﻳﻠﺤﻆ ﻏ ãﺑﻠﻮغ ﻣﺒﻜﺮ
ﻣﻊ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻠﻮ.
 .اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻌﻈﻤﻲ أﻛ Èﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ

 .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﻏ ãﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء
إﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﻲ ﳌﻌﺎ ßاﻟﺒﻠﻮغ.
 .اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻳﻮازي اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ.

 .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ ﻏ ãﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﺗﺴﻠﺴﻞ
ﻏ ãﻃﺒﻴﻌﻲ ﳌﻌﺎ ßاﻟﺒﻠﻮغ
 .اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻗﺪ ﻳﻮازي أو ﻻ ﻳﻮازي
اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ.

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﶈﺘﻤﻞ

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﶈﺘﻤﻞ

 .ﺑﻠﻮغ ﻣﺒﻜﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ïﻬﻮل اﻟﺴﺒﺐ
True idiopathic precocious puberty

 .ﻋﻨﻔﻮان اﻟﺘﻜﻈﺮ اﳌﺒﻜﺮ اﳊﻤﻴﺪ

اﳋﻄﻮات
 .اﳌﺮاﻗﺒﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

 .ﻓﺤﻮﺻﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔFSH - LH :
 -Estradiol or Testosterone - TSHThyroid hormones - hCG

وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ GnRH
 stimulation testﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
 .أو إﺟﺮاء ﺻﻮرة رﻧﲔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺮﺿﻲ ﻛﺂﻓﺎت
اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﳌﺮﻛﺰي

Benign premature adrenarche

 .اﻟﻔﺘﻴﺎت:
اﻟﻨﻬﻮد اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ Òواﻧﻪ
اﳊﻴﺾ اﳌﺒﻜﺮ اﳊﻤﻴﺪ
 .اﻟﻔﺘﻴﺔ:
اﻟﺘﺜﺪي اﳊﻤﻴﺪ
benign gynecomastia
اﻟﺘﺜﺪي اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

اﳋﻄﻮات
 .اﳌﺮاﻗﺒﺔ و إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 .إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت أﺧﺮى ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

اﻟﻌﻼج

اﻟﻌﻼج

 .اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ
 .ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء ﻋﻼج ﺑﺎﻟـ
GnRH analog
ﻟﻘﻤﻊ   FSH - LHﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ

ﻃﻤﺄﻧﺔ اﳌﺮﻳﺾ وأﻫﻠﻪ

أﺳﺒﺎب ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ:
 .آﻓﺎت  اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ اﳌﺮﻛﺰي أو
 اﻟﻐﺪة اﻟﻨﺨﺎﻣﻴﺔ
 .أورام ﺗﻔﺮز اﻟـ Gonadotropin
 .ﻛﺴﻞ اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪ
 .اﻟﻔﺸﻞ اﳌﺰﻣﻦ ﻟﻠﻐﺪة اﻟﻜﻈﺮﻳﺔ
Chronic adrenal insufficiency
أﺳﺒﺎب ﻃﺮﻓﻴﺔ:
 .ﻣﺘﻼزﻣﺔ McCune-Albright
 .ﺗﻀﺨﻢ أو ورم  اﻟﻐﺪة اﻟﻜﻈﺮﻳﺔ
 .اﻟﻔﺘﻴﺎت :ورم/ﺗﻜﻴﺲ اﳌﺒﻴﺾ
أﺳÔوﺟﲔ ﺧﺎرﺟﻲ
 .اﻟﻔﺘﻴﺔ :ورم اﳋﺼﻴﺔ
ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻴﺪﻳﻎ
أﻧﺪروﺟﲔ ﺧﺎرﺟﻲ
ﳕﻮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴﺔ:
 .اﻟﻔﺘﻴﺎت:
اÒورام اﻟﻜﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺬﻛãﻳﺔ
)(Virilizing Adrenal Tumor
ﻓﺮط اﻟﺘﻨﺴﺞ اﻟﻜﻈﺮي اﳋﻠﻘﻲ
)(Congenital Adrenal Hyperplasia
ﻓﺮط اÒﻧﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
)(Functional Hyperandrogenism
 .اﻟﻔﺘﻴﺔ:
اÒورام اﻟﻜﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄﻧﻴﺜﻴﺔ
)(Feminizing Adrenal Tumor

اﳋﻄﻮات
 .إﺳﺘﻘﺼﺎء إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ
 .ﻓﺤﻮﺻﺎت أﺧﺮى ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ
اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﺎ
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اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﻔﺮﻳﻘﻲ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺴﻢ ا²ﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﺪوث ﺑﻠﻮغ ﻣﺒﻜﺮ ا Ïﺛﻼث ﻓﺌﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ )رﺳﻢ رﻗﻢ :(٧
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :٧اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﻔﺮﻳﻘﻲ ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺒﻜﺮ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﻔﺮﻳﻘﻲ ﻟﺒﻠﻮغ ﻣﺒﻜﺮ
اﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺟﻬﺔ
اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
Gonadotropin Dependent
Precocious Puberty

اﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻬﺔ
اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
Gonadotropin Independent
Precocious Puberty

اﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ ﻏ ãاﳌﻜﺘﻤﻞ

ï .ﻬﻮل اﻟﺴﺒﺐ )اÒﻛ àﺷﻴﻮﻋ(ä
 .اﻟﻮرم )ﳒﻤﻲ ،دﺑﻘﻲ
(astrocytoma, glioma
 .ﺷﺬوذ ﺧﻠﻘﻲ  :إﺳﺘﺴﻘﺎء اﻟﺮأس ،ورم
ﻋﺎﺑﻲ )(hydrocephalus, hamartoma
 .اﻟﻌﺪوى ذات اﻟﺼﻠﺔ )إﻟﺘﻬﺎب اﻟﺪﻣﺎغ
واﻟﺴﺤﺎﻳﺎ(
 .إﺷﻌﺎع
 .ﺻﺪﻣﺔ
 .ﻓﻘﺮ دم ﻣﻮﺿﻌﻲ

 .ﻣﺘﻼزﻣﺔ McCune Albright
 .اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ذات ﺑﻠﻮغ ﻣﺒﻜﺮ  -ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺬﻛﻮر
 .اÒورام اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
 .ﻛﻴﺲ اﳌﺒﻴﺾ اﳉﺮﻳﺒﻲ
 .اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﻘﺪي ﳋﻼﻳﺎ ﻟﻴﺪﻳﻎ
 .ورم ﻣﻔﺮز ﻟﻠـ HCG
 .اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ اìﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
 .اﳌﻨﺸﻄﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ )وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ
اﳊﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ؛ ﻛﺮﱘ
اﳉﻠﺪ واﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘãون(
أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺪة
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺘ¼وﻳﻴﺪ:
 .ﺗﻀﺨﻢ اﻟﻐﺪة اﻟﻜﻈﺮﻳﺔ اﳋﻠﻘﻴﺔ
 .ورم اﻟﻐﺪة اﻟﻜﻈﺮﻳﺔ
 .ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻐﻼﻳﻜﻮرﺗﻴﻜﻮد
 .اﻟﺴﺘãوﻳﻴﺪ اﳋﺎرﺟﻴﺔ

 .اﻟﻨﻬﻮد اﻟﺴﺎﺑﻖ Òواﻧﻪ Premature
Thelarche
اﻟﺘﻜﻈﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ Òواﻧﻪ Premature
.
ّ
Adrenarche

اﻟﻌﻼج
 .إذا مت التعرف على املرض االساسي املسبب لسن البلوغ املبكر ،فينبغي أن يستهدف العالج هذا املرض.
 .عندما نواجه سن بلوغ مبكر ،نحتاج الى تقدمي الرعاية الطبية األولية ،من ثم إلى إحالة املريض إلى طبيب تخصصي
في الغدد الصماء لدى األطفال ملزيد من التقييم والعالج الهرموني إذا لزم األمر.
ا²ﺛﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﳊﺪوث اﻟﺒﻠﻮغ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﺪى ا²ﻃﻔﺎل
 .األطفال الذين يعانون من البلوغ املبكر قد يعانون من اإلجهاد بسبب التغيرات اجلسدية والهرمونية التي يتعرضون لها
والتي ال ميكن تفسيرها حقا في هذه املرحلة من العمر.
 .حتصل لدى الفتيان زيادة للرغبة اجلنسية اكثر من الفتيات؛ مما يؤدي إلى زيادة اإلستمناء أو سلوكيات جنسية غير الئقة
في سن مبكرة.
 .األطفال الذين يعانون من البلوغ املبكر قد يعانون أيضا من مشاكل عاطفية قد تستمر حتى سن البلوغ.

 .٤ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺒﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ  Ôاﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ
أ .أﻋﻀﺎء ﺗﻨﺎﺳﻠﻴﺔ )ﻣﻠﺘﺒﺴﺔ( ﻏ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ
التشخيص األول وحتى يبرهن العكس ،هو فرط التنسج املذكر اخللقي Congenital Adrenal Hyperplasia

١١

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
يجب البحث عن :
 .ما اذا كانت كل من اخلصيتني محسوسة.
 .طول العضو وحجمه.
 .مكان فتحة االحليل.
 .درجة اندماج شفتي اخلصيتني\أو الشفرين
)(labioscortal fold fusion
 .وجود املهبل Vaginal pouch
Urogenital sinus .
 .بكارة رتقاء )(Imperforate Hymen

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ
ﻓﺤﺺ اﻟﺪم:
 .حتليل خلصائص اجلينات )(karyotyping

 .الفصل الكهربائي/الرحالن الكهربائي ملصل الدم

)(Serum Electrophoresis
 .هرمونات الذكورة )(DHEAS, Androstenedione
والتسترون )(Testosterone
17-OHP .
ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺒﻞ أو رﻧﲔ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ MRI

وفي حاالت معينة ميكن اإلحالة إلجراء:
 .شق البطن )(Laparotomy
 .فحص اخلزعة للخصيتني )(Testicular Biopsy

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﺎﻟﺔ
القيام بالفحوصات األساسية املتوافرة ،وثم التحويل للمتابعة.

ب .ﻋﺪم ﻧﺰول اﳋﺼﻴﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
 .عدم نزول اخلصية يعود الى بقاء خصية أو اثنني في أسفل
البطن في القناة االربية بد ًال من نزولهما الى كيس الصفن.
 .القناة اإلربية هي قناة في جدار البطن األمامي تقع بني
كيس الصفن والقضيب مير عبرها احلبل املنوي.
اﻻﺳﺒﺎب
 .الوالدة املبكرة ،اخلداج.
 .تعاطي االم للكحول والتدخني أثناء احلمل.
 .اذا كانت االم تعاني من مرض السكري أثناء احلمل.
اﻟﻌﻮارض
 .خصية معلقة و ملموسة
 .خصية معلقة وغير ملموسة :ممكن أن تكون داخل البطن (40
 %من احلاالت) ،أو في املنطقة االربية ( %40من احلاالت)
و ضمور اخلصية أو عدم وجودها يشكل  %20من احلاالت.
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اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
 .خالل الفحص السريري ميكن بسهولة حتديد ما إذا كانت
اجلس.
اخلصيتان موجودتني في كيس الصفن عبر
ّ

 .إذا لم تكن اخلصية في كيس الصفن (حتدث بحوالي %20
من احلاالت عند االطفال) ممكن احالة الطفل الى اخصائي
مسالك بولية لدى االطفال ،ومن املمكن اجراء الفحوصات
التشخيصية التالية:
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺼﻮﺗﻲ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﲔ اﳌﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ :

يفيد بشكل خاص في حتديد مكان اخلصية.
ﺗﻨﻈ اﻟﺒﻄﻦ :لتحديد وتصحيح اخلصية املعلقة جراحيا
أثناء هذا اإلجراء.
اﳉﺮاﺣﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ :في احلاالت املعقدة النادرة قد يقوم
اجلراح باالستكشاف مباشرة في البطن من خالل شق أكبر.
اﳌﻌﺎﳉﺔ
 .اجراء تصحيح للخصية املعلقة من خالل تنظير في البطن
أو اعطاء عالج هرموني لتصحيح اي خلل هرموني ميكن
أن يكون السبب بعدم انزال اخلصية.
اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت
 .حتتاج اخلصيتان الى درجة حرارة منخفضة لتعمل بشكل
صحيح لذلك تكون موجودتان داخل الصفن الذي هو خارج
اجلسم.
 .متنع احلرارة املرتفعة اخلصيتني من النزول للبقاء داخل
الصفن.
 .من املضاعفات:
ﺳﺮﻃﺎن اﳋﺼﻴﺔ :يكون الذكور أكثر عرضة لهذا السرطان
بحال كان لديهم خصية معلقة منذ الصغر.
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳋﺼﻮﺑﺔ :يتعرض الذكور الذين يعانون من عدم نزول
اخلصية أكثر من غيرهم ملشاكل اخلصوبة حيث يحدث لديهم:
انخفاض بعدد احليوانات املنوية
ضعف نوعية احليوانات املنوية
 .ممكن حدوث املضاعفات التالية بحال لم يتم العالج:
اﻟﺘﻮاء اﳋﺼﻴﺔ :هو التواء باحلبل املنوي .احلبل املنوي يحتوي
على األعصاب واألوعية الدموية واألنابيب التي حتمل السائل
املنوي من اخلصية إلى القضيب بحال ترك دون عالج ميكن
للفرد أن يفقد اخلصية املصابة .األشخاص الذين ولدوا مع
خصية معلقة لديهم خطر أعلى لتطوير التواء اخلصية.
اﻟﻔﺘﻖ اÃرﺑﻲ .Inguinal hernia

ت .اﻧﻘﻄﺎع أو ﻋﺪم ﺣﺪوث اﻟﻄﻤﺚ
)(Amenorrhea
أﻧﻮاع إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ
 .إنقطاع أولي ( Primary amenorrheaرسم رقم )٨
عدم حدوث الطمث حتى الـ  14سنة ،في غياب أي
خصائص جنسية ثانوية.
عدم حدوث الطمث حتى الـ  16سنة بصرف النظر عن
وجود خصائص جنسية ثانوية.
 .إنقطاع ثانوي ( Secondary amenorrheaرسم رقم )٩

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

من املهم جد ًا النظر الى جميع احتماالت انقطاع الطمث
الثانوي بحال حدوث انقطاع طمث أ ّولي .اخلطوة األولى تكون
باستبعاد احلمل.
اﻟﺴة اﻟﻄﺒﻴﺔ
من املهم التركيز على املعلومات التالية عند أخذ السيرة الطبية
بشأن انقطاع الطمث في سن املراهقة:
 .مراحل البلوغ.
 .األكل وأمناط املمارسة الرياضية.
 .التغيرات في الوزن.
 .االجهاد.
 .احليض السابق.
 .استخدام الدواء.
 .األمراض املزمنة.
 .خروج افرازات من الثدي.
 .أعراض زيادة األندروجني ،كنبات شعر في أماكن غير
اعتيادية مثل الوجه و البطن ،أو رائحة تعرق حادة.
 .أعراض غير طبيعية تشير الى عدم انتظام في وظيفة الغدة
الدرقية ،كجحوظ العينني.
 .أعراض عدم االستقرار احلركي.
 .التاريخ اجلنسي.
 .التاريخ العائلي مبا في ذلك سن بدء احليض ووجود
أمراض مزمنة.
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .الطول و الوزن مع احتساب مؤشر كتلة اجلسم .BMI
 .اخلصائص اجلنسية الثانوية وتقييم مرحلة تانر )Tanner
.(stage

.
.
.
.
.

.
.

.
.

البحث عن تكتل على أعلى الفخذين أو شفرتي املهبل.
فحص الغدة الدرقية.
التحقق من وجود عالمات زيادة االندروجني :حب الشباب،
الترجيل ،صلع؛ والشعر الزائد ).(Hirsutism
التحقق من جتاعيد البشرة ،زيادة التص ّبغ أو البهاق.
التحقق من وجود اضطرابات في املظهر اخلارجي :رقبة ذات
وترات ،انخفاض منبت الشعر ،ازدياد في عرض الصدر أو
احللمة املتباعدة والتي قد تشير الى متالزمة تيرنر .Turner
قياس حجم البطن.
فحص االعضاء التناسلية :الكشف عن الترجيل ،البحث عن
افرازات ،مشاكل أو تشوه جيني او خلقي؛ بكارة رتقاء (غشاء
البكارة غير مثقوب) )(Imperforate hymen؛ تضخم الرحم.
درة احلليب ).(Galactorrhea
البحث عن اودميا حليمية ).(Papilledema

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸·ﻳﺔ
 .اختبار احلمل ،هرمون  ،LHهرمون FSH ،Prolactin
و .TSH

 .ترتكز على نتائج الفحص السريري.
 .في حال أثار التاريخ الطبي أو الفحص البدني االشتباه
بفرط افراز االندروجني ،ينصح باجراء:
مستوى التستوسترون احلر و الكامل Free and Total
.Testosterone

مستوى ).Dehydroepiandrosterone (DHEA
 .ميكن طلب اجراء النمط النووي  karyotypeبحال وجود
قصر في القامة.
 .ميكن طلب تعداد الدم الكامل وغيرها من الفحوصات
األخرى استنادا الى النتائج.
اﺧﺘﺒﺎرات ا²ﺷﻌﺔ
 .اجراء صورة صوتية للحوض للتأكد من وجود اوعدم وجود
الرحم والتشوهات الهيكلية االخرى.
 .كيس غشائي على املبيضات ).(Ovarian Cyst
 .ميكن اجراء صورة الرنني املغنطيسي للدماغ اذا مت االشتباه
بورم في الغدة النخامية.
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﺎﻟﺔ
 .حتدي البروجستني :بروجستيرون  5ملغ كل يوم ملدة  5أيام.
 .دورة االستروجن /بروجستني
في حال وجود نزيف ،ابحث عن االسباب في املبيضات
او غدد الرأس ).(Pituitary / Hypothalamus
في حال عدم وجود نزيف ،ابحث عن االسباب في بطانة
الرحم.
 FSH \LHيجرى بعد أسبوعني من االنتهاء من دورة
االستروجن \بروجستني.
 .اذا كانت النتيجة طبيعية\منخفضة ،ينصح باجراء
 MRIللدماغ.
 .اذا كانت النتيجة عالية ،فهذا يدل على وجود قصور
في املبيضني.
 .ح ّول الختصاصي في أي وقت ملزيد من الفحوصات.

١٣
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46,XY
Androgen insensitivity
syndrome, expect malerange
serum testosterone
level

46,XX
Müllerian agenesis,
expect female-range
serum testosterone
level

Primary ovarian insufficiency
Order karyotype to evaluate
for Turner syndrome or
presence of Y chromatin

A dioagnostic approach to primary amenorrhea. (FSH= follicule-stimulating hormone; LH = luteinizing hormone; TSH = thyroid-stimulating hormone.)

Consider outflow
tract obstruction; also
consider all other causes
of amenorrhea with
normal gonadotropin
levels (Figure 2)

Karyotype; free and total testosterone levels

Low FSH and LH levels Normal FSH and LH levels Elevated FSH and LH levels

Functional amenorrhea
(if energy deficit),
constitutional delay of
puberty; rarely, primary
gonadotropin-releasing
hormone deficiency

No

Pregancy test positive – pregnant (exclude ectopic
pregnancy if indicated)
Abnormal TSH level – order thyroid function tests
and treat thyroid disease
Abnormal prolactin level – magnetic resonance imaging of the pituitary to exclude adenoma; consider
medications

Yes

Uterus present?

Pregnancy test; serum LH, FSH, TSH, and
prolactin levels; pelvic ultrasonography or
other laboratory testing if clinically indicated

Perform history and physical
examination

° ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ ا و:٨ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ

Diagnosis of Primary Amenorrhea

Most likely functional
amenorrhea, but
consider chronic illness

Evidence of disordered
eating, excessive
exercise, or poor
nutritional status

Consider late-onset evaluate for
tumor congenital adrenal
hyperplasia

Elevated 17hydroxyprogesterone level

Consider MRI of head to
evaluate for neoplasm

Evidence of high intracranial
pressure (e.g., headache,
vomiting, vision changes)

Screen for
metabolic syndrome;
treat accordingly

Meets criteria
for polycystic ovary
syndrome

Order serum testosterone,
DHEA-S,
17-hydroxyprogesterone
testing

Evidence of
hyperandrogenism

Normal or low FSH and LH levels

Rapid onset of
symptoms or very high
serum androgen levels;
consider adrenal and
ovarian imaging to
Consider late-onset evaluate for tumor

History of obstetric
or gynecologic
procedures; consider
induction of
withdrawal bleed
or hysteroscopy
to evaluate for
Asherman syndrome

Pregnancy test positive – pregnant (exclude
ectopic pregnancy if indicated)
Abnormal TSH level – order thyroid function tests
and treat thyroid disease
Abnormal prolactin level – MRI of the pituitary to
exclude adenoma; consider medications

A dioagnostic approach to secondary amenorrhea. (DHEA-S = dehydroepiandrosterone sulfate; FSH= follicule-stimulating hormone; LH= luteinizing hormone;
MRI= magnetic resonance imaging; TSH = thyroid-stimulating hormone.)

Primary ovarian insufficiency,
natural menopause; order
karyotype, especially if patient is
of short stature, to rule out
Turner syndrome or variant

Repeat in one month; consider
serum estradiol

Elevated FSH and LH levels

Pregnancy test; serum LH, FSH, TSH, and
prolactin levels; pelvic ultrasonography or
other laboratory testing if clinically indicated

Perform history and physical examination
Review medications including contraceptives and illicit drugs

 ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻮي:9 رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ

Diagnosis of Secondary Amenorrhea

١٥
اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

ابحث عن تضخم في الشفرين ،أو وجود أي اشياء دخيلة
في املهبل.

ا²ﺳﺒﺎب
إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ ا²و:¹

 .األسباب األولية:
قصور مبيضي .%4٣
غياب خلقي للمهبل .%15
تأخر في النمو .%14
 .األسباب الثانوية:
فشل في اإلباضة .%٣٩
قصور الغدة الدرقية /ازدياد البروالكنت .%20
خسارة وزن شديدة كبيرة.%16 Anorexic/

إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻮي:

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

امكانية احلمل.
دقق في مراحل سن البلوغ.
العوامل النفسية اإلجتماعية ،العادات الغذائية ،احلياة
اجلنسية.
أي اجهاض.
نزيف او التهابات بعد الوالدة.
البدانة.
زيادة او خسارة في الوزن.
تناول الدواء (حبوب منع احلمل ،مهدئات ،مضادات الهلوسة)
أوجاع مستجدة أو مزمنة في الرأس.
اضطراب في النظر نتيجة تورم الغدة النخامية أو أي جزء
من الدماغ مما يعيق وظيفة هذه الغدة.
أمراض في الغدد الدرقية أو الكظرية )Hypothyroidism
(Hyperthyroidism, Adrenal insufficiency

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸·ﻳﺔ ا²وﻟﻴﺔ
 .فحص الغدة الصماء.
 .فحص تخثر الدم.
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
 .متابعة نتائج الفحوصات املخبرية واإلحالة ملركز مرجعي
مختص.
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺮاﻫﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎ ±ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ ﻏ
ﻃﺒﻴﻌﻲ  Ôاﻟﺮﺣﻢ
اﻟﺴة اﻟﻄﺒﻴﺔ:

.
.
.

.

.

اﻟﻌﻼج
يكون العالج بتصحيح األمراض الكامنة ،ومساعدة املراهقني
على حتقيق اخلصوبة ومنع حدوث مضاعفات املرض ،واعطاء
هرمون األستروجني لتفادي حدوث هشاشة العظم.

ث .ﻧﺰﻳﻒ اﻟﺮﺣﻢ ﻏ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

.

ﺧﻼل ﻓة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
 .في هذه املرحلة من العمر يجب توخي احلذر الشديد خالل
الفحص الطبي العام والطلب من أم املريضة ومساعدة
الطبيب ان تكونا موجودتني خالل إجراء الفحص .

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي:

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 .أسباب وراثية.
 .البلوغ املبكر.
 .اخلصائص اجلنسية الثانوية.
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مفصلة عن احليض.
تاريخ الطمث :ويشمل معلومات ّ
إستخدام تقومي احليض لدى املرضى الذين يعانون من
دورات غير منتظمة.
ينبغي على السيرة أن تتضمن نوع/حجم الفوطة املستخدمة
(عدد الفوط املستخدمة في اليوم الواحد ،أو عدد الساعات
بني تغييرها) وتقدير درجة امتصاص الفوطة.
السيرة اجلنسية :معلومات بشأن وسائل منع احلمل
واستخدام الواقي الذكري .عدد الشركاء؛ شركاء جدد .تاريخ
األمراض املنقولة جنسي ًا أو األعراض احلالية (على سبيل
املثال اإلفرازات املهبلية وآالم احلوض) احلمل السابق أو
اإلجهاض؛ سواء كان النشاط اجلنسي غصب ًا أو بالتراضي.
وعما إذا كان لدى املراهق أي تاريخ إعتداء اجلنسي.
ينبغي أن يتضمن التاريخ الطبي السابق معلومات شاملة
عن أي أمراض تعرضت لها في املاضي ،أمراض الدم
أو الكلى؛ واألدوية احلالية أواملستخدمة مؤخر ًا (مبا في
ذلك االدوية املستخدمة بدون وصفة طبية) وينبغي السؤال
عن تناول األسبيرين أو األدوية التي حتتوي على مكون
األسبيرين دون وصفة طبية على وجه التحديد.
ينبغي أن يتضمن التاريخ العائلي معلومات حول إضطرابات
النزيف والعقم و إضطرابات الدورة الشهرية ،و أمراض
الغدة الدرقية.

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .وفق ًا لسن الطفلة :ق ّيم مظاهر البلوغ (بوجود األم) ،حجم
الثديني ،منو الشعر في أنحاء اجلسم ،البدانة او تغيرات أخرى.
 .إلجراء الفحص املهبلي ،يجب وضع الطفلة في حضن األم.

.
.
.
.
.
.
.

قياس الطول والوزن مع إحتساب مؤشر كتلة اجلسم.
قياس العالمات احليوية مبا في ذلك تغيرات في سرعة
النبض و قياس الضغط بني االستلقاء و اجللوس/الوقوف
فحص حجم و ملمس الغدة الدرقية.
وجود كدمات غير مفتعلة أو غير مكتسبة (تشير الي احتمال
وجود نقص في تعداد الصفائح ،أو خلل في وظيفتها).
فحص اجللد للكشف عن نزيف غير طبيعي (كدمات ،منشات).
فحص بصري ،اختبار املجال البصري لتقييم إحتمال
وجود ورم في الغدة النخامية.
فحص البطن لتحسس أي كتل في الرحم أو املبيض.

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

 .فحص األعضاء التناسلية اخلارجية (تقييم حجم البظر
ومنو وتوزع شعرالعانة عند البلوغ).
 .البحث عن مصادر أخرى للنزيف (كدمات العجان ،جرح
على الشفران وعالمات العدوى املنقولة جنسي ًا).

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸·ﻳﺔ:

.
.
.
.

إختبار احلمل.
تعداد الدم مع عدد الصفائح الدموية.
قياس هرمون الغدة الدرقية.
يصح طلب البروالكتني خاصة عند الفتيات اللواتي يعانني
من صداع وتدفق لبني من الثدي.

إﺧﺘﺒﺎرات ا²ﺷﻌﺔ:

 .الصورة الصوتية للحوض :للكشف عن التشوهات الهيكلية
(األورام الليفية ،األورام احلميدة أو كتل على املبيض).

اﻟﻌﻼج:

وتشمل األهداف الرئيسية لعالج نزيف الرحم لدى املراهقني
ما يلي:
 .وقف نزيف الرحم.
 .تنظيم الدورة الشهرية.
 .إعادة تخزين احلديد في اجلسم الى املستوى الطبيعي من
خالل مكمالت احلديد.
ا²ﻧﻮاع ا¸ﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﺎت:

 .عالج بالبروجستني من  12الى  14يوم ًا لكل دورة ابتداء
من اليوم .16
 .حبوب منع احلمل أحادية الطور عن طريق الفم والتي تؤخذ
ملدة  21يوما من كل دورة.
 .مثبطات البروستاجالندين؛ مثل اإليبروبروفني أو حمض
امليفيناميك والتي تقلل من حجم التدفق بنسبة  20إلى .%50
 .حمض الترانيكساميك )(Exacyl؛ وهو مضاد حلل
الفيبرين؛ يقلل النزف بنسبة تقارب  %45وتشمل اآلثار
اجلانبية الغثيان ،الدوخة واإلسهال.
 .تكمن السيطرة في حاالت النزيف احلاد مع هيموغلوبني
يقل عن  ،10 g/dlبإعطاء حبوب منع احلمل ذات الطور
الواحد عن طريق الفم:
مبعدل حبة واحدة  4مرات باليوم ملدة  4أيام.
ثم حبة واحدة  ٣مرات باليوم ملدة  4أيام.
ثم حبة واحدة مرتني باليوم ملدة  4أيام.
ثم حبة واحدة يوميا ملدة أسبوعني.
قد نحتاج لوصف أدوية للغثيان (مضاد للقيء) خالل األيام
القليلة األولى من العالج.

ج .ﻣﺎ ﺣﻮل ﺑﺪء اﻻﺣﺎﺿﺔ Perimenarchal
اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺮﻳﻀﻲ
 .تفاصيل تاريخ املستفيدة املتعلق ببدء الطمث وتطور البلوغ.
 .انقطاع االباضة.
 .تغيرات في أسلوب احلياة ،إجهاد ،رياضة أو تغير في الوزن.

.
.
.
.
.

تاريخ النزيف ،وجود تاريخ لسيالن الدم.
تعاطي العقاقير أو املخدرات.
حمل (مع حالة اجهاض).
أمراض مختلفة كالسكري واللوكيميا ).(Systemic diseases
أعراض مثل نتوء كتلة مهبلية ،تقطع البول أو عسر التغوط
(االمساك الشديد).

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .قيم التغيرات في اجللد والشعر ،الغدة الدرقية ،رشح
احلليب ،الشعر الزائد ،أو أي وجع في البطن.
 .الفحص احلوضي (مع انتباه لغشاء البكارة) لتحري
عالمات النزيف.
 .الفرج.
 .املهبل (اذا أمكن).
 .حجم الرحم.
 .ألم أو امتالء في منطقة املبيض.
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸·ﻳﺔ
 .عادة ما تكون الفحوصات املخبرية غير ضرورية.
 .يتم اجراء الفحوصات املخبرية لدى االشتباه بالتعرض
للحاالت التالية:
احلمل.
وجود كتلة عند التصوير الصوتي للحوض.
 .الفحوصات املطلوبة عندئذ:
فحص الغدد الصماء.
فحص تخثر الدم.
اﳌﻌﺎﳉﺔ
وفق التشخيص:
 .الهرمونات.
 .املضادات احليوية ).(Antibiotics
 .مضادات االلتهاب ).(Anti inflammatory
 .عند وجود تورم رحمي أو مبيضي :إحالة للتقييم من قبل
املختص.

ح .ﻋﺴﺮ اﻟﻄﻤﺚ Dysmenorrhea
اﻟﺴة
 .العمر عند بدء احليض.
 .مدة الطمث.
 .الفاصل الزمني بني فترات الطمث (من اليوم األول للدورة
إلى اليوم األول من الدورة التالية).
 .تاريخ آخر دورتني.
 .بداية ومدة التقلصات أثناء احليض.
 .وجود أو عدم وجود غثيان ،تقيؤ ،إسهال وآالم الظهر،
دوخة أو صداع أثناء احليض.
 .شدة األعراض (تأثير األعراض على األنشطة اليومية

١٧

مثل الذهاب الى املدرسة وممارسة األنشطة الرياضية
واإلجتماعية).
 .إستخدام األدوية (النوع واجلرعة والتوقيت فيما يتعلق
بظهور التشنجات ،الفعالية من حيث تخفيف األلم وإعادة
القدرة على املشاركة في جميع األنشطة اليومية).
 .التاريخ اجلنسي (النشاط اجلنسي احلالي وأنواع وسائل
منع احلمل؛ وتاريخ األمراض التي تنتقل عن طريق
اإلتصال اجلنسي؛ وتاريخ إلتهابات احلوض).
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .من املهم أن يجرى فحص بدني كامل.
 .ينبغي أن يتم فحص احلوض لدى جميع املراهقات
الناشطات جنسيا بهدف استبعاد األسباب الثانوية لعسر
الطمث ،كمرض إلتهاب احلوض في املقام األول.
 .ومع ذلك فإن فحص احلوض ليس ضروريا عند املراهقات
اللواتي يعانني من أعراض منوذجية من عسر الطمث
االولي واللواتي ليس لديهن تاريخ للجماع املهبلي.
 .إذا اشتبه بانتباذ بطانة الرحم  ،Endometriosisيجب
اجراء فحص للحوض واملهبل عبر الشرج.
إﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
 .إن تشخيص عسر الطمث األولي هو في املقام األول
تشخيص سريري.
 .ومع ذلك ال يزال ينصح بإجراء إختبار احلمل وحتليل البول.
 .وتشمل اإلختبارات األخرى التي ينصح بها إذا مت اإلشتباه
باألسباب الثانوية من عسر الطمث ما يلي:
املسحة املهبلية ومسحة عنق الرحم.
تعداد كامل لكريات الدم.
مستويات الترسب .ESR
مؤشر االلتهابات .CRP
صورة صوتية للحوض.
التصوير بالرنني املغناطيسي :نلجأ إليه كخيار ثان
إذا لم يتم التوصل إلى تشخيص واضح وفي حال
االشتباه بالتواء االنابيب ،انتباذ عميق لبطانة الرحم
 ،Endometriosisأو االشتباه بعضال غ ّدي.
يفضل القيام بتنظير للبطن إذا كانت املسببات ال تزال
مجهولة بعد التقييم بالرنني املغناطيسي.

18

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﻔﺮﻳﻘﻲ
 .يعتمد تشخيص عسر الطمث األولي أساسا على السيرة
الطبية والفحص البدني.
 .بعض النتائج في السيرة أو الفحص اجلسدي قد تثير
االشتباه بعسر الطمث الثانوي .وتشمل هذه النتائج على
سبيل املثال:
تاريخ بدء احليض املؤلم :غير مرجح أن يكون سبب ًا لعسر
الطمث األولي ،النه يرتبط أساسا بدورات التبويض والتي
ال تكون موجودة عادة عند بدء احليض.

.

.

.

.

ألم احليض الذي يزداد سوء ًا بشكل تدريجي وميكن أن
يكون دوري أو غير دوري ،يشير إلى وجود انتباذ في
بطانة الرحم وخاصة عند اللواتي لديهن أفراد في العائلة
يعانني من هذا املرض .وتشمل نتائج الفحص البدني رحم
ثابت وإنخفاض حركة الرحم ،وجود كتل على االنابيب
وجود تدرن بني الرحم واملخرج والعجز اجلنسي.
املراهقات اللواتي لديهن إلتهابات سابقة في احلوض قد
تتطور اللتصاقات مما يؤدي إلى حدوث آالم في احلوض
وخاصة أثناء فترة احليض.
واذا كان يوجد أي تاريخ لاللتهابات املنتقلة جنسيا أو إلفرازات
مهبلية أو عسر اجلماع فهذا يشير حتما لوجود إلتهاب في
احلوض .و يؤدي ذلك الى وجع عند فحص الرحم واالنابيب،
ووجع في عنق الرحم اثناء فحص احلوض .باإلضافة الى
دالالت أخرى كاحل ّمى ووجود إفرازات مخاطية قيحية من عنق
الرحم ،ومعدالت فحص الـ  ESR - CRPمرتفعة.
سيالن الطمث بغزارة قد يشير إلى وجود Leiomyomata
أو  Adenomyosisويرتبط هذا األخير بوجود تضخم رحمي
عند الفحص ويتم التأكد عبرالصورة الصوتية للحوض.

اﻟﻌﻼج
 .لدى املراهقات اللواتي يعانني من عسر الطمث األولي
وبناء على السيرة الطبية وعدم وجود دالئل مرض على
الفحص البدني ،ميكن أن يعطى عالج جتريبي من حبوب
منع احلمل و NSAIDكما هو مبني أدناه (فقط بعد اجراء
إختبار احلمل وحتليل البول).
 .إذا لم يبان أي جتاوب بعد  ٣أو  6دورات للحيض ،يجب
املباشرة بإجراء إختبارات إضافية لتقصي وجود أسباب
ثانوية.
 .ينبغي أن يتم إعادة التقييم كل  6أشهر.
اﻟﻌﻼج ﻏ اﻟﺪواﺋﻲ:

 .احلرارة :توجيه احلرارة الساخنة إلى أسفل البطن بواسطة
وسادة التدفئة أو كيس ماء ساخن أثبت فعالية احلد من
آالم احليض.
 .لم يتم العثور على أدلة تثبت فعالية أية حمية غذائية،
فيتامني أو عالج باألعشاب .كما إن زيادة تناول أحماض
أوميغا  ٣الدهنية أو فيتامني ب ال تظهر أي فائدة للحد من
ألم احليض.
 .التمرين :توجد أدلة محدودة على فوائد بعض التمارين
خلفض آالم احليض.

اﻟﻌﻼج اﻟﺪواﺋﻲ:
 .إبوبروفني  :Ibuprofen 200 -600 mgكل  6ساعات.

 .نابروكسني  :Naproxen 440 -550 mgفي البداية ثم
 220-275 mgكل  12ساعة.
 .حمض ميفيناميك  :Mefenamic acid 500 mgفي
البداية ثم  250 mgكل  6ساعات.

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

 .السيليكوكسيب  ( Celecoxibإذا ال ميكن تقبل االدوية
االخرى) 400mg :في البداية ثم  200mgكل  12ساعة.
 .وسائل منع احلمل الهرمونية:
وسائل منع احلمل األوستروجني/البروجسترون عن
طريق الفم هي اخليار الثاني للعالج إذا فشل عالج
 NSAIDsبعد  ٣دورات شهرية أو اذا لم يكن باإلمكان
حتمل الـ .NSAIDs
و ميكن إستخدامها كخيار أول لعالج املراهقات الناشطات
جنسي ًا اللواتي يرغنب أيضا باستعمال وسائل منع احلمل.
ولذلك ميكن ان يكون للعالج منفعة مزدوجة ضد كل من
احلمل و عسر الطمث.
و باإلضافة تشكل حبوب منع احلمل اخليار األول لعالج
املرضى اللواتي يعانني من عسر الطمث الثانوي بسبب
انتباذ بطانة الرحم .Endometriosis
أما الوسائل الهرمونية األخرى فهي حقن ال Depot
 Medroxyprogesteroneفض ًال عن وسائل منع
احلمل الهرمونية داخل الرحم (لولب  MIRENAالفراز
الليفونورجيستريل داخل الرحم).
وينبغي تقييم املراهقات اللواتي يعانني من عسر الطمث
واللواتي ال يستجنب للعالج املشترك مع  NSAIDو عالج
وسائل منع احلمل الهرمونية ألسباب عسر الطمث الثانوية.
العالج التكميلي والبديل :ال توجد أدلة كافية ملنافع الوخز
باإلبر ،التدليك أو اليوغا في عالج عسر الطمث.
خ -ﺗﻜ ّﻴﺴﺎت اﳌﺒﻴﺾ
)(Polycystic Ovary Syndrome
 .يعتبر من أكثر احلاالت إنتشار ًا عند املراهقات حيث تؤثر
عوارضه على الصحة اجلسدية والنفسية واملظهر اخلارجي.
 .اضافة الى قلق االهل الرتباط احلالة بإضطراب  /إنقطاع

الدورة الشهرية و تأثيرها على الصحة اإلجنابية.
اﻟﻌﻮارض:

.
.
.
.

اضطراب الدورة الشهرية (.)%٨0
كثرة الشعر (.)%70
البدانة (.)%4٩
تدني اخلصوبة (.)%75

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي:

.
.
.
.

ضغط الدم.
الوزن والطول مع إحتساب مؤشر كتلة اجلسم BMI
( 25الى  = ٣0وزن زائد ،أكثر من  = ٣0بدانة).
محيط اخلصر :أكثر من  ٣5إنش ًا ( ٨٨.٩سم) يعتبر غير
طبيعي.
البحث عن عالمات زيادة األندروجني ومقاومة األنسولني:
حب الشباب ،الشعر الزائد ،الصلع ،الشواك األسود
).(Acanthosis nigricans

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ:

ين ّم عن وجود عامالن من العوامل الثالثة التالية:
 .زيادة في األندروجني (باإلعتماد على التشخيص السريري
أو الفحوصات املخبرية).
 .إضطراب اإلباضة.
 .تكيسات املبيض.
ﻣﻌﺎﻳ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺼﻮﺗﻲ:

.
.
.
.

وجود  12جريب  folliclesأو أكثر ،بقياس  2الى  ٩ملم.
حجم املبيض يتجاوز  10سم.٣
في حال وجود تكيس أكبر من  10ملم يجب إعادة الصورة
بعد زوال التكيس.
يكفي وجود املعايير على أحد املبيضني.

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸·ﻳﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٦اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸·ﻳﺔ  Ôﺣﺎﻻت ﺗﻜﻴﺲ اﳌﺒﻴﺾ
 FSHو LH

ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ  LH/FSHا اﻛ àﻣﻦ   ٢٫٠أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت

 SHBGو Free testosterone

ﺗﺪ øﻣﺴﺘﻮى ) (Sex hormone binding globulinا ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﺘﻮﺳﺘãون اﳊﺮ
)(Free testosterone

Androstenedione
DHEA
DHEA-S

ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻃﻠﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻟﻠﻬﺮﻣﻮﻧﺎت اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ

TSH
Prolactin
2 hours 75 g OGTT test
Insulin

ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻓﺤﺺ  Insulinﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻖ  ﺣﺎل وﺟﻮد إﺷﺘﺒﺎه ﺑـ Insulin resistance

١٩

اﻟﻌﻼج اﻟﺪواﺋﻲ:

.

.

.
.
.

.
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حبوب منع احلمل و الـ  Metforminتشكل اخليارات
العالجية املثلى للـ  PCOsعند املراهقات بحسب العوارض
وخطة الرعاية.
منشطات/محفزات االباضة في حالة تدني اخلصوبة
واضطرابات االباضة ) (Clomiphene Citrateاو حقن
هرمونات محفزات االباضة.
مقويات الـ  Dopamineعند وجود نشاط متزايد في الغدة
احلليبية ،او ارتفاع مستوى الـ .Prolactin
حبوب منع احلمل ملعاجلة العوارض (كثرة الشعر ،اضطراب
الدورة الشهرية).
ما يشابه الـ  Metforminيعمل على تعديل اإلضطرابات
في معدل السكر في الدم (و بالتالي يعمل على احلد من
تطور داء السكري) ،باإلضافة إلى تعديل أي اضطرابات
استقالبية واملساعدة على تثبيت انتظام الدورة الشهرية.
بينما ال يساعد على التخفيف من الشعر الزائد و حب
الشباب .تعطى اجلرعات كالتالي 500-850 mg :مبعدل
 ٣مرات يوميا أو  1000 mgمرتني يوميا مع االكل.
 :Inositolيعتبر مركب  Myo-inositolأو
 D-Chiro-inositolعالج ًا بدي ًال فعال ألعراض متالزمة
تكيس املبايض .وقد مت تقييمه في دراسات مزدوجة التعمية
) (Double blinding studiesووجد أنه ساعد النساء
النحيفات والسمينات املصابات مبتالزمة تكيس املبايض
على حد سواء ،وقلّل العديد من األعراض السريرية األولية
للمرض .ومن املعروف أيض ًا أنه يشارك في عملية التمثيل
الغذائي لألنسولني.

د -اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺰاﺋﺪ Hirsutism
اﻟﺴة اﳌﺮﺿﻴﺔ:

 .تأكد من منو شعر داكن على الوجه ،الرقبة ،الصدر،
الظهر ،البطن ،أو أعلى الفخذين.

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي:

.

.
.
.

زيادة منو الشعر على الوجه ،الثدي ،البطن ،الظهر
واألعضاء التناسلية.
صلع ،خاص ًة في مقدمة الرأس ).(Androgenic alopecia
خشونة في الصوت.
صغر حجم الثديني.

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸·ﻳﺔ )رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ :(١٠
 .معدل التسترون في الدم ).(Free testosterone
.DHEAS .
.Prolactin .
.17(OH) Progesterone .

 .اذا كان:
معدل التسترون أكثر من  200 ng/dlيجب إجراء صورة
صوتيــة للتحقــق مــن ورم في املبيض (احتمال Ovarian
.(tumor
 DHEASأكثر من  ،700 µg/dlاحتمال Adrenal
.tumor

 .اذا كان أقل من  ،500 µg/dlعالج العوارض بحبوب
منع احلمل و الداكتون ).(Aldactone
 .اذا كان أكثر من  500 µg/dlيجب االحالة.

اﻟﺪﻗﺔ.
ﺗﻌﺘ· ﻫﺬه ا²رﻗﺎم äﺪودة ّ

٢١

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

Evaluation of Hirsutism
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺰاﺋﺪ:١٠ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ
Complaint of excessive hair growth
History and physical examination
Normal variant

Hirsutism

Symptomatic
treatment
with local
measures

Hypertrichosis
Use local
measures.
Discontinue
offending
pharmacologic
agent.

Examine for virilization.

Virilization present

No virilization

Full hormonal work-up
(DHEAS, testosterone,17-OHP)

Imaging studies
Surgical exploration
Menstrual history
Irregular menses
(anovulation)
Thyroid function
tests

Abnormal
Treat
dysfunction.

Normal

Prolactin

Normal

Consider CAH,
PCOS,
anovulation.

Elevated

Consider
imaging of
pituitary
and/or
ovaries.

Normal
17-OHP
and serum
testosterone

Serum
testosterone

≤200 ng
≥ 200 ng
per dL
per dL
(6.94 nmol per L) (6.94 nmol per L)
Anovulation
Normal pelvic
examination

Palpable
adnexal
mass

Imaging
Surgical exploration

17-OHP

≤200 ng
per dL
(6 nmol per L)
Rules out
adrenal
hyperplasia/
21-hydroxylase
deficiency
≤ 1,000 ng
per dL
(2.2 nmol per L)

≥200 ng
per dL
(6 nmol per L)
ACTH
stimulation
test

≥ 1,000 ng
per dL
(2.2 nmol per L)

Heterozygote Late-onset
carriers of
adrenal
21- hydroxylase hyperplasia/
deficiency 21-hydroxylase
deficiency

Algorithm showing the evaluation of hirsutism. (ACTH = adrenocorticotropic hormone; CAH = congenital adrenal hyperplasia;
DHEAS = dehydroepiandrosterone sulfate; PCOS = polysystic ovary syndrome; 17-OHP = 17 ∂-hydroxy-progesterone)

 أﺳﺒﺎب وﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺰاﺋﺪ:٧ ﺟﺪول رﻗﻢ

CAUSES OF HIRSUTISM, ASSOCIATED LABORATORY FINDINGS,
AND RECOMMENDED ADDITIONAL TESTING
DIAGNOSIS

TESTOSTERONE

17-OHP

LH/FSH

Congenital
adrenal
hyperplasia

Normal to
increased

increased

Normal/ Normal

Polycystic
ovary
syndrome

Normal to
increased

Normal

Normal to
increased LH
and decreased
to normal FSH

Ovarian tumor

increased

Normal

Normal/ Normal

Normal

Adrenal tumor

increased

Normal

Normal/ Normal

Pharmacologic
agents
(exogenous)

Normal

Normal

Idiopathic

Normal

Familial

Normal

PROLACTIN DHEAS
Normal

Normal to
increased

CORTISOL

ADDITIONAL TESTING

Normal to
decreased

ACTH stimulation may be
necessary to make diagnosis.

Normal

Primarily a clinical diagnosis
Consider laboratory testing and
ultrasonography of ovaries to
rule out other disorders/tumors.
Consider screening lipids,
glucose.

Normal

Normal

Ultrasonography or CT to image
tumors

Normal

increased

Normal to
increased

Ultrasonography or CT to image
tumors

Normal/ Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal/ Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal/ Normal

Normal

Normal

Normal

Normal to Normal to
increased increased

Withdrawal of offending agent
recommended

17-OHP = 17-hydroxyprogesterone; LH = luteinizing hormone; FSH = follicle-stimulating hormone; DHEAS = dehydroepiandrosterone
sulfate; ACTH = adrenocorticotropic hormone; CT = computed tomography.

:اﳌﻌﺎﳉﺔ

. ثم يجب إعادة التقييم، أشهر6  توجد عالجات عدة لكن تبقى حبوب منع احلمل العالج األول لفترة.
. خيار العالجات األخرى يعتمد على التقييم الطبي.
.٨ انظر الى اجلدول رقم
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٢٣

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

 اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻟﻌﻼج ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺰاﺋﺪæ اﻻدوﻳﺔ اﻻﻛ:٨ ﺟﺪول رﻗﻢ

MEDICATIONS COMMONLY USED IN THE TREATMENT OF HIRSUTISM
CLASS OF DRUG

DRUG

Dosage

SIDE EFFECTS AND
WARNINGS*

COMMENTS

COST (GENERIC)†

Oral
contraceptives

Ethinyl estradiol
with norgestimate,
desogestrel,
norethindrone,
ethynodiol diacetate

One tablet per
day for 21 days,
followed by sevenday pill- free interval

GI distress, breast
tenderness, headache,
intolerance to contact
lenses

Pregnancy category X No FDA
labeling for treatment of hirsutism
Least androgenic progestin
component preferred

$31.00 per month

Hyperkalemia may occur.
Contraindicated with
hepatic dysfunction, renal
insufficiency, adrenal
disease

Monitor serum potassium during
first cycle with concurrent use
of NSAIDs, ACE inhibitors,
angiotensin-II receptor blockers,
heparin, potassium supplements,
potassium sparing diuretics.

29.00 per month

Ethinyl estradiol with
drospirenone

Spironolactone
(Aldactone)

50 to 200 mg per
day

Hyperkalemia (rare),
theoretic feminization of
male fetus, gynecomastia

Pregnancy category D
Irregular bleeding may occur,
monitor electrolytes.

29.00 per month
(22.00 to 25.00)

Flutamide (Eulexin)

250 mg two to three
times daily

Monitor liver function.

Combine with other method of
contraception.
Pregnancy category D

144.00 per month
(125.00)

Finasteride (Proscar) 5 mg daily

Monitor liver function.

Pregnancy category X

70.00 per month

Dexamethasone

0.5 mg nightly

Weight gain, hypokalemia,
decreased bone density,
immune suppression

Pregnancy category C.
May be combined with oral
contraceptives or Gn-RH agonists
for severe hirsutism.

20.00 per month
(2.00 to 10.00)

Prednisone

5 to 10 mg daily

Pregnancy category C

1.50 per month
(2.00 to 3.00)

Gn-RH agonists
(no FDA labeling
for treatment of
hirsutism)

Leuprolide (Lupron)

5 to 10 mg daily
month for up to six
months

Hot flushes, decreased
bone mineral density,
atrophic vaginitis

Pregnancy category X. Use with
caution for short periods because
of hypoestrogenic effect.

535.00 per month

11.25 mg IM every
three months (depot
form)

May need add-back HT.

Use nonhormonal contraception
during treatment.

1,605.00 for three
months

Antifungal agents
(no FDA labeling
for treatment

Ketoconazole
(Nizoral)

400 mg daily

Scalp hair loss, dry skin,
abdominal pain, fatigue,
headache, vaginal spotting,
hepatotoxicity Monitoring
of hepatic
function necessary

Pregnancy category C
Use as last resort.

231.00 per month
(182.00 to 190.00)

Eflornithine HCI
(Vaniqa)

Apply to face twice
daily at least eight
hours apart.

Skin adverse effects include
acne, erythema, stinging/
burning, dry skin.

Pregnancy category C
May cause mild elevations in
transaminase levels.

42.00 for 30-g tube

FDA approval for reduction
of unwanted facial hair

No significant drug interaction
known

GI distress, lactic acidosis
(rare with mortality nearly
50 percent), numerous drug
interactions Monitor liver
function, confirm normal
renal function before
starting, and monitor.

Pregnancy category B
Resumption of ovulation may
occur.
No FDA labeling for treatment
of PCOS

Antiandrogens
(no FDA labeling
for treatment of
hirsutism)

Glucocorticoids
(no FDA labeling
for treatment of
hirsutism)

of hirsutism)
Topical hair
growth retardant

Insulin-sensitizing
agents (not FDA
approved for
treatment of
hirsutism)

Metformin
(Glucophage)

500 mg twice daily
1,000 mg twice
daily (maximal
dosage 2.0 to 2.5
g per day)` 850 mg
three times daily

47.00 per month
(42.00)

GI = gastrointestinal; FDA = U.S. Food and Drug Administration; NSAIDs = nonsteroidal anti-inflammatory drugs; ACE = angiotensin-converting enzyme;
Gn-RH = gonadotropin-releasing hormone; IM = intramuscular; HT = hormone therapy; PCOS = polycystic ovary syndrome.
*—For more detailed information, consult the package insert provided by the manufacturer of each drug.
†—Estimated cost to the pharmacies (rounded to the nearest dollar) based on average wholesale prices in Red book, Montvale, N.J.: Medical Economics Data,
2002. Cost to the patient will be higher, depending on prescription filling fee.

اﳌﺸﻮرة:

 .من املهم تقدمي املشورة الكاملة للمستفيدات وغالب ًا ما يكن من الشابات.
 .فالعالج يستغرق فترة طويلة لكن التحسن يظهر خالل  ٣أشهر وال مانع أن يضاف عالج إزالة الشعر بعد مرور  6أشهر،
بعد ان يكون قد مت بحث مختلف اخليارات العالجية مع املستفيدة.

ذ -ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺚPremenstrual syndrome -PMS :
تعاني معظم النساء من األعراض اجلسدية والعاطفية املرتبطة بالدورة احليضية ويستخدم مصطلح Premenstrual
 syndromeلالشارة الى هذه األعراض التي تعطل النشاط اليومي بشكل ملحوظ ،وقد سجل إصابة  %20من النساء بهذه
األعراض التي لم تعرف أسبابها.
اﻟﺴة:

 .تظهر األعراض من سبعة الى عشرة أيام قبل بدء احليض خالل مرحلة تشكل اجلسم األصفر في املبيض وتختفي لدى بدء احليض.

ا²ﻋﺮاض اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻳﺒﲔ اﳉﺪول اﻟﺘﺎ °ا ﻋﺮاض اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﳌﺘﻼزﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺚ.
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٩ا²ﻋﺮاض اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﳌﺘﻼزﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺚ
 -اÒﻋﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

 -إﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳉﻠﺪ

 -إﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ

 -اﻟﺘﻬﻴﺞ

 -ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب

 -اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ

 -اﻟﻬﻠﻊ

 -إﻟﺘﻬﺎب اﳉﻠﺪ اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻣﻊ اﳊﻜﺔ

 -اﻟﻌﺪوى

 -ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺔ

 ﺗﻔﺎﻗﻢ إﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳉﻠﺪ ﲟﺎ  ذﻟﻚاﻟﻘﺮوح اﻟﺒﺎردة

 ﺷﻜﺎوى اﻟﻌﲔ -اìﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ

 -اÒرق

 -أﻋﺮاض ﻋﺼﺒﻴﺔ وأﻋﺮاض اÒوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ

 -إﻟﺘﻬﺎب اﳌﻠﺘﺤﻤﺔ

 -ﺻﻌﻮﺑﺔ  اﻟÔﻛﻴﺰ

 -ﺻﺪاع

 -أﻋﺮاض اﳌﻌﺪة واﳌﺼﺮان

 -ﻧﻌﺎس ﻣﻔﺮط

 -دوار

 -اﳌﻐﺺ

 -ﻛﺂﺑﺔ

 -إﻏﻤﺎء

 -اìﻧﺘﻔﺎخ

 -اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎìرﻫﺎق

 ﺧﺪر ،وﺧﺰ أو ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺬراﻋﲔ أو اﻟﺴﺎﻗﲔ

 -اìﻣﺴﺎك

 -اìرﺗﺒﺎك

 -ﻛﺪﻣﺎت

 -اﻟﻐﻀﺐ

 اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﺘﺸﻜﻚ ﻓﺮط اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻧﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎء ﺗﻘﻠﺒﺎت  اﳌﺰاج -إﺿﻄﺮاﺑﺎت  اﻟﻨﻮم

 اﻟﻐﺜﻴﺎن -اﻟﻘﻲء

 ﺧﻔﻘﺎن اﻟﻘﻠﺐ ﺗﺸﻨﺠﺎت  اﻟﻌﻀﻼت -إﺣﺘﺒﺎس اﻟﺴﻮاﺋﻞ

 ﺛﻘﻞ أو ﺿﻐﻂ  اﳊﻮض و آﻻم اﻟﻈﻬﺮ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ -اﳊﻴﺾ اﳌﺆß

 -وذﻣﺔ )ﺗﻮرم اﻟﻜﺎﺣﻠﲔ واﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﻘﺪﻣﲔ(

 ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ )اﻟﺪاﻓﻊاﳉﻨﺴﻲ(

 -ﻗﻠّﺔ اﻟﺒﻮل )ﺗﻀﺎؤل اﻟﺒﻮل(

 -ﺗﻐãات  اﻟﺸﻬﻴﺔ

ﲢﺠﺮ وأ ßاﻟﺜﺪي
ّ

 -اﻟﻬﺒﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ

 -زﻳﺎدة اﻟﻮزن اﻟﺪوري

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي:

 .فحص بدني كامل وحتري عن رشح احلليب ،ورم سطحي ،انتفاخ البطن ،حب الشباب ،حساسية الثديني أو أمراض احلوض:
تكيس املبيض ،تكيس دموي  ،Endometriosisتليف...

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸·ﻳﺔ:

تتضمن:
 .فحص الدم الكامل.
 .فحص كيمياء الدم ).(Blood Chemistry

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ:
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فحص البول.
احتمال فحوصات الغدة الدرقية والبروالكتني.

 .يتم تشخيص الـ  PMSفي حال أعربت السيدة على االقل عن احدى العوارض املؤثرة أواجلسدية التالية خالل األيام
اخلمسة التي تسبق احليض في كل من آخر ٣دورات شهرية (جدول رقم :)10

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

ﺟﺪول رﻗﻢ  :١٠ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺚ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﺴﺪﻳﺔ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ
 -ﻛﺂﺑﺔ

 -ﻗﻠﻖ

 -أ ßاﻟﺜﺪي

 -آﻻم اﻟﺮأس

 -ﻧﻮﺑﺎت ﻏﻀﺐ

 -إرﺗﺒﺎك

 -ﻧﻔﺨﺔ اﻟﺒﻄﻦ

 -ﺗﻮرم اÒﻃﺮاف

 -ﺣﺪة اﻟﻄﺒﻊ

 -ﻋﺰﻟﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﺿﻄﺮاب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺚ اﻻﻛﺘﺌﺎﺑﻲ PMDD-Premenstrual Dysphoric Disorder
ﰎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺎﻳ¼ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻬﺬا ا ﺿﻄﺮاب وﻓﻘ Èﻟﻠﺠﺪول اﻟﺘﺎ:°
ﺟﺪول رﻗﻢ  :١١ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺿﻄﺮاب ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺚ اﻻﻛﺘﺌﺎﺑﻲ
)The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5
ا ﻋﺮاض ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدة  Îﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪورات اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ  Îاﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻳﺠﺐ أن ﺗËاﻓﻖ ﻣﻊ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒ¼ة أو ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻟÓﻧﺸﻄﺔ اﳌﻌﺘﺎدة )اﳌﺪرﺳﺔ واﳊﻴﺎة ا ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(
وﺟﻮد واﺣﺪة أو أﻛ Ôﻣﻦ ا ﻋﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

وﺟﻮد واﺣﺪة أو أﻛ Ôﻣﻦ ا ﻋﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻞ إÕ Öﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
 ٥أﻋﺮاض ﻋﻤﻮﻣﺎ:

 ﺗﻘﻠﺐ اﳌﺰاج واﳊﺰن اﳌﻔﺎﺟﻰء  ،اﻟﺘﺤﺴﺲ ورﻓﺾ  -ﺻﻌﻮﺑﺔ  اﻟÔﻛﻴﺰا}ﺧﺮﻳﻦ
 ﺗﻐ  ãاﻟﺸﻬﻴﺔ واìﻓﺮاط  ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم -اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺘﻬﻴﺞ

 اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻴﺄس ،اﳌﺰاج اﳌﻜﺘﺌﺐ ،أﻓﻜﺎر اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬاﺗﻲ -اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻘﻠﻖ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ

 ﻗﻠّﺔ اìﻫﺘﻤﺎم  اÒﻧﺸﻄﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ وﻗﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔاﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﻬﺰام أو ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻴﻄﺮة
أوﺟﺎع  اﻟﺜﺪي ،ﻧﻔﺨﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻮزن ،أو أوﺟﺎع ﻣﻔﺎﺻﻞ/ﻋﻀﻼت
 -اﻟﻨﻮم أﻛ àﻣﻦ اﻟﻼزم أو ﻋﺪم اﻟﻨﻮم ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ

اذا كان البروالكتني غير طبيعي (مرتفع) اعطي املريضة

اﻟﻌﻼج:

.
.
.
.

إن أهداف عالج متالزمة ما قبل الطمث هي احلد من هذه
األعراض وحتسني االضرابات الوظيفية.
ميكن للمراهقات اللواتي يعانني من أعراض الـ PMS
املتوسطة احلدة االستفادة من ممارسة الرياضة و االسترخاء.
ولم يتم العثورعلى أي أدلة قوية بشأن تناول فيتامني B 6
وفيتامني  ،Eالكالسيوم أو املغنيزيوم في عالج الـ .PMS
وينبغي أن يعطى العالج التالي للمراهقات اللواتي يعانني
من أعراض متوسطة إلى شديدة احلدة من الـ PMS
و اللواتي لديهن :PMDD
مثبطات إمتصاص السيروتونني اإلنتقائية  :SSRIهو
اخليار األول للعالج .وميكن أن تعطى أما بشكل مستمر
أو فقط خالل الطور االفرازي األصفري (أي في القسم
الثاني من الدورة):
 Fluoxetine 20 mg .يومي ًا.
ً
 Sertraline 50 - 150 mg .يوميا أو  100 mgخالل
القسم الثاني من الدورة الشهرية.
 Paroxetine 12.5 - 25 mg .يومي ًا.
وسائل منع احلمل ثنائية الهرمون عن طريق الفم.
اذا كانت األعراض حادة ،ميكن استعمال ) (GnRHملنع
دورة احليض.

).(Bromocriptine

ميكن أيضا اقتراح اآلتي:
 .مضادات االلتهاب غير الستيرويدية )(NSAIDs
 .مدرات البول من نوع .Spironolactone
 .بروجسترون.
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ:

.
.

.
.
.
.
.
.
.

التقييم كل ستة أشهر مع الدعم املتواصل والتشجيع.
اذا كانــت النتائــج غيــر طبيعية ،حدد عالقة االعراض مع
بدء احليض في كل دورة ،واطلب من املريضة تســجيل
مواقيت احليض.
اذا ثبتت العالقة مع الدورة احليضية ،حدد مستوى
البروالكتني وهورمونات الغدة الدرقية.
تثقيف املريضة ومساعدتها.
خفض التوتر.
نظام غذائي صحي ومتوازن ،مع التخفيف من األطعمة الغنية
بالدهون املشبعة والتركيز على األطعمة الغنية باأللياف.
املداومة على التمارين الرياضية.
تخفيف الكافيني ،التدخني ،الكحول.
تناول الفيتامينات قد يساعد املتممات الغدائية :فيتامني ،B 6
فيتامني  ،Eكالسيوم  ،1200-1600 mgمغنيسيوم.

٢٥
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اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺼﺤﺔ ا ﳒﺎﺑﻴﺔ

 .١زﻳﺎدة اﻟﻮزن واﻟﺴﻤﻨﺔ
 .يعاني حوالي ثلث األطفال واملراهقني في الواليات املتحدة إما من زيادة الوزن أو السمنة.
 .في لبنان ،يعاني حوالي  %20من املراهقني الذين تتراوح أعمارهم بني  10و  1٩عاما من زيادة الوزن ( %26.٩لدى الفتيان
و  %14.7لدى الفتيات) و  %5يعانون من السمنة املفرطة ( %7.7لدى الفتيان و  %2.٩لدى الفتيات).
ﺗﻌﺮﻳﻒ
 .تشير زيادة الوزن إلى وجود فائض من الوزن في اجلسم ،في حني تشير السمنة إلى وجود فائض من الدهون.
 .مؤشر كتلة اجلسم ) (BMIهو مقياس معياري للسمنة وزيادة الوزن ،يوفر املبدأ التوجيهي للوزن وعالقته بالطول وهو يساوي وزن
اجلسم (بالكيلوغرام) مقسوما على تربيع الطول (باملتر) .ويبني اجلدول  12أدناه تصنيف الوزن على أساس مؤشر كتلة اجلسم.
ﺟﺪول رﻗﻢ  :١٢ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﳌﺮاﻫﻘﲔ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

اﳌﺮاﻫﻘﲔ ) ٢٠-١٠ﺳﻨﺔ(

اﳌﺮاﻫﻘﲔ ) ٢٤-٢١ﺳﻨﺔ(

ﻧﻘﺺ اﻟﻮزن

 BMIأﻗﻞ ﻣﻦ  ٥ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻤﺮ واﳉﻨﺲ

BMI ≤ 18.5

اﻟﻮزن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

 BMIﺑﲔ اﻟـ  ٥و ٨٥ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻤﺮ واﳉﻨﺲ

18.5 ≤ BMI < 25

اﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ

 BMIﺑﲔ اﻟـ  ٨٥و ٩٥ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻤﺮ واﳉﻨﺲ

25 ≤ BMI < 30

اﻟﺴﻤﻨﺔ

 BMIأﻛ àأو ﻳﻌﺎدل اﻟـ  ٩٥ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻌﻤﺮ واﳉﻨﺲ

30 ≤ BMI < 35

اﻟﺴﻤﻨﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة

 BMIأﻛ àأو ﻳﻌﺎدل  ١٢٠ﺑﺎﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـ ٩٥
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

BMI ≥ 35

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻨﺔ
 .العوامل الوراثية.
 .العوامل البيئية :منط احلياة املستقرة ،تلقي سعرات حرارية أكثر من احتياجات اجلسم.
 .تناول املشروبات الغنية بالسكر املضاف.
 .التلفزيون وألعاب الفيديو :كمية الوقت الذي يقضيه املراهق في مشاهدة التلفزيون له عالقة مباشرة في حصول البدانة.
كما ّ
مت العثور على عالقة بني ممارسة ألعاب الفيديو وزيادة السمنة.
 .النوم :هناك عالقة بني تقصيروقت النوم والسمنة.
 .األدوية.
 .أمراض الغدد الصماء :مثل قصور الغدة الدرقية وداء كوشينغ .Cushing

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺴﻤﻨﺔ
 .حدوث احليض األول بشكل مبكر واضطرابات احليض خالل فترة املراهقة.
 .مضاعفات كثيرة وتشمل داء السكري ،متالزمة األيض ،ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية الدموية األخرى ،الكبد
الدهني ،حتصي القناة الصفراء ،توقف التنفس أثناء النوم.
 .آثار نفسية.
ﻋﻼج اﻟﺴﻤﻨﺔ
 .من املهم اتباع خطة أكل صحية ترتكز على تخفيض السعرات احلرارية مع توخي عدم استبعاد أغذية معينة أو مجموعات غذائية
كاملة ،فاملراهقة هي مرحلة منو مستمر واتباع حمية غذائية غير متوازنة يؤثر سلبا" على النمو البدني الصحيح واملتكامل.
 .ينصح بخسارة الوزن بشكل بطيء وثابت مبا ال يتاجوز  0.5إلى  1كجم في األسبوع .وينبغي نصح املراهقني بطلب
املشورة الطبية بحال أرادوا خسارة الوزن باتباع حميات معينة كحمية النظام الغذائي ذات السعرات احلرارية املنخفضة.
 .ومن املهم أيضا تقدمي املشورة للمراهقني لوضع خطة من شأنها أن متنكنهم احملافظة على وزن صحي و ثابت.
 .وينبغي نصح املراهقني مبمارسة الرياضة بإنتظام ،النها مهمة ملنع زيادة الوزن والسمنة.
ّ
وتتلخص فوائد الرياضة في
 .كما أثبتت آخر الدراسات أهمية الرياضة على الصحة بغض النظر عن تأثيرها على الوزن.
اجلدول  1٣أدناه.
ﺟﺪول رﻗﻢ  :١٣ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪØ
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪ /±اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
-

ﻳﻌﺰز ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻠﺐ واÒوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻮﻟﻴﺴÔول و ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟـ HDL
ﻳﺴﺎﻋﺪ  اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
ﻳﺴﺎﻋﺪ  اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺮي
ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﻘﻮﻟﻮن
ﻳﻘﻮي اﻟﻌﻀﻼت
ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﺎم ﻗﻮﻳﺔ
ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ
ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ |ﺎﻃﺮ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻨﺔ
ﻳﺴﺎﻋﺪ  اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮزن
ﻳﻌﺰز اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻳﻜﻮن ﺻﻮرة اﳉﺴﻢ اﻟﺼﺤﻲ
ّ

 -ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﻘﻠﻖ

.
.
.

.
.
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يوصى املراهقون مبمارسة التمارين الرياضية املعتدلة مبدة ال تقل عن الـ  60دقيقة يومي ًا.
وينبغي أن تتضمن هذه الدقائق الـ  60أنشطة تعزز قوة العضالت والعظام مع تفادي الرياضات التي تشكل ضغط ًا
على العامود الفقري ،وذلك على االقل خالل  ٣أيام في األسبوع.
في الواقع ،هناك  ٣أنواع رئيسية من التمارين:
ﳑﺎرﺳﺔ ا²ﻳﺮوﺑﻴﻚ :جتعل القلب والرئتني يعمالن بجهد أكبر ،حترق املزيد من السعرات احلرارية ،وتساعد على فقدان
الوزن أو احملافظة عليه .ومثال على ذلك املشي والسباحة والرقص.
ﲤﺎرﻳﻦ اﻟﺘﺤﻤﻞ :تبني العضالت وتق ّوي العظام .ومثال على ذلك رفع األثقال.
حتسن املرونة.
ﲤﺎرﻳﻦ اﻟﺘﻤﺪدّ :
من املهم تقدمي املشورة للمراهقني لبدء املمارسة الرياضية ببطء مع زيادة تدريجية في املدة والتمارين مع مرور الوقت.
ينبغي أيضا نصحهم بالقيام باالحماء ملدة  5الى  10دقائق قبل البدء بالرياضة .ويشمل االحماء التمدد وااليروبيك.

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

 .٢اﺿﻄﺮاﺑﺎت ا²ﻛﻞ ﺧﻼل ﻓة اﳌﺮاﻫﻘﺔ
أ .ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ Anorexia Nervosa
 .وهو يصيب املراهقات والشابات بشكل رئيسي ،ويتميز بتشكيل صورة غير طبيعية عن اجلسم واتباع نظام غذائي مبالغ به
مما يؤدي إلى الفقدان الشديد للوزن مع خوف مرضي من اكتساب الوزن.
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ
 .ترفض احلفاظ على وزن جسم مثالي .فيكون وزن اجلسم منخفضا ،عادة أقل بـ  %15من وزن اجلسم املثالي.
 .خوف شديد من أن تصبح بدينة ،على الرغم من نقص وزنها.
 .صورة مشوهة عن اجلسم .االعتقاد بأنها بدينة بالرغم من كونها نحيلة جدا .تنفي خطورة وزنها املنخفض.
 .تشكو من اضطرابات احليض ،انقطاع احليض مما ال يقل عن ثالث دورات متتالية.
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
وفقا ملعايير  ،DSM-5يتم تشخيص حالة فقدان الشهية العصبي عند املريضة بحال ظهور العوارض التالية:
 .االمتناع املستمر عن استهالك السعرات احلرارية نسبة إلى احتياجات اجلسم الطبيعية ،مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ
في وزن اجلسم (بالنسبة للحد االدنى توافقا" مع احتياجات العمر واجلنس ومسار النمو والصحة اجلسدية).
 .اخلوف الشديد من زيادة الوزن أو من أن تصبح بدينة ،سلوك يتداخل مع زيادة الوزن باستمرار (على الرغم من انخفاض
الوزن بشكل ملحوظ).
 .اضطرابات في وزن اجلسم أوالشكل سابقا" ،تقييم ذاتي غير منطقي عن شكل اجلسم والوزن ،أو عدم االعتراف بتدني وزن
اجلسم احلالي باستمرار.
وتستند ش ّدة فقدان الشهية العصبي على مؤشر كتلة اجلسم (انظر اجلدول أدناه):
ﺟﺪول رﻗﻢ  :١٤ﺷﺪة ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ وﻣﺆﺷﺮ اﻟﻮزن
ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

٢

ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﳉﺴﻢ أﻛ àأو ﻳﺴﺎوي  ١٧ﻛﻎ/م
٢

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﳉﺴﻢ ﻣﻦ  ١٦ا  ١٦٫٩٩ﻛﻎ/م

ﺷﺪﻳﺪة

ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﳉﺴﻢ ﻣﻦ  ١٥ا  ١٥٫٩٩ﻛﻎ/م

ﻗﺼﻮى

٢

ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﳉﺴﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٥ﻛﻎ/م

٢

اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ
ﺟﺪول رﻗﻢ  :١٥اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻔﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ
اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ

دﻧﻒ  ،Cachexiaوﻗﻒ اﻟﻨﻤﻮ واﻧﺨﻔﺎض ﺣﺮارة اﳉﺴﻢ

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻘﻠﺐ وا وﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ

ﺿﻤﻮر ﻋﻀﻠﺔ اﻟﻘﻠﺐ ،اﺿﻄﺮاب ﻧﻈﻢ اﻟﻘﻠﺐ  ،Arrythmiaاﻧﺨﻔﺎض ﺿﻐﻂ اﻟﺪم،
واﺣﺼﺎر اﻟﻘﻠﺐ  blockﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اÒو وﺗﻐãات ﻓﻴﻤﻮﺟﺔ ST-T

اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ

اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ ،اﻟﻌﻘﻢ ،اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳊﻤﻞ وﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻮﻻدة

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻐﺪد اﻟﺼﻤﺎء

ﻣﺮض ﻫﺸﺎﺷﺔ اﻟﻌﻈﺎم ،إﻧﺨﻔﺎض ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ ،Hypothyroxemia
ارﺗﻔﺎع اﻟﻜﻮرﺗﻴﺰول  اﻟﺪم  ،Hypercortisolemiaﻧﻘﺺ اﻟﺴﻜﺮ  اﻟﺪم ،ﻣﺮض
اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺒﻮ¨ ذات اﳌﻨﺸﺄ اﻟﻌﺼﺒﻲ

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ

ﺧﺰل اﳌﻌﺪة  ،Gastroparesisاìﻣﺴﺎك ،ﺗﻮﺳﻊ اﳌﻌﺪة ،وزﻳﺎدة وﻗﺖ ﻋﺒﻮر
اﻟﻘﻮﻟﻮن ،اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ وﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺸﺮﻳﺎن اﳌﺴﺎرﻳﻘﻲ اﻟﻌﻠﻮي mesenteric artery
syndrome superior

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﻜﻠﻮي واﻟﺸﻮارد

اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟÔﺷﻴﺢ اﻟﻜﺒﻴﺒﻲ  ،Glomerular filtrationﺣﺼﻴﺎت اﻟﻜﻠﻰ ،ﺿﻌﻒ
ﺗﺮﻛﻴﺰاﻟﺒﻮل ،اﳉﻔﺎف ،ﻧﻘﺺ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم و ﻧﻘﺺ اﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮم  اﻟﺪم ،ﻧﻘﺺ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت،
اﻋﺘﻼل اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺑﻮﺗﺎﺳﻴﻮم اﻟﺪم ،اﻋﺘﻼل اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﺪم

٢٩

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﺮﺋﻮي

ﺗﻠﻒ اﻟﻌﻀﻼت اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ ،ﻓﺸﻞ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ،واﺳÔواح
ﺻﺪري ﻋﻔﻮي  PneumothoraxواﺳÔواح اﳌﻨﺼﻒ ،pneumomediastinum
ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺣﺪات اﻟﺮﺋﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ دون ﺗﺪﻣ ãاﳊﺎﺟﺰ اﻟﺴﻨﺨﻲ

اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ

ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ،ﻧﻘﺺ اﻟﻜﺮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺾ ،وﻧﻘﺺ اﻟﺼﻔﻴﺤﺎت

اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ

ﺿﻤﻮر اﻟﺪﻣﺎغ )اﻧﺨﻔﺾ اﳌﺎدة اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﻀﺎء( ،ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺒﻄﻴﻨﲔ ،ﺗﻠﻒ اﳌﺮﻛﺰ
اﻻدراﻛﻲ ،واﻋﺘﻼل اﻻﻋﺼﺎب اﶈﻴﻄﻴﺔ ،وﻧﻮﺑﺎت ﻋﺼﺒﻴﺔ

اﳉﻠﺪﻳﺔ

) Xerosisاﳉﻠﺪ اﳉﺎف( ،اﻟﺸﻌﺮ ) Lanugoﺷﻌﺮ ﻧﺎﻋﻢ وداﻛﻦ(Telogen effluvium ،
)ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺸﻌﺮ() carotenoderma ،اﺻﻔﺮار اﳉﻠﺪ( ،وﻧﺪوب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻀﺮ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ )ﺟﺮوح وﺣﺮوق(

اﻟﻌﻀﻼت

ﻫﺰال اﻟﻌﻀﻼت

ﻧﻘﺺ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت

ب .اﻟﺸﺮه اﳌﺮﺿﻲ اﻟﻌﺼﺒﻲ
 .ويتميز بنوبات متكررة من الشراهة عند تناول الطعام تليها
سلوكيات غير الئقة مثل التقيؤ الذاتي لتجنب زيادة الوزن.
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
وفقا ملعايير  ،DSM-5يتم تشخيص وجود الشره املرضي
العصبي عند املريضة بحال ظهور العوارض التالية:
 .األكل ،في فترات متقطعة (على سبيل املثال كل ساعتني)،
وكمية الطعام تكون بالتأكيد أكبر من ما يتناوله معظم
الناس خالل فترة مماثلة من الزمن وحتت ظروف مماثلة.
 .الشعور بعدم السيطرة على األكل خالل هذا الوقت.
 .السلوك التعويضي غير املناسب املتكرر من أجل منع
زيادة الوزن ،مثل التقيؤ الذاتي ،سوء استخدام املسهالت
و مدرات البول ،أو األدوية األخرى ،والصوم ،أو ممارسة
الرياضة املفرطة.
 .حتدث الشراهة والسلوكيات التعويضية غير الالئقة على
حد سواء عند تناول الطعام ،في املتوسط ،مرة واحدة
على األقل في األسبوع ملدة ثالثة أشهر.
 .يتأثرالتقييم الذاتي لشكل اجلسم والوزن على نحو غير مالئم.
 .ال يحدث االضطراب حصر ًا خالل نوبات فقدان الشهية
العصبي.

ت .ﺗﺄﺛ اﻟﺴﻤﻨﺔ ،وﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ
اﻟﻌﺼﺒﻲ ،واﻟﺸﺮه اﳌﺮﺿﻲ اﻟﻌﺼﺒﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﺤﺔ اÃﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ
 .ميكن أن يكون لسلوكيات الرجيم والتغذية تأثير ًا هائ ًال على
الصحة اإلجنابية للمراهقني.
 .اﻟﺴﻤﻨﺔ :قد أوقد ال تؤثر على الصحة اإلجنابية
للمراهقني .ونقتفي آثارها أساسا من خالل التغيرات
الهرمونية .ومن اجلدير بالذكرأن فقدان الوزن بنسبة ال تقل
عن  %10قد يحسن اجلانب الهرموني.
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 .ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬﻴﺔ اﻟﻌﺼﺒﻲ :املراهقون الذين يعانون من
فقدان الشهية العصبي يلجأون عادة للمساعدة الطبية بسبب
انقطاع الطمث الناجم عن فقدان الوزن .فإن فقدان السعرات
احلرارية الشديد قد يسبب بانحسار عمل الغدة النخامية مما
يؤدي إلى انخفاض إنتاج  LHو  FSHو بالتالي انخفاض
هرمون االستروجني و عدم حصول اإلباضة.
 .اﻟﺸﺮه اﳌﺮﺿﻲ اﻟﻌﺼﺒﻲ :يحدث عدم انتظام الدورة
الشهرية حلوالي  %50من املرضى الذين يعانون من الشره
املرضي العصبي خاصة إذا كان الوزن احلالي للمراهق
أقل من  %٨5من الوزن السابق .وهذا يؤدي إلى حدوث
خلل هرموني.

ث .اﳌﺸﻮرة ودور ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
.

.

.
.

.
.

.

عندما يتم تشخيص اضطرابات األكل لدى املراهقني ،يجب
ان تؤخذ العوامل النفسية واالجتماعية والسريرية بعني
االعتبار في البداية ،تليها إعادة التقييم الدورية.
ننصح باتباع نهج نظامي .وتهدف املعاجلة إلى إنشاء أمناط
جديدة من كيفية التفكير في الطعام و مساعدة املراهق على
التعامل مع سلوك تناول الطعام وكيفية التفكير به.
عادة ما يشمل النهج فريق متعدد التخصصات من األطباء
واملمرضني وأخصائيي التغذية وأخصائيي الصحة السلوكية.
يق ّيم األطباء عادة املضاعفات الطبية ،ومراقبة الوزن
والتغذية ،ويساعدون على إدارة استراتيجيات أعضاء
الفريق اآلخرين ،و يلعبون دور املنسقني لرعاية املريض.
يوفر خبراء التغذية معلومات عن النظام الغذائي الصحي
وتنظيم الوجبات.
ويقوم العاملون في مجال الرعاية الصحية السلوكية بأداء
السلوك املعرفي ،العالقات الشخصية والعالج األسري،
وميكنهم أن يساعدوا بتقدمي األدوية.
ان الكثير من املراهقني ينظرون للطبيب كمصدر معلومات
موثوقة مبا يتعلق بصحتهم.

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

 .إال انهم غالبا ما يكونوا مترددين لزيارة الطبيب ألسباب عدة أهمها تخ ّوفهم من إنعدام السرية ،صعوبة التواصل ،عدم
التعاطف  ،lack of empathyواالعتقاد الضمني بأن الطبيب سوف ُيج ِّرمهم.
هنا تكمن أهمية التواصل مع املراهق باعتماد اللغة التي يستعملها ،وبدون استعالء ،اشعاره باألمان وبأن املعلومات ستبقى سرية.
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺮاﻫﻖ:
 ﻻ ﺗﺨﻒ او ﺗÔدد ﻣﻦ ﻃﺮح ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش :ﻓﺎﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﶈﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎÛﺎﻃﺮ واﻟﺘﻐãات اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﻛàﺣﺪوﺛ äﻋﻨﺪ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،اﻻ أﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺮؤون ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺣﻬﺎ
 ﻣﺒﺎدرة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﻔﺘﺢ ﻫﺬه اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﳌﺮاﻫﻖ ﺑﺄن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺘﺴﺎؤﻻﺗﻪ  ﻫﺬا ا^ﺎل أو أي ïﺎل آﺧﺮذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ
ﻣﻬﺪدة ،وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﺜﻼً :ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻳﺸﻌﺮون
 ﻟﺘﻜﻦ اﻻﺳﺌﻠﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ واﺳﻌﺔ وﻏãّ
ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ رﻓﺎﻗﻬﻢ ﻟﺘﺪﺧﲔ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ،ﺷﺮب اﻟﻜﺤﻮل أو ﺗﻨﺎول اÛﺪرات ،ﻫﻞ ﻣﺮرت ﲟﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؟
 اﻟﺘﻨﺒﻪ ﻟﻮﺟﻮد أﺳﺒﺎب ﻏ ãﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺔ :ﻏﺎﻟﺒ äﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻏ ãواﺿﺢ ،ﻓﺒﻌﺾاﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻗﺪ ﻳﺨﺘÈون اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﻧﻪ أﻫﻞ ﻟﺜﻘﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺎرﺣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟ@ﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺔ
 ﺗﺒﲔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻖ :ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺂﺑﺔ ،ﻗﻠﻖ ،ﺗﻔﻜ ãﺑﺎﻻﻧﺘﺤﺎر ،إﺿﻄﺮاﺑﺎت  اﻟﺸﻬﻴﺔ ،ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﻓﺎقأو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  .ﺣﺎل ﺗﻮاﺟﺪ أي ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻦ اﻻﻓﻀﻞ اìﺣﺎﻟﺔ ìﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﻫﺬا ا^ﺎل

 .فيما يلي بعض االسئلة التي تساعد على تقصي احلالة النفسية االجتماعية التي يعيشها املراهق وعلى حتديد املجال
الذي يعاني من مشكلة فيه.
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ:

.
.
.
.

اين تعيش االن و من يعيش معك؟
كيف يتدبر الذين يعيشون معك في املنزل األمور فيما بينهم؟
ملن تذهب طلبا املساعدة اذا واجهت مشكلة؟
هل غيرت مكان سكنك مؤخرا؟

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:

 .ما هي أفضل /أسوأ مواد تتعلمها؟
 .كيف تتعامل مع رفاقك ،أساتذتك ،بقية التالميذ؟
 .هل تغيرت عالماتك مؤخرا؟

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت:

.
.
.
.
.

ماذا تفعل في أوقات فراغك ،خارج املدرسة؟
هل متارس الرياضة بشكل منتظم؟
هل لديك هوايات؟
كم من الوقت متضي مبشاهدة التلفزيون ،اللعب على الكومبيوتر؟
هل لديك أصدقاء تثق بهم؟

ا¸ﺪرات:

 .كم عدد االشخاص من عمرك ومن حولك الذين جربوا التدخني أو تناولوا املخدرات أو الكحول ،ماذا عن أصدقائك؟
 .هل جربت أيا منها ؟ اذا نعم ،هل تفكر بالتوقف؟

اﳉﻨﺲ:

.
.
.
.

هل متارس العادة السرية  /االستمناء؟
بعض االشخاص الذين هم بعمرك قد يباشرون مبمارسة العالقات اجلنسية ،هل لديك اي عالقة جنسية مع احد؟
ماذا ستفعل او ممكن ان تفعل لتحمي نفسك من االمراض املتناقلة باملمارسة اجلنسية ؟ أو من احلمل؟
هل ملسك احد بطريقة أشعرتك بعدم االرتياح؟

.
.
.
.

هل فكرت مرة ان احلياة بال قيمة وال تستحق ان نعيشها؟
هل فكرت مرة أو حاولت ان تقتل او تؤذي نفسك؟
إذا كان اجلواب نعم ،هل فكرت بخطة لتؤذي أو تقتل نفسك؟
متى كانت املرة األخيرة التي راودتك هذه االفكار؟ ماذا تشعر نحوها اآلن؟

اﻟﻜﺂﺑﺔ و ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺘﺤﺎر:

٣١
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اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ

اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﲔ
 .١ﻣﺒﺎدىء اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﲔ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

السرية.
اخلصوصية.
التطبيع.
اإلحترام.
جتنب اإلفتراضات.
اإلستجواب الدقيق.
اإلستماع إلى الردود.
جتنب املصطلحات الطبية.
حتديد الروابط.
التفكير في الوقاية.
معرفة موارد املجتمع.

 .٢ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ
أ .اﻟﺴة اﳉﻨﺴﻴﺔ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ينبغي أن تؤخذ السيرة اجلنسية أثناء مرحلة املراهقة املبكرة ويتم حتديثها سنوي ًا على األقل.
البدء بالعمر اجلنسي :إذا لم يكن املراهق ناشط ًا جنسي ًا ،يجب تقييم شروعه الى الزواج وتخطيطه للممارسة اجلنسية.
تقييم راحته بالنسبة للتغيرات اجلسدية.
تقييم حدوث اإلستمناء.
السؤال عن العادة السرية.
املشاركة في العالقات اجلنسية املهبلية أو عن طريق الفم أو الشرج.
تفاصيل الشركاء احلاليني والسابقني (اجلنس ,العدد).
اجلماع اجلنسي في اخلارج أو مع شركاء من بالد أخرى.
أعراض أو مخاوف من األمراض التي تنتقل عبر اإلتصال اجلنسي احلالي.
تاريخ ونتائج فحوصات األمراض املنقولة جنسيا.
إختيار وسائل منع احلمل واإلستخدام الفعلي ،التعرف على وسائل منع احلمل في حاالت الطوارىء.
إستخدام الواقي الذكري والتأكد من أن املراهق يعلم كيفية إستخدامه بشكل صحيح.
إستخدام طرق احلماية من األمراض املنتقلة جنسيا أو احلمل من قبل الشركاء.
اإلعتداء اجلنسي (اللفظي أو اجلسدي).
مشاكل في اآلداء اجلنسي.
تفاصيل عن الدورة الشهرية ،فحص خاليا عنق الرحم ،وتاريخ احلمول والوالدة عند اإلناث.
تاريخ التحصني وخاصة بالنسبة للقاحات الوقائية للصحة اإلجنابية.
التاريخ الدوائي مبا في ذلك احلساسية ،العالج الذاتي واستخدام األدوية دون وصفات وإستخدام احلقن.

ﻧﻮع ا²ﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻫﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳉﻨﺴﻲ:
 ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ  اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎ¨؟ ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ؟ ﻫﻞ ﺷﺮﻛﺎؤك رﺟﺎل؛ ﻧﺴﺎء أم اìﺛﻨﲔ ﻣﻌﺎ؟ ﻛﻢ ﻛﺎن ﻋﺪد ﺷﺮﻛﺎؤك  اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ؟ اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ؟  ﺣﻴﺎﺗﻚ؟راض ﻋﻦ آداﺋﻚ اﳉﻨﺴﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻳﻜﻚ ؟
 ﻛﻢ أﻧﺖ ٍ ﻫﻞ أﺣﺴﺴﺖ ﺑﺄي ﺗﻐﻴ  ãرﻏﺒﺘﻚ اﳉﻨﺴﻴﺔ أو  وﺗãة اﻟﻨﺸﺎط اﳉﻨﺴﻲ  ﺣﻴﺎﺗﻚ )ﻛﺬﻟﻚ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻳﻜﻚ(؟ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻔãوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؟ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺪم أو إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻮﺧﺰ
 ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أو ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ أي ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﺮّ
ﻋﺮﺿﻮك ﻟﻬﺬا اﳋﻄﺮ؟
ـﺮﻛﺎء
ـ
ﺷ
ﻟﻚ
ﻛﺎن
أو
ـﻴ،ä
ـ
ﺟﻨﺴ
اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ
ﺑﺎÒﻣﺮاض
ﺑﺎìﺑﺮ أو ﺗﻌﺎﻃﻲ اÛﺪرات أو اﺻﺎﺑﺘﻚ
ّ
 ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ أي ﻣﺮض ﺟﻨﺴﻲ؟ ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن ﰎ إﺧﺘﺒﺎرك ﻟﻔãوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؟ ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ أن ﲡﺮي أي ﻓﺤﻮﺻﺎت؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ اìﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔãوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ/اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﳌﻨﻊ اﳊﻤﻞ؟ ﻫﻞ ﲢﺎوﻟﲔ أن ﺗﺼﺒﺤﻲ ﺣﺎﻣﻼً؟)أو أم ﻟﻮﻟﺪ( ﻫﻞ ﺗﺸﺎرك  اﳉﻨﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ؟ اﳉﻨﺲ اﻟﺸﺮﺟﻲ؟ ﻫﻞ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أﻧﺖ وﺷﺮﻳﻜﻚ أي أﺟﻬﺰة أو ﻣﻮاد ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺘﻌﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻚ؟ ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أي أ ßأﺛﻨﺎء اﳉﻤﺎع؟ اﳌﺮأة :ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أي ﺻﻌﻮﺑﺔ  اﻟﻮﺻﻮل ا اﻟﻨﺸﻮة اﳉﻨﺴﻴﺔ؟ اﻟﺮﺟﻞ:ﻫﻞ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ أي ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اìﻧﺘﺼﺎب؟ ﺻﻌﻮﺑﺔ  اﻟﻘﺬف؟ ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أي أﺳﺌﻠﺔ أو إﺳﺘﻔﺴﺎرات ﺣﻮل ا}داء اﳉﻨﺴﻲ اﳋﺎص ﺑﻚ؟ﻳﺨﺺ ﻧﺸﺎﻃﻚ اﳉﻨﺴﻲ ؟
 ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي ﺗﻐﻴ ãﺗﺮﻏﺐ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎّ

ب .اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
 .تشكل الوقاية العامل األهم حلماية الصحة اجلنسية عند املراهقني .وتكون الوقاية على عدة مستويات :االرشاد ،املشورة،
التحصني والفحص.
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اÃﺳﺘﺒﺎﻗﻲ واﳌﺸﻮرة
 .من املهم ملقدمي الرعاية الصحية تقدمي املشورة للمراهقني.
 .ويهدف التثقيف الصحي الى احل ّد من املخاطر اجلنسية بني املراهقني.
 .ونذكر على سبيل املثال النقاش حول وسائل منع احلمل مبا في ذلك وسائل منع احلمل في حاالت الطوارىء ،مخاطر احلمل
واألمراض؛ واكتساب املهارات ملناقشة املخاطر اجلنسية مع الشركاء.
 .ميكن توزيع كتيبات ومواد التثقيف الصحي على املراهقني.
 .ومن املهم أيضا إشراك أولياء األمور وخاصة خالل مرحلة الطفولة وتشجيعهم على إجراء محادثات مناسبة تنموي ًا
مع أطفالهم تستمر حتى نهاية فترة املراهقة  :عن اجلنس؛ وغيرها من املواضيع احلساسة.
 .و تؤكد الدراسات أيض ًا على أهمية التثقيف الصحي وبرامج التوعية في املدارس واملجتمع أو حتى األماكن الدينية.
اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
 .ينبغي أن تعطى اللقاحات املتعلقة بالصحة اإلجنابية مثل إلتهاب الكبد (ب) ولقاحات فيروس الورم احلليمي البشري
للمراهقني.
اﻟﻔﺤﺺ
 .ويشمل الفحص الكشف عن األمراض التي تنتقل عن طريق اإلتصال اجلنسي؛ والكشف املبكر عن سرطان عنق الرحم.
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اﻟﺼﺤﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﻴـــﻦ واﻟﺸﺒــﺎب

وﺻﻒ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻣﻦ ا²ﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اÃﺗﺼﺎل اﳉﻨﺴﻲ:
 ﻳﺠﺐ اﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﻜﻼﻣﻴﺪﻳﺎ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﺟﻨﺴﻴä ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻴﻼن  Gonorrheaﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﺟﻨﺴﻴäﻳﻘﺪم اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺪوى ﻓãوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 -وﻳﻨﺒﻐﻲ أن َ ُ

 ﻓﺤﺺ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ :ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﺗﺒﺪأ اﳌﺮاﻫﻘﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﺟﻨﺴﻴ äﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻔﺤﺺ ﻣﺴﺤﺔ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟـ  .٢١ﻳﺠﺐ ﺗﻜﺮار اﻟﻔﺤﺺ ﻛﻞ  ٣ﺳﻨﻮات ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اÒﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋ Èاìﺗﺼﺎل اﳉﻨﺴﻲ

٣٥
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اﳉﺰء اﻟﺴﺎدس

ﺻﺤﺔ اﳌﺮأة  ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت  /ﻤﻮﻋﺔ
اﳋﺪﻣﺎت اوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ اﳊﺪ ادﻧﻰ
ﻟﻠﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ  ﺣﺎﻻت ازﻣﺎت
 .١ﻣﻘﺪﻣﺔ
. .إن.مجموعة.خدمات ). MISP (Minimum Initial Service Packageللصحة.اإلجنابية.في.حاالت.األزمات.هي.مجموعة.من.األنشطة.
ذات.األولوية.التي.يتم.تنفيذها.أثناء.بداية.حالة.الطوارئ(.صراعات.أو.كوارث.طبيعة)..وعند.تطبيق.هذه.اخلدمات.في.األيام.
األولى.من.حالة.الطوارئ.،فإنها.تنقذ.حياة.األشخاص.وتقي.من.األمراض.،والسيما.بني.النساء.والفتيات..لكن.إهمال.الصحة.
اإلجنابية.في.حاالت.الطوارئ.يؤدي.إلى.عواقب.وخيمة.:كالوفيات.التي.ميكن.الوقاية.منها.بني.األمهات.واألطفال.،العنف.
اجلنسي.وما.يلي.ذلك.من.حاالت.احلمل.غير.املرغوب.وعمليات.اإلجهاض.غير.اآلمنة.،وانتشار.فيروس.نقص.املناعة.البشرية.
. .مجموعة.خدمات.MISP.هي.معيار.للجهات.الفاعلة.اإلنسانية.،حيث.أنها.حتدد.أ ّيا.من.مكونات.الصحة.اإلجنابية.هي.األكثر.
أهمية.فتمنع.الوفاة.واإلعاقة.،والسيما.بني.النساء.والفتيات.،في.بيئات.الطوارئ...
. .ومع.أنه.ينبغي.أن.تكون.خدمات.الصحة.اإلجنابية.متاحة.جلميع.السكان.مبجرد.أن.يستقر.الوضع.،فإن.تقليل.انتقال.فيروس.
نقص.املناعة.البشرية.،الوقاية.من.العنف.اجلنسي.،تقدمي.الرعاية.للناجيني.من.العنف.اجلنسي.،ضمان.عمليات.الوالدة.
النظيفة.والوصول.إلى.رعاية.التوليد.الطارئة.في.األيام.األولى.من.األزمة.،كل.هذه.متثل.أولوية.ألن.هذه.األفعال.ستنقذ.حياة.
األشخاص.وتقي.من.األمراض.
. .تقدم.أيضا.احلزمة.معلومات.وتوجيهات.ملناصرة.الصحة.اجلنسية.واالجنابية.للمراهقني/ت.ولتنفيذ.تدخالت.الصحة.اجلنسية.
واالجنابية.التي.تشمل.املراهقني/ات..
. .كما.أن.مجموعة.خدمات.MISP.تبني.األساس.خلدمات.صحة.إجنابية.شاملة.فيما.يستقر.الوضع.وحني.يتم.تنفيذ.كل.مكونات.
مجموعة.خدمات..MISP.

 .٢اﻟﻬﺪف
. .إن.هدف.مجموعة.خدمات.MISP.هو.أن.تقلل.من.نسبة.الوفيات.واالعتالل.واإلعاقة.بني.املجموعات.السكانية.املتأثرة.
باألزمات.،والسيما.النساء.والفتيات.واملراهقني/ات.
. .وقد.تكون.هذه.املجموعات.السكانية.من.الالجئني.،أشخاص.مشردين.داخلي ًا.أو.مجموعات.سكانية.تستضيف.الجئني..
أو.أشخاص ًا.مشردين.داخلي ًا.

 .٣ﳌﺎذا ﲤﺜﻞ ﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت  MISPأوﻟﻮﻳﺔ؟
. .في.حني.أنه.ال.ينبغي.حتويل.املوارد.عن.التعامل.مع ًا.لتهديدات.الصحية.الكبيرة.األخرى.،فإن.تطبيق.مجموعة.خدمات.MISP.
هو.شيء.الزم.وضروري.لتقليل.حاالت.الوفاة.واالعتالل.التي.تتعرض.لها.النساء.والفتيات.على.وجه.خاص..
. .توجد.أولويات.صحية.متعارضة.متعددة.في.أية.حالة.طوارئ.،مثل.التعامل.مع.اإلسهال.،واحلصبة.،والعدوى.التنفسية.احلادة.،
واملالريا.وسوء.التغذية.،لكنه.يلزم.أيض ًا.التطرق.جلوانب.محددة.في.الصحة.اإلجنابية.،مثلما.مت.التعبيرعنه.في.مجموعة.
خدمات.MISP.وبد ًال.من.محاولة.تنفيذ.مجموعة.واسعة.من.أنشطة.الصحة.اإلجنابية.،فإن.تقييد.نطاق.الصحة.اإلجنابية.في.
مرحلة.الطوارئ.على.مجموعة.خدمات.MISP.يضمن.االهتمام.املُ َر َّكز.على.اإلجراءات.األساسية.في.حاالت.الطوارئ.حيث.
تكون.املوارد.البشرية.واملادية.نادرة.

 .٤ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ ﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت   MISPﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ؟
. .إن.حياة.األشخاص.املشردين.،والسيما.النساء.والفتيات.،تتعرض.للخطر.حني.ال.يتم.تطبيق.مجموعة.خدمات.MISP.وعلى.سبيل.
املثال.،فإن.النساء.والفتيات.ميكن.أن.يتعرضن.خلطر.العنف.اجلنسي.عند.محاولتهن.احلصول.على.الطعام.،واحلطب.،واملياه.،
واملراحيض..وقد.يكون.مأواهن.غير.مناسب.حلمايتهن.من.املتطفلني.أو.رمبا.يتم.وضعهن.في.مكان.إقامة.يحرمهن.من.اخلصوصية..
. .واألشخاص.الذين.في.السلطة.قد.يستغلون.النساء.والفتيات.الضعيفات.عن.طريق.منع.الوصول.إلى.البضائع.األساسية.مقابل.
اجلنس.
. .وقد.تسمح.عدم.مراعاة.االحتياطات.العامة.في.بيئة.الرعاية.الصحية.بانتقال.فيروس.نقص.املناعة.البشرية.للمرضى.أو.العمال.
الصحيني.
َيصرِ ّي)..
. .وبدون.وجود.نظام.لإلحالة.لنقل.املرضى.الذين.يحتاجون.خلدمات.رعاية.التوليد.الطارئة(.على.سبيل.املثال.ال َفت ٌْح.الق َ
إلى.منشأة.صحيةُ .م َج َّهزة.،فإن.النساء.قد.يلقني.حتفهن.أو.يعانني.من.إصابات.طويلة)..
. .وفي.حاالت.األزمات.يكون.املراهقون(.وخصوصا.الفتيات.منهم).عرضة.لالستغالل.اجلنسي.ويلجأ.الكثير.من.املراهقني/ات.
وبضمنهم.الصغار.منهم.الى.بيع.اجلنس.لتلبية.احتياجاتهم.واحتياجات.عوائلهم.وقد.يكونون.عرضة.خلطر.التجنيد.قي.القوات.
املسلحة.أيض ًا..
. .يؤدي.أيضا.عدم.التمكن.من.الوصول.الى.معلومات.حول.الصحة.اجلنسية.واالجنابية.والتعطل.في.تلك.اخلدمات.الى.زيادة.
خطورة.تعرضهم.الى.االستغالل.واالساءة.اجلنسية.وفيروس.فقدان.املناعة.واألمراض.املنقولة.جنسيا.واحلمل.غير.املرغوب.فيه.
واجهاضات.غير.آمنة.
. .تقدم.مجموعة.خدمات.MISP.ملخص ًا.للخطوات.األساسية.التي.يلزم.اتخاذها.لتجنب.هذه.العواقب.السلبية.

 .٥ﻣﻦ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت  MISP؟
. .إن.موظفي.الوكاالت.اإلنسانية.هم.املسؤولون.عن.ضمان.تنفيذ.أنشطة.مجموعة.خدمات.MISP.ذات.األولوية.
. .أنشطة.مجموعة.خدمات.MISP.ليست.مقصورة.على.موظفي.الصحة.اإلجنابية.أو.حتى.القطاع.الصحي.العام..حيث.أن.
مجموعة.خدمات.MISP.تتداخل.في.كل.القطاعات.باإلضافة.إلى.قطاع.الصحة.،مبا.في.ذلك.األمن.الغذائي.،خدمات.املياه.
والصرف.الصحي.واملأوى.

 .٦أﻫﺪاف وأﻧﺸﻄﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت  MISPواﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ/ات )رﺳﻢ رﻗﻢ (١
. .حتديد.املنظمات.واألفراد.لتسهيل.تنسيق.وتطبيق.مجموعة.خدمات.MISP.عن.طريق:
.ضمان.تواجد.املُن ِ َّسق.العام.للصحة.اإلجنابية.وقيامه.مبهامه.حتت.فريق.التنسيق.الصحي.
.ضمان.تواجد.النقاط.احملورية.للصحة.اإلجنابية.في.املخيمات.ووجود.الوكاالت.املُن ِ َّفذة.
.إتاحة.املواد.لتطبيق.مجموعة.خدمات.MISP.وضمان.استخدامها.
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺰﻣﺔ اﳊﺪ ا§دﻧﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮاﻫﻘﲔ/ات
 اﻟوﻳــﺞ ﻫﺘﻤــﺎم ﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺼﺤــﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻫﻘــﲔ /ت ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﺰﻣﺔ اﳊــﺪ ادﻧﻰ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت. ﺗﺸــﺨﻴﺺ اﳌﺮاﻫﻘــﲔ/ات اﻛــ ﻋﺮﺿــﺔ ﻟﺻﺎﺑــﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ. -ﺗﺰوﻳــﺪ اﳌﺮاﻫﻘــﲔ/ات ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺣــﻮل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤــﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة وأﻣﺎﻛﻦ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.

. .منع.العنف.اجلنسي.وعالج.عواقبه.وتوفير.املساعدة.املناسبة.للناجيني.عن.طريق:
.ضمان.وجود.وجهوزية.النظم.حلماية.السكان.املشردين.،خاصة.النساء.والفتيات.،من.العنف.اجلنسي.
.ضمان.توفر.اخلدمات.الصحية.،خاصة.الدعم.النفسي.واالجتماعي.،للناجيني.من.العنف.اجلنسي.
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ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ٣

ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺰﻣﺔ اﳊﺪ ا§دﻧﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮاﻫﻘﲔ/ات
 ﺗﻮﻓــ ªرﻋﺎﻳــﺔ ﺻﺪﻳﻘــﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘــﲔ/ات ¨ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﳉﻨﺴــﻲ. ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺒﻜﺔ ﻣﺘﻌــﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ﻟﻐــﺮض اﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﲔ/ات اﻟﺸــﺒﺎب ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨــﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ. زﻳــﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ا´ﺘﻤﻌﻲ ﻣــﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﻫﻘﲔ/ات. -رﺑــﻂ اﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﳉﻨﺴــﻲ ﺑﺎﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ.

. .تقليل.انتقال.فيروس.نقص.املناعة.البشرية.عن.طريق:
.فرض.احترام.االحتياطات.العامة.
.ضمان.توفر.العوازل.الطبية.املجانية.
.ضمان.سالمة.نقل.الدم.
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺰﻣﺔ اﳊﺪ ا§دﻧﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮاﻫﻘﲔ/ات
 ﺗﻮﻓــ ªاﳊﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﳌﻮاﻧــﻊ اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ ¹ﺎﻧــ¸ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏــ ªﻋﻠﻨﻴﺔ ¨ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﻮﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ/ات. اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻮﻓــﺮ اﳋﺪﻣــﺎت اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘــﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻖ/ة ،وﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻀﺮون ا¼ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼﺤﻴــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔﳌــﺎ ﻳﻌﺎﻧــﻮن ﻣﻦ أﻋﺮاض ﻟÂﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴــﻴ¸.

. .منع.الوفيات.واالعتالل.املفرط.بني.األمهات.واملواليد.عن.طريق:
.توفير.أدوات.والدة.نظيفة.جلميع.النساء.احلوامل.والقابالت.لتعزيز.الوالدة.النظيفة.في.املنازل.
.توفير.أدوات.الوالدة.للقابالت(.من.منظمة.األمم.املتحدة.للطفولة.أو.ما.يعادلها).لتسهيل.الوالدة.النظيفة.واملأمونة.في.املرفق.الصحي.
.البدء.في.إنشاء.نظام.إحالة.لعالج.احلاالت.الطارئة.في.الوالدة.
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺰﻣﺔ اﳊﺪ ا§دﻧﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮاﻫﻘﲔ/ات
 ﺗﻮﻓ ªاﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ ¨ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ. اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺧﺮى ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻻت ﺣﻤﻞ اﳌﺮاﻫﻘﺎت ورﺑﻄﻬﻦ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ. -ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻠﺠﻮء ا¼ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﳉﻤﻴﻊ اﻣﻬﺎت اﳌﺮاﻫﻘﺎت.

. .التخطيط.لتوفير.اخلدمات.الشاملة.للصحة.اإلجنابية.،ودمجها.في.الرعاية.الصحية.األولية.،حسب.ما.تسمح.احلالة.عن.طريق:
.جمع.املعلومات.األساسية.التي.حتدد.مواقع.لتقدمي.اخلدمات.الشاملة.للصحة.اإلجنابية.في.املستقبل.
.تقييم.العاملني.وحتديد.نظم.التدريب.
.حتديد.قنوات.الشراء.وتقييم.االستهالك.الشهري.للعقاقير.
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺰﻣﺔ اﳊﺪ ا§دﻧﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮاﻫﻘﲔ/ات
 اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﺑﺎﻋﺘﻤــﺎد أﺳــﻠﻮب ﺗﻌــﺪد اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺼﺤــﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺸــﺨﻴﺺ وﺗﻠﺒﻴــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﺤﺔﻟﻠﻤﺮاﻫﻘﲔ/ات.

ﻣﻼﺣﻈﺔ.:من.املهم.تأمني.كافة.وسائل.تنظيم.األسرة.لتلبية.االحتياجات.،وتأمني.العالج.لإللتهابات.املنقولة.جنسي ًا.للمرضى.الذين.
يتقدمون.بعوارض.خاصة.بها.،ومن.الضروري.تأمني.Antiretrovirals.ملتابعة.عالج.املتعايشني.مع.فيروس.نقص.املناعة.البشري.،
مبا.فيها.الوقاية.من.انتقال.العدوى.من.األم.إلى.اجلنني..كما.يجب.تأمني.الفوط.الصحية.للنساء.والفتيات.ضمن.الرزم.الصحية..
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺰﻣﺔ اﳊﺪ ا§دﻧﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮاﻫﻘﲔ/ات
 -ﺣﻖ اﳌﺮاﻫﻘﲔ/ات اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﻮاﻧﻊ اﳊﻤﻞ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ او اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ.

 .٧ﻣﺆﺷﺮات ﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت MISP
رﺻﺪ ﺣﻮادث اﻟﻌﻨﻒ اﳉﻨﺴﻲ
. .رصد.عدد.حوادث.العنف.اجلنسي.التي.مت.اإلبالغ.عنها.بدون.الكشف.عن.الهوية.لوكاالت.الصحة.واحلماية.وضباط.األمن.
. .رصد.عدد.الناجيني.من.العنف.اجلنسي.الذين.ينشدون.الرعاية.الصحية.ويحصلون.عليها(.اإلبالغ.بدون.الكشف.عن.الهوية.
بالغ.األهمية).
رﺻﺪ ﻓ¶وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
. .إمدادات.االحتياطات.العامة.:النسبة.املئوية.للمرافق.الصحية.ذات.اإلمدادات.الكافية.لإلجراءات.الوقائية.العاملية.،مثل.مواد.
احلقن.التي.تستخدم.ملرة.واحدة.والقفازات.واملالبس.الواقية.ونظم.التخلص.اآلمن.من.األغراض.احلادة.
. .النقل.اآلمن.للدم.:النسبة.املئوية.للمستشفيات.في.مستوى.اإلحالة.التي.يوجد.بها.اختبار ًا.لفيروس.نقص.املناعة.البشرية.
لفحص.الدم.وإستخدامها.بشكل.ثابت.
. .تقدير.التغطية.من.العوازل.الطبية.:عدد.العوازل.الطبية.التي.يتم.توزيعها.في.فترة.زمنية.محددة.
رﺻﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ا§ﻣﻮﻣﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ
. .تقدير.التغطية.منُ .ع ّدة.الوالدة.النظيفة.
. .عدد.ونوع.مضاعفات.الوالدة.التي.يتم.عالجها.على.مستوى.الرعاية.الصحية.األولية.ومستوى.اإلحالة.
. .عدد.حاالت.وفيات.األمهات.واملواليد.في.املرافق.الصحية.
رﺻﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ا¹ﳒﺎﺑﻴﺔ
. .املعلومات.األساسية.التي.يتم.جمعها.
. .املواقع.التي.يتم.حتديدها.لتقدمي.اخلدمات.الشاملة.للصحة.اإلجنابية.في.املستقبل.
. .تقييم.العاملني.وحتديد.نظم.التدريب.
. .حتديد.قنوات.الشراء.وتقييم.االستهالك.الشهري.للعقاقير.
. .املصادر.املادية
ﻣﻼﺣﻈﺔ.:ملحق.رقم.أ.،رصد.تنفيذ.مجموعة.خدمات.:MISP.قائمة.مرجعية.

 .٨ﻣﺎﻫﻲ ا¹ﻣﺪادات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت  MISPوأﻳﻦ ﳝﻜﻦ
§ي وﻛﺎﻟﺔ أن ﲡﺪﻫﺎ؟
. .تشتمل.مجموعة.خدمات.MISP.على.مجموعةُ .عدد.سابقة.التغليف.حتتوي.على.أدوية.وإمدادات.تهدف.لتسهيل.تنفيذ.خدمات.
الصحة.اإلجنابية.ذات.األولوية.في.املرحلة.املبكرة.من.األزمة..
. .صندوق.األمم.املتحدة.للسكان.هو.املسؤول.عن.جتميع.وتسليمُ .عدد.الصحة.اإلجنابية.هذه..
. .وحيث.أن.املشاكل.اللوجستية.شائعة.في.بيئات.األزمات.،فإنه.ينبغي.على.الوكاالت.أن.تستعد.عن.طريق.تضمني.إمدادات.
الصحة.اإلجنابية.بداخل.النظام.الكلي.لشراء.اإلمدادات.الطبية..
ﻣﻼﺣﻈﺔ.:ملحق.رقم.ب.،عدة.الصحة.االجنابية.وملحق.رقم.ج CheatSheet
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ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ٥

ﻤﻮﻋﺔ اﳋﺪﻣﺎت ا§وﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ اﳊﺪ ا§دﻧﻰ )(MISP
ﻟﻠﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻬﺪف ا§ول
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم ﻗﻄﺎع¹/ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺘﻘﻮد ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺪﻣﺎت MISP
• ﻣﺴﺆول اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ
• إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ ﺗﻨﻌﻘﺪ
• ﻣﺴﺆول اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻘﻄﺎع¹/ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﺔ
• ¹ﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة وﻳﺘﻢ
إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ

*RH Kit

0

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎÉ

اﻟﻬﺪف اﳋﺎﻣﺲ

ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻨﻒ اﳉﻨﺴﻲ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﺎﺟﲔ
• ﰎ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ Øﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت
• اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
• ا´ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳋﺪﻣﺎت ﺻﺤﺔ إﳒﺎﺑﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺪ¹ﺔ ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اوﻟﻴﺔ
• ﰎ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ
• ﰎ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاﻗﻊ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺻﺤﺔ إﳒﺎﺑﻴﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ¨ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
• ﰎ ﺗﻘﻴﻴــﻢ ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ووﺿﻊ ﺧﻄﻂ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ
• ﰎ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﺪات واﻣﺪادات

*RH Kit

9

اﻟﻐﺎﻳﺔ ا§ﻛÊ

اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﳌﺮاﺿﺔ
واﻋﺎﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن
اﳌﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎت )اﻟﻼﺟﺌﻮن/
اﳌﺸﺮدون داﺧﻠﻴ أو اﻟﺴﻜﺎن
اﳌﻀﻴﻔﲔ(

*RH Kit

*RH Kit

3

7

*RH Kit

5

*RH Kit

4

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

اﳊﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻓªوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﻨﻊ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﳌﺮاﺿﺔ اﳌﻔﺮﻃﺔ ﺑﲔ اﻣﻬﺎت واﳌﻮاﻟﻴﺪ
• ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ واﳌﻮاﻟﻴﺪ ¨ اﳊﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة

• ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ دم آﻣﻨﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ

*Kit

• ﻳﺘﻢ ﳑﺎرﺳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ

 • RHﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم إﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﻤﻞ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ¨ اﻟﻴﻮم ﻃﻮال
أﻳﺎم اﺳﺒﻮع

12

• اﻟﻌﻮازل اﻟﻄﺒﻴﺔ ا´ﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة

• ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ ¹ﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻮﻻدة اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ واﻟﻨﺴﺎء ﻇﺎﻫﺮات اﳊﻤﻞ
*RH Kit
• ا´ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت

11

*RH Kit

12

اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ
´ﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت

1-12

*¹ﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :١أﻫﺪاف اﻟـ MISP

*RH Kit

1

*RH Kit

10

*RH Kit

9

*RH Kit

8

*RH Kit
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*RH Kit

2

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ أ
رﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت  :MISPﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ
. .ﲢﺪﻳــﺪ اﳌﻨﻈﻤــﺎت واﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴــﻬﻠﻮن ﻤﻮﻋﺔ
ﺧﺪﻣﺎت MISP

. .ﻣﻨــﻊ اﻧﺘﻘــﺎل ﻓ¹وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ

.توجد.مواد.كافية.ملمارسة.االحتياطات.العامة
.مت.شراء.وإتاحة.العوازل.الطبية
.توفير.األخصائيون.الصحيون.لنشر.واإلطالع.على.
االحتياطات.العامة.وممارستها

.املنســق.العام.للصحــة.اإلجنابية.يعمل.حتت.فريق.
التنسيق.الصحي
.توجد.نقاط.محورية.للصحة.اإلجنابية.في.املخيمات.
باإلضافة.إلى.الوكاالت.املنفذة
. .ﻣﻨﻊ اﻟﻮﻓﻴﺎت واﻻﻋﺘﻼل اﳌﻔﺮط ﺑﲔ اﻣﻬﺎت واﳌﻮاﻟﻴﺪ
.املواد.الالزمة.لتطبيق.مجموعة.خدمات.MISP.متاحة.
ُ .عدة.الوالدة.النظيفة.متوفرة.ويتم.توزيعها
ومستخدمة
.احسب.عددُ .عدة.الوالدة.النظيفة.املطلوبة.لتغطية.حاالت.
.مت.جمع.املعلومات.الدميوغرافية.والصحية.األساسية:
الوالدة.ملدة.٣.أشهر(.العدد.املقدر.للسكان).٠،٢٥×٠،٠٤.×.
. .إجمالي.السكان
.أدوات.القابالت.متوفرة.في.املركز.الصحي
. .عدد.النساء.في.سن.اإلجناب.١٥(.إلى.٤٩.سنة.،النسبة.
.تقييم.مستشفى.اإلحالة.ودعمها.بالعدد.املناسب.من.
املقدرة.هي.٪٢٥.من.السكان)
العاملني.املؤهلني.واملعدات.واإلمدادات
. .عدد.الرجال.النشطني.جنسيا(.النسبة.املقدرة.هي.٪٢٠.
نظام.اإلحالة.حلاالت.التوليد.الطارئة.يعمل.٢٤.ساعة.
.
.
من.السكان)
في.اليوم.٧.،أيام.في.األسبوع
 . .معدل.الوالدات.اإلجمالي(.النسبة.املقدرة.هي.٪٤.من.السكان)
. .معدالت.الوفيات.حسب.األعمار(.مبا.في.ذلك.وفيات.
. .اﻟﺘﺨﻄﻴــﻂ ﻟﺘﻮﻓــ ¹ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﺔ إﳒﺎﺑﻴﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ
املواليد.من.٠.إلى.٢٨.يوم)
.مت.جمع.املعلومات.األساسية(.الوفيات.،انتشار.فيروس.
. .معدالت.الوفيات.حسب.نوع.اجلنس
نقص.املناعة.البشرية.،انتشار.وسائل.منع.احلمل)
. .ﻣﻨــﻊ وﻋﻼج ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﻌﻨﻒ اﳉﻨﺴــﻲ
.مت.حتديد.مواقع.لتقدمي.اخلدمات.الشاملة.للصحة.
اإلجنابية.في.املستقبل
.توجد.نظم.منسقة.متعددة.القطاعات.ملنع.العنف.اجلنسي
.مت.تقييم.العاملني.وحتديد.نظم.التدريب
.توجد.خدمات.صحية.سرية.لعالج.حاالت.العنف.اجلنسي
.مت.تدريب(.إعادة.تدريب).العاملني.على.منع.العنف.
.مت.حتديد.قنوات.الشراء.وتقييم.االستهالك.الشهري.للعقاقير
اجلنسي.واالستجابة.له

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ب
ﻋﺪة اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ
و ُعدة.الصحة.اإلجنابية.مصممة.لتستخدم.ملدة.٣.أشهر.لعدد.متفاوت.من.السكان.،ويعتمد.ذلك.على.مجموعة.ال ُعدة.املطلوبة.
وتنقسم.ال ُعدة.إلى.ثالث.مجموعات.كما.يلي:
اÐﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ  ٦ :١ﻋﺪد ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اÐﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻوﻟﻴﺔ
ل  ١٠٠٠٠ﺷﺨﺺ  ٣ /أﺷﻬﺮ

6

رﻗﻢ اﻟﻌﺪة اﺳﻢ اﻟﻌﺪة

رﻣﺰ اﻟﻠﻮن

اﻟﻌﺪة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ادارﻳﺔ
اﻟﻌﺪة ﺻﻔﺮ
ُ
ُ

ﺑﺮﺗﻘﺎÙ

اﻟﻌﺪة ١
ُ

اﻟﻌﺪة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎزل اﻟﻄﺒﻲ )اﳉﺰء أاﻟﻌﺎزل اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬﻛﺮي  +اﳉﺰء ﺑﺎﻟﻌﺎزل اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(
ُ

أﺣﻤﺮ

اﻟﻌﺪة ٢
ُ

اﻟﻌﺪة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻدة اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ )ﻓﺮدﻳﺔ اﳉﺰء أ ﻟﻠﻮﻻدة اﻟﻔﺮدﻳﺔ  +ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺎﺑﻼت(
ُ

أزرق داﻛﻦ

اﻟﻌﺪة ٣
ُ

اﻟﻌﺪة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻏﺘﺼﺎب
ُ

وردي

اﻟﻌﺪة ٤
ُ

اﻟﻌﺪة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻘﻦ
ُ

أﺑﻴﺾ

اﻟﻌﺪة ٥
ُ

اﻟﻌﺪة اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟÂﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﳉﻨﺴﻲ
ُ

ﻓªوزي

ﺻﺤـﺔ اﳌﺮأة

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ٧

اÐﻤﻮﻋﺔ رﻗﻢ  ٥ :٢ﻋﺪد ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اÐﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻوﻟﻴﺔ
ل  ٣٠٠٠٠ﺷﺨﺺ  ٣ /أﺷﻬﺮ
رﻗﻢ اﻟﻌﺪة

اﺳﻢ اﻟﻌﺪة

رﻣﺰ اﻟﻠﻮن

اﻟﻌﺪة ٦
ُ

ُﻋﺪة ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻدة )ﻣﺮﻓﻖ ﺻﺤﻲ(

ﺑﻨﻲ

اﻟﻌﺪة ٧
ُ

ُﻋﺪة ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎزاﻟﺮﺣﻤﻲ )اﻟﻠﻮﻟﺐ(

أﺳﻮد

اﻟﻌﺪة ٨
ُ

ُﻋﺪة ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻼج ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﺟﻬﺎض

أﺻﻔﺮ

اﻟﻌﺪة ٩
ُ

ُﻋﺪة ﻓﺮﻋﻴﺔ ﳋﻴﺎﻃﺔ اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت )اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ وﲤﺰﻗﺎت ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ( واﻟﻔﺤﺺ اﳌﻬﺒﻠﻲ

أرﺟﻮاâ

اﻟﻌﺪة ١٠
ُ

ُﻋﺪة ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻدة ﺑﺎﻟﺸﻔﻂ )ﻳﺪوي(

رﻣﺎدي

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ج
 - Cheatsheetﺣﺰﻣﺔ اﳋﺪﻣﺎت ا§وﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ اﳊﺪ ا§دﻧﻰ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ  ﺣﺎﻻت ا§زﻣﺎت
ا§زﻣﺔ

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ا§زﻣﺔ

ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت او Ùأﻛ ﻣﻦ  ١ﻟﻜﻞ  ١٠٠٠٠ﻛﻞ ﻳﻮم

ﻳﻌﻮد ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت إ¼ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ

ﺎل ا§ﻧﺸﻄﺔ

ﻤﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﳊﺪ ادﻧﻰ ) (MISPﻟﻠﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة

• ﺗﻮﻓ ªوﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ ﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ
اﻟﻌﻮازل اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ واﻗﺮاص واﳊﻘﻦ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺣﻤﻴﺔ.

•
•
•
•

ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺪادات.
ﺗﻮﻓ ªﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ.
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة.
ﺗﺜﻘﻴﻒ ا´ﺘﻤﻊ.

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس

• ﺗﻨﺴﻴﻖ آﻟﻴﺎت ﻣﻨﻊ اﻟﻌﻨﻒ اﳉﻨﺴﻲ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت¹/ﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺼﺤﺔ واﳊﻤﺎﻳﺔ وﻏªﻫﺎ.
• ﺗﻮﻓ ªاﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻏﺘﺼﺎب.
• إﺑﻼغ ا´ﺘﻤﻊ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة.

•

ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ.
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻧﻮاع اﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮع اﳉﻨﺲ ﳑﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﻒ اﺳﺮي
واﻟﺰواج ﺑﺎﻛﺮاه/اﳌﺒﻜﺮ وﺗﺸﻮﻳﻪ اﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻟﻧﺎث.
ﺗﺜﻘﻴﻒ ا´ﺘﻤﻊ.
إﺷﺮاك اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻔﺘﻴﺎن ¨ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻧﻮع اﳉﻨﺲ.

•
•

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﻻﻣﻮاﻟﻴﺪ ¨ ﺣﺎﻻت اﻟﻮارئ• .
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم إﺣﺎﻟﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ ﳊﺎﻻت
•
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
•
ﺗﻮﻓ¹ ªﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻮﻻدة اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻦ اﳊﻤﻞ وﻟﻠﻘﺎﺑﻼت.
•
إﺑﻼغ ا´ﺘﻤﻊ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة.

ﺗﻮﻓ ªرﻋﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة.
رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة.
ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻮﻟﺪﻳﻦ اﳌﻬﺮة) .اﻟﻘﺎﺑﻼت واﳌﻤﺮﺿﺎت واﻃﺒﺎء(
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ واﳌﻮاﻟﻴﺪ ¨ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ.
زﻳﺎدة ﻗﺪرة اﻟﻮﺻﻮل إ¼ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﻴﺪ
واﳌﻮاﻟﻴﺪ ¨ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ.

•
•
•
•

ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ ﳑﺎرﺳﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺪم.
ﺗﻴﺴ ªوإﻧﻔﺎذ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ.
ﺗﻮﻓ ªاﻟﻌﻮازل اﻟﻄﺒﻴﺔ ¹ﺎﻧ¸.
ﺗﻮﻓ ªﻋﻼج اﳌﺘﻼزﻣﺎت ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ.
ﺗﻮﻓ ªاﻟﻌﻼج ¨ أﺳﺮع وﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﻟﻠﻌﻘﺎﻗ ªاﳌﻀﺎدة ﻟﻠﻔªوﺳﺎت اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﲟﺎ
ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻨﻊ إﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ ام ا¼ اﻟﻄﻔﻞ.

•

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﻨﻊ أﻣﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋ ïاﻻﺗﺼﺎل
اﳉﻨﺴﻲ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء وﻧﻈﺎم
ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻣﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋ ïاﻻﺗﺼﺎل اﳉﻨﺴﻲ.
اﻟﺘﻌﺎون ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰم ¨ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ
ﺑﻔªوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﺗﻮﻓ ªاﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ واﻟﻌﻼج ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻳﺸﲔ ﻣﻊ ﻓªوس
ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺸﺄن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ورﻋﺎﻳﺔ وﻋﻼج
أﻣﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻋ ïاﻻﺗﺼﺎل اﳉﻨﺴﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻓªوس
ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

ﻧﻮع اﳉﻨﺲ

•

•
•
رﻋﺎﻳﺔ اﻣﻬﺎت واﳌﻮاﻟﻴﺪ

•
•
اﻣﺮاض ذات اﻧﺘﻘﺎل ﻋÌ
اﺗﺼﺎل اﳉﻨﺴﻲ ،ﲟﺎ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻼج
ﻓ¹وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

•

•
•
•
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اﳉﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ

اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
 .١اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
بروتوكول.سريري.لضحايا.العنف.املبني.على.النوع.االجتماعي

أ .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أي.عمل.من.أعمال.العنف.ينتج.عنه.أو.يحتمل.أن.ينتج.عنه.إصابات.أو.آالم.جسدية.،جنسية.أو.نفسية.للمرأة.،ويشمل.كذلك.
التهديدات.أو.كل.فعل.اجباري.أو.حرمان.تعسفي.من.احلرية.سواء.كان.ذلك.في.احلياة.العامة.أو.احلياة.اخلاصة.

ب .ا§ﻫﺪاف

.

. .اكتشاف.حاالت.ضحايا.العنف.املبني.على.النوع.اجلنسي.من.خالل.التقصي.والتعرف.على.بعض.االدلة.واملؤشرات.حلصول.العنف.
. .معاجلة.جميع.الكدمات.أو.الصدمات.واالمراض.واألعراض.الناجتة.عن.العنف.
. .إعطاء.الشعور.باالمان.و.التواصل.مع.الضحايا.
. .تقدمي.املشورة.و.الدعم.املعنوي.
. .األخذ.بعني.االعتبار.مخاوف.املرأة.والتأكد.من.ضمان.سالمتها.بعد.مغادرتها.املركز.
. .حفظ.املعلومات.في.امللف.مع.احملافظة.على.السرية.الطبية.
. .االحالة.للمؤسسات.او.اجلمعيات.املختصة.

ت .ا§دﻟﺔ أو اﳌﺆﺷﺮات ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻨﻒ

فيما.يلي.عرض.لبعض.العوارض.التي.تشير.إلى.إحتمال.تعرض.املريضة.للعنف..وهذه.العوارض.ال.تشكل.داللة.حتمية..،
لكن.تواجدها.يستدعي.سؤال.املريضة.بشكل.مباشر؛.صدمات.،كدمات.،جروح.،كسور.،رضوض.قد.تكون.متكررة(.رضوض.
قدمية.وجديدة.و.بألوان.مختلفة).او.ال.تتناسب.مع.التبريراملعطى.لطريقة.حدوثها..
رضوض.على.الثدي.او.البطن.خاصة.اذا.كانت.املرأة.حامل.،حروق.عقب.السجائر..
. .أﻋﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ :آالم.مختلفة.و.متكررة.في.اجلسم.:وجع.رأس.،.وجع.بطن.،آالم.املفاصل.،آالم.باحلوض....
. .أﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﺔ  -ﺟﺴﺪﻳﺔ.:ر ّفة.قلب.،دوخة.،أعراض.باجلهاز.الهضمي.
. .أﻋﺮاض ﺑﺎﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ.:اضطرابات.العادة.الشهرية.،إجهاض.متكرر.،والدات.مبكرة.،عدم.متابعة.للحمل....
. .أﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﺔ.:كآبة.،قلق.،مشاكل.نوم.،رغبة.او.محاولة.االنتحار.،عدم.القدرة.على.التركيز.،النسيان.،.ادمان.املخدرات.او.الكحول.
. .ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏ¶ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ.:تأخر.بطلب.املساعدة.الطبية.بعد.احلادث.
. .إﻧﻔﻌﺎﻻت ﻏ¶ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.:ردات.فعل.مبالغ.بها.أو.حتى.مطموسة.،إنكار.مستفيض.لوجود.العنف.،غياب.متكرر.عن.املواعيد.،
عدم.االلتزام.بطريقة.العالج.،خوف.غير.طبيعي.من.التأخير.،التهرب.من.التواصل.النظري.،تغذية.غير.سليمة.لها.أو.ألوالدها.،
تعرض.األوالد.للعنف.

ث .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺼﻲ
. .من.االفضل.البدء.بجمل.متهيدية.مث ًال.:باالضافة.الى.املشاكل.الصحية.،إننا.في.هذا.املركز.نسأل.جميع.النساء.عن.إحتمال.
تعرضهن.للعنف.،ألن.االساءة.والعنف.منتشران..

. .كذلك.نتمنى.بسؤالنا.الروتيني.أن.نزيد.من.وعي.الناس.حول. . .إذا.تبني.وجود.عنف:
هذه.املشكلة.وأن.نشجعهم.على.التحدث.عنها..تأكدي.بأن.
.دعيها.تعلم.أن.لديها.الفرصة.للتكلم.عن.هذا.املوضوع.
جميع.املعلومات.التي.ستخبريني.بها.ستبقى.سرية..
بخصوصية.،وأن.هذه.احملادثة.سوف.تكون.سرية.
..حاولي.تقدير.حالة.األمان.التي.تعيشها.كالسؤال.مث ًال.:
. .هل.في.حياتك.عالقة.مع.أي.شخص.تتعرضني.خاللها.للضرب.
"هل.أنت.بأمان.هنا".
أو.أي.اذى.جسدي.أو.تهديد.كالمي؟
.راقبي.حركات.املريضة.:هل.هناك.تردد.،أو.إنفعاالت.
. .غالب ًا.ما.يحدث.سوء.تفاهم.مع.األشخاص.احمليطني.بنا؛.
متقلبة....فمن.املمكن.أن.تغادر.املكان.قبل.إجراء.الكشف.
عندما.يحصل.خالف.في.املنزل.،هل.تخافني.من.ردة.فعل.
.إذا.إطمأنت.و.بقيت.في.قاعة.اإلنتظار:
زوجك.جتاهك.أو.جتاه.أوالدك؟
. .أعلمي.الطبيب.واستشيري.املرشد.اإلجتماعي.
. .خالل.احلمل.هل.تعرضت.لضرب.،ركل.أو.أي.نوع.من.
. .د ّوني.املعلومات.بتجرد.،مع.ذكر.تفاصيل.اإلساءة.
األذى.اجلسدي.من.قبل.أحد.األشخاص؟.في.حال.كان.
إذا.أق ّرت.املريضة.بوجود.خطر.:أرسلي.احلالة.ملرشد.إجتماعي.
اجلواب.نعم.،ممن.وكم.مرة؟
. .هل.أنت.على.عالقة.مع.شخص.يسيطر.أو.يحاول.أن.يسيطر .وأعلمي.الطبيب.
. .إذا.لم.يتبني.وجود.عنف.وال.آثار.جروح.أو.أذى؛.إنتبهي.
عليك.:مع.من.تتكلمني.أو.إلى.من.تلجئني.،إلى.أين.تذهبني.،
لوجود.مؤشرات.لإلساءة؛.في.حال.وجودها.يفضل.التقصي.
ماذا.تفعلني؟.كيف.تتصرفني.بأموالك.،ما.هي.طبيعة.عالقتك.
على.إنفراد.من.قبل.املرشد.االجتماعي.
مع.أهلك.وعائلتك؟
. .إذا.انكرت.وجود.عنف.أو.رفضت.تدخل.املرشد.اإلجتماعي.،
ج .دور ا§ﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ
ولكن.الشك.ال.يزال.موجود ًا.،أعلمي.الطبيب.واملرشد.
االجتماعي.مبالحظاتك.
اﳌﻤﺮﺿﺔ
. .بالنسبة.للمريضة.التي.تصر.على.إنكار.وجود.العنف.ولكنك.
. .الشروع.بالتقصي.واإلستطالع.املبدئي.عن.وجود.العنف.
ما.زلت.تشكني.بوجوده.،فعليك.توجيه.النصائح.التالية:
. .القيام.باإلستطالع.املبدئي.على.إنفراد(.ميكن.الطلب.من.
.االجتماع..مع.املرشد.اإلجتماعي.
األشخاص.املرافقني.للمرأة.اإلنتظار.في.قاعة.اإلنتظار.مع.
.االتصال.باملركز.بحال.تعرضها.للعنف.الحق ًا.
التوضيح.بأن.هذا.إجراء.روتيني).
.تزويدها.بارقام.مراكز.تعنى.بالعنف.
. .التقصي.عن.وجود.العنف.وذلك.بسؤال.جميع.املستفيدات.
أسئلة.مباشرة...مثال.:هل.تتعرضني.من.قبل.أحد.األشخاص.
.ال.تدوني".إحالة.بسبب.العنف".على.امللف.
للتهديد.،السيطرة.،التحكم.أو.اإليذاء؟..

إذا ﺗﺒﲔ وﺟﻮد ﻋﻨﻒ؛ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺮﺿﺔ أن:
 ﺗﺄﻳﺪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳌﻌﻨﻔﺔ؛ وﺗﺪﻋﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﺳﺎءة ﺗﻌ ïﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺴﻼﻣﺘﻬﺎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻓﻀﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ -ﺗﺪون اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﺠﺮد

اﳌﺮﺷﺪ ا¹ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
. .تتم.املقابلة.في.غرفة.خاصة
. .يدرس.املرشد.اإلجتماعي.وضع.املريضة.،ويق ّيم.املخاطر.واملجازفات.،يعطيها.املشورة.والدعم.ويحيل.للجهات.املختصة..
. .يتأكد.من.املريضة.بخصوص.أي.من.املرافقني.يفضل.عدم.تواجدهم.عند.التحدث.عن.العنف..تدون.املعلومة.في.امللف.
. .إذا.كان.للمعنفة.أوالد.،ميكن.للمرشد.اإلجتماعي.إحالتهم.إلختصاصيني.للتأكد.من.سالمتهم.ولتقييم.صحتهم.النفسية.عند.احلاجة.
. .تناط.هذه.املهمة.باملمرضة.قدر.اإلمكان.في.حال.عدم.تواجد.عامل.إجتماعي.
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ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ١١

. .التع ّرض.لالغتصاب.يكون.عادة.من.قبل.شخص.يعرف.
دور اﻟﻄﺒﻴﺐ
.
الضحية.:فرد.من.األسرة؛.شخص.حميم.،معارف.
. .يق ّيم.ويعالج.اجلروح.والصدمات..كل.النساء.املعنفات.يتلقني.
أو.أشخاص.مقربني.منه.
فحص.طبي.شامل.يتضمنه.:صور.أشعة.عند.الضرورة.،
. .إن.أقل.من.٪٢٥.من.حاالت.االغتصاب.تكون.من.قبل.
للبحث.عن.أدلة.لكسور.قدمية.أو.جديدة.
أشخاص.غرباء.
. .من.االفضل.افتراض.وجود.عنف.منزلي.عند.التعامل.مع.
كل.مريضة.والتنبه.لوجود.املؤشرات..
ت .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻨﻒ اﳉﻨﺴﻲ  /اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ
. .عندما.تلفت.املمرضة.االنتباه.لوجود.العنف.:
.تف ّهم..مشاعر.املريضة.والتأكيد.على.أنها.ليست.املالمة. . .يتم.تعريف.االعتداء.اجلنسي.كمحاولة.متعمدة.للمس.
اآلخر.جنسي ًا.دون.موافقته.،ويشمل.:اجلماع.اجلنسي.
على.العنف.
(االغتصاب).واللواط(.عالقة.عبر.الفم.واالعضاء.التناسلية.
.االستفسار.عن.كيفية.محافظتها.على.سالمتها.وعن.
أو.الشرج.واألعضاء.التناسلية).واملالطفة.
إحتمال.وقوع.العنف.قريبا.
. .االعتداء.والعنف.اجلنسي.يعني.أي.نوع.من.النشاط.
.إخبارها.بأن.املرشد.اإلجتماعي.سوف.يجيب.عن.
اجلنسي.الذي.ال.يوافق.عليه.الشخص.اآلخر.،مبا.في.ذلك:
تساؤالتها.وميكن.إحالتها.ألخصائيني.
.اللمس.غير.الالئق.
. .إذا.لم.تعترف.املريضة.بتعرضها.للعنف.،ولكن.األطباء.
.االختراق.عن.طريق.املهبل.،الشرج.أو.الفم..
واملمرضات.يشكون.بوجوده.من.اجلروح./العوارض.،
.اجلماع.اجلنسي.دون.املوافقة.
يحاول.الطبيب.تسهيل.االعتراف".جروحك.تقلقني.،جروح.
.االغتصاب.
مثل.هذه.غالب ًا.ما.يتسبب.بها.اساءة.او.عنف..هل.ممكن.أن .
يكون.هذا.ما.حدث.لك؟".او.".نحن.نرى.الكثير.من.النساء.
.محاولة.االغتصاب.
املعنفات.واملساعدة.متاحة".
.التحرش.اجلنسي.باألطفال.
. .إذا.مت.االعتراف.بالعنف.للطبيب.،أعلم.املمرضة.وحتال.
. .االعتداء.والعنف.اجلنسي.ميكن.أن.يكون.لفظي.أو.بصري.
املريضة.للمرشد.االجتماعي؛.تدون.املعلومة.في.امللف.
أو.أي.شيء.يجبر.الشخص.على.املشاركة.في.عالقة.جنسية.
. .إذا.كانت.اجلروح.ظاهرة.،من.املمكن.تصويرها.مبوافقة.
غير.مرغوب.بها.أو.اهتمام.جنسي..مثال.على.ذلك:
املريضة.وحفظ.الصور.الستعمالها.كأدلة.في.املستقبل.
.استراق.النظر[..شخص.يراقب.أفعال.جنسية.خاصة]
.
إذا.كان.للمريضة.إساءة.واضحة.أو.مشكوك.بها.ولكنها.
..
.االستثارة[..شخص.يعرض.نفسه./.نفسها.علن ًا]
ال.تستطيع.التكلّم.عنها.،يجب.استشارة.املرشد.اإلجتماعي.
.سفاح.القربى[..العالقة.اجلنسية.بني.أفراد.األسرة]
. .تدوين.القصة.والفحص.الطبي.مع.اإلنتباه.الى.تسجيل.
.التحرش.اجلنسي..
املالحظات.مبوضوعية.،و.بأنه.مت.استشارة.او.حتويل.املريضة. . .وميكن.أن.يحدث.في.حاالت.مختلفة:
الى.مرشد.اجتماعي..
.من.قبل.شخص.غريب.في.مكان.معزول.
. .من.املمكن.استعمال.رسم.بياني.للجسم.إلظهار.مكان.وانواع.
.من.قبل.شخص.مت.التعرف.عليه.أثناء.موعد.أو.لقاء.
العدوان.اجلسدي.مع.وصف.تفصيلي.لكل.نوع..
.من.قبل.شخص.مت.التعرف.عليه.في.املنزل.

 .٢ا¹دارة اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ
اﻻﻏﺘﺼﺎب
أ .ا§ﻫﺪاف
. .تعريف.العنف.اجلنسي.والكلمات.ذات.الصلة..
. .معاجلة.املراهق.الذي.وقع.ضحية.العنف.اجلنسي(.جسدي ًا.
ونفسي ًا)
. .تقدمي.املشورة..للمراهق.حول.طرق.الوقاية.من.العنف.اجلنسي.

ب .اﳌﻘﺪﻣﺔ
. .تتع ّرض.الفتيات.أكثر.من.الفتيان.للعنف.اجلنسي.وال.يقوم.
الفتيان.باالبالغ.عن.العنف.اجلنسي.كالفتيات..

ث .ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﻏﺘﺼﺎب
. .علم ًا.بأن.االعتداء.اجلنسي.هو.مصطلح.واسع.يستخدم.
لوصف.الفعل.العنيف.الذي.ينطوي.على.االتصال.اجلنسي.
غير.التوافقي.وغير.املرغوب.فيه.،بدءا.من.التقبيل.،املالطفة.
إلى.محاولة.االغتصاب.واالغتصاب.
. .يعتبر.االعتداء.اجلنسي.من.مشاكل.الصحة.العامة.،والتي.
ميكن.أن.تؤثر.على.أي.شخص..
. .اإلناث.هن.أكثر.عرضة.من.الذكور..
. .نحو.٪٥٠.إلى.٪٨٠.من.االعتداءات.اجلنسية.تكون.مرتكبة.
من.قبل.شخص.قريب.من.الناجي..ومع.ذلك.،فان.أقل.من.
ربع.الناجني.من.االعتداء.اجلنسي.يقومون.بابالغ.الشرطة..
. .أما.االغتصاب.فهو.ما.يحدث.دون.موافقة.الضحية.ويشمل.

استخدام.القوة.أو.التهديد.الختراق.املهبل.أو.شرج.الضحية.عن.طريق.ادخال.القضيب.،اللسان.،األصابع.أو.أي.شيء.،أو.
ميكن.أن.تشمل.أيضا.إدخال.القضيب.عبر.فم.الضحية...
ً
. .يعتبر.هذا.االختراق.،اغتصاب ًا.باملعنى.القانوني.لدى.الضحايا.دون.سن.الرشد.سواء.كان.مرادا.أم.ال..
. .كما.أنه.ميكن.أيضا.إعتبار.اجلماع.دون.استخدام.القوة".اغتصاب ًا".عندما.تكون.الضحية.غير.قادرة.على.إعطاء.املوافقة.
بسبب.املرض.العقلي.أو.التخلف.العقلي.أو.التسمم..
. .االغتصاب.هو.جرمية.عنف.وعادة.ما.يحكم.على.اجلاني/املعتدي.بعقوبات.بحال.مت.احضاره.إلى.احملكمة..
. .ويعتبر.القانون.اجلنائي.اللبناني.االعتداءات.التالية.موازية.لالغتصاب:
.رجل.ألزم.امرأة.أخرى.غير.زوجته.على.اجلماع.اجلنسي.بالقوة.أو.التهديد.
.اجلماع.اجلنسي.مع.امرأة.غير.الزوجة.،بحال.لم.تستطع.تلك.املرأة.الدفاع.عن.نفسها.بسبب.مرض.جسدي.أو.عقلي.
.اجلماع.اجلنسي.مع.قاصر.أقل.من.١٨.عاما.،بحيث.يعتبر.سن.ال.١٨.سن.الرشد.

ج .ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ
. .االغتصاب.هو.جتربة.مؤملة.حتوي.العديد.من.اآلثار.السلبية.على.الناجني.من.ناحية.الصحة.العقلية.واجلسدية.واجلنسية.
واإلجنابية.على.حد.سواء.وعلى.املدى.القريب.والبعيد..
. .تساعد.اإلدارة.الشاملة.واملبكرة.إلحتياجات.الناجني.من.االغتصاب.وادراك.العوارض.املزمنة.على.الوقاية.من.املضاعفات.
الطبية.والنفسية.املستمرة.الطويلة.األمد(.جدول.رقم.)١.
ﺟﺪول رﻗﻢ  :١ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ
اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﳉﺴﺪﻳﺔ

اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

 -أ ñﻣﺰﻣﻦ )ﻟﻠﺤﻮض واﻟﻈﻬﺮ(

 -ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮل واòﺪرات

 -أ ñﻋﻀﻠﻲ Fibromyalgia

 -ﻗﻠﻖ

 -ﺻﺪاع

 -اﻛﺘﺂب

 -أﻋﺮاض اﻟﻘﻮﻟﻮن اﻟﻌﺼﺒﻲ

 -اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻛﻞ

 -ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ

 -اﺿﻄﺮاب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ

 -ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺴﻲ

 -اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻮم

 -اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺟﺴﺪﻳﺔ

ح .ﻋﺮض اﳊﺎﻟﺔ
. .قد.يعاني.ضحايا.االعتداء.اجلنسي.من.شكاوى.طبية.متنوعة..يأتون.لطلب.العناية.الطبية.لتقييم.حالة.العنف.اجلنسي..،
أو.يأتون.طلب ًا.لرعاية.روتينية.أو.تقييم.طبي.أو.سلوكي.قد.ال.يكون.مرتبط ًا.باالعتداء.اجلنسي..
. .وتش ّكل.معظم.الشكاوى.مؤشرات.محتملة.لالعتداء.اجلنسي.وهي.غير.محددة..
. .أ ّما.الشكاوى.التي.تصف.حتديد ًا.االتصال.اجلنسي.غير.الالئق.أو.التحرش.تتضمن.نزيف.شرجي.أو.نزيف.باألعضاء.
التناسلية.و/أو.التهابات.منقولة.جنسي ًا.التي.ال.تتواجد.بالعادة.في.فترة.ما.حول.الوالدة.

خ .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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. .ويهدف.تقييم.املراهق.بعد.تعرضه.للعنف.اجلنسي.التالي:
.حتديد.اإلصابات.واحلاالت.التي.تستدعي.العالج.
.الكشف.أو.تشخيص.األمراض.املنقولة.جنسي ًا.
.تقييم.واحل ّد.من.مخاطر.احلمل.
.توثيق.النتائج.التي.من.املمكن.استعمالها.كدالئل.شرعية.

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ١٣
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د .اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
. .ينبغي.أخذ.التاريخ.الطبي.املفصل.واجراء.الفحص.اجلسدي.الكامل.
. .ومن.املستحسن.أن.يكون.دون.حضور.أي.من.أفراد.األسرة.اآلخرين.

ذ .ا¹دارة
. .ويشمل.هذا.املبدأ.التوجيهي.اإلدارة.السريرية.الشاملة.للناجيات.من.االغتصاب.على.أساس.التوصيات.املبنية.على.األدلة.من.
املنظمات.الدولية.واجلمعيات.العلمية.،مع.األخذ.بعني.االعتبار.السياق.اللبناني.واملبادئ.التوجيهية.الوطنية.املتاحة.ذات.الصلة.
. .ميكن.استخدام.هذا.املبدأ.التوجيهي.من.قبل.مختلف.مقدمي.الرعاية.الصحية.،منهم.األطباء(.أطباء.الطب.الشرعي.،أطباء.
الطوارئ.،أطباء.األمراض.النسائية.وأطباء.العائلة.،أطباء.األطفال.والطب.العام).واملمرضات.والقابالت.واألخصائيني.االجتماعيني.
والعاملني.في.مجال.الصحة.النفسية.في.املرافق.الصحية.،باإلضافة.إلى.مديري.واملوظفني.اإلداريني.للمرافق.الصحية.
ر .دور اﻟﻄﺒﻴﺐ )رﺳﻢ رﻗﻢ (٢
ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳉﺮوح
اﻋﺘﺒﺎر ان ﻛﻞ ﻣﺮﻳﻀﺔ اﻧﺜﻰ ﺿﺤﻴﺔ ﻋﻨﻒ ﻣﻨﺰÒ
ﺗﻨﺒﻪ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺆﺷﺮات )اﻧﻈﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﻨﻒ(

ﻫﻞ اي ﻣﻦ دﻻﺋﻞ ﺗﺸ ¹ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻨﻒ؟

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ

ﻫﻞ اﳌﺮﻳﻀﺔ إﻋáﻓﺖ

ﻧﻌﻢ
ﻳﺒﻠﻎ اﳌﻤﺮﺿﺔ و اﳌﺮﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﻴﻘﻮﻣﻮن ﺑﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ.

ﻻ
åﺎوﻟﺔ ﺗﺴــﻬﻴﻞ اﻓﺼﺎح ﻣﻊ اﺳــﺌﻠﺔ ﻣﺜﻞ:
 "ﺟﺮوﺣــﻚ ﺗﻘﻠﻘﻨــﻲ .ﺟﺮوح ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﻫﻲ ﻏﺎﻟﺒﺳﺒﺒﻬﺎ ﻋﻨﻒ.
 -ﻫــﻞ ﳑﻜــﻦ ان ﻳﻜﻮن ﺣﺼﻞ ﻫﺬا ﻟﻚ؟

 -١ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﳌﺮﻳﺾ

 " ﻧﺮى ﻛﺜ ë¹ﻣﻦ اﻟﻨﺴــﺎء اﳌﻌﻨﻔﺎت واﳌﺴــﺎﻋﺪة ﻣﺘﺎﺣﺔ،ﻫﻞ ﺗﺮﻏﺒﲔ ﲟﺴﺎﻋﺪة؟

 -٢ﺗﻌﺒ ¹ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ
 -٣إﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﺄن اﳌﺮﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻮف ﻳﺠﺎوب
ﻋﻠﻰ اﺳﺌﻠﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ  اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 -٤ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﳌﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ
 -٥إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺮوح ﻇﺎﻫﺮة ﺻﻮرﻫﺎ
دون اﻟﻘﺼﺔ واﻟﻔﺤﺺ ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ّ -٦
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :٢ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﶈﺘﻤﻞ

ﻫﻞ اﻋáﻓﺖ اﳌﺮﻳﻀﺔ؟

ﻧﻌﻢ
إﺑﻼغ اﳌﺮﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ واﳌﻠﻒ اﻟﺬي ﺣﻮل ﻛﺎن
ﻣﺼﻨﻮع ﻟﻴﻘﺪر اﻟﻌﻨﻒ اﳌﻨﺰÒ

ﻻ
اﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻦ اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﻤﺮأة اﳌﻌﻨﻔﺔ

 .٣ا¹دارة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﺎت ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب
. .تكون.اإلدارة.فورية.لضحايا.االغتصاب.خالل.٧٢.ساعة.
من.االعتداء.ألن.هذا.هو.أفضل.وقت.لتقدمي.الرعاية.الوقائية.
وجمع.األدلة.الكافية..ومع.ذلك.،ال.يزال.من.املمكن.تقدمي.
بعض.اخلدمات.الوقائية.خالل.١٢٠.ساعة.٥(.أيام).
. .تهدف.االدارة.الفورية.فض ًال.عن.جمع.كافة.األدلة.الى:.
.حتديد.وعالج.اإلصابات.احلادة
.توفير.الرعاية.الطبية.والنفسية.والدعم.القانوني
.ضمان.إحالة.كافية(.إذا.لزم.األمر).ومتابعة.للناجي.

أ .اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

.إظهار.التعاطف.والرحمة.أثناء.الرعاية.
.عدم.اظهار.حكم.مسبق.
.االستماع.لهم.وعدم.الضغط.عليهم.باالجابة.أو.الكشف.
عن.املعلومات.
.عدم.العجلة.،إتاحة.الوقت.الكافي.أثناء.املقابلة.والفحص.
.التفاهم.ومحاولة.معاجلة.املخاوف.
.تقدمي.املعلومات.الكافية.وربطها.باخلدمات.والدعم.
االجتماعي.حسب.احلاجة.
.احترام.اخلصوصية.والسرية.
.ضمان.موافقة.الناجي(.والوصي.القانوني).بكل.خطوة.
من.الرعاية.

. .معظم.ضحايا.االغتصاب.يلومون.أنفسهم.على.ما.حدث.لهم.وقت.
االعتداء..يشعرون.بالقلق.من.معرفة.أقاربهم.والناس.باالعتداء.
ً
احلاصل.،ومن.تعرضهم.لألمراض.املنقولة.جنسيا.وعدوى .ب .ا¹ﻋﺪاد
فيروس.نقص.املناعة.البشرية.HIV.نتيجة.االعتداء.وكذلك.من.
. .ميكن.توفير.الرعاية.لضحايا.االغتصاب.في.املرافق.
إمكانية.حصول.احلمل(.عند.اإلناث.في.سن..اإلجناب).
املختلفة.مبا.في.ذلك.املستشفيات(.في.غرفة.الطوارئ.أو.
. .يجــب.علــى.العاملني.في.مجــال.الرعاية.الصحية.توفير.
أقسام.أخرى.من.املستشفى).،في.مراكز.الرعاية.الصحية.
الرعايــة.للناجــني.من.االغتصاب.دون.حكم.مســبق..ومن.
األولية.أو.في.عيادات.األطباء.،يجب.أن.تكون.هذه.املراكز.
املهــم.جد ًاعدم.لومهم..
سهلة.الوصول.،تضمن.أجواء.وبيئة.آمنة.،حتافظ.على.
. .ننصح.العاملني.باالستماع.بعناية.الحتياجاتهم.ومخاوفهم.
اخلصوصية.وأن.تكون.مجهزة.جيدا.لتوفير.هذه.اخلدمة.
للتمكن.من.االستجابة.الفورية.،وضرورة.إطمئنانهم.بأنه.
(جدول.رقم..)٢.
سيتم.احلفاظ.على.السرية.التامة.
. .نذكر.أبرز.خصائص.البيئة.املثالية؛.جتدون.قائمة.املعدات.
. .النصائح.الواجب.اتباعها.من.قبل.العاملني.في.الرعاية.
والتجهيزات.واألدوية.والوثائق.التي.يجب.أن.تكون.متاحة.
الصحية.عند.التعامل.مع.الناجني.من.االغتصاب:
في.هذه.املراكز.في.امللحق.رقم.١.
.عدم.التأخر.في.توفير.الرعاية.
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٢ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓ¶ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب
 ﻏﺮﻓﺔ ﻓﺤﺺ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮرة ذات ﺳﺘﺎﺋﺮ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ¨ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺗﻮاﻓﺮ ﺳﺮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،اﻻﻧﺘﺒﺎه ا¼ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺴﺮﻳﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺮﻳﺾ اﳝﻦ
 ﻏﺮﻓﺔ ذات ﺣﺮارة ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ )ﻻ ﺑﺎردة وﻻ ﺣﺎرة(اﻟﺘﻌﺮي(
 ﻏﺮﻓﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ )ﺑﺤﺎلّ
 ﺗﻮاﻓﺮ أﻏﻄﻴﺔ ﺳﺮﻳﺮ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻟﺒﺎس ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻟﻐﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺣﻤﺎم وﻣﺮﺣﺎض ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﺎب ذو ﻗﻔﻞ ﳌﻨﻊ اﻟﺪﺧﻮل أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺤﺺ ﺗﻮاﻓﺮ ﻫﺎﺗﻒ ﺗﻮاﻓﺮ ﻃﺎوﻟﺔ أو ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ وﺿﻊ ادﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﺘﻈﺎر ﻟÂﺳﺮة و /أو اﺻﺪﻗﺎء -ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻌﺪات واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وادوﻳﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺒﲔ ¨ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ١
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ﺻﺤـﺔ اﳌﺮأة

ت .ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺔ

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ١٥

.األدوية.املستخدمة
.تاريخ.آخر.دورة.شهرية
.تاريخ.التحصني.ضد.الكزاز.والتهاب.الكبد".ب"
.تاريخ.احلمول.و.وسائل.منع.احلمل.املستخدمة.حاليا
.تاريخ.و.وقت.آخر.جلماع.جنسي.توافقي

ُ . .يعتبر.الطب.الشرعي.من.املهن.التقليدية.املثالية.للتعامل..
مع.احلاالت.اجلنائية.كاالغتصاب..
. .وبالرغم.من.ذلك.،فيمكن.للعاملني.في.مجال.الرعاية.الصحية.
في.املستشفيات.أو.في.مراكز.الرعاية.األولية.أو.العيادات.
اخلاصة.توفير.الرعاية.للناجني.من.االغتصاب.فقط.بعد.
ح .ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻋﺘﺪاء
خضوعهم.لتدريب.خاص..وهذا.يشمل.األطباء(.أطباء.
الطوارئ.وأطباء.األمراض.النسائية.،أطباء.األسرة.والطب.
. .من.ضروري.جمع.تفاصيل.االعتداء.اجلنسي.لتقييم.درجة.
.
العام.وأطباء.األطفال).والقابالت.واملمرضات.والعاملني.
الصدمة.،مما.يساعد.أيضا.على.تقييم.مخاطر.احلمل.
في.مجال.الصحة.النفسية.وكذلك.األخصائيني.االجتماعيني..
واألمراض.املنقولة.جنسي ًا..يجب.جمع.املعلومات.التالية:
.ظروف.االعتداء.،مبا.في.ذلك.التاريخ.والوقت.واملكان.،أي.
ث .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ
استخدام.لألسلحة.والعنف.،القيود.أو.التهديدات.
.وصف.املعتدين.وعددهم.وعالقتهم.بالضحية.
. .ينبغي.إجراء.تقييم.طبي.في.غرفة.خاصة..وينبغي.أن.يكون.
.املخدرات.أو.الكحول.املستخدمة.من.قبل.املعتدي.
الطاقم.الطبي.فقط.على.صلة.باملوضوع(.عادة.ما.يكون.مع.
.أنواع.االتصال.اجلنسي.الفعلي.أو.احملاولة(.عن.طريق.
الطبيب.وصي.:كقابلة.أو.ممرضة)..
الفم.،الشرج.،املهبل.،اللمس.،استخدام.األشياء.،
. .بحال.كان.رجل.االمن.أم.الشرطي.موجود ًا.،ينبغي.أن.
االتصال.بالسائل.املنوي.،استخدام.الواقي.الذكري).
يطلب.منه.البقاء.خارج.الغرفة..ومن.املهم.احلصول.على.
.حركة.الناجني.بعد.االعتداء.من.املمكن.أن.تقلل.من.
موافقة.الناجي.بكل.خطوة.من.خطوات.التقييم.الطبي..
جمع.عينات.الطب.الشرعي(.تغيير.املالبس.واالستحمام.
جتدون.استمارة.املوافقة.في.امللحق.رقم.٢.
والتبول.أو.التغوط.،وتنظيف.األسنان.،تناول.الطعام.،
. .وتشمل.املكونات.الرئيسية.للتقييم.الطبي.ما.يلي:
استخدام.احلقن.الشرجية.،تغيير.أو.إزالة.التامبون.،
.التاريخ.الطبي.العام.
واستخدام.الفوط.الصحية).
.تاريخ.االعتداء.
.فقدان.الوعي.أو.فقدان.ذاكرة.الناجي/ة..
.الفحص.البدني.الدقيق.مبا.في.ذلك.توثيق.اإلصابات.
.نزيف.من.جانب.املعتدي.أو.الناجي.قد.يكون.ذات.صلة.
اجلسدية.
في.تقييم.مخاطر.انتقال.فيروس.التهاب.الكبد.أو.فيروس.
.جمع.األدلة.اجلنائية.
نقص.املناعة.البشرية..
.عالج.اإلصابات.اجلسدية.
.أي.نشاط.جنسي.بالتراضي.قبل.أو.بعد.االعتداء.مبا.في.
.تقييم.العالج.والوقاية.من.األمراض.املنقولة.جنسي ًا.
ذلك.تفاصيل.عن.موقع.االتصال(.عن.طريق.الفم.،األعضاء.
مبا.في.ذلك.فيروس.نقص.املناعة.البشرية.
التناسلية.،الشرجية).واستخدام.الواقي.الذكري.
.تقييم.احلمل.والوقاية.
.الدعم.النفسي.واإلرشاد.
خ .اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪ) Éﺟﺪول رﻗﻢ (٣
.اإلحالة.
. .الطلب.من.الناجي.أن.يخلع.مالبسه(.في.القسم.اخلاص.من.
.املتابعة.وإعداد.التقارير.
الغرفة).ويعطى.له./.لها.لباس.الرتدائه.بدال.من.ذلك.تأكد.
. .من.املهم.الكشف.الفوري.عن.اإلصابات.اخلطيرة.ومعاجلتها .من.وضع.ورقة.حتت.الناجي.،في.حني.تعريه.،اللتقاط.أي.
على.الفور..ملىء.االستمارة.الطبية.وتدوين.التاريخ.
دليل.يسقط.منه.
والفحص.البدني(.مبا.في.ذلك.الصور.التوضيحية).جنب ًا.
. .العناصر.الرئيسية.للفحص.البدني.هي:
إلى.جنب.مع.خطة.اإلدارة.جتدونها.في.امللحق.رقم.٣.
.ينصح.بالفحص.البدني.الكامل(.من.الرأس.إلى.أخمص.
القدمني).البدء.بأجزاء.اجلسم.غير.احلميمة.مثل.فروة.
ج .اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺎم
الرأس.والعينني.واألذنني.حتى.اكتساب.ثقة.الناجي..ويبني.
. .جمع.املعلومات.عن.حالة.الناجية.الطبية.بشكل.عام.والتركيز.
اجلدول.أدناه.كيفية.اجراء.الفحص.البدني.بالتفصيل.
باالخص.على.ما.يلي:
.الكشف.الكامل.للجلد.من.كدمات.وجروح.،تورم.وطراوة..
.موانع.اعطاء.حبوب.منع.احلمل.الطارئة(.مثل.تخثر.الدم.،
احتمال.وجود.رضوض.خارج.االعضاء.التناسلية.أكثر.
سرطان.الكبد.،سرطان.الثدي.وارتفاع.ضغط.الدم).
من..الرضوض.حول.الشرج..وعادة.ما.تكون.الرضوض.

عبارة.عن.كدمات.وعالمات.الرباط.على.الكاحل.واملعصم.والرقبة.،أو.ترك.بصمات.اليد.،بصمات.األصابع.،عالمات.الضرب.
ّ
باحلزام.والعض..يعتمد.الفحص.باتباع.اختصار:TEARS.
.Tears -T. .متزّق.في.األنسجة.مبا.في.ذلك.التصدع.
 Echymoses -E. .كدمات.
 Abrasion -A. .خدوش.
 Redness -R. .احمرار.
.Swelling -S. .تورم.
. .توثيق.جميع.هذه.اإلصابات.سواء.على.الرسم.التوضيحي.أو.بأخذ.الصور.
.استكمال.فحص.احلوض.واألعضاء.التناسلية:
. .لدى.الضحايا.اإلناث.:ينبغي.فحص.الثديني.واألعضاء.التناسلية.اخلارجية.واملهبل.بعناية..املواقع.األكثر.تعرض ًا.لإلصابة.
هي.جلام.الشفر.الفرجي.،Posterior.fourchette.الشفرين.الصغيرين.،غشاء.البكارة.واحلفرة.الزورقية.لفتحة.املهبل.
..Fossa navicularisوميكن.إجراء.فحص.لعنق.الرحم.للكشف.الدقيق.عن.مدى.االصابة.
. .لدى.الضحايا.الذكور.:الكشف.عن.أي.إحمرار.،إنسالخ.،إزرقاق.أو.متزّق.في.القضيب.أوكيس.الصفن.و.البحث.عن.أي.
عالمات.للمص..ينبغي.أن.يتم.التركيز.على.حشفة.القضيب.Glans.وعلى.جلامه.Frenulum.
ّ
.يجب.أن.يتم.فحص.الشرج.بحال.كان.االعتداء.عبر.اختراقه..ومن.املهم.أيضا.التحقق.من.تراخي.عضلة.الشرج.أو.ارتخائها.
ﺟﺪول رﻗﻢ .:٣ﺗﻔﺼﻴﻞ اﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪÉ
أﺟﺰاء اﳉﺴﻢ

وﺻﻒ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪÉ

ﻓﺮوة اﻟﺮأس

 -اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮرم أو ﻃﺮاوة

اﻟﻌﻴﻮن

 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺰﻳﻒ اﳌﻠﺘﺤﻤﺔ .ﻓﺤﺺ ﻏﺸﺎء اﻟﻌﲔ اﳋﺎرﺟﻲوداﺧﻞ اﳉﻔﻮن
 -اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﲡﻤﻊ دﻣﻮي ﺣﻮل اﻟﻌﲔ

اîذان

 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻛﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اذن أو ﺧﻠﻒ اﻻذﻧﲔ أو وﺟﻮد دم¨ ﻗﻨﻮات اذن

اﻟﻌﻨﻖ

 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻃﺮاوة أو ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺪم اﳊﺮﻛﺔ -اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻛﺪﻣﺎت أو ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺮﺑﺎط ﺑﺎﳊﺒﻞ

اﻟﺼﺪر واﻟﻈﻬﺮ

ﻋﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮواﻟﺼﺪر واﻟﺜﺪﻳﲔ
 -اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻃﺮاوة ،ﻛﺪﻣﺎت ،ﻋﻼﻣﺎت ّ

اﻟﺒﻄﻦ

 -ﺟﺲ اﻟﺒﻄﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ أي ﻃﺮاوة أو أﻳﺔ ﻛﺘﻞ

اﻃﺮاف

 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻛﺪﻣﺎت ،ﻋﻼﻣﺎت رﺑﺎط ،ﲤﺰق أو ﺟﺮوح -اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد أ ،ñﻃﺮاوة ،ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت اﻟﺬراﻋﲔ واﻟﺴﺎﻗﲔ

ﻓﺤﺺ اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﻧﺎث

 اﺳﺘﺨﺪام وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻮﻻدة ﻟﻠﻔﺤﺺ )أﻣﺎ ﻟﺪى اﻻﻃﻔﺎل ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم وﺿﻌﻴﺔ ûﺘﻠﻔﺔ( ﻓﺤﺺ اﻟﻔﺨﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،اﻟﺸﻔﺮﻳﻦ اﻟﻜﺒªﻳﻦ واﻟﻌﺠﺎن .ﲢﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮدﻃﺮاوة ،ﻛﺪﻣﺎت ﺧﺪوش أو ﲤﺰﻗﺎت
 ﻓﺤﺺ اﻟﺸﻔﺮﻳﻦ اﻟﻜïة و اﻟﺼﻐﺮة ،ﻣﺪﺧﻞ اﳌﻬﺒﻞ واﳊﻔﺮة اﻟﺰورﻗﻴﺔ .ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲأن ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻴﺪوي دون ارﺗﺪاء ﻛﻔﻮف إﻻ ﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﺔ
 ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﳌﻨﻈﺎر  speculumاذا ﻟﺰم اﻻﻣﺮ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻧﺰﻳﻒ ﻣﻊﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﺪرØﺪد أو ﳉﻤﻊ ادﻟﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ(
 -ﻣﻼﺣﻈﺔ :ان اﻟﻜﺸﻒ ﺑﺎﳌﻨﻈﺎر ﳑﻨﻮع ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﲔ واﻃﻔﺎل
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ﻓﺤﺺ اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
ﻟﺪى اﻟﺬﻛﻮر

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ١٧

 ﻓﺤﺺ اﻟﻔﺨﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻀﻴﺐ اﻻﻛﻠﻴﻞ ،اﻟﻘﻠﻔﺔ ،اﳊﺸﻔﺔاﻟﻘﻀﻴﺐ ،ﻛﻴﺲ اﻟﺼﻔﻦ واﻟﻌﺠﺎن
 -اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﺪوش ،ﻛﺪﻣﺎت ،ﲤﺰﻗﺎت ،اﺣﻤﺮار واﻟﺘﻬﺎب

ﻓﺤﺺ اﻟﺸﺮج

 ﳝﻜﻦ ﻓﺤﺺ اﻧﺎث ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻴﺘﻢ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰاﻟﻈﻬــﺮ أو ¨ وﺿﻌﻴــﺔ اﳉﺎﻧﺒﻴــﺔ ﺑﺜﻨﻲ اﻟﺮﻛﺒﺔ ﲡﺎه اﻟﺼــﺪر أو ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺤﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ
اﻟﻔﺤﺺ
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺧﺪوش ،ﲤﺰﻗﺎت أو ﻛﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺎن ،أو وﺟﻮد ﺗﺮاﺧﻲ ¨ اﻟﺸﺮج.ﻓﺼﻞ ﻃﻴﺎت اﻟﺸﺮج ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أي ﺗﻬﺘﻚ
 -ﻻ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺻﺎﺑﻊ ا ّﻻ ﺑﺤﺎل اﻟﺸﻚ ﺑﻮﺟﻮد أﺟﺴﺎم ﻏﺮﻳﺒﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺮج

د .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اÊãي

. .يتم.جمع.العديد.من.العينات.من.مواقع.متعددة.،مبا.في.ذلك.
شراشف.نقل.الناجي.وأية.عالمات.عليها.
. .أخذ.صور.لإلصابات.اجلسدية.وغيرها.من.األدلة.ذات.
الصلة.واملهم.هو.احلصول.على.وثيقة.موافقة.الناجي.
ويتضمن.امللحق.رقم.٤.املكونات.لعدة.االغتصاب.املقترحة.
من.قبل.صندوق.األمم.املتحدة.للسكان.،مع.إضافة.معدات./.
لوازم.تستخدم.للتقييم.الطبي.اجلنائي.في.حاالت.وجود.احلد.
األدنى.من.املوارد...

. .يجب.طلب.الفحوصات.املخبرية.التالية:
.اختباراحلمل.:لدى.اإلناث.في.سن.اإلجناب.
.اختبارات.للكشف.عن.األمراض.املنقولة.جنسي ًا.:
. .ال.تطلب.هذه.االختبارات.بشكل.روتيني(.ألنها.مكلفة.،
ليســت.موجودة.في.جميــع.املختبرات.والنتائج.حتتاج.
الى.الوقت)
. .ال.تعد.هذه.االختبارات.ذات.جدوى.بحال.تلقي.الناجني.
ﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻊ ا§دﻟﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
عالج.وقائي.ملنع.األمراض.املنقولة.جنسي ًا..
.اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ اﳉﺴﻢ
. .هي.مهمة.لدى.الناجني.الذين.يرفضون.أخذ.العالج.
..فحــص.مالبــس.الناجيــة.حتت.ضوء.واضح.قبل.خلعها.
الوقائي.وتشمل:
والتأكــد.من.جمــع.املالبس.كدليل.وإعطاء.الناجي/ة.
..زرع.للسيالن N.gonorrhea.و.الكالميديا..
لبــاس.آخــر...
 C.Trachomatisبأخذ.العينات.من.جميع.املنافذ.
وأي.موقع.من.االتصال(.املهبل.،الشرج.،البلعوم.والفم).
..جمع.عينات.من.األماكن.التي.حتتوي.على.اللعاب.أو.
..أخذ.عينة.من.االفرازات.وزرعها.للبحث.عن.داء.
السائل.املنوي.على.مستوى.اجللد.لتحليل.احلمض.النووي..
املشعرات..كما.ميكن.فحصها.لتقصي.التهابات.
إذا.كانت.السوائل.جافة.جدا.وشائكة.على.اجللد.،ميكن.
املهبل.البكتيرية.أو.الفطريات.
استخدام.القطن.ذي.الرؤوس.املعقمة.والرطبة.
. .وتبعا.لألفراد.يجب.اجراء.االختبارات.املصلية.لفيروس.
..متشيط.شعر.عانة.الناجي/ة.وفروة.الرأس.للتأكد.من.
نقص.املناعة.البشرية.والتهاب.الكبد.ب.والزهري...
وجود.شعيرات.غريبة.أو.غيرها.من.البقايا..ينبغي.أيضا.
جمع.الشعر.املقتلع.(..ما.ال.يقل.عن.٢٠.إلى.٢٥.شعرة.
. .من.املستحسن.اجراء.اختبار.األمراض.املنقولة.جنسيا.
من.املوقع).
واإلختبارات.املصلية.األخرى.في.حال.قرر.الناجون.االبالغ..
عن.االعتداء.إلى.احملكمة..
..مسح.وأخذ.عينات.من.جتويف.الفم.خاصة.إذا.جرى.
القذف.هناك..ضع.املسحة.اجلافة.بني.األسنان.وبني.
. .أهمية.هذا.تكمن.في.حقيقة.أن.عقوبات.اجلاني./.املعتدي.
أسنان.ول ّثة.الفك.السفلي.مبا.أن.السائل.املنوي.مييل.إلى.
سوف.تزداد.إذا.نتج.عن.االغتصاب.أية.إصابة.باألمراض.
التجمع.هناك.
املنقولة.جنسي ًا.
..أخذ.مخلفات.وقصاصات.األظافر.،بحال.طلبت.
. .ال.يطلب.التقييم.الشعاعي.بشكل.روتيني.ولكن.ميكن.
..أخذ.عينات.الدم./.البول.للتقصي.عن.السموم.بحال.مت.
اجراؤه.تبع ًا.لنتائج.التاريخ.الطبي.والفحص.البدني.
الشك.بذلك..ميكن.اجراء.اختبار.الكحول.أو.املواد.غير.
القانونية{.الفلونيترازيبام(.Flunitrazepam.الروهيبنول.
ذ .اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ )ﺟﺪول رﻗﻢ (٤
..Rohypnolاملعروف.مبخدر.االغتصاب).،غاما.
. .يجب.اجراؤه.لدى.الناجيات.من.االغتصاب.ولكنه.ليس.إلزامي ًا.
هيدروكسي.بوتيرات.،الكلورال.هيدرات.،كيتامني.وغيرها.
. .تتطلب.موافقة.الناجني.املسبقة..
من.البنزوديازيبينات}.التي.يتم.البحث.عنها.بحال.عانت.
. .يتم.اجراؤه.مع.الفحص.البدني.
الناجية.من.فقدان.الذاكرة.بأي.وقت.قريب.من.حادثة.

االعتداء.أو.بان.عليها.أية.عالمات.أو.أعراض.موحية.أنها.
كانت.مخدرة..ومع.ذلك.،ليست.هذه.االختبارات.متاحة.
بسهولة.في.معظم.املختبرات.
..فحص.فتحة.الشرج.والعجان.والفرج.
..فحص.وجمع.عينات.لتحليل.احلمض.النووي.من.اجللد.
حول.فتحة.الشرج.والعجان.والفرج.مستخدم ًا.مسحات.
القطن.ذات.الرؤوس.املبللة.باملاء.املعقم.
..فحص.املهبل.والشرج.
..للفحص.املهبلي(.في.حال.كانت.الضحية.إمرأة.بالغة.
وليست.عذراء).،يجب.إستعمال.املنظار.الطبي.مع.محلول.
ملحي.أو.مياه.نظيفة.مبا.أن.باقي.مواد.التزليق.ميكن.أن.
تؤثر.على.األدلة.اجلنائية.
..جمع.السوائل.من.املهبل.للتحقق.من.وجود.سائل.منوي.
..جمع.عينات.نهاية.املهبل.و.من.داخل.عنق.الرحم.لفحص.
احلمض.النووي.
..ترك.العينات.لتجف.في.درجة.حرارة.الغرفة..ميكن.أيض ًا.
جمع.عينات.لفحص.الفوسفاتيز.احلمضي.الذي.يساعد.

بالكشف.عن.وجود.حيوانات.منوية..ان.عدم.وجود.أي.
حيوانات.منوية.قد.يظهر.بحال.كان.املعتدي.قد.أجرى.
عملية.قطع.قناة.املني.،أو.إن.كان.قليل.النطاف.،أوبحال.
استخدام.الواقي.الذكري.
..جمع.عينات.من.فتحة.الشرج. .بحال.لزم. .للبحث.عن.
احليوانات.املنوية.وحتليل.احلمض.النووي.
.عند.جمع.العينات.،ميكن.ألخصائي.الرعاية.الصحية.
استخدام.مصباح.وودز.أو.األشعة.فوق.البنفسجية.الذي.
ميكنه.الكشف.عن.بقايا.السائل.املنوي.أو.أجسام.غريبة.
على.اجللد.
.يجب.وضع.جميع.العينات.التي.مت.جمعها.في.الع ّدة.املناسبة.
وينبغي.أن.تصنّف.بشكل.واضح.وأن.يوضع.عليها.رمز.
سري(.ال.يجب.وضع.األحرف.االولى.ألسماء.الناجني).
.يجب.إحكام.إغالق.األكياس.أو.احلاويات.املستخدمة.
بشريط.الصق.
.ويتم.فحص.العينات.في.مختبرات.متخصصة.

ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ وﻣﻌﺪات اﳉﻤﻊ
ﺟﺪول رﻗﻢ .:٤اﻻدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ا§دﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ

ﻣﻌﺪات اﳉﻤﻊ

اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﺔ

ﻣﻼﺑﺲ اﻟﻨﺎﺟﲔ

ﻛﻴﺲ ورﻗﻲ

ﻳﺠﺐ أن ﲡﻔﻒ اﳌﻼﺑﺲ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم
أﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺰز ﳕﻮ اﻟﺒﻜﺘªﻳﺎ ¨ اﻟﺪم أو اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي

ûﻠﻔﺎت اﻇﺎﻓﺮ

ﻇﺮف ﻣﻨﻔﺼﻞ

ﺟﺪاﺋﻞ اﻟﺸﻌﺮ

ﻇﺮف ﻣﻨﻔﺼﻞ

ﻣﺴﺤﺔ ﻣﻦ ﲡﻮﻳﻒ اﻟﻔﻢ

ﻇﺮف ﻣﻨﻔﺼﻞ

ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺎﻧﺔ

ﻇﺮف ﻣﻨﻔﺼﻞ

ﻣﺴﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺒﻞ

ﻇﺮف ﻣﻨﻔﺼﻞ

ﲡﻔﻴﻒ اﳌﺴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮاء

ﻣﺴﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮج

ﻇﺮف ﻣﻨﻔﺼﻞ

ﲡﻔﻴﻒ اﳌﺴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮاء

ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺪم واﻟﺒﻮل

ﺣﺎوﻳﺎت Øﺪدة

ﳝﻜﻦ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ¨ اﻟﺜﻼﺟﺔ ﳌﺪة  ٥أﻳﺎم.

ﲡﻔﻴﻒ ﺑﺎﻟﻬﻮاء

 .٤إﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ اﻟﻨﺎﺟﻲ
. .يجب.أن.تؤخذ.هذه.اإلعتبارات.أثناء.املقابلة.االولى.عند.القيام.بالفحص.البدني..
. .من.الضروري.تقييم.املضاعفات.الطبية.الشديدة.أو ًال.والتي.يجب.التعامل.معها.بسرعة.أوالتي.قد.تتطلب.دخول.املستشفى..
. .وتشمل.هذه.املضاعفات.التشنجات.والقيء.املستمر.،والصرير.أثناء.التنفس.،واخلمول.أو.فقدان.الوعي.،أو.عدم.القدرة.على.
الشرب.
ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ

.الطلب.من.أحد.الوالدين.أو.الوصي.القانوني.التوقيع.على.إستمارة.املوافقة.للكشف.على.الطفل.وجمع.األدلة.اجلنائية.
.إذا.كان.الوالد.أو.الوصي.القانوني.هو.اجلاني.املشتبه.به.،يقوم.ممثل.عن.الشرطة.،أو.احملكمة.أو.أحد.املكلفني.من.حماية.
االحداث.بالتوقيع.على.اإلستمارة.
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ﺻﺤـﺔ اﳌﺮأة

.إبقاء.الوالدين.أو.الوصي.القانوني.خارج.الغرفة.أثناء.
املقابلة.ألنهم.أحيان ًا.قد.يكونون.هم.املعتدين..طلب.حضور.
مساعد.آخر.مختص.خالل.املقابلة.
.ميكن.استشارة.الطفل.مبن.يفضل.البقاء.معه.خالل.املقابلة.
.يجب.اجللوس.على.مستوى.واحد.من.الطفل.واحلفاظ.على.
التواصل.البصري.
.البدء.ببناء.األلفة.واعطاء.الشعور.باألمان.:إسأل.الطفل.
عن.مواضيع.محايدة.مثل.املدرسة.،األصدقاء.،أفراد.
العائلة.،واألنشطة.املفضلة.لديه.
.استعمل.األسئلة.املفتوحة.،مثل".ملاذا.أنت.هنا.اليوم؟".
جتنب.األسئلة.املوحية..استخدم.أسئلة.ذات.االجابة.بنعم.
أم.ال.عندما.حتتاج.إلى.توضيحات.إضافية.
.االستماع.الى.الطفل.وعدم.قطع.حبل.أفكاره.
.احلصول.على.معلومات.عامة.عن.حالة.العائلة.في.املنزل.،
وتفاصيل.عن.االغتصاب(.تاريخ.آخر.حادثة.،سواء.
تكررت.،املعتدي.،الخ.)..وتفاصيل.عن.أي.شكاوى.جسدية.
لدى.الطفل(.نزيف.،عسر.بول.،الخ)...
ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪÉ

.ال.تفحص.الطفل.بالرغم.عنه.إال.بحال.تطلبت.حالته.
الطبية.ذلك..ال.يجب.أبدا.تقييد.أو.إجبار.طفل.خائف.على.
استكمال.الفحص.البدني.
.اشرح.للطفل.ما.سيحدث.خالل.الفحص.البدني..حاول.
إيضاح.كيفية.إجراء.الفحص.على.دمية.والسماح.للطفل.
باملشاركة.في.ذلك.
.تشجيع.الطفل.على.طرح.األسئلة.حول.أي.شيء.يشعره.
بالقلق.أو.ال.يفهمه.
.ميكن.فحص.األطفال.الصغار.في.حضن.األم..وينبغي.
إعطاء.االطفال.األكبر.سن ًا.اختيار.اجللوس.على.كرسي..
أو.على.حضن.األم.،أو.االستلقاء.على.السرير.
.االعتبارات.اخلاصة.عند.إجراء.الفحص.البدني.لألطفال.
تشمل.الوزن.،والطول.،ومرحلة.البلوغ.

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ١٩

.ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت:

..إسأل.ما.إذا.كانت.قد.بدأت.احليض.ألنها.قد.تكون.معرضة.
للحمل..
..حتقق.من.البكارة.من.خالل.وضع.الطرف.اخللفي.
للشفرين.بني.السبابة.واإلبهام.وسحبه.بلطف.خارجا.
ونزوال..البحث.عن.أي.جروح.جديدة.أو.ملتئمة.لغشاء.
البكارة.أوالغشاء.املخاطي.املهبلي..ليست.كمية.غشاء.
البكارة.املتبقية.أو.حجم.الفوهة.املهبلية.مبؤشرات.دقيقة.
للداللة.على.حدوث.إختراق.
..ال.جتري.فحص.مهبلي.يدوي(.أي.بإدخال.األصابع.في.
فتحة.املهبل.لتقييم.حجمه).
..ابحث.عن.أية.إفرازات.مهبلية..ميكن.جمع.العينات.
املهبلية.عند.الفتيات.غير.البالغات.باستعمال.مسحة.قطن.
ذات.رؤوس.معقمة.وجافة.
..ال.تستخدم.املنظار.لفحص.الفتيات.غير.البالغات..
فالعملية.مؤملة.للغاية.وميكن.أن.تسبب.بإصابات.خطيرة.
.ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر :

..حتقق.من.وجود.إصابات.في.جلام.القلفة.،أو.أي.افراز.
شرجي.أو.بولي..يجب.أخذ.العينات.بحال.وجدت.
..فحص.فتحة.شرج.الطفل.في.وضعية.االستلقاء.أو.
االستلقاء.اجلانبي..جتنب.وضعية.ثني.الركبة.على.
الصدر.،ألن.املهاجمني.غالب ًا.ما.يستخدموها.
..د ّون.مواقع.اخلدوش.أو.اجلروح.الشرجية.على.الرسم.
التخطيطي.
..ابحث.عن.ر ّدة.فعل.أو.توسع.للشرج(.فتحة.الشرج.
عند.الضغط.اجلانبي.على.األرداف).ميكن.أن.يكون.
مؤشر ًا.على.اختراق.الشرج.،ولكن.ميكن.أن.يكون.سببه.
اإلمساك.
..ال.جتري.فحص.يدوي.لتقييم.حالة.ارتخاء.عضلة.الشرج.

 .٥اﻟﻌﻼج
. .تشمل.املعاجلة.الطبية.للناجني.من.االغتصاب.مداواة.اإلصابات.اجلسدية.والوقاية.والعالج.من.األمراض.املنقولة.جنسي ًا.،
وأخذ.األدوية.املناسبة.للوقاية.من.فيروس.نقص.املناعة.البشرية.وملنع.احلمل..يضم.امللحق.رقم.٥.جدو ًال.ملخص ًا.لهذه.
التدخالت.لكل.من.البالغني.واألطفال.

أ .ﻋﻼج ا¹ﺻﺎﺑﺎت اﳉﺴﺪﻳﺔ
. .عالج.أي.إصابات.جسدية.موجودة.،مبا.في.ذلك.الكسور.،و.إصابات.األنسجة.اللينة.والرضوض.األخرى.
. .تنظيف.اخلدوش.واجلروح.
. .تقييم.اجلروح.النظيفة.وبحال.إحتاجت.الى.تقطيب.يجب.إجنازه.في.غضون.٢٤.ساعة.ومن.بعدها.يفضل.تركها.للشفاء.
. .يجب.عدم.تقطيب.اجلروح.املل ّوثة.بل.إعطاء.املضادات.احليوية.ومسكنات.األلم.
. .بحال.وجود.خدوش.أو.جروح.على.اجللد.أو.الغشاء.املخاطي.يجب.إعطاء.أدوية.الكزاز.بحال.لم.يكن.الناجي/ة.ملقح ًا..لتقرر.

ما.إذا.وجب.إعطاء.التيتانوس(.ذات.احلماية.الفاعلة).و./.أو.الغلوبولني.املناعي.للكزاز(.ذات.احلماية.السلبية).،يجب.التأكد.
مما.يلي(.جدول.رقم:)٥.
ﺟﺪول رﻗﻢ .:٥ﻟﻘﺎح اﻟﻜﺰاز  ﺣﺎﻻت ا¹ﻏﺘﺼﺎب
اﳉﺮوح اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﻄﻔﻴﻔﺔّ ،
وﲤﺖ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ  ٦ﺳﺎﻋﺎت

ﺟﻤﻴﻊ اﳉﺮوح ا§ﺧﺮى

اﻟﻨﺎﺟــﻲ ﻏــ ªﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﺧﺬه اﻟﻠﻘﺎح :ﻳﺠــﺐ اﻋﻄﺎء ﻟﻘﺎح اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮس

اﻟﻨﺎﺟﻲ ﻏ ªﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﺧﺬه اﻟﻠﻘﺎح :ﻳﺠﺐ اﻋﻄﺎء
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮس واﻟﻐﻠﻮﺑﻮﻟﲔ اﳌﻨﺎﻋﻲ.

ﺗﻠﻘــﻰ اﻟﻨﺎﺟــﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣ﺟﺮﻋﺎت ﻣــﻦ ﻟﻘﺎح اﻟﻜﺰاز :ﻳﺠﺐ اﻋﻄﺎء
ﻟﻘﺎح اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮس

ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﻨﺎﺟــﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٣ﺟﺮﻋﺎت ﻣﻦ ﻟﻘﺎح
اﻟﻜــﺰاز :ﻳﺠﺐ اﻋﻄــﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮس
واﻟﻐﻠﻮﺑﻮﻟﲔ اﳌﻨﺎﻋﻲ.

ﺗﻠﻘــﻰ اﻟﻨﺎﺟــﻲ  ٣ﺟﺮﻋﺎت ﻣﻦ ﻟﻘﺎح اﻟﻜﺰاز أو أﻛ ¨ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ:
ﻻ ﺣﺎﺟــﺔ ﻻﻋﻄﺎﺋــﻪ ﻟﻘﺎح اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮس ﻣﺎ  ñﲤﺾ  ١٠ﺳــﻨﻮات ﻋﻠﻰ
ﺟﺮﻋﺔ اﻟﻠﻘﺎح اﺧªة

ﺗﻠﻘــﻲ اﻟﻨﺎﺟــﻲ  ٣ﺟﺮﻋﺎت ﻣﻦ ﻟﻘﺎح اﻟﻜﺰاز أو أﻛ
¨ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ :ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻴﺘﺎﻧﻮس ﻣﺎ  ñﲤﺾ
 ٥ﺳــﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻋﺔ اﻟﻠﻘﺎح اﺧªة.

. .إذا.أعطي.اللقاح.والغلوبولني.املناعي.في.نفس.الوقت.،من.
املهم..استخدام.إبر.ومحاقن.منفصلة.على.مواقع.مختلفة..
إنصح.الناجني.باستكمال.جدول.التطعيم(.اجلرعة.الثانية.
بعد.٤.أسابيع.،واجلرعة.الثالثة.بعد.٦.أشهر.إلى.سنة).

ب .وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ  ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ

)(Emergency Contraception- EC

. .ينبغي.أن.تقدم.وسائل.منع.احلمل.الطارئة.جلميع.اإلناث.
ً
اللواتي.جنني.من.االغتصاب.اذا.كان.اختبار.احلمل.سلبيا..
. .ان.احتمال.حصول.احلمل.بعد.االعتداء.اجلنسي.عالي..فإنّ .
نسبة.احلمل.املرتبطة.بالضحايا.التي.تتراوح.أعمارهم.بني.
الـ.١٢.و.٤٥.سنة.هي.٪٤٫٧.تقريب ًا.
. .قبل.وصف.وسائل.منع.احلمل.الطارئة.،يتم.إجراء.اختبار.
احلمل.لضمان.عدم.وجود.حم ًال.متقدم ًا.
. .ميكن.أن.تقلل.وسائل.منع.احلمل.الطارئة.خطر.حدوث.حمل.
اذا.مت.استعمالها.خالل.١٢٠.ساعة.من.ممارسة.اجلنس.
غير.اآلمن.،وكلما.بدأنا.بها.باكر ًا.تكون.النتيجة.أفضل.
. .تقلل.وسائل.منع.احلمل.الطارئة.خطر.حدوث.حمل.بنسبة.
.٪٨٩إذا.اخذت.خالل.٧٢.ساعة.
. .مبا.أن.التوقيت.هو.أمر.بالغ.األهمية.،يجب.أن.يقوم.مق ّدم.
الرعاية.الطبية.من.استعمال.وسائل.منع.احلمل.الطارئة.
ويكون.قادر ًا.على.االستجابة.الفورية..
. .ميكن.أن.تكون".اإلحالة".سببا.للتأخير.لذلك.يجب.جتنبها.
. .تعتبر.احلبوب.الطارئة.املكونة.من.البروجستيرون.فقط.
اخليار.األول.ألنها.أكثر.فعالية.من.احلبوب.املركبة.من.
االستروجني.والبروجسترون.وآثارها.اجلانبية.أقل..
. .حبوب.منع.احلمل.الطارئة.ال.تضر.أو.تنهي.احلمل.إن.وجد.،
وبالتالي.ال.تعتبر.كوسيلة.إجهاض..
. .ينصح.أخذ.جرعة.واحدة.من.،Levonorgestrel 1,5 mg.
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ألنها.فعالة.بقدر.جرعتني.من.0.75 mg.بينهما.١٢.الى.٢٤.
ساعة..
. .في.حال.عدم.توفر.Levonorgestrel.ميكن.اعطاء.العالج.
املركب.من.االستروجني.والبروجسترون.مصاحبا.مبضاد.
للقيء..
. .بحال.عدم.توفر.حبوب.منع.احلمل.الطارئة.،ميكن.إستعمال.
اللولب.الرحمي.لتوفير.الناجية.بوسيلة.منع.حمل.مستمرة.

ت .اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ا§ﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴå

)(Sexually Transmitted Infections- STI

. .إن.تشخيص.معظم.االلتهابات.بني.ضحايا.االعتداء.
اجلنسي.هي.:داء.املشعرات.،البكتيريا.املهبلية.،السيالن.
والكالميديا.
. .تكون.فترات.احلضانة.لبعض.األمراض.املنقولة.جنسي ًا.كما.
يلي.:الزهري(.من.١٠.إلى.٩٠.يوما).،السيالن(.من.٢.إلى.
.٣٠يوما).والكالميديا(.من.٧.إلى.١٤.يوما)..
. .لذلك.ينبغي.ان.تعطى.املضادات.احليوية.الوقائية.على.الفور.
في.غضون.الـ.١٢٠.ساعة.األولى.بعد.االغتصاب.
. .التقييم.األولي.لضحايا.االغتصاب.يشمل.ما.يلي:
.الزرع.أو.اجراء.اختبارات.احلمض.النووي.املوافق.
عليها.من.قبل.الـ.FDA.للـ.N. gonorrhoeae.وC..
.trachomatisللعينات.التي.يتم.جمعها.من.مواقع.
االختراق.أو.محاولة.االختراق..على.أن.تتكرر.في.غضون.
أسبوع.الى.٢.من.االعتداء.
.فحص.االفرازات.املهبلية.وزرعها.للبحث.عن.نوع.
البكتيريا.املهبلية.،الفطريات.وداء.املشعرات.
.االختبارات.املصلية.لفيروس.نقص.املناعة.البشرية.والتهاب.
الكبد.ب.والزهري..على.أن.يتكرر.بعد.٦.و.١٢.و.٢٤.أسبوعا.
من.االعتداء.إذا.كانت.نتائج.االختبارات.األولية.سلبية.

ﺻﺤـﺔ اﳌﺮأة

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ٢١

. .يوصى.بالعالج.الوقائي.الروتيني.بعد.االعتداء.اجلنسي(.جدول.رقم.)٦.في.حال.كانت.املتابعة.متعذرة.لدى.بعض.الناجني.
وبهدف.اإلطمئنان.الشخصي.على.الضحايا.
. .يتم.إقتراح.النظام.التالي.كعالج.وقائي:
.أن.يتم.التلقيح.بعد.التعرض.لالعتداء.بالتهاب.الكبد(.ب).من.دون.اعطاء.الغلوبولني.املناعي.،HBIG.أثناء.الفحص.األولي.
وتليه.اجلرعات.التالية.بعد.شهر.أو.٢.واالخيرة.بعد.٤.أو.٦.أشهر.من.اجلرعة.األولى.
.أن.يعطى.النظام.الشامل.ملضادات.امليكروبات.التالية.الكالميديا.،السيالن.،املشعرات.،والبكتيريا.املهبلية.
ﺟﺪول رﻗﻢ .:٦اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺪاء اﳉﻨﺴﻲ
ا§ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ
 Ceftriaxone 125 mg IMﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة
ﻣﻊ  Metronidazole 2 g orallyﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة
ﻣﻊ  Azithromycin 1g orallyﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة
أو  Doxycycline 100 mgﻣﺮﺗﲔ ¨ اﻟﻴﻮم ﳌﺪة  ٧اﻳﺎم

. .أثبتت.الدراسات.أن.العالج.بعد.االعتداء.مبضادات.الفيروسات..،zidovudine.،يقلل.خطر.التعرض.لعدوى.فيروس.نقص.
املناعة.البشرية..مبا.ان.خطر.اكتساب.هذه.العدوى.من.مرة.احدة.بعد.االعتداء.اجلنسي.منخفض.نسبي ًا.،يجب.أن.يكون.
القرار.وفقا.لتقدير.املخاطر.فردي ًا..
ا§ﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴ ًﻴﺎ
. .يوصى.جميع.الناجيات.من.االغتصاب.بأخذ.العالج.الوقائي.باملضادات.احليوية.الشاملة.كجزء.من.اإلدارة.الطبية.ملنع.
األمراض.املنقولة.جنسي ًا..
ُ
في.حال.تأخر.أخذ.الدواء.،هناك.إحتمال.كبير.بفوات.االوان.ألن.العديد.من.الناجيات.لن.يعودوا.للزيارة.أو.املتابعة..
..
. .إن.خطر.مواجهة.األمراض.املنقولة.جنسي ًا.نتيجة.االغتصاب.هو.كالتالي.:داء.املشعرات.،)٪.٧(.البكتيريا.املهبلية.،)٪.٧(.داء.
ّ
.ما.تشخص.عند.الناجني.من.االغتصاب.
السيالن.و.الكالميديا.٣(.إلى..)٪.١٦.هذه.هي.األمراض.التي.غالب ًا
. .يجب.الكشف.على.الناجني.الذين.يرفضون.اخلضوع.للعالج.الوقائي.بعد.أسبوع.من.التقييم.األولي.للكشف.عن.أي.عدوى.منقولة..
. .يلخص.اجلدول.رقم.٧.املعاجلة.الشاملة.لألمراض.املنقولة.جنسي ًا.سواء.للبالغني.أو.لألطفال.
. .وينصح.دائما.بإختيار.العالج.األسرع.من.أجل.ضمان.إمتثال.املريض..على.سبيل.املثال.،ميكن.وصف.مزيج.من.حبوب.
 Cefixime 400 mgو.Azythromycin 1 g.مع..Metronidazol 2 g.
بحال.وجود.حمل.ميكن.تبديل.عالج.الكالميديا.ب .Erythromycin 500 mgعبر.الفم.أربع.مرات.يوميا.ملدة.٧.أيام
.
أو.Amoxicillin 500 mg.ثالث.مرات.يوميا.ملدة.٧.أيام.وجتنّب.الـ.Metronidazol.في.أول.أشهر.احلمل.
ﺟﺪول رﻗﻢ .:٧ﻋﻼج ا§ﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴ åاﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﻜﺒﺎر
 Ceftriaxone 250 mgﺑﺎﻟﻌﻀﻞ أو Cefixime
 400 mgﻋ ïاﻟﻔﻢ ﻟﻠﺴﻴﻼن
و
 Azythromycine 1 gﻋ ïاﻟﻔﻢ )ﺟﺮﻋﺔ
واﺣﺪة( أو  Doxycycline 100 mgﻋ ïاﻟﻔﻢ
ﻣﺮﺗﲔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﳌﺪة ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻟﻠﻜﻼﻣﻴﺪﻳﺎ
و
 Metronidazole 2 gﻋ ïاﻟﻔﻢ )ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة(
ﻟﺪاء اﳌﺸﻌﺮات

ا§ﻃﻔﺎل )أﻗﻞ ﻣﻦ  ١٢ﺳﻨﺔ وأﻗﻞ ﻣﻦ  ٤٥ﻛﻎ (
 Ceftriaxone 125 mgﺑﺎﻟﻌﻀﻞ أو Cefixime 8 mg/Kg
ﺑﺎﻟﻔﻢ )ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة(
و
 Azythromycine 20 mg/Kgﻋ ïاﻟﻔﻢ )ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة( أو
 Erythromycin 50 mg/Kgﻋ ïاﻟﻔﻢ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴﺎ ﳌﺪة
ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم
و
 Metronidazole 5 mg/Kgﻋ ïاﻟﻔﻢ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴﺎ ﳌﺪة
ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم

ﻋﺪوى اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ ب:
هي.من.٠،٥.إلى.٪٣.عبر.الشرج.،و.من.٠،١.إلى.٪٠،٢.
. .ال.توجد.أية.معلومات.عن.حاالت.اإلصابة.بفيروس.التهاب.
عبراملهبل.وأقل.بحال.ممارسة.اجلنس.الفموي..
الكبد.ب.(HBV).بعد.حاالت.االغتصاب..
. .من.املرجح.أن.تكون.نسبة.خطر.انتقال.فيروس.نقص.
. .ومع.ذلك.،فاإللتهاب.الكبدي.الوبائي.موجود.في.السائل.
املناعة.البشرية.أعلى.بعد.االغتصاب.إذا.كان.املعتدي.
املنوي.واإلفرازات.املهبلية.وينتقل.عن.طريق.االتصال.
مصاب.به.،بسبب.احتمال.وجود.رضوض.ونزيف.
اجلنسي..
. .مبا.إن.مخاطر.نسبة.اإلصابة.بالعدوى.بعد.اإلغتصاب.من.قبل.
. .يجب.على.ضحايا.االغتصاب.تلقي.لقاح.التهاب.الكبد.ب.
معتد.مجهول.هي.منخفضة.،فيمكنها.أن.تزيد.من.خالل.التالي:
في.غضون.١٤.يوما.من.االعتداء..
.بحال.إعتدى.ذكر.على.آخر.،يتوقع.أن.تكون.نسبة.خطر.
. .ويوصى..بالتلقيح.للوقاية.من.إلتهاب.الكبد.ب.من.دون.إعطاء.
اإلصابة.بعدوى.فيروس.نقص.املناعة.البشرية.أعلى.
الغلوبولني.املناعي.(HBIG).ملنح.احلماية.الكافية.ضد.هذا.
.بحال.حصول.اإلغتصاب.في.منطقة.أو.بلد.ذات.إنتشار.
االلتهاب.
عالي.لفيروس.نقص.املناعة.البشرية.،يزيد.إحتمال.أن.
. .إذا.كان.املعتدي.مصاب.بفيروس.التهاب.الكبد.ب.،يوصى.
يكون.املعتدي.مصاب ًا.
عندئذ.باعطاء.الغلوبولني.املناعي..
.بحال.وجود.مهاجمني.متعددين.،يفترض.أن.يزيد.من.
. .يجب.أخذ.جرعتني.متتابعتني.من.لقاح.التهاب.الكبد.ب.بعد.
خطر.اإلصابة.بفيروس.نقص.املناعة.البشرية.،ألن.أي.
شهر.ثم.بعد.ستة.أشهر.من.اجلرعة.األولى..
من.املهاجمني.قد.يكون.مصاب ًا.
. .ال.يكون.اللقاح.ضروريا.بحال.كان.املريض.قد.تلقى.لقاح.
.بحال.كان.االعتداء.شرجي ًا.،قد.يكون.أكثر.عرضة.لنقل.
التهاب.الكبد.ب.سابق ًا.ولديه.مناعة.قوية.
فيروس.نقص.املناعة.البشرية.
.
بحال.وجد.املعتدي.أو.الناجي.مع.رضوض.أو.نزيف.
.
ﻋﺪوى ﻓ¶وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ:
. .يستند.العالج.الوقائي.بعد.التعرض.لفيروس.نقص.املناعة.
أو.جروح.في.األعضاء.التناسلية.
.خالل.٧٢.ساعة.من.
البشرية.على.تقييم.املخاطر.وينبغي.أن.تت ّم
. .يعتمد.تقييم.اخلضوع.للعالج.الوقائي.لفيروس.نقص.املناعة.
االعتداء.
البشرية.بعد.االغتصاب.على.حالة.املعتدي.أو.الناجي.
. .نسبة.االصابة.بالعدوى.أثناء.العملية.اجلنسية.بالتراضي.
املصاب(.بحال.سابق.معرفة)..

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ   PEPاﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻓة اﻻﻋﺘﺪاء ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟـ  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺪم إﺻﺎﺑﺔ أو ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮد ان ﻛﺎن ﻣﺼﺎﺑ¸ ﲟﺮض ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ ﺑﺤﺎل اﺣﺘﻜﺎك اﻏﺸﻴﺔ اòﺎﻃﻴﺔ أو اﳉﻠﺪ اﳌﺘﺸﻘﻖ ﺑﺎﻟﺴﻮاﺋﻞ اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪوى -ﺑﺤﺎل ﻛﺎن اﳌﻌﺘﺪي ﻣﺼﺎﺑ¸ ﺑﻔªوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أو اﳊﺎﻟﺔ ﻏ ªﻣﺸﺨﺼﺔ ﻣﺴﺒﻘ¸

اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳋﻀﻮع ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ  PEPﻫﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﺑﺤﺎل ﻛﺎن اﻟﻨﺎﺟﻲ ﻣﺼﺎﺑ¸ ﺑﻔªوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﻋﺘﺪاء ﺑﺤﺎل ﰎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﻔªوس ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﺪي ﺑﺤﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺴﻮاﺋﻞ ﺟﺴﻤﻴﺔ ﻏ ªﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻔªوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻣﻮع ،اﻟﻠﻌﺎب ،اﻟﺒﻮل واﻟﻌﺮقﺗﻌﺪت ﻓة اﻻﻋﺘﺪاء اﻟـ  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ
 -ﺑﺤﺎل ّ

. .إتبع.اإلرشادات.التالية.عند.بدء.اخلضوع.للعالج.الوقائي.لفيروس.نقص.املناعة.البشرية:PEP.
.ينصح.باخلضوع.إلختبار.أساسي.شامل.لفيروس.نقص.املناعة.البشرية.ولكنه.ليس.شرط ًا.مسبق ًا.لبدء.املعاجلة.الوقائية..
.ينصح.بإتباع.تدبير.ونظام.وقائي.لفيروس.نقص.املناعة.البشرية.يتألف.من.نوعني.مختلفني.من.العقاقير.املضادة.
للفيروسات.املناعية.،ولكن.يفضل.أخذ.ثالثة.أنواع.من.العقاقير.
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ﺻﺤـﺔ اﳌﺮأة

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ٢٣

. .يتألف.العالج.الوقائي.األساسي.لفيروس.نقص.املناعة.البشرية.عند.البالغني.واملراهقني.من:
 Emtricitabine FTC) + Tenofovir TDFأو (Lamuvidine 3TC
.باإلضافة.إلى:
.Lopinavir/ritonavir (LPV/r).أو.Azatanavir/ritonavir(ATV/r).
. .أما.االدوية.التالية.فتعتبر.خيارات.بديلة:
 Darunavir+ritonavir(DRV/r), Raltegravir RALأو Efavirenz EFV
يض ّم.اجلدول.رقم.٨.مختلف.األدوية.واجلرعات.التي.ميكن.استخدامها.للعالج.الوقائي.PEP.لفيروس.نقص.املناعة.البشرية.عند.
البالغني.واملراهقني.
. .يتألف.العالج.الوقائي.األساسي.PEP.لفيروس.نقص.املناعة.البشرية.لألطفال.دون.١٠.سنوات.من.3TC + AZT.:وميكن.
اعتبار.3TC + ABC.أو .3TC +TDFأو.(FTC).كعالج.بديل..ويوصى.ب.LPV/r.كدواء.ثالث.لهذه.الفئة.العمرية.
. .ميكن.إعتبار.جرعة.واحدة.يومي ًا.كبديل.عند.البالغني..ما.زالت.املعلومات.لدى.األطفال.واملراهقني.غير.قطعية.
. .مدة.العالج.الوقائي.PEP.هي.٢٨.يوم ًا.
. .ينبغي.تفسير.اآلثار.اجلانبية.لألدوية.للناجني.،وكذلك.التشديد.على.أهمية.اإللتزام.بالعالج.
. .ينبغي.إعادة.إجراء.اختبار.فيروس.نقص.املناعة.البشرية.بعد.٣.أشهر.
. .في.حال.رفض.الناجني.اخلضوع.للعالج.الوقائي.ينصح.بزيارة.مراكز.االستشارة.والفحص.الطوعي.
ﺟﺪول رﻗﻢ .:٨ﺟﺮﻋﺎت أدوﻳﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺿﺪ ﻓ¶وﺳﺎت ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﲔ واﻟﺒﺎﻟﻐﲔ

اﻻﺳﻢ

اﳉﺮﻋﺔ

)Tenofovir (TDF

.300 mgﻣﺮة واﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ

Lamivudine 3TC

 150 mgﻣﺮﺗﲔ ﻳﻮﻣﻴﺎ أو .300 mgﻣﺮة واﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ

Emtricitabine FTC

.200 mgﻣﺮة واﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ

Lopinavir/ritonavir LPV/r

) 400 mg (LPV) /100 mg (rﻣﺮﺗﲔ ﻳﻮﻣﻴﺎ أو
).800 mg (LPV) / 200 mg (rﻣﺮة واﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ

Azatanavir/ritonavir ATV/r

) 300 mg (ATV) + 100 mg (rﻣﺮة واﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ

Raltegravir RAL

.400 mgﻣﺮﺗﲔ ﻳﻮﻣﻴﺎ

Darunavir+ritonavir DRV/r

).800 mg (DRV) + 100 mg (rﻣﺮة واﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ أو

Efavirenz EFV

.600 mgﻣﺮة واﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴﺎ

).600 - 800 mg (DRV) + 100 mg (rﻣﺮﺗﲔ ﻳﻮﻣﻴﺎ

 .٦اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ
. .تتعرض.الناجيات.من.االغتصاب.خلطر.ظهور.أعراض.نفسية.على.املدى.القصير.والبعيد.

أ .ا§ﻋﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼ¶ ﻣﻦ ا¹ﻏﺘﺼﺎب
اخلوف.والكوابيس.،مشاكل.النوم.،الغضب.واخلجل.،الشعور.بالعار.والذنب.أو.مزيج.من.اإلثنني..مباشرة.بعد.االعتداء.،يتغ ّير.
سلوك.الناجي.من.الثرثرة.،التوتر.،البكاء.،واإلرجتاف.،إلى.الصدمة.واإلنكار.والنزاهة.املفرطة.،والهدوء.أو.اإلبتسام..ال.تشير.
ردود.األفعال.املذكورة.األخيرة.إلى.عدم.اإلهتمام.،بل.تعكس.التجنب.واإلرهاق.البدني.،أو.آليات.التكيف.التي.تتطلب.السيطرة.
على.العاطفة..ميكن.أن.يصب.الناجي.غضبه.على.مقدمي.الرعاية.الصحية.في.بعض.األحيان...قد.يجد.الناجون.صعوبة.
ّ
بإستئناف.بعض.العادات.احلياتية.والعالقات.اجلنسية..ميكن.لتعافي.الناجي.أن.يتعرقل.بحال.لومه.من.أفراد.العائلة.واألصدقاء.
واملسؤولون.،.وعادة.ما.يعرف.ب"االغتصاب.الثاني".
يتعافى.معظم.الناجني.في.نهاية.املطاف؛.فالدعم.االجتماعي.والنفسي.،مبا.في.ذلك.املشورة.تعتبر.من.املكونات.األساسية.للرعاية.
الطبية.لضحايا.االغتصاب..ويستعيد.معظم.ضحايا.االغتصاب.صحتهم.النفسية.من.خالل.الدعم.العاطفي.وتف ّهم.من.يثقون.بهم.،
واملستشارين.اإلجتماعني.،ومجموعات.الدعم.

ب .ا§ﻋﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب
إضطراب.ما.بعد.الصدمة.PTSD.خاصة.عند.النساء..تشمل.األعراض.تكرار.املعانات(.الذكريات.،.واألفكار.الدخيلة.والصور.
املزعجة).،والته ّرب.وفرط.التيقظ(.صعوبات.في.النوم.،وسرعة.اإلنفعال.،ومشاكل.في.التركيز)..ميكن.أن.تستمر.األعراض.الكثر.
من.شهر.لتضعف.األداء.االجتماعي.واملهني.بشكل.كبير.
يستطيع.مقدمو.الرعاية.الصحية.إستخدام.تدابير.احلس.السليم.مثل.الطمأنينة.،والدعم.الشامل.وأخذ.موقف.غير.إتهامي.لومي.
من.أجل.تخفيف.عواطف.الذنب.والقلق.املكثفة.التي.يعاني.منها.الناجي.في.املرحلة.الصعبة..ويتم.تفسير.وشرح.األثار.النفسية.
واالجتماعية.املمكنة.،كما.ميكن.إحالة.الناجي.إلى.أخصائي.الدعم.النفسي.واإلجتماعي.
ال.ميكن.دائما.حتديد.اآلثار.النفسية.في.الزيارة.األولى.لذلك.من.املهم.إجراء.جلسات.متابعة..في.حال.وجود.آثار.نفسية.شديدة.
(الذكريات.املستمرة.،إضطراب.في.النوم.،خوف.يؤدي.إلى.الته ّرب).أو.أية.آثار.تستمر.خالل.وبعد.جلسات.املتابعة.فهذا.
يستدعي.إلحالة.الناجي.إلى.طبيب.أو.أخصائي.نفسي..وميكن.ألعضاء.العائلة.واألصدقاء.توفير.الدعم.احليوي.

 .٧ا¹ﺣﺎﻟﺔ
اإلحالة.إلى.اخلدمات.املناسبة.أمر.بالغ.األهمية.عند.التعامل.مع.ضحايا.االغتصاب.،منها:
. .املستشفيات.:.في.حال.تطلب.مداواة.اإلصابات.اجلسدية..
. .مختبر.الطب.الشرعي.أو.غيره.من.املختبرات.لتوفير.اخلدمات.املتخصصة.
. .مراكز.الدعم.النفسي.واالجتماعي.
. .البرنامج.العاملي.حملاربة.فيروس.نقص.املناعة.البشرية.ومكافحة.اإليدز.
. .مراكز.املشورة.والفحوصات.الطوعية.:أطلق.البرنامج.العاملي.حملاربة.فيروس.نقص.املناعة.البشرية.خدمات.املشورة.
والفحوصات.الطوعية.،(VCT).جتدون.قائمة.باملراكز.الصحية.واملنظمات.غير.احلكومية(.اجلدول.رقم.)٩.التي.تقدم.املشورة.
املجانية.اخلاصة.والسرية.باإلضافة.إلى.اختبار.فيروس.نقص.املناعة.البشرية.جلميع.األفراد..يتلقى.األفراد.خالل.هذه.
اللقاءات.املعلومات.الالزمة.حول.فيروس.نقص.املناعة.البشرية.واألمراض.األخرى.املنقولة.جنسي ًا.،ثم.يحصلون.على.مشورة.
ما.قبل.إجراء.اإلختبارات.،ومن.ثم.يقومون..بإجراء.إختبار.سريع.لفيروس.نقص.املناعة.البشرية.١.و.٢.ويحصلون.على.
مشورة.ما.بعد.اإلختبار..في.حال.كان.الفحص.إيجابي ًا.،يحال.الفرد.إلى.اخلدمات.اإلجتماعية.والصحية.املالئمة.من.قبل.هذه.
املراكز.واملنظمات.غير.احلكومية.
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ﺻﺤـﺔ اﳌﺮأة

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ٢٥

ﺟﺪول رﻗﻢ .:٩ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ  /اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ¶ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺸﻮرة واﻻﺧﺘﺒﺎر اÐﺎVCT É

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻧﻮار اﶈﺒﺔ

)01-391397 (9am-4pm
)03-821101 (24hrs/7days

ﺻﻠﻴﺐ إﻏﺎﺛﺔ ارﻣﻦ )(ARC

)01-253793/4/5 (9am-4pm

ﻛﺎرﻳﺘﺎس ﻟﺒﻨﺎن )اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(

)01-499767/8/9 01- 502550/1/2 (8am-2pm

ﺣﻠﻢ

70/123687

ﺷﺒﺎب ﺿﺪ اòﺪرات )(JCD

)09-638242 (9am-4pm
)09-932549 (9am-4pm

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة )(LFPA

)01-302752 (9am-4pm

ﺳﻜﻮن

01-202714

Soins Infirmiers et Développement

)01/480714 / 01/482428 (8am-4pm

)Communautaire (SIDC

ﻣﻦ اﻻﺛﻨــﲔ ا¼ اﳉﻤﻌﺔ

)L'Escale Drop-in Centre (DIC

)01 491705 (11am-7pm

ﻓﻜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎThink Positive.

)76-843064 (9am-9pm

اﳌﻔﺼﻠﺔ راﺟﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳــﻊ -اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ  -ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ٧
@ﻟﻠﻼﺋﺤﺔ
ّ

 .٨اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ )ﺟﺪول رﻗﻢ (١٠
. .يجــب.أن.ينصــح.الناجــون.مــن.اإلعتــداء.اجلنســي.باحلصول.على.تقييم.طبي.إذا.بانت.عوارض.األمراض.املنقولة.جنســي ًا.
لديهــم.،كمــا.يجــب.اإلمتنــاع.عن.النشــاط.اجلنســي.لغاية.إنتهاء.فترة.العالج.الوقائي.،وأخذ.موعــد.للمتابعة.واملراجعة.بعد.
أســبوع.أو.إثنني.من.اإلعتداء.
. .عادة.ما.تكون.نسبة.إمتثال.الناجي.باملتابعة.منخفضة.؛..لذلك.من.املهم.إختصار.مدة.جلسة.املتابعة.والتطرق.ألسبابها.،
واحلصول.على.دعم.عائلة.وأصدقاء.الضحية.لتحسني.االمتثال.
. .يجب.إجراء.إختبار.احلمل(.حتى.ولو.كانت.املريضة.قد.تلقت.عالج.منع.احلمل.الطارئ.بعد.اجلماع)..كما.يجب.على.الناجيات.
.
اللواتي.رفضن.أخذ.العالج.الوقائي.أن.يخضعن.لفحوصات.السيالن.،والكالميديا.،واملشعرات.والبكتيريا.املهبلية.بعد.أسبوع.
من.التعرض.لالعتداء..تُطلب.هذه.الفحوصات.عند.الذين.يشعرون.بأعراض.مؤقتة.،أو.عند.الذين.يطلبون.إجراء.هذه.الفحوصات..

ﺟﺪول رﻗﻢ  :١٠ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﻟﻔíة

ا§ﻧﺸﻄﺔ

ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ا٢ ò

 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳊﻤﻞ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ  PEPواﻻﻋﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻧﺼﺢ اﻟﻨﺎﺟﻲ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إ¼ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرى واﳋﻀﻮع ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻄﻮﻋﻲﻟﻔªوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺤﺎل ﻋﺪم أﺧﺬ اﻟـ PEP
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎﺟﻲ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻌﻼج ﺑﺤﺎل ﻋﺪم أﺧﺬ ﻣﻀﺎدات اﻻﻟﺘﻬﺎب ،اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴ¸ ،إﻧﺼﺢاﻟﻨﺎﺟﻲ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﻮرة واﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻓªوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ
 -ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ .اﻻﺣﺎﻟﺔ واﻟﻌﻼج ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ

ﻣﻦ  ٤إ ٦ òأﺳﺎﺑﻴﻊ

 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳊﻤﻞ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ﺑﺤﺎل ﻋﺪم أﺧﺬ ﻣﻀﺎدات اﻻﻟﺘﻬﺎب ،اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴ¸ ،إﻧﺼﺢاﻟﻨﺎﺟﻲ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﻮرة واﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻓªوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ
 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ .اﻻﺣﺎﻟﺔ واﻟﻌﻼج ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ -إﻋﻄﺎء ﺟﺮﻋﺔ ﺗﺬﻛªﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح اﻟﻜﺰاز واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ ب )ﺑﺤﺎل ﻟﺰوﻣﻬﺎ(

 ١٢أﺳﺒﻮع )ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ(

 ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺟﻮد أﻣﺮاض ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴ¸ واﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﻤﻞ )ﺑﺤﺎل ﻟﺰوﻣﻬﺎ( إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺰﻫﺮي ¨ ﺣﺎل ﻋﺪم أﺧﺬ اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ إﻧﺼﺢ اﻟﻨﺎﺟﻲ ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺒﻲ ﻟﻠﻤﺸﻮرة وإﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻓªوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ -ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ .اﻻﺣﺎﻟﺔ واﻟﻌﻼج ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ

 ٦أﺷﻬﺮ

 -إﻋﻄﺎء ﺟﺮﻋﺔ ﺗﺬﻛªﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح اﻟﻜﺰاز واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ ب )ﺑﺤﺎل ﻟﺰوﻣﻬﺎ(

 .٩ا¹ﺑﻼغ واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
. .االبالغ.إلزامي.في.حاالت.االغتصاب.التي.حتصل.لألطفال./.القاصرين.دون.سن.١٨.وفقا.لقانون.العقوبات.اللبناني..
. .وال.يكون.االبالغ.إلزامي ًا.في.احلاالت.التي.حتصل.للبالغني.إال.بعد.موافقتهم.املسبقة..جتدون.ملخص.للقوانني.ذات.الصلة.
بهذا.املوضوع.
.القانون. .)٢٠١٢/١٠/٢٢(.٢٤٠.تعديل.القانون. .)١٩٩٤/٢/٢٢(.٢٨٨.القوانني.الطبية
. .املادة.٧.الفقرة:١٣.وجب.على.األطباء.اإلبالغ.عن.حاالت.االعتداء.اجلنسي.واالغتصاب.إلى.السلطات.القانونية.بعد.
احلصول.على.موافقة.الضحية.اخلطية.
. .املادة.٧.الفقرة.:١٤.وجب.على.األطباء.اإلبالغ.عن.حاالت.االعتداء.اجلنسي.واالغتصاب.إلى.السلطات.القانونية.في.حال.
كانت.الضحية.قاصر ًا.
.القانون.اجلنائي١٩٤٣
. .القانون.٣٩٩.و.:٤٠٠.يعاقب.أي.موظف.ال.يقوم.باالبالغ.عن.أي.فعل.إجرامي.شهده.خالل.ساعات.عمله...ينطبق.هذا.
القانون.بحال.عدم.احلاجة.إلى.موافقة.الضحية.اخلطية.
.القانون(.٤٢٢.حماية.القاصرين):تنص.املادة.٢٦.على.أن.اإلبالغ.عن.أية.حاالت.تضع.حياة.القاصر.في.خطر.ال.يعتبر.
خرقا.للسرية.املهنية.أو.أخالقيات.العمل.والوظيفة.
يشمل.امللحقني.رقم.٦.و.٧.مناذج.للشهادات.الطبية.للبالغني.واألطفال(.أنظر.قسم.املالحق.في.آخر.الفصل).
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 .١١اﳌﻼﺣﻖ
اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  -١اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓ¶ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب
ﲢﺪﻳﺪ اﳋﺼﺎﺋﺺ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻌﺪات واﻟﻠﻮازم وا§دوﻳﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ¹دارة اﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻫﺎدﺋﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إ¼ اﳌﺮﺣﺎض
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إ¼ ﻣﻜﻨﺔ ﺗﻌﻘﻴﻢ اﳌﻌﺪات )(Autoclave
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إ¼ اòﺘïات
ﺗﺄﻣﲔ ﺟﻮارﻳﺮ Øﻜﻤﺔ اﻻﻗﻔﺎل ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻠﻔﺎت
اﳌﻌﺪات
ﻃﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺤﺺ )ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(
ﺿﻮء
ﻣﻨﻈﺎر أذن
ﻣﻴﺰان ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻮزن واﻟﻄﻮل ﻣﻊ ﺟﺪوال اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻼﻃﻔﺎل
ﺳﻤﺎﻋﺔ
¹ﻬﺮ
ﻋﺪﺳﺔ ﻣﻜïة/ﻣﻨﻈﺎر ﻣﻬﺒﻠﻲ
ﻛﺎﻣªا
أﺟﻬﺰة إﻧﻌﺎش
أدوات ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻄﻴﺐ
ﻣﻮاد اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
ﻣﻨﻈﺎر ﻣﻬﺒﻠﻲ )ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮاﺣﺪ  ،وﺣﺠﻢ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ(
ﻣﺸﻂ ﳉﻤﻊ اﻻﺟﺴﺎم اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎﻧﺔ
اﳊﻘﻦ/اﺑﺮ )ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮاﺷﺔ ﻟÂﻃﻔﺎل( واﻧﺎﺑﻴﺐ ﳉﻤﻊ اﻟﺪم
ﺷﺮاﺋﺢ زﺟﺎﺟﻴﺔ ﳉﻤﻊ ﻋﻴﻨﺎت رﻃﺒﺔ أو ﺟﺎﻓﺔ )ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ(
ﻣﺴﺤﺎت ذات رؤوس ﻗﻄﻨﻴﺔ  /ﺷﺎش ﳉﻤﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت
ﺣﺎوﻳﺎت ﻟﻨﻘﻞ اﳌﺴﺤﺎت ا¼ اòﺘï
ورق ﳉﻤﻊ اﻻﺟﺴﺎم اﳌﺘﺴﺎﻗﻄﺔ أﺛﻨﺎء ﺧﻠﻊ ﻣﻼﺑﺲ اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ
ﻣ ﻟﻘﻴﺎس ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺪﻣﺎت /اﳋﺪوش
أﻛﻴﺎس ﻣﻦ اﻟﻮرق ﳉﻤﻊ ادﻟﺔ
ﺷﺮﻳﻂ ﻻﺻﻖ ﳊﺎوﻳﺎت /وأﻛﻴﺎس ﺟﻤﻊ اﻻدﻟﺔ
ﻟﻮازم اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )ﻗﻔﺎزات ،ﻋﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ا]ﻣﻦ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﻠﻮﺛﺔ واﳊﺎدة ،ﺻﺎﺑﻮن(
ﺣﻘﻦ وإﺑﺮ
ﻏﻄﺎء )ﻣﺮﻳﻮل ،ﺛﻴﺎب ،ﺷﺮﺷﻒ( ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ
ﻓﻮط ﺻﺤ ّﻴﺔ
إﺧﺘﺒﺎرات اﳊﻤﻞ
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ا§دوﻳﺔ واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
أدوﻳﺔ ﻟÂﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ
اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻟﻔªوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻏﺘﺼﺎب PEP
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
ﻟﻘﺎح اﻟﻜﺰاز واﳌﺼﻞ اﳌﻨﺎﻋﻲ
ﻟﻘﺎح اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ ب
أدوﻳﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ا) ñﺑﺎراﺳﻴﺘﺎﻣﻮل(
أدوﻳﺔ ﻣﻬﺪﺋﺔ )دﻳﺎزﻳﺒﺎم(
ﻣﻬﺪئ ﻟÂﻃﻔﺎل )دﻳﺎزﻳﺒﺎم(
اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﳌﻮﺿﻌﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻄﻴﺐ
اﳌﻀﺎدات اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻌﻼج اﳉﺮوح
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ا¹ﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل إدارة اﻟﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ
اﺳﺘﻤﺎرات ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﺳﺘﻤﺎرات اﳌﻮاﻓﻘﺔ
ﻛﺘﻴﺒﺎت ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻏﺘﺼﺎب )ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ(

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ٢٩

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  -٢ﳕﻮذج اﳌﻮاﻓﻘﺔ
أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎه،

 ،أﻋﻄﻲ اذن ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ ﻟـ
)اﺳﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺤﻲ وﺻﻔﺘﻪ( ) -وﺿﻊ اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪ وﻋﺪم ﺗﺮك أي ﻓﺮاغ(:

إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻓﺤﺺ ﻟﻠﺤﻮض

ﻧﻌﻢ

ﻻ

اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻨﻈﺎر ﻟﻠﻤﻬﺒﻞ )إذا ﻟﺰم اﻣﺮ ﻃﺒﻴﺎ(

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﺟﻤﻊ ادﻟﺔ ،ﻛﻌﻴﻨﺎت اﻟﺴﻮاﺋﻞ ﻣﻦ اﳉﺴﻢ ،ﺟﻤﻊ اﳌﻼﺑﺲ ،ﲤﺸﻴﻂ اﻟﺸﻌﺮ،
ﺧﺪوش أو وﻗﺼﺎﺻﺎت ﻣﻦ اﻇﺎﻓﺮ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﺳﺤﺐ اﻟﺪم

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﺗﻘﺪﱘ ادﻟﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ و /أو اﶈﺎﻛﻢ ﺑﺸﺄن ﺣﺎﻟﺘﻲ.
ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻔﺤﺺ وأﻳﺔ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ذات ﺻﻠﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

أﺧﺬ اﻟﺼﻮراﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺻﺎﺑﺎت اﳉﺴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻋ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺤﺺ.

ﻧﻌﻢ

ﻻ

وأﻧﺎ أﻓﻬﻢ أن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻲ رﻓﺾ أي ﻓﺤﺺ ﻻ أرﻏﺐ ﺑﺎﳋﻀﻮع ﻟﻪ.
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﺮﻳﺾ /اﻟﻮﺻﻲ ﻋﻨﻪ:
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ) :ﻳﻮم /ﺷﻬﺮ /ﺳﻨﺔ(
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اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  - ٣ﳕﻮذج اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ
ﺳﺮي
ّ
ﳕﻮذج اﻟﻔﺤﺺ و اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ
 .١ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
اﳉﻨﺲ
ﺗﺎرﻳﺦ/ووﻗﺖ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ )ﻳﻮم /ﺷﻬﺮ /ﺳﻨﺔ( و)اﻟﺴﺎﻋﺔ واﻟﺪﻗﺎﺋﻖ (00:00

اﻟﺮﻣﺰ

اﻟﻌﻤﺮ
ﲤﺖ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮد )اﻟﺮﺟﺎء ذﻛﺮ اﺳﻢ اﳌﺟﻢ
ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮد@(

 .٢اﳊﺎدﺛﺔ
وﻗﺖ اﳊﺎدﺛﺔ 00:00) :اﻟﺴﺎﻋﺔ(

ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺎدﺛﺔ ) :ﻳﻮم /ﺷﻬﺮ  /ﺳﻨﺔ(
وﺻﻒ اﳊﺎدﺛﺔ )ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﻨﺎﺟﻲ(

ﻧﻌﻢ

اﻟﻌﻨﻒ اﳉﺴﺪي

ﻻ

اﻟﻨﻮع واﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﳉﺴﻢ

ﻧﻮع اﻟﻌﻨﻒ )اﻟﻀﺮب ،اﻟﻌﺾ ،ﺷﺪ اﻟﺸﻌﺮ ،اﻟﺦ(

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﻮد
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح )اﻟﺼﻮرة(
اòﺪرات /اﻟﻜﺤﻮل
ﻧﻌﻢ

اﻻﺧáاق

ﻻ

ﻏ ¹ﻣﺘﺄﻛﺪ اﻟﻮﺻﻒ :ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ ،اﳌﻬﺒﻞ ،اﻟﺸﺮج

ﻗﻀﻴﺐ
إﺻﺒﻊ
آﺧﺮ )ﺣﺪد(
ﻧﻌﻢ

ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎÒ

ﻻ

ﻏ ¹ﻣﺘﺄﻛﺪ اﳌﻜﺎن :ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ ،اﳌﻬﺒﻞ ،اﻟﺸﺮج ،وﻏ¹ﻫﺎ

اﻟﻘﺬف
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ
 .٣اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﻌﻮارض اﳊﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺪوﻳــﻦ ا ،ôاﻟﻨــﺰف ،إﻓﺮازات اﳌﻬﺒﻞ أو اﻟﺸــﺮج ،أﻳــﺔ ﻋﻼﻣﺎت أوﻋﻮارض أﺧﺮى

ﺑﻌﺪ اﳊﺎدﺛﺔ  ،ﻫﻞ ﻗﺎم اﻟﻨﺎﺟﻲ ﺑﺎل
اﻟﺘﻘﻲء؟
اﻟﺘïز؟
ﺗﻨﻈﻴﻒ اﺳﻨﺎن ﺑﺎﻟﻔﺮﺷﺎة ؟
اﻻﻏﺘﺴﺎل أو اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم؟
ﺳﺮي
 .٤اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

اﻟﺘﺒﻮل؟
ﻣﻀﻤﻀﺔ اﻟﻔﻢ؟
ﺗﻐﻴــ ªاﳌﻼﺑــﺲ؟
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺎﻣﺒﻮن أو اﻟﻔﻮط اﻟﺼﺤﻴﺔ؟
اﻟﺮﻣﺰ

ﻻ
ﻻ
ﻻ
ﻻ

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻧﻌــﻢ
ﻧﻌﻢ

ﻻ
ﻻ
ﻻ
ﻻ

ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻴﺾ و /اﻟﻮﻻدات
ﻧﻌﻢ

ﻻ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ

اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎ Ùﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ
ﺣﺪوث ﺣﻴﺾ أﺛﻨﺎء اﻻﻋﺘﺪاء
آﺧﺮ دورة ﺷﻬﺮﻳﺔ )ﻳﻮم /ﺷﻬﺮ  /ﺳﻨﺔ(
ﻋﺪد أﺳﺎﺑﻴﻊ اﳊﻤﻞ
ﻻ
ﻧﻌﻢ
وﺟﻮد ﺣﻤﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳊﻤﻞ اﺧ) ªاﻟﻮﻻدة  ،وﻻدة ﺟﻨﲔ ﻣﻴﺖ ،ﻓﻘﺪان اﳊﻤﻞ( )ﻳﻮم /ﺷﻬﺮ  /ﺳﻨﺔ(

ﻧﻌﻢ

ﻻ

اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
)وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﻧﺜﻮﻳﺔ ،ﻧﻮﻋﻪ(
اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ :
ادوﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ

اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت

ﻏ ¹ﻣﻠﻘﺢ

ﻏ ¹ﻣﻌﺮوف

ﻣﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻜﺰاز
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ ب
ﺣﺎﻟﺔ ﻓ¹وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ /اﻳﺪز

ﻏ ¹ﻣﻌﺮوف

ﻣﻌﺮوف

آﺧﺮ اﺧﺘﺒﺎر

ﻣﻼﺣﻈﺎت

 .٥اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ
اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻌﺎم )اﳌﻼﺑﺲ ،اﻟﺸﻌﺮ ،اﻋﺎﻗﺔ اﳉﺴﺪﻳﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ(

اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ )اﻟﻬﺪوء ،اﻟﺒﻜﺎء ،اﻟﻘﻠﻖ ،اﻟﺘﻌﺎون ،اﻻﻛﺘﺌﺎب ،وﻏªﻫﺎ(

اﻟﻮزن :

اﻟﻄﻮل :

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ :

اﻟﻨﺒﺾ:

ﺿﻐﻂ اﻟﺪم:

ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻨﻔﺲ:

اﳊﺮارة:

اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ :وﺻــﻒ اﳌﻮﺟــﻮدات وﺗﺪوﻳﻨﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ  ،ﲢﺪﻳــﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﳉﺮوح واﻟﻜﺪﻣﺎت واﻟﻌﻼﻣــﺎت  ...ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻨﻮع ،
اﳊﺠﻢ واﻟﻠﻮن واﻟﺸــﻜﻞ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻻﺧﺮى .ﻋﺪم ﺗﻔﺴــ ªاﺳــﺒﺎب .ذﻛﺮ اﻟﻜﺪﻣﺎت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ واﻟﻨﺪوب وﻏªﻫﺎ.

اﻟﺮأس واﻟﻮﺟﻪ

اﻟﻔﻢ واﻧﻒ

اﻟﻌﻴﻮن وا]ذان

اﻟﺮﻗﺒﺔ

اﳋﺼﺮ

اﻟﻈﻬﺮ

اﻟﺒﻄﻦ

اﻻرداف

اﻟﺬراﻋﲔ واﻟﻴﺪﻳﻦ

اﻟﺴﺎﻗﲔ واﻟﻘﺪﻣﲔ
اﻟﺮﻣﺰ

ﺳﺮي
ﻓﺤﺺ اﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
اﻟﻔﺮج/ﻛﻴﺲ اﻟﺼﻔﻦ

ﻣﻮﻟﺞ وﻏﺸﺎء اﻟﺒﻜﺎرة

اﻟﺸﺮج

اﳌﻬﺒﻞ/اﻟﻘﻀﻴﺐ

ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻴﺪوي ﻟﻠﺮﺣﻢ /واﻟﺸﺮج

وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺮﻳﺾ )اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻬﺮ ،ﻧﺼﻒ ﺟﺎﻟﺲ ،ﺛﻨﻲ اﻟﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪر ،اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺐ   ،اﳊﻀﻦ ﺑﺤﺎل ﻛﺎن ﻃﻔﻼ (

ﻟﻔﺤﺺ اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ :

ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺸﺮج :

 .٦اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ
اﻟﻨﻮع واﳌﻜﺎن
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ﰎ ﻓﺤﺼﻬﺎ  /إرﺳﺎﻟﻬﺎ إ¼ اòﺘï

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﺻﺤـﺔ اﳌﺮأة

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ٣٣

 .٧اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺮﻓﻮع
اﻟﻨﻮع واﳌﻜﺎن

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﰎ ﻓﺤﺼﻬﺎ  /إرﺳﺎﻟﻬﺎ إ¼ اòﺘï

ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ ﺟﻤﺎع ﺑﺎﻟáاﺿﻲ )ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺎل ﰎ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟـ (DNA
اﻟﺘﺎرﻳﺦ) :ﻳﻮم /ﺷﻬﺮ  /ﺳﻨﺔ(

آﺧﺮ ﺟﻤﺎع ﺑﺎﻟاﺿﻲ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء
 .٨اﻟﻌﻼج اﳌﻌﻄﻰ
اﻟﻌﻼج

ﻧﻌﻢ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻻ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ  /اﻟﻌﻼج
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ ¨ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
ﻋﻼج اﳉﺮوح
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻜﺰاز
ﻟﻘﺎح إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ ب
اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻟﻔªوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ PEP
آﺧﺮ
ﺳﺮي

اﻟﺮﻣﺰ

 .٩ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ،ا¹ﺣﺎﻻت ،واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﺨﻄﻂ اﻟﻨﺎﺟﻲ ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو ﻗﺪ ﰎ اﻻﺑﻼغ :
اﻟﺸﺮح :

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺟﻲ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ ﻟﻠﺠﻮء اﻟﻴﻪ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻪ
ﻳﺮاﻓﻘﻪ
ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺟﻲ ﻣﻦ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﰎ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة:
اﻻﺣﺎﻻت :
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ
اﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺻﻔﺘﻪ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

 .١٠ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة
اﺳﻢ وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة
اﺳﻢ وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺰﻳﺎرة
اﺳﻢ وﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
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ﺻﺤـﺔ اﳌﺮأة

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ٣٥

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  – ٤اﳊﺪ ا§دﻧﻰ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻌﺪة اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﻟﻌﺪة اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ UNFPA

ﻣﻘíﺣﺎت ﶈﺘﻮى ﻋﺪة اﻻﻏﺘﺼﺎب

ادوﻳﺔ

ادوﻳﺔ

Levonorgestrel 0.75 mg
ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺒﺘﲔ – ﻋﻼج ﺣﺒﺘﲔ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة
Azithromycine 250 mg capsule

Levonorgestrel 0.75 mg
ﻋﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺒﺘﲔ – ﻋﻼج ﺣﺒﺘﲔ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة
Azithromycine 250 mg capsule

Ø Azithromycine 200mg/5 mlﻠﻮل ﺑﺰﺟﺎﺟﺔ15 ml.
Cefixime 200 mg tablet
)Cefixime (trihydrate

Ø Azithromycine 200 mg / 5 mlﻠﻮل ﺑﺰﺟﺎﺟﺔ 15ml
Cefixime 200 mg tablet
)Cefixime (trihydrate

.100 mg/5 mlﺑﻮدرة ﶈﻠﻮل ﺑﺰﺟﺎﺟﺔ30ml.

 100 mg/5 mlﺑﻮدرة ﶈﻠﻮل ﺑﺰﺟﺎﺟﺔ 30ml

اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻏﺘﺼﺎب

اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻏﺘﺼﺎب

Zidovudine 300 mg + Lamivudine 150 mg

ﻋﻘﺎرﻳﻦ .:
Tenofovir 300 mg + Lamivudine 300 mg
ﻣﺮة ﻳﻮﻣﻴﺎ ﳌﺪة  ٢٨ﻳﻮم

ﻣﺮﺗﲔ ﺑﺎﻟﻴﻮم ﳌﺪة  ٢٨ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ
ﺣﺒﻮبZidovudine 100 mg.
Lamivudine 150 mg

أو.
Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 mg
ﻣﺮة ﻳﻮﻣﻴﺎ ﳌﺪة  ٢٨ﻳﻮم
ﺛﻼث ﻋﻘﺎﻗ:ª
Tenofovir 300 mg+ Emtricitabine 200 mg + Efavirenz
.600 mgﻣﺮة ﻳﻮﻣﻴﺎ ﳌﺪة  ٢٨ﻳﻮم

ﻟÂﻃﻔﺎل .:

Zidovudine 60 mg/Lamivudine 30 mg
+
Lopinavir / Ritonavir 100 mg/25 mg
اﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﻓﺤﺺ اﳊﻤﻞ

ﻓﺤﺺ اﳊﻤﻞ

اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼج

اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼج

ادارة اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب

ادارة اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳉﺴﻢ
اﺳﺘﻤﺎرات اﳌﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﻌﺪات ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻣﻨﻈﺎر
ﻣﺴﺤﺎت ﻗﻄﻦ ﻣﻌﻘﻤﺔ
ﺷﺮاﺋﺢ زﺟﺎﺟﻴﺔ
ﻣﺎء ﻣﻌﻘﻢ
ﺣﺎوﻳﺎت ﻣﻌﻘﻤﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﻌﻴﻨﺎت
أﻛﻴﺎس ورق
ﻣﻐﻠﻔﺎت
ﻛﺎﻣªا

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  – ٥اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻨﺎﺟﲔ ﻣﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب
اﳊﺎﻟﺔ

دواﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

اﻟﻌﻼج

اﳌﺮﺟﻮة
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
ّ

اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ

اﻃﻔﺎل

اﻟﺴﻴﻼن

ﻋﻼج وﻗﺎﺋﻲ ﺧﻼل ٧٢
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء

Ceftriaxone 250 mg
ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ
أو
Cefixime 400 mg/5ml
 ٨ﻣﻠﻎ /ﻛﻎ ﻣﺮة واﺣﺪة
ﻋ ïاﻟﻔﻢ

Ceftriaxone 125 mg
ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ
أو
Cefixime 100 mg
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋ ïاﻟﻔﻢ

ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺤﺎل
ﰎ أﺧﺬ اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ

اﻟﻜﻼﻣﻴﺪﻳﺎ.

ﻋﻼج وﻗﺎﺋﻲ ﺧﻼل ٧٢
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء

Azythromycine 1g
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋ ïاﻟﻔﻢ
أو
Doxycycline 100 mg
ﻋ ïاﻟﻔﻢ ﻣﺮﺗﲔ ﳌﺪة
 ٧أﻳﺎم

Azythromycine
200 mg/5 ml
 ٢٠ﻣﻠﻎ  /ﻛﻎ ﻣﺮة
واﺣﺪة ﻋ ïاﻟﻔﻢ
أو
Erythromycin
50 mg/Kg
ﻋ ïاﻟﻔﻢ أرﺑﻊ ﻣﺮات
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﳌﺪة  ٧أﻳﺎم

ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺤﺎل
ﰎ أﺧﺬ اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ

داء اﳌﺸﻌﺮات ﻋﻼج وﻗﺎﺋﻲ ﺧﻼل ٧٢
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء

Metronidazole 2g
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋ ïاﻟﻔﻢ

ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺤﺎل
ﰎ أﺧﺬ اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ

اﻟﺰﻫﺮي

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

اﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر.VDRL.

ﻓ¹وس ﻧﻘﺺ ﻋﻼج وﻗﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ
اﳌﻨﺎﻋﺔ
اﻻﻏﺘﺼﺎب ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اòﺎﻃﺮ ﺧﻼل  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ

Tenofovir TDF +
Lamivudine 3TC
300 mg/300 mg
ﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮم ﻣﻊ
Lopinavir / ritonavir
300 mg /100 mg
ﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮم ﳌﺪة ٢٨
ﻳﻮم
ATV/r
ﻛﻌﻘﺎر ﺛﺎﻟﺚ

AZT + 3TC
60 mg/30 mg
)ﺣﺒﺔ واﺣﺪة ﻣﺮﺗﲔ
ﺑﺎﻟﻴﻮم أو ﺣﺘﻰ ﺛﻼث ﺣﺒﺎت
ﻣﺮﺗﲔ ﺑﺎﻟﻴﻮم ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻮزن(
ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻋﻼج وﻗﺎﺋﻲ
ﺑﻌﺪ اﻻﻏﺘﺼﺎب
ABC+ 3TC
أو
.FTCأو3TC.
ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻛﺒﺪاﺋﻞ
LPV/r 100 mg/25 mg
ﺣﺒﺘﲔ ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ
وﺣﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ﻣﺮﺗﲔ
ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻮزن وﻫﻮ
اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳌﻔﻀﻞ

اﻋﺎدة اﺧﺘﺒﺎر.HIV.ﺑﻌﺪ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ

اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ ب ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻠﻘﺎح اﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻜﺒﺪ ب ﺑﺤﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﻨﺎﻋﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ

اﳉﺮﻋﺔ اﻻو¼ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح
اﻟﻜﺒﺪ ب

اﳉﺮﻋﺔ اﻻو¼ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح
اﻟﻜﺒﺪ ب

ﺗﺒﺎﻋﺪ اﳉﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺸﻬﺮ ا¼  ٢ﻋﻦ
اﳉﺮﻋﺔ اﻻو¼ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺑﻌﺪ اﻻو¼ ﺑﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ

ﻏ ªﻣﻮﺻﻰ ﺑﻪ اﻻ ﺑﺤﺎل
اﻟﺒﻠﻮغ ﻟﺪى اﻻﻧﺎث

اﻋﺎدة اﺧﺘﺒﺎر اﳊﻤﻞ ﺑﻌﺪ
أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ

ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﳊﻤﻞ
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اﻋﻄﺎء ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ Levonorgestrel
اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺧﻼل  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ 1.5 mg
وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ اﻋﻄﺎؤﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة
 ١٢٠ﺳﺎﻋﺔ

ﺻﺤـﺔ اﳌﺮأة

اﻟﻜﺰاز

ﺣﺎﻻت اﻻزﻣﺎت اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ٣٧

اﻋﻄﺎء ﻟﻘﺎح اﻟﻜﺰاز ﺑﺤﺎل وﺟﻮد
ﺧﺪوش ﻋﻠﻰ اﳉﻠﺪ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﺟﻲ ﻏ ªﳑﻨﻊ
أو ﺑﺤﺎل ﰎ أﺧﺬ اﻟﻠﻘﺎح ﻣﻨﺬ أﻛ
ﻣﻦ  ١٠ﺳﻨﻮات .إﻋﻄﺎء اﳌﺼﻞ
اﳌﻨﺎﻋﻲ ﺑﺤﺎل وﺟﻮد ﺟﺮوح ﻣﻦ
دون ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﻋﺔ أو وﺟﻮد
ﻣﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻻﺧﺬ اﳉﺮﻋﺎت
اﻟﺘﺬﻛªﻳــﺔ ﺑﻌﺪ أرﺑﻊ
أﺳــﺎﺑﻴﻊ وﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  – ٦اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﲔ
أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎه) :اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ(
اﻟﺼﻔﺔ )ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(
وﺑﻬﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻮﻗﺖ )اﻟﻴﻮم ،اﻟﺸﻬﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻮﻗﺖ(
أﻓﻴﺪ ﺑﺄ âﻛﺸﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ/ة ،ا]ﻧﺴﺔ )اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ )اﻟﻴﻮم  ،اﻟﺸﻬﺮ  ،اﻟﺴﻨﺔ(
و ﺳﻜﺎن )اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺴﻜﻨﻲ(

وﻫﻮ/ﻫﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺤﻴﺔ اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ )اﻟﻴﻮم واﻟﺸﻬﺮ واﻟﺴﻨﺔ(
¨ )اﳌﻜﺎن(
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ )اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﺮوف أو ا´ﻬﻮل اﻟﻬﻮﻳﺔ(

اﻟﺴﻴﺪ/ة  ،ا]ﻧﺴﺔ

ﺗﻌﺎ âﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻌﺎم )وﺻﻒ اﻟﺴﻠﻮك ،اﳊﺮﻣﺎن  ،اﳊﻤﺎس ،اﻟﻬﺪوء ،اﳋﻮف ،اﻟﺒﻜﻢ ،اﻟﺒﻜﺎء اﻟﺦ(

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪ) âوﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻶﻓﺎت ،اﳌﻮﻗﻊ ،ﻣﺪى اﻻﺻﺎﺑﺔ ،اﺻﺎﺑﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ أو ﺳﺎﺑﻘﺔ ،اﳋﻄﻮرة(

ﻓﺤﺺ اﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ )ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺾ اﻟﻐﺸﺎء اﳊﺎ Ùأو اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،اﻟﻜﺪﻣﺎت واﳋﺪوش  ،اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت ،اﻟﺦ(

ﻓﺤﺺ اﻟﺸﺮج
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت واﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﰎّ أﺧﺬﻫﺎ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ûﺎﻃﺮ اﳊﻤﻞ
إن ﻏﻴﺎب اﳉﺮوح ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ.
وﻗﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ¨ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم وﺳﻠّﻤﺖ إﻟﻴﻪ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ادﻟﺔ.
ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ

اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  - ٧اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟóﻃﻔﺎل
أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎه) :اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ(
اﻟﺼﻔﺔ )ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(
و ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻮﻗﺖ )اﻟﻴﻮم ،اﻟﺸﻬﺮ ،اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻮﻗﺖ(
أﻓﻴﺪ ﺑﺄ âﻛﺸﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻞ )اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ(
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ )اﺳﻢ اﻻب ،اﻻم أو اﻟﻮﺻﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ(
ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ )اﻟﻴﻮم  ،اﻟﺸﻬﺮ  ،اﻟﺴﻨﺔ(
و ﺳﻜﺎن )اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻟÂﻫﻞ أو اﻟﻄﻔﻞ(

أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻘﺎء ،أﺧ âïاﻟﻄﻔﻞ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ )ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﻗﺮب ﻣﺎ ﳝﻜﻦ(

أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻘﺎء ،أﺧ) âïذﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻄﻔﻞ( ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

ي /ﺗﻌﺎ âﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﻄﻔﻞ/ة
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻌﺎم )وﺻﻒ اﻟﺴﻠﻮك ،اﳊﺮﻣﺎن  ،اﳊﻤﺎس ،اﻟﻬﺪوء ،اﳋﻮف ،اﻟﺒﻜﻢ ،اﻟﺒﻜﺎء اﻟﺦ(

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪ) âوﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻶﻓﺎت ،اﳌﻮﻗﻊ ،ﻣﺪى اﻻﺻﺎﺑﺔ ،اﺻﺎﺑﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ أو ﺳﺎﺑﻘﺔ ،اﳋﻄﻮرة(
ﻓﺤﺺ اﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ )ﻋﻼﻣﺎت ﻓﺾ اﻟﻐﺸﺎء اﳊﺎ Ùأو اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،اﻟﻜﺪﻣﺎت واﳋﺪوش  ،اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت ،اﻟﺦ(

ﻓﺤﺺ اﻟﺸﺮج
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت واﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﰎّ أﺧﺬﻫﺎ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ûﺎﻃﺮ اﳊﻤﻞ
ان ﻏﻴﺎب اﳉﺮوح ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻋﺘﺪاء ﺟﻨﺴﻲ.
وﻗﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﻬﺎدة ¨ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم وﺳﻠّﻤﺖ إ¼ )اﺳﻢ اﻻب  ،اﻻم أو اﻟﻮﺻﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ( ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ادﻟﺔ.

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ

38

اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻣﻮﻣـــــﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧـــــﺔ

 .١اﳌﺸﻮرة ﻗﺒﻞ اﳊﻤﻞ
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﳊﻤﻞ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ )ﺟﺪول رﻗﻢ :(١
ﺟﺪول رﻗﻢ  :١ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳊﻤﻞ
اﺳﻢ:
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮراﺛﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ادوﻳﺔ اﳌﺘﻨﺎوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺗﻨﺎول اﺪرات واﻟﻌﻘﺎﻗ واﻟﻜﺤﻮل واﻟﺘﺪﺧﲔ ....
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا ﻳﺔ
ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪم )(CBC,plts.
ﻓﺌﺔ اﻟﺪم
زﻣﺮة اﻟﺪم ) Rhﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ(

اﳊﺼﺒﺔ )(Rubella titer
اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ب )(Hepatitis B
ﻓوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ )(HIV
(IgG) Toxoplasma
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻮل وزرﻋﻪ
اﳌﺴﺤﺔ اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ )(Pap. Smear
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

توفير املشورة للمستفيدات عن فوائد اخلطوات التالية:
 .حتديد وقت االخصاب من خالل تســجيل تاريخ دقيق
للدورة الشهرية.
 .محاولــة التوقــف أو االمتنــاع عن التدخني والكحول خالل
فتــرة محاولة احلمل.
 .السيطرة على أية أوضاع مرضية سابقة.
 .تشجيع الزوج على مرافقة زوجته خالل زيارات رعاية
احلامل قبل الوالدة.
 .اختيار مقدمي اخلدمات الصحية ومكان الوالدة.

.٢رﻋﺎﻳﺔ اﳊﺎﻣﻞ
يعتبر التشخيص املبكر للحمل ُمهم ًا لوضع خطة متابعة
احلامل ،ويجب ان تتضمن هذه اخلطة جميع احتياجات
احلامل وأسرتها :الطبية ،الغذائية ،النفسية-االجتماعية
والتثقيفية.
كما يجب ان تتم مراجعة اخلطة وفق تطوراحلمل ،كذلك يجب
طارى
توفير الرعاية للحامل بشكل منتظم ولدى حدوث أي
ْ
على مدار الساعة.

أ .اﳌﺸﻮرة
مناقشة األمور التالية:
 .الرعاية املتوفرة في العيادة.
 .التسلسل املتوقع ملراحل احلمل.
 .اإلجراءات املتعلقة بصحة اجلنني.
 .برنامج الزيارات:
  5زيارات باحلد األدنى للحمول السليمة )(Low riskبحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.
 قد يرتفع عدد الزيارات إلى أكثر من ذلك ( 7الى 12زيارة) بحسب احلاجة.
 .املمارسات الصحية السليمة خالل فترة احلمل.
 .العالمات واألعراض التي يجب اعالم الطبيب أو مقدم
الرعاية الصحية بها (النزيف ،تدفق املاء ،آالم في
احلوض ،آالم املسالك البولية ،أوجاع حادة في الرأس).
 .خطة الوالدة ورعاية املولود.
 .النظام الغذائي السليم.
 .التمارين الرياضية.
 .عدم التدخني.
 .كلفة الوالدة.
 .مشاركة األسرة وحتديدا الزوج.

ب .اﻟﺰﻳﺎرة او
اﻟﺰﻳﺎرة او :وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﳊﻤﻞ ،أو ﺧﻼل اﺳﺎﺑﻴﻊ او )ﻣﻦ  ٥ا  ٨أﺳﺎﺑﻴﻊ(
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ
اﻻﺳﻢ
اﻟﻌﻤﺮ )ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة(

اﻟﻌﻨﻮان
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﺳﻢ اﻟﺰوج
اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻬﻨﻲ
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺘﺪﺧﲔ واﻟﻜﺤﻮل وﻏه
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﺴﻞ
أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ،ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
أﻣﺮاض ﻛﻠﻰ ﻣﺰﻣﻨﺔ
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اﻣﻮﻣـــــﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧـــــﺔ

أﻣﺮاض ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺴﻜﺮي
اﻟﻨﻮﺑﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
ﻣﺮض اﳋﻠﻴﺔ اﳌﻨﺠﻠﻴﺔ ) -(Sickle Cellاﻟﺘﻼﺳﻴﻤﻴﺎ
اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ )اﻟﺒﻨﺴﻠﲔ وﻏه(

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻋﻄﺎء أو ﺗﻠﻘﻲ دم
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﺗﺨﺪﻳﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔ
ادوﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
أﻣﺮاض ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ
داء اﻟﺴﻜﺮي
أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ
ﺗﺸﻮﻫﺎت ﺧﻠﻘﻴﺔ -اﻋﺎﻗﺔ
زواج ﻗﺮﺑﻰ Consanguinity
ﺣﺎﻻت\اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ\ﻋﺼﺒﻴﺔ
ﺣﻤﻮل اﻟﺘﻮأﻣﺔ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا ﻳﺔ
ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪم

=Plt

=MCV

=Hct

ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻮل
ﻓﺤﺺ ﻓﺌﺔ وزﻣﺮة اﻟﺪم )(ABO & Rh
Toxoplasmosis IgG
Rubella IgG
Hepatitis B sAg
ﻓﺤﺺ اﻟﺴﻜﺮي
إن ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ:
  BMI ≥ 30 kg/m2ﻗﺒﻞ اﳊﻤﻞ ﺳﻜﺮي ﺣﻤﻞ ﺳﺎﺑﻘÇ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻣﻌﺮوﻓﺔ  Èاﻧﺘﻈﺎم ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻜﺮ.ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج
ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪم )(CBC,plts
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻮل
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ داء اﻟﺰﻫﺮي )اﻟﺴﻔﻠﺲ(
ﻓوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ )ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺒﻴﺐ(.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳊﻴﺾ
ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮ ﺣﻴﺾ
اﳊﻴﺾ اﻟﺴﺎﺑﻖ

=Hb

)(CBC

٣

اﻻﺗﺘﻈﺎم
اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻳﺎم
ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺮة
ﻓﺤﺺ اﳊﻤﻞ اﳌﻨﺰ Ïوﻧﺘﻴﺠﺘﻪ )ان وﺟﺪ(
ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻤﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ارﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ اﳊﻤﻠﻲ
ﺳﻜﺮي اﳊﻤﻞ
ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻘﻮدي
ﺗﻮأم أو أﻛÐ
ﻣﻮاﻟﻴﺪ ذات اوزان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ >2500غ – ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﻨﻤﻮ )اذا وﺟﺪت(

ﻣﻮاﻟﻴﺪ ذات أوزان ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ  4500غ
ﺗﻨﺎﻓﺮ ﻓﺌﺎت اﻟﺪم
ﺗﺸﻮﻫﺎت ﺧﻠﻘﻴﺔ \ اﻋﺎﻗﺔ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻟﻴﺪ
ﺗﻌﺴﺮ اﻟﻮﻻدة
وﻻدة ﻗﻴﺼﺮﻳﺔ )اﻟﺴﺒﺐ؟(

إﻧﻌﺎش او ﻋﻼﺟﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﻤﻮاﻟﻴﺪ
إﻛﺘﺌﺎب ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة
وﻓﻴﺎت ﻣﺎ ﺣﻮل اﻟﻮﻻدة )ﻛﺬﻟﻚ وﻓﻴﺎت ﻻﺣﻘﺔ(
أي ﺣﺪث ﻏ ﻣﺘﻮﻗﻊ )وﺟﻊ -ﻧﺰف-ﻏه ﺣﺪد(

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدي
ﻋﺪد اﳊﻤﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﺗﺎرﻳﺦ )ﺳﻨﺔ  -ﺷﻬﺮ(
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﻤﻞ )وﻻدات ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ-ﻣﺒﻜﺮة -ﺣﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺮﺣﻢ -وأﻧﻮاع اﻻﺟﻬﺎض(

أوزان اﳌﻮاﻟﻴﺪ
اﳉﻨﺲ
ﻣﺪة اﻻرﺿﺎع اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ دون ﺳﻮاه
ّ
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
ﻓﺤﺺ ﻋﺎم
اﳌﺆﺷﺮات اﳊﻴﻮﻳﺔ

اﳊﺮارة:

اﻟﻮزن )ﻛﻠﻎ(
اﻟﻄﻮل )م(

ﻓﺤﺺ اﳉﻠﺪ
اﻟﺼﻔة
ﻓﺤﺺ ﻣﺆﺷﺮات ﻓﻘﺮ اﻟﺪم
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اﻟﻨﺒﺾ:

اﻟﺘﻨﻔﺲ:

ﺿﻐﻂ اﻟﺪم:

اﻣﻮﻣـــــﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧـــــﺔ

)ﺷﺤﻮب اﻟﻮﺟﻪ -اﻇﺎﻓﺮ -اﻟﻌﻴﻮن -اﻟﻔﻢ واﻟﻠﺴﺎن -ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ(
اﻟﻌﻨﻖ )اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ -اﻟﻠﻮزﺗﲔ(
ﻓﺤﺺ اﻟﺜﺪﻳﲔ
ﻓﺤﺺ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺼﺪر
دواVaricosities -Ï
ﻓﺤﺺ اﳊﻤﻞ
ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻄﻦ
ﻧﺒﺾ اﳉﻨﲔ
ارﺗﻔﺎع اﻟﺮﺣﻢ )ﺑﺎﻟﺴﻨﺘﻤßات(
ﻓﺤﺺ ﻧﺴﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺣﺎﻻت ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﺮ اﳊﻤﻞ-
وﻗﺪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﳊﺎﺟﺔ أﻳﻀﺎ اﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﳌﺴﺤﺔ اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ.

اﳌﺸﻮرة  °اﻟﺰﻳﺎرة او
 .سؤال وجواب \ التخطيط للزيارة املقبلة.
 .النظام الغذائي.
 .االلتزام باألدوية املوصوفة (حمض الفوليك واحلديد حسب احلاجة).
 .ممارسة احلياة اليومية بشكل طبيعي.
 .التوعية حول العالقة اجلنسية اآلمنة.
 .التوعية حول :الرياضة ،العمل ،السفر ،صحة األسنان ،استعمال األدوية ،اإلحتكاك باحليوانات....
 .التوعية حول وقف كل أنواع التدخني مبا فيها النارجيلة وشرب الكحول وغيرها من املواد اخلطرة.
 .تزويد احلامل مبعلومات عن املؤشرات اخلطرة  :اآلالم في البطن ،احلوض ،املسالك البولية ،النزيف ،وغيرها من احلاالت
الطارئة حيث تزود بعناوين وأرقام هاتف من يجب ان تكلمهم في هذه احلالة.
 .التوعية حول السالمة العامة خاصة إستعمال حزام األمان في السيارة.
 .الطلب من احلامل مراقبة وتسجيل أول حركة للجنني.
 .وضع برنامج لزيارة احلامل ،كذلك كيفية نقلها الى املستشفى للوالدة.
 .إعطاء احلامل الوقت الكافي للمناقشات احلرة.
 .الطلب من احلامل إحضار زوجها أو أحد أفراد عائلتها في الزيارة املقبلة وذلك ملشاركة فرد من العائلة لتقدمي الدعم للحامل
خالل فترة حملها.
 .التشجيع وتأمني لقاح األنفلونزا في موسم اللقاح بغض النظر عن مرحلة احلمل.
 .حتديد موعد الزيارة الثانية في خالل  4الى  6أسابيع بحسب احلالة.
 .تدوين كل هذه املالحظات ضمن بطاقة تسجيل احلامل وفي دفتر املواعيد في املركز الصحي.

ت .اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻼﺣﻘﺔ) :ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(
إعطاء احلامل بطاقة تسجيل فردية والطلب منها احضارها خالل الزيارة الثانية (األسبوع .)11
 .شهري ًا حتى  28أسبوع ًا
 .كل أسبوعني إلى ثالثة أسابيع بني الـ  28و  36أسبوع ًا
 .أسبوعي ًا ابتدا ًء من الـ  36أسبوع حتى الوالدة

٥

اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ زﻳﺎرة
اﻟﻔﺼﻞ اول
ﻧﺒﺾ اﳉﻨﲔ )ﳑﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪه اﺑﺘﺪاء" ﻣﻦ ﺣﻮا Ïاﺳﺒﻮع  ١٠ا( ١٢ ã

ﻗﻴﺎس اﻟﻮزن
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺰﻳﺎدة  Èاﻟﻮزن
ﻗﻴﺎس ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
إﻧﺘﻔﺎخ اﻃﺮاف/اﻟﻘﺪﻣﲔ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﺮ اﳊﻤﻞ
ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻮل اﻟﻌﻴﺎدي ) (Dipstickﻟﻠﺰﻻل واﻟﺴﻜﺮ
ﻗﻴﺎس اﻟﺮﺣﻢ
اﻟﺘﺰام ﺑﺎدوﻳﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ )ﺣﺪﻳﺪ ،ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻔﻮﻟﻴﻚ وﻏه(

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ
أي ﺷﻜﺎوى ﺻﺤﻴﺔ )وﺟﻊ اﻟﺮأس واﻟﻈﻬﺮ ،اﻟﻠﻌﻴﺔ واﻟﻐﺜﻴﺎن ،اﻣﺴﺎك(.
اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،اﻻﺳﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ.
 Èاﻻﺳﺒﻮع  ١١ا ١٤ ãﻣﻦ اﳊﻤﻞ:
 إﺟﺮاء ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﺳﻤﺎﻛﺔ اﻟﺮﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﳉﻨﲔ(Nuchal thickness) : ﻓﺤﺺ اﻟﺪم اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ) (Free β-hCG + PAPP-Aﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﺪم ﺗﻮازن اﻟﺼﺒﻐﻴﺎت )(Aneuploidy Èﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﻌﺪﻻت ﻏ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻃﻠﺐ :
ﺻــﻮرة ﺻﻮﺗﻴــﺔ  +ﻣﺸــﻮرة ﺧــﺬ ﻋﻴﻨــﺎت ﻣﻦ زﻏﺎﺑﺔ اﳌﺸــﻴﻤﺔ ) (Chorionic villus samplingأو اﺟﺮاء اﻟـ Amniocentesis
 Èاﻟﻔﺼــﻞ اﻟﺜﺎì
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
ﺣﺮﻛﺔ اﳉﻨﲔ )ﺣﻮا Ïاﺳﺒﻮع  ١٩ﻟﻠﺤﻤﻞ اول ،و ١٧ﻏ ذﻟﻚ( وﻛﻞ زﻳﺎرة
ﻧﺒﺾ اﳉﻨﲔ
ﻓﺤﺺ اﻟﺪم اﻟﺜﻼﺛﻲ
 اﺳﺒﻮع  ١٥ا١٦ ã اﳌﻜﻮن ﻣﻦβhCG, Estriol, AFP : ﻟﺘﻘﺼﻲ ﻣﺘﻼزﻣﺔ "داون" ،وﺗﺸﻮﻫﺎت اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ. Èﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﻌﺪﻻت ﻏ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﺜﻼﺛﻲ:
ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ،وﻣﺸﻮرة ﺟﺮاء .Amniocentesis
ﻳﺠﺮى إﺟﺮاء اﻟـ Amniocentesisﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ ﻓﻮق  ٣٥ﺳﻨﺔ أﻳﻀ ،Çأو ﺣﺴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ.
ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳉﻨﲔ ) (Anomaly Scanﺣﻮا Ïاﺳﺒﻮع  ١٨ا.٢٠ ã
ﻓﺤﺺ اﻟﺪم ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﺴﻜﺮ ﲟﻌﺪل  ٥٠ﻣﻠﻎ ﻏﻠﻮﻛﻮز ).(1hr Glucose
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أﻛ Ðﻣﻦ ) ١٣٥ﻣﻠﻎ/دﺳﻞ( ،ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﲢﻤﻞ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ).(OGTT
ﻣﺸﻮرة اﳊﺎﻣﻞ ﺣﻮل آõم اﻟﻈﻬﺮ ،اﳊﻮض ،اﻣﺴﺎك ،وﻋﺴﺮ اﻟﻬﻀﻢ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﺮﻛﺔ اﳉﻨﲔ.
أي ﻋﻮارض:
ﻧﺰﻳﻒ/ﺗﺒﻘﻊ
ﻃﻠﻖ ﻣﺒﻜﺮ
ﻋﻮارض ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ارﲡﺎج ) Pre eclampsiaوﺟﻊ رأس ،ﻏﺸﺎوة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ،ﺗﻮرم/اﻧﺘﻔﺎخ ،زﻳﺎدة وزن ﻣﻔﺮﻃﺔ(
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اﻣﻮﻣـــــﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧـــــﺔ

ﻧﺒﺾ اﳉﻨﲔ.
ﺑﲔ  ٢٨و  ٣٢أﺳﺒﻮﻋ:Ç
 ﻓﺤﺺ اﻟﺪم )(Htc - Hb ﻓﺤﺺ اﻻﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ) È (IndirectCoomb’sﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ زﻣﺮة اﻟﺪم ﺳﻠﺒﻴﺔ ).(Rh-ﺑﲔ ال  ٣٥و ٣٧أﺳﺒﻮﻋ:Ç

زرع ) ،(Group B strepﻣﻦ ﻗﻨﺎة اﳌﻬﺒﻞ وﻓﺘﺤﺔ اﻟﺸﺮج )إذا أﻣﻜﻦ(.

إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻧﺴﺎﺋﻲ  Èاﺳﺒﻮع  ٣٧ا.٣٨ ã
اﳌﺸﻮرة ﺣﻮل إﻧﺬار اﻟﻄﻠﻖ )ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﻮﺳﻲ ،ﺗﻘﻠﺼﺎت اﻟﺮﺣﻢ – ﻛﻞ  ٥دﻗﺎﺋﻖ ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺔ ،ﻧﺰف ،ﻃﻠﻖ ﻣﺒﻜﺮ،
ﻋﻮارض ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ارﲡﺎج  ،Pre eclampsiaاﻧﺘﻔﺎخ/ﺗﻮرم ،ﺗﻜﺮار اﻟﺘﺒﻮل.

ث .ﻣﻠﺨﺺ اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔ³ة اﳊﻤﻞ
ﺟﺪول  :٢ﻣﻠﺨﺺ اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔ³ة اﳊﻤﻞ
اﻻﺳﺒﻮع  11ا14 ã

ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ  + Nuchal thicknessﻓﺤﺺ اﻟﺪم اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ )(Free β-hCG + PAPP-A

اﻻﺳﺒﻮع  15ا16 ã

ﻓﺤﺺ اﻟﺪم اﻟﺜﻼﺛﻲ ) (Triple Screenاﳌﻜﻮن ﻣﻦ )(AFP+Estriol+β hCG
) Èﺣﺎل ﻋﺪم إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ أو إﺳﺘﻜﻤﺎ ًﻻ ﻟﻪ(

اﻻﺳﺒﻮع  18ا20 ã

ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳉﻨﲔ )(Anomaly Scan

اﻻﺳﺒﻮع  24ا28 ã

ﻓﺤﺺ اﻟﺪم ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول 50ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ )(One hr post glucose challenge

اﻻﺳﺒﻮع  28ا30 ã

ﻛﺸﻒ اﻻﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ) Èﺣﺎل اﻟﺰﻣﺮة اﻟﺴﻠﺒﺒﻴﺔ(Indirect Coombs) (Rh -

اﻻﺳﺒﻮع  35ا37 ã

اﺟــﺮاء زرع ﻓــﺮازات اﳌﻬﺒــﻞ ) (Group B Strepﺑﺎﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ واواﺳــﻂ اﳌﻬﺒﻞ،
)وﻓﺘﺤﺔ اﻟﺸــﺮج اذا أﻣﻜﻦ(
اﻋﺎدة ﻓﺤﺺ اﻟﺪم ) (CBCواﻟﺒﻮل.

ﳝﻜﻦ اﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺼﻮرﺗﲔ اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ أﻋﻼه  Èﺣﺎﻟﺔ اﳊﻤﻞ اﻟﻌﺎدي.

ج .اﳌﺸﻮرة ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ
.
.
.
.
.
.
.

االلتزام بالعالجات والعادات السليمة.
عوارض الطلق املبكر أو مضاعفات احلمل ). (Preeclampsia
االحالة (حتديد اسم املركز بوضوح).
مناقشة صيرورة احلمل وفترة الطلق (العوارض ،مكان الوالدة ،حضور الزوج أو أحد أفراد األسرة).
التمارين التحضيرية للوالدة ،طرق الماز ،دور االب. Skin to skin- Baby friendly ،
اإلرضاع من الثدي ،مباعدة الوالدات ،تنظيم االسرة.
زيارة املتابعة ما بعد الوالدة.

ح .اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﻌﻼﺟﺎت ﺧﻼل اﳊﻤﻞ
اﻟﻨﺼﺎﺋــﺢ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺰﻳــﺎدة اﻟﻮزن ﺧﻼل اﳊﻤﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﻮزن ) (BMIاﳌﻌــﺎدل )ﻟﻠﻮزن ﺑﺎﻟﻜﻠﻎ( /ﻣﻜﻌﺐ
اﻟﻄــﻮل )م (٢أﻧﻈﺮ ﺟﺪول رﻗﻢ .٣
ﺟﺪول رﻗﻢ  : ٣زﻳﺎدة اﻟﻮزن ﺧﻼل اﳊﻤﻞ
اﻟﻮزن )ﻗﺒﻞ اﳊﻤﻞ(

اﳌﺆﺷﺮ BMI

ﻧﺤﻴﻔﺔ )(underweight
ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ )(normal weight
زﻳﺎدة وزن )(overweight
ﺑﺪاﻧﺔ )(obese

<18.5
18.5 – 24.9
25 – 29.9
>30

اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ  ¤اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﻓ®ة
اﳊﻤﻞ )ﻛﻠﻎ(
اﻟﺜﺎ واﻟﺜﺎﻟﺚ )غ/أﺳﺒﻮع(
12-18
450
11-16
450
7-11
270
5-9
220

٧

(٤  )ﺟﺪول رﻗﻢ:اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺧﻼل اﳊﻤﻞ.خ
:MMR  احلصبة األملانية و أبو كعب-  لقاح احلصبة.
.ال ُيعطى خالل احلمل
 إبرة بالعضل للحوامل خالل موسم اإلنفلونزا: إنفلونزا.
، وللحوامل املعرضات إللتهابات رئوية،)آذار-(تشرين أول
.بسبب حالة حساسية مزمنة أو ربو مزمن
 يتم استشارة. ال تتغير الدواعي من جراء احلمل: السحايا.
.وزارة الصحة العامة
أو التذكيري للعشر/ في حاالت غياب اللقاح األولي: الكزاز.
2  جرعتني بالعضل بتباعد شهر الى.سنوات املاضية
. شهرمن ذلك12  الى6 والثالثة بعد
 سنوات بعد10  جرعة واحدة كل:Booster  التذكيري.إمتام األولى
.Ig  اجراء جرعة بالعضل من، في حال التعرض-

 اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﺪﻳﺪ )أﻧﻈﺮا½ اﳌﻘﻄﻊ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻘﺮ اﻟﺪم(٥ ﺟﺪول رﻗﻢ

 ملغ1000 : مجموع حاجة احلديد خالل احلمل.
: أي ما يعادل، ملغ حديد أساسي يوميا30  معدل.
Ferrous Sulfate  ملغ150 .
Ferrous Gluconate  ملغ300 .
Ferrous Fumarate  ملغ100 .

(Folic Acid)  اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺣﺎﻣﺾ اﻟﻔﻮﻟﻴﻚ-

. ميكروغرام يوميا400 .
، ملغ يوميا قبل حدوث احلمل مبدة شهر على األقل4 .
وخالل احلمل للحماية من التشوهات العصبية عند
(Neural tube defects) اجلنني

( اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ )ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺒﻴﺐ-

 ملغ عند احلوامل إذا كانت الوجبات600  كالسيوم.
. الغذائية ال تؤمن الكمية الالزمة من الكالسيوم
Vitamin D 400 IO- ) وحدة دولية400(  فيتامني د.
 ميكروغرام) للحوامل اللواتي يعتمدن2( 12 وفيتامني ب
.نظام غذائي نباتي

 اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺧﻼل اﳊﻤﻞ:٤ ﺟﺪول رﻗﻢ

VACCINE

BEFORE
PREGNANCY

DURING
PREGNANCY

AFTER
PREGNANCY

TYPE OF
VACCINE

Hepatitis A

Yes, if indicated

Yes, if indicated

Yes, if indicated

Inactivated

Hepatitis B

Yes, if indicated

Yes, if indicated

Yes, if indicated

Inactivated

Human

Yes, if indicated, through No, under study
26 years of age

Yes, if indicated, through
26 years of age

Inactivated

Papillomavirus (HPV)

Influenza IIV

Yes

Yes

Yes

Inactivated

Influenza LAIV

Yes, if less than
50 years of age
and healthy; avoid
conception for 4 weeks

No

Yes, if less than 50 years Live
of age and healthy; avoid
conception
for 4 weeks

MMR

Yes, if indicated, avoid
conception for 4 weeks

No

Yes, if indicated, give
immediately postpartum
if susceptible to rubella

Meningococcal:
• polysaccharide
• conjugate

If indicated

If indicated

If indicated

Pneumococcal
Polysaccharide

If indicated

If indicated

If indicated

Tdap

Yes, if indicated

Yes, vaccinate during
each pregnancy
ideally
between 27 and 36
weeks of gestation

Toxoid/
Yes, immediately
inactivated
postpartum,
if not received previously

Live

Inactivated
Inactivated
Inactivated
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Toxoid

Yes, if indicated

Yes, if indicated,
Tdap preferred

Tetanus/Diphtheria Td Yes, if indicated

Live

Yes, if indicated, give
immediately postpartum
if susceptible

No

Varicella

د .اﳊﻤﻞ و اﻟﺼﻴﺎم
ﻫﻞ اﻟﺼﻴﺎم آﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻤﻞ؟
لم تثبت الدراسات أي تأثير سلبي للصوم على احلامل أو على
اجلنني ولكن لكل امرأة وضعها اخلاص.
تعتبر املرحلة األولى من احلمل (أي األشهر الثالثة االولى)
املرحلة األصعب كونها مرحلة تكوين اجلنني فإذا كانت
احلامل تعاني من "الوحام" عليها التن ّبه ألن الصيام،
وخصوص َا لفترة طويلة ميكن أن يزيد من حدوث:
 .نوبات ألم الرأس
 .ارتفاع نسبة حمض املعدة
 .التعب
 .الدوخة واإلغماء
لذا ال بد من إستشارة الطبيب اخلاص.

.
.
.
.

Yes, if indicated, avoid
conception for 4 weeks

كانت حالتها ستتحسن .بحال عدم ملس أي تغيير في هذه
الفترة ،يجب التحدث مع الطبيب.
إنتاب احلامل حالة الغثيان (أواللعيان) أو بدأت بالتقيؤ
(اإلستفراغ).
الحظت احلامل إنقباضات مثل األلم .ميكن أن يكون ذلك
مؤشر لوالدة مبكرة وعليها اإلتصال بالطبيب على الفور.
لم تكتسب احلامل وزن ًا أو بحال خسرت من وزنها.
أصيبت احلامل بالصداع (وجع الرأس) أو أي آالم أو
إرتفاع في درجة احلرارة.

ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻴﺎم ﺧﻼل اﳊﻤﻞ ﺳﻬ ًﻼ؟
 .التخطيط لأليام بحيث تستطيع احلامل احلصول على
فترات منتظمة من الراحة.
 .جتنّب املشي ملسافات طويلة وحمل أو رفع أغراض ثقيلة.
 .احملافظة على البرودة -قد تصاب احلامل باجلفاف بسرعة.
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ اﻟﺼﻮم
 .تخفيف املهمات املنزلية و عدم االجهاد اجلسدي.
 .أن ال تخرج في الطقس احلار اال للضرورة.
 .تناول الطعام باعتدال وحكمة عند اإلفطار.
 .أن تأخذ قسط من الراحة خالل النهار.
في العموم ،يجب أخذ األمور ببساطة وسهولة وتق ّبل أي
 .أن تواظب على تناول السحور وتؤخره قدر اإلمكان.
مساعدة .مع أن بقية أفراد العائلة والصديقات قد يرغنب
 .أن تكثر من شرب املاء  10 -8أكواب باإلضافة إلى
بالسهر ،على احلامل أن تهتم بأن يكون شهر رمضان أكثر
السوائل واحلليب ما بني اإلفطار والسحور.
هدوء ًا والعمل على أن يكون وقت ًا للراحة أيض ًا.
 .اإلفطار على متر ،لقدرته على إعادة مستوى السكر في
اذا ما زالت احلامل غير متأكدة مما إذا باستطاعتها الصيام
الدم إلى معدله الطبيعي وملساعدته على تفادي اإلمساك.
أم ال ،فيجب أن:
 .تناول البروتني احليواني (حليب ومشتقاته  -بيض وحلوم
 .تتحدث مع طبيبها وأن تدعه يجري لها فحص ًا عام ًا قبل
على أنواعها) باإلضافة إلى الفاكهة واخلضار الطازجة
البدء بالصيام.
لتعويض الفيتامينات واألمالح املعدنية.
 .احلد من تناول النشويات والدهون وأيض َا الكبيس ،البهارات . ،أن تف ّكر في محاولة جتريبية بالصوم يوم ًا أو يومني.
ومراقبة كيف سيم ّر عليها الصيام ثم معاودة زيارة الطبيب.
القهوة ،الشاي ،املياه الغازية واحللويات على أنواعها.
 .أن تكسر صيامها عند اإلفطار بشكل تدريجي  :متر ومياه ﻣﺮاﺣﻞ اﳊﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﺼﻮم
معدنية تليها وجبة خفيفة وذلك ألن الصيام يبطئ عمل
 .اﳌﺮﺣﻠﺔ او  :و متتد خالل األشهر الثالثة األولى،
الطعام
اجلهاز الهضمي فكان ال بد من التدرج في إدخال
و تعرف مبرحلة الوحام ،و فيها تتعرض املرأة احلامل
وذلك لتفادي مشاكل سوء الهضم.
لعوارض الغثيان والتقيؤ والدوار والقلق وغير ذلك من
إذا شعرت احلامل بأي عوارض غريبة خالل صيامها ال بد
عوارض ناجتة عن زيادة هرمون احلمل.
أن تسأل طبيبها عن مدى خطورة حالتها كما عليها التأكد
فإذا كانت هذه العوارض ظاهرة بشكل كبير لدى املرأة
من عدم تأثير صيامها على اجلنني؛ فرمبا ال تشعر هي
احلامل يستحسن أن متتنع عن الصيام.
بالتعب ولكن يبقى على الطبيب التأكد أن اجلنني بخير.
 .اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :و تبدأ من الشهر الرابع حتى السادس،
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﺐ  °ﺣﺎل
و ميكن ان تتعرض احلامل لعوارض مثل إرتفاع أو هبوط
السكر ،الضغط ،فقر الدم ،و في هذه احلالة يفضل أال
 .شعرت احلامل بالدوار (الدوخة) أو اإلغماء أو الضعف
تصوم املرأة احلامل .
أو التعب .يجب أن ترتاح ملدة نصف ساعة ملراقبة ما إذا

٩

 .اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :و يقصد بها األشهر الثالثة األخيرة،
و هي أيضا كاألشهر السابقة ،ميكن أن تتعرض احلامل
خاللها للعوارض نفسها من فقر دم وسكري وضغط إلى
اإلرهاق الذي يسببه الوزن الزائد للجنني ،واألورام في
األطراف ،وكل ذلك يحول دون قدرة املرأة احلامل على الصوم.
ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺮﻋﺎت اﻟﺪواء  °رﻣﻀﺎن
إذا كنا نتحدث عن األدوية اإلضافية التي تعطى للحامل
كالكالسيوم ،فيجب على احلامل أن تتناوله مباشرة بعد
الفطور باعتبار أنها لن ترقد للنوم قبل  6ساعات يتخللها
الكثير من النشاط واحلركة .
أما احلديد فمن املستحسن أن تأخذه املرأة احلامل قبيل
السحور.
أما إذا حتدثنا عن أنواع أخرى من األدوية كدواء الضغط
أو السكري وغيرهما ،فهذا يعني أن احلامل تعاني من
مشكالت صحية و ال يفترض بها الصوم منذ البداية .
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺼﻮم
قد يكون األمر ممكن ًا في الفترة األولى من النهار و لكن
في إطار حركات رياضية خفيفة .
ألن أي نشاط رياضي يفترض حرق سعرات حرارية يجب
تعويضها عن طريق األكل والشرب؛ و هذا مستحيل خالل
فترة النهار أي في فترة الصوم؛ لذا يستحسن جتنب ممارسة
الرياضة خالل الصوم .
استشارة الطبيب دائما قبل بدء الصوم لتجنب حدوث أية
مضاعفات سلبية.

.٣ﻣﻀﺎﻋﻔﺎتاﳊﻤﻮلواﻟﻮﻻداتاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

من الضروري التقصي عن مضاعفات سابقة للحمل أو
الوالدة والبحث عن التالي:
 .اإلجهاض ومضاعفاته.
 .انسداد الشرايني.
 .ضغط الدم ،تشنج حملي  (Eclampsia)/طليعة االرتعاج
).(Pre-eclampsia
 .سكري احلمل.
 .وضعية اجلنني.
 .والدات متعسرة.
 .متزق من الدرجة الثالثة.
 .نزيف شديد في املرحلة الثالثة من احلمل.
 .إستخدام أدوات لتسهيل الوالدة (شفاط  - Vaccumملقط
.( Forceps
 .فصل املشيمة يدويا.
 .الوالدات القيصرية.
 .التهاب وحمى النفاس ).(Puerperal sepsis
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 .املصورات الذيفانية ). (Toxoplasma
 .احلصبة االملانية ). (Rubella titer
 .أمراض الكبد املعدية ). (Hepatitis B

 .املسحة املهبلية.
 .فيروس نقص املناعة.

أ .ﺗﻌﺮﻳﻒ Çﺎﻃﺮ اﻣﻮﻣﺔ
ان كل حامل ،وبغض النظر عن وضع احلمل ،تواجه ،وبدرجات
مختلفة ،نوعا ما من مخاطر األمومة .أثبتت الدراسات أن %40
من كل النساء احلوامل يتعرضن الى مضاعفات مختلفة .حوالي
 %15منهن يحتجن إلى العناية الطبية لتخطي تلك املضاعفات
التي قد تهدد حياتهن وحياة اجلنني .هذه املضاعفات في
غالبيتها تقع بصورة مفاجئة وغير متوقعة.

ب .إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺎﻃﺮ \ اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت
ان حتديد \ تقييم مخاطر احلمل \ األمومة ال يعتبر طريقة
ف ّعالة ملنع حصول وفيات قرابة موعد الوالدة ،ألنه يقتصر على
تصنيف احلمل بني عالي وقليل اخلطورة بناء" على معلومات
دميغرافية اجتماعية (املستوى التعليمي -العمر -عدد
األوالد -الطول .)..علما" بأن الكثير من النساء احلوامل
اللواتي يصنف حملهن على أنه عالي اخلطورة ال يتعرضن
ألي مضاعفات وبالتالي تكون النتيجة )(False positive
كما أنه من املمكن ان تكون النتيجة ).(False negative
وعليه ،يعتبر تقييم خطورة احلمل بالطريقة املذكورة وسيلة
غير أخالقية اذا ما توافرت معها اخلدمات التي تضمن
اجلودة النوعية ،و ذاك نظرا" الحتمال حتول أي حمل من
قليل اخلطورة إلى عالي اخلطورة في أي وقت كان.
إن دور مراكز رعاية الصحة اإلجنابية ،إضافة الى تقدمي
اخلدمات الوقائية والعالجية ،ال ينحصر على تصنيف احلوامل
في فترة حملهن بني حمل عالي اخلطورة أو قليل \ متدني
اخلطورة ،بل يتعداه ليشمل التالي:
 .تشجيع وتسهيل إستقطاب النساء الى النظام الصحي من
خالل ضمان تأمني اخلدمات الصحية وسهولة الوصول
إليها ).(Accessibility
 .ضمان إستمرارية تلك اخلدمات من خالل دمج خدمات
الصحة االجنابية بخدمات الرعاية الصحية األولية.
 .حتسني الصحة العامة من خالل توفير اخلدمات الوقائية
الالزمة (حديد -لقاح الكزاز .)...كذلك الكشف عن
األمراض املنتقلة جنسيا") (STIsومعاجلتها حيث أنها قد
تؤدي إلى تدهور الصحة االجنابية.
 .تثقيف النساء وعائالتهن حول مخاطر ومضاعفات احلمل
والوالدة ،و بالتالي أهمية الكشف املبكر عن هذه املضاعفات.
 .الكشف املبكر عن أية مضاعفات أو مخاطر ميكن ان

اﻣﻮﻣـــــﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧـــــﺔ

تتعرض لها املرأة احلامل كذلك املشاكل التي ميكن أن تتعرض لها النساء والفتيات بشكل عام (املراهقة  -العقم)...
 .إعتماد نظام اإلحالة الى املراكز املختصة للواتي يتعرضن ملضاعفات خطرة وحتفيز املستفيدات وعائالتهن على اإللتزام بتلك
اإلحاالت.
أخيرا ،وبالرغم من توفر أفضل الوسائل للعناية باحلامل خالل فترة حملها ،ما زالت بعض احلوامل يقضني بسبب مضاعفات
احلمل ،في ظل غياب اخلدمات الصحية األساسية التي إذا مت احلصول عليها في الوقت املناسب متكننا من إنقاذ حياة هؤالء
األمهات واألجنة.

 .٤ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت اﳊﻤﻞ
أ .اﻟﻐﺜﻴﺎن واﻟﺘﻘﻴﺆ )) (Nausea and Vomitingاﻟﺮﺳﻢ رﻗﻢ (١
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟـ Hyperemesis gravidarum
.
.
.
.
.

إستمرار التقيؤ.
خسارة الوزن بنسبة أكثر من .%5
عالمات اجلفاف.
وجود الـ  Ketonesفي البول.
إضطراب في معدل الـ .Electrolytes

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :١أﺳﺒﺎب وﻋﻼج ﻏﺜﻴﺎن اﳊﻤﻞ
اﻟﻠﻌﻴﺔ واﻟﻐﺜﻴﺎن
أﺳﺒﺎب ﻏ Íﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻤﻞ:

أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻤﻞ

 .ﺻﺪاع اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ
إﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ
 .إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻜﻠﻰ
 .اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
)(metabolic disorders

) -وﺟﻮد ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻘﻮدي؛ ﺗﻮاﺋﻢ؛(...

ﻋﻼج |ﺘﺺ

ﻧﻘﺺ  Èاﻟﻮزن ،ﺟﻔﺎف ،ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﺔ ،أم ﻏه؟
ﻧﻌﻢ

ﻻ

إﺣﺎﻟﺔ ﻟ[اﺳﺘﺸﻔﺎء
 +إﺟﺮاء
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
BUN, creatinin, .
SGOT, SGPT,
electrolytes,
amylase, TSH

 .ﻣﺸﻮرة
 .ﺣﻤﻴﺔ
 .ﲢﺎﺷﻲ اﳌﺴﺒﺒﺎت )رواﺋﺢ،
أﻃﻌﻤﺔ ،رﻃﻮﺑﺔ ،ﺣﺮارة ،ﻏه(
 .دﻋﻢ ﻧﻔﺴﻲ \ ﻋﺎﻃﻔﻲ
 .ﺗﻨﺎول اﳉﻨﺠﺮ اﳌﻐﻠﻲ واﻟﺮﻗﺎﺋﻖ
اﳌﻤﻠﺤﺔ
 .ﺗﻨﺎول ﻓﻴﺘﺎﻣﲔ B6
 .ﻣﻀﺎدات ﻟﻠّﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم

١١

 .ﻣﻀﺎدات اﻟﻐﺜﻴﺎن:

 تناول فيتامينات احلمل ملدة  3أشهر قبل احلمل ممكن أن تخفف قوة غثيان احلمل أو متنع حصولها. يجب التدرج في عالج الغثيان حسب الترتيب التالي: .فيتامني  10 :(pyridoxine) B6الى  25ملغ كل  8ساعات.
:Antihistamines .
 25 :Navidoxine (Meclizine + Vit B6) .الى  50ملغ يومي ًا حسب احلاجة.
 12.5 :Doxylamine .ملغ صباح ًا و بعد الظهر؛ و 25ملغ قبل النوم.
 25 :(Phenergan) phenothiazine .ملغ كل  4الى  6ساعات . PO/IV
 10 :(Primperan) metoclopramide .ملغ كل  8ساعات؛  30دقيقة قبل الطعام.
 8 :(Zofran) ondansetron .ملغ كل  8ساعات  PO/IVللحاالت املستعصية.
 في حال وجود إنخفاض في معدل الـ ) TSH (Hyperthyroidismاملترافق مع حالة غثيان احلمل ،يجب عدم إعطاء عالجلتخفيض عمل الغدة الدرقية إال في حال إثبات حالة مرضية في الغدة.

ب .ﻓﻘﺮ اﻟﺪم
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٥ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﺧﻼل اﳊﻤﻞ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﺧﻼل اﳊﻤﻞ
  Hbأﻗﻞ ﻣﻦ  Hct) 11.0 g/dlأﻗﻞ ﻣﻦ  È (٪٣٣اﻟﻔﺼﻠﲔ اول واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳊﻤﻞ  Hbأﻗﻞ ﻣﻦ  Hct)10.5 g/dlأﻗﻞ ﻣﻦ  È (٪٣٢اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ìﻣﻦ اﳊﻤﻞ  Hbأﻗﻞ ﻣﻦ  Hct)10 g/dlأﻗﻞ ﻣﻦ  (٪٣٠ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدةاﺳﺒﺎب
 أﻧﻈﺮ اﻟﺮﺳﻢ رﻗﻢ ٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﺺ اﳊﺪﻳﺪ
  Ferritineأﻗﻞ ﻣﻦ  10اµg/l 15 ãﻓﺤﺺ ﺗﻌﺪاد اﻟﺪم CBC
 Èاﻟﺰﻳﺎرة او ãﻟﻠﺤﻤﻞ و  Èاﺳﺒﻮع اﻟـ٢٨
ﻓﺤﺺ Èﺰون اﳊﺪﻳﺪ ) Ferritineﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﻌﻼج  ¤ﺣﺎل اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟـ  Ferritineإ½ ﻣﺎ دون (30 µg/l
ﻟﻴﺲ إﻟﺰاﻣﻴ Çﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﻮاﻣﻞ
ﻳﺠﺐ إﺟﺮاؤه  Èاﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  Èﺣﺎل وﺟﻮد ﻓﻘﺮ دم  Èﺣﺎل ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد أﻣﺮاض ﻓﻘﺮ اﻟﺪم Hemoglobinopathies ﻗﺒﻞ إﻋﻄﺎء ﻋﻼج اﳊﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮرﻳﺪ  Èﺣﺎل وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻟﻨﻘﺺ  Èاﳊﺪﻳﺪ رﻏﻢ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻘﺮ دم؛ ﻣﺜﻞ: ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻔﻘﺮ دم ﺗﻌﺪد اﳊﻤﻞ )ﺛﻼث ﻣﺮات أو أﻛ(Ð ﺣﻤﻞ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ -اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ
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 اﳊﻤﻞ  Èﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﻧﺰﻳﻒ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺪﻳﺚ  Èﺣﺎل وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻟﻨﺰﻳﻒ ﺷﻬﻮد ﻳﻬﻮهاﻟﻌﻼج  ¤ﺣﺎل وﺟﻮد ﻓﻘﺮ دم ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﳊﺪﻳﺪ
اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء  200-100 mgﻳﻮﻣﻴ Çﻣﻦ اﳊﺪﻳﺪ اﺳﺎﺳﻲ
ﻳﺠﺐ إﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻌﻼج ﺑﺎﳊﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻌﺪل اﻟـ  Hbﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺛﻢ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﻋﺎدة |ﺰون اﳊﺪﻳﺪ
إ ãاﳌﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
)ﻳﻌﺘ@ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﳊﺪﻳﺪ  Èﺣﺎل وﺟﻮد ﻓﻘﺮ دم ﺳﻮي أو ﺻﻐ اﻟﻜﺮﻳﺎت؛ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  Èاﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ؛ إذ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﺻﻞ إ ãإرﺗﻔﺎع
 Èﻣﻌﺪل اﻟـ  Hbﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ؛ وإﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء ﻓﺤﻮﺻﺎت أﺧﺮى(
اﻟﻌﻼج  ¤ﺣﺎل وﺟﻮد ﻧﻘﺺ È ¤ﺰون اﳊﺪﻳﺪ ﻏ Éﻣ®اﻓﻖ ﻣﻊ ﻓﻘﺮ دم
اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء  65 mgﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺪ اﺳﺎﺳﻲ
ﻣﻊ إﻋﺎدة ﻓﺤﺺ اﻟـ  Hbوﻓﺤﺺ |ﺰون اﳊﺪﻳﺪ  Ferritineﺑﻌﺪ  ٨أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻻ داع ﻋﻄﺎء ﻋﻼج اﳊﺪﻳﺪ  Èﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻘﺮ دم أو ﻧﻘﺺ  Èاﳊﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﳊﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮرﻳﺪ
إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ ìﻣﻦ اﳊﻤﻞ
ً
  Èﺣﺎل وﺟﻮد ﻧﻘﺺ | Èﺰون اﳊﺪﻳﺪ وﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﻌﻼج اﻟﻔﻤﻮي ﺑﺎﳊﺪﻳﺪ )إﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻋﺪم إﻣﺘﺼﺎص - (malabsorptionأو ﻋﺪم ﲢﻤﻠﻪ
ﲢﻮﻳﻞ اﳊﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ أﻣﺮاض اﻟﺪم
 Èﺣﺎل وﺟﻮد ﻋﻮارض ﻗﻮﻳﺔ ﻣßاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻓﻘﺮ دم ﺣﺎد  Hb <7g/dlbأو  Èﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﳊﺪﻳﺪ أو È
اﳊﺎﻻت اﺧﺮى ﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﻏ اﳌßاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻘﺺ اﳊﺪﻳﺪ
ﻧﻘﻞ دم
 Èﺣﺎل ﻛﺎن :
 ) Hb < 6 g/dlﺧﻄﺮ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻋﻨﺪ اﳉﻨﲔ( وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻟﻨﺰﻳﻒ؛ وﺟﻮد Imminent cardiac compromise؛ ...اﳌﺸﻮرة
 ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﳊﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻐﺬاء ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻣﺘﺼﺎص اﳊﺪﻳﺪ  Èﺣﺎل ﺗﻨﺎول اﻟﻌﻼج ﺑﺎﳊﺪﻳﺪ ﻳﺠﺐ: أﺧﺬ اﻟﺪواء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪة ﻓﺎرﻏﺔ؛ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻊ ﻣﺼﺪر ﻟﻔﻴﺘﺎﻣﲔ ج ﻣﺜﻞ ﻛﻮب ﻣﻦ ﻋﺼ اﻟﻠﻴﻤﻮن اﲡﺴﲔإﻣﺘﺼﺎص اﳊﺪﻳﺪ
 ﺗﻔﺎدي أﺧﺬ اﻟﺪواء ﻏﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ أﺧﺬ أدوﻳﺔ أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻀﺎدات اﳊﻤﻮﺿﺔÈﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ اﻟﺪم اﳌ®اﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻘﺺ اﳊﺪﻳﺪ
وﻻدات ﻣﺒﻜﺮة؛ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة؛ وﻓﻴﺎت ﻣﺎ ﺣﻮل اﻟﻮﻻدة؛ ....

١٣

 أﺳﺒﺎب ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺮﻳﺎت اﳊﻤﺮاء:٢ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ
أﺳﺒﺎب ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺮﻳﺎت اﳊﻤﺮاء
(MCV)
١٠٠  ﻣﻦÐ أﻛMCV

١٠٠  و٨٠  ﺑﲔMCV

٨٠  أﻗﻞ ﻣﻦMCV

Macrocytic (MCV greater
than 100 fL)

Normocytic (MCV 80–100 fL)

Microcytic (MCV less than 80 fL)

. Hemorrhagic anemia
. Early iron deficiency anemia
. Anemia of chronic disease
. Anemia associated with bone
marrow suppression
. Anemia associated with chronic
renal insufficiency
. Anemia associated with
endocrine dysfunction
. Autoimmune hemolytic anemia
. Anemia associated
with hypothyroidism or
hypopituitarism
. Hereditary spherocytosis
. Hemolytic anemia associated
with paroxysmal nocturnal
hemoglobinuria

. Iron deficiency anemia
. Thalassemias
. Anemia of chronic disease
. Sideroblastic anemia
. Anemia associated with copper
deficiency
. Anemia associated with lead
poisoning

. Folic acid deficiency anemia
. Anemia associated with
vitamin B12 deficiency
. Drug-induced hemolytic
anemia (eg,zidovudine)
. Anemia associated with
reticulocytosis
. Anemia associated with liver
disease
. Anemia associated with
ethanol abuse
. Anemia associated with acute
myelodysplastic syndrome

(Group B Streptococcus)  ﺗﻘﺼﻲ.ت
. أسبوع ًا من احلمل37 و35 ( مهبلية ثم شرجية بنيSwabٍ)  مسحة: طريقة الفحص.
. من املمكن إستعمال نفس األداة للمسح املهبلي والشرجي أو أداتني مختلفتني.Speculum  ال داعي إلستعمال الـ في حال وجود هذه البكتيريا في زرع البول؛ يجب التعامل مع احلامل كأنها حتمل هذه اجلرثومة.
مهبلي ًا وإعطائها العالج املناسب خالل الوالدة بغض النظر عن نتيجة املسحة املهبلية (حيث ال يوجد
.)داع إلجرائها في هذه احلالة
ٍ
:)6  احلاالت التي تستدعي واحلاالت التي ال تستدعي العالج (أنظر جدول رقم.
Group B streptococcus  اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ واﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻼج اﻟـ:٦ ﺟﺪول رﻗﻢ

Intrapartum GBS Prophylaxis Indicated

Intrapartum GBS Prophylaxis not Indicated

Previous infant with invasive GBS disease
GBS bacteriuria during any trimester of the
current pregnancy

Colonization with GBS during a previous pregnancy
(unless an indication for GBS prophylaxis is present
for current pregnancy)

Positive GBS screening culture during current
pregnancy* (unless a cesarean delivery, is
performed before onset of labor on a woman

GBS bacteriuria during previous pregnancy (unless
another indication for GBS prophylaxis is present
for current pregnancy)
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Intrapartum GBS Prophylaxis Indicated

Intrapartum GBS Prophylaxis not Indicated

with intact amniotic membranes)
Unknown GBS status at the onset of labor
(culture not done, incomplete, or results
unknown) and any of the following:
• Delivery at less than 37 weeks of gestation†
• Amniotic membrane rupture greater than or
equal to 18 hours
• Intrapartum temperature greater than or
equal to 100.4°F (greater than or equal to
38.0°C)‡
• Intrapartum NAAT§ positive for GBS

Cesarean delivery performed before onset of labor
on a woman with intact amniotic membranes,
regardless of GBS colonization status or
gestational age
Negative vaginal and rectal GBS screening
culature result in late gestation* during the current
pregnancy, regardless of intrapartum risk factors

Abbreviations: GBS, group B streptococci; NAAT, nucleic acid amplification test.

: ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻼج
GBS  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻼج اﻟـ:٣ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ
PATIENT ALLERGIC TO PENICILLIN?
No

Yes

Penicillin G, 5 million units IV as initial dose, then
2.5–3 million units every 4 hours until delivery
or
Ampicillin, 2 g IV as initial dose, then 1 g IV every 4
hours until delivery

Patient with a history of any of the following after
receiving penicillin or a cephalosporin?
. Anaphylaxis
. Angioedema
. Respiratory distress
. Urticaria
No
Cefazolin, 2 g IV as initial
dose, then 1 g IV every
8 hours until delivery

Yes

Isolate sensitive to clindamycin and
erythromycin
No

Yes

Vancomycin, 1 g IV every
12 hours until delivery

Clindamycin, 900 mg IV
every 8 hours until delivery

(٤  )رﺳﻢ رﻗﻢ:(Preterm premature rupture of membranes)  ﺣﺎل ﲤﺰق اﻟﻐﺸﺎء اﻣﻨﻴﻮ اﳌﺒﻜﺮ¤
 ﺣﺎل اﻟﺘﻤﺰق اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﻐﺸﺎء اﻣﻨﻴﻮﺳﻲ¤ GBS  ﻋﻼج اﻟـ:٤ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ
Obtain vaginal–rectal swab for GBS culture and start antibiotics for latency or GBS prophylaxis
Patient entering labor?
Yes

No

Continue antibiotics until delivery

Continue antibiotics per standard of care if
receiving for latency; or continue antibiotics for 48
hours if receiving GBS prophylaxis
Obtain GBS culture results

Positive

Not available before labor onset

Negative
No GBS prophylaxis; repeat vaginal–rectal culture if
patient reaches 35–37 weeks of gestation and has not
yet given birth

GBS prophylaxis at onset of labor

(٥  )رﺳﻢ رﻗﻢ:(preterm labor)  ﺣﺎل وﺟﻮد ﻃﻠﻖ ﻣﺒﻜﺮ¤
 ﺣﺎل اﻟﻄﻠﻖ اﳌﺒﻜﺮ¤ GBS  ﻋﻼج اﻟـ:٥ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ
Patient admitted with diagnosis of preterm labor
Obtain vaginal–rectal swab specimen for GBS culture and start GBS prophylaxis
Patient progressing in true labor?
Yes

No

Continue GBS prophylaxis until delivery

Discontinue GBS prophylaxis

Obtain GBS culture results
Positive

Not available before labor
onset and patient still preterm

GBS prophylaxis at onset of true labor

Negative

No GBS prophylaxis; Repeat vaginal–rectal culture
if patient reaches 35–37 weeks of gestation and has
not yet given birth
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ث .اÑﻟﺘﻬﺎﺑﺎت واﳊﻤﻞ Infections in
Pregnancy
اÑﻳﺪز وإﻳﺠﺎﺑﻲ اﳌﺼﻞ )(HIV positive
يجب اجراء فحوصات الكشف عن مرض االيدز في الزيارة
األولى من احلمل إال في حال رفض احلامل ذلك.
 .يجب اعادة الفحص قبل األسبوع  36اذا كان الفحص
األول سلبي ًا في حالة كون احلامل من احلاالت اخلطرة
واملعرضة لالصابة بااليدز.
 .إعطاء عالج Highly Active Anti Retroviral Therapy
واالستمرار به بعد الوالدة.
 .إعطاء عالج الـ  Zidovudineخالل الوالدة.
 .املتابعة خالل احلمل:
 بالتوازي مع إختصاصي  viral loadكل شهر إلى شهرين حتى األسبوع الـ .36 فحص .CD4 count فحوصات الكبد و  Lactateبشكل دوري. فحص سكري احلمل. إجراء فحوصات اضافية Hepatitis C,Toxoplasmosis, Varicella Zoster, Measles

 اعطاء لقاح الكبد الفيروسي ولقاح االنفلونزا. .يجب إجراء فحص  viral loadقبل األسبوع الـ  36من
احلمل:
 -إذا كانت النتيجة أقل من : 1000 copies/mlمن املمكن

١٧

إجراء والدة طبيعية.
 إذا كانت النتيجة أكثر من  : 1000 copies/mlيجب إجراءوالدة قيصرية في األسبوع الـ  38بغض النظر عن العالج.
اﻟﻬﺮﺑﺲ
 .تكون  0.2الى  % 7.4من احلمول إيجابية للهربس.
 .ال داعي إلجراء فحص تقصي للهربس في غياب وجود
عوارض عند املرأة احلامل.
 .هناك مضاعفات خطيرة ومميتة للمواليد إذا متت اإلصابة
بالهربس.
 .عند وجود اإلصابة املرئية ،يجب معاجلة احلامل مبضادات
الفيروس.
 .والدة قيصرية عند وجود عوارض الفيروس وقت الوالدة.
 .العالج :أنظر جدول رقم .7
 .في حالة اإلصابة األولية يجب إعطاء دواء Acyclovir
 400 mgثالث مرات يوميا ملدة عشرة ايام.
 .في حاالت اإللتهابات الشديدة يجب إعطاء العالج بالوريد
 10 g/Kgمن الوزن ملدة عشرة ايام.
 .للوقاية من املرض يجب إعطاء عالج  400 mgثالث مرات
يومي ًا إبتدا ًء من األسبوع الـ  36حلني الوالدة.
 .نسبة إنتقال املرض للجنني  30الى  60باملئة.
 .في حال اإلصابة الفعالة أو الوالدة املبكرة يجب إجراء
عملية قيصرية.
 .عالج الهربس ال يضر املراة املرضعة

ﺟﺪول رﻗﻢ  :٧ﻋﻼج اﻟﻬﺮﺑﺲ ﺧﻼل اﳊﻤﻞ

Valacyclovir

Acyclovir

Indication

*1 g orally, twice daily, for 7–10
days

400 mg orally, three times daily, for
7–10* days

Primary or first-episode
infection

500 mg orally, twice daily, for
3 days or 1 g orally, daily, for 5
days

400 mg orally, three times daily, for 5
days or 800 mg orally, twice daily, for
5 days

Symptomatic recurrent
episode

500 mg orally, twice daily, from
36 weeks estimated gestational
age until delivery

400 mg orally, three times daily, from
36 weeks estimated gestational age
until delivery

Daily suppression

5–10 mg/kg, intravenously, every 8
hours for 2–7 days, then oral therapy
for primary infection to complete 10
days

Severe or disseminated
disease

*Treatment may be extended if healing is incomplete after 10 days.
Adapted from Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2006 [published erratum appears in MMWR Recomm Rep
2006;55:997]. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep 2006;55(RR–11):1–94.

داء اﳌﻘﻮﺳﺎت Toxoplasmosis
 .يتعرض تلت ( )3/1النساء لهذه الطفيليات عبر تناول اللحم النيء أو االحتكاك ببراز القطط.
 .تؤدي إصابة اجلنني الى :صغر وزن ،انكماش الدماغ ،التهابات الشبكية.
 .نسبة اإلصابة عند اجلنني مرتفعة أكثر في الفصل الثالث بينما درجة األضرار جراء اإلصابة مرتفعة أكثر في الفصل األول
من احلمل.
 .الفحوصات :يجب إجراء فحصي Toxoplasmosis IgM & IgG :في الزيارة األولى للحمل.
 .تتم قراءة نتائج الفحوصات املخبرية كالتالي:
IgG negative

Ig M negative

Ig M positive

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻋﺔ و ﻻ إﺻﺎﺑﺔ

إﺻﺎﺑﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ أو False positive
ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ ﺑﻌﺪ  ٣-٢أﺳﺎﺑﻴﻊ )| Èﺘ@ |ﺘﺺ(:
إرﺗﻔﺎع  Èﻣﻌﺪل اﻟـ  IgGﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.
أﻧﻈﺮ اﳋﺎﻧﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ

ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ دورﻳÇ
IgG positive

ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻋﺔ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﺻﺎﺑﺔ

ﻻ داع ﻋﺎدة اﻟﻔﺤﺺ

إﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد إﺻﺎﺑﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ أو ﻗﺪﳝﺔ
ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة ﻓﺤﺺ اﻟـ  IgGﺑﻌﺪ  ٣-٢أﺳﺎﺑﻴﻊ)| Èﺘ@ |ﺘﺺ(:
إرﺗﻔﺎع  Èﻣﻌﺪل اﻟـ  IgGﻳﺪل ﻋﻠﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.
ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ :IgG avidity
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟـ  avidityﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﺈن اﺻﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﲤّ ﺖ ﺧﻼل اﺷﻬﺮ
اﳋﻤﺲ اﺧة ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﺪى إﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

اÑرﺷﺎدات ﻟﺘﻔﺎدي اÑﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟـ  Toxoplasmosisﺧﻼل اﳊﻤﻞ  °ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻋﺔ:
 ﻃﻬــﻲ اﻟﻠﺤﻮم واﻟﺪﺟﺎج واﺑﺘﻌــﺎد ﻋﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻧﻴﺌﺔ. ﺗﻘﺸــ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ واﳋﻀﺎر وﻏﺴــﻠﻬﺎ ﺟﻴﺪ= أو ﻃﻬﻴﻬﺎ. اﺑﺘﻌــﺎد ﻋﻦ اﻟﻘﻄﻂ وﻏﺴــﻞ اﻟﻴﺪﻳــﻦ ﺟﻴﺪ=  Èﺣﺎل اﺣﺘﻜﺎك ﺑﻬﺎ. È .ﺣــﺎل إﺛﺒــﺎت إﺻﺎﺑﺔ ام أو ﻳﻮﺟــﺪ إﺣﺘﻤﺎل ﻋﺎلٍ ﺻﺎﺑﺘﻬﺎ:
 اﻟﻌﻼج 1g Spiramycine :ﻛﻞ  ٨ﺳــﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ ﻋﻨﺪ إﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻃــﺐ ﺟﻨﻴﻨﻲ أو أﻣﺮاض ﺟﺮﺛﻮﻣﻴﺔ. إﺟــﺮاء ﺻــﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺠﻨﲔ ).(Targeted ultrasound إﺟﺮاء  amniocentesisﺑﻌﺪ اﺳــﺒﻮع  ١٨ا ٢٠ ãﳌﻌﺮﻓﺔ إذا ﻛﺎن اﳉﻨﲔ ﻣﺼﺎﺑ.Ç È .ﺣــﺎل إﺛﺒﺎت إﺻﺎﺑﺔ اﳉﻨﲔ:
 -اﻟﻌــﻼج اﻟﺜﻼﺛــﻲ Sulfonamide, Folinic acid Pyrimethamine :ﺣﺘــﻰ اﻟﻮﻻدة.

Rubella
 .كلما كانت اإلصابة في املراحل األولى للحمل ،كلما زادت
مخاطر تشوهات اجلنني حتى االسبوع العشرين.
 .الفحص اإلستقصائي Rubella IgG :عند كل حامل
في الزيارة األولى للحمل إال إن كان تلقيها للقاح موثق ًا.
 .في حال  Rubella IgGإيجابي :يوجد مناعة وال داعي
إلعادة الفحص حتى في حال اإلحتكاك بشخص مصاب.
 .في حال  Rubella IgGسلبي :ال يوجد مناعة .في هذه
احلال يجب تفادي اإلحتكاك بشخص مصاب وفي حال
حصول ذلك يجب إجراء:
  Rubella IgMبعد التعرض مباشرة ثم بعد أسبوعني(ثم بعد  4أسابيع إذا اقتضت احلاجة).
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 إحتمال تضرر اجلنني بعد األسبوع الـ  20نادرة. .في حال عدم وجود مناعة يجب إعطاء اللقاح بعد الوالدة
(ال يؤثر على املولود في حال الرضاعة).
 .يجب تفادي احلمل ملدة شهر بعد اللقاح.

ج .اﻟﻄﻠﻖ اﳌﺒﻜﺮ)(Preterm Labor
 .يحدث بني االسبوع  20حتى  37من احلمل.
 .يؤدي الى والدة مبكرة في أقل من  % 10من احلاالت.
 .التشخيص:
 وجود طلق منتظم مع تغير في توسع عنق الرحم) (Cervical dilatationوقصره ).(Effacement
 -أو وجود طلق منتظم مع توسع عنق الرحم أكثر من  2سم.

اﻣﻮﻣـــــﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧـــــﺔ

ﻳﻌﺘ ﻋﻼج وﻗﻒ اﻟﻄﻠﻖ ) (Tocolyticsﳑﻨﻮﻋ ° Öاﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

وﻓﺎة اﳉﻨﲔ.
وﺟﻮد ﺗﺸــﻮه ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻏ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة.
ﺗﺨﻄﻴــﻂ ﻧﺒﺾ اﳉﻨﲔ ﻏ ﻃﺒﻴﻌﻲ.
ﺗﺴﻤﻢ اﳊﻤﻞ ).(Pre-aclampsia / Eclampsia
ﻧﺰﻳﻒ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﻣﻞ أو ﻋﺪم إﺳــﺘﻘﺮار اﳌﺆﺷــﺮات اﳊﻴﻮﻳﺔ.
إﻟﺘﻬﺎب أﻏﺸــﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﻴﻮﺳﻲ .Chorioamnionitis
ﲤﺰق ﻣﺒﻜﺮ ﻏﺸــﻴﺔ ﻛﻴﺲ اﳉﻨﲔ .Preterm premature rupture of membranes
وﺟــﻮد ﻣﻮاﻧــﻊ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ام ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼﺟﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع.

 .عالج وقف الطلق )( :(Tocolyticsبني  20و 34أسبوع ًا )
 3أيام من وجبات عادية ونشاط عادي .تكون معدالت نتائج
الفحص كما يلي:
 .Calcium channel blockersFasting
 > 95 mg/dl .Beta-adrenergic receptor agonist1hour
 > 180 mg/dl .(Indomethacin) NSAIDs2hours
 > 155 mg/dl Corticosteroids .للمساعدة على نضوج رئتي اجلنني
3hours
 > 140 mg/dl(بني الـ 24و  34أسبوع ًا):
  12mg :Betamethasoneإبرة بالعضل كل  24ساعة بحال وجود نتيجتني أو أكثر فوق املعدل الطبيعي يدل علىسكري احلمل.
ملدة يومني.
  6mg :Dexamethasoneإبرة بالعضل كل  12ساعة  .أو إجراء فحص  2 hrs OGTTبعد تناول  75 gغلوكوز(للتقصي والتشخيص مع ًا في آن واحد):
ملدة يومني.
Fasting
 > 92 mg/dlح .ﺳﻜﺮي اﳊﻤﻞ
1hour
 > 180 mg/dl2hours
 > 153 mg/dl .يؤدي الى مضاعفات خطيرة عند اجلنني :تشوهات،
إجهاض ،أو بدانة.
بحال وجود إحدى النتيجتني فوق املعدل الطبيعي يدل على
سكري احلمل.
ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﻮرة
 .العالج :احلمية الغذائية ومراقبة السكر.
 .عمر احلامل ( 30عاما وما فوق).
 .مراقبة السكر وفق املعدالت التالية:
 .سكري خالل احلمل السابق.
 على الريق .60-95 mg/dl .البدانة.
 قبل األكل .60-105 mg/dl .ارتفاع ضغط الدم.
 بعد األكل بساعة .< 140 mg/dl .سكر في البول خالل احلمل احلالي.
 ساعتان بعد األكل .<120 mg/dl .والدة سابقة جلنني بوزن  4كلغ وما فوقه.
في حال وجود نتائج غير طبيعية ،إحالة احلامل للمتابعة
 .مولود ميت ). (Stillbirth
وللمعاجلة باألنسولني.
 .تاريخ أسري من السكري.
 .مراقبة احلمل:
اﻟﺘﻘﺼﻲ )(Screening
  Non-Stress Testأسبوعيا بدء ًا من األسبوع ،28 50g .غلوكوز (فحص دم بعد ساعة من تناول السكر-
ومرتني في األسبوع بدء ًا من  34أسبوع.
 (1 hour Glucose challenge testفي احلالتني:
  Contraction Stress Testاذا كانت نتيجة الـ NST عند أول زيارة ،مع إعادة بني  28-24أسبوع ،في حاالتغير مطمئنة.
احلمول العالية اخلطورة (بدانة  BMIأكثر من  ،30إسقاط
 .Biophysical Profileاحلمل ،تاريخ أسري ،سكري بول في احلمل احلالي ،مواليد  -صورة صوتية كل  6-4أسابيع (حجم اجلنني ،وزنه)...
كبار الوزن)
 .الوالدة:
 بني  24الى  28أسبوع في احلمول العادية. من املمكن إقتراح والدة قيصرية على احلامل في حالاﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
تعدى وزن اجلنني التقديري الـ  4500غ.
 إذا كان سكري احلمل مضبوط ًا وال توجد عوامل خطورة .بحال كانت النتيجة  GCT ≥135mg\dlما يعادل
ليس من الضروري إجراء الوالدة قبل األسبوع الـ.39
) (7mmol\Lيعتبر الفحص غير طبيعي.
 .في هذه احلال يجب إجراء فحص دم  . 3 hrs GTT/OGTTبعد الوالدة :يجب إجراء فحص سكر الدم بعد  6إلى 12
علــى ثــالث ســاعات متتاليــة بعد تناول  100 gغلوكوز بعد
أسبوع من الوالدة ثم كل  3سنوات.
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خ .ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﺧﻼل اﳊﻤﻞ
ﻳﻘﺴﻢ ا½ ﺧﻤﺲ ﻓﺌﺎت:
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻرﲡﺎج – Eclampsia/Preeclampsia
 ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ اﺳﺒﻮع ٢٠ اﻟﻀﻐﻂ اﻻﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ) (Systolic BPﻳﺴﺎوي  140 mmHgأو أﻛÐ أو اﻟﻀﻐﻂ اﻻﻧﺒﺴﺎﻃﻲ ) (Diastolic BPﻳﺴﺎوي  90 mmHgأو أﻛÐﻳﺆﺧﺬ اﻟﻀﻐﻂ ﻣﺮﺗﺎن ﺑﻔﺮق  ٤ﺳﺎﻋﺎت
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ:
 زﻻل  Èاﻟﺒﻮل ) 24 / 300mg (Proteinuriaﺳﺎﻋﺔ أو أﻛÐ أو  È Protein/creatinin ratioاﻟﺒﻮل  0.3أو أﻛÐ أو  +1 Urine dipstick for proteinأو أﻛ) Ðﻓﻘﻂ  Èﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺤﺺ اﺧﺮى(أو ¤) :ﺣﺎل ﻏﻴﺎب إرﺗﻔﺎع زﻻل اﻟﺒﻮل ﻣﻊ إرﺗﻔﺎع ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﻀﻐﻂ(
 اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ) (Plateletsأﻗﻞ ﻣﻦ 100.000/mcL ﻓﺸﻞ ﻛﻠﻮي :إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻻل  Creatinineإ 1.1 mg/dl ãأو أﻛÐأو إرﺗﻔﺎع ﻫﺬا اﳌﻌﺪل إ ãاﻟﻀﻌﻒ  Èﻏﻴﺎب أي ﻣﺮض  Èاﻟﻜﻠﻰ
 إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻧﺰﳝﺎت اﻟﻜﺒﺪ ) (Transaminasesإ ãﺿﻌﻒ اﳌﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وذﻣﺔ رﺋﻮﻳﺔ )(Pulmonary edema ﻋﻮارض ﻋﺼﺒﻴﺔ أو ﺑﺼﺮﻳﺔ:Preeclampsia with severe features
 اﻟﻀﻐﻂ  SBPأﻛ Ðﻣﻦ  160 mmHgأو  DBPأﻛ Ðﻣﻦ 110 mmHg اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ) (Plateletsأﻗﻞ ﻣﻦ 100.000/mcL إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل أﻧﺰﳝﺎت اﻟﻜﺒﺪ ) (Ttransaminasesإ ãﺿﻌﻒ اﳌﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو إﺳﺘﻤﺮار أ;  Èاﳉﻬﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻰﻣﻦ اﻟﺒﻄﻦ
 وذﻣﺔ رﺋﻮﻳﺔ )(Pulmonary edema ﻋﻮارض ﻋﺼﺒﻴﺔ أو ﺑﺼﺮﻳﺔإرﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺰﻣﻦ – Chronic Hypertension
إرﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ ﻗﺒﻞ اﺳﺒﻮع اﻟـ  ٢٠أو ﻗﺒﻞ اﳊﻤﻞ
إرﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ اﳌﺰﻣﻦ ﻣ³اﻓﻖ ﻣﻊ  Preeclampsiaﻣﺴﺘﺠﺪة
chronic hypertension with superimposed preeclampsia
أﻧﻈﺮ ا ãاﳌﻘﻄﻊ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ارﲡﺎج أﻋﻼه
ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﳊﻤﻠﻲ Gestational Hypertension
إرﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ ﺑﻌﺪ اﺳﺒﻮع اﻟـ  ٢٠ﻏ ﻣßاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟـ Preeclampsia
إرﺗﻔﺎع اﻟﻀﻐﻂ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة
ﺣﺘﻰ  ٦أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة
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ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﻮرة Risk factors
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

العمر املتقدم (فوق  40سنة).
حمل أولي ).(Primigravid
حمل توأم ).(Multiple Pregnancy
سكري.
ضغط دم مزمن.
إصابة سابقة ب .Preeclampsia
أمراض في األوعية الدموية.
مرض الذئبية ).(Lupus
تاريخ عائلي لـ .Preeclampsia
البدانة.
احلمل عبر طريقة طفل األنبوب.

اﻻﺟﺮاءات ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳊﻤﻞ
عند تشخيص إرتفاع الضغط يجب إجراء التالي:
 .الفحوصات املخبرية:
 فحص دمCBCD, LDH, Creatinin, Uric acid, :.Liver enzymes
 فحص بول : 24 hours Urine collection Protein/Creatinin Ratioأو .Proteinuria

 .البحث عن عوارض اخلطورة (ألم رأس ،ألم في اجلزء
العلوي من البطن ،مشاكل بصرية ،ضيق في التنفس،
إنخفاض حركة اجلنني)....
 .تقييم وضع اجلنني:
 صورة صوتية لتقدير وزن اجلنني ،تقييم كمية السائلاألمنيوسي ).(Amniotic fluid index
  NSTو  Biophysical profileفي حال كان التخطيط) (NSTغير مطمئن.
 .املراقبة خالل احلمل:
 مراقبة الضغط. -مراقبة حركة اجلنني .Daily kick count

 التوعية حول عوارض اخلطورة املذكورة أعاله وضرورةإعالم الطبيب بها حني حصولها.
  NSTمرة أسبوعي ًا في حال إرتفاع الضغط. NST -مرتان أسبوعي ًا في حال .Preeclampsia

 Biophysical profile -في حال كان التخطيط )(NST

غير مطمئن.

 صورة صوتية لتقييم وزن ووضع اجلنني مرة كل 3أسابيع وتقييم كمية السائل األمنيوسي م ّرة أسبوعي ًا.

 إجراء فحص البروتني في البول مرة أسبوعي ًا إن كانسلبي ًا؛ ومتى أصبح إيجابي ًا ال داعي لتكراره.
 -تكرار فحصCBCD, Creatinin, Liver enzymes :

مرة أسبوعي ًا.

 ال داعي حلمية غذائية خاصة وال داعي لتخفيف كميةامللح املتناولة.
 ال يوجد فائدة من الراحة السريرية. .احلاالت التي تستدعي اإلستشفاء والتوليد:
 بلوغ الـ  37أسبوع. -الشك في وجود .Abruptio placenta

 بلوغ الـ  34أسبوع مع أحد العوامل التالية: .طلق مبكر أو متزق مبكر ألغشية كيس اجلنني
.PPROM
 .وزن اجلنني التقديري أقل من . 5 percentile

 .إنخفاض كمية السائل األمنيوسي
( Oligohydramnios /AFI<5بشكل مستمر).
 .نتيجة  Biophysical profile 6/10أو أقل.

٢١

رﲡﺎج ﺑﺪون ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﻮرةØ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ إرﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﳊﻤﻞ أو ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ا:٦ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ
Maternal and Fetal Findings
37 0/7 weeks or more of gestation
or
34 0/7 weeks or more of gestation with:
. Labor or rupture of membranes
. Abnormal maternal–fetal test results
. Ultrasonographic estimate of fetal
weight less than fifth percentile
. Suspected abruptio placentae

No

Yes

. Less than 37 0/7 weeks of gestation

. Delivery

. Inpatient or outpatient management Maternal
evaluation: twice weekly
Fetal evaluation

. Prostaglandins if needed for induction

- With preeclampsia: twice weekly
nonstress test
- With gestational hypertension:
weekly nonstress test

. 37 0/7 weeks or more of gestation
. Worsening maternal or fetal condition*
. Labor or premature rupture of membranes

Yes
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 أﺳﺒﻮع٣٤ رﲡﺎج ﻗﺒﻞ اﻟـØ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ا:٧ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ
. Observe in labor and delivery for first 24–48 hours
. Corticosteroids, magnesium sulfate prophylaxis, and
. antihypertensive medications
. Ultrasonography, monitoring of fetal heart rate, symptoms, and laboratory tests
Contraindications to continued expectant management

Delivery once maternal
condition is stable

Yes

. Eclampsia
. Pulmonary edema
. Disseminated intravascular coagulation
. Uncontrollable severe hypertension
. Nonviable fetus
. Abnormal fetal test results
. Abruptio placentae
. Intrapartum fetal demise

Are there additional expectant complications?

Corticosteroids for fetal
maturation
Delivery after 48 hours

Yes

. Greater than or equal to 33 5/7 weeks of gestation
. Persistent symptoms
. HELLP or partial HELLP syndrome
. Fetal growth restriction (less than fifth percentile)
. Severe oligohydramnios
. Reversed end-diastolic flow (umbilical artery Doppler studies)
. Labor or premature rupture of membranes
. Significant renal dysfunction

Expectant management
. Facilities with adequate maternal and neonatal intensive care
resources
. Fetal viability–33 6/7 weeks of gestation
. Inpatient only and stop magnesium sulfate
. Daily maternal–fetal tests
. Vital signs, symptoms, and blood tests
. Oral antihypertensive drugs

Delivery

Yes

. Achievement of 34 0/7 weeks of gestation
. New-onset contraindications to expectant management
. Abnormal maternal–fetal test results
. Labor or premature rupture of membranes

د .اﻟﻨﺰف ﺧﻼل اﳊﻤﻞ
اÑﺟﻬﺎض  °اﻟﻔﺼـﻞ اول ﻣﻦ اﳊﻤﻞ )ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺒﻮع اﻟـ(١٣
 .اﻻﺟﻬﺎض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ) :(Spontaneous Abortionيعرف بنهاية احلمل وإسقاط جنني غير قابل للحياة قبل األسبوع الـ.13
 .اﻧﻮاع اﻻﺟﻬﺎض واﻟﻌﻮارض
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٨أﻧﻮاع اÑﺟﻬﺎض واﻟﻌﻮارض
اﻟﻨﻮع

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

اﳌﻬﺪد ) (Threatenedﻧﺰﻳﻒ ﻣﻬﺒﻠﻲ دون ﺧﺮوج
أﻧﺴﺠﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺒﻞ

اﻟﻌﻮارض و اﻟﻔﺤﻮص
-

اﶈﺘّﻢ )(Inevitable

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ :ﻧﺰﻳﻒ/دم ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ اﳌﻐﻠﻖ .ﻻ وﺟﻮد ﻟ/ﻧﺴﺠﺔ
اﻟﺘﺄﻛّ ﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أﺳﺒﺎب أﺧﺮى  Èﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ،ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻘﻮدي
) (Molarأو ﻣﻨﺘﺒﺬ )(Ectopic
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا@ﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  CBC :ﻣﻌﺪل  È βhCHاﻟﺪم
ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ

إﺟﻬﺎض "ﻣﻬﺪد" وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﺟﻬﺎض "ﻣﻬﺪد" وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا@ﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔBlood type, Rh, CBC :
ﺗﻮﺳﻊ ﻟﻌﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ

اﳉﺰﺋﻲ ) (Incompleteﻧﺰﻳﻒ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺗﻘﻠﺼﺎت
رﺣﻤﻴﺔ ،ﻣﺮور أﻧﺴﺠﺔ ﻣﻦ
اﳌﻬﺒﻞ ،ﺗﻮﺳﻊ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ

ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻌﻮارض ا ãدوﺧﺔ ،ﺳﻘﻮط ) (Orthostatic dizzinessو
).(Syncope
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا@ﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔBlood type, Rh, CBC :

اﻟﻜﺎﻣﻞ )(Complete

ﻣﺮور ﻛﺎﻣﻞ ﻟ/ﻧﺴﺠﺔ ،ﺗﻘﻠّﺺ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا@ﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔBlood type, Rh, CBC :
ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺮﺣﻢ وﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ

اﻟﺼﺎﻣﺖ )(Missed

ﺑﻘﺎء اﻧﺴﺠﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ
ﻧﺒﺾ اﳉﻨﲔ

اﻟﻌﻮارض :ﻋﺪم إزدﻳﺎد ﺣﺠﻢ اﻟﺮﺣﻢ أو ﻋﺪم ﺳﻤﺎع ﻧﺒﺾ اﳉﻨﲔ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا@ﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔBlood type, Rh, CBC :

 .اﻟﻌﻼﺟﺎت :
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٩ﻋﻼﺟﺎت اÑﺟﻬﺎض
اﻟﻌﻼج اﻟﺪواﺋﻲ

Misoprostol 800 mcg
)ﺟﺪول (٩

-

اﻟﻌﻼج اﳉﺮاﺣﻲ

ﻋ@ اﳌﻬﺒﻞ
ﻳﻌﺎد ﻣﺮة أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ ﺑﻌﺪ ﻓßة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ٣ﺳﺎﻋﺎت
ﺧﻼل أﺳﺒﻮع
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﻜﻨﺎت
إﺟﺮاء ﺻﻮر ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺮﺣﻢ ﻣﻦ رواﺳﺐ
اﺟﻬﺎض أو إﻋﺎدة ﻓﺤﺺ اﻟﺪم  Èﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺼﻮرة

Anti-D Immunoglobulin

  Èﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺌﺔ اﻟﺪم ﺳﻠﺒﻴﺔ -ﺧﻼل  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

Suction and curetage

 ﻳﺠﺐ إﺧﺘﻴﺎر اﳊﻞ اﳉﺮاﺣﻲ  Èﺣﺎل اﻟﻨﺰﻳﻒ ،ﻋﺪم إﺳﺘﻘﺮاراﳌﺆﺷﺮات اﳊﻴﻮﻳﺔ ،اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت.... ،
 ﻳﻔﻀﻞ اﻟﻌﻼج اﳉﺮاﺣﻲ  Èﺣﺎل ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ،إﺿﻄﺮاﺑﺎت  Èﺳﻴﻼناﻟﺪم ،ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ  Èاﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮاﻳﲔ.... ،
 ﻣﻦ اﻓﻀﻞ إﻋﻄﺎء ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﻀﺎدات اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت Doxycycline 200 mgﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﺟﺮاء

 .اﳌﺸﻮرة:
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 ال يوجد ضرورة لإلنتظار قبل معاودة محاولة احلمل ،هذا بعد التأكد من خلو الرحم من رواسب اإلجهاض. في حال النية بإستعمال وسائل منع حمل ،من املمكن البدء بها فور التأكد من خلو الرحم من الرواسب ،إن كانتحبوب منع حمل أو لولب.
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. الفحوصات ملعرفة سبب اإلجهاض غير ضرورية قبل حصول إجهاضني متتالني على األقلAntiphospholipid  العالج باألسبيرين ال يفيد إال في حالة. العالجات الوقائية لتفادي تكرار اإلجهاض غير مثبتة الفعالية.) إجهاضات3  لم تثبت فعاليته إال في حاالت اإلجهاض املتكرر (أكثر منProgesterone  والعالج بالـ،syndrome
Misoprostol ﺟﻬﺎض اﻟﺪواﺋﻲ ﺑﺎﻟـÑ ﻋﻼج ا:١٠ ﺟﺪول رﻗﻢ

1st Trimester
800 µg

600µg

2nd Trimester

3rd Trimester

Induced abortion
800µg pv or sl 3 hrly
(max x3 within 12hrs)
Missed abortion
800µg pv 3 hrly (max x2)
or
600µg sl 3 hrly (max x2)
Incomplete abortion

400µg

200µg

600µg po single dose
or
400µg sl single dose
Cervical ripening
pre-instrumentation

Induced abortion/
Interruption of pregnancy

400µg pv 3 hrs or sl 2-3 hrs
before procedure

400µg pv or sl 3 hrly
(max x5)
Intrauterine foetal
death 13-17 wks
200µg pv 6 hrly (max x4)

100µg

Intrauterine foetal
death 18-26 wks
100µg pv 6 hrly (max x4)

25µg

Intrauterine foetal
death
25µg pv 6 hrly or
25µg po 2 hrly
Induction of labour
25µg pv 6 hrly or
25µg po 2 hrly
Care with previous uterine scar
and caesarean section

اÑﺟﻬﺎض  °اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ áﻣﻦ اﳊﻤﻞ )ﺑﲔ اﺳﺒﻮع  ١٣و (٢٦
 .اﻟﻌﻼج:
اﻟﻌﻼج اﻟﺪواﺋﻲ
  ٤٠٠ )Misoprostolﻣﻜﻎ( ﻣﻬﺒﻠﻴ Çأو ﲢﺖ اﻟﻠﺴﺎن ﻛﻞ  ٣ﺳﺎﻋﺎت ﺣﺘﻰ  ٥ﻣﺮات È .ﺣﺎل ﻋﺪم ﺧﻠﻮ اﻟﺮﺣﻢ ﻛﻠﻴ ُﺎ ﻣﻦ اﻟﺮواﺳﺐﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺳßاﺣﺔ ﳌﺪة  ١٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪواء ﺛﻢ ﻣﻌﺎودﺗﻪ
 أو  ٦٠٠:Misoprostolا ٨٠٠ ãﻣﻜﻎ ﻣﻬﺒﻠﻴ Çﻛﺠﺮﻋﺔ أوﻟﻴﺔ ﺛﻢ  ٤٠٠ﻣﻜﻎ أو ﲢﺖ اﻟﻠﺴﺎن ﻛﻞ  ٣ﺳﺎﻋﺎت )أﻛ Ðﻓﻌﺎﻟﻴﺔ(  Èﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟـ  ،Misoprostolﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎل  ٢٠ Oxytocinا ١٠٠ ãوﺣﺪة ﺑﺎﻟﻮرﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻓßة  ٣ﺳﺎﻋﺎتﺛﻢ إﻳﻘﺎﻓﻪ ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺔ ﺛﻢ ﻣﻌﺎودﺗﻪ ﺑﺒﻂء دون ﺗﺨﻄﻲ  ٣٠٠وﺣﺪة ﺧﻼل  ٣ﺳﺎﻋﺎت
Anti-D Immunoglobulin
  Èﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺌﺔ اﻟﺪم ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﺧﻼل  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺاﻟﻌﻼج اﳉﺮاﺣﻲ
Dilation and Evacuation - D&E
 ﺗﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﺪواﺋﻲ  Èﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﻞ ،ﺑﻌﺪ ﲢﻀ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻟﺘﻔﺎدي أذﻳﺘﻪ ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء ﻣﻀﺎد إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻟﻜﻞ اﳌﺮﺿﻰ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺳﻴﺨﻀﻌﻦ ﻟﻌﻼج ﺟﺮاﺣﻲ: ١٠٠) Doxycyclineﻣﻠﻎ( ﺑﺎﻟﻔﻢ ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺛﻢ  ٢٠٠ﻣﻠﻎ ﺑﻌﺪ اﺟﺮاء.

 .في حال نية إستعمال وسائل منع حمل ،من املمكن البدء
بها فور التأكد من خلو الرحم من الرواسب ،إن كانت
حبوب منع حمل أو لولب.
اﻟﻨﺰﻳﻒ  °اﻟﻔﺼـﻠﲔ اﻟﺜﺎﻧـﻲ واﻟﺜﺎﻟـﺚ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:

تقييم نزيف الدم والتقصي عن صدمة أو ألم حاد
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ:

.
.
.
.

املؤشرات احليوية
نبض اجلنني ،وتقلصات الرحم
صورة صوتية لتقييم اجلنني واخلالص
ال يجب إجراء فحص نسائي قبل التأكد من عدم وجود
"هبوط املشيمة" )(Placenta previa

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا ﻳﺔ:

Blood type, Hb, Hct .

 .حتليل بول (وجود دم ،زالل)
 ،PTT, PT .الصفائح ) FSP ,INR ,(plateletsعند وجود
نزيف شديد ،او عند الشك بانسالخ املشيمة )Placental
.(Abruption

 .ميكن فحص جتلط الدم في املركز – عند الضرورة -
بواسطة أنبوب فحص الدم ).(Red-top-tube
 .فحص  Aptمزج الدم املهبلي مع كمية مماثلة من %25
) (NaOHلتميز دم اجلنني (يبقى احمر) من دم األم
(يصبح بني).
( KBT .انظر سابقا).
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ذ .اﻧﺴﻼخ اﳌﺸﻴﻤﺔ )(Placental Abruption
ويحدث بشكل جزئي او كامل ،و ذلك بعد األسبوع الـ.20
اﻟﻌﻮاﻣﻞ:

 .ضغط احلمل.Preeclampsia, Chronic Hypertension :

 .الوزن الصغير للجنني.
 .إرتفاع كمية السائل األمنيوسي.
 .متزق أغشية كيس اجلنني املبكر Preterm ruptured
.membranes

.
.
.
.
.
.
.
.

تع ّدد األجنّة.
تاريخ سابق إلنسالخ املشيمة.
تعدد الوالدات.
تقدم عمر احلامل.
صدمة ).(Trauma
التدخني والكوكايني.
وجود ليفة في الرحم.
إضطرابات تخثر الدم .Thrombophilias

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ:

.
.
.
.
.
.

نزف مهبلي (قد يكون محصورا  - Concealed -في %20
من احلاالت).
ألم فجائي في البطن والرحم ،تقلصات رحمية.
دم في السائل االمنيوسي.
عالمات  Distress Fetalعند مراقبة اجلنني.
احتمال طلق مبكر أو إنقباض متواصل في الرحم.
الصورة الصوتية قد تساعد على التشخيص.

اﻣﻮﻣـــــﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧـــــﺔ

اﻟﻌﻼج:

 .في حال كان اجلنني في عمر قابل للحياة :يجب التوجه فور ًا للوالدة .إذا لم تكن الوالدة الطبيعية آنية يجب التوجه إلى
الوالدة القيصرية.
 .في حال يوجد نزيف حاد يجب إتباع اإلجرائات اخلاصة بحاالت النزيف (التعويض بالسوائل ونقل الدم حسب احلاجة)...
 .في حال كان اجلنني في عمرغير قابل للحياة يجب إتباع اإلجرائات اخلاصة بحاالت النزيف وإتخاذ القرار حسب حالة األم.

ر .اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ
 .مشكلة شائعة خالل احلمل.
 .أكثر شيوعا في حاالت تقدم العمر ،سكري احلمل ،التهابات سابقة ،تواتر العالقات اجلنسية ،التهابات الكلي.
 .تقسم إلى  3أنواع:
 وجود بكتيريا في البول غير املصحوب بعوارض ).(Asymptomatic bacteriuria إلتهاب املثانة احلاد ).(Acute cystitis إلتهاب احلويضة و الكلى ).(Pyelonephritisاﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا ﻳﺔ
 .يجب طلب زرع بول عند الزيارة األولى للحمل وفي الفصل الثالث إلكتشاف وجود بكتيريا في البول غير املصحوب بعوارض
) .(Asymptomatic bacteriuria

 .وجود عوارض مرافقة إللتهابات البول كاحلرارة ،ألم اخلاصرة ،الغثيان ...،فهو يؤدي إلى تشخيص إلتهاب احلويضة والكلى
).(Pyelonephritis

اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
 .منو البكتيريا في الزرع بنسبة أكثر من .Colony Forming Unit (CFU) 10
5

اﻟﻌﻼج
 .العالجات في حالتي وجود بكتيريا في البول غير املصحوب بعوارض ( (Asymptomatic bacteriuriaوإلتهاب املثانة
احلاد ): (Acute cystitis

.
.
.
.
.
.

)Cephalexin (Keflex

 ٥٠٠ﻣﻠﻎ ﻳﻌﻄﻰ  ٤ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴÇ

Erythromycin

 ٢٥٠ا ٥٠٠ ãﻣﻠﻎ ﻳﻌﻄﻰ  ٤ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴÇ

Nitrofurantoin

 ٥٠ا ١٠٠ ãﻣﻠﻎ ﻳﻌﻄﻰ  ٤ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴÇ

)Amoxicillin-clavulanic acid (Augmentin

 ٢٥٠ﻣﻠﻎ ﻳﻌﻄﻰ  ٤ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴÇ

)Fosfomycin (Monurol

ﻇﺮف  ٣غ ﻳﻌﻄﻰ ﻣﺮة واﺣﺪة

Ampicillin

 ٥٠٠ﻣﻠﻎ ﻳﻌﻄﻰ  ٤ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴÇ

مدة العالج 7 :الى  10أيام ،علم ًا أن بعض الدراسات أثبتت أنه من املمكن اإلكتفاء بالعالج مل ّدة أقصر (يوم واحد 3 ،أيام
أو خمسة أيام).
العالج في حالة إلتهاب احلويضة والكلى ) Cephalosporines: (Pyelonephritisأو  Gentamycinثم تعديل العالج
حسب نتيجة زرع البول .لكن هذه احلالة تستدعي إجما ًال اإلستشفاء وإعطاء سوائل بالوريد.
يوجد الكثير من حاالت البكتيريا املقاومة للـ  Ampicillinوبالتالي يفضل عدم إستعماله.
في حال وجود بكتيريا الـ  Group B streptococcusفي زرع البول ،يجب التعامل مع احلامل كأنها حتمل هذه اجلرثومة مهبلياً
وإعطائها العالج املناسب خالل الوالدة بغض النظر عن نتيجة املسحة املهبلية (حيث ال يوجد داع إلجرائها في هذه احلالة).
في حال تكرار إلتهابات البول خالل احلمل يجب إعطاء عالج وقائي 100( Nitrofurantoin :ملغ) مرة واحدة قبل النوم.
يجب إعادة فحص البول (الزرع) بعد أسبوع إلى أسبوعني من إنتهاء العالج.
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ز .اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ
اﻟﻮﻻدة اﳌﺒﻜﺮة )اﻧﻈﺮ اÑﺿﺎﻓﺔ(
 .ال تزال الوالدة قبل األوان تشكل السبب األول للوفيات عند
حديثي الوالدة .حوالي ربع هذه احلاالت يتسبب بها متزق
األغشية ،والربع اآلخرسببه مضاعفات خالل الوالدة أو
الوضع أو لسبب طبي.
 .حتديد اخلطر وتوعية احلامل الى عالمات الوالدة املبكرة
يبدو غير كاف ملنع حدوث هذا األمر .االستراتيجية اجلديدة
للتعامل مع هذه احلاالت هي  :استعمال املضادات احليوية
) (Antibioticsو الكورتيزون كعوامل وقائية للنساء احلوامل
اللواتي حصل معهن والدات مبكرة في مراحل سابقة.
وﻻدة ﺑﻌﺪ اوان Post term Gestation
 .حوالي  3الى  % 12من حاالت احلمل متتد ملا بعد األسبوع
الـ 40من احلمل ( 294يوم أو أكثر من اليوم األول آلخر
دورة شهرية) ،وتعتبر كوالدات بعد األوان.
 .معظم هذه احلاالت تنتج عن عدم قدرة احلامل على حتديد
التاريخ الدقيق آلخر دورة شهرية ،ولكن ما يحدث أن بعض
النساء متتد فترة حملهن دون سبب ظاهر ،وهذا يعرض
اجلنني للخطر.
 .في هذه احلاالت يجب التأكد من طول مدة احلمل ابتداء" من
آخر دورة شهرية ،أو إجراء صورة صوتية لتحديد ذلك .يجب
إجراء الفحوصات التالية بني االسبوعني  41و  42من احلمل:
 فحص عنق الرحم. تصوير صوتي لتقييم حجم السائل األمنيوسي. تخطيط دقات قلب اجلنني..Biophysical profile -

اﻟﺘﻮأم
وجود حمل بتوأم يتطلب عناية خاصة ،لذا يجب ان تتبع
الزيارات منط معني:
 .زيارة كل أسبوعني حتى األسبوع  20من احلمل ،ومن ثم
كل أسبوع.
 .فحص عنق الرحم عند اللزوم (فحص نسائي أو صورة
صوتية).
 .تقييم اجلنني إذا أظهرت الفحوصات السابقة أي خلل بالنمو.
 .اإلحالة في حال حصول أي تطور أو مشاكل في احلمل.
 .ال يوجد منفعة من إعطاء عالجات وقف الطلق أو الـ
 Progesteroneبشكل وقائي.
 .ضرورة إجراء صورة صوتية مبكرة لتحديد نوع التوأمة
).(Chorionicity and Amnionicity

.
.

.

.
.

يجب عدم إجراء  Cerclageفي حالة احلمل بتوائم.
يجب إعطاء  Corticosteroidsوقائي ًا بني األسبوع 24
و 34من احلمل في حال وجود إحتمال لوالدة مبكرة خالل
أسبوع.
في حالة احلمل من نوع – Monochorionic
 ،Monoamnioticمن املمكن إجراء الوالدة بني األسبوع
 32و.34
في حاالت احلمل من نوع  Monoamnioticيجب إجراء
والدة قيصرية.
في حاالت احلمل من نوع  Diamnioticبعد األسبوع
 32و في حال كان اجلنني األول (األقرب إلى عنق الرحم)
بوضعية الرأس ،من املمكن إجراء والدة طبيعية بغض
النظر عن وضعية اجلنني الثاني.

 .٥اﳌﺸﻮرة ﺑﲔ اﳊﺎﻣﻞ واﻟﻄﺒﻴﺐ او اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
أ .اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺟﻬﺎض
تستعمل عبارة "العناية بعد االجهاض" من قبل املجتمع الدولي للصحة االجنابية لالشارة الى خدمات محددة خاصة لدى
النساء اللواتي يعانني من جميع املشاكل املتعلقة باإلجهاض التلقائي أو املتعمد.
ويتم التعرف على املضاعفات الناجمة عن االجهاض التلقائي واملتعمد وغير اآلمن في جميع أنحاء العالم بإعتباره السبب
األساسي الذي يشكل قلق ًا على الصحة العامة وكونه احدى األسباب التي تدفع املرأة للبحث عن العناية في حاالت الطوارىء.
وتق ّدر منظمة الصحة العاملية أن  67،000امرأة يتوفون كل عام من جراء مضاعفات اإلجهاض غير املعاجلة أو املعاجلة بطرق
غير كافية .وميثل ذلك  %13من جميع الوفيات املرتبطة باحلمل.
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اﳊﺎﻻت اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻓ³ة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اÑﺟﻬﺎض
 .اإلصابات من إجراء اإلجهاض.
 .اإلفراغ غير املكتمل للرحم.
 .العدوى.
 .الصدمة.
 .النزف.

اﻣﻮﻣـــــﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧـــــﺔ

 .اإللتهاب.
 .اإلصابة داخل البطن.
ادارة اﻟﻌﻼج اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .١اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺒﺪﺋﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ :العالمات احليوية ،إمكانية
التنبيب في حالة الطوارئ ،مطابقة الدم ونقله ،تغطية واسعة
للمضادات احليوية.
 .٢اﻟﻨﺰﻳﻒ اﳌﺴﺘﻤﺮ:

 .طلب صورة صوتية للحوض أو اجراؤها عبر املهبل لضمان
إفراغ جتويف الرحم من أي منتجات احلمل ،وخاصة في
حاالت اإلجهاض التلقائي املنزلي أو بعد اإلجهاض الطبي
باستخدام امليزوبروستول .Misoprostol

ﺣﻤﻰ:
 .٣آﻻم  °اﳊﻮض أو أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ ﻣﻊ أو ﺑﺪون ّ

 .استبعاد العدوى بعد اإلجهاض ،التي يكون معظمها متعلق ًا
بالرحم ،يجب اإلبالغ عن حاالت التهاب الصفاق أو حتى
تسمم الدم في حال وجود ثقب في الرحم غير مصنف ،التهاب
حاد ،مع  /أو دون وجود ترسبات من جراء منتجات احلمل.
 .ضرورة العالج باملضادات احليوية ذات التغطية الشاملة
عبر الوريد  ،باإلضافة إلى تكرار عملية كحت الرحم
لضمان تنظيف جتويفه.
 .وتشمل الفحوصات عند استقبال املريض العد الكامل للدم
 ،CBCDاختبار  ،CRPزراعة الدم في حال وجود حمى
عالية الدرجة.

 .٤آﻻم اﳊﻮض ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ وﺟﻮد أﻋﺮاض ﺣﻤﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﲟﺎ  °ذﻟﻚ اﻟﻐﺜﻴﺎن واﻟﺘﻌﺐ وﻃﺮاوة اﻟﺜﺪي ﻣﻦ
ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى:
 .حتقق من فحص األنسجة املزالة )Histo-pathological
 (testخالل التفريغ اجلراحي.

 .اجراء صورة صوتية للحوض ومستوى املصل الكمي
من  βHCGالستبعاد احتمال وجود حمل خارج الرحم،
خصوصا إن مت القيام بكحت الرحم في وقت مبكر جدا من
احلمل ،أو وبشكل نادر جدا الستبعاد حصول حمل منتبذ

).(Heterotopic pregnancy
 .٥ﻧﺰﻳﻒ ﻟﻔ³ة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء إﻧﻬﺎء اﳊﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻟﻄﺒﻴﺔ :احلصول على مستوى املصل (الكمي) من  ،βHCGإلى

جانب إجراء صورة صوتية للحوض إلستبعاد احلمل العنقودي.

في حال اإلجهاض املتكرر ،ونصائح للزوجني حول وسائل
منع احلمل أو احلمل املستقبلي.

ب .ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﻤﻞ اﳊﺎé
.

.
.

.

.
.
.
.

توثيق العوارض واألحداث منذ الزيارة األولى (ألم -نزيف-
إفرازات مهبلية -تسرب السائل األمنيوسي -تقلصات-
عوارض فقر دم).
عوارض أخرى محددة -إنزعاج -ألم الظهر -تشجنات
البطن السفلي -اإلمساك وعسر الهضم.
مراقبة التغيرات غير الطبيعية (تورم األطراف -صعوبة
التنفس) والتي مت ذكرها من قبل احلامل نفسها أو زوجها
أو أي شخص آخر من العائلة.
تُسأل احلامل عن حركة اجلنني هل تشعر بها ،متى؟ نسبة
تكرارها؟ تعلم احلامل كيفية التفرقة بني الطلق الصحيح
وإنقباضات ( Braxton Hicksهي انقباضات غير منتظمة
وغير مؤملة حتدث في املرحلة الثالثة من احلمل حتضر
الرحم الى عملية الوالدة).
تُسأل احلامل عن العادات احلياتية املضرة بالصحة
(التدخني -الكحول).
اإللتزام بالدواء املوصوف والتعليمات الطبية كذلك أخذ
جرعات احلديد.
النظام الغذائي.
متابعة ممارسة الرياضة اخلفيفة أو املعتدلة و تفادي
الرياضات املجهدة.

ت .ﻧﺼﺎﺋﺢ ،ﺣﻮار وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﻘﺎدم
.
.
.
.
.
.

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

إعادة النصائح املعطاة سابق ًا.
إعطاء النصائح حول اإلجراءات املفترض إتخاذها في حال
بدء الوالدة أو تدفق السائل األمنيوسي.
نصائح حول اإلرضاع الطبيعي.
إعطاء الوقت الكافي لإلستيضاحات واإلستفسارات.
حتديد موعد مقبل.
في حال تأخر الوالدة عن األسبوع  41يجب االتصال
بالطبيب املعاين الجراء الالزم (يجب تدوين التاريخ املتوقع
للوالدة على بطاقة احلامل).
حتديد موعد زيارة ما بعد الوالدة )(Post partum visit
وإعطاء تعليمات حول اإلرضاع الطبيعي ووسائل منع احلمل.

 .١وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ وﻋﻮدة اÑﺑﺎﺿﺔ  :قد تبدأ اإلباضة
في وقت مبكرأي بعد أسبوعني من اإلجهاض .لذلك ،في حال
جتنب حصول حمل  ،ينبغي إستعمال وسائل منع احلمل
الفعالة باكر ًا بعد اإلجهاض.
 .٢اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ اÑﺟﻬﺎض :في كثير من األحيان لن نضطر ث .اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻛ ëﺷﻴﻮﻋﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺿﻊ اﳉﻨﲔ
 .١تقييم حركة اجلنني )(Assessment of fetal movement
للقيام بزيارة روتينية لتقييم غالبية اإلجراءات التي تقام قبل
Non-Stress test .٢
الـ  50يوما من احلمل ،ونوصي باالستشارة بعد أسبوعني
من اإلجراء الطبي ملناقشة النتائج املرضية ،لنعطي حل سليم Biophysical profile and its modifications .٣
.

٢٩

 .جترى هذه الفحوصات للتأكد من سالمة اجلنني حيث أن
ظهور نتيجة جيدة يعني أنه ال خطر على سالمة اجلنني
خالل األيام السبعة القادمة ،أما النتيجة السلبية والتي
ميكن ان تكون ) ،(False positiveميكن تأكيدها
من خالل الوضع السريري للحامل وكذلك عبر إعادة
الفحوصات للتأكد من النتيجة.
 .يطلب الطبيب هذه الفحوصات في حال كان هناك حمل
معقد (توأم أو أكثر) ،وفي حال كانت األم تعاني من حاالت
مرضية خطرة وذلك للتأكد من سالمة اجلنني او األجنة.
وقد يطلب الطبيب تكرار هذه الفحوصات خالل مدة احلمل
وذلك ابتداء من االسبوع  26الى .28

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﳉﻨﲔ:

 .يطلب الطبيب من احلامل ان تعد حركات اجلنني خالل النهار،
فان  10حركات واضحة خالل مدة ساعتني تعتبر مؤشر
ايجابي .اما اذا لم يتحرك اجلنني كفاية خالل الساعتني يلجأ
الطبيب الى ..Biophysical fetal assessment

Non stress test

.
.
.
.

.
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يقاس نبض اجلنني من خالل ترجام ) (Transducerخارجي.
يجرى الفحص ملدة  20دقيقة ،عادة.
يقاس تسارع دقات قلب اجلنني لتبلغ ذروة السرعة بفرق
 15دقة في الدقيقة ملدة  15ثانية من اخلط املعدلي واليه.
تكون النتائج طبيعية \ مطمئنة اذا تسارعت دقات قلب اجلنني:
إثنني أو ثالث مرات لتبلغ الذروة و ذلك ملدة  15ثانية خالل 20
دقيقة ،حتى وان كانت احلامل تشعر بحركة خفيفة للجنني.
للحصول على نتائج دقيقة لهذا الفحص ،يجب ان يجري
بعد االسبوع  28من احلمل.

Biophysical Profile

 .يعتمد هذا الفحص على  Non stress testباالضافة الى
أربعة مالحظات مبنية على الصورة الصوتية.
 .واملكونات اخلمسة للـ  Biophysical Profileهي:
Reactive non stress test .١

 .٢حركة تنفس اجلنني :حركة أو أكثر من التنفس املنتظم ملدة
 30ثانية خالل  30دقيقة.
 .٣حركة اجلنني 3 :حركات أو أكثر جلسم أو أطراف اجلنني
خالل  30دقيقة.
 .٤عزم اجلنني :Fetal tone-حركة أو أكثر لتمدد وثني
أطراف اجلنني.
 .٥كمية حجم السائل األمنيوسيQuantification of-
 :amniotic fluid volumeتقاس الكمية في جيب من
السائل االمنيوسي حوالي  1سم في مستويني عاموديني.
 .٦في هذا الفحص تظهر النتيجة من خالل نقاط تعطى لكل
واحد من املؤشرات اخلمسة املذكورة أعاله:
( )2موجود – ( )0غير موجود:
املجموع من  8الى  10نقاط :نتيجة مطمئنة.
املجموع  : 6نتيجة متكافئة ويجب اعادة الفحص خالل 12
الى  24ساعة.
املجموع أقل من  :4مقلق ويجب القيام بفحوصات أخرى
والتحضير للوالدة.
في حال وجود نقص للسائل األمنيوسي يجب إعادة هذا
الفحص مهما كانت النتيجة.

Management

Interpretation

BPP score

Repeat testing at weekly interval
If >36weeks- deliver
If ≥36 weeks deliver, if ,32 weeks repeat testing in 4-6 hours.
Test for 120 min—Persistent score ≤4---deliver regardless of
gestational age.

No fetal asphyxia
Chronic asphyxia
Chronic asphyxia
Certain asphyxia

8-10
6
4
0-2

)Abnormal (0 points

)Normal (2 points

Component

No episodes of fetal breathing
movements lasting at least 30 seconds
during a 30 minute period of observation.

One or more episodes of fetal
breathing lasting at least 30 seconds
within 30 minutes.

Fetal Breathing
Movements

Less than 3 body or limb movements in
30 minutes

3 or more discrete body or limb
movements within 30 minutes

Gross Body
Movement

Slow extension with no return or slow
return to flexion of a fetal extremity OR
no fetal movement

One or more episodes of active
extension and flexion of a fetal
extremity OR opening and closing of
the hand within 30 minutes

Fetal Tone

اﻣﻮﻣـــــﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧـــــﺔ

)Normal (2 points

Component

)Abnormal (0 points

A single deepest vertical pocket of
A single deepest vertical pocket of amniotic
amniotic fluid measures greater than 2 fluid measures 2 centimeters or less
centimeters. is present

Amniotic Fluid
* Volume

Reactive

Non-stress test
**)(NST

Nonreactive

٣١

*Amniotic Fluid Volume Measured as the vertical measurement , in centimeters, of the single deepest pocket of amniotic fluid with a
]transverse measurement of 1 cm or more wide without fetal small parts or umbilical cord . [2
** Reactive Two or more fetal heart rate accelerations that peak (but do not necessarily remain) at least 15 beats per minute above the
baseline and last at least 15 seconds from baseline to baseline during 20 minutes of observation
]**Nonreactive Less than two accelerations of fetal heart rate as described above after 40 minutes of observation [1

Modified Biophysical Profile
 .يعتمد هذا الفحص على  Non-stress Testكمؤشر

للتأكد من صحة اجلنني والتحقق من السائل األمنيوني
كدليل على سالمة وظيفة املشيمة.
 .يعتبر الفحص طبيعي ًا في حال كان  NSTطبيعي ًا وقياس
الكمية في جيب من السائل االمنيوسي أكثر من  2سم في
املستوى األكثر عمق ًا بشكل عمودي.
 .ويعتبر الفحص غير طبيعي في حال عدم توافر أحد
الشرطني.

ج .ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﳌﺘﺨﺼﺺ
ﻻﺣﺎﻟﺔ اﳊﺎﻣﻞ
 .يجب ان يتوفر في املركز املساحة الكافية والطاقم الطبي

.
.

.
.
.

املتخصص ملعاجلة املرأة.
يجب ان تتوفر فيه املعدات الالزمة التي تؤهله إلستقبال
احلاالت اخلاصة مث ًال :غرفة العناية الفائقة حلديثي الوالدة.
يجب على مركز االحالة أن يقلص عوامل اخلطر الى أدنى
درجة ممكنة ،وأن يتم نقل املريضة بطريقة متطورة وبرفقة
فريق طبي متخصص.
يجب أن تدون كل املعلومات على سجالت خاصة وأن
ترسل من املركز احملول إلى املركز احملول إليه.
مراكز التحويل وأسماء االطباء املداومون يجب أن تكون
معروفة وموضوعة في مكان ظاهر في املركز.
يجب ان حتفظ امللفات في املركز وأن يكون هناك تبادل
املعلومات.

 .٦اﳊﻤﻞ  °ﻓ³ة اﳌﺮاﻫﻘﺔ
أ .ﻋﻮاﻗﺐ اﳊﻤﻞ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﺎت
ﺟﺪول رﻗﻢ  :١١ﻋﻮاﻗﺐ اﳊﻤﻞ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﺎت
اﺎﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ

اﺎﻃﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

زﻳﺎدة ﺣﺎﻻت إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة

اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ/اﳉﺎﻣﻌﺔ

زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة

اﺣﺘﻤﺎل أﻛ@ ﻟﻠﻌﻴﺶ  Èاﻟﻔﻘﺮ

زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت اﻣﻬﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ

ﻓﺮص ﻣﻬﻨﻴﺔ +ﺪودة

ﻧﻘﺺ  Èزﻳﺎدة وزن اﻣﻬﺎت

اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ واﻟﺪ اﻟﻄﻔﻞ

وﻻدة ﻣﺒﻜﺮة
إرﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﳊﻤﻞ

اﻟﻄﻼق
اﳊﻤﻞ اﳌﺘﻜﺮر

ﻓﻘﺮ اﻟﺪم

ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ أﻛÐﻋﺮﺿﺔ ﻟ/ذى أو ﻟ[ﻫﻤﺎل
ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ أﻛ Ðﻋﺮﺿﺔ ﻟ[ﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وادراﻛﻴﺔ
زﻳﺎدة ﺣﺪوث إﻛﺘﺌﺎب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة

ب .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺘﺎة ﻣﺮاﻫﻘﺔ ﺣﺎﻣﻞ
يكون التعامل مع املراهقة احلامل مماث ًال ،إلى حد كبير،
للتعامل مع النساء البالغات ولكن مع وجود بعض اإلختالفات
التي سيتم تسليط الضوء عليها خالل اآلتي:
اﻟﺴÍة اﻟﻄﺒﻴﺔ:

املعلومات الشخصية والدميوغرافية.
تاريخ الوالدات السابقة.
تاريخ العائلة الطبي .
التاريخ اجلراحي.
التاريخ الوراثي.
تاريخ التحصني أو اللقاحات.
تاريخ الدورة الشهرية واألمراض النسائية.
تاريخ احلمل احلالي.
املعلومات النفسية.
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪ :áعلى املراهقات احلوامل اخلضوع لفحص
طبي كامل مبا في ذلك إجراء فحص احلوض مع إيالء إهتمام
خاص حلجم الرحم وشكله .وينبغي أن يتم أخذ ضغط الدم
والطول والوزن.
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳊﻤﻞ :عادة ما يتم تشخيص احلمل مع قياس
مستويات  β hCGسواء في البول أوالدم.
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳊﻤﻞ:

املتابعة :يصور اجلدول أدناه املتابعة األسبوعية للحمل بناء
على حزمة الصحة اإلجنابية لوزارة الصحة العامة اللبنانية
وتشمل املكونات األساسية:
 .اإلستشارات الطبية :عادة ما جترى هذه من قبل أطباء
التوليد في املراكز الصحية  .يجب أن جتري احلامل 4
زيارات على األقل قبل الوالدة.

وكثافته  .الكمية الكافية من الكالسيوم للمراهقات احلوامل
هي  1300ملغ في اليوم.
 .تناول الفيتامينات التي حتتوي على ( 150 µgميكروغرام)
من اليود.
اﳌﺸﻮرة :من املهم جدا التعامل مع املراهقة احلامل بطريقة
سرية ومن دون أي حكم مسبق .وهذا أمر مهم جدا إذا كانت
املراهقة وحيدة .يجب على مقدم الرعاية الصحية شرح عواقب
احلمل وتقدمي املشورة لها مبشاركة الشريك وأولياء أمرها
ملناقشة اخلطوات املقبلة .مشاركة األخصائي اإلجتماعي (إذا
كان متوفر ًا في املرفق الصحي) مهم لتوفير الدعم النفسي
في الوقت املناسب وبشكل مستمر.

ت .ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﳌﺮاﻫﻘﲔ
في املاضي ،مت اإلبالغ عن عدة إستراتيجيات ملنع احلمل
في صفوف املراهقات .جوهر هذه اإلستراتيجيات هو زيادة
الوعي أساسا عند املراهقني (من فتيان وفتيات) فيما يتعلق
بالسلوك اجلنسي الصحي .وتتلخص اإلستراتيجيات املقترحة
الرئيسية بالتالي:
 .توفير املعلومات الكافية عن وسائل منع احلمل وتشجيع
اآلباء على تثقيف األطفال واملراهقني مبا يخص التطور
اجلنسي واملسؤولية اجلنسية.
 .جعل وسائل منع احلمل متاحة :من خالل التأكد من
استطاعة املراهقني احلصول عليها مبا في ذلك وسائل
منع احلمل في حاالت الطوارىء .
 .التثقيف اجلنسي يبدأ في املدارس .البرامج التي تهدف
إلى خفض احلمل بني املراهقني األكثر جناحا" هي تلك التي
تستهدف املراهقني األصغر سن ًا وغير الناشطني جنسيا بعد.
 .تشجيع اإلمتناع عن املمارسة اجلنسية :من خالل تشجيع
املراهقني على تأجيل النشاط اجلنسي املبكر .ومع ذلك
فشلت الدراسات التي أجريت حتى اآلن في إثبات فعالية
برامج العفة من خالل تأخير اجلماع األول أو منع احلمل.

اﻟﻐﺬاء :بشكل عام ،و في حال حصول حمل خالل سن
املراهقة ،تزيد اإلحتياجات الغذائية التي تصاحب التغيرات
املتوقعة مع البلوغ ،مما يجعل املراهقات احلوامل عرضة لنقص  .تقدمي املشورة للمراهقني الذكور عن الصحة اجلنسية ووسائل
التغذية .إن التغذية الكافية أثناء احلمل ضرورية لتحسني صحة
منع احلمل الفعالة ملنع احلمل واألمراض املنقولة جنسيا.
ّ
والرضع .وينبغي نصح املراهقات احلوامل بالتالي:
األم واجلنني
 .التنمية اإلجتماعية للشباب  :تهدف تطوير املهارات
 .مكمالت حمض الفوليك من  400الى 800ميكروغرام
اإلجتماعية والنفسية للمراهقني من أجل جتنب السلوكيات
يومي ًا ،من االفضل البدء بتناولها قبل احلمل بشهر واحد
العالية املخاطر مثل النشاط اجلنسي املبكر .وتستند هذه
واالستمرار بها خالل األشهر الثالث األولى من احلمل.
على وقائع تشير بأن املراهقني الذين يتأخر لديهم النشاط
 .مكمالت احلديد
اجلنسي عادة ما تكون تطلعاتهم التعليمية عالية ،ولديهم
أقران مماثلني ويتمتعون بعالقة صحيحة مع أولياء األمور.
 .تناول الكالسيوم خالل فترة املراهقة مهم لتمعدن العظم
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اﻣﻮﻣـــــﺔ اﳌﺄﻣﻮﻧـــــﺔ

 .٧رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة
.

.

.
.

تبدأ الرعاية باألم مباشرة بعد الوالدة وذلك للتأكد من
سالمة اجلهاز التناسلي ولتوعيتها حول العناية باألعضاء
التناسلية اخلارجية ،املبولة ،الثديني وغيرها.
كذلك ليتمكن مقدموا الرعاية من كشف أي مشاكل مرضية،
وليتأكدوا من تعافي املرأة و قدرتها على العناية بنفسها
وباملولود بالطريقة السليمة .وتتراوح فترة االستشفاء بني 48
الى  96ساعة (للوالدة القيصرية) ،دون احتساب يوم الوالدة.
توقيت الزيارة :بعد أسبوعني للوالدة الطبيعية ،و خالل
األسبوع األول للقيصرية (للتأكد من إلتآم اجلرح).
تكمن أهمية هذه الزيارة بأنها تعزز عالقة مقدم اخلدمة
باملستفيد (الطبيب  -األم) مما يؤدي إلى إلتزام اكبر
بنصائح وتوجيهات الطبيب.

ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرة ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎé
 .التاريخ املرحلي ويتضمن:
 احلالة الصحية. مجريات ما بعد الوالدة. اإلرضاع الطبيعي. التأقلم مع الوضع اجلديد جلهة: .الوضع االجتماعي املستجد.
 .الوضع العاطفي -اجلنسي.
 .العالقة بني األم واملولود.
 .العالقة مع الزوج.
 .العالمات املبكرة الكتئاب ما بعد الوالدة.
 .وسائل منع احلمل واملباعدة بني الوالدات.
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .الوزن.
 .ضغط الدم.
 .الثديني.
 .البطن (جرح الوالدة إذا كانت قيصرية).
 .احلوض.
 .شق العجان وتقلص الرحم )Episiotomy, Uterine
.(contraction

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا ﻳﺔ
 .املسحة املهبلية.
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ام ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة
في الفترة التي تلي الوالدة مباشرة تكون األم بحاجة الى:
 .املعلومات واملشورة حول:

 العناية بالطفل. اإلرضاع الطبيعي . التغييرات اجلسدية مبا في ذلك العالمات اخلاصة ببعضاملضاعفات الناجمة عن احلمل.
 العناية الشخصية. احلياة اجلنسية بعد الوالدة. التغذية السليمة. .الدعم واملساندة من:
 العاملني الصحيني. العائلة. الزوج. .العناية الصحية واالكتشاف املبكر لبعض املضاعفات
الناجمة عن الوالدة:
 الوقت الكافي للعناية بالطفل. املساعدة لتحمل مسؤولية األمومة. التأقلم األجتماعي مع الوضع اجلديد في العائلة واملجتمع. احلماية من العنف أو الضغط النفسي (في بعض احلاالت). في هذه املرحلة تشعر األم أيضا باخلوف والقلق مناألمور التالية:
 .املسؤولية اجلديدة جتاه املولود.
 .تغير احلياة الزوجية احلميمة/أو اجلنسية.
 .العزلة األجتماعية.
ﲤﺎرﻳﻦ ﻛﻴﻐﻞ )(Kegel’s Exercises
 .هي متارين لعضالت احلوض تتضمن شد ورخي لعضالت
احلوض التي تدعم الرحم ،املثانة وغيرها من أعضاء
احلوض ،ومن أفضل الطرق لتعلم هذه التمارين هي
"التظاهر بقطع  /حبس البول أو الغائط" وعليه يجب أن
تكون كل انقباضة حادة بدون شد عضالت الردف أو
الفخذ ،على أن تكون مدة كل انقباضة ثانيتني ثم ،6 ،4
 ،8و 10ثوان وهكذا حتى تصبح العضالت أقوى ،يلي ذلك
استراحة ملدة  10ثوان بني االنقباضة واألخرى.
وينصح بالقيام بثالثني انقباضة كل يوم ويتوقع ظهور حتسن
خالل  6الى  8أسابيع.
 .و من احلاالت التي تستوجب هذه التمارين:
سلس البول.
مرحلة ما بعد الوالدة.
 .كما متارسها السيدة عموم ًا في حياتها لتقوية عضالت
احلوض الداخلية.
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اﳉﺰء اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة

 .١ﻣﻘﺪﻣﺔ
أ .أﺳﺎس اﻟﻌﻤﻞ ﳌﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﺳﺮة
يجب أن يكون هدف خدمات تنظيم األسرة هو متكني األزواج من أن يقرروا بحرية وبروح من املسؤولية عدد أطفالهم واملباعدة
بني الوالدات ،واحلصول على املعلومات والوسائل الالزمة للقيام بذلك ،وكفالة إتخاذ إختيارات مدروسة وإتاحة طائفة كاملة من
الوسائل املأمونة والفعالة ،فنجاح برامج تثقيف السكان وتنظيم األسرة في بيئات متنوعة يدل على أن األفراد الواعني في كل
مكان يستطيعون التصرف ،بل ويتصرفون ،بروح من املسؤولية في ضوء احتياجاتهم اخلاصة واحتياجات أسرهم ومجتمعاتهم.

ب .ا ﻫﺪاف
تتمثل األهداف فيما يلي :
 .مساعدة األزواج على حتقيق أهدافهم اإلجنابية في إطار يساعد على توفير الصحة املثلى والتحلي باملسؤولية ورفاه األسرة،
وإحترام كرامة جميع األشخاص وحقهم في إختيار عدد أطفالهم واملباعدة بني الوالدات وتوقيت إجناب األطفال.
 .منع حاالت احلمل غير املرغوب فيه وتقليل حدوث حاالت احلمل التي تنطوي على مخاطرة كبيرة واإلعتالل والوفاة.
 .جعل خدمات تنظيم األسرة ذات النوعية اجليدة في املتناول ،ومقبولة مع تيسير احلصول عليها جلميع من يحتاجونها
ويريدونها ،مع احملافظة على السرية.
 .حتسني نوعية خدمات إسداء املشورة واملعلومات والتثقيف واالتصال واإلرشاد في مجال تنظيم األسرة .
 .زيادة مشاركة الرجل في املمارسة الفعلية لتنظيم األسرة وأقسام املسؤولية.
 .تشجيع الرضاعة الطبيعية من أجل تعزيز املباعدة بني الوالدات.

ت .اﺟﺮاءات /اﳌﻘﺎرﺑﺎت
في السنوات املقبلة ،يجب ان تبذل في جميع برامج تنظيم األسرة جهود ًا كبيرة لتحسني نوعية الرعاية  .وينبغي ان تتضمن
البرامج تدابير ًا منها ما يلي :
 .اإلقرار بأن الطرق املناسبة لألزواج تتباين حسب األعمار وعدد املواليد وحجم األسرة املفضل وعوامل أخرى ،وكفالة بأن
تكون لدى النساء والرجال املعلومات الالزمة وأن يتاح لهم استخدام أوسع طائفة ممكنة من الطرق املأمونة والف ّعالة لتنظيم
األسرة ،بغرض متكينهم من ممارسة االختيار احلر والواعي.
وتبع ًا للجزء  1و  2من الفصل السابع من برنامج عمل مؤمتر القاهرة :ICPD
يتيسر احلصول عليها عن مختلف طرق تنظيم األسرة ،مبا في ذلك املخاطر الصحية
 .توفيراملعلومات الكاملة والدقيقة التي ّ
لهذه الطرق وفوائدها وآثارها اجلانبية احملتملة وفعاليتها في منع انتشار فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز وغير ذلك من
األمراض املنقولة باإلتصال اجلنسي.
 .جعل اخلدمات أكثر أمنا" وأرخص ثمنا" وأكثر مالءمة وأقرب مناال" للمستفيدين ،وذلك عن طريق تعزيز النظم اللوجستية،

بكفالة توفير إمدادات كافية ومستمرة من وسائل منع احلمل
األساسية وذات النوعية العالية ،وينبغي كفالة اخلصوصية
والسرية.
 .توسيع نطاق التدريب الرسمي وغير الرسمي وحتسني
نوعيته في مجال الرعاية الصحية اإلجنابية/اجلنسية/
تنظيم األسرة بالنسبة جلميع مقدمي الرعاية الصحية
والقائمني على التعليم واإلدارة في مجال الصحة ،مبا
في ذلك التدريب في مجال االتصاالت الشخصية وتقدمي
املشورة.
 .ضمان توفير الرعاية الالحقة بشكل مالئم ،مبا في ذلك
العالج من اآلثاراجلانبية إلستخدام وسائل منع احلمل .
 .باإلضافة الى التدابير الكمية املتعلقة باألداء  ،ينبغي
إيالء املزيد من اإلهتمام بالتدابير النوعية التي تأخذ في
االعتبار وجهات نظر املستفيدين احلاليني واحملتملني من
اخلدمات ،عن سبيل املثال النظم الفعالة للمعلومات اإلدارية
واألساليب الفعالة إلجراء الدراسات االستقصائية من أجل
تقييم اخلدمات في الوقت املناسب.
 .ينبغي ان تركز برامج تنظيم األسرة ،ضمن إطار الصحة
اإلجنابية عموما ،على التثقيف في مجال الرضاعة الطبيعية
وخدمات الدعم التي ميكن ان تساهم في الوقت نفسه في
حتقيق املباعدة بني الوالدات ،حتسني صحة األم والطفل
وتخفيض نسبة االجهاضات.

ث .زﻳﺎرة/ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺤﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
التحقق من تفاصيل تاريخ املستفيدة الشخصي والعائلي :
.
.
.
.
.
.
.

.

منط احليض.
كمية تدفق الدم.
عسر احليض.
املشاكل الناجتة عن االستخدام السابق لوسائل تنظيم
األسرة (إن وجدت).
التورم الليفي الكيسي.
حب الشباب.
حتقق من مدى تعرض املستفيدة لإلصابة باحلاالت التي
تتعارض مع إستخدام بعض وسائل منع احلمل (أوجاع
الرأس (الشقيقة) ،جتلط الدم ،مشاكل الكبد).
التاريخ األسري.

حدد العوامل النفسية والسلوكية مبا فيها :
 .حاالت نفسية (اكتئاب ،توتر ،تعصيب).
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.
.
.
.
.

التدخني (وخاصة بعمر الـ  35سنة وما فوق).
تقييم مدى احلاجة في إختيار وسيلة تنظيم األسرة
املناسبة ومتابعة إستخدامها.
العوامل األسرية (رأي الزوج ،عدد األوالد).
مهنة الزوجة.
التعامل مع وسائل سابقة (إن وجدت).

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
إجراء الفحص السريري مبا فيه الفحص النسائي (إذا
أمكن) ،والتركيز على:
 .قياس ضغط الدم.
 .الغدة الدرقية.
 .فحص الثدي (كتل ،أورام).
 .تش ّوهات عنق الرحم التي تتعارض مع إستخدام بعض
وسائل تنظيم األسرة ).(Ectropion
 .حاالت اجلهاز التناسلي (األورام الليفية وسواها).
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻳﺔ
.
.
.
.

فحص كامل للدم.
فحص املسحة املهبلية ).(Pap Smear
فحص البول والزرع عند احلاجة.
فحوصات أخرى إذا استدعت حالة املستفيدة.

في حال وجود أمراض األوعية الدموية في تاريخ العائلة :
 .إجراء فحص ) (Profileالدهون في الدم والسيالن.
في حالة وجود مرض السكري في تاريخ العائلة :
 .إجراء فحص السكر في الدم ساعتني بعد تناول الطعام ،في
حال ازدياد نسبة "السكر" يتم إجراء فحص حتمل السكر.
في حالة وجود إصابة بأمراض الكبد في تاريخ العائلة:
 .يتم إجراء فحص وظائف الكبد ).(Liver function test

اﳌﺸﻮرة
يتم تثقيف املستفيدة حول خيارات وسائل تنظيم األسرة
املتوفرة :الطبيعية ،التقليدية واحلديثة ،جلهة فعاليتها ،حسنات
إستخدامها واآلثار اجلانبية احملتملة.
التأكد من حرية خيار املستفيدة (وزوجها) وقدرتها على اإللتزام.
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
تابع املستفيدة خالل األشهر الثالثة األول لتحديد اآلثار
اجلانبية إن وجدت وتقوية اإللتزام إذا كانت الوسيلة مالئمة
للمستفيدةُ .يعاد التقييم بعد ستة أشهر.

ﺗﻨﻈﻴــــــــﻢ اﺳﺮة

 ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﺳﺮة.٢
EFFECTIVENESS OF FAMILY PLANNING METHODS*

*The percentages indicate the number out of every 100 women who experienced an unintended pregnancy within the first year of typical use of each contraceptive method.

 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة. ١ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ
MOST
EFFECTIVE

Implant

Intrauterine Device (IUD)
0.2%
0.05%

REVERSIBLE

pregnancies per
100 women
in a year

0.8%

After procedure, little or nothing to do or remember.
Use another method for first 3 months (Hysteroscopic, Vasectomy).

Female

Male

(Abdominal, Laparoscopic,
and Hysteroscopic)

(Vasectomy)

0.5%

0.15%

Copper T

Get repeat injections
on time.

6-12

LNG

PERMANENT
STERILIZATION

REVERSIBLE

Less than 1

pregnancy per
100 women
in a year

Once in place, little or nothing to do or remember.

Take a pill each day.

Keep in place, change on time.

Pill

Injectable

Patch

Use correctly every time
you have sex.

Ring

Diaphragm

SUN MON TUES WED THUR FRI SAT

6%

9%

9%

9%

12%

Use correctly every time you have sex.

18 or more

pregnancies per
100 women
in a year

LEAST
EFFECTIVE

REVERSIBLE

٣

Female Condom

Male Condom

Withdrawal

Sponge
12%

18%

21%

Nulliparous Women

22%

24%
Parous Women

Condoms should always
be used to reduce
the risk of sexually
transmitted infections.

Fertility Awareness-Based Methods
Abstain or use
condoms on
fertile days.

JANUARY
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Spermicide

24%

28%

Other Methods of Contraception: (1) Lactational Amenorrhea Method (LAM): is a highly effective, temporary method of contraception; and
(2) Emergency Contraception: emergency contraceptive pills or a copper IUD after unprotected intercourse substantially reduces risk of pregnancy.
Adapted from World Health Organization (WHO) Department of Reproductive Health and Research, Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health/Center for Communication Programs (CCP). Knowledge for health project.
Family planning: a global handbook for providers (2011 update). Baltimore, MD; Geneva, Switzerland: CCP and WHO; 2011; and Trussell J.
Contraceptive failure in the United States. Contraception 2011;83:397–404.

Natural Family Planning Methods  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا ﺳﺮة.أ
ﻣﺴﺎوئ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﺖ اﳋﺼﻮﺑﺔ )إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
 أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰل،(اﺳﻠﻮب اﳌﻌﺘﻤﺪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛات ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺸﻞ ﻋﺎﻟﻴﺔ اذا ﻣﺎ ﻗﻴﺴﺖ ﺑﺎﺳﺎﻟﻴﺐ اﺧﺮى

ﻏ ﻣﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳ وﺘﻤﻌﻴ
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﻢ أو ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻗﻄﻌ/ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺬﻳﻦ
ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺒﺎﻋﺪة ﺑﲔ اﻟﻮﻻدات وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة

أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
.اﻟﻌﺰل

.إﺣﺘﺴﺎب ﻓات اﳋﺼﻮﺑﺔ

. اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
اµرﺿﺎع ﻣﻦ اﻟﺜﺪي وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ اذا أرﺿﻌﺖ ام ﻃﻔﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ) (Fullاو ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ) ، (Nearly Fullﲟﺎ ﳝﻨﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اµﺑﺎﺿﺔ ،ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺛﻼث ﺷﺮوط:
 -١ﻏﻴﺎب اﻟﻄﻤﺚ
 -٢إرﺿﺎع ﻛﺎﻣﻞ/ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ
 -٣ﻋﻤﺮ اﻟﺮﺿﻴﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٦أﺷﻬﺮ
اﻧﻮاع
ارﺿﺎع اﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻳﻨﻘﺴﻢ ا ﻗﺴﻤﲔ :
 -١اµرﺿﺎع اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ أ ّﻳﺔ أﻏﺬﻳﺔ أﺧﺮى ﺳﺎﺋﻠﺔ او ﺻﻠﺒﺔ ﻋﺪا ﺣﻠﻴﺐ أﻣﻪ  Æاﺷﻬﺮ اﻟﺴﺖ او Òﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 -٢اµرﺿــﺎع ﺷــﺒﻪ اﻟﻜﺎﻣــﻞ وﻳﻌﻨــﻲ أن ام ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻄﻔﻠﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻃﻌﻤﺔ واﳌﺸــﺮوﺑﺎت
ارﺿﺎع اﳉﺰﺋﻲ:
ﻳﻌﻨــﻲ أن اﳌـ ّـﺪة اﻟﻔﺎﺻﻠــﺔ ﺑــﲔ رﺿﻌﺎت اﻟﻄﻔﻞ ﻣــﻦ ﺣﻠﻴﺐ أﻣﻪ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎول أﻃﻌﻤﺔ ﻣﺴــﺎﻧﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﳑﺎ
ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻠﻴﺐ ام ﻫﻮ اﻟﻐﺬاء اﳌﺴــﺎﻧﺪ أو اµﺿﺎ Æوﻟﻴﺲ اﺳﺎﺳــﻲ
ارﺿﺎع اﶈﺪود :
ﺗﻜــﻮن اﻟﺮﺿﻌــﺎت  Æﺣﺪﻫــﺎ ادﻧﻰ وﺗﻜﻮن ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻏ ﻣﻨﺘﻈﻤــﺔ وﺗﺄﺗﻲ إﺿﺎﻓﺔ ا Òاﻃﻌﻤﺔ اﺧﺮى
ﺣﺴﻨﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
-

ﻣﺘﻮﻓﺮة  Æﻣﺘﻨﺎول ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺠﺒﺎت اﳌﺮﺿﻌﺎت
ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ  Æ ٪٩٨اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ او Òﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة إذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
ﺗﻮﻓّ ﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة
ﺗﻌﺰز اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﻔﻞ  Æﺗﻮﻓ ﻏﺬاء ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻣﺮاض.
ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاد أو أدوات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪات أو ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺎت
إﻧﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ إ Òﺣﲔ أن ﺗﻘﺮر اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة إﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺒﺎﻋﺪة ﺑﲔ اﳊﻤﻮل
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴ وﻋﻘﺎﺋﺪﻳ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
ﺗﺆﺛﺮ  Æﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ،وﻓﻘﺮ اﻟﺪم وﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﺎم ﻋﻨﺪ اﻻﻣﻬﺎت
ﲢﺴﻦ ﻓﺮص ﳕﻮ وﺳﻼﻣﺔ اﻻﻃﻔﺎل
ّ

اﳌﺸﻮرة
اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )Lactational Amenorrhea Method (LAM
 -١ﻫﻞ ﻋﺎد اﻟﻄﻤﺚ؟

ﻻ
 -٢ﻫﻞ ﺗﻄﻌﻤﲔ ﻃﻔﻠﻚ وﺟﺒﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﲤﺮ ﻓÃات ﻃﻮﻳﻠﺔ
دون ان ﻳﺮﺿﻊ ﻣﻦ ﺛﺪﻳﻚ  Æاﻟﻨﻬﺎر و اﻟﻠﻴﻞ؟

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

ﻻ
 -٣ﻫﻞ ﻋﻤﺮ ﻃﻔﻠﻚ أﻛ Çﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ؟

ﻻ
ﻳÃاوح اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﳊﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗÃاوح ﺑﲔ .٪ ٢-١
و ﺑﺎﻟﺘﺎ Íﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﻴﺪة اµﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻛﻤﺎﻧﻊ
ﺣﻤﻞ.
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ﻧﻌﻢ

ازدﻳــﺎد اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﳊﻤﻞ.
وﺑﺎﻟﺘﺎ:Í
ﺗﻨﺼﺢ ام ﺑﺎﺳــﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳــﺮة
ﻻ ﺗﺘﻌــﺎرض ﻣﻊ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻊ اﺳــﺘﻤﺮار ام
 Æارﺿﺎع ﻃﻔﻠﻬﺎ.

ﺗﻨﻈﻴــــــــﻢ اﺳﺮة

إﺣﺘﺴﺎب ﻓ£ات اﳋﺼﻮﺑﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﻫﻲ وﺳــﺎﺋﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ وﺳــﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳــﺮة ،ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻓÃة اﳋﺼﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺮأة  Æﻳﻮم äﺪد ﻣﻦ أﻳﺎم
اﻟﺪورة اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻃﺮق ﲢﺪﻳﺪ ﻓات اﳋﺼﻮﺑﺔ
 -١ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎس ﺣﺮارة ﺟﺴﻢ اﳌﺮأة.
 -٢ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺤﺺ إﻓﺮازات ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ او وﺳﻴﻠﺔ " " Billings
 -٣ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺪ اﻟﺸﻬﺮي او وﺳﻴﻠﺔ " " Ogino
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺪ اﻟﺸﻬﺮي او وﺳﻴﻠﺔ ""Ogino
 ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻮل اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﳌﺪة  ٦أﺷﻬﺮ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓÃة اﳋﺼﻮﺑﺔ اﻟﻴﻮم اول ﻣﻦ ﻓÃة اﳋﺼﻮﺑﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺑﻄﺮح  ١٨ﻣﻦ ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﺪورة اﻗﺼﺮ اﻟﻴﻮم اﺧ ﻣﻦ ﻓÃة اﳋﺼﻮﺑﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ﺑﻄﺮح  ١١ﻣﻦ ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﺪورة اﻃﻮلﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ:
 ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺛـّﺮ اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎ Íﺣﺼﻮل اﺳﺘﺜﻨﺎءات  Æﻛﻞ دورة -ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ  Æﺣﺎل ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم اﻟﻄﻤﺚ

 ﻻ ﳝﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  Æﺣﺎﻟﺔ اµرﺿﺎع µﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻮدة اµﺑﺎﺿﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺎب ﻇﻬﻮر اﻟﻄﻤﺚﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﺤﺺ إﻓﺮازات ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ او وﺳﻴﻠﺔ " " Billings
 ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻓﺮازات ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﺄﺻﺎﺑﻌﻬﺎ ﲢﺖ ﺗﺄﺛ اﺳÃوﺟﲔ ﺗﺰﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ اµﻓﺮازات وﺗﺼﺒﺢ أﻛ Çﻟﺰاﺟﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻮم ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ إ Òاﻟﻘﻤﺔ ﺛﻢ ﺗﺘﺤﻮل ﻫﺬه اµﻓﺮازات إ Òﻗﻠﻴﻠﺔ وﻧﺎﺷﻔﺔ ﲢﺖ ﺗﺄﺛ اﻟíوﺟﺴﺘون وﺗﺒﻘﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺪورة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اîﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻤﻮﺣﺔ  ٤أﻳﺎم ﺑﻌﺪ ﻗﻤﺔ ﻏﺰارة وﻟﺰاﺟﺔ اµﻓﺮازاتﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎس ﺣﺮارة اﳉﺴﻢ
 ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻴﻮم اول ﻣﻦ ﻓÃة اﳋﺼﻮﺑﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ أﻳﻬﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ أو ًﻻ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻴﻮم اﺧ ﻣﻦ ﻓÃة اﳋﺼﻮﺑﺔ ﺑﻘﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة اﳉﺴﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس درﺟﺔ ﺣﺮارة اﳉﺴﻢ ﻳﻮﻣﻴ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﻮض وﻗﺒﻞ اµﺗﻴﺎن ﺑﺄي ﻧﺸﺎط؛ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ ﳌﺪة ﺧﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ إن إرﺗﻔﺎع اﳊﺮارة ﻣﻦ  ٠٫٢إ ٠٫٥ Òدرﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻳﺒﺪأ ﻳﻮﻣ إ Òﻳﻮﻣﲔ ﺑﻌﺪ اµﺑﺎﺿﺔ )ﻧﺘﻴﺠﺔ إرﺗﻔﺎع اﻟíوﺟﺴÃون( ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎودة اﳉﻤﺎع  ٣أﻳﺎم ﺑﻌﺪ ﻳﻮم إرﺗﻔﺎع اﳊﺮارةﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
 ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﺗﺼﻞ إ٪٢٥ Ò -ﻻ ﲢﻤﻲ ﻣﻦ اµﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌـﺰل او اﳉﻤﺎع ﻏ¨ اﻟﻜﺎﻣﻞ Coitus Interruptus/Withdrawal
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺰل او ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻀﻴﺐ ﻣﻦ اﳌﻬﺒﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺬف -ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اµﺧﻔﺎق  Æاﻟﺴﻨﺔ او Òﻋﺎﻟﻴﺔ ) (٪٢٧وﺗﻘﻞ ﺑﻌﺪ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺘﺼﻞ ا Òﺣﻮا٪٤ Í

٥

ﺣﺴﻨﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
-

ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻏ ﻣﻜﻠﻔﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ
ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
ﻣﺘﻮﻓﺮة داﺋﻤ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄن ﻳﺸﺎرك اﻟﺮﺟﻞ  Æاﳌﺒﺎﻋﺪة ﺑﲔ اﻟﻮﻻدات وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أﻗﻞ ﳊﺪوث إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت

ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
 ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ  Æﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ اﻟﻘﺬف وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻏ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ -ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي )اﳌﻨﻲ(  Æاﻟﻘﻀﻴﺐ ﻟﻌﺪة ﺳﺎﻋﺎت ﻟﺬا ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻮل ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺟﻤﺎع

ب .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮن اﶈﺘﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﻮن اﻟوﺟﺴ£ون
أﻧﻮاﻋﻬﺎ
 .اﳊﺒﻮب أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮن.
 .ﺣﻘﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ )ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ  ،ﺷﻬﺮﻳﻦ  ،ﺷﻬﺮ(.
 .اﻟﻐﺮﺳﺎت ﲢﺖ اﳉﻠﺪ.
اﳊﺒﻮب أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮن )اﳊﺒﻮب اﳌﺼﻐﺮة(Progestin-Only Pills (Minipills)-
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
 ﲢﺘﻮي ﻫﺬه اﳊﺒﻮب ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﻮن اﻟíوﺟﺴÃون وﺣﺪه ﺣﻴﺚ أﻛ Çﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﳌﺮﺿﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻦ ﺑﺎﺳÃوﺟﲔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺸﻞ  Æ ٪٧اﻟﺴﻨﺔ او Òﻣﻦ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
 ﺗﻜﺒﺢ اﺑﺎﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏ ﺛﺎﺑﺖ  Æﻛﻞ اﻟﺪورات ﺗﺆدي ا Òﺗﻐﻠﻴﻆ øﺎط ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﳑﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﻣﺮور اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ ا Òاﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ رﻗﻴﻘﺔ وﺿﺎﻣﺮةأﻧﻮاﻋﻬﺎ
 Norgestrel 75 mcg Norethindrone 350 mcg Desogestrel 75 mcg Etynodiol diacetate 500 mcg Norethisterone 350 mcg Levonorgestrel 30 mcgﺣﺴﻨﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
-
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اﳌﺮوﻧﺔ  Æاﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ  Æأي وﻗﺖ ﺗﺸﺎء وﺳﻮف ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺗﺄﺛﻫﺎ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
إﻧﺨﻔﺎض äﺘﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟíوﺟﺴÃون ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٣٥-٢٥ﻋﻤﺎ ﻫﻮ  Æاﳊﺒﻮب اﳌﺮﻛﺒﺔ
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﺮﺿﻌ ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ٪ ٩٩,٥
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻓﻮق  ٣٥ﺳﻨﺔ

ﺗﻨﻈﻴــــــــﻢ اﺳﺮة

 اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﻣﺮض إﻟﺘﻬﺎب اﳊﻮض وﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﳌﺒﻴﺾ وﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻟﺘﻘﻠﺼﺎت واûﻻم اﻟﻄﻤﺜﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﻓﻘﺮ اﻟﺪم اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ ﻃﻤﺚ ﺷﺪﻳﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪات اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻦ ﺗﻨﺎول اﺳÃوﺟﲔاﻻﻋﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ
 إﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪورة اﻟﻄﻤﺜﻴﺔ )اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻏ اﳌﻨﺘﻈﻢ أو اﻟﻨﺰﻳﻒ اﳌﺘﻘﻄﻊ أو ﺣﺘﻰ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ( زﻳﺎدة  Æاﻟﻮزن إﺣﺘﻘﺎن اﻟﺜﺪﻳﲔ اµﺻﺎﺑﺔ ﺑﺼﺪاع آﻻم ﺑﻄﻨﻴﺔ  Æﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﻌﺪة أو أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻄﻠﻘﺔ
 وﺟﻮد ورم ﺧﺒﻴﺚ  Æاﻟﺜﺪي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺴﺔ اﺧةﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺆﻗﺘﺔ
 اﳊﻤﻞ ،أو اﻟﺸﻚ  Æأﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻨﺰﻳﻒ اﳌﻬﺒﻠﻲ ﺳﺒﺎب ﻏ äﺪدة ﺣﺎﻟﺔ اµﺷﺘﺒﺎه  Æوﺟﻮد ورم ﺧﺒﻴﺚ  Æاﻟﺜﺪيﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺴﺒﻴﺔ
 اﻟﺼﻔﺮاء اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻤﻊ اﻟﻜﺒﺪ وﺟﻮد ورم ﺣﻤﻴﺪ أو ﺧﺒﻴﺚ  Æاﻟﻜﺒﺪ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ  Æﺗﺮوﻳﺔ اﻟﻘﻠﺐ )(Current ischemic heart disease وﺟﻮد ﺟﻠﻄﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﳌÃاﻓﻘﺔ ﺑﻬﺎﻟﺔ )Gestational Trophoblastic Neoplasia (GTN إﺻﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﺑﺄﻛ Çﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮاتإرﺷﺎدات ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
 ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎول اﳊﺒﻮب  Æﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم وﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة إذا ﺣﺪث وﻧﺴﻴﺖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﺗﻨﺎول أﻳﺔ ﺣﺒﺔ  Æاﻟﻴﻮم اﳌﻘﺮر ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺣﺎﳌﺎ ﺗﺘﺬﻛﺮ ،وﺗﺘﻨﺎول اﳊﺒﺔ اﳌﻘﺮرة Æاﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎ Íﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ،وﲤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﳉﻤﺎع ﳌﺪة  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ أو ﺗﻠﺠﺄ ا Òوﺳﻴﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة
 إذا ﻧﺴﻴﺖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﺣﺒﺘﲔ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﺎول ﺣﺒﺘﲔ ﻟﻴﻮﻣﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ ،وإﻛﻤﺎل ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻠﺒﺔ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد إذا ﻧﺴﻴﺖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺒﺎت أو أﻛ Çﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻄﻤﺚ ﺧﻼل أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ إذا ﺣﺪﺛﺖ ﺣﺎﻻت ﻗﻲء ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪة  Æﻏﻀﻮن اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ او Òﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﳊﺒﻮب ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻨﺎول ﺣﺒﺔ أﺧﺮى  Æﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم إذا أﺻﻴﺒﺖ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﺑﺈﺳﻬﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎول اﳊﺒﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﺠﺄ ا Òوﺳﻴﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ )ﻣﺴﺎﻧﺪة(ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﳊﺒﻮب
 ﺑﲔ اﻟﻴﻮم اول واﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﳌﻴﻌﺎد  Æأي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺪورة أو  Æﺣﺎل ﻏﻴﺎب اﻟﺪورة ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻤﻞ )ﻣﻊ اµﺣﺘﻴﺎط ﳌﺪة  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى( ﺧﻼل  ٢١ﻳﻮم ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة  Æﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ أو ﺑﻌﺪ  ٢١ﻳﻮﻣ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﻣﻊ اµﺣﺘﻴﺎط ﳌﺪة  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى -ﺑﻌﺪ  ٦أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة  Æﺣﺎل اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
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 ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اµﺟﻬﺎض اﳉﺮاﺣﻲ أو اﻟﻄﺒﻲ أو ﺑﻌﺪ أﻛ Çﻣﻦ  ٥أﻳﺎم ﻣﻦ اµﺟﻬﺎض ﻣﻊ اµﺣﺘﻴﺎط ﳌﺪة  ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮىاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ إ أﺧﺮى
 ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻳﻮﻣﺎن ﻗﺒﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻠﻮﻟﺐ اﻟﻨﺤﺎﺳﻲ  Æذات اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ إزاﻟﺔ اﻟﻠﻮﻟﺐ اﻟﻬﺮﻣﻮþ اذا أرادت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﺗﻐﻴ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺒﻮب "اﳌﺮﻛﺒﺔ" إ Òﺣﺒﻮب "أﺣﺎدﻳﺔ" ،ﺗﺄﺧﺬ اﳊﺒﺔ او Òاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎû Íﺧﺮﻳﻮم ﻣﻦ ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ"اﳌﺮﻛﺒﺔ"
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪورة اﻟﻄﻤﺜﻴﺔ أو اﻟﻨﺰف ﻏ Áاﳌﻨﺘﻈﻢ
  ٪ ٣-٠.٢ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻮاﺟﻬﻦ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ  ٪ ٤٠ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻮاﺟﻬﻦ ﻃﻤﺚ ﻣﻨﺘﻈﻢ  ٪ ٤٠ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻮاﺟﻬﻦ ﻃﻤﺚ أو ﺧﺴﺎرة دم ﻏ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻌﺘ íﻫﺬه اﻋﺮاض ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺄﺛات اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ،وﻗﺒﻞ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد إﺻﺎﺑﺔ Æاﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ،واذا ﺗﺒﲔ وﺟﻮد أﻳﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،وﻣﻌﻈﻢ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪات ﻻ ﻳﺤﺘﺠﻦ أي ﻋﻼج ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة
  Æﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ،ﺗﻄﻤﺌﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة إ Òإﻧﺘﻈﺎم اﻟﺪورة ﺑﻌﺪ  ٣-٢أﺷﻬﺮ و  Æﺣﺎل اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ؛ ﻳﺠﺐ داﺋﻤ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻤﻞزﻳﺎدة اﻟﻮزن:
 } ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﺧﺬ اﳊﺒﻮب وزﻳﺎدة اﻟﻮزناﻛﺘﺌﺎب وﺗﻐÁات اﳌﺰاج:
 ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺣﺼﻮل ذﻟﻚ ﻟﻜﻦ } ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ أﺧﺬ ﻫﺬه اﳊﺒﻮب وﻫﺬه اﻟﻌﻮارضاﻟﺼﺪاع واﻟﺸﻘﻴﻘﺔ:
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺒﻮب اﻟíوﺟﺴﺘون واﻟﺼﺪاع إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺪة ﺗﻌﺎ þﺳﺎﺑﻘ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻣﻊ أو ﺑﺪون ﻫﺎﻟﺔ aura؛ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ أﺧﺬﻫﺎ ﻫﺬه اﳊﺒﻮب إذا ﻇﻬﺮت أﻋﺮاض اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ اﳌÃاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻫﺎﻟﺔ  auraﻟﻠﻤﺮة او Òﺧﻼل ﻓÃة أﺧﺬ ﻫﺬه اﳊﺒﻮب؛ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪة ﻣﺮاﺟﻌﺔإﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دون اﳊﺎﺟﺔ ا Òاﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﻔﻮري ﻋﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﳊﺒﻮب
أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮاﻳﲔ:
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ أﺧﺬ اﳊﺒﻮب وﻫﺬه اﻣﺮاضﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي:
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ أﺧﺬ اﳊﺒﻮب وﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪيﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب:
 ﺗﻘﺪم اﳌﺸﻮرة ﺣﻮل أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ زوال اﻟﻌﺎرض ﻣﻊ اﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼث اوÒاﳋﺼﻮﺑﺔ:
 إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﲢﺼﻞ اµﺑﺎﺿﺔ ﺑﻌﺪ  ٧إ ١٧ Òﻳﻮﻣ ﻣﻦ إﻳﻘﺎف اﳊﺒﻮبﻣﺪة اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﺪواء
 ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﺧﺬ اﻟﺪواء ﻟﻔÃة  ١٢ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ا Òﺣﲔ ﻣﻌﺎودة اµﺳﺘﺸﺎرة -ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اµﺳﺘﻤﺮار ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﻦ اﻟـ ٥٥
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اﳊﻘﻦ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ا ﻣﺪ اﶈﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﻮن اﻟوﺟﺴﺘﲔ وﺣﺪه
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺤﺒﻮب أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ إذ أﻧﻬﺎ ﲢﺘﻮي ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﻮن اﻟíوﺟﺴﺘون
أﻧﻮاﻋﻬﺎ
 DMPA- Depomedroxy Progesteron Acetate 150 mg -١ﺣﻘﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ ﻛﻞ  ٣أﺷﻬﺮ
 Noristerat 200 mg -٢ﺣﻘﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
 ﻣﻨﻊ اµﺑﺎﺿﺔ ﲟﻨﻊ ذروة (LH Surge) -LH ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻗﻮام øﺎط ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﺗﻐات  Æﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﲤﻨﻊ ﺗﻌﺸﻴﺶ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﺣﺪوث ﺗﻐات  Æﺣﺮﻛﺔ ﻗﻨﺎة ﻓﺎﻟﻮبﺣﺴﻨﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
وﻓﻌﺎﻟﺔ وﺳﻬﻠﺔ اµﺳﺘﻌﻤﺎل )ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﻳﻮﻣﻴ (
 وﺳﻴﻠﺔ آﻣﻨﺔ ّ ﳝﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳÃوﺟﲔ. ﳝﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻓﻮق اﻟـ ٣٥ﺳﻨﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺸﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ٪١ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أوﻗﺎت اﳉﻤﺎع ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﻀﺎدات اﳊﻴﻮﻳﺔ وﺑﻌﺾ ادوﻳﺔ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺼﺎت واûﻻم اﻟﻄﻤﺜﻴﺔ ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﺳﺮﻃﺎن اﳌﺒﻴﺾ وﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ واµﻟﺘﻬﺎب اﳊﻮﺿﻲ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﻋﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ
 ﻻ ﲢﻤﻲ ﺿﺪ اµﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴ ﺗﺆدي ا Òﺗﻐات  Æﺣﺪوث اﻟﻄﻤﺚ واﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺻﺪاع ،ﻏﺜﻴﺎن ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ واﺣﺘﻘﺎن اﻟﺜﺪﻳﲔ اﻟﻄﻤﺚ ﻳﺼﺒﺢ أﺷﺪ ﻏﺰارة ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺎد -زﻳﺎدة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ  Æاﻟﻮزن

اﻟﻐﺮﺳﺎت
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﺗﺰرع ﲢﺖ اﳉﻠﺪ و ﻫﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻠﻜﻮن اﳌﻄﺎﻃﻲ ،ﺗﻮﺿﻊ ﺑﺠﺮح ﻗﻄﻌﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى  ٣ﻣﻠﻢ  Æاﻟﺬراع ﲢﺖ اﳉﻠﺪ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺨﺪﻳﺮ اﳌﻮﺿﻌﻲ ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﻞ ﻟﻔÃة ﻃﻮﻳﻠﺔ )ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻐﺮﺳﺎت ﺑﲔ  ٣و ٥ﺳﻨﻮات(.
أﻧﻮاﻋﻬﺎ
  ٦ :Norplantﻏﺮﺳﺎت/وﻗﺎﻳﺔ  ٥ﺳﻨﻮات )ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴ  Æﻟﺒﻨﺎن(.  :Jadelleﻏﺮﺳﺘﺎن/وﻗﺎﻳﺔ  ٥ﺳﻨﻮات )ﻏ ﻣﺘﻮﻓّ ﺮ  Æﻟﺒﻨﺎن(. :Implanon -ﻏﺮﺳﺔ واﺣﺪة/وﻗﺎﻳﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات )ﻣﺘﻮﻓّ ﺮ  Æﻟﺒﻨﺎن(.

٩

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
 ﻣﻨﻊ اµﺑﺎﺿﺔ ﺗﻐﻠﻴﻆ øﺎط ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺘﺴﺒﺐ  Æﺿﻤﻮر ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢﺣﺴﻨﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
 ﻧﺴﺒﺔ اﳊﻤﻞ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٪١ ﻗﻠﺔ اﳊﻴﺾ واﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﺗﺨﻔﻴﻒ اûم اﳊﻴﺾ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اµﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻃﻮﻳﻞ اﻣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺆﻗﺘﺔ ﻻ ﺗﺆدي ا Òأﻋﺮاض ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻣﻘÃﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳÃوﺟﲔاﻋﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ
 ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟÃﻛﻴﺐ واµﺧﺮاج )إﺣﺪاث ﺟﺮح  Æاﻟﺬراع( ﺣﺪوث اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺧﻼل اﻟÃﻛﻴﺐ ﺗﻐات  Æﳕﻂ اﳊﻴﺾ /اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ ﻣﺆﻗﺘ ﻧﺰف ﻣﺘﻘﻄﻊ ﺑﲔ اﻟﺪورات ﺗﻐﻴات  Æاﻟﻮزن ﺻﺪاع  /ﻏﺜﻴﺎن آﻻم  Æاﻟﺒﻄﻦ اﺣﺘﻘﺎن اﻟﺜﺪﻳﲔﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻄﻠﻘﺔ:
 إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻮرﻳﺪ أو ﲡﻠﻂ اﻟﺪم )(Thromboembolismﻣﺸﺨﺺ
 ﻧﺰﻳﻒ ﻣﻬﺒﻠﻲ ﻏّ
 أﻣﺮاض ﺣﺎدة  Æاﻟﻜﺒﺪ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي أورام  Æاﻟﻜﺒﺪ )ﺧﺒﻴﺜﺔ أو ﺣﻤﻴﺪة(ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺴﺒﻴﺔ:
 اﻟﺘﺪﺧﲔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﳊﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺮﺣﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب إرﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮاﻳﲔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺂﺑﺔﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
 ﻣﺒﺎﺷﺮة  Æاﻳﺎم اﳋﻤﺲ او Òﻣﻦ اﻟﻄﻤﺚ .ﺑﻌﺪ  ٧أﻳﺎم ،ﲢﺘﺎج وﺳﻴﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﻧﺰع اﻟﻠﻮﻟﺐ أو اµﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ٤ Æ -أﺳﺎﺑﻴﻊ او Òﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة وﺑﻌﺪ  ٦أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
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ت .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮن اﶈﺘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﻮ» ا ﺳ£وﺟﲔ واﻟوﺟﺴ£ون
أﻧﻮاﻋﻬﺎ
 .اﳊﺒﻮب اﳌﺮﻛﺒﺔ Combined Oral Contraceptives
 .اﳊﻠﻘﺔ اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ Vaginal Ring
 .اﻟﻠﺼﻘﺎت Patches
اﳊﺒﻮب اﳌﺮﻛﺒﺔ Combined Oral Contraceptives
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﺣﺒﻮب ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮن )اﳌﺮﻛﺒﺔ( ،COC -واﺳﻌﺔ اµﻧﺘﺸﺎر واµﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أﻛ Çاﻟﻨﺴﺎء إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ
وﻓﻌﺎﻟﺔ وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﻮ þاﺳÃوﺟﲔ واﻟíوﺟﺴÃون ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻨﺔ ّ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ
ﻫﺬه اﳊﺒﻮب ﻫﻲ أﻗﺮاص ﻣﺮﻛﺒﺔ وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت اﺳÃوﺟﲔ واﻟíوﺟﺴÃون وﺗﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬه اﻗﺮاص ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
 Æﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ وﻫﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ
وﺗﻘﺴﻢ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻫﺮﻣﻮ þاﺳÃوﺟﲔ واﻟíوﺟﺴÃون  Æاﻟﻌﺒﻮة ا: Ò
 ﺣﺒﻮب ذات اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  Monophasicوﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ٢١ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺮﻣﻮن اﺳÃوﺟﲔ واﻟíوﺟﺴﺘون ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﻴﺰاﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﺛﺎﺑﺖ  Æﺟﻤﻴﻊ اﻗﺮاص
  Biphasicوﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ٢١ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺮﻣﻮن اﺳÃوﺟﲔ واﻟíوﺟﺴﺘون وﺑﻨﺴﺐ øﺘﻠﻔﺔ  Triphasicوﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ٢١ﺣﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺮﻣﻮن اﺳÃوﺟﲔ واﻟíوﺟﺴﺘون وﺑﺜﻼث ﻧﺴﺐ øﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟÃﻛﻴﺰﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
 ﺗﻮﻗﻒ اµﺑﺎﺿﺔ ﺗَﺤﻮل دون ﻧﻀﻮج ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﲤﻨﻊ إﻟﺘﺼﺎق اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ا^ﺼﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗُﻜ ّﺜﻒ إﻓﺮازات ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻴﻖ دﺧﻮل اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ ﺗُﻘﻠّﻞ ﻣﻦ إﻧﺘﻘﺎل اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ إ Òﻗﻨﺎة ﻓﺎﻟﻮبﺣﺴﻨﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
 ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺆﻗﺖ ذو ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ آﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﻈﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻗﺖ اﳉﻤﺎع ﻳﺤﻤﻲ ﻣﻦ ﺳﺮﻃﺎﻧﺎت اﳌﺒﻴﺾ ،اﻟﺮﺣﻢ ،واورام اﳊﻤﻴﺪة  Æاﻟﺜﺪي ﻳﻘﻠّﻞ ﻣﻦ ﺣﺪوث ﻓﻘﺮ اﻟﺪم ﻳﺨﻔﻒ آﻻم اﻟﻄﻤﺚ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻋﻮارض إﺿﻄﺮاب اµﺑﺎﺿﺔ )ﺷﻌﺮاﻧﻴﺔ ،ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب(ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
 ّ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ  ٩٧ا.٪٩٩ Òﻣﺪة اµﺳﺘﺨﺪام
 ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ زادت ّاﻋﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮارض ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎت ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أﻻ ﻳﻈﻬﺮ أي ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺻﺪاع ﺗﻘﻴﺆ وﻏﺜﻴﺎن ﺗﻐات  Æاﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ )ﻫﻤﻮد -إﻛﺘﺌﺎب( -زﻳﺎدة اﻟﻮزن

١١

 إﺣﺘﻤﺎل إرﺗﻔﺎع ﺑﺴﻴﻂ  Æﺿﻐﻂ اﻟﺪم )ﻧﺎدرة( ﺗﻐات  Æدورة اﻟﻄﻤﺚ )ﻋﺪم ﺣﺪوث اﻟﻄﻤﺚ ،ﻃﻤﺚ ﺧﻔﻴﻒ( إﺣﺘﻘﺎن اﻟﺜﺪﻳﲔ ﺣﺐ اﻟﺸﺒﺎب )ﻗﺪ ﻳﺴﻮء  Æﺑﻌﺾ اﺣﻴﺎن ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳊﺒﻮب ،ﻏﺎﻟﺒ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺴﻦ(ﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
أ-ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻄﻠﻘﺔ:
 اﳊﻤﻞ أو اµﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﳊﻤﻞ ﻧﺰﻳﻒ ﻏ ﻋﺎدي أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻏ ﻣﻌﺮوﻓﺔ إﻋﺘﺰام إﺟﺮاء ﺟﺮاﺣﺔ ﺷﻚ ﺑﺄﻣﺮاض ﺧﺒﻴﺜﺔ ﺑﺎﻟﺜﺪي ﻣﺮض ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻜﺒﺪ/إﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ أﻣﺮاض اﻟﺪم اﻟﺘﺠﻠﻄﻴﺔ )ﺣﺎﻟﻴﺔ وﺳﺎﺑﻘﺔ( إرﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪمب-ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺴﺒﻴﺔ
 اﳌﺪﺧﻨﺎت  Æاﻟـ  ٣٥ﺳﻨﺔ أو أﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺧﻔﻴﻒ  Æﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ )(Migraines اﻟﺴﻜﺮي اﻟﺒﺪاﻧﺔ اﳌﻌﺮﺿﺎت ﺣﺪﻳﺜ ﻟﻄﻤﺚ ﻗﻠﻴﻞ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺒﻮب ﻟﻔÃة ﺑﲔ أﺳﺒﻮﻋﲔ وﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻛﺒة ﻣﻘﺮرة ﻣﺴﺒﻘأو أﺧﺬ ﻣﺴﻴﻞ ﻟﻠﺪم ﻣﻦ ﻧﻮع  Heparinﻗﺒﻞ اﳉﺮاﺣﺔ
 إﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺪﻫﻨﻴﺎتج-وﻻ ﺗﻌﺘ Éﻣﻦ اﳌﻮاﻧﻊ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 أورام اﻟﺜﺪي اﳊﻤﻴﺪة ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﻣﺮض اﻟﺬﺋﺒﻴﺔ  Æ Lupusﺣﺎل ﻏﻴﺎب . Anti-phospholipid antibodies ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳊﺒﻮب ﺣﺘﻰ ﻋﻤﺮ اﻟـ  ٥٠ا ٥٥ Òﺳﻨﺔ  Æﺣﺎل ﻏﻴﺎب أﻳﺔ أﻣﺮاض و Æﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﲔ -إرﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم اﳌﺴﺘﻘﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﲢﺖ اﻟـ  ٣٥ﺳﻨﺔ

إرﺷﺎدات ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ )(Counseling
أ -اﻟﺘﻮﺟﻪ ا Òاﳌﺮﻛﺰ  Æاﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 أ} ﺷﺪﻳﺪ  Æاﻟﺒﻄﻦ. أ} ﺷﺪﻳﺪ  Æاﻟﺼﺪر. أ} ﺷﺪﻳﺪ  Æاﻟﺮأس. ﺧﻠﻞ ﻣﻔﺎﺟﻲء ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ. أ} ﺷﺪﻳﺪ  Æاﻟﺴﺎﻗﲔ.ب -ﺗﺬﻛﺮ أﺧﺬ اﳊﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴ .
ﺟﻨﺴﻴﺎ.
ت-ﻫﺬه اﳊﺒﻮب ﻻ ﲢﻤﻲ ﻣﻦ اµﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ
ً
ث-ﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه ا Òﺑﻌﺾ ادوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬه اﳊﺒﻮب ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻀﺎدات اﳊﻴﻮﻳﺔ وﻋﻼج اﻟﺼﺮع.
ج -اﻻﻧﺘﺒﺎه ا Òﻣﺪة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ وﻇﺮوف ﺣﻔﻆ وﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻼﺋﻤﺔ .
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ﺗﻨﻈﻴــــــــﻢ اﺳﺮة

ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ اﳌﺮﻛﺒﺔ؟
 اﻟﺮاﻏﺒﺎت  Æوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻋﺪة ﺑﲔ اﻟﻮﻻدات. اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻻ ﺗﺮﺿﻌﻦ أﻃﻔﺎﻟﻬﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة. اﻟﺮاﻏﺒﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﳌﻨﻊ اﳊﻤﻞ ﳝﻜﻦ وﻗﻒ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ  Æاﳊﻤﻞ ﺪد?.ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟ>ﺟﻬﺎض ،وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺣﺪوﺛﻪ.
 اﻟﻔÃة اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳊﺪوث اﻻﺟﻬﺎض ﻟﻠﻠﻮاﺗﻲ ّاﳌﻌﺮﺿﺎت ﻟﺪورات اﳊﻴﺾ اﳌﺆﳌﺔ أو اﻟﻜﺜة اﻟﻨﺰﻳﻒ.
ّ
 ﻟﻠﺮاﻏﺒﺎت  Æﲢﺴﲔ ﺣﺎﻟﺔ اµﺻﺎﺑﺔ ﺑﺤﺐ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺸﻌﺮاﻧﻴﺔ. اﻟﺘﻜ ّﻴﺴﺎت اﳌﺒﻴﻀﻴﺔ).(Polycystic Ovary Syndrome -ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺎﺋﻠﻲ ﻟ>ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﳌﺒﻴﺾ.

ﻣﺘﻰ/ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﳊﺒﻮب )ﻣﺸﻮرة(
 اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اول ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،أو ﺿﻤﻨ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم اﳋﺎﻣﺲ. اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ٢١ﺣﺒﺔ  :ﺗﺆﺧﺬ ﺣﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴ ﳌﺪة  ٢١ﻳﻮﻣ  ،ﺛﻢ اµﻧﺘﻈﺎر ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم و اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻨﺎول اﳊﺒﻮب. اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ٢٨ﺣﺒﺔ  :ﺗﻨﺎول ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺒﻮب ،ﺣﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴ ﳌﺪة  ٢٨ﻳﻮﻣﻴ وﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻠﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة. إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ أﺧﺬ اﳊﺒﻮب ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم اﳋﺎﻣﺲ ﻟﻠﺪورة ،ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ )اﻟﻮاﻗﻲ(. إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻫﺮﻣﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى ،ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﳊﺒﻮب ﻓﻮر?. ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ،ﺑﲔ ﻳﻮﻣﻲ ) ٢٨-٢١إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻏ ﻣﺮﺿﻌﺔ(.  Æﺣﺎﻟﺔ اµرﺿﺎع اﳉﺰﺋﻲ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺒﻮع اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة. ﺑﻌﺪ اµﺟﻬﺎض ،اﻟﺒﺪء ﺑﺎﳊﺒﻮب ﻓﻮر?. ﺑﻌﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،اﻟﺒﺪء ﺑﺎﳊﺒﻮب  Æاﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎ.Í  Æﺣﺎﻟﺔ ﻧﺴﻴﺎن اﳊﺒﺔ ﻟﻴﻮم واﺣﺪ/ﺗﺄﺧﺬ اﳊﺒﺔ أﺳﺮع ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ،أو ﺣﺒﺘﲔ  Æاﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎ.Í  Æﺣﺎﻟﺔ ﻧﺴﻴﺎن ﺣﺒﺘﲔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎول ﺣﺒﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ  Æﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻣﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ وﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﳌﻨﻊاﳊﻤﻞ ﻃﻮال ﻫﺬه اﻟﺪورة )إ Òان ﺗﺒﺪأ اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(.
 ﻧﺴﻴﺎن أﺧﺬ ﺣﺒﺘﲔ  Æاﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ،أو ﻧﺴﻴﺎن ﺛﻼث ﺣﺒﻮب ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ،ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺪء ﻓﻮر? ﺑﻌﻠﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة واﺳﺘﻌﻤﺎلوﺳﻴﻠﺔ وﻗﺎﻳﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
  Æﺣﺎل اµﺳﺘﻔﺮاغ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻣﻦ أﺧﺬ اﳊﺒﺔ ،ﻳﺠﺐ أﺧﺬ ﺣﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،واµﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺘﻨﺎول اﳊﺒﻮب ﻛﺎﻟﻌﺎدة.  Æﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰﻳﻒ اﳌﺘﻘﻄﻊ أﺛﻨﺎء اﻟﺪورة :اµﻧﺘﻈﺎر واµﺳﺘﻤﺮار  Æﺗﻨﺎول اﳊﺒﻮب .و Æاﻟﺪورة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ إﻋﺘﻤﺎد أﻧﻮاع ﻣﻦاﳊﺒﻮب اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺳÃوﺟﲔ.

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳊﺒﻮب اﳌﺮﻛﺒﺔ واﳊﺒﻮب أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮن
اﳊﺒﻮب اﳌﺮﻛﺒﺔ

اﳊﺒﻮب ا ﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ

 ٪٠٫١ا ٪٨ Òﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺸﻞ  Æاﻟﺴﻨﺔ اوÒ
ﻣﻦ اµﺳﺘﺨﺪام

 ٪٠٫٥ا ٪١٠ Òﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺸﻞ  ÆﻓÃة اﻟﺴﻨﺔ
او Òﻣﻦ اµﺳﺘﺨﺪام

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ

ﺗﻜﺒﺢ اﻻﺑﺎﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ

ﺗﺆدي ا Òﺗﻜﺜﻴﻒ ﺑﻄﺎﻧﺔ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ

ﺗﺆﺧﺬ اﳊﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﳌﺪة  ٣أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﺳÃاﺣﺔ  Æاﺳﺒﻮع اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

ﺗﺆﺧﺬ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺣﺒﺔ دون إﻧﻘﻄﺎع أو ﺗﻮﻗﻒ

ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ

اﳌﺮأة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺎ þﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻨﺪ
إﺳﺘﺨﺪام ﻫﺮﻣﻮن اﺳÃوﺟﲔ

اﳌﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎ þﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ  Æإﺳﺘﺨﺪام
ﻫﺮﻣﻮن اﺳÃوﺟﲔ

١٣

اﳊﺒﻮب اﳌﺮﻛﺒﺔ

اﳊﺒﻮب ا ﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮن

ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰف

ﺗﺆدي ا Òﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎدة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

ﳝﻜﻦ ان ﺗﺆدي ا Òﺣﺪوث ﻧﺰف ﻣﺘﻘﻄﻊ ﺧﻼل
اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

إرﺷﺎدات ﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻳﺠﺐ إﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اµﺟﺮاءات اµﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﳌﻨﻊ
اﳊﻤﻞ ،ﻣﺜﻞ إﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة Æ
ﺣﺎل ﻧﺴﻴﺎن اﳊﺒﺔ ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ

ﻳﺠﺐ إﺗﺨﺎذ ﺑﻌﺾ اµﺟﺮاءات اµﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﳌﻨﻊ
اﳊﻤﻞ ﻣﺜﻞ إﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة Æ
ﺣﺎل ﻧﺴﻴﺎن اﳊﺒﺔ ﳌﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٣ﺳﺎﻋﺎت

اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

ﻏ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻌﺎت

ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻌﺎت وﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إدرار
اﳊﻠﻴﺐ

 .محددات استعمال أنواع احلبوب املركبة
إذا كانت املستفيدة في طور املراهقة أو شابة :
تعطى احلبوب ذات االستروجني ذو اجلرعة املخفضة او "ثالثي الطور " ) (Triphasicجرعات
 0.35 - 0.30ملغ من اإلستروجني.
إذا كانت املستفيدة تعاني من البدانة واحليض الغزير وعسر الطمث او تشنجات مؤملة:
تعطى احلبوب املتعلقة بالتنشيط لبطانة الرحم( .جرعة عادية من األستروجني).
إذا كان تاريخ املستفيدة الطبي يتضمن أمراض التورم الليفي الكيسي وداء الشقيقة:
تعطى حبوب األستروجني ذات اجلرعة املخفضة عند الضرورة.
إذا كانت املستفيدة ّ
تدخن ،مصابة بضغط الدم او اإلكتئاب:
تعطى احلبوب ذو اجلرعة املخفضة من البروجسترون.
إذا كانت املستفيدة مصابة بحب الشباب ،لديها بشرة دهنية واحليض لديها غزير:
تعطى احلبوب ذات اجلرعة العالية من البروجسترون منخفض اخلصائص الذكورة.

)(High progestin, of low androgenic progestrone
اﳊﻠﻘﺔ اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ )(Vaginal Ring
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ

ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﺎﳌﻬﺒﻞ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳÃوﺟﲔ واﻟíوﺟﺴÃون ،وﺗﺒﻘﻰ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﲤﻨﻊ اµﺑﺎﺿﺔ
ﺣﺴﻨﺎﺗﻬﺎ
)أﻧﻈﺮ اﳊﺒﻮب اﳌﺮﻛﺒﺔ(
ﺑﺎµﺿﺎﻓﺔ إ Òﻋﺪم اµﺿﻄﺮار ﺧﺬ دواء ﻳﻮﻣﻲ
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
 إﺿﻄﺮاﺑﺎت  Æﳕﻂ اﳊﻴﺾ واﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺻﺪاع ﻃﻔﺢ ،إﺣﻤﺮار  Æاﳌﻬﺒﻞ إﻓﺮازات ﻣﻬﺒﻠﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎءﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
)اﻧﻈﺮ اﳊﺒﻮب اﳌﺮﻛﺒﺔ(
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
 ﺿﻐﻂ اﳊﻠﻘﺔ ﺑﺎµﺻﺒﻌﲔ وإدﺧﺎﻟﻬﺎ )ﻛﺎﻟﺘﺤﻤﻴﻠﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ( إ Òآﺧﺮ اﳌﻬﺒﻞ  Æأول أﻳﺎم اﳊﻴﺾ إﺧﺮاج اﳊﻠﻘﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ -اﻧﺘﻈﺎر أﺳﺒﻮع )ﻟﻠﺤﻴﺾ( ﻗﺒﻞ وﺿﻊ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة
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ﺗﻨﻈﻴــــــــﻢ اﺳﺮة

اﻟﻠﺼﻘﺎت )(Patches
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺮﺑﻌﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳÃوﺟﲔ واﻟíوﺟﺴÃون ﺗﻮﺿﻊ أﺳﺒﻮﻋﻴ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻣﻨﻊ اµﺑﺎﺿﺔ
ﺣﺴﻨﺎﺗﻬﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﳊﺴﻨﺎت اﳊﺒﻮب اﳌﺮﻛﺒﺔ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎµﺿﺎﻓﺔ إ Òﻋﺪم اµﺿﻄﺮار ﺧﺬ دواء ﻳﻮﻣﻲ
اﻋﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ
 ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪي ﻣﻜﺎن اﻟﻠﺼﻖ ﺗﻐﻴات  Æﳕﻂ اﳊﻴﺾ واﻟﺪورات ﺻﺪاع ﻏﺜﻴﺎن/ﺗﻘﻴﺆ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
)أﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻧﻊ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺒﻮب اﳌﺮﻛﺒﺔ(
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
 وﺿﻊ ﻟﺼﻘﺔ أﺳﺒﻮﻋﻴ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﳉﺴﻢ )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺜﺪﻳﲔ( اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اول ﻟﻠﺪورة -اµﻧﺘﻈﺎر أﺳﺒﻮﻋ )ﳊﺪوث اﳊﻴﺾ( ﻗﺒﻞ وﺿﻊ ﻟﺼﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ث .ا ﺟﻬﺰة اﻟﺮﺣﻤﻴﺔ )اﻟﻠﻮاﻟﺐ(
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
 .اللولب وسيلة ذات فعالية عالية ،سهلة اإلستعمال ،مأمونة
تستخدم لفترة طويلة  ،ينتهي تأثيرها عند نزعها من الرحم.
أﻧﻮاﻋﻬﺎ
هناك أنواع عديدة من اللوالب التي لها نفس الفعالية ،
وتستخدم حسب إرتياح الطبيب الى النوع املطلوب ،وهي :
 .لولب ( Levonorgestrelيحتوي على البروجسترون)
”( “MIRENA , SKYLA & Lilettaيستعمل لولب Liletta
للشابات حيث أن حجمه أصغر).
 .لوالب الـ  NOVATو Cu NOVAT
 .لولب الـ MLCu 250
 .لولب الـ MLCu 375
 .النحاسي CuT 380 A & CuT380 S
 .يختلف لولب " " CuT 380 Aعن "  " CuT 380 Sبأن
النحاس موجود في األول على وسط الذراعني وفي الثاني
على طرفي الذراعني.

ﺣﺴﻨﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
 .وسيلة ف ّعالة إذ تنخفض نسبة الفشل الى  %0.6لكل 100
إمرأة في السنة األولى من اإلستعمال .
 .يبدأ مفعولها وفعاليتها مباشرة بعد التركيب .
 .ليس لها أي تأثير على العملية اجلنسية .
 .تستعمل للمباعدة بني الوالدات لفترات طويلة.
 .ال تؤثر على اإلرضاع من الثدي .
 .ال تؤثرعلى اخلصوبة إذ ميكن العودة إلى اإلجناب فور
نزعه من الرحم.
 .تزيد معدالت النجاح في إستعمال الوسيلة في احلاالت التالية :
إذا كانت مساحة سطح اللولب كبيرة.
ومعدالت سقوط اللولب منخفضة.
اإلكتشاف املبكر أو الفوري لسقوط اللولب.
إذا ّ
مت تركيب اللولب في أعلى مكان في جتويف الرحم.

١٥

ا
.

.
.
.
.
.
.

ﻋﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ
ميكن ان تشعر املستفيدة بألم ومغص خالل التركيب
وميكن أن تصاب بنزيف خفيف مع مغص في األيام القليلة
األولى بعد التركيب.
النزيف احلاد وألم البطن في اليوم الثالث إلى اخلامس من
التركيب ميكن أن ينتج عن إنثقاب جدار الرحم .
النزيف غير املنتظم و/أو آالم الطمث في كل دورة.
اإلفرازات املهبلية الكثيفة في الشهور األولى من التركيب.
األلم أثناء اجلماع ميكن أن يشير إلى إلتهاب احلوض أو
هبوط اللولب.
إنقطاع الدورة الطمثية أو سقوط اللولب ميكن أن يشير
إلى حمل داخل الرحم أو حمل خارج الرحم.
إذا كان خيط اللولب أقصر أو أطول أو غير محسوس تأ ّكد
من وضع اللولب.

 .يجب على املستفيدة العودة الى العيادة في القسم إذا
تعرضت ألي من األعراض التالية :
إذا حدث طرد للولب.
إذا لم حتدث دورة الطمث.
حمى أو قشعريرة شديدة في اجلسم.
الشعور بألم في منطقة احلوض.
إفراز صديدي في املهبل.
نزف غير طبيعي وحاد.
 .عندما تقرر احلمل مجدد ًا ،تتوجه املستفيدة الى املركز
الصحي خالل الطمث من أجل نزع اللولب.
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻮﻟﺐ ؟

ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﺨﺪام

ميكن إستعمال اللولب من قبل املستفيدة التي :

أ -اﳌﻮاﻧﻊ اﳌﻄﻠﻘﺔ:

 .تريد وسيلة طويلة األمد للمباعدة بني الوالدات .

.
.
.
.
.
.
.

احلمل .
نزيف رحمي.
سرطان الرحم وعنق الرحم.
إلتهابات احلوض احلادة واملتكررة.
اإللتهابات اجلنسية.
العيوب اخللقية التي تغير من شكل جتويف الرحم.
احلساسية الشديدة على النحاس.

ب -اﳌﻮاﻧﻊ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ:

.
.
.
.
.
.

اإلشتباه باحلمل.
اإلصابة مبرض اإللتهاب احلوضي ) (PIDاحلالي أو خالل
العام السابق.
حاالت حمل خارج الرحم سابقة.
وجود أمراض في صمامات القلب.
اإلصابة بنقص املناعة.
فقر الدم.

إرﺷﺎدات ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ Counseling :
على املستفيدات من قسم الصحة االجنابية واللواتي يستعملن
اللولب ان يعرفن التالي :
 .يحدث ألم ناجت عن تقلص عضلي ملدة  48 24ساعة بعد
تركيب اللولب ،وإذا تعرضت املستفيدة لهذا األلم ميكنها
تناول اقراص مخففة لأللم وفي حاالت األلم الشديد ،تعود
املستفيدة الى املركز الصحي.
 .ميكن أن تكون هناك إفرازات من املهبل خالل األسابيع األولى
بعد التركيب ،وإذا كانت هذه اإلفرازات غزيرة أكثر من الالزم
ذات رائحة كريهة يجب على املستفيدة مراجعة العيادة.
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 .من املرجح أن يصبح نزول الطمث أكثر حدة.
 .ميكن أن يطرد اللولب من الرحم تلقائي ًا.

 .تريد إستخدام وسيلة ال تتطلب التذكر أو االستعمال اليومي.
 .سبق لها ان أجنبت ولد ًا واحد ًا على األقل ،أو حتى غير منجبة.
 .أجنبت وترضع بعد الوالدة مباشرة.
 .لكل مترددة ترغب بإستخدام وسيلة ف ّعالة ،مع عودة
اخلصوبة مباشرة بعد التوقف عنها.
ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
ميكن أن يوصى بتركيب اللولب لكل مستفيدة بعد تلقيها
املشورة املناسبة شرط أن ال يكون لديها أي من املوانع
الطبية التي حتول دون استخدام اجلهاز الرحمي.
 .خالل الطمث أو في أي يوم من أيام الدورة الشهرية شرط
التأكد من عدم وجود حمل و/أو أعراض إللتهابات احلوض
أو اجلهازالتناسلي.
 .بعد  48ساعة من الوالدة الطبيعية والقيصرية أو ضمن
م ّدة  4الى  6أسابيع من الوالدة حسب رغبة املستفيدة
وتقدير مقدم الرعاية (حتت إشراف طبي متدرب).
 .بعد اإلجهاض التلقائي مباشرة.
 .ضمن  5أيام في حالة منع احلمل الطارئ.
ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
أ -اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳊﻮﺿﻴﺔ واﳌﻬﺒﻠﻴﺔ واﻟﺮﺣﻤﻴﺔ:

 .ال تتعرض املستفيدات اللواتي يستخدمن اللوالب الى خطر
إضافي باإلصابة بااللتهابات احلوضية ).(PID
 .في حال حدوث اإللتهابات احلوضية:

ﺗﻨﻈﻴــــــــﻢ اﺳﺮة

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :٢إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺣﻮﺿﻴﺔ  Ëﺣﺎل وﺟﻮد ﻟﻮﻟﺐ ﻫﺮﻣﻮ Ìأو ﻧﺤﺎﺳﻲ
إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺣﻮﺿﻴﺔ  Ëﺣﺎل وﺟﻮد
ﻟﻮﻟﺐ ﻫﺮﻣﻮ Ìأو ﻧﺤﺎﺳﻲ
PID
 .ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻼج اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت
 .ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي
 .ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إزاﻟﺔ اﻟﻠﻮﻟﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري
 Æﺣﺎل أرادت اﻟﺴﻴﺪة اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﻟﺐ

 Æﺣﺎل ﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺴﻴﺪة اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﻟﺐ

إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺪ  ٢٤ا ٤٨ Òﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج

 .إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻀﺎدات اµﻟﺘﻬﺎب
 .إزاﻟﺔ اﻟﻠﻮﻟﺐ
 .إﻋﻄﺎء وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ
 .إﻋﻄﺎء وﺳﻴﻠﺔ ﺣﻤﻞ ﻃﺎرﺋﺔ

ﲢﺴﻦ ﺳﺮﻳﺮي

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﲢﺴﻦ ﺳﺮﻳﺮي

اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﻟﺐ

 .إﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻀﺎدات اµﻟﺘﻬﺎب
 .إزاﻟﺔ اﻟﻠﻮﻟﺐ
 .إﻋﻄﺎء وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ
 .إﻋﻄﺎء وﺳﻴﻠﺔ ﺣﻤﻞ ﻃﺎرﺋﺔ

ب -إﻧﺜﻘﺎب اﻟﺮﺣﻢ:

.
.

.
.

من النادر أن يحدث إنثقاب جدار الرحم (تق ّدر نسبة انثقاب الرحم بـواحد على ألف) وفي الغالب يحدث ذلك أثناء التركيب.
تشتمل أعراض إنثقاب الرحم على ما يلي :
الشعور بألم حاد خالل التركيب.
النزيف بعد التركيب .
إختفاء خيط اللولب.
عدم القدرة على سحب اللولب.
عدم وجود اللولب في مكانه الصحيح بالتصوير الشعاعي أو الصوتي.
ميكن ان يكون تشخيص إنثقاب الرحم معقد ًا ألن حاالت إنثقاب الرحم غالبا" ما تقع من دون نزيف أو ألم.
إذا مت إكتشاف إنثقاب الرحم أو اإلشتباه في حدوثه يجب :
إيقاف عملية التركيب وإخراج اللولب عن طريق سحب اخليط.
إبقاء السيدة في حالة راحة تامة ،ثم حتويلها الى املستشفى فور ًا.

ت -اﻟﻨﻘﻂ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،ﻧﺰول اﻟﺪم ،اﻟﻨﺰﻳﻒ ،ﻓﻘﺮ اﻟﺪم:

 .يتم إستخراج اللوالب بسبب التبقع ) ،(Spottingالنزيف ،أو فقر الدم بنسبـة  5الى  %15خالل العام األول من إستخدام اللوالب .
 .ميكن ان تعتبر غزارة الطمث و التبقع ،والدورات غير املنتظمة من اآلثار اجلانبية إلستخدام اللولب.

١٧

 .إنزع اللولب في احلاالت التالية :
اإللتهاب احلوضي.
رغبة السيدة.
السقوط اجلزئي للولب .
ث -اﳊﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﻮﻟﺐ :

 .يعتبر احلمل مع اللولب من املضاعفات الرئيسية لدى
مستخدمات اللولب ،وحتدث ثلث حاالت احلمل مع وجود
اللولب بسبب الطرد اجلزئي أو الكامل الذي لم يتم
إكتشافه.
 .وعندما يتم إكتشاف حمل لدى املستفيدة التي تستخدم
اللولب يجب التأكيد على بقاء املستفيدة حتت املالحظة
الدقيقة إذا شكت من:
نزيف من املهبل.
اآلم حادة في أسفل البطن واحلوض.

اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت:

 .إذا كان احلمل في الثلث األول مع ظهور خيط اللولب ،يجب
إزالة اللولب.
 .اذا كان احلمل داخل الرحم في الثلث األول مع فقدان خيط
اللولب ،يجب عدم التدخل في إزالة اللولب .

 .اذا كان احلمل داخل الرحم في الثلث الثاني ،يجب عدم
التدخل في إزالة اللولب.
 .يتم إعالم املستفيدة في حالة إزالة اللولب ان نسبة
االجهاض التلقائي تكون مرتفعة .أما إذا رغبت املستفيدة
بإستمرار احلمل مع عدم نزع اللولب فعليها أن تعلم بأن
زيادة خطر حصول اإلجهاض التلقائي لديها يرتفع الى .%35
 .يتم الفحص إلكتشاف إحتمال حمل خارج الرحم ،وإذا
ثبت أنه كذلك يجب إزالة اللولب والتعاطي مع حالة احلمل
املنتبذ (أنظر سابق ًا).
ج -ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﺣﺪوث أﻣﺮ ﻏ¨ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻮﻟﺐ :

 .عدم حدوث الطمث .
 .ظهور أعراض حمل .
حتسس خيوط اجلهاز الرحمي.
 .عدم القدرة على ّ

ح -اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﻠﻮﻟﺐ:

.
.
.
.

وجود اللولب عند فوهة عنق الرحم أو في املهبل.
زيادة طول خيط اللولب (طرد جزئي) .
اختفاء خيط اللولب (طرد كلي).
عدم القدرة على حتديد مكان اللولب بإستخدام التصوير
الصوتي.

ارﺷﺎدات ﳌﻦ ﻳﺼﻒ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ Counseling
أ -ﻣﺒﺎدىء ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻮﻟﺐ

يشتمل تركيب اللولب على اخلطوات التالية:
ّ
وتوضح خاللها إجراءات تركيب اللولب.
 .توفير املشورة الكاملة للمستفيدة قبل املباشرة بوضع اجلهاز،
 .إجراء الفحص املهبلي.
 .تنظير املهبل وعنق الرحم.
 .تطهير املهبل وعنق الرحم.
 .قياس عمق الرحم ومطابقته مع أنبوب االدخال.
 .جتهيز اللولب في أسطوانة االدخال.
 .قص خيوط اللولب بطول  1سم.
ب -اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

زيارة املتابعة للمترددات اللواتي استخدمن اللولب :
 .يجب مراجعة الطبيب بعد أول دورة شهرية من تركيب اللولب.
 .وبعد ذلك فحص روتيني في السنة األولى ومن ثم سنوي ًا وتتضمن زيارة املتابعة فحص ًا مهبلي ًا.
 .ويجب مناقشة أي سؤال ،أو أية مشكلة لدى املستخدمة تتعلق بالوسيلة.
 .يجب معاجلة أي التهاب في عنق الرحم أو في املهبل خالل فترة اإلستخدام.
 .يجب احلرص على تقدمي املشورة للمستخدمة بشأن املضاعفات التي يحتمل حدوثها واجلهة التي يجب أن تتوجه إليها
من أجل احلصول على الرعاية.
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LNG-IUD users2

For unscheduled
spotting
or light bleeding:
• NSAIDs (5-7 days
of treatment)

CHC users (extended or
continuous regimen)

For heavy or prolonged
Hormone-free
bleeding:
interval for 3-4
• NSAIDs (5-7 days
consecutive days
of treatment)
• Hormonal treatment
(if medically eligible)
Not recommended
Not recommended
with COCs or estrogen during the first 21 days
more than once
(10-20 days of
of extended or
per month because
treatment)
continuous CHC use
contraceptive
effectiveness might
be reduced

Injectable
(DMPA) users

Counsel on alternative methods, offer another method, if desired

If bleeding disorder persists or woman finds it unacceptable

For unscheduled
spotting or light
bleeding or heavy/
prolonged bleeding:
• NSAIDs (5-7 days
of treatment)
• Hormonal treatment
(if medically eligible)
with COCs or estrogen
(10-20 days of
treatment)

Implant users2

Abbreviations: CHC = combined hormonal contraceptive; COC = combined oral contraceptive; Cu-IUD = copper-containing intrauterine device; DMPA = depot
medroxyprogesterone acetate; LNG-IUD = levonorgestrel-releasing intrauterine device; NSAIDs = nonsteroidal anti-inflammatory drugs. 1If clinically warranted,
evaluate for underlying condition. Treat the condition or refer for care. 2Heavy or prolonged bleeding, either unscheduled or menstrual, is common.
Source: For the full recommendations, see the US Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2013 (http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6205.pdf).

For unscheduled
spotting or light
bleeding or for heavy
or prolonged bleeding:
• NSAIDs (5-7 days
of treatment)

Cu-IUD users

If bleeding persists, or if woman requests, medical treatment can be considered.1
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Management of Women with Bleeding Irregularities While Using Contraception
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ج .وﺳﺎﺋﻞ اﳊﺠﺰ أو اﳌﻨﻊ Barrier Methods
تعتبر وسائل احلجز من أقدم طرق وسائل منع احلمل  ،وباإلضافة ملنع احلمل فلها وظيفة ثانوية مهمة وهي منع انتقال
اإللتهابات (خاصة الواقي) املنقولة جنسي ًا.
تعمل هذه الوسائل على منع احلمل من خالل  :منع وصول احليوانات املنوية الى اجلزء العلوي للجهاز التناسلي األنثوي.
ا ﻧﻮاع اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﳊﺠﺰ:
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ Physical Barrier
اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي Male Condom
اﻟﻮاﻗﻲ اﻧﺜﻮي ) Female Condomﻻ ﻳﺰال اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ  Æﻟﺒﻨﺎن äﺪودا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ(
ﻏﻄﺎء ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ Cervical Cap
وﺳﺎﺋﻞ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ Chemical
ﻣﺒﻴﺪات اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ Spermicides

وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ Physical Barrier
اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي Male Condom
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﲔ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻨﺘﺼﺒ وﻗﺒﻞ اﻟﻮﻟﻮج
أﻧﻮاﻋﻪ
 ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻮاﻗﻴﺎت اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﲟﻀﺎدات ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎك أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻄﻠﻴﺔ ﲟﺎدة اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻧﺰﻻق اﻟﻘﻀﻴﺐ داﺧﻞ اﳌﻬﺒﻞ وﺗﺼﻨﻊ ﺣﺎﻟﻴ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮاﻗﻴﺎت اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﳌﻄﺎطﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ
 ﻳﺆدي اﻟﻮاﻗﻲ إ Òﺣﺠﺰ اﳊﻴﻮان اﳌﻨﻮي وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ا Òاﳌﻬﺒﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺬفﳑﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﳌﺮأة
ﻋﻨﺪ
واﳌﻬﺒﻞ
 ﻳﺆدي اﻟﻮاﻗﻲ إ Òﻣﻨﻊ اµﺣﺘﻜﺎك اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞّ
اµﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋ íاﳉﻨﺲ
 ﺗÃاوح اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﻞ ﺑﲔ  ٨٦و ٪٩٥ﺣﺴﻨﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
-

اﻟﺘﺄﺛ ﻓﻮري
ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣﺘﻮﻓﺮ داﺋﻤ  Æاﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت واﻟﺴﻮﺑﺮ ﻣﺎرﻛﺖ ،إﺿﺎﻓﺔ إÒ
اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﺤﺔ اµﳒﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻴﺲ ﻟﻪ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ

-

ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إ Òوﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ
رﺧﻴﺺ اﻟﺜﻤﻦ
ﻳﺤﻤﻲ ﻣﻦ اµﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴ
ﻳﻜﻮن اﻟﺬﻛﺮ ﻫﻮ اﶈﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  Æإﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وﻫﺬه
ﻣﻴﺰة ﻫﺎﻣﺔ µﺷﺮاك اﻟﺮﺟﻞ  Æﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺮة.

اﻋﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ
 ﲤﺰق اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﳝﻜﻦ ان ﻳﺆدي ا Òاﳊﻤﻞ ﺣﻚ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﺎط واﳌﻀﺎدات اﳌﻨﻮﻳﺔ إﻧﺰﻻق اﻟﻮاﻗﻲ  Æاﳌﻬﺒﻞﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻄﻠﻘﺔ :اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﳌﻄﺎط ﻟﺪى اﻟﺰوﺟﲔ او أﺣﺪﻫﻤﺎ
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إرﺷﺎدات اﳌﺮﻛﺰ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ Counseling
 ﻳﺠﺐ ﻓﺘﺢ ﻏﻼف اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﺑﻠﻄﻒ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻤﺰق ﻳﺠﺐ ارﺗﺪاء اﻟﻮاﻗﻲ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث أي ﺗﻼﻣﺲ ﺑﲔ اﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﳌﻨﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ اµﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴ ،وﻳﻮﺿﻊ اﻟﻮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺼﺐ ﻗﺒﻞ إدﺧﺎﻟﻪ  Æاﳌﻬﺒﻞ
 ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن اﳌﻬﺒﻞ رﻃﺒ  ،ان اﳌﻬﺒﻞ اﳉﺎف ﻳﺴﺒﺐ ﲤﺰق اﻟﻮاﻗﻲ. ﻳﺴﺤﺐ اﻟﻮاﻗﻲ إ Òﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻀﻮ وﻳÃك ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺣﻮا١ Íﺳﻢ  Æﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮاﻗﻲ ،وﻳﺠﺐ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاءﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺔ واµﺑﻬﺎم ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻤﺰق
 ﻳﻔﻀﻞ إﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد اﳌﻠ ّﻴﻨﺔ أو ﻣﺒﻴﺪات اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﲔ  k.y.Jellyﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﻧﺰﻻق داﺧﻞاﳌﻬﺒﻞ ،وﻻﻳﻔﻀﻞ إﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة اﻟﻔﺎزﻟﲔ او اﻟﺰﻳﻮت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ن ﻫﺬه اﳌﻮاد ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﲤﺰق اﻟﻮاﻗﻲ
 ﻳﺠﺐ اﻟﺴﺤﺐ ﻗﺒﻞ ارﺗﺨﺎء اﻟﻌﻀﻮ ،ﻣﻊ اµﻣﺴﺎك ﺑﺤﻠﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﺑﻘﻮة ﻋﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﻴﺐ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺰﻟﻖ اﻟﻮاﻗﻲ ﻋﻨﻪوﻳﻨﺴﻜﺐ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي داﺧﻞ اﳌﻬﺒﻞ
 ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺒﻴﺪات ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ أﻳﻀ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﻟﻀﻤﺎن أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔواق ذﻛﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﻛﻞ اﺗﺼﺎل ﺟﻨﺴﻲ
 ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺳﺘﺨﺪام ٍ -ﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﻓﺤﺼﻪ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم إﻧﺜﻘﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل

اﻟﻮاﻗـﻲ ا ﻧﺜـﻮي Female Condom
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي  Æآﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﳕﺎ اﻟﻔﺮق ﻳﻜﻤﻦ  Æأﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﺣﺘﺒﺎس اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي داﺧﻞ اﳌﻬﺒﻞ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺔ
داﺧﻞ اﳌﻬﺒﻞ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ،وأﺧﺮى ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺤﺔ اﳌﻬﺒﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ
ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻲ اﻧﺜﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺰ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي وﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎره داﺧﻞ اﳌﻬﺒﻞ ووﺻﻮﻟﻪ ا Òاﻟﺮﺣﻢ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ
ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي وﻳﺆﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﻞ ﺗﺼﻞ ﻣﻦ  ٨٥ا ٪٩٠ Òﺗﻘﺮﻳﺒ  Æاﻟﺴﻨﺔ اوÒ
ﺣﺴﻨﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
 اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اµﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﻤﻞﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل
 ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﺒﻞ اﳉﻤﺎع -ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ

ﻏﻄﺎء ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ Cervical Cap
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
ﻏﻄﺎء ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أداة ﺻﻐة ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﻮب ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻠﺘﺼﻖ ﺑﻌﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ وﻳﺴﺪ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي ﻻﺟﺘﻴﺎز اﳌﻬﺒﻞ

٢١

وﺳﺎﺋﻞ ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ Chemical
ﻣﻀﺎدات اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ Spermicides
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
اﳌﺴﺘﺤﻀﺮات اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﳌﻨﻊ اﳊﻤﻞ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﻣﻀﺎدات اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ:
 ﻣﺎدة ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ﺗﻘﺘﻞ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ وﻣﺎدة أﺧﺮى ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺎدة اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﺘﻞ اﳌﻨﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﺴﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﳋﻼﻳﺎﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ان اﻟﺮﻏﻮﻳــﺎت ذات ﺗﺄﺛــ ﻓــﻮري ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﻤﻞ وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﳌﺪة ﺳــﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻗــﻞ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻬﻼﻣﻴﺎت واﳌﺮاﻫﻢ
أﻳﻀﺎَ ذات ﺗﺄﺛ ﻓﻮري ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﻤﻞ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴــﺘﺨﺪم وﺣﺪﻫﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻣﺴــﺘﻤﺮ? ﳌﺪة ﺳــﺎﻋﺔ واﺣﺪة ،ﻳﺒﺪأ ﺗﺄﺛ
اﳊﺒــﻮب اﻟﺮﻏﻮﻳــﺔ ﺑﻌــﺪ  ١٠ا ١٥ Òدﻗﻴﻘﺔ وﻻ ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ أﻛ Çﻣﻦ  ٣٠دﻗﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ اµﺳــﺘﻌﻤﺎل
ﺣﺴﻨﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
-

ﺳﺮﻳﻌﺔ اﳌﻔﻌﻮل
ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اµرﺿﺎع ﻣﻦ اﻟﺜﺪي
ﳝﻜﻦ ان ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﻗﺘ ﺑﺈﻧﺘﻈﺎر إﺳﺘﻌﻤﺎل
وﺳﻴﻠﺔ أﺧﺮى
ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة

-

ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﻳﺔ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
ﺳﻬﻠﺔ اµﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺗﺴﺎﻫﻢ  Æﺗﺮﻃﻴﺐ اﳌﻬﺒﻞ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳉﻤﺎع
ﻻ ﲢﺘﺎج إ Òأﻳﺔ وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ او ﻓﺤﻮﺻﺎت ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ
ﻗﺒﻞ اµﺳﺘﻌﻤﺎل

اﻋﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ
 ﺗﻌﺘ íﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اذا اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﳝﻜــﻦ ﻇﻬــﻮر ﺑﻌﺾ اﳊﻚ واﻻﺣﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺐ ﺑﺴــﺒﺐ وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔاﳌﻮﺟﻮدة  Æاﳌﺒﻴﺪات
 ﳝﻜﻦ ﻇﻬﻮر إﺣﻤﺮار وﺑﻌﺾ اµﻟﺘﻬﺎب  Æاﳌﻬﺒﻞ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﻴ  Æأﻧﻮاع اﳌﺒﻴﺪات اﳌﻨﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔﻣﻮاﻧﻊ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻄﻠﻘﺔ :
 وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ) (Physicalﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة إﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺮأة ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻀﺎدات اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺴﺒﻴﺔ :
 ﻋﺪم رﻏﺒﺔ أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﲔ  Æاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺮاض ﻟﺪى اﻟﺰوﺟﺔ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﳊﻤﻞ اذا ﺣﺪث ﺧﻄﻮرة ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳌﺮأة ازواج اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ درﺟﺔ اﻣﺎن ازواج اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﻗﺖ اﳉﻤﺎعإرﺷﺎدات ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺎت ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
 ﺗﻮﺿﻊ اﳉﺮﻋﺔ اﳌﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ ،ﻋﺎﻟﻴ  Æاﳌﻬﺒﻞ ﺛﻢ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﺎع ،ﺣﺘﻰﻳﻜﻮن اﳌﺒﻴﺪ اﳌﻨﻮي ﻗﺪ إﻧﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺎف  Æاﳉﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ اﳌﻬﺒﻞ وﺣﻮل ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
ﻣﺮة ﻳﺘﻜﺮر ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻤﺎع
 ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﺪ اﳌﻨﻮي  Æﻛﻞ ّ ﻳﻔÃض اµﻧﺘﻈﺎر ﻟﻔÃة ﺗÃاوح ﺑﲔ  ١٠ا ١٥ Òدﻗﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻗﺮاص أو اﻟﻜﺒﺴﻮل )اﻟﺘﺤﺎﻣﻴﻞ( اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺮﻏﻮة واﻟﺘﻲﺗﺬوب داﺧﻞ اﳌﻬﺒﻞ ،و ٢ا ٣ Òدﻗﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻢ واﻟﻬﻼم
 ﺿﺮورة إﺳﺘﺨﺪام ﻛﻤﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﺪات اذا } ﻳﺘﻢ اµﺗﺼﺎل اﳉﻨﺴﻲ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اµﺳﺘﺨﺪام اول -اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻏﺴﻞ اﳌﻬﺒﻞ ﺑﻌﺪ اﳉﻤﺎع ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴ
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ح .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺮاﺣﻴﺔ -اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﳉﺮاﺣﻲ اﻟﻄﻮﻋﻲSurgical Voluntary Sterilization ١
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
يؤدي منع احلمل اجلراحي الطوعي أو اإلختياري إلى تعطيل وظيفة اإلجناب لدى أحد الزوجني بشكل دائم بطريقة إصطناعية،
ويسمح بإجراء عمليات التعقيم بعد موافقة الزوجني .ويتميز التعقيم اجلراحي عن بقية طرق منع احلمل أنه وسيلة ال رجوع عنها
مبدئي ًا ،لذلك يجب توعية الزوجني وتقدمي املشورة الصحيحة لهما حول كيفية إجراء هذا التعقيم كي يتخذا القرار املناسب بوعي
ومعرفة وإدراك ،وبذلك جننّب الزوجني الندم والقلق واحليرة النفسية.
أﻧﻮاﻋﻬﺎ
 .رﺑﻂ او " ﻗﻄﻊ اﻧﺎﺑﻴﺐ" ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة.
 .رﺑﻂ او ﻗﻄﻊ اﺳﻬﺮﻳﻦ )اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺪاﻓﻘﺔ( ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ.

وهذه الوسائل تتم عادة في اإلطار اإلستشفائي وليس في املراكز الصحية .ولذلك لن يتم التوسع في وضعها وشرح حسناتها
وآثارها اجلانبية.

خ .وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
أﻧﻮاﻋﻬﺎ
 .ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ
 .اﻟﻠﻮﻟﺐ اﻟﻨﺤﺎﺳﻲ
ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ:
أﻧﻮاﻋﻬﺎ:
 ﺣﺒﻮب ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺳÃوﺟﲔ واﻟíوﺟﺴÃون؛ ﻛﻞ ﺣﺒﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  Levonorgestrel 0.5 mgو .Ethinyl estradiol 100 mcgﺗﺆﺧﺬ ﺣﺒﺔ ﻛﻞ  ١٢ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إ Òإﺟﻤﺎ ٤ Íﺣﺒﺎت .ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ اﳊﺒﺔ او Òﺧﻼل  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎع.
 ﺣﺒﻮب ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟíوﺟﺴÃون؛  .Levonorgestrel 750 mcgﺣﺒﺔ واﺣﺪة ﺗﺆﺧﺬ  Æأﺳﺮع وﻗﺖ ﳑﻜﻦ دون ﲡﺎوز اﻟـ ٤٨ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎع؛ ﺛﻢ ﺣﺒﺔ أﺧﺮى ﺑﻌﺪ  ١٢ﺳﺎﻋﺔ.
 ﺣﺒﻮب ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ selective progesterone receptor modulator؛  . Ulipristal 30 mgﺣﺒﺔ واﺣﺪة ﺗﺆﺧﺬ  Æأﺳﺮعوﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﺧﻼل اﻳﺎم اﳋﻤﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﳉﻤﺎع.
 إذا ﺣﺼﻞ ﺗﻘﻴﺆ ﺧﻼل  ٣ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ أﺧﺬ اﳊﺒﻮب ﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟíوﺗﻮﻛﻮل.ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
 ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧ اµﺑﺎﺿﺔُ
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ إذا أﺧﺬت ﳊﺪ  ٧٢ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﺎع ،وﻟـ  ٥أﻳﺎم ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ ،ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮاوح ﺑﲔ  ٧٥ا.٪٩١ Òاﻟﻌﻮارض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ
 ﻧﺰﻳﻒ ﻣﺘﻘﻄﻊ ﳌﺪة ﻳﻮﻣﲔ -ﻏﺜﻴﺎن -ﺻﺪاع -دوﺧﺔ -وآﻻم  Æاﻟﺒﻄﻦ.

اﻟﻠﻮﻟﺐ اﻟﻨﺤﺎﺳﻲ :Copper T380
ﻳﺠﺐ وﺿﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﺑﻊ ﻳﻮم ﺑﻌﺪ اﳉﻤﺎع ﻏ اﶈﻤﻲ ﳌﻨﻊ ﺣﺪوث ﺣﻤﻞ.
ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎﺣﻪ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح اﳊﺒﻮب ﻟﺪرﺟﺔ .٪٩٩

 .١هذه اإلجراءات تورد هنا على سبيل الذكر فقط حيث أنها تتم في املراكز االستشفائية وليس في مراكز الرعاية الصحية األولية.
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اﳉﺰء اﻟﻌﺎﺷﺮ

ﻣﺮاﺿﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
 .١اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻏ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
يعتبر النزيف غير الطبيعي أكثر احلاالت شيوع ًا لدى النساء ،وتتغير مسببات وتقييم النزيف غير الطبيعي وفق سن املريضة.
وعليه يجب أن يجري القيام بالفحص البدني واملهبلي األكثر مالئمة للمرحلة العمرية وفق التالي:

أ .ﺧﻼل ﺳﻦ اﳋﺼﻮﺑﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
.
.
.
.
.

الدورات اإلباضية.
مضاعفات اللولب أو حبوب منع احلمل.
فشل املبيضني املبكر.
أورام حميدة أو خبيثة في اجلهاز التناسلي (تل ّيف)Adenomyosis ،
أمراض مزمنة (مشاكل في الغدد).

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .تقييم إنتظام الطمث واملدة.
 .الفحص السريري والنسائي.
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻳﺔ
.
.
.
.
.
.
.

فحص دم .CBC
تقصي اإللتهابات اجلنسية.
فحص احلمل.
فحص زرع خاليا عنق الرحم.
صورة صوتية عند اإلشتباه بكتل أو بأورام.
فحص الغدد الصماء وفحص تخثر الدم حلاالت خاصة.
فحص عينة من بطانة الرحم إذا كان العمر أكثر من  35سنة( ،أو أكثر من  20في حاالت النزف املزمن).

اﺳﺒﺎب ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ  : ١أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻏ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﺑﲔ  13و  18ﺳﻨﺔ

 اﻟﺴﺒﺐ اﻛ ﺷﻴﻮﻋ ﻫﻮ إﺿﻄﺮاﺑﺎت اﺑﺎﺿﺔ ﻣــﻦ  ١٢إ  ١٨ﺷــﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠــﻮغ ﻳﻌﺘ اﶈﻮر اﳌﻬﺎدي-اﻟﻨﺨﺎﻣﻲ-اﻟﻐﺪد اﻟﺘﻨﺎﺳــﻠﻴﺔ ﻏ ﻣﻜﺘﻤﻞاﻟﻨﻀﻮج وﻳﻔﺴــﺮ إﻧﻌﺪام اﺑﺎﺿﺔ
 ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺣﻤﻞ ،ﻋﻨﻒ ﺟﻨﺴﻲ ،أﻣﺮاض ﻣﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﺟﻨﺴﻴ ﻳﺠﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﺗﻜ ّﻴﺲ اﳌﺒﻴﺾ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ إﺿﻄﺮاﺑــﺎت ¶ ﺗﺨــ اﻟﺪم ¶ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻗﻮﻳ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺴــﺒﺐ ﺑﻔﻘﺮ دم أو ﻋﺪماﻟﺘﺠــﺎوب ﻣﻊ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﳊﺪﻳﺪ

ﺑﲔ  19و  39ﺳﻨﺔ

 اﻟﺴﺒﺐ اﻛ ﺷﻴﻮﻋ ﻫﻮ ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺗﻜﻴﺲ اﳌﺒﻴﺾ اﻟﺒﺪاﻧﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﻮرة ¶ ﻫﺎﺗﲔ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﻫﻨﺎك إﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺤﻮﻻت ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ¶ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ .وﻳﺠﺐ اﻟﺘﻔﻜ ¶ ﻫﺬااﺣﺘﻤﺎل ¶ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﻌﻼج اﻟﺪواﺋﻲ

ﺑﲔ  40ﺳﻨﺔ و ﺳﻦ
إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

 اﻟﺴﺒﺐ اﻛ ﺷﻴﻮﻋ ﻫﻮ إﻧﺨﻔﺎض ﻋﻤﻞ اﳌﺒﻴﻀﲔ واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻀﻳﺔ ﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﻮرة ﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺮﺣﻢ: .ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﺣﻤﻞ
 .إرﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم
 .اﻟﺒﺪاﻧﺔ
 .ﻋﺪم إﻧﺘﻈﺎم اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
 .ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺎﺋﻠﻲ

اﳌﻌﺎﳉﺔ
ﺟﺪول رﻗﻢ :٢ﻋﻼج اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻏ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﺑﲔ  13و 18ﺳﻨﺔ

 ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ٣٥-٢٠ :ﻣﻠﻎ ﻣﻦ Ethinyl estradiol ¶ ﺣﺎل اﻟﻨﺰﻳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء ﻫﺬه اﳊﺒﻮب ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ )ﻣﻦ دون ﺗﻮﻗﻴﻒاﻟﺪواء ﳌﺪة أﺳﺒﻮع ﻛﻞ  ٢١ﻳﻮﻣ ( ﻟﻌﺪة أﺷﻬﺮ ﺛﻢ إﻛﻤﺎﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي.
 ¶ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻨﺰﻳﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﺪرﺟﺔ اﳊﺎﺟﺔ ﺳﺘﺸﻔﺎء ﻓﻴﻤﻜﻦ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦاﺳÚوﺟﲔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺒﻪ ﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ إﺳﺘﺒﻌﺎد وﺟﻮد إﺿﻄﺮاﺑﺎت ¶ ﺳﻴﻼن اﻟﺪم
ﺧﺎﺻﺔ Von Willebrand Disease

ﺑﲔ  19و  39ﺳﻨﺔ

 ﻣﺪاواة ﻏ ﺟﺮاﺣﻴﺔ اﻻ ¶ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻛﺘﻞ أو ﺗﻠﻴﻒ اذا ﻛﺎن اﻟﻨﺰﻳﻒ ﺣﺎد ،إﺑﺪأ ﺑﺎﻋﻄﺎء ﺟﺮﻋﺔ اﻟوﺟﺴÚون  ٣٠-٢٠ﻣﻠﻎ ﻳﻮﻣﻴﺎ أو ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ ٤-٣ﻣﺮات ¶ اﻟﻴﻮم ﳌﺪة  ٧أﻳﺎم أو ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﺰﻳﻒ ،ﺛﻢ ﺣﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ،ﳌﺪة  ٢١ﻳﻮم
 ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ ،ﺛﻼث ﺣﺒﺎت ﻳﻮﻣﻴ ﻟـ ٣أﻳﺎم  ،ﺛﻢ ﺣﺒﺘﲔ ﻟـ ٣أﻳﺎم ﺛﻢ ﺣﺒﺔ ﻳﻮﻣﻴ (  ٢٠ﻣﻠﻠﻎ ﺑﺮوﺟﺴﺘون ﻣﻦ اﻟﻴﻮم  ٢٥-١٦ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ اﳊﺪﻳﺪ  ٣٢٥ﻣﻠﻎ ،ﺛﻼث ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ )(F.Gluconate اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﺰﻳﻒ ﺑﺸﺪة ،إﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ -ﺧﺴﺎرة اﻟﻮزن واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪان ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ ﻋﻤﻞ اﳌﺒﻴﺾ

ﺑﲔ  40ﺳﻨﺔ وﺳﻦ
إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ

 ¶ اﳊﺎﻻت اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﺣﺘﻰ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ ،ﳝﻜﻦ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﻣﺜﻞ :ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ )ﻣﻊاﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺨ أو ﲡﻠﻂ اﻟﺪم( ،وﻳﻌﺎد اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻌﺪ
ﺛﻼث ا ﺳﺖ دورات  :ﻣﻊ اﳊﺬر اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮل ﺟﻠﻄﺎت ¶ اوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،وﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺆﺧﺬ اﻟﻘﺮار أﻣﺎ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪواء او اﻧﺘﻘﺎل إ )ﺑﺮوﺟﺴﺘون  ٢٠-١٠ﻣﻠﻎ( ﻛﻞ ﻳﻮم ﻟﻔÚة ﻋﺸﺮة
ا أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎ) .اﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ(
 ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻮﻟﺐ اﻟﻬﺮﻣﻮç -و¶ ﺣﺎل ﺣﺼﻮل ﻧﺰﻳﻒ ﺣﺎد ،إﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺴﺘﺸﻔﻰ

2

ﻣﺮاﺿـــــﺔ اﳉﻬــــــــﺎز اﻟﺘﻨــــــﺎﺳﻠﻲ واﻟﺘﻘﺼﻲ

ب .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ Post-menopausal
تزيد إمكانية حدوث سرطان بطانة الرحم بنسبة  ،%10لذلك
يتوجب القيام بتقييم دقيق.
اﻟﺴﺠﻞ اﳌﺮﺿﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
التركيز على:
 .مدة إنقطاع الطمث.
 .عالمات وعوارض مرحلة إنقطاع الطمث.
 .عالمات النزيف ،هل يحصل بعد اجلماع؟ هل هو من
الشرج؟ من املستقيم؟ هل هو نزيف تلقائي متعلق بتناول
الهرمونات؟ (في حال حدث النزف قبل اليوم  ،11أو حصل
تغيير في منطه أو التبقيع فهو غير طبيعي) ،هل تستعمل
املريضة هرمونات؟
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .يجب تقييم املظهر اخلارجي للمستفيدة ،هل تعاني من
زيادة في هرمون األستروجني (مث ُال من البدانة) أو من
نقص في الهرمون (تعاني من الضمور).

.
.
.
.

فحص نسائي ،هل هناك أي ضمور أو إلتهاب في املهبل؟
قروح مهبلية؟ قروح في عنق الرحم.
يجب إجراء فحص شرجي مهبلي.
حتديد أي إعتالل في الشرج أو املستقيم كالبواسير أو
الشقوق.
وجود ضغط مرتفع أو سكري.

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻳﺔ
 .تعداد كامل للدم.
 .املسحة املهبلية.
 .صورة صوتية لفحص بطانة الرحم.
يجب إجراء كل هذه الفحوصات إال إذا حت ّدد مصدر النزيف
على أنه من الشرج ،عنق الرحم أو املهبل.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ
تعتمد على نتائج الفحوصات :اجلسدية ،املخبرية ،وبطانة
الرحم (رسم رقم .)1

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  : ١ﻋﻼج اﻟﻨﺰﻳﻒ  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ
ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺮﺣﻢ ﻋ اﳌﻬﺒﻞ ﻟﻘﻴﺎس ﺳﻤﺎﻛﺔ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ
ﺳﻤﺎﻛﺔ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ أﻛ ﻣﻦ  ٤ﱈ

ﺳﻤﺎﻛﺔ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ  ٤ﱈ أو أﻗﻞ
ﻻ ﻟﺰوم ﻟﻠﻌﻼج
ﻻ ﻟﺰوم ﺟﺮاء ﺧﺰﻋﺔ إﻻ ¶ ﺣﺎل ﺗﻜﺮر اﻟﻨﺰﻳﻒ
Endometrial Sampling
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻀﺨﻢ  Hyperplasiaأو ﺳﺮﻃﺎن

Endometrial Hyperplasia

ﻣﺮاﻗﺒﺔ
أو أﺳÚوﺟﲔ ﻣﻊ ﺑﺮوﺟﺴÚون

ﺳﺮﻃﺎن
ﺣﻮل ا ﻣﻌﺎﳉﺔ íﺘﺼﺔ

ﻋﻼج ﺑﺎﻟوﺟﺴﺘون  ١٠ﻣﻎ  Medroxyprogesterone acetateﳌﺪة  ١٤-١٠ﻳﻮﻣ ُﺎ ﺷﻬﺮﻳ ﳌﺪة  ٣إ  ٦أﺷﻬﺮ
أو إﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺮﺣﻢ
إﻋﺎدة اﳋﺰﻋﺔ
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﻊ إﺧﺘﻔﺎء اﻟﻌﻮارض

إﻳﻘﺎف اﻟﻌﻼج

إﺳﺘﻤﺮار وﺟﻮد Hyperplasia
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟوﺟﺴÚون ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 ٢٠ﻣﻎ ﻳﻮﻣﻴ ﳌﺪة  ٣إ  ٦أﺷﻬﺮ

٣

 .٢إﺧﺘﻼل وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎع اﳊﻮﺿﻲ
 .إن النساء اللواتي تلقني إصابات في "دعامة اللفافة
احلوضية") (Pelvic fascial supportهن أكثر عرضة
لإلصابة بإسترخاء القاع احلوضي.
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

التحري عن تقطع أو إحتباس البول.
نتوء كتلة مهبلية.
إمساك.
ضغط احلوض أو إمتالؤه.
حدوث والدات متعسرة أو إصابات لدى الوالدة.
سعال مزمن.
داء الرئة املزمن.
البدانة.
التدخني.
أمراض األعصاب.
السكري.
تناول العقاقير  /األدوية (,ACE inhibitors
 ،Ca Channel Blocker, α-Blockersالكحول).
أي مرض مزمن (يحدث الوهن).
السلوك احلياتي (األعمال املنزلية  -اإلجهاد في املنزل).

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .إبحث عن إضطرابات في الوضع الصحي للجهاز التناسلي.
 .فحص احلوض لتحري ما يلي:
 .فتق املثانة .Cystocele
 .فتق اإلحليل .Urethrocele
 .فتق املخرج .Rectocele
 .هبوط الرحم.
 .تقييم تقطع البول.
 .أي أثر للقروح على عنق الرحم ،املهبل أو الناسور.
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اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻳﺔ
 .الفحوصات الالزمة ملعرفة إذا كانت املستفيدة تعاني
من التهابات املسالك البولية.
 .فحوصات تتعلق بعمل املبولة.
 .فحص املسحة املهبلية.
اﳌﻌﺎﳉﺔ
حدد طبيعة الظواهر التالية:
 .في حال عدم ظهور عوارض ،على املريضة أن تأخذ بعني
اإلعتبار إجراءات وقائية مثل اآلتي:
 تخفيف الوزن. مداواة السعال. اإلمتناع عن التدخني. أستروجني موضعي. حتميلة للمهبل (للقروح العادية). متارين كيجل ).(Kegel’s Exercises .اذا ظهرت على املريضة أعراض مثل نتوء كتلة ،حتسس
ضغط ،تقطع البول أو عسر التغوط:
 متابعة النصائح املذكورة أعاله. .وفي حال ظهور أي دليل ملرض ناشط أو قرحة من الكتلة
الناتئة يتوجب التحري عن أي تضخم أو ورم وبالتالي إجراء
فحص خاليا وفحص زرع إلستبعاد إحتمال ورم خبيث:
 املضادات احليوية واإلستروجني املوضعي. اجلراحة ،ويعتمد هذا اخليار على النشاط اجلنسي،اإلحتياج للخصوبة ومخاطر معاودة اإلنتكاس.
 وتبقى اجلراحة اخليار األول لترميم مدخل املهبل ،معالتحذير من حصول حمل \ والدة بعد العملية.

ﻣﺮاﺿـــــﺔ اﳉﻬــــــــﺎز اﻟﺘﻨــــــﺎﺳﻠﻲ واﻟﺘﻘﺼﻲ

٥

 .٣ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل
ﲡﺪون أﻧﻮاع ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل  اﻟﺮﺳﻢ رﻗﻢ  ٢أدﻧﺎه
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :٢أﻧﻮاع ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل
Urinary Incontinence
ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل
Overflow
Incontinence
ﺳﻠﺲ ﺑﻮ ðﺑﻔﻌﻞ
اﻟﻔﻴﺾ

Functional
Incontinence
ﺳﻠﺲ ﺑﻮ ðوﻇﻴﻔﻲ

Mixed Incontinence
ﺳﻠﺲ ﺑﻮí ðﺘﻠﻂ

Urge Incontinence
ﺳﻠﺲ ﺑﻮ ðﺑﻔﻌﻞ
اﻟﻀﻐﻂ

Stress Incontinence
ﺳﻠﺲ ﺑﻮ ðﺑﻔﻌﻞ
اﺟﻬﺎد

اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ا
اﻟﺘﺒﻮل ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻻﻓﺮاغ

ﺧﺴﺎرة اﻟﺒﻮل ﻻ إرادﻳﺎ
ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺴﺪﻳﺔ
ﻋﺼﺒﻴﺔ  -ﺑﻮﻟﻴﺔ

ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺴﻠﺲ ﺑﻔﻌﻞ
اﺟﻬﺎد ﻓﻌﻞ اﻟﻀﻐﻂ

ﺧﺴﺎرة اﻟﺒﻮل ﻻ إرادﻳﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺣﺴﺎس
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﺘﺒﻮل

ﺧﺴﺎرة اﻟﺒﻮل ﻻ ارادﻳﺎ
ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﳉﺴﺪي
)ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻌﺎل ،اﻟﻀﺤﻚ،
اﻟﺮﻛﺾ(...،

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺿﻲ
للتفريق بني االنواع املختلفة ،املطلوب:
 .التاريخ املرضي( .التهابات املسالك البولية ،السكري،
أمراض عصبية/نفسية).
 .التاريخ اجلراحي (جراحة نسائية).
 .التاريخ الوالدي.
 .األدوية املستخدمة (مدرات البول ،مضادات اإلكتئاب،
املهدئات).
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي واﳌﻬﺒﻠﻲ
 .يجب تقييم احلالة العصبية من خالل:
 متانة حلقة املبولة. فحص حواسي \ حركي.في املهبل ،إبحث عن:
 ضعف في جدران املهبل. فتق املثانة. فتق املستقيم. نقص في األستروجني.ميكن أن تقوم بالفحص مستخدما "عود القطن" :أوال" تفرغ
املستفيدة مبولتها ومن ثم يدخل الطبيب ) (Q-tipفي االحليل
ويطلب منها ان تسعل:

 اذا انحرف العود بحدود  45درجة ،يعني ذلك أن السيدةتعاني من إنقباض زائد.
 إسحب العود ،وأدخل ) Red Catheter (rubberوإفحصأي بقايا من البول ،إذا وجد أكثر من  100مل :هناك فائض.
 ميكنك أيضا أن تطلب من املريضة أن تسعل أو حتبسنفسها أو تضغط نحو باب البدن في وضع القرفصاء
ووقوفا للتأكد من وجود السلس.
ﻓﺤﻮﺻﺎت ®ﻳﺔ
 .فحص سكر على الريق ).(FBS
 .حتليل وزرع البول.
 .تخطيط للمبولة ).(Cystometry
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻠﺔ
ينصح بإستعمال سبل وقائية:
 .جتنب تناول الكثير من السوائل.
 .التقليل من الكافيني.
 .تقييم احلاجة إلستعمال مد ّر البول.
 .التبويل في أوقات معينة.
 .إعتماد التمارين احلوضية لتقوية العضالت ).(Kegel
 .خسارة الوزن.

اﻟﻌﻼﺟﺎت )ﺟﺪول رﻗﻢ (٣
 .ﲤﺎرﻳﻦ:

 متارين كيغل ) : (Kegel’s Exercisesهي متارين لعضالت احلوض تتضمن شد ورخي لعضالت احلوض التي تدعمالرحم ،املثانة وغيرها من أعضاء احلوض ،ومن أفضل الطرق لتعلم هذه التمارين هي "التظاهر بقطع \ حبس البول
أو الغائط" وعليه يجب أن تكون كل انقباضة حادة بدون شد عضالت الردف أو الفخذ ،على أن تكون مدة كل انقباضة
ثانيتني ثم  ،8 ،6 ،4و 10ثوان وهكذا حتى تصبح العضالت أقوى ،يلي ذلك استراحة ملدة  10ثوان بني االنقباضة
واألخرى .وينصح بالقيام بثالثني انقباضة كل يوم ويتوقع ظهور حتسن خالل  8-6أسابيع.
 -متارين تقوية القاع احلوضي ) (Biofeedbackحلاالت السلس بفعل اإلجهاد والسلس املختلط.

 .دواﺋﻴﺔ:
 Alpha-adrenergic agonists Anticholinergic agents Antispasmodic drugs Tricyclic antidepressants Estrogen Alpha-adrenergic blockers Botulinum toxin .ﺟﺮاﺣﻴﺔ.
ﺟﺪول رﻗﻢ  : ٣ﻋﻼج ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل
Stress Incontinence
ﺳﻠﺲ ﺑﻮ £ﺑﻔﻌﻞ اﺟﻬﺎد

 اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﳊﻮﺿﻴﺔ اﳉﺮاﺣﺔ:Bladder neck suspension
Periurethral bulking therapy
Midurethral slings
Artificial urinary sphincter

Urge Incontinence
ﺳﻠﺲ ﺑﻮ £ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻀﻐﻂ

اﻟﺘﻐﻴ ¶ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻟﺘﻐﻴ ¶ ﳕﻂ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﳊﻮﺿﻴﺔ
ادوﻳﺔ

-

 اﳉﺮاﺣﺔ )ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة(:Sacral nerve modulation
Injection of neurotoxins such as botulinum toxin
Bladder augmentation
Mixed Incontinence
ﺳﻠﺲ ﺑﻮ§ £ﺘﻠﻂ

 اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﳊﻮﺿﻴﺔ ادوﻳﺔ Anticholinergic drugs -اﳉﺮاﺣﺔ

 - Functional Incontinenceﻋﻼج اﻟﺴﺒﺐ اﺳﺎﺳﻲ
ﺳﻠﺲ ﺑﻮ £وﻇﻴﻔﻲ
Overflow Incontinence
ﺳﻠﺲ ﺑﻮ £ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻔﻴﺾ
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 -ﲤﻴﻴﻞ اﳌﺒﻮﻟﺔ

ﻣﺮاﺿـــــﺔ اﳉﻬــــــــﺎز اﻟﺘﻨــــــﺎﺳﻠﻲ واﻟﺘﻘﺼﻲ

 .٤آﻻم اﳊﻮض Pelvic pain
 .ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﳌﺴﺒﺒﺔ ¯ﻻم اﳊﻮض
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻣﺮاض ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ أو ﻏ´ﻫﺎ.
ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﺒﻲ
 .احليض/احلمل.
 .اإلجناب.
 .آالم البطن سابقا"/جراحات سابقة.
 .التحري عن منط األلم ،اذا كان حاد ًا ،مزمن ًا أو متقطع ًا.
 .إلتهابات جنسية.
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .اذا كان األلم حاد ًا ) ،(Acuteمتطور ًا ومرتبط ًا بنزيف
أو بإلتهاب أو تسمم في الدم ) (Sepsisأو صدمة ،يتم
إجراء فحوصات مخبرية مثل :فحص كامل للدم ،فحص
احلمل وفحص البول.
يتم التحويل إلى اجلراحة أو يؤخذ بعني اإلعتبار ما يلي:
 إلتهاب في البول. إلتهاب املعدة واألمعاء. نوبة مرض املنجلية )(Sickle cell crisis إجهاض ،حمل منتبذ ).(Ectopic Ovarian torsion -إلتفاف املبيض.

اذا كان األلم مزمن ًا ):(Chronic
 إضطرابات معوية ،عضلية (أغلب األسباب). اذا كانت حدوده اخلاصرة :يلحظ داء حصر البول. اذا إنحصر في منطقة احلوض :يتم التركيز على احلوض(إلتهابات جنسية ،تكيسات ،تليف).
 إضطرابات نفسية ) (Psychosomatization(نفس -جسدية).
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
 .يتم متابعة املستفيدة وفق التشخيص احملدد.
 .يرافق املعاجلة توفير املشورة.
تتضمن املعاجلة ما يلي:
 حبوب منع احلمل /البروجسترون إلحداث إنقطاعاحليض لفترة  6-3شهور.
 مضادات اإلكتئاب. مضاد لإللتهاب. .NSAIDs معاجلة إدراكية/سلوكية ).(Cognitive-Behavioralاذا فشلت املعاجلة الطبية ومت التقييم النفسي -االجتماعي:
حت ّول املريضة للتقصي اجلراحي (املنظار).

 .٥اﻟﺘﻠ ّﻴﻒ اﻟﺮﺣﻤﻲ
أورام ﺣﻤﻴﺪة  ﻋﻀﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ.

إذا وجد إزدياد متدرج في حجم الرحم ،متابعة املريضة
وطمأنتها بأن ال ضرورة للخوف من خطر اإلصابة بالسرطان.

 .تقييم الدورة احليضية وكمية الدم ،أي نزيف غير طبيعي
في الرحم ،وأوجاع احلوض في أسفل الظهر.

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .التحري عن التكديرات الناعمة الشاذة في الرحم.
 .التأكد من عدم وجود حمل.
 .التصوير الصوتي.

ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻄﺒﻲ

 .تؤخذ بعني االعتبار العالمات واألعراض التالية:
 إزدياد مستمر في حجم الرحم ،إحتمال ورم خبيث. التحري عن األمراض النسائية التي قد نتج عنها النزيفاحليضي.
 النزيف خارج أيام احليض. عسر احليض. أعراض ضغط احلوض. أعراض أمراض املثانة والبول. اإلجهاض املتكرر. اإلمساك. -إزدياد حجم البطن.

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻳﺔ
 .فحص كامل للدم والصفائح.
 .فحص احلمل.
 .فحص الغدة الدرقية.
 .فحوصات التخ ّثر ،في حالة النزيف الشديد.
اﻟﻌﻼج
 .تعتمد املتابعة على تقييم الطبيب لكل حالة ،في معظم األحوال
تكون املعاجلة وفق األعراض ،املراقبة ،الهرمونات أو باجراء
جراحة.

٧

اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت
 .جرعة بروجستيرون  10ملغ \ اليوم ،مرة أو مرتني يومي ًا في حالة النزيف الشديد ملدة  15الى  25يوم من األيام األولى
من الدورة الشهرية أو األيام العشر األولى من كل شهر ملدة  3أشهر .في احلاالت العادية تعطى  10ملغ يوميا من يوم 15
الى  25من الدورة .قد تخفف من كمية النزيف وال تؤثر على حجم الليفة.
 .حبوب منع احلمل املركبة قد تخفف من كمية النزيف وال تؤثر على حجم الليفة.
 .اللولب الهرموني :قد يخفف من كمية النزيف وال يؤثر على حجم الليفة .يستعمل في حال كانت الليفة غير مؤثرة على بطانة الرحم.
 NSAIDs .مضادات االلتهابات الالستيرويدية تعطى من اليوم الثالث الى الثامن من الدورة قد تخفف من كمية النزيف وال
تؤثر على حجم الليفة.
 .برهنت  GnRH analogsان بإستطاعتها تصغير حجم الورم ،ولكن يجب ان تستعمل فقط ألوقات محدودة.
.(synthetic selective progesterone receptor modulator) Ulipristal acetate .
 .في حال فشل هذه العالجات يجب اللجوء الى العملية اجلراحية إلستئصال األورام العضلية أو الرحم( ،حسب الوضع
اإلجنابي) بعد التشاور مع املستفيدة.
اﳌﺮاﻗﺒﺔ
عدم وجود عوارض ،املتابعة الدورية أو عند الضرورة.
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اﳉﺰء اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
ﺗﺪ¾ اﳋﺼﻮﺑﺔ /اﻟﻌﻘﻢ
 .١اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وأﺳﺒﺎﺑﻪ
 .عدم االجناب هو عدم قدرة الزوجني على احلمل بعد  12شهر ًا من اجلماع من دون إستخدام وسائل منع احلمل وبالرغم
من ممارسة العالقة اجلنسية بينهما بانتظام.
 .العقم هو حالة شائعة و يؤثر على  %15من األزواج في جميع أنحاء العالم. .
 .تدني اخلصوبة  /العقم يش ّكل حتدي ًا ملراكز الرعاية األولية جلهة حتديد أسبابها وتقدمي املشورة الالزمة للزوجني ومقاربة
اجلوانب النفسية والعاطفية والعائلية التي يعانون منها.

 .٢اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ
ويتضمن معلومات عن الزوج والزوجة:
 .العمر
 .املمارسة اجلنسية :نوعية وتوقيت املمارسة.
 .فِ هم الزوجني لإلخصاب واحلمل.

 .تاريخ املشاكل الطبية واجلراحية.
 .مشاكل طبية/صحية آنية ،مزمنة.

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻤﺮأة
ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ¶ اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ أو ﻏﺪة اﳊﻠﻴﺐ ...
أو إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻣﺘﻜﺮرة
أو اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴ ًﺎ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮاﺣﻴﺔ

ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻄﻦ واﳊﻮض

ﻋﺎدات إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺘﺪﺧﲔ ،اﻟﻜﺤﻮل...... ،

ﺗﺎرﻳﺦ اÂﻣﻮر اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ

-

ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ
اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ )اﻧﺘﻈﺎم ،اﻟﻜﻤﻴﺔ ،اøﻻم اﳌﺮاﻓﻘﺔ(..... ،
ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻨﻤﻮ ﺷﻌﺮ زاﺋﺪ
إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﻜﺮرة
ﺗﺸﻮﻫﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ¶ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﺤﻂ رﺣﻤﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻤﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إن وﺟﺪت

-

إن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ :اﳌﺪة اﻟﺘﻲ إﺳﺘﻐﺮﻗﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪة ﻟﺘﺤﻤﻞ
إن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ :اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ،اﻟﻌﻼﺟﺎت وﻣﺪﺗﻬﺎ،
ﻋﺪد اﶈﺎوﻻت وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ.... ،
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺧﻼل اﳊﻤﻞ واﻟﻮﻻدة
ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺪ ،اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة... ،

اﳉﻤﺎع

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺴﻲ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻐﺬاﺋﻲ

 اﻟﺘﻮاﺗﺮ واﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اøﻻم اﳌﺮاﻓﻘﺔ )آﻻم ¶ اﻟﺒﻄﻦ أو ¶ اﳌﻬﺒﻞ(.... ، -اﳊﻴﺎة اﳉﻨﺴﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻜﲔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﺮﺟﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ
اﻟﻨﻜﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮغ
اﻟﺘﻌﺮض ﻟúﺷﻌﺎﻋﺎت
اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺪواð

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳉﺮاﺣﻴﺔ

ﺧﺎﺻﺔ أﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ¶ اﳋﺼﻴﺘﲔ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻌﺪم ﻧﺰول اﳋﺼﻴﺘﲔ
ﻓﺘﺤﺔ دوﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺐ

ﻋﺎدات إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺘﺪﺧﲔ ،اﻟﻜﺤﻮل... ،

ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺼﻮل ﻋﻞ أوﻻد

ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺔ أﺧﺮى أو ﻣﻊ ذات اﻟﺴﻴﺪة
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻤﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أم ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺔ

اﳉﻤﺎع

اﻟﻘﺬف اﳌﺘﺄﺧﺮ
ﻗﺼﻮر ﺟﻨﺴﻲ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻔﺴﻲ  -اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﻐﺬاﺋﻲ

وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺰوج
اﻟﺘﻌﺮض ﻟüﺷﻌﺔ ،ﻟﻠﺤﺮارة أو ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
ﻟﻠﻤﺮأة:

 .قد يشير توزيع الشعر ،ومنو اجلسم والثديني إلى احتمال وجود خلل هرموني أو قصور في النمو كما في حالة ضعف الغدد
التناسلية او تضخم األنسجة في الغدة الكظرية ) ،(Adrenalأو نقص إفراز الغدة الدرقية ،أو إضطراب اإلباضة ،أو إرتفاع
معدل الهرمون املن ّبه إلفراز احلليب.
 .ومن خالل إجراء فحص كامل للحوض ،ميكن إكتشاف ضمور الرحم ،أو أية أورام ملحقة به ،أو أية إصابات لعنق الرحم،
كما يساعد على حتديد إذا كان األلم أثناء اجلماع مشكلة يجب عالجها أو آالم امليعاد ).(Endometriosis
ﻟﻠﺮﺟﻞ:

 .ميكن لفحص اخلصائص اجلنسية أن يحدد وجود أي خلل هرموني ،مثل ضعف الغدد التناسلية أو متالزمة "كالينفلتر"
)( (Klinefelterالشذوذ الوراثي  XXYاملرتبط عادة بالعقم).
 .الكشف عن وجود تضخم في الثديني ”.“Gynecomastia
 .وجود إفراز من احللمتني.
 .توزيع الشعر حول العضو الذكري وفي أنحاء أخرى من اجلسم.
 .فحص القضيب قد يكشف عن وجود إنفتاح ملجرى البول حتت القضيب أو ضيق مقدمة القلفة.
 .فحص اخلصيتني يبني حاالت الضمور واألورام ،والتك ّيسات في احلبل املنوي وإرتفاع اخلصيتينت ،أو سمك األوعية املنوية،
أو تراكم السائل حول اخلصيتني ،أو على إمتداد احلبل املنوي أو الدوالي.
يبني التاريخ الشخصي والفحص السريري أن هناك حاجة ملزيد من التقييم .في هذه احلالة يجب أن يتم التحويل الى إختصاصي.
وقد ّ

 .٣ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺿﻌﻒ اﳋﺼﻮﺑﺔ
اﳌﺮأة
 .أمراض املبيض :عدم إنتظام دورات حيض ،مما يعني أن "اإلباضة غير منتظمة" وهي حالة ال يرجح لها أن تتحسن تلقائيا.
ومن ثم تكون األعراض داللة على شيخوخة املبيضني سابقة ألوانها ،أو قصور تام (انقطاع الطمث) ،أو متالزمة تكيسات
املبيض.
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 .مشاكل الرحم :النزف غير العادي وغير املنتظم قد يكون ناجت ًا ت .إجراء فحص سريري شامل.
عن وجود تليف أو حلميات في الرحم ،إلتهاب احلوض أو غير ث .توفير املشورة املالئمة واإلحالة الى املرجع الطبي املختص
ذلك من األمراض النسائية ،ومن هنا ينبغي تقييم احلالة بعناية
اذا تطلب األمر.
وحرص .التنبه إلحتمال وجود إلتصاقات داخل الرحم.
ج .التقييم املنهجي ملختلف األسباب.
 .إنسداد قناة فالوب :أمراض إلتهاب احلوض لدى الزوجة،
ح .إعداد خطة وبدء العالج على أساس املعلومات املتجمعة
أية جراحة سابقة في احلوض.
وإعتماد إرشاد األزواج الذين يعانون من مشكالت خطيرة
 .شكوى املرأة من عسر الطمث أو من ألم اجلماع مما قد يعني
قد تهدد خصوبتهم.
أن لديها ” “Endometriosisأو حالة أخرى في احلوض.
خ .طمأنة األزواج بإعتماد شرح توضيحي لكل خطوة في
على مستوى مركز الرعاية األولية يتم التعامل مع املجاالت الواردة
العالج ،على فترات يسبق حتديدها.
أدناه أو ًال ،ومن ثم اجلوانب األخرى تباع ًا حسب توفر االمكانات:
د .إحالة األزواج الى إختصاصيني (عند اللزوم) ويجب هنا
أ .توعية الزوجني.
شرح طبيعة التكاليف املتوقعة على املدى القصير واملدى
ب .جمع املعلومات التي لها عالقة باملوضوع.
البعيد ،وفرص النجاح احملتملة عند العالج.

 .٤اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وا¿ﺟﺮاءات
أ .اﳌﺮأة
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﳌﺮأة
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺪم
ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎ çإ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

FSH, LH, Estradiol, Prolactin

¶ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

Progesterone

¶ أي ﻳﻮم

TSH, CBCD, +/- AMH, ….

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
¶ اﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﻳﻠﻲ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ اﳌﻴﻌﺎد ﻗﺒﻞ ﻓÚة
اﺑﺎﺿﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

Hysterosalpingography

ب .اﻟﺮﺟﻞ
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺮﺟﻞ
ﻓﺤﺺ اﳌﻨﻲ
spermogram

ﺗﻮﺿــﻊ اﻟÚﺗﻴﺒــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻣــﻊ اýﺘ ﻗﺒﻞ إﺣﻀــﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻨــﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ أو إﻋﻄــﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ
¶ اýﺘــ إن ﻛﺎن þﻬــﺰاً ﻟﺬﻟﻚ
أﻧﻈــﺮ ﺟﺪول اﻻرﺷــﺎدات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻲ ¶ اﺳــﻔﻞ
ﻗــﺪ ﻳﺤﺘــﺎج اﻣــﺮ ا أﻛ ﻣــﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ واﺣﺪ ﻟﻠﺘﻮﺻــﻞ إ ﲢﺪﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﳊﺎﻟــﺔ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ،
وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏ ﺣﺎﺳــﻤﺔ
وﺗﻮﺻــﻲ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺼﺤــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ﺑﺄﺧﺬ ﻋﻴﻨﺘــﲔ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﺳــﺒﻮﻋﺎن ﻋﻠﻰ اﻗﻞ

ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺪم

ﺗﻄﻠﺐ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ او ðوﻓﺤﺺ اﳌﻨﻲ:
…… FSH, Testosterone (total and free),

اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ

ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻴﺘﲔ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ

١١

إرﺷﺎدات ﳉﻤﻊ اﳌﻨﻲ ﻏﺮاض اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
 أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ٣  اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﳌﻌﺎﺷﺮة اﳉﻨﺴﻴﺔ )ﲟﻌﻨﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﺬف( ﳌﺪة-١
ﻋﺪم ﺗﻨﺎول اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ وﲢﺎﺷﻲ اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
 ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ¶ وﻋﺎء ﺻﻐ ﺟﺎف وﻣﻌﻘﻢ وﻋﺮﻳﺾ اﻟﻔﻮﻫﺔ-٢
1st fraction is most important
، ﺧﻼل ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ، واﳊﺮص. ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺴــﺎﻋﺔ ¶ أﻗﺼﻰ اﺣــﻮال،ﺘــ ﺧﻼل ﻧﺼﻒ ﺳــﺎﻋﺔý أﺧــﺬ اﻟﻌﻴﻨــﺔ ا ا-٣
 ﻳﺴــﺠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﺎء وﻗــﺖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ.ﻋﻠــﻰ اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺮارة اﳉﺴــﻢ
ﺘ ¶ ﻏﻀﻮن ﺳــﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻬﺎý وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ إ ا. وﻳﻜﺘــﺐ اﺳــﻢ أﻳﻀــﺎ،ﺑﺎﻟﻀﺒــﻂ
 {ﺎوﻟﺔ إﺑﻘﺎء اﻟﻌﻴﻨﺔ ¶ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﳊﺮارة اﳉﺴﻢ أﺛﻨﺎء ﻧﻘﻠﻬﺎ-٤

:اﳊﺪود اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﳌﻨﻲ
٢٠١٠  اﳊﺪود اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﳌﻨﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ دﻟﻴﻞ اﺘات:٤ ﺟﺪول رﻗﻢ

WHO laboratory manual for the Examination and processing of human semen
Lower reference limits (5th centiles and their 95% confidence intervals) for semen characteristics
FIFTH EDITION 2010

Parameter

Lower reference limit

Semen volume (ml)

1.5 (1.4–1.7)

Total sperm number (106 per ejaculate)

39 (33–46)

Sperm concentration (106 per ml)

15 (12–16)

Total motility (PR + NP, %)

40 (38–42)

Progressive motility (PR, %)

32 (31–34)

Vitality (live spermatozoa, %)

58 (55–63)

Sperm morphology (normal forms, %)

4 (3.0–4.0)

Other consensus threshold values
pH

≥7.2

Peroxidase-positive leukocytes (106 per ml)

<1.0

MAR test (motile spermatozoa with bound particles, %)

<50

Immunobead test (motile spermatozoa with bound beads, %)

<50

Seminal zinc (µmol/ejaculate)

≥2.4

Seminal fructose (µmol/ejaculate)

≥13

Seminal neutral glucosidase (mU/ejaculate)

≥20

12

ﻣﺮاﺿـــــﺔ اﳉﻬــــــــﺎز اﻟﺘﻨــــــﺎﺳﻠﻲ واﻟﺘﻘﺼﻲ

 .٥اﻟﻌﻼج
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﻼج
إن عالج املشكالت املرضية املعروفة محدد وواضح في املراجع العامة ،سوف نقدم موجز ًا مبسط ًا للغاية لإلستراتيجيات العامة
التي تُتبع عند تقدمي النصح واملشورة للمرضى (أنظر جدول رقم )5
ينبغي أن يتم التقييم األولي للزوجني على أساس منهجي منظم بهدف إستكمال الشطر األول من تقييم حالة تدني اخلصوبة
في غضون دورتني أو ثالث دورات تقريبا .وفيما يلي جدول زمني مقترح للزيارات:
ﺟﺪول رﻗﻢ  :٥اﳉﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺰﻳﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﳋﺼﻮﺑﺔ
اﻟﺰﻳﺎرة اÂوÈ
زﻳﺎرة ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ )وﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻴﻮﻣﲔ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ دورة اﳊﻴﺾ(
ﻣﻦ اﻓﻀﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
إﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وإﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎرﺗﲔ اÂو Èواﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﻲ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اýﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﳌﺮأة )وان ﻛﺎن ﻣﻦ اﻓﻀﻞ إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪم ¶ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ(
اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻳﺘﺄﻛﺪان ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وذات اﻟﺼﻠﺔ
اﻟﺒﺪء ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ درﺟﺎت ﺣﺮارة اﳉﺴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ واﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﳋﺼﻮﺑﺔ
اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎ çواﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ دورة ﻣﺪﺗﻬﺎ  28ﻳﻮﻣﺎ
ﻓﺤﺺ ﺑﺮوﺟﺴÚون ﺑﺎﻟﺪم
إﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪم اﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﳌﻄﻠﻮب
ﺑﲔ اﻟﺰﻳﺎرﺗﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
زﻳﺎرة إﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺷﻌﺔ ) ﺑﲔ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ دورة اﳊﻴﺾ ¶ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻌﺪام اﻟﻨﺰف(
ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺮﺣﻢ واﻟﺒﻮﻗﲔ )) (HSG - Hysterosalpingographyﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ(
اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
زﻳﺎرة ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ )اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ دورة ﻣﺪﺗﻬﺎ  28ﻳﻮﻣﺎ(
ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺸﺎء واﳌﺒﻄﻦ ﻟﻠﺮﺣﻢ )إذا دﻋﺖ اﳊﺎﺟﺔ(
اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
زﻳﺎرة ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ
اﺳﺘﺸﺎرة.
إﺳﺘﻌﺮاض ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺠﻼت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻟﺰﻳﺎرة

إعتماد ًا على النتائج السابقة (وبعد مناقشتها مع املريض شخصي ًا) يقوم الطبيب املعاين بإعداد بعض االبحاث األخرى ،قد
تشتمل على ما يلي:
 .الفحص مبنظار البطن ألغراض التشخيص (عند الضرورة).
 .إعداد الدراسات الهرمونية.
 .دراسات املناعة.
 .فحص احليوانات املنوية.
 .فحوص أخرى حسب الضرورة.

١٣
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اﳉﺰء اﻟﺜﺎ Éﻋﺸﺮ

اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ
في هذا اجلزء سنتحدث عن مرحلة إنقطاع الطمث عند النساء ،وسبل التعامل معها للوقاية من عوارض النقص في هرمون
األستروجني والعناية باملرأة بعد هذه املرحلة ،ولدعم العناية الصحية املقدمة في قسم الصحة اإلجنابية من قبل العاملني
الصحيني واألخصائيني.
 .تعريف سن إنقطاع الطمث :عند مرور سنة من إنقطاع الطمث الكلي.
 .يحدث إنقطاع الطمث الطبيعي للمرأة بني العمر  48الى  52سنة ،وهناك عدة عوامل تؤثر على بداية هذه املرحلة:
 عوامل وراثية جينية. تعدد الوالدات وإزدياد مؤشر كتلة اجلسم ) (Body Mass Indexيؤخران حدوث هذه املرحلة. التدخني ،عالج اإلكتئاب باألدوية ،والتعرض الى اإلشعاعات الكيمائية يحدث إنقطاعا مبكر ًا. -إستئصال الرحم واملبيضني جراحي ًا.

 .١ﺗﺄﺛات اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ أي ﺗﺄﺛ إﻧﺨﻔﺎض ﻫﺮﻣﻮن اﺳËوﺟﻦ  Äاﳉﺴﻢ
يؤدي إنخفاض مستوى األستروجني في اجلسم إلى تأثيرات على كل أعضاء اجلسم.
اﳉﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ
لألستروجني ع ّدة مهام في الدماغ ،لذلك فإن فقدان هذا الهرمون يحدث تغييرات وظائفية ونظامية في اجلسم.
اﻟﻬ ّﺒﺎت اﳊﺎرة
هي الظاهرة األكثر حدوث ًا نتيجة لنقص األستروجني في اجلسم ،ويستمرهذا العارض من  7أشهر الى  5سنوات بعد إنقطاع
الطمث الطبيعي ،و في حاالت نادرة قد يستمر ملدة  15سنة.
اله ّبات احلارة ميكن أن تسبب اضطرابات في النوم ،والتي تؤدي بدورها للتعب ،العصبية ،وعدم القدرة على التركيز.
ﺗﻐﻴات  Äاﳌﺰاج
لألستروجني تأثير إيجابي على املزاج وبالتالي سن انقطاع الطمث يرتبط بالشعور باإلكتئاب وتقلبات املزاج.
اﻟﺼﺪاع )ﺻﺪاع اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ(
يصير الصداع (صداع الشقيقة) أكثر ح ّدة لدى النساء اللواتي يعانني من هذه العوارض ،ألن نظام إفراز األستروجني
والبروجستيرون يصبح مفقودا في اجلسم حني بلوغ سن إنقطاع الطمث.
إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﻮﻻﺟﲔ
يؤثر األستروجني إيجابيا على "الكوالجني" والذي يؤثر بدوره على العظام واجللد ،لذلك فان خسارة الكوالجني تكون سريعة
في األعوام األولى بعد إنقطاع الطمث %30( ،من كوالجني اجللد ُيفقد في أول  5سنوات بعد إنقطاع الطمث) .معدل خسارة
الكوالجني في السنوات العشر األولى  % 2سنويا ،وهذا النقص ُيحدِ ث التج ّعدات في اجللد ،كما أنه يحدث ضمور في املهبل
ووهن في عضالت الرحم ،وقد ينتج عن ذلك هبوط في الرحم وتبول ال إرادي.
ﺿﻤﻮر  Äﺟﻬﺎزي اﻟﺒﻮل واﻟﺘﻨﺎﺳﻞ
إن النقص في األستروجن يؤ ّثر أيضا على اجلهاز البولي والتناسلي ،إذ تشير اإلحصاءات أن ثلث النساء في سن ال 50وما
فوق يعانني من مشاكل في اجلهاز البولي التناسلي ،كنشاف املهبل واإلحليل ،مما يتتسبب بإنزعاجات في املهبل كاحلكاك

واجلماع املؤلم ،إضاف ًة إلى تزايد اإللتهابات املهبلية وعسر
التبول .كما يؤثر نقص األستروجني على عضالت املثانة وقاع
احلوض الذين يصابان باإلرتخاء ويؤدي هذا إلى التبول
الالإرادي وبهبوط الرحم واملثانة.
ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﻢ
وهو مرض يسبب نقص في كتلة العظم وبالتالي يؤدي
إلى كسور في العظم .
إن نقص اإلستروجني هو عامل أساسي في خسارة الكتلة
العظمية ،فقبل إنقطاع الطمث بسنة ونصف السنة ،وللمدة
نفسها بعد إنقطاعه ،تنقص كثافة املواد غير العضوية في
نقي العظم بنسبة  % 2.5كل سنة ،مقارنة بخسارة % 0.13
كل سنة قبل إنقطاع الطمث.
إن بلوغ ذروة كثافة كتلة العظم يكون في فترة العشرين
من العمر ومن ثم تبدأ هذه الكثافة باإلنخفاض .عند
إنقطاع الطمث تزيد سرعة خسارة الكتلة العظمية لتصبح
 %31كل سنة مل ّدة  5سنوات .بعد هذه الفترة تصبح نسبة
خسارة العظم في اجلسم من  1الى  % 2كل سنة ،مما يؤثر
دراماتكي ًا على تكوين العظم ،فتحدث الكسور.
اﻟﺘﺄﺛ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ
أشارت دراسات عديدة أن النساء في سن ما بعد إنقطاع
الطمث يصبحن أكثر عرضة إلى أمراض القلب من النساء
في سن ما قبل إنقطاع الطمث ،ويعود السبب الى زيادة
في الكوليسترول الضار ) (LDLونقص في الكوليسترول
املفيد ) (HDLمما يؤدي الى تصلب الشرايني.
إن إحدى وظائف األستروجني قبل إنقطاع الطمث لدى
النساء هو زيادة الكوليسترول املفيد واحلد من الكوليسترول
الضار والكوليسترول عامة.

 .٢ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌـــﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓËة
''إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ''
تتمثل الطرق املتبعة حالي ًا ملعاجلة عوارض إنقطاع الطمث
باخلطوات التالية:
 .تقييم العوارض املوجودة.
 .إحتياجات املرأة.
 .عوامل اخلطر اخلاصة بها.
 .تاريخ عائلتها املرضي.

.٣ﺗﺪاﺑ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء  Äﻣﺮﺣﻠـﺔ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻧﻘﻄـــﺎع اﻟﻄﻤﺚ

كيف ميكن أن نخفض الزيادة في نسبة الوفيات لدى النساء
األكبر سن ًا؟
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ﻧﺼﺢ اﳌËددات ﺑﺎ¿ﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﲔ ﻟﻠﺤﺆول
دون اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺮﺋﺔ وأﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ.
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ا¿ﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي.
 .التاريخ العائلي للمرض.
 .التاريخ اإلجنابي.
 .التاريخ اإلرضاعي.
 .العمر عند بدء الطمث.
 .العمر عند مرحلة إنقطاع الطمث.
 .العمر عند أول اجناب.
واخلطوات الوقائية تتضمن القيام دوريا بالفحص الذاتي للثدي
وبالفحص لدى الطبيب النسائي ،إجراء صورة األشعة للثدي كل
سنة بعد سن الـ ( .40أو خالف ذلك حسب التاريخ العائلي)
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ ،ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺎ×
 .التاريخ العائلي املرضي.
 .ضغط الدم.
 .الكوليسترول في الدم.
 .السكري.
 .الغذاء.
 .النشاط اجلسدي.
كما يجب اإلنتباه وتقييم صحة النساء ألمراض أخرى قد
تصيبهن مثل سرطان القولون ،املبيض ،الرحم.
اﻟﻐﺬاء
خالل فترة إنقطاع الطمث يرتفع إحتمال زيادة الوزن.
الغني بالفواكه،
الغذاء املناسب لفترة إنقطاع الطمث هو الغذاء
ّ
اخلضار ،احلبوب الكاملة ،مشتقات احلليب اخلالية من الدسم
والتي ال حتتوي على الدهون املشبعة والسكر .كما أن التأكيد
على أكل الدجاج والسمك يفضل على اللحوم احلمراء.
اذا إتبعت السيدة هذه النصائح فإنها تساعد على تخفيض
نسبة الكولسترول وضغط الدم والسكري.
 -إﺿﺎﻓﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ

زيادة الكالسيوم وفيتامني د الى الغذاء تساعد على احملافظة
على صحة السيدة في مرحلة إنقطاع الطمث .زيادة
الكالسيوم في الغذاء يجب أن تبدأ حتى قبل إنقطاع الطمث.
التوصية اآلن هي أن تتناول السيدة في مرحلة إنقطاع
الطمث " 1000الى  1200ملغ" من الكالسيوم يوميا.
اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  ÄﻓËة اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ
أظهرت كل الدراسات أن القيام بالتمارين الرياضية يخ ّفض
نسبة اإلصابة بأمراض القلب وترقق العظم وبالتالي الكسور
في العظم لدى السيدات املسنات.

ﻣﺮاﺿـــــﺔ اﳉﻬــــــــﺎز اﻟﺘﻨــــــﺎﺳﻠﻲ واﻟﺘﻘﺼﻲ

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي ﻟﻠﻨﺴﺎء  Äﻣﺮﺣﻠﺔ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ
 .الوزن.
 .الطول.
 .الثديني.
 .وجود أية أمراض في املهبل/جفاف.
 .أورام في املبيض.
 .فتق املثانة.
 .فتق املستقيم.

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻳﺔ
 .فحص كامل للدم ،والـ  ،Chemistryوالبول.
 .صورة شعاعية للثديني.
 .املسحة املهبلية.
 .فحص احلمل ،عند حصول شك في تأخير امليعاد وذلك
في املراحل األولى من إنقطاع الطمث.
 .كثافة العظم ( 65عام ًا وما فوق).

 .٤اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺧﻼل ﻓËة اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ
تعتمد على الدواعي والعوارض.
إن عوارض إنقطاع الطمث ،التاريخ املرضي لعائلة املستفيدة وبالتالي عوامل اخلطر التي تؤثر على صحتها ومدى تأثيرها
على حياتها ،هي التي حتدد التدخل العالجي ،وبنا ًء على هذه املتغيرات هناك خيارات عديدة للعالج من بينها:
 .١هرمونية :املعاجلة بالهرمونات البديلة ،HRT
أو .Alendronate, Biophosphonate, SERM
 .٢غير هرمونية  :هناك العديد من احلبوب التي توفر إضافات غذائية ،كالكالسيوم.
 .٣عالجات بديلة نباتية ،مشتقات الصويا.
باإلضافة إلى:
 -١تغيير في منط العيش وتعزيز العادات الصحية اجليدة.
 -٢حتسني نوعية الغذاء والتمارين الرياضية.
 -٣اإلمتناع عن املنبهات.
ﻳﺠﺐ ان ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮاﻧﻊ اﳌﻄﻠﻘﺔ واﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

تاريخ إصابة بسرطان الثدي.
تاريخ إصابة بسرطان بطانة الرحم.
ورم في بطانة الرحم.
تليف الرحم.
.Endometriosis

نزيف مهبلي غير محدد.
تليف الثديني.
تاريخ ألمراض القلب الوعائية أو إلتهاب عضلة القلب.
إرتفاع ضغط الدم.
إرتفاع الـ .Triglyceride
جتلّط دموي في العروق.
أمراض البنكرياس.
.Hepatic Prophyria

مرض كبد مزمن.

١٧

ة إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚËﻋﺮاض اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻓÜ ﺧﻴﺎرات اﻟﻌﻼج ﻟ: ٦ ﺟﺪول رﻗﻢ

Treatment Options for Menopausal Vasomotor Symptoms
Treatment

Dosage/Regimen

Evidence of Benefit*

FDA Approved

Hormonal

Estrogen-alone or combined with progestin
Standard Dose

Conjugated estrogen 0.625 mg/d
Micronized estradiol-17b 1 mg/d
Transdermal estradiol-17b 0.0375–0.05 mg/d

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Low Dose

Conjugated estrogen 0.3–0.45 mg/d
Micronized estradiol-17b 0.5 mg/d
Transdermal estradiol-17b 0.025 mg/d

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

Ultra-Low Dose

Micronized estradiol-17b 0.25 mg/d
Transdermal estradiol-17b 0.014 mg/d

Mixed
Mixed

No
No

Conjugated estrogen 0.45 mg/d and
Estrogen combined with
estrogen agonist/antagonist bazedoxifene 20 mg/d

Yes

Yes

Progestin

Yes

No

No

No

Yes

No

No

No

No

No

Depot medroxyprogesterone acetate

Testosterone
Tibolone

2.5 mg/d

Compounded bioidentical
hormones
Nonhormonal
SSRIs and SSNRIs
Paroxetine

7.5 mg/d

Yes

Yes

Clonidine

0.1 mg/d

Yes

No

Gabapentin

600–900 mg/d

Yes

No

Phytoestrogens

No

No

Herbal Remedies

No

No

Vitamins

No

No

Exercise

No

No

Acupuncture

No

No

Reflexology

No

No

Stellate-ganglion block

Yes

No

Abbreviations: FDA, U.S. Food and Drug Administration; SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors; SSNRIs, selective serotonin
norepinephrine reuptake inhibitors. *Compared with placebo.
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١٩

ﻣﺮاﺿـــــﺔ اﳉﻬــــــــﺎز اﻟﺘﻨــــــﺎﺳﻠﻲ واﻟﺘﻘﺼﻲ

ة إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚËﻋﺮاض اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ ﻓÜ ﺧﻴﺎرات اﻟﻌﻼج ﻟ:٧ ﺟﺪول رﻗﻢ

Treatment Options for Menopausal Vaginal Symptoms
Treatment

Dosage

Evidence of Benefit*

FDA Approved

Hormonal

Estrogen Systemic
○

Standard Dose

Conjugated estrogen 0.625 mg/d
Micronized estradiol-17β 1 mg/d
Transdermal estradiol-17β 0.0375–0.05 mg/d

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

○

Low Dose

Conjugated estrogen 0.3–0.45 mg/d
Micronized estradiol-17β 0.5 mg/d
Transdermal estradiol-17β 0.025 mg/d

Yes
Yes
Yes

Yes
Yes
Yes

○

Ultra-Low Dose

Micronized estradiol-17β 0.25 mg/d
Transdermal estradiol-17β 0.014 mg/d

Mixed
Mixed

No
No

Estradiol-17β ring 7.5 micrograms/d
Estradiol vaginal tablet 25 micrograms/d
Estradiol ring 0.05 mg/d
Estradiol-17β cream 2 g/d
Conjugated estrogen cream 0.5–2 g/d

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes
Yes

No

No

Yes

Yes

Vaginal lubricants

Yes

No

Vaginal moisturizers

Yes

No

Herbal remedies and soy
products

No

No

Vaginal/Local

Nonhormonal

Estrogen agonists–antagonists
○

Raloxifene and tamoxifen

○

Ospemifene

60 mg/d

Abbreviation: FDA, U.S. Food and Drug Administration.
*Compared with placebo.
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اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﻢ

 .١اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ )رﺳﻢ رﻗﻢ (٣
 .يكون التشخيص بإجراء  Bone densitometry /DXA scanإبتداء من سن الـ  65أو أبكر في حال وجود عوامل خطر.
 .جترى على مستوى العمود الفقري القطني ) (Lumbar spineوالورك ).(Hip
رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ  :٣ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﻮرة ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﻢ
Bone densitometry
)(DXA scan
T-score
أﻛ ﻣﻦ أو ﻳﺴﺎوي 1.0 -

أﻗﻞ ﻣﻦ  1 -وأﻛ ﻣﻦ 2.5 -

أﻗﻞ أو ﻳﺴﺎوي 2.5 -

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

ﻫﺸﺎﺷﺔ ﻋﻈﻢ
Osteopenia

ﺗﺮﻗﻖ ﻋﻈﻢ
Osteoporosis

اﻟﺘﻌﺮض ﻟßﺻﺎﺑﺔ ﺑËﻗﻖ اﻟﻌﻈﺎم
 .٢ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ
ّ
 .فوق سن اخلامسة والستني.
 .التدخني ،الكحول... ،
 .اإلفراط في شرب الكافيني.
 .النقص في معدل الفيتامني د.
 .سن إنقطاع الطمث املبكر.
 .اإلصابة بالكسور سابق ًا.
 .خسارة تدريجية أو ملحوظة في القامة.
 .وجود إصابة بترقق العظام في تاريخ العائلة.
 .معاجلة أمراض الغدة الدرقية املزمنة.
 .تاريخ سابق جلراحة في اجلهاز الهضمي وعمليات الـ .Gastric bypass
 .إطار جسدي نحيف – ).(Body frame
 .تالزم اإلصابة باألمراض التالية:
 -فرط نشاط مجاورات الغدة الدرقية ).(Parathyroid

. فرط نشاط الغدة الدرقية.) األمراض اخلبيثة (ورم نخاعي.( مرض كوشنغCushing’s Disease) . إستعمال الكورتيزون ملدة طويلة. بعض أمراض الروماتيزم واملناعة الذاتية:ﻗﻖ اﻟﻌﻈﺎمËاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ا¿ﺻﺎﺑﺔ ﺑ

.التوقف عن التدخني
. نسبة الطول- الوزن القليل
.احلد من الكحول
.احلد من الكافيني
.زيادة التمارين الرياضية
.زيادة الكالسيوم في الغذاء اليومي
.زيادة فيتامني "د" في الغذاء اليومي أو من خالل تناول املتممات الغذائية
.تناول كمية مناسبة من البروتني في النظام الغذائي املتبع
.(Heparin, Steroid) اإلنتباه إلى إستعمال األدوية

.
.
.
.
.
.
.
.
.

 ادوﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻦ إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ.٣
ة إﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚË اﻻدوﻳﺔ اﳌﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﻼج ﺗﺮﻗﻖ اﻟﻌﻈﺎم ﺑﻌﺪ ﻓ:٨ ﺟﺪول رﻗﻢ

Government-Approved Drugs for Postmenopausal Osteoporosis
Generic (Brand name)

Dose and Route

Indication

Contraindications

Bisphosphonates (oral unless otherwise specified)
5 mg/d or 35 mg/wk tablet or oral
solution
10 mg/d or 70 mg/wk
tablet or oral solution

Prevention

○

Treatment

○

Alendronate + vitamin
D3 (Fosamax Plus D*,
Fosavance†)

70 mg + 2,800 IU/wk; 70 mg + 5,600 IU/wk

Treatment

○

Risedronate (Actonel)

5 mg/d p.o.; 35 mg/wk; 75 mg in 2
consecutive d/mo; 150 mg/mo

Risedronate (Atelvia)

35 mg/wk (delayed release)

Risedronate + calcium
carbonate (Actonel with
Calcium)

35 mg/wk (day 1) + 1,250 mg Ca for
no-risedronate days (days 2–7 of 7-d
treatment cycle)

Prevention +
Treatment

Ibandronate (Boniva*)

150 mg/mo; 2.5 mg/d

Prevention +
Treatment

3 mg every 3 mo I.V.

Treatment

Alendronate (Fosamax)

○
○

Prevention +
Treatment
Treatment

Abnormalities of the
esophagus
Inability to stand or sit
upright for at least 30
minutes
Hypersensitivity to any
component of this product
Hypocalcemia
Patients at increased risk
of aspiration should not
receive Fosamax oral
solution
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٢٣

ﻣﺮاﺿـــــﺔ اﳉﻬــــــــﺎز اﻟﺘﻨــــــﺎﺳﻠﻲ واﻟﺘﻘﺼﻲ

Generic (Brand name)

Indication

Dose and Route

Contraindications

Bisphosphonates (oral unless otherwise specified)
Zoledronic acid (Reclast*) 5 mg/2 y I.V.
5 mg/y I.V.

Prevention
Treatment

○
○

○

Hypocalcemia
Creatinine clearance
< 35 mL/min and acute
renal impairment
Hypersensitivity to
Zoledronic acid or any
components of this product

Parathyroid hormone
Teriparatide
(recombinant human
PTH 1-34) (Forteo)

20 µg/d s.c.

Treatment
(high Fx risk)

○

○

Hypersensitivity to
teriparatide or to any of its
excipients
Reactions have included
angioedema and
anaphylaxis

RANK ligand inhibitor
Denosumab (Prolia)

60 mg every 6 months s.c.

Treatment

○

Hypocalcemia

Estrogen prescription drugs approved for prevention of postmenopausal osteoporosis
Conjugated estrogens
(Premarin)

0.3, 0.45, 0.625, 0.9, 1.25 mg/d

Prevention

Estropipate (Ogen)

0.625 (0.75 estropipate, calculated as
sodium estrone sulfate 0.625), 1.25
(1.5), 2.5 (3.0) mg/d (in Canada, only
approved for treatment)

Prevention

17β-estradiol (Alora*)

0.025, 0.05, 0.075, 0.1 mg/d matrix
patch (twice weekly)

Prevention

0.025, 0.0375, 0.05, 0.075, 0.1 mg/d
(0.025 dose not approved in Canada)
matrix patch (once weekly)

Prevention

0.5, 1.0, 2.0 mg/d

Prevention

17β-estradiol (Climara)

17β-estradiol (Estrace)

○

○

○

17β-estradiol (Menostar*) 0.014 mg/d matrix patch (once weekly)

Prevention

17β-estradiol (Vivelle*)

0.025, 0.0375, 0.05, 0.075, 0.1 mg/d
matrix patch (twice weekly)

Prevention

17β-estradiol (VivelleDot*, Estradot†)

0.025, 0.0375, 0.05, 0.075, 0.1 mg/d
matrix patch (twice weekly)

Prevention

17β-estradiol (Estraderm) 0.05, 0.1 mg/d reservoir patch (twice
weekly)

○

Prevention

○

○
○

○

○

Undiagnosed abnormal
genital bleeding
Known, suspected, or
history of cancer of
the breast except in
appropriately selected
patients being treated for
meta- static disease
Known or suspected
estrogen-dependent
neoplasia
Active deep vein
thrombosis, pulmonary
embolism or a history of
these conditions
Active or recent (within
the past year) arterial
thromboembolic disease
(for example, stroke,
myocardial infarction)
Liver dysfunction or disease
Known thrombophilic
disorders (eg, protein C,
protein S, or antithrombin
deficiency)
Known hypersensitivity to
any of the ingredients in
this product
Known or suspected
pregnancy

Estrogen-progestin prescription drugs approved for prevention of postmenopausal osteoporosis
Conjugated estrogens +
medroxyprogesterone
acetate (continuouscyclic) (Premphase*)

0.625 mg E + 5.0 mg P/d
(2 tablets: E and E+P)

Prevention

Conjugated estrogens +
medroxyprogesterone
acetate (continuouscombined) (Prempro*)

0.3 or 0.45 mg E + 1.5 mg P/d (1 tablet);
0.625 mg E + 2.5
or 5.0 mg P/d (1 tablet)

Prevention

Ethinyl estradiol +
norethindrone acetate
(femhrt*, femHRT†)

2.5 µg E + 0.5 mg P/d (1 tablet);
5 µg E + 1 mg P/d (1 tablet)

Prevention

17β-estradiol +
norethindrone acetate
(Activella*)

0.5 mg E + 0.1 mg P/d (1 tablet);
1 mg E + 0.5 mg P/d (1 tablet)

Prevention

17β-estradiol +
norgestimate
(intermittent-combined)
(Prefest*)

1 mg E + 0.09 mg P (2 tablets:
E and E+P) 1 E tablet/d for 3 d followed
by 1 E+P tablet/d for 3 d continuously

Prevention

17β-estradiol +
levonorgestrel
(continuous-combined)
(Climara Pro*)

0.045 mg E + 0.015 mg P
(22 cm2 patch, once/wk)

Prevention

○
○
○

○

○

○
○

○

Undiagnosed abnormal
genital bleeding
Known, suspected, or
history of breast cancer
Known or suspected
estrogen-dependent
neoplasia
Active deep vein
thrombosis, pulmonary
embolism or a history of
these conditions
Active arterial
thromboembolic disease
(for example, stroke and
myocardial infarction),
or a history of these
conditions
Known liver dysfunction
or disease
Known thrombophilic
disorders (eg, protein C,
protein S, or antithrombin
deficiency)
Known or suspected
pregnancy

†

*Available in the United States but not Canada. Available in Canada but not the United States. Products not marked are
available in both the United States and Canada.
Abbreviations: p.o., by mouth; I.V., intravenous; s.c.,subcutaneous; i.m., intramuscular.
Modified from North American Menopause Society. Government-approved drugs for postmenopausal osteoporosis in the
United States and Canada. Mayfield Heights (OH): NAMS; 2012. Available at http://www.menopause.org/otcharts.pdf.
Retrieved July 2012 ,27. Reprinted with permission from the North American Menopause Society.
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اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
أﻣﺮاض اﻟﺜﺪي

أ .اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺿﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪة
إن التاريخ املرضي للمستفيدة مهم جد ًا في هذه احلالة ويجب أن يشمل:
 .تاريخ بدء العوارض ،ومدتها.
 .التاريخ اإلجنابي.
 .إستعمال الهرمونات.
 .العادات الغذائية (تناول الدهون).
 .إفرازات من احللمة.
 .تغير في حجم الثديني.
 .تغير في جلد الثديني.
 .ورم في الثدي.
 .وجع في العظم.
 .خسارة الوزن.

ب .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﻄﺮة
.
.
.
.
.
.
.
.
.

تاريخ سابق لإلصابة بسرطان الثدي.
تاريخ عائلي لإلصابة بسرطان الثدي (القرابة من الدرجة األولى).
احليض في سن مبكرة (دون الـ  12سنة).
تأخر في انقطاع احليض (بعد الـ  55سنة).
عدم اإلجناب.
املولود األول بعد الـ  30سنة .
البدانة.
الوضع اإلجتماعي.
التقدم في العمر (أكثر من  65سنة).

ت .اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
افحص املستفيدة بالنظر وهي جالسة ثم وهي واقفة واضعة يديها على اخلصر ،إبحث عن:
 .التناسق.
 .محيط الثديني.
 .موقع احللمة.
 .تغيرات في اجللد.
 .أية ندوب أو كتل.
 .إفرازات من احللمة.
 .إستسقاء في اليدين.
 .أورام صلبة حتت اإلبط وفوق الترقوة.
 .أنسجة أو كتل محسوسة في الثديني.

ث .اﻟﺘﻘﺼﻲ واﻻﺣﺎﻟﺔ
الفحص السريري للثدي :يجرى مرة كل  3سنوات بني سن الـ  20والـ  39سنة.
صورة االشعة للثدي :جترى مرة سنوي ًا إبتدا ًء من سن الـ ( 40أو خالف ذلك حسب التاريخ العائلي).
و تتم اإلحالة والتشاور بحسب النتائج.
توسع
أما بالنسبة للتصوير بالرنني املغناطيسي ) (MRIللثدي فهو أداة مفيدة للكشف وتوصيف مرض سرطان الثدي ،وتقييم مدى ّ
املرض ،وتقييم االستجابة للعالج ،يستعمل للداللة على مكان الورم بحال إجراء خزعة وليس للتقصي .يجب أن تكون نتائج التصوير
بالرنني املغناطيسي مرتبطة بالتاريخ الطبي ،ونتائج الفحص السريري ،ونتائج التصوير الشعاعي والصوتي للثدي.

2

اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ

ﺗﻘﺼﻲ ﺳﺮﻃﺎﻧﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ
 .١ﺳﺮﻃﺎن اﻟوﺳﺘﺎت
أ .ﻏﺪة اﻟوﺳﺘﺎت
تختلف باختالف مراحل العمر :عادة تصيب اإللتهابات احلادة الرجال في سن مبكرة ،بينما تصيب اإللتهابات املزمنة الصغار
كما الكبار في السن.
أما تضخم بروستات احلميد فهو يصيب حوالي  %80من الرجال ويبدأ بعد سن الـ  40ويزيد مع تقدم العمر .إن سرطان غدة
البروستات ميكنه أن يبدأ في سن الـ 40وتزيد نسبة حدوثه مع تقدم العمر ،وهو السرطان األكثر شيوعا عند الرجال بعد سن
الـ 60وجتدر االشارة هنا الى أنه ال يوجد أية عالقة بني التضخم احلميد وسرطان البروستات.

ب .اﻟﻌﻮارض
من املمكن أن يكتشف صدفة عند الفحص الروتيني للرجال (فحص االصبع وفحص الدم  )PSAوكذلك ميكن أن يسبب
عوارض شبيهة بتلك التي يسببها التضخم احلميد في البروستات:
 .كثرة التبول،
 .ضعف في دفع البول أثناء التبول أو التوقف مرة أو أكثر أثناء التبول،
 .االستيقاظ للتبول عدة مرات.
وميكن أن يتســبب ســرطان البروســتات بوجود دم في البول أو حدوث التهابات متكررة بالبول ،وقد يســبب أيضا وجود دم
في السائل املنوي.
وليس هناك عالقة مباشرة ما بني املراحل املبكرة لسرطان البروستات والقدرة االجنابية وال القدرة اجلنسية ،غير أن هنالك
العديد من العالقات غير املباشرة وذلك يعتمد على مدى تقدم مرحلة الورم من جهة وعلى أنواع العالج املستعملة.

ت .اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت
مما يؤثر على التلقيح والصحة اإلجنابية.
 .1إنسداد مجرى البول ،إلتهابات حادة في السائل املنوي ّ
 .2منع وصول احليوانات املنوية إلى اخلارج ،مسببة العقمObstructive Azoospermia :
 .3قد يحدث ضعفا في االنتصاب وهذا ال عالقة مباشرة له باملرض (السرطان) ولكنه يحصل مع تضخم البروستات على أنواعه
عند حوالي  %10من الرجال.

ث .اﻟﻌﻼج
معظم أنواع عالج البروستات قد تؤثر على القدرة اإلجنابية عند الرجال:
 .إستئصال البروستات جراحيا ينتج عنه حاالت ضعف جنسي السيما عند اإلستئصال الكلي لهذه الغدة )Radical
 (Prostatectomyونسبة ذلك في أحسن احلاالت ال تتعدى  %50غير أن أمر ًا آخر يترتب على املريض أال وهو القذف
الداخلي ) ،(Retrograde Ejaculationسواء كانت العملية جراحية أو باملنظار ،و ذلك يؤدي إلى عدم القدرة على اإلجناب.
ميكن حل تلك املشكلة عن طريق تقنيات احلمل املساعدة.

 .عالج سرطان البروستات عن طريق تعطيل هرمون الرجال  Androgen Blockيسبب ضعف في القدرة على اإلجناب بسبب
تأثر عملية توالد احليوانات املنوية ) (Depression of Spermatogenesisإضافة إلى التأثير على القدرة على اإلنتصاب
ولو أن هذا األمر األخير ميكن معاجلته باألدوية ،أو في أضعف األحوال جراحيا ).(Prosthesis
 .عالج سرطان البروستات باألدوية الكيمائية ) (Chemotherapyأو بالعالج اإلشعاعي ) (Radiotherapyيشل القدرة على توالد
احليوانات املنوية ) (Depression of Spermatogenesisوبالتالي يسبب عقما كامال عند الرجال.
 .ختاما :جند ان سرطان البروستات وهو املرض الذي يصيب الرجال في سن متأخرة ،و من املمكن ان يكون سبب ًا لضعف أو فقدان
اخلصوبة ،غير أن عالج هذا املرض بحد ذاته يتسبب في معظم احلاالت بفقدان اخلصوبة باإلضافة إلى فقدان عدة عناصر
من القدرة اجلنسية.
غير أن هذا األمر ميكن عالجه في بعض احلاالت عن طريق األدوية بالفم أو احلقن بالقضيب وغيرها .مما يحتاج عادة للتحويل
إلى مراكز عالجية متخصصة.

 .٢ﺗﻘﺼﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
أ .ﻓﺤﺺ اﳌﺴﺤﺔ اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ
أنظر ملحق رقم  1إجراءات الفحص السريري.
بعد اجراء "املسحة املهبلية" ) (Pap Smearتصنّف النتائج غير الطبيعية للفحص كالتالي:
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺤﺔ اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ
 .ضمن احلدود الطبيعية
 .التهابية
 .خاليا سطحية غير طبيعية )(Squamous cell abnormalities
 .خاليا غير عادية غير محددة التأثير )(Atypical Squamous Cells of undetermined significance - ASCUS
 .تغييرات داخل اخلاليا بدرجة منخفضة )(Low grade squamous intra epithetiallesion LSIL
 .تغييرات داخل اخلاليا بدرجة عالية )(High grade squamous intra epithetiallesion HSIL
 .خاليا سرطانية )(Squamous cell canimona

ب .اﳌﻌﺎﻳ« اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻔﺤﺺ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻟـ ٢١

ﺑﲔ ﺳﻦ اﻟـ  ٢١و ٦٥

ﺑﻌﺪ ﺳﻦ اﻟـ ٦٥

ﻻ داع ﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ

ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﳌﺴﺴﺤﺔ
اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ ﻣﺮة ﻛﻞ  ٣ﺳﻨﻮات

ﻻ داع ﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ

ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺸﺎط
اﳉﻨﺴﻲ

ﺑﲔ ﻋﻤﺮ اﻟـ  ٣٠و  ٦٥ﺳﻨﺔ:

ﻫﺬا  ﺣﺎل ﻛﺎن ﻳﺠﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ
ﺳﺎﺑﻘ ³و ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﻮرة.

ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﳌﺴﺤﺔ
اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ  HPV screening +ﻣﺮة ﻛﻞ
 ٥ﺳﻨﻮات
 ﺣﺎل اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺮﺣﻢ اﻟﻜﻠﻲ أي
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ ﺳﺘﺌﺼﺎل ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻻ داع
ﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ إﻻ  ﺣﺎل
وﺟﻮد ﻧﺘﻴﺠﺔ زرع ﻏ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ  اﻟﺮﺣﻢ
اﳌﺴﺘﺄﺻﻞ
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أﻣﺎ  ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺪة ﺗﻌﺎ· ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻏ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘ ³ﻟﻔﺤﺺ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ

٥

ﺳﺮﻃﺎﻧﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ

 ﻣﻌﺎﻳ« اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺤﺔ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ.ت
Unsatisfactory cytology
HPV unknown
(any age)

HPV negative
(age ≥ 30)

HPV positive
(age ≥ 30)

Repeat Cytology after 2-4 months

Colposcopy

Abnormal

Negative

Manage per ASCCP
Guideline

Routine screening (HPV-/unknown)
or
Cotesting @ 1 year (HPV+)

Unsatisfactory

© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

Negative cytology but Endocervical and transition zone absent or insufficient
Cytology NILM* but EC/TZ Absent/Insufficient
Ages 21-29†

Routine Screening

Age ≥ 30

HPV Negative
HPV Testing
Preferred

HPV Unknown
Repeat Cytology
@ 3 years
Acceptable

HPV Positive
HPV Testing
Preferred

HPV Testing Preferred

Cytology & HPV Genotyping
Test
@1 year

Manage per ASCCP Guideline

* Negative for intraepithelial lesion or malignancy
†
HPV testing is unacceptable for screening women ages 21-29 years

© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

1. ASCCP Updated Consensus Guidelines For Managing Abnormal Cervical Cancer Screening Tests And Cancer Precursors (August 2014)

Negative cytology but positive HPV
Management of Women ≥ Age 30, who are Cytology Negative, but HPV Positive
Repeat Cotesting
@ 1 year
Acceptable
Cytology Negative
and
HPV Negative

HPV DNA Typing
Acceptable

≥ ASC
or
HPV Positive

Repeat Cotesting
@ 3 years

HPV 16 or 18 Positive

HPV 16 and 18 Negative

Colposcopy

Repeat Cotesting
@ 1 year

Manage per
ASCCP Guideline

Manage per
ASCCP Guideline

© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

ASCUS
Management of Women with Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance
(ASC-US) on Cytology*
Repeat Cytology
@ 1 year
Acceptable
Negative

HPV Testing
Preferred

≥ ASC

HPV Positive
(managed the same as
women with LSIL)

HPV Negative

Colposcopy
Endocervical sampling preferred in women
with no lesions, and those with inadequate
colposcopy; it is acceptable for others
Routine
Screening†

Manage per
ASCCP Guideline

Repeat Cotesting
@ 3 years

* Management options may vary if the woman is pregnant or ages 21-24
†
Cytology at 3 year intervals
© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.
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ﺳﺮﻃﺎﻧﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ

LSIL
Management of Women with Low-grade Squamous Intraepithelial Lesions (LSIL)* †
LSIL with negative HPV test
among women ≥ 30 with cotesting

LSIL with positive HPV test

Acceptable

Preferred
Repeat Cotesting
@ 1 year
Cytology
Negative
and
HPV Negative

LSIL with no HPV test

Colposcopy

≥ ASC
or
HPV positive

Non-pregnant and no lesion identified
Inadequate colposcopic examination
Adequate colposcopy and lesion identified

Repeat Cotesting
@ 3 years

Endocervical sampling “preferred”
Endocervical sampling “preferred"
Endocervical sampling “acceptable”

No CIN2,3

CIN2,3

Manage per
ASCCP Guideline

Manage per
ASCCP Guideline

* Management options may vary if the woman is pregnant or ages 21-24 years
†
Management women ages 25-29 as having LSIL with no HPV test
© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

LSIL in pregnancy
Management of Pregnant Women with Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL)
Colposcopy
Preferred

Defer Colposcopy
(Until at least 6 weeks postpartum)
Acceptable

No CIN2,3*

CIN2,3

Postpartum Follow-up

Manage per ASCCP Guideline

* In women with no cytological, histological, or colposcopically suspected CIN2,3 or cancer
© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

ASC-H
Management of Women with Atypical Squamous Cells:
Cannot Exclude High-grade SIL (ASC-H)*
Colposcopy
Regardless of HPV status
No CIN2,3

CIN2,3

Manage per ASCCP Guideline

Manage per ASCCP Guideline

* Management options may vary if the woman is ages 21-24
© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

HSIL
Management of Women with High-grade Squamous Intraepithelial Lesions (HSIL)*
Immediate Loop
Electrosurgical Excision†

Colposcopy
with endocervical assessment

Or

No CIN2,3

CIN2,3

Manage per ASCCP Guideline
* Management options may vary if the woman is pregnant, postmenopausal, or ages 21-24
†
Not if patient is pregnant or ages 21-24
© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

AGC
Initial Workup of Women with Atypical Glandular Cells (AGC)
All subcategories
(except atypical endometrial cells)

Atypical Endometrial Cells

Endometrial and Endocervical Sampling
Colposcopy with endocervical sampling
and Endometrial sampling (if ≥ 35 yrs or at risk for
endometrial neoplasia*)

No Endometrial Pathology
Colposcopy

* Includes unexplained vaginal bleeding or conditions suggesting chronic anovulation
© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.
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ﺳﺮﻃﺎﻧﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ

AGC
Subsequent Management of Women with Atypical Glandular Cells (AGC)
Initial Cytology is
AGC (favor neoplasia) or AIS

Initial Cytology is
AGC - NOS
No CIN2+, AIS or Cancer

CIN2+ but no
Glandular Neoplasia

No Invasive Disease

Manage per
ASCCP Guideline

Diagnostic
Excisional
Procedure*

Cotest
@ 12 & 24 months
Both
Negative

Any
Abnormality

Cotest
3 years later

Colposcopy

* Should provide an intact specimen with interpretable margins.
Concomitant endocervical sampling is preferred

© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

CIN 1
Management of Women with No Lesion or Biopsy-confirmed Cervical
Intraepithelial Neoplasia — Grade 1 (CIN1) Preceded by “Lesser Abnormalities” * †
Follow-up without Treatment
Cotesting @ 12 months
HPV Negative and Cytology Negative

≥ ASC or HPV Positive

‡

Colposcopy

Age appropriate retesting
3 years later
Cytology Negative
+/HPV Negative
Routine Screening‡

No CIN

CIN2,3

CIN1
If persists for at least 2 years

Manage per ASCCP Guideline

Follow-up or Treatment

* “Lesser abnormalities” include ASC-US or LSIL Cytology, HPV 16+ or 18+, and persistent HPV
†
Management options may vary if the woman is pregnant or ages 21-24.
‡

͚

Cytology if age <30 years, cotesting if age ≥ 30 years
Either ablative or excisional methods.
Excision preferred if colposcopy inadequate, positive ECC, or previously treated.

© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

͚

CIN 1
Preceded by ASC-H or HSIL

Management of Women with No Lesion or Biopsy-confirmed Cervical Intraepithelial
Neoplasia — Grade 1 (CIN1) Preceded by ASC-H or HSIL Cytology
Cotesting
@ 12 & 24 months*

HPV Negative
and
Cytology Negative
at both visits

HPV Positive
or Any cytology
abnormality
except HSIL

Age-specific
Retesting
@ 3 years‡

Colposcopy

Or

Diagnostic
Excision
Procedure†

Or

Review of cytological,
histological, and
colposcopic findings

HSIL
at either visit

Manage per
ASCCP Guideline
for revised diagnosis

*Only if colposcopy was adequate and endocervical sampling is negative
†
‡

Except in special populations (may include pregnant women and those ages 21-24)
Cytology if age < 30, cotesting if age ≥ 30 years

© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

CIN 2 and 3
Management of Women with Biopsy-confirmed Cervical Intraepithelial Neoplasia –
Grade 2 and 3 (CIN2,3)*
Adequate Colposcopy

Inadequate Colposcopy or
Recurrent CIN2,3 or
Endocervical sampling is CIN2,3

Either Excision† or
Ablation of T-zone*

Diagnostic Excisional
Procedure †
Cotesting
@ 12 & 24 months

2x Negative Results

Any Test Abnormal

Repeat cotesting
@ 3 years
Routine Screening

Colposcopy
With endocervical sampling

* Management options will vary in special circumstances or if the woman is pregnant or ages 21-24
† If CIN2,3 is identified at the margins of an excisional procedure or post-procedure ECC, cytology and ECC at 4-6mo is preferred, but repeat
excision is acceptable and hysterectomy is acceptable if re-excision is not feasible.

© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.
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ﺳﺮﻃﺎﻧﺎت اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻲ

CIN 2 and 3 in special circumstances

Management of Young Women with Biopsy-confirmed Cervical Intraepithelial Neoplasia
— Grade 2,3 (CIN2,3) in Special Circumstances*
Observation — Colposcopy & Cytology*
@ 6 month intervals for 12 months
2x Cytology Negative
and Normal Colposcopy

Cotest
@ 1 year

Treatment using Excision
or Ablation of T-zone*

Colposcopy Worsens or
High-grade Cytology or
Colposcopy
Persists for 12 Months

Either Test
Abnormal

Repeat
Colposcopy/
Biopsy
Recommended

Both Tests
Negative

CIN3 or CIN2,3
persists for
24 months

Cotest
@ 3 years

Treatment
Recommended

* Either treatment or observation is acceptable, provided colposcopy is adequate. When CIN2 is specified, observation is
preferred. When CIN3 is specified, or colposcopy is inadequate, treatment is preferred.
© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

Adenocarcinoma In Situ AIS
Management of Women Diagnosed with Adenocarcinoma in-situ (AIS) during a Diagnostic
Excisional Procedure
Hysterectomy
Preferred

Conservative Management
Acceptable if future fertility desired
Margins Involved or
ECC Positive

Margins Negative

Re-excision
Re-evaluation*
Recommended @ 6 months
Acceptable

Long-term
Follow-up

* Using a combination of cotesting and colposcopy with endocervical sampling

© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

Terminology
Interim Guidance for Managing Reports using the Lower Anogenital Squamous
Terminology (LAST) Histopathology Diagnoses
Low Grade Squamous
Intraepithelial Lesion
(LSIL)*

High Grade Squamous
Intraepithelial Lesion
(HSIL)*

Manage like
CIN1

Manage like
CIN2,3

* Histopathology results only
© Copyright, 2013, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology. All rights reserved.

ASCCP Updated Consensus Guidelines For Managing Abnormal Cervical Cancer Screening Tests And Cancer Precursors (August 2014)
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اﳉﺰء اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ
اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋ اﳉﻨﺲ
 .١ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ
هي إلتهابات مرتبطة مباشرة بالعالقات اجلنسية غير احملمية.
وتتراوح اإلصابة بها وفق ًا لنوع اإللتهابات وكيفية وتوقيت التعامل معها من قبل الشخص املصاب.
من أهداف قسم الصحة اإلجنابية األساسية ،مكافحة هذه اإللتهابات بالتركيز على مسألة التوعية والتثقيف للحد من إنتشارها
بني األفراد ومعاجلتها في إطار عدد من اخلطوات نذكر بعضها:
تقدمي املشورة والتثقيف في املجال اجلنسي لألفراد من اجلنسني مع التركيز على السلوك السليم في التعاطي مع اجلنسانية
والعالقات اجلنسية.
تشجيع الوقاية املباشرة من خالل النصح بإستعمال الواقي الذكري أثناء املمارسات اجلنسية.
مما يؤدي الى احلد من إنتقالها ،ومضاعفاتها التي قد تؤدي
محاولة إكتشاف اإلصابة باكر ًا ،وتشخيصها وعالجها بشكل ف ّعال ّ
إلى اإلعتالل والوفاة.

 .٢اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ
تتطلب مكافحة اإللتهابات اجلنسية وضع إستراتيجيات صحية على املستوى الوطني للحد من تطور هذه األمراض وتفاقمها،
مما ينعكس سلب ًا بشكل خاص على األفراد املصابني وعلى املجتمع بشكل عام.
ونقترح أن تتضمن اإلستراتيجية املطلوبة العناصر التالية:

أ .اﻛﺘﺸﺎف اﳌﺒﻜﺮ
يتم إكتشاف هذه اإللتهابات من خالل:
 .البحث االستكشافي ) (Screeningللمستفيدين في قسم الصحة اإلجنابية حتى في حال عدم طلب خدمات مماثلة،
كإجراء فحص  HIVاإلختياري.
 .التقصي والسؤال عن التاريخ اجلنسي والعوارض املواكبة لإللتهابات املتناقلة جنسي ًا.

ب .اﻟﻌﻼج
ثمة إعتبارات أساسية يجب تو ّفرها في األدوية التي توصف ملعاجلة هذه اإللتهابات ،وهي ّ
تتلخص بالفعالية واألمان.

ت .اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ )(Counseling
تتم التوعية والتثقيف حول اإللتهابات املتناقلة جنسي ًا من خالل برنامج إعالمي/تثقيفي ،يتضمن كذلك برنامج ًا خاص ًا لعرض
املخاطر الناجمة عن بعض أساليب احلياة كتع ّدد الشركاء اجلنسيني وتعاطي املخدرات و بالتحديد إستعمال احلقن.
ويتوجه هذا البرنامج الى جميع شرائح املجتمع مع التركيز على الفئات العمرية األكثر عرضة وال سيما الشباب منهم ،يجب
أن تكون التوعية دائما مقرونة باخلدمات التي يجب توفرها من أجل حتقيق األهداف املرجوة.

 .٣ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻻﺻﺎﺑﺔ
يعتمد التشخيص لدى الرجال والنساء على:
 .1األعراض املختلفة اخلاصة بكل من هذه اإللتهابات.
 .2إجراء الفحص السريري لألعضاء التناسلية اخلارجية.
 .3إجراء الفحص املخبري في املركز أو عند التحويل.
 .4تقصي الصحة اجلنسية (التاريخ الطبي -السلوكيات-
إصابات سابقة).

 .٤أﻧﻮاع اﺻﺎﺑﺔ
أ .ﻣﺮض إﻟﺘﻬﺎب اﳊﻮض
)(Pelvic Inflammatory Disease, PID
ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ
هو إلتهاب في األعضاء التناسلية الداخلية العلوية للمرأة،
ويأتي أ ّول ّي ًا ك ُمضا َعفة لعدوى باحلراشف البرعمية – ْكالميديا
بالس َيالن ).(Gonorrhea
) (Chlamidyaأو َ
وقو يشمل إلتهاب بطانة الرحم ،إلتهاب البوق ،خراج البوق
واملبيض ،والتهاب الصفاق
(Endometritis, Salpingitis, Tubo-ovarian abscess,
and Pelvic peritonitis).

ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﻮرة
 .النشاط اجلنسي دون إستعمال الواقي الذكري من قِ بل الشريك.
 .تعدد الشركاء اجلنسيني.
 .عمر املستفيدة الناشطة جنسي ًا  25سنة أو أقل.
 .إلتهابات جنسية سابقة.
 .عدم اإلجناب ). (Nulliparity
 .التدخني ،الكحول.
اﻟﻌﻮارض اﳌﺼﺎﺣِ ﺒﺔ )آﻧﻴﺔ أو ﺳﺎﺑﻘﺔ(
 .ألم في أسفل البطن (احلوض).
 .إرتفاع حرارة اجلسم.
 .إفرازات مهبلية غير إعتيادية ذات رائحة كريهة.
 .ألم و/أو نزيف مهبلي عند املجامعة.
 .ألم عند التبول.
 .نزيف مهبلي في غير أوقات امليعاد.

باإلضافة إلى أحد املعايير التالية:
 .ألم عند حتريك عنق الرحم أثناء الفحص الطبي النسائي
Cervical motion tendernessعالمة ال ُثر ّيا .Chandelier sign

 .ألم عند الضغط على ملحقات الرحم ).(Adnexal tenderness

 .ألم عند الضغط على الرحم ).(Uterine tenderness

وجود إحدى املعايير التالية أو أكثرها تساعد على دقة التشخيص:
 .حرارة اجلسم أكثر من  38٫3درجة مئوية (فموية).
 .إفرازات قيح من عنق الرحم.
 .وجود عدد كبير من الكريات البيضاء في الفحص املجهري
لسائل املهبل.
 .إرتفاع معدل الترسيب ).(ESR
 .إرتفاع بروتني سي التفاعلي ).(C-reactive protein
 .إثبات مخبري إللتهاب عنق الرحم ب N. Gonorrhea
أو .C. Trachomatis
املعايير األكثر حتديد ًا:
 .إثبات وجود إلتهاب بطانة الرحم نتيجة زرع األنسجة جراء
خزعة من بطانة الرحم.
 .صورة صوتية للحوض عبر املهبل أو صورة رنني
مغناطيسي تظهر سماكة وسوائل في قنوات فالوب مع
أو بدون وجود سوائل حرة في احلوض أو خراج.
 .جراحة باملنظار.
ﻣﻌﺎﻳ ¤ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ا¦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ
 .عدم التمكن من إستبعاد تشخيص جراحي طارئ آخر
(كإلتهاب الزائدة الدودية).
 .وجود خراج داخل قناة فالوب واملبيض.
 .احلمل.
 .مرض حاد مع إستفراغ وغثيان وإرتفاع في احلرارة.
 .عدم التم ّكن من متابعة وحتمل العالج الفموي.
 .فشل العالج باملضادات احليوية عن طريق الفم.

اﺟﺮاءات ا©¨ﻳﺔ
 .فحص تعداد الدم الكامل ومعدل الترسيب وبروتني سي
التفاعلي ).(CBC, ESR, CRP
 .حتليل البول ).(Urinalysis
 .فحص إفرازات عنق الرحم بصبغة غرام وعلى ع ّينة رطبة
ﻣﻌﺎﻳ ¤اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
للس َيالن
) (Wet mount, Cervical g-stainوزرع مخبري َ
والكالميديا ).(Gonorrhea, Chlamydia
التشخيص يعتمد على وجود:
 .وجع في أسفل البطن (احلوض) عند أي سيدة ناشطة جنسي ًا  .فحص للحمل.
أو معرضة إللتهابات متناقلة جنسي ًا في غياب تفسير آخر لأللم . .فحص لـ ( HIVعند اللزوم).
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ا ﻟﺘﻬﺎﺑـــــﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠـــــﺔ ﻋﺒــﺮ اﳉﻨﺲ

اﻟﻌﻼج
يوجد بروتوكوالن للعالج تبع ًا للمريض
 -١ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻋﻴﺎدي (Out patient) ،اﳋﻴﺎرات :
1

)®Ceftriaxone 250 mg IM in a single dose (Rocephin
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إDoxycycline 100 mg orally twice a day for 14 days :
ﻣﻊ أو دونMetronidazole 500 mg orally twice a day for 14 days :

Other parenteral third-generation cephalosporin (e.g., ceftizoxime or cefotaxime) 2
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إDoxycycline 100 mg orally twice a day for 14 days :
ﻣﻊ أو دونMetronidazole 500 mg orally twice a day for 14 days :

 -٢ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ) (In patient) ،ﻟﻼﺣﺎﻟﺔ( :
1

Cefotetan 2 g IV every 12 hours
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إDoxycycline 100 mg orally or IV every 12 hours :

Cefoxitin 2 g IV every 6 hours 2
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إDoxycycline 100 mg orally or IV every 12 hours :
Clindamycin 900 mg IV every 8 hours 3
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إ:
Gentamicin loading dose IV or IM (2 mg/kg), followed by a maintenance dose (1.5 mg/kg) every 8 hours.
Single daily dosing (3–5 mg/kg) can be substituted.

ب .اﻟﺴﻔﻠﺲ/اﻟﺰﻫﺮي
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي :اﺷﺎرات اﶈﺘﻤﻠﺔ

 .اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ واﳌﺘﺄﺧﺮة

 .اﳌﺮﺣﻠﺔ ا³وﻟﻴﺔ

تبدأاملرحلة الكامنة في حال عدم تل ّقي العالج املناسب ،عند
إنحسار كل العوارض السابقة ،وميكن أن تدوم لسنوات عدة.
تبدأ املرحلة املتأخرة عادة بعد  10الى  30سنة من العدوى
األولية ،لكنها ذات خطورة بالغة كونها تشمل فقدان تنسيق
حركات اجلسم ،الشلل اجلزئي ،فقدان البصر ،إضطرابات
عقلية ،أو تض ّرر األعضاء الداخلية ،و حتى املوت.
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا©¨ﻳﺔ
VDRL / RPR .
Fluorescent Treponema Antigen .
 .فحص إلتهاب الكبد البائي  Hepatitis Bو فحص HIV
(عند اللزوم).
 .فحص املسحة املهبلية من عنق الرحم ).(Pap smear
 .فحص بول للحمل.

قرحة تناسلية غير ل ّينة وغير مؤملة ،تختفي تلقائي ًا بعد  3الى
 6أسابيع حتى بدون عالج .لكن إختفاء القرحة ال يعني بتاتاً
الشفاء ،بل إن املرض ينتقل إلى املرحلة الثانية.
 .اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ظهور طفح جلدي غير ّ
حاك في الك ّفني و/أو أخمص القدمني
خالل بضعة أسابيع من إنتهاء املرحلة األولية ،مع أو بدون
ظهور قروح غير لينة في األغشية املخاطية في الفم ،في املهبل،
أو في الشرج.
إحتمال حصول إرتفاع في حرارة اجلسم ،ألم في احللق،
تو ّرم في الغدد اللمفاوية ،تساقط غير مكتمل لشعر الرأس،
صداع الرأس ،أوجاع ووهن في العضالت ،فقدان وزن...
تختفي عوارض هذه املرحلة تلقائي ًا خالل فترة أسابيع حتى
بدون عالج ،لكن في حال عدم احلصول على العالج املناسب
سينتقل املرض إلى املرحلة الكامنة ورمبا إلى املراحل
املتأخرة من السفلس.

اﳌﻌﺎﳉﺔ
 .عالج السفلس املفضل في جميع مراحله Penicillin G ،مع
إختالف في مدة العالج حسب املرحلة.

٣

اﳌﺮﺣﻠﺔ ا³و¦ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻼج اﺳﺎﺳﻲ

 :Benzathine penicillin G 2.4 Million Unitsإﺑﺮة  اﻟﻌﻀﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻌﻼج

إﻋﺎدة اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺑﻌﺪ  6و 12ﺷﻬﺮاً
 ﺣﺎل اﳊﺎﺟﺔ ﻋﺎدة اﻟﻌﻼج:
 :Benzathine penicillin G 2.4 Million Unitsإﺑﺮة  اﻟﻌﻀﻞ ﻣﺮة أﺳﺒﻮﻋﻴ ًﺎ
ﳌﺪة  3أﺳﺎﺑﻴﻊ

 ﺣﺎل اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺴﻠﲔ
ﻟﻐ اﳊﻮاﻣﻞ:

 Doxycycline 100 mgﻣﺮﺗﺎن ﺑﺎﻟﻔﻢ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﳌﺪة  14ﻳﻮﻣ ًﺎ
أو
 ٤ Tetracycline 500 mgﻣﺮات ﺑﺎﻟﻔﻢ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﳌﺪة  ١٤ﻳﻮﻣ ًﺎ
أو
 ١ Ceftriaxone 1-2 gﺑﺎﻟﻌﻀﻞ أو ﺑﺎﻟﻮرﻳﺪ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﳌﺪة  ١٠ا  ١٤ﻳﻮﻣ ُﺎ

 ﺣﺎل اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺴﻠﲔ
ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ:

اﻟﺘﺤﺴﺲ Desensitization
 Benzathine penicillin Gﺑﻌﺪ ازاﻟﺔ
ّ

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ )(latent syphilis
اﻟﻌﻼج اﺳﺎﺳﻲ  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺒﻜﺮة
)(early latent phase

 :Benzathine penicillin G 2.4 Million Unitsإﺑﺮة  اﻟﻌﻀﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة

اﻟﻌﻼج اﺳﺎﺳﻲ  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة
)(late latent phase

 :Benzathine penicillin G 2.4 Million Unitsإﺑﺮة ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ ﻣﺮة أﺳﺒﻮﻋﻴ ًﺎ
ﳌﺪة  3أﺳﺎﺑﻴﻊ

اﳊﻮاﻣﻞ

 ﺣﺎل ﻋﺪم أﺧﺬ إﺣﺪى اﳉﺮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻣﻞ إﻋﺎدة اﻟﻌﻼج ﻛﻠﻪ

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ

إﻋﺎدة اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺑﻌﺪ  12 ،6و 24ﺷﻬﺮاً

 ﺣﺎل اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺴﻠﲔ
ﻟﻐ اﳊﻮاﻣﻞ:

 Doxycycline100 mgﻣﺮﺗﺎن ﺑﺎﻟﻔﻢ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﳌﺪة  28ﻳﻮﻣ ًﺎ
أو
 ٤ Tetracycline 500 mgﻣﺮات ﺑﺎﻟﻔﻢ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﳌﺪة  28ﻳﻮﻣ ًﺎ

 ﺣﺎل اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺴﻠﲔ
ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ:

اﻟﺘﺤﺴﺲ Desensitization
 Benzathine penicillin Gﺑﻌﺪ ازاﻟﺔ
ّ

اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )(tertiary syphilis
اﻟﻌﻼج اﺳﺎﺳﻲ
 ﺣﺎل ﻛﺎن ﻓﺤﺺ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺨﺎﻋﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻴ ًﺎ

 : Benzathine penicillin G 2.4 Million Unitsإﺑﺮة ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ ﻣﺮة أﺳﺒﻮﻋﻴ ًﺎ
ﳌﺪة  3أﺳﺎﺑﻴﻊ

 ﺣﺎل اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺴﻠﲔ
ﻟﻐ اﳊﻮاﻣﻞ:

اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ إﺧﺘﺼﺎﺻﻲ أﻣﺮاض ﺟﺮﺛﻮﻣﻴﺔ

 ﺣﺎل اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺴﻠﲔ
ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ:

اﻟﺘﺤﺴﺲ .Desensitization
 Benzathine penicillin Gﺑﻌﺪ ازاﻟﺔ
ّ

اﻟﺰﻫﺮي اﻟﻌﺼﺒﻲ )(neurosyphilis
ﻳﺴﺘﻌﺪي ﻋﻼﺟ ًﺎ ﺧﺎﺻ ًﺎ  اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﻂ
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 :Aqueous crystalline penicillin G 3-4 Million Unitsإﺑﺮة ﺑﺎﻟﻮرﻳﺪ ﻛﻞ  ٤ﺳﺎﻋﺎت
ﳌﺪة  ١٠ا  ١٤ﻳﻮﻣ ًﺎ

ا ﻟﺘﻬﺎﺑـــــﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠـــــﺔ ﻋﺒــﺮ اﳉﻨﺲ

 ﺣﺎل اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺴﻠﲔ
ﻟﻐ اﳊﻮاﻣﻞ:

 Ceftriaxone 2 gإﺑﺮة ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ أو ﺑﺎﻟﻮرﻳﺪ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﳌﺪة  ١٠ا  ١٤ﻳﻮﻣ ُﺎ

 ﺣﺎل اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺴﻠﲔ
ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ:

اﻟﺘﺤﺴﺲ Desensitization
 penicillin Gﺑﻌﺪ ازاﻟﺔ
ّ

ﻋﻼج اﻟﺸﺮﻳﻚ اﳉﻨﺴﻲ:
 ﺣﺎل ﺣﺪوث إﺗﺼﺎل ﺟﻨﺴﻲ 
ﻓ²ة  ٩٠ﻳﻮﻣ ًﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻼج اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﺴﻔﻠﺲ اﳌﺮﺣﻠﺔ ا¸و ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
إن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ ﺳﻠﺒﻴﺔ أم ﻻ

 ﺣﺎل ﺣﺪوث إﺗﺼﺎل ﺟﻨﺴﻲ 
ﻓ²ة ﺗﻔﻴﺾ ﻋﻦ  ٩٠ﻳﻮﻣ ًﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺺ

ﻋﻼج اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت.

ت .ﻓ¤وس اﻟﻮرم اﳊﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﺸﺮي )(Human PapillomaVirus, HPV
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺿﻲ
 .تواليل ) (condylomaغير مؤملة.
 .تق ّيح.
 .ألم عند املجامعة.
 .التاريخ اجلنسي.
 .حكاك.
 .إفرازات مهبلية.
 .اإلصابات بإلتهابات أخرى متناقلة جنسياً.
 .منو سريع للتالول خالل احلمل.
 .عالمات إلتهاب في املهبل.
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
 .إبحث عن تورمات أو تواليل

Exophytic
Papular
Verrucous

في الشرج ،الفم ،بني الشرج واملهبل واملشفرين.
إدبغ ب  Acetic acid 5%املناطق املصابة ملدة  2الى 5
دقائق لتبيان وجود ندوب أو جروح دالة على اإلصابة.
)اﻻﺟﺮاءات( اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا©¨ﻳﺔ
 .املسحة املهبلية )(Pap smear
 .زرع بعود قطن من عنق الرحم ،بطريقة ال بي سي آر
) (PCR for HPVاملُفرِ طة احلساسية ،أو بطريقة HPV
 digeneاألكثر ِصلة وثيقة باحلالة السريرية )more
.(relevant clinically

 .فحوصات إللتهابات أخرى متناقلة جنسي ًا في حال الشك
).(VDRL, RPR, HIV

 .فحص باملجهر املهبلي ) (Colposcopeفي مرحلة الحقة
عند اإلحالة.
اﻟﻌﻼج
.١اذا كانت التواليل خارجية:
 .إستعمال ) Trichloroaceticacid (TCAكل أسبوع
إلى أســبوعني ،حماية األنســجة احمليطة بإستعمال
.Petroleum Jelly

 إذا كان الدواء موجع ُا إغسل مكان التالول قبل وضعه. متابعة هذا العالج كل أسبوع أو حلني الشفاء. ال يستعمل هذا الدواء في حاالت احلمل وإذا كانتاألغشية املخاطية مصابة.
 .كرمي  ،Imiquimod 5 %مرة واحدة يومي ًا مبعدل  3أيام
اسبوعي ًا لـ  16اسبوع.
 .إفحص وعالج الشريك اجلنسي.
 .إذا لم يحصل أي تقدم ،اإلحالة للقيام بعالج الاليزر
والسائل البارد.
 .٢إذا كانت التواليل مهبلية:
 .إستعمال ) Trichloroaceticacid (TCAأو السائل البارد
أو العالج اجلراحي.
 .٣إذا كانت اإلصابة في عنق الرحم:
اإلحالة للتقييم واملعاجلة اجلراحية.

٥

 ﻋﻼج اﻟﺘﻮاﻟﻴﻞ ﺗﺒﻌ¼ ﳌﻮﻗﻌﻬﺎ:١ ﺟﺪول رﻗﻢ

Recommended Regimens for External Anogenital Warts (i.e., penis, groin, scrotum,
vulva, perineum, external anus, and perianus*)
Patient-Applied:
Imiquimod 3.75% or 5% cream†
OR
Podofilox 0.5% solution or gel
OR
Sinecatechins 15% ointment†

Provider–Administered:
Cryotherapy with liquid nitrogen or cryoprobe
OR
Surgical removal either by tangential scissor excision, tangential shave excision, curettage, laser, or
electrosurgery
OR
Trichloroacetic acid (TCA) or bichloroacetic acid (BCA) 80%–90% solution
*Many persons with external anal warts also have intra-anal warts. Thus, persons with external anal warts
might benefit from an inspection of the anal canal by digital examination, standard anoscopy, or high-resolution
anoscopy.
†

Might weaken condoms and vaginal diaphragms.

Recommended Regimens for Urethral Meatus Warts
Cryotherapy with liquid nitrogen
OR
Surgical removal

Recommended Regimens for Vaginal Warts
Cryotherapy with liquid nitrogen. The use of a cryoprobe in the vagina is not recommended because of the
risk for vaginal perforation and fistula formation.
OR
Surgical removal
OR
TCA or BCA 80%–90% solution
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ا ﻟﺘﻬﺎﺑـــــﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠـــــﺔ ﻋﺒــﺮ اﳉﻨﺲ

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻻوﻟﻴﺔ )ﺳﺮﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ واﻟﺜﺂﻟﻴﻞ
اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ(
يتس ّبب فيروس الورم احلليمي البشري بالقسم األكبر من سرطان
عنق الرحم ،أغلبها من نو َع ْي  16و  (HPV 16, 18) 18العا ِل َي ْي
املخاطر ) ،(High-riskكما ويس ّبب نو َع ْي  6و (HPV 6,11) 11
معظم الثآليل التناسلية.
هناك نوعان من اللقاح الذي يؤمن حماية أولية:
 .اللقاح الرباعي )(Gardasil) (6, 11, 16, 18
 .اللقاح الثنائي )(Cervarix) (16, 18
يؤمن اللقاح الرباعي كذلك وقاية عالية من التآليل التناسلية.
وينصح باللقاح بني عمر  9و  26سنة.
يعطى اللقاح على ثالث جرعات (صفر ،شهرين 6 ،أشهر)
للرباعي ،وللثنائي (صفر ،شهر 6 ،أشهر).
تستمر اإلجراءات العيادية الروتينية دون تغيير ،ال يعتبر
اللقاح عالج ًا أو عالج ًا مساعد ًا في أي من احلاالت الطبية.
لقاح :Gardasil 9
 في اآلونة االخيرة مت إصدار لقاح  Gardasil 9الذي يشملتغطية أنواع فيروس الورم احلليمي البشري  6و  11و 16
و  (Gardasil) 18كما يغطي أيضا أنواع ،45 ،33 ،31
 .58 ،52وهذه اخلمسة األخيرة مسؤولة عن ما يقارب
واحدة من خمس حاالت من سرطان عنق الرحم .

ث .اﻟﺴﻴﻼن Gonorrhea
اﻟﺴﻴﻼن Gonorrhea
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺿﻲ
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك اﻓﺮازات ﺻﺪﻳﺪﻳﺔ )ﻗَ ْﻴﺤ ّﻴﺔ(؟
أ Ìﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﻮل.
أوﺟﺎع  أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ.
إﻓﺮازات ﺷﺮﺟﻴﺔ.
أوﺟﺎع  اﳌﻔﺎﺻﻞ.
ﺣﺮارة.
أ Ìﻋﻨﺪ اÏﺎﻣﻌﺔ.
ﻋﻮارض إﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ أو ﺳﺎﺑﻘﺔ.
وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.
ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪي.
ﻋﻼﻣﺎت إﻟﺘﻬﺎب  اﳌﻬﺒﻞ.
اﻋﺮاض ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ:
 إﻓﺮازات ﻗﻴﺤﻴﺔ ﻣﻦ ا¸ﺣﻠﻴﻞ. ﺗﻌﺴﺮ  اﻟﺒﻮل. -أ Ìﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﻮل.

 .ينصح بإعطاء الـ  Gardasil 9لإلناث اللواتي تتراوح
أعمارهم بني  9إلى  26سنة للوقاية من:
 سرطانات عنق الرحم ،الفرج ،املهبل ،والشرج الناجتةعن أنواع فيروس الورم احلليمي البشري  16و  18و 31
و  33و  45و  52و .58
 الثآليل التناسلية الناجمة عن أنواع  6و .11 العديد من اآلفات السابقة للتسرطن أو خلل بتنسج عنقالرحم والفرج واملهبل ،والشرج الناجمة عن أنواع ،6
 ،52 ،45 ،33 ،31 ،18 ،16 ،11و .58
 .كما يعطى أيضا للذكور الذين تتراوح أعمارهم بني 9
و  15سنة من أجل تغطية :
 سرطان الشرج الناجت عن أنواع ،45 ،33 ،31 ،18 ،16 ،52و .58
 الثآليل التناسلية الناجمة عن أنواع  6و .11 أورام الشرج Anal intraepithelial neoplasiaبالدرجات  ،2 ،1و  3الناجمة عن أنواع ،18 ،16 ،11 ،6
 ،52 ،45 ،33 ،31و .58
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
تغ ّيرات غير طبيعية في اخلاليا على .Pap smear
(راجع سابق ًا)

٧

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
اﻟﺘﻨﺒﻪ إ:
 ﺣﺮارة اﳌﺮﻳﺾ. اﻟﻄﻔﺢ اﳉﻠﺪي. أ  Ìاﳌﻔﺎﺻﻞ.ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺤﺺ اﳌﻬﺒﻠﻲ اﻧﺘﺒﺎه ا:
 أ Ìﻋﻨﺪ ﲢﺮﻳﻚ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ. أ Ìﻋﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﳊﻮض ).(Adnexa أﻳﺔ إﻓﺮازات ﻗﻴﺤﻴﺔ أو ﻏÖﻫﺎ )ﺻﻔﺮاء أو دﻣﻮﻳﺔ(.ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ ،اﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻓﺮازات ﺻﺪﻳﺪﻳﺔ )ﻗَ ْﻴﺤ ّﻴﺔ( ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﻮل اﻟﺼﺒﺎﺣﻲ ،وﺗﻌﺴﺮ اﻟﺒﻮل.
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸ﻳﺔ
 زرع ﻋﻴﻨﺔ ﻟÙﻓﺮازات )إﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻮد ﻗﻄﻦ ﻣﻌﻘﻢ داﺧﻞ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ أو داﺧﻞ اﻻﺣﻠﻴﻞ)ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ( ﳌﺪة  ٢٠ا  ٢٥ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﺛﻢ وﺿﻌﻪ  أﻧﺒﻮب ﺧﺎص.
 ﻓﺤﺺ ﻟÙﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻔﻠﺲ )(VDRL\RPR ﻓﺤﺺ ﻟﻠﺤﻤﻞ.اﻟﻌﻼج
 Ceftriaxoneﻏßة ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ ﻣﺮة واﺣﺪة )®(Rocephin

250 mg
+
 Azithromycin 1gﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة )®(Zithromax
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ.
ﻣﻌﺎﳉﺔ إﺣﺘﻤﺎل )) (Chlamydiaإﻧﻈﺮ ﻻﺣﻘ.(á
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ.

ج .اﳊﺮاﺷﻒ اﻟ¨ﻋﻤﻴﺔ Chlamydia
اﳊﺮاﺷﻒ اﻟ¨ﻋﻤﻴﺔ Chlamydia
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺿﻲ
إﻓﺮازات ﻏ Öﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﺷﻌﻮر ﺑﺤﺮﻳﻖ  اﳌﻬﺒﻞ وﺣﻜﺎك.
ﻋﺴﺮ اﻟﺒﻮل.
ﺗﻌﺮض ﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋ ßاﳉﻨﺲ.
أ Ìﻋﻨﺪ اÏﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﺪ äاﳋﺼﻮﺑﺔ) .ﺻﻌﻮﺑﺔ  اﳊﻤﻞ(
ﻋﻮارض إﻟﺘﻬﺎب  اﳌﻬﺒﻞ.
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺨﺼﻲ
ﳑﺎرﺳﺔ اﳉﻨﺲ ﻏ Öا åﻣﻦ
ﺷﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻼل ا¸ﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ.
أﻛ èﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﺧﻼل ا¸ﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ.
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
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اﻓﺮازات ﻗﻴﺤﻴﺔ.
أ Ìﻋﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﳊﻮض ).(Adnexa

ا ﻟﺘﻬﺎﺑـــــﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠـــــﺔ ﻋﺒــﺮ اﳉﻨﺲ

أ Ìﻋﻨﺪ ﲢﺮﻳﻚ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ.
ﺣﺮارة ) ٣٨٫٣وﻣﺎ ﻓﻮق(.
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸ﻳﺔ
) Chlamydia PCRﻛﻠﻔﺘﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴﺒﻴ(á
زرع ﻟÙﻓﺮازات.
ﻓﺤﺺ ﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ أﺧﺮى ).(HIV\ VDRL\ RPR
ﻓﺤﺺ ﻟﻠﺤﻤﻞ.
اﻟﻌﻼج
 Azithromycin 1gﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة
أو
 Doxycycline 100 mgﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮﺗﺎن ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ٧أﻳﺎم
اﻟﻌﻼج اﻟﺒﺪﻳﻞ
 Erythromycin base 500 mgﺑﺎﻟﻔﻢ  ٤ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ ُﺎ ﳌﺪة  ٧أﻳﺎم
أو
 Erythromycin ethylsuccinate 800 mgﺑﺎﻟﻔﻢ  ٤ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ٧أﻳﺎم
أو
 Levofloxacin 500 mgﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ٧أﻳﺎم
أو
 Ofloxacin 300 mgﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮﺗﺎن ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ٧أﻳﺎم
ﻋﻼج اﳊﻮاﻣﻞ
 Azithromycin 1gﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة
أو
 Amoxicillin 500 mgﺑﺎﻟﻔﻢ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ٧أﻳﺎم
أو
 Erythromycin base 500 mgﺑﺎﻟﻔﻢ  ٤ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ ُﺎ ﳌﺪة  ٧أﻳﺎم
أو
 Erythromycin base 250 mgﺑﺎﻟﻔﻢ  ٤ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ ُﺎ ﳌﺪة  ١٤ﻳﻮﻣá
أو
 Erythromycin ethylsuccinate 800 mgﺑﺎﻟﻔﻢ  ٤ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ٧أﻳﺎم
أو
 Erythromycin ethylsuccinate 400 mgﺑﺎﻟﻔﻢ  ٤ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ١٤ﻳﻮﻣá
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻼج اﻟﺰوج )اﻟﺸﺮﻳﻚ( ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﺑﻌﺪ ﺣﻮا ëأﺳﺒﻮﻋﲔ.
اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﻔﺎء ) (Test of cureﺿﺮوري ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ أو  ﺣﺎل إﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻮارض.

ح .اﻟﻬﺮﺑﺲ
اﻟﻬﺮﺑﺲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺿﻲ
ﻗﺮوح \ إﺣﻤﺮار  ا¸ﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ \ اﻟﻔﻢ.
آﻻم  اﻟﻌﻀﻼت \ اﳌﻔﺎﺻﻞ \ ا¸ﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ.
ﺣﺮارة \ ﺣﻜﺎك.

٩

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻣﺎء ﻣﺆﳌﺔ ) (Vesiculesﻋﻠﻰ ا¸ﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،ﳑﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ )(Infected
وﻣﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﻘﻴﺢ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸ﻳﺔ
زرع اﻓﺮازات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ال ﺑﻲ ﺳﻲ آر )(PCR
ﻓﺤﻮﺻﺎت أﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )(HbsAg, HIV
)ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي(
اﻟﻌﻼج
ﻟÀﻟﺘﻬﺎب او¾:
  Acyclovir 400 mgﺑﺎﻟﻔﻢ  ٣ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ١٠-٧أﻳﺎمأو
  Acyclovir 200 mgﺑﺎﻟﻔﻢ  ٥ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ١٠-٧أﻳﺎمأو
  Valacyclovir 1 gﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮﺗﺎن ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ١٠-٧أﻳﺎمأو
  ٣ Famciclovir 250 mgﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ١٠-٧أﻳﺎم ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﲤﺪﻳﺪ ﻓ²ة اﻟﻌﻼج ﺑﺤﺎل ﻛﺎن اﻟﺸﻔﺎء ﻏ Öﺗﺎم ﺑﻌﺪ.ﻟÀﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ
  Acyclovir 400 mgﺑﺎﻟﻔﻢ  ٣ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ٥أﻳﺎمأو
  Acyclovir 800 mgﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮﺗﺎن ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ٥أﻳﺎمأو
  Acyclovir 800 mgﺑﺎﻟﻔﻢ  ٣ﻣﺮات ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة ﻳﻮﻣﲔأو
  Valacyclovir 500 mgﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮﺗﺎن ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ٣أﻳﺎمأو
  Valacyclovir 1 gﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮة ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ٥أﻳﺎمأو
  Famciclovir 125 mgﻣﺮﺗﺎن ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة  ٥أﻳﺎمأو
  Famciclovir 1gﻣﺮﺗﺎن ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة ﻳﻮم واﺣﺪأو
  Famciclovir 500 mgﻣﺮة واﺣﺪة ﺛﻢ  250 mgﻣﺮﺗﺎن ﻳﻮﻣﻴ áﳌﺪة ﻳﻮﻣﲔﻟﻜﺒﺢ اﻻﻟﺘﻬﺎب )  (Suppressive Therapyﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﺘﻜﺮرة
  Acyclovir 400 mgﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮﺗﺎن ﻳﻮﻣﻴáأو
  Valacyclovir 1gﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮة ﻳﻮﻣﻴáأو
 Famciclovir 250 mg -ﻣﺮﺗﺎن ﻳﻮﻣﻴá
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١١

ا ﻟﺘﻬﺎﺑـــــﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠـــــﺔ ﻋﺒــﺮ اﳉﻨﺲ

:ﻋﻼج اﳌﺮأة اﳊﺎﻣﻞ

Indication

Acyclovir

Valacyclovir

Primary or first-episode
infection

400 mg orally, three times daily, for
7–10* days

1 g orally, twice daily, for 7–10*
days

Symptomatic recurrent
episode

400 mg orally, three times daily, for 5
days or 800 mg orally, twice daily, for
5 days

500 mg orally, twice daily, for
3 days or 1 g orally, daily, for 5
days

Daily suppression

400 mg orally, three times daily, from
36 weeks estimated gestational age
until delivery

500 mg orally, twice daily, from
36 weeks estimated gestational
age until delivery

Severe or disseminated
disease

5–10 mg/kg, intravenously, every 8
hours for 2–7 days, then oral therapy
for primary infection to complete 10
days

*Treatment may be extended if healing is incomplete after 10 days.
Adapted from Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2006 [published erratum appears in MMWR Recomm Rep
2006;55:997]. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recomm Rep 2006;55(RR–11):1–94.

(Bacterial Vaginosis, BV)  إﻟﺘﻬﺎب اﳌﻬﺒﻞ اﳉﺮﺛﻮﻣﻲ.خ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺿﻲ
 إﻓﺮازات ﻏﺰﻳﺮة رﻏﻮﻳﺔ ﺑﻠﻮن أﺑﻴﺾ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺮﻣﺎديﺎﻣﻌﺔÏ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ا، راﺋﺤﺔ ﻣﻬﺒﻠﻴﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ ﺣﺎﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا¸ﻳﺔ
 إﺣﻤﺮار اﳌﻬﺒﻞﻬﺮي ﻟﻼﻓﺮازات اﳌﻬﺒﻠﻴﺔÏ( ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ اclue cells)  وﺟﻮد ﺧﻼﻳﺎ دﻟﻴﻠﺔ(pH ≥ 4.5)  درﺟﺔ ﺣﻤﻮﺿﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ  اﳌﻬﺒﻞ(KOH)  اﻧﺒﻌﺎث راﺋﺤﺔ ﻛﺮﻳﻬﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺴﻤﻚ اﻟ َﻨﺘِﻦ ﻋﻨﺪ زﻳﺎدة ﻗﻄﺮﺗﲔ أو ﺛﻼث ﻣﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮمﻋﻠﻰ اﻓﺮازات اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ اﳌﻤﺪودة ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ زﺟﺎﺟﻴﺔ
(Positive “whiff” test“)
اﻟﻌﻼج
  اﻟﻔﻢ ﻣﺮﺗﺎن  اﻟﻴﻮم ﳌﺪة ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎمMetronidazole 500 mg أو
 أﻳﺎم٥  ﳌﺪةá اﳌﻬﺒﻞ ﻣﺮة ﻳﻮﻣﻴß ﻋ5 g ,Metronidazole gel 0.75 % أو
 أﻳﺎم٧ ﻣﺴﺎء ﳌﺪة
اﳌﻬﺒﻞ
ßﻋ
5
g
,Clindamycin
cream
2
%
ً

:وﺗﻮﻛﻮل اﻟﺒﺪﻳﻞßاﻟ
 ﳌﺪة ﻳﻮﻣﲔá ﻳﻮﻣﻴTinidazole 2 g أو
 أﻳﺎم٥  ﳌﺪةá ﻳﻮﻣﻴTinidazole 1 g أو
 أﻳﺎم٧  ﳌﺪةá ﺑﺎﻟﻔﻢ ﻣﺮﺗﺎن ﻳﻮﻣﻴClindamycin 300 mg أو
 أﻳﺎم٣  ﲢﻤﻴﻠﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم ﳌﺪةClindamycin 100 mg . ﺳﺎﻋﺔ٧٢ ﻣﻊ اﻧﺘﺒﺎه أن ﲢﺎﻣﻴﻞ اﻟﻜﻠﻴﻨﺪاﻣﻴﺴﲔ اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﳌﺪة
. ﻣﻦ اﳊﻤﻞ ﺗُﻌﺎﻟﺞ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﺾ إﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮﻻدة اﳌﺒﻜﺮةäاﳌﺮﻳﻀﺔ اﳊﺎﻣﻞ  اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎ

 ﻋﻼﻣﺎت وﻋﻮارض اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ:٢ ﺟﺪول رﻗﻢ

Causes, Symptoms, and Signs of Vaginitis
CLINICAL SYMPTOMS
TYPE

ETIOLOGY

Bacterial
vaginosis

Gardnerella vaginalis, Malodorous; homogenous; Not primary
Mycoplasma hominis clear, white, or gray; fishy symptom
odor
Anaerobic bacteria:
Prevotella species,
Mobiluncus species

Trichomoniasis

Trichomonas
vaginalis

Green-yellow, frothy

Not primary
Pain with sexual
intercourse,vaginal symptom
soreness, dysuria

Vulvovaginal
candidiasis

Candida albicans,
Candida krusei,
Candida glabrata

White, thick, lack of odor

Burning, dysuria,
dyspareunia

Frequent

Signs of
inflammation,
edema

Yellow, greenish, lack of
odor

Vaginal dryness,
pain with sexual
intercourse

Rare

Vestibule thin and dry;
Vagina mildly
labia majora lose their
erythematous,
easily traumatized subcutaneous fat; labia
minora irritated and
friable

Yellow or gray

Intense pain,
dyspareunia,
postcoital bleeding

Intense

Erythema with
friable epithelium

Erosions, white plaques

Burning on acute
contact,soreness

More likely in
allergic
reactions

Vulvar erythema
possible

Erythema with or
without edema;
vesicles or bullae rare

Atrophic vaginitis Estrogen deficiency

Erosive lichen
planus

Etiology is unknown

DISCHARGE

Irritant or allergic Contact irritation or Minimal
contact dermatitis allergic reaction with
episodic flares

PAIN

CLINICAL SIGNS
PRURITUS VAGINA
Not primary
symptom

No signs of
inflammation

VULVA
Unaffected

Vestibular erythema
Signs of
may be present
inflammation,
“strawberry cervix”
Excoriations
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د .ﻓ¤وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮي )(HIV
أﻫﺪاف اﻟﻌﻼج
 .تخفيف اإلعتالل والوفيات املرتبطة بفيروس نقص املناعة
البشرية ). (HIV
 .تعزيز جودة احلياة ).(Quality of life
 .حتسني مدة احلياة املتوقعة ).(Enhance life expectancy
 .إستعادة الوظيفة املناعية واحملافظة عليها.
 .قمع احلِ ْمـل الفيروسي ) (Viral loadإلى أقصى ح ّد
وألطول مدة ممكنة.
 .منع تط ّور األشكال املقاوِ مة من الفيروس.
 .تخفيض خطر إنتقال الفيروس:
 التع ّرض غير املهني :الشريك(ة) اجلنسي(ة) – األطفال التع ّرض املهنياﻟﻔﺤﺺ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة
من الضروري أن يكون فحص الدم للـ  HIVطوعي ًا ،وكذلك تقدمي
املشورة  ،ويجب إلتزام الفريق الطبي باملعايير التالية :املوافقة،
اخلصوصية ،تقدمي املشورة ،النتائج الصحيحة للتحاليل ،والصلة
املتكاملة بخدمات العناية والعالج والوقاية .اإلكراه على إجراء
فحص الدم للـ  HIVليس مبناسب بتات ًا ،أكان مقترح ًا من ُمق ِّدمي
اخلدمة الصحية أو من شريك(ة) أو من أحد أفراد العائلة.
على وجه التحديدُ ،يفترض إجراء الفحص وتقدمي املشورة في
احلاالت التالية:
 .األشخاص الذين يبدون عوارض توحي بعدوى الـ .HIV
 .الشركاء اجلنسيني ألشخاص مصابني بـ .HIV
 .مدمني املخدرات باحلقن.
 .الرجال املثليني ).(Men who have sex with men
 .املتحولني جنسي ًا وعامالت اجلنس.
 .األطفال حتت عمر  18شهر ألمهات مصابات بعدوى الـ .HIV
 .كما يستحسن أن يتولى مز ِّود العناية الصحية تقدمي
املشورة ألفضلية إجراء فحص الـ  HIVللنساء احلوامل
مع الفحوصات الروتينية األخرى كاحلصبة األملانية
والتوكسوبالزما والسفلس وفيروس الكبد...
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻔ¤وس
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ّ
)Pre exposure prophylaxis (PrEP
هي الوسيلة الوقائية اليومية من خالل تناول األدوية املضادة
للفيروس القهقري ) (Antiretroviral drugs, ARVمن قِ َبل
األشخاص املع ّرضني لكن غير املصابني بعدوى الـ HIV
بهدف منع إصابتهم بالعدوى .وتكون الوقاية الدوائية في تلك
احلاالت عبر:

 .جرعة فموية يومية من تينوفوفير  300ملغ،
 .أو مزيج ثابت من تينوفوفير  300ملغ/إمتريسيتابني
 200ملغ بالفم يومي ًا.
 .ولقد ثبتت فعالية تلك املقاربة باإلشتراك مع طرق وقائية
سلوكية أخرى (كاستعمال الواقي الذكري) في التخفيف
من خطر اإلصابة بعدوى الـ .HIV
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻔ¤وس
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ّ
)Post exposure prophylaxis (PEP
)ﺟﺪول رﻗﻢ (٣

هدفها تخفيف احتمال التقاط عدوى الـ  HIVبعد التعرض
املهني (أ ّولي ًا ضمن القطاع الصحي) أو من خالل االتصال
اجلنسي .إن أي عامل صحي بحاجة لهذا النوع من الوقاية إذا
أصيب (عن طريق اخلطأ) بغرزة إبرة أو شطب بآلة حادة كانت
قد إستُعمِ لت لسحب دم أو حقن دواء أو إجراء عمل جراحي
لشخص من احملتمل أن يكون مصاب ًا بعدوى الـ  .HIVاألفراد
املؤهلون لتلقي الوقاية الدوائية في احلاالت التالية:
ّ
 .إذا حصل التعرض خالل الـ  72ساعة املاضية.
 .والشخص الذي ُيحتمل أن يكون قد تع ّرض ليس مصاب ًا
بعدوى الـ .HIV
 .والشخص املصدر مصاب بعدوى الـ  HIVأو حالة عدواه
بالـ  HIVمحتملة لكن غير مؤ ّكدة.
مثالي ًا في تلك احلاالت ،يجب بدء الوقاية الدوائية  PEPخالل 4
ساعات أو في أقرب وقت ممكن خالل  72ساعة بعد التع ّرض.

ال جدوى من إستعمال الوقاية الدوائية  PEPبعد التعرض في
احلاالت التالية:
 .إذا كان الشخص املع ّرض حالي ًا مصاب ًا بعدوى الـ HIV
من خالل تع ّرض سابق للفيروس.
 .إذا كان التع ّرض ال يشكل خطر إنتقال العدوى ،كما في
احلاالت التالية:

 تع ّرض جلد سليم (أي جلد غير مصاب بخدوش أو جروحأو دمل نازفة) لسوائل جسدية ُيحتمل أن تكون ُمعدية.
لواق ذكري طوال االتصال
 جماع مع إستعمال صحيح ٍاجلنسي ،مع بقاء الواقي سليم ًا حتى نهاية االتصال.
 أي تع ّرض لسوائل جسدية غير ُمعدية (كالبراز ،اللعاب،البول ،العرق).
 التع ّرض لسوائل جسدية مصدرها شخص معروف أنهغير مصاب بعدوى الـ .HIV
 -إذا حصل التع ّرض منذ أكثر من  72ساعة.

١٣

( املستعمل في تلك احلاالت يتك ّون من عاملَ ْنيAntiretroviral drugs, ARV) إن نظام األدوية املضادة للفيروس القهقري
لنوكليوزيد التناظرية صا َّد ْين للناسخ العكسي
(Tenofovir / emtricitabine) إمتريسيتابني/( مثل تينوفوفيرtwo nucleoside-analogue reverse-transcriptase inhibitors)
:) إذاTenofovir / lamivudine) الميفودين/أو تينوفوفير
(Antiretroviral therapy)  الشخص املصدر لم يستعمل بتات ًا سابق ًا أدوية مضادة للفيروس القهقري.
. مقاوِ مة لألدوية املضادة للفيروس القهقريHIV  أو إذا كان من غير احملتمل أن يكون الشخص املصدر مصاب بعدوى.
 ريتونافير/ميكن النظر في نظام مك َّون من عاملَ ْني آخر ْين لنوكليوزيد التناظرية صا َّد ْين للناسخ العكسي مثل لوبينافير
 ويخضع لعالج باألدوية املضادة للفيروسHIV ( في حال كان الشخص املصدر مصاب ًا بعدوى الـLopinavir/ritonavir)
.( وكان معلوم ًا أن لديه مقا َومة ملضادات الفيروس القهقريAntiretroviral therapy) القهقري
. يوم28 إن مدة العالج املوصى بها بعد التعرض للفيروس هي
HIV  للشخص الذي تع َرض للفيروس يت ّم في أقرب وقت بعد التع ّرض لتحديد وضعه األساسي بالنسبة لـHIV فحص دم
. بعد شهرين وأيض ًا بعد أربعة أشهر من التع ّرضHIV  كما و ُيعاد إجراء فحص دم،)(بعد تقدمي املشورة واملوافقة
Post exposure prophylaxis (PEP) وس¤اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻔ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ: ٣ ﺟﺪول رﻗﻢ
ّ

Human Immunodeficiency Virus (HIV) Postexposure Prophylaxis (PEP) Regimens
Preferred HIV PEP Regimen
Raltegravir (Isentress; RAL) 400 mg PO twice daily
Plus
Truvada, 1 PO once daily
(Tenofovir DF [Viread; TDF] 300 mg + emtricitabine [Emtriva; FTC] 200 mg)
Alternative Regimens
(May combine 1 drug or drug pair from the left column with 1 pair of nucleoside/nucleotide reverse-transcriptase
inhibitors from the right column; prescribers unfamiliar with these agents/regimens should consult physicians
familiar with the agents and their toxicities)a,b
Raltegravir (Isentress; RAL)

Tenofovir DF (Viread; TDF) + emtricitabine
(Emtriva; FTC); available as Truvada

Darunavir (Prezista; DRV) + ritonavir (Norvir; RTV)
Tenofovir DF (Viread; TDF) + lamivudine (Epivir; 3TC)
Etravirine (Intelence; ETR)
Rilpivirine (Edurant; RPV)
Atazanavir (Reyataz; ATV) + ritonavir (Norvir; RTV)

Zidovudine (Retrovir; ZDV; AZT) + lamivudine
(Epivir; 3TC); available as Combivir
Zidovudine (Retrovir; ZDV; AZT) + emtricitabine
(Emtriva; FTC)

Lopinavir/ritonavir (Kaletra; LPV/RTV)
The following alternative is a complete fixed-dose combination regimen, and no additional antiretrovirals are
needed: Stribild (elvitegravir, cobicistat, tenofovir DF, emtricitabine)

14

١٥

ا ﻟﺘﻬﺎﺑـــــﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠـــــﺔ ﻋﺒــﺮ اﳉﻨﺲ

Alternative Antiretroviral Agents for Use as PEP Only with Expert Consultationb
Abacavir (Ziagen; ABC)
Efavirenz (Sustiva; EFV)
Enfuvirtide (Fuzeon; T20)
Fosamprenavir (Lexiva; FOSAPV)
Maraviroc (Selzentry; MVC)
Saquinavir (Invirase; SQV)
Stavudine (Zerit; d4T)
Antiretroviral Agents Generally Not Recommended for Use as PEP
Didanosine (Videx EC; ddI)
Nelfinavir (Viracept; NFV)
Tipranavir (Aptivus; TPV)
Antiretroviral Agents Contraindicated as PEP
Nevirapine (Viramune; NVP)

(Pretreatment evaluation) ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻼج
.HIV ( كما واألعراض السابقة واآلن ّية ذات الصلة بالـClinical stage) من الضروري حتديد املرحلة السريرية
:يجب إجراء التحاليل التالية لكل مريض جديد خالل أول معاينة
. للتأكد من وجود العدوىHIV  فحص دم مضادات الـ.
.(CD4+ cell count)  ع ّد اخلاليا التائية.
.(Viral load)  في بالزما الدمHIV  احلِ ْمل الفيروسي للـ.
. فحص البول،SGOT SGPT  أنزميات الكبد، ال ْكرِ ياتينني،(CBC)  تعداد الدم الكامل.
. للسفلسVDRL .
.(PPD tuberculin skin test)  فحص السل عبر اجللد.
.A(HAV IgG)  ضد فيروس التهاب الكبد أG  الغلوبولني املناعي.
.B(HBsAg)  املستضد السطحي اللتهاب الكبد ب.
.B(HBc IgG)  ضد صميم فيروس التهاب الكبد بG  الغلوبولني املناعي.
.C(HCV IgG)  ضد فيروس التهاب الكبد ثG  الغلوبولني املناعي.

.(Pap smear)  ومسحة عنق الرحم عند النساء.
:(CD4+ cell count interpretation) تفسير تعداد اخلاليا التائية

.(Strongest predictor of disease progress)  أقوى دليل تن ّبؤي على تق ّدم املرض.

. في نسبة اخلاليا التائية%3  أو في حال تع ّدى، في العدد املطلق%30  يكون التغيير ذو أهمية في حال تع ّدى.
( مقبو ًال إذا ارتفع ع ّد اخلاليا التائيةAntiretroviral therapy)  ُيعتبر التجاوب مع األدوية املضادة للفيروس القهقري.
. كل سنة3ملم/ خل ّية150  الى100 ( بنسبةCD4+ cell count)
. ثم ميكن إجراء الفحص سنوي ًا، أشهر إلى أن تصبح مستق ّرة6  الى3  يجب إجراء فحص تعداد اخلاليا التائية كل.
:(Viral load monitoring) مراقبة احلِ ْمل الفيروسي

. تقييم التجاوب مع العالج.
.(Virologic failure)  حتديد الرسوب الفيرولوجي.
.) ثالثة أضعاف (أي احلِ ْمل الباقي أقل من ُثلث احلِ ْمل األساسي: تغيير هام.
مللتر بالفحص/ نسخة50 مللتر بالفحص العادي وأق ّل من/ نسخة400  أق ّل من: مستوى غير قابل للكشف: هدف العالج.
.الفائق الد ّقة
. أسبوع من بدء العالج24  الى16  يجب التوصل إلى مستوى غير قابل للكشف خالل.
 أسابيع من بدء أو من تغيير العالج (يجب أن تكون نسبة تدنّي احلِ ْمل8  الى4 يجب حتديد احلِ ْمل الفيروسي في البداية وبعد
 أشهر حتى4  الى3  ُيعاد الفحص كل، في حال التجاوب.)>90% drop in viral load (  من احلِ ْمل األساسي%90 أقله
. ومن ثم سنوي ًا طاملا أن املريض ملتزم على نحو موثوق بالعالج،يصبح املستوى الفيروسي غير قابل للكشف
HIV وس¤ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا©¨ﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻔ:٤ ﺟﺪول رﻗﻢ
Baseline
HIV Ab or Ag-Ab

2 weeks after 4 weeks after 6 weeks after 12 weeks after 16 weeks after 24 weeks after
exposure
exposure
exposure
exposure
exposure
exposure
a

CDC ;
NYSDOH

CDC;
NYSDOH;
USPHS

CDC;
Blood urea nitrogen, complete
blood count, creatinine
NYSDOH;
USPHS

CDC;
NYSDOH;
USPHS

NYSDOH

Liver enzymes

CDC;
NYSDOH;
USPHS

NYSDOH

CDC
NYSDOH;
USPHS

a

CDC ;
USPHS

CDC;
NYSDOH

Hepatitis C RNA, liver enzymes
(if source seropositive)

GC, Chlamydia NAAT at site
of exposure, rapid plasma
reagent (RPR) (not for sexual
assault)

CDC;
NYSDOH

a

CDC
CDC;
NYSDOH

a

CDC

b

CDC; USPHS

c

CDC;
NYSDOH

NYSDOH

NYSDOH

CDC;
NYSDOH

USPHS

NYSDOH

Hepatitis C antibody (if source
CDC;
negative or unknown)
NYSDOH

Hepatitis B surface antigen
and antibody

CDC;
NYSDOH;
USPHS

a

CDC

CDC

a

CDC

CDC, 2005 CDC NPEP guidelines [21]; NYSDOH, 2013 New York State DOH NPEP guidelines [23]; USPHS, 2013USPHS HIV PEP guidelines [22].
a

Four or 6 weeks postexposure.
Only if fourth-generation test is used.
c
Only if fourth-generation test is not used.
b
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وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ¤ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮض اﳌﺆﻛﺪ أو اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﻔÎ  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ:٥ ﺟﺪول رﻗﻢ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ذات ﻣﺼﺎدر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

Follow-Up of Healthcare Personnel (HCP) Exposed to Known or Suspected
Human Immunodeficiency Virus (HIV)–Positive Sources
Counseling (at the time of exposure and at follow-up appointments). Exposed HCP should be advised to use
precautions (eg, use of barrier contraception and avoidance of blood or tissue donations, pregnancy, and, if possible,
breast-feeding) to prevent secondary transmission, especially during the first 6–12 weeks after exposure.
For exposures for which postexposure prophylaxis (PEP) is prescribed, HCP should be informed regarding the following:
○

Possible drug toxicities (eg, rash and hypersensitivity reactions that could imitate acute HIV seroconversion
and the need for monitoring)

○

Possible drug interactions

○

The need for adherence to PEP regimens

Early reevaluation after exposure. Regardless of whether a healthcare provider is taking PEP, reevaluation of exposed
HCP within 72 hours after exposure is strongly recommended, as additional information about the exposure or source
person may be available.
Follow-up testing and appointments. Follow-up testing at a minimum should include the following:
○

HIV testing at baseline and at 6 weeks, 12 weeks, and 6 months after exposure; alternatively, if the clinician is
certain that a fourth-generation combination HIV p24 antigen–HIV antibody test is being utilized, then HIV testing
could be performed at baseline, 6 weeks after exposure, and 4 months after exposure

○

Complete blood counts and renal and hepatic function tests (at baseline and 2 weeks after exposure; further
testing may be indicated if abnormalities are detected)

HIV testing results should preferably be given to the exposed healthcare provider at face-to-face appointments.

(؟Antiretroviral therapy, ARV) وس اﻟﻘﻬﻘﺮي¤دوﻳﺔ اﳌﻀﺎدة ﻟﻠﻔ³ﻣﺘﻰ ﻧﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻌﻼج ﺑﺎ
. ملم/500 ( أقل منCD4+ cell count) يجب بدء العالج باألدوية املضادة للفيروس القهقري إذا كان ع ّدد اخلاليا التائية
:باألولوية يجب بدء املعاجلة
. مبعزل عن تعدا ّد اخلاليا التائيةHIV  في حال وجود سابقة مرض ُمح ِّدد لإليدز أو عوارض شديدة لعدوى.
. 3ملم/350  في غياب أية عوارض مع تعداد اخلاليا التائية أقل من.
. أثناء احلمل وخالل فترة الرضاعة مهما كان تعداد اخلاليا التائية.
3

وﻟﻮﺟﻲ¤اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔ

 لكن هذا الفحص مفيد ملراقبة.ARV ليس من الضروري إجراء فحص احلِ ْمل الفيروسي في البالزما بغية إتخاذ قرار بدء عالج
.مدى التجاوب مع العالج وإلتخاذ أي قرار بتبديل األدوية
احل ْمل الفيروسي أثناء العالج كونه الطريقة الوحيدة للكشف عن نشوء مقاومة ُمبكِ رة ضد األدوية
ٍ لكنه من الضروري مراقبة
 عاد ًة بعد فترة أقلها سنتني من العالج،3ملم/500  عندما يرتفع تعدا ّد اخلاليا التائية ويستق ّر على مستوى أعلى من.املستعملة
 لكن يبقى من األساسي مراقبة احلِ ْمل الفيروسي لتوثيق، عندها يكمن اإلستغناء عن مراقبة تعداد اخلاليا التائية،املتواصل
.اإللتزام بالعالج ولتوثيق عدم نشوء مقاومة ضد األدوية املستعملة

ﺳ َﺮﻳﺎن اﻟﻔ¤وس ﻣﻦ ا³م إ¦ اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﻨﻊ َ
يرتكز منع َس َريان فيروس الـ  HIVمن األم إلى طفلها على أربع

دعائم أساسية:
 منع إنتقال العدوى إلى النساء. جتنّب احلمل غير املخطط له عند املرأة التي حتمل الفيروس. توفير العناية املالئمة ما قبل وأثناء الوالدة. توفير العناية لألم والطفل لفترة ما بعد الوالدة.بالنسبة للحوامل احلامالت لفيروس الـ  ،HIVيجب توفير
العالج لهن وألطفالهن بأدوية  ،ARVمع األخذ بعني اإلعتبار
احلاجة لعالج وقائي طويل األمد للطفل.
اﻟﻮﻻدة

تبني أن الوالدة القيصرية تقلّل من إحتمال إنتقال
 لقد ّالعدوى إلى املولود في حال عدم تلقي األم العالج بأدوية
 ARVأو عندما يكون احلِ ْمل الفيروسي عند األم عالي ًا.
 أ ّما إذا كان احلِ ْمل الفيروسي عند األم قبل الوالدة أقلمن  50نسخة/مللتر ،فيمكن أن جترى والدة طبيعية.
 -ال ينصح بالرضاعة الطبيعية في تلك احلاالت.

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﻌﻼج

يعتمد حتديد إيجابية التجاوب مع العالج على:
 معايير سريرية :عدم وجود (أو إنحسار) األمراضالناجتة عن نقص املناعة كالعداوى االنتهازية وبعض
األمراض اخلبيثة ،وزيادة الوزن.
 معايير مناعية :زيادة تعداد اخلاليا التائية ،CD4+عاد ًة مبعدل  50الى  100خلية/ملم 3بالسنة.
 معايير فيرولوجية :إنخفاض احلِ ْمل الفيروسي إلى أقلمن  %10من احلِ ْمل األساسي بعد شهرين وإلى مستوى
غير قابل للكشف ) (Undetectableبعد  6أشهر من بدء
العالج .بالفعل ،يح ّدد النجاح الفيرولوجي للعالج بك ْون احلِ ْمل
الفيروسي غير قابل للكشف بعد  6أشهر من بدء العالج.
إن متالزمة إعادة املناعة االلتهابية )Immune
(Reconstitution Inflammatory Syndrome, IRIS

يعرف عنها كمجموعة عوارض وعالمات ناجتة عن تنامي
القدرة على حتقيق ر ّد فعل إلتهابي بسبب إستعادة
املناعة .من أعراض تلك املتالزمة :نشوء عدوى إنتهازية
) (Opportunistic infectionلم تكن واضحة سابق ًا،
تفشي تناقضي لعوارض عدوى إنتهازية موجودة سابقاً،
أو ّ
أو مرض مناعة ذاتية ،وهي عاد ًة ما حتصل خالل  2الى 12
أسبوع من بدء العالج باملضادات للفيروس القهقري ).(ARV
ّ
ﺑﺎﻟﺴﻞ
اﳌﺮﺿﻰ

يجب إجراء الكشف ِ
النشط عن الس ّل عند األشخاص
املتعايشني مع ).HIV (active screening for tuberculosis
في حال إيجابية الفحص اجللدي للس ّل وعدم وجود ُسعال
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أو حرارة أو تناقص في الوزن أو تع ّرق ليلي ،يستحسن أخذ
عالج وقائي باألَ ْيزونيازِ د )(isoniazid preventive therapy
ملدة  6أشهر.
يجب معاجلة كل مرضى الس ّل الن َِشط املصابون بعدوى HIV
باملضادات للفيروس القهقري ) .(ARVإذا كان تعداد اخلاليا
التائية أق ّل من /100ملم ،3يجب البدء بعالج الس ّل طاملا لدى
املريض القدرة على حت ُّمل أدوية الس ّل ،و ُي ّ
فضل البدء بها
خالل أسبوعني من بدء عالج .ARV
اﻟﻌﺪوى اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ ﺑﻔ¤وس اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ  Bو C

إن نسبة وجود عدوى بفيروس إلتهاب الكبد  Bعالية نسبي ًا
عند املرضى املصابني بعدوى  HIVالذين التقطوها عن
طريق اإلتصال اجلنسي ،ويصل إلى  %7إيجابية للمستضد
السطحي إللتهاب الكبد ) ،B(HBsAgوحتى  %25إيجابية
للمضاد لصميم فيروس التهاب الكبد ).B(HBc antibody
فيروس التهاب الكبد  Cيبدو أكثر انتشار ًا في صفوف مدمني
َح ْقن املخدرات (حتى  %25إيجابية للمضاد لفيروس التهاب
الكبد ) .C(HCV antibodyعدوى الـ  HIVتؤثر سلب ًا على
مجرى مرض الكبد الناجت عن عدوى فيروس التهاب الكبد B
أو  .Cيجب تقدمي اللقاح الوقائي للمصابني بعدوى  HIVضد
التهاب الكبد  Aأو  Bالذين يفتقرون إلى مضادات فيروس
الكبد  Aأو  Bملنع عدوى إلتهاب الكبد ،مبعزل عن تعداد
اخلاليا التائية.
اﳋﻼﺻﺔ
العناية باألشخاص املصابني بعدوى  HIVتتطلّب قنوات
إتصال مفتوحة وشراكة وحوار مستم َّرين بني كافة املعنيني
بالعناية الصحية بهدف تأمني أفضل عناية ممكنة.
من الواضح أنه بدرجة املعرفة ومقاربة العالج احلاليني ،يكون
تأمني العناية ضد  HIVوالعالج باألدوية املضادة للفيروس
القهقري ) (Antiretroviral drugs, ARVمشروعني ممتد َّدين
على مدى احلياة ،مرتك َز ْين على اإللتزام الدائم ببرنامج
العالج واملراقبة املستمرة .تلك العناصر ترتكز بدورها على:
 .حوار ف ّعال بني مقدم الرعاية الصحية واملريض.
 .الدعم النفسي املُق ّدم من عائالت املرضى ومن املنظمات
غير احلكومية.
 .تسليم األدوية من قِ َبل ُمو ِّرديها في الوقت املناسب.
 .نظام توزيع األدوية احلكومي.

إن اجلوانب الطبية والدوائية للعالج ال ميكن أن تنجح
في غياب الدعم القانوني املالئم الذي يعطي األشخاص
املتعايشني مع  HIVاحلقّ في احلصول على عناية الئقة،
خال
واحلقّ في حتصيل العلم وكسب العيش في مجتمع ٍ
من التمييز ومن وصمات العار.
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وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ¤ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔ:٦ ﺟﺪول رﻗﻢ

Evolution of HIV Immunoassay Technology
HIV immunoassays based on different design principles are generally grouped into “generations”:
○

1st generation—All antigens used to bind HIV antibodies are from a lysate of HIV-1 viruses grown in cell culture. An
indirect immunoassay format employs labeled antihuman IgG for detection of IgG antibodies. Significant specimen
dilution is required to overcome cross-reactivity with cellular protein contaminants. Examples commercially available

in the United States as of May 2014 include the HIV-1 Western blot and the HIV-1 IFA.

○

2nd generation—Synthetic peptide or recombinant protein antigens alone or combined with viral lysates are used
to bind HIV antibodies. An indirect immunoassay format employs labeled antihuman IgG or protein A (which binds to
IgG with high affinity45) for detection of IgG antibodies. Design of the specific antigenic epitopes improves sensitivity
for HIV-1 group O and HIV-2; eliminating cellular antigens that contaminate viral lysates improves specificity by
eliminating cross-reactivity with cellular proteins. Examples commercially available in the United States as of May

2014 include one HIV-1 enzyme immunoassay and six rapid HIV antibody tests.

○

3rd generation—Synthetic peptide or recombinant protein antigens are used to bind HIV antibodies in an
immunometric antigen sandwich format (HIV antibodies in the specimen bind to HIV antigens on the assay substrate
and to antigens conjugated to indicator molecules). This allows detection of IgM and IgG antibodies. Lower sample
dilutions and the ability to detect IgM antibodies (which are expressed before IgG antibodies) increase sensitivity
during early seroconversion. Examples commercially available in the United States as of May 2014 include one

HIV-1/HIV-2 enzyme immunoassay and two HIV-1/HIV-2 chemiluminescent immunoassays.

○

4th generation—Synthetic peptide or recombinant protein antigens are used in the same antigen sandwich format
as 3rd generation assays to detect IgM and IgG antibodies, and monoclonal antibodies are also included to detect p24
antigen. Inclusion of p24 antigen capture allows detection of HIV-1 infection before seroconversion.10,12,46,47 These
assays (termed “combo” assays”) usually do not distinguish antibody reactivity from antigen reactivity. Examples

commercially available in the United States as of May 2014 include one HIV-1/HIV-2 enzyme immunoassay, one
HIV-1/HIV-2 chemiluminescent immunoassay, and one HIV-1/HIV-2 rapid test that uses separate indicators for
antigen and antibody reactivity.

١ - وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ¤ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻇﻬﻮر اﻟﻌﻼﻣﺎت ا©¨ﻳﺔ ﻟﻠﻌﺪوى ﺑﻔ:١ رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ رﻗﻢ

Sequence of appearance of laboratory markers for HIV-1 infection
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Note. Units for vertical axis are not noted because their magnitude differs for RNA, p24 antigen, and antibody.
Modified from MP Busch, GA Satten (1997)50 with updated data from Fiebig (2003),48 Owen (2008),49 and Masciotra (2011, 2013).46,66

 إﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻻﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﻟﺪى اﳌﺮاﻫﻘﲔ.٥
إﻋﻼم اﻟﺸﺮﻳﻚ
ّ  وفحصهم وعالجهم من األمراض املنقولة جنسيا بحال، من املهم أن يتم إعالم الشركاء
. مت حتديدها لدى املراهقني
ﺗﻜﺮار ﺣﺪوث اﻟﻌﺪوى
 أشهر من بعد إنتهاء العالج لدى كل من الفتيان والفتيات التي متتّت معاجلتهم3 لتحديد تكرار حدوث العدوى يجب االنتظار
..مؤخرا من الكالميديا أو السيالن
اﺑﻼغ اﻟﺰاﻣﻲ
إن التحديد الدقيق واإلبالغ في الوقت املناسب عن أي من األمراض املنقولة جنسيا يشكل جزءا ال يتجزأ من اجلهود الناجحة
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ملكافحة هذه االمراض .اإلبالغ السريع مهم لتقييم إجتاهات
اإلعتالل واملساعدة على حتديد الشركاء املصابني.
اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
يعتبر التثقيف واإلرشاد من اإلستراتيجيات الرئيسية واأل ّولية
للوقاية والسيطرة على األمراض املنقولة جنسي ًا .ومن هذه
اإلستراتيجيات التحصني بلقاح إلتهاب الكبد (ب) ولقاح
فيروس الورم احلليمي البشري.

اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ:

إختبار فيروس نقص املناعة البشرية  HIVاحملدد:
 .اإلختبار األولي لألجسام املضادة يبدأ مع إختبار دقيق
(قياس األنزمي املناعي أو إختبار  .)ELISAواآلن مع
إختبارات اجليل الثالث ،أصبحت فترة تأكيد العدوى
بفيروس نقص املناعة البشرية من خالل فحص األجسام
املضادة  21يوم ًا عوض ًا عن  56يوم ًا.
 .يجب استكمال إختبار  ELISAاإليجابي بإختبارات تكميلية
).(Western Blot

 .٦ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮاﻫﻖ ﺑﺤﺎل اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﻔ¤وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
بحال اإلشتباه بفيروس نقص املناعة البشرية لدى مراهق ،ال
بد من إتباع اخلطوات التالية:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻄﺒﻲ :من املهم جمع املعلومات التالية في حال
اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية :
 .أية مخاطر للسلوك والتركيز على املخاطراجلنسية.
 .تاريخ العدوى اإلنتهازية .
 .التحقق من حاالت مرضي مشاركة.
 .أعراض إلتهاب الكبد الفيروسي.
 .عوامل اخلطر القلبية والوعائية مثل إرتفاع ضغط الدم
والسكري والدهون ألنها قد تتفاعل مع عالج الـ .ART
 .مرض السل والبحث عن إجراء سابق إلختبار السل .PPD
 .األمراض املنتقلة جنسيا كالهربس والزهري  Syphilisوالثآليل.
 .األورام اخلبيثة  :البحث عن تاريخ سابق للتدخني ،تاريخ
عائلي للسرطانات ،أعراض ورم ،نزيف من الشرج
وسعال مزمن.
 .غيرها من األمراض املزمنة  :القصور الكلوي املزمن،

وإعتالل األعصاب السطحية وأمراض العظم األيضية.
 .الطب النفسي :اإلكتئاب شائع جد ًا.
 .األدوية.
 .احلساسية .
 .تاريخ التحصني/اللقاحات.
 .تعاطي املخدرات وخاصة باحلقن.
 .التاريخ اجلنسي (الواقي الذكري ووسائل منع احلمل).
 .التوظيف.
 .تاريخ السفر.
 .التاريخ العائلي ألمراض القلب واألوعية الدموية وداء السكري.
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﺪ :Þيجب أن يتم بشكل كامل.

 .إذا كانت هذه االختبارات إيجابية ،حينها نحتاج لقياس
احلمض النووي للـ  /HIVاحلمل الفيروسي للـ .RNA
و هذا األخير ال ميكن تقصيه قبل  10إلى  15يوم ًا من
التعرض حديثا للـ  .HIVلذلك من املهم تكرار اإلختبار
خالل أسبوع أو أسبوعني.
 .إن العدوى احلديثة قد تترافق أحيان ًا مع إختبار سلبي
لألجسام املضادة أ فمن املستحسن قياس مستضد
فيروس نقص املناعة البشرية  HIV antigen P24التي
ميكن الكشف عنه بأقل من  15يوما من حدوث العدوى.
 .بحال التأكد من اإلصابة بفيروس الـ  HIVيجب قياس
مع ّدل اخلاليا اللمفاوية التائية .CD4
وينبغي إعادة قياس مع ّدل اخلاليا اللمفاوية التائية CD4
ومستوى احلمل الفيروسي للـ  HIVفي غضون  4إلى 6
أسابيع من أجل مراقبة مستوى القمع املناعي والفيروس
في الدم.
إﺧﺘﺒﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ :هناك إختبارات إضافية مطلوبة في التقييم
األولي ملرضى فيروس نقص املناعة البشرية التي تشمل ما يلي:
 .إختبار  N. gonorrheaو .C. trachomatis
 .للمراهقات الناشطات جنسي ًا ،يجب إجراء فحص املسحة
املهبلية وفحص اإلفرازات املهبلية.
 .فحص تعداد كريات الدم والصفائح ،إجراء الفحوصات
الكيميائية للدم من (صوديوم ،بوتاسيوم ،كرياتنني ،يوريا،
زالل ،كوليسترول وتريغليسريد).
 .إختبار أجسام التوكسوبالزما املضادة .
 .إختبار إلتهاب الكبد (ب) و (ج) ولدى الرجال املثليني
اجلنس يجب القيام بإلتهاب الكبد (أ) .
 .اختبار الزهري .Syphilis
 .إختبار السل اجللدي.
 .إجراء حتليل للبول .
 .صورة شعاعية للصدر.
اﺣﺎﻟﺔ :ينبغي على مقدم الرعاية الصحية أن يحيل
املراهقني الذين لديهم اإلختبارات اإلجابية لفيروس نقص
املناعة البشرية أو املراهقني املصابني بفيروس نقص املناعة
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احلاد إلى أخصائي في األمراض اجلرثومية .وميكن إحالة
املرضى أيضا إلى مركز صحي يق ّدم خدمات الرعاية حلاملي
فيروس نقص املناعة البشرية  .وترد قائمة املراكز واملنظمات
غير احلكومية التي تقدم املشورة واإلختبارات املجانية VCT
في اجلدول رقم  8في نهاية هذا الفصل.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ :إن اإلبالغ عن جميع حاالت فيروس املناعة البشرية
لوزارة الصحة العامة واجب إلزامي .وميكن للمرضى الذين
مت تشخيصهم (الالجئني الفلسطينيني واللبنابيني) اإلستفادة
من العالج املضاد للفيروس  ARTاملجاني من خالل البرنامج
الوطني ملكافحة اإليدز  NAPفي لبنان.
ا³ﺧﻄﺎر :إذا مت إكتشاف اإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية
لدى مراهق ،ينبغي إحترام السر ّية واخلصوصية كذلك ينبغي
أن يسأل ما إذا ما كان يود إعالم والديه\ والديها.
إﻋﻼم اﻟﺸﺮﻳﻚ :يجب على مقدمي الرعاية الصحية جمع
املعلومات لتحديد ما إذا كان أحد الشركاء احملتملني تعرض
لفيروس نقص املناعة البشرية  .واملعني بهم :شركاء اجلنس
واحلقن ومتعاطي املخدرات الذين يتشاركون احلقن .ويهدف
إعالم الشريك الى احلد من التعرض املتكرر لفيروس نقص
املناعة البشرية ،العمل على منع إنتشار العدوى ،والكشف
عن احلاالت اإلضافية القائمة .يجب أن يتسم إعالم الشريك
بالسرية وأن يرتكزعلى التعاون الطوعي للمريض .هناك 3
طرق رئيسية إلبالغ الطرف اآلخر:
 .إحالة املريض :يتحمل الشخص املصاب املسؤولية الكاملة
إلبالغ الشركاء إلمكانية تعرضهم لفيروس نقص املناعة
البشرية وإحالتهم إلى اخلدمات املناسبة.
 .مزود اإلحالة :يأخذ مقدم الرعاية الصحية املسؤولية بإخبار
الشركاء بسرية محافظ ًا على املعلومات التي قدمها الشخص
املصاب .ال يتم الكشف عن أسماء الشركاء الذين يتم إعالمهم.
 .عقد اإلحالة (املشروط) :يتفق مقدم الرعاية الصحية
والشخص املصاب على أن الشخص املصاب سيقوم
بإبالغ الشريك أو الشركاء في غضون فترة زمنية محددة.
بعدها يقوم مقدم الرعاية بإكمال عملية االبالغ للشركاء .
و بحني لم يتم اإلبالغ خالل الفترة الزمنية احملددة ،يقوم
مقدم الرعاية بإبالغ الشركاء شخصي ًا.
 -1معاجلة املراهق املصاب بفيروس نقص املناعة البشرية
بالرغم من عدم وجود عالج للمصابني بفيروس نقص املناعة
البشرية املزمن ،فإن البدء بالعالج مبضادات الفيروس ART
املبكر يبطئ تراجع اجلهاز املناعي ويقلل من خطر حدوث العدوى
اإلنتهازية .ويشمل التدخل اإلضافي توفير التحصني والوقاية
من العدوى اإلنتهازية ذات الصلة .قد أظهرت هذه فعالية خفض
وفيات املرضى الذين يعيشون مع فيروس نقص املناعة البشرية
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وكذلك يتم احل ّد من إنتقال العدوى إلى الشركاء.
عند رعاية املراهقني املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية،
ينبغي إعتماد مقاربة شاملة تتناول اإلحتياجات النفسية،
اإلجتماعية والطبية للمراهق .وتشمل هذه الرعاية الشاملة
كافة األفرقاء من أطباء ،ممرضني وأخصائيني إجتماعيني
وعلماء نفس ،وكذلك مجموعات دعم األقران .تساعد هذه
املقاربة على ضمان إلتزام املريض بالعالج.
 -2تع ُّلم احلد من املخاطر :من املهم نهي املراهقني املصابني
بفيروس نقص املناعة البشرية عن اإلستمرار بالسلوكيات التي
حتمل مخاطر صحية ومناقشة األنشطة اجلنسية وتعاطي
املخدرات ،واحلث اإليجابي على تغييرات تدريجية نحو سلوك
سليم .وتهدف املتابعة أيضا إلى حماية الشركاء من إنتشار
العدوى .يجب أن يتم إرشاد املراهقني على إستخدام الواقي
الذكري أثناء أي إتصال جنسي حتى ولو كان الشريك يحمل
فيروس نقص املناعة البشرية ،للحد من عدوى األمراض املنقولة
جنسي ًا مبا فيها إنتقال ساللة مختلفة من فيروس نقص املناعة
البشرية ،إضاف ًة إلى مخاطر احلمل غير املرغوب فيه.
 -3الكشف عن أمراض مالزمة :ومن املهم أيضا الكشف
عن حاالت مرضية مالزمة لدى املراهقني املصابني:
 .الفحص السنوي لضعف اإلدراك والصحة العقلية:
إن املراهقني املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية أكثر
عرضة لضعف اإلدراك ومشاكل الصحة العقلية كالقلق،
واإلكتئاب ،وإضطرابات في اإلنتباه وفرط في احلركة
وإضطرابات ما بعد الصدمة.
 .الفحص السنوي لتعاطي املخدرات.
 .الفحص السنوي لألمراض املنقولة جنسيا :ينبغي إجراء
فحوصات الكالميديا والسيالن والسفلس سنويا جلميع
الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن  25سنة أو أقل .ومن
املعروف أن األمراض املنقولة جنسي ًا تزيد من خطر إنتقال
فيروس نقص املناعة البشرية للشركاء غير املصابني.
وينبغي إجراء الفحص كل  3إلى  6أشهر إذا كان املراهق
لديه ع ّدة شركاء جنسيني ،أو إن كان اإلتصال اجلنسي
غير محمي أوإن كانت املمارسة جماعية مع تعاطي
مخدرات غير مشروعة.
 .وينبغي إجراء إختبار إلتهاب الكبد (أ) و (ب) و(ج) لدى
املراهقني املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية.
 .وتنصح املراهقات املصابات بفيروس نقص املناعة البشرية
بالقيام بإختبار مسحة عنق الرحم خالل السنة األولى من
النشاط اجلنسي .يعاد إختبار مسحة عنق الرحم كل ستة
أشهر ثم كل سنة اذا كانت النتيجة سلبية.
 -4التحصني
 .إعطاء لقاح إلتهاب الكبد ب إذا كان إلتهاب الكبد ب سلبيا
لدى املراهق.

ا ﻟﺘﻬﺎﺑـــــﺎت اﳌﺘﻨﺎﻗﻠـــــﺔ ﻋﺒــﺮ اﳉﻨﺲ

إعطاء لقاح التهاب الكبد أ إذا كان املراهق مصاب ًا بالتهاب كبد
ب أو ج وفي حال التعرض العالي للمخاطر (كتعاطي املخدرات
غير املشروعة ،والرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال).
إعطاء لقاح فيروس الورم احلليمي البشري.
إعطاء لقاح املكورات الرئوية.
إعطاء لقاح األنفلونزا سنويا.

ومن اجلدير بالذكر أن هناك منظمات غير حكومية في
لبنان تو ّفر الدعم اإلجتماعي ،واملناقشات اجلماعية وتركز
على مجموعات األقران لتعليم املرضى الذين يعيشون مع
فيروس نقص املناعة البشرية .ومثا ًال على تلك املنظمات غير
احلكومية جمعية "فكر إيجابيا".

 -5الدعم النفسي :هناك بعض العوامل النفسية واالجتماعية
التي نحتاج إلى معاجلتها:
 .تق ّبل التشخبص وإحتمال قصر مدة احلياة.
 .التعامل مع ردود فعل اآلخر يقلل مرض ووصمة العار
املقرونة بهذا التشخيص.
 .وضع وإعتماد إستراتيجيات للحفاظ على الصحة اجلسدية
والنفسية.
 .قدرة املريض على إدارة جدول الدواء الزمني املعقد.

اàﺧﺮون :وينبغي نصح املراهقات الفتيات املصابات بفيروس
نقص املناعة البشرية بخصوص احلمل خصوص ًا أن خطر
انتقال الفيروس قبل الوالدة مرتفع جد ًا في غياب العالج.
في الواقع %25 ،من الرضع يصابون من أمهاتهم بفيروس
نقص املناعة البشرية عند الوالدة وحوالي  %12الى % 14
منهم يصابون أثناء الرضاعة الطبيعية .ينخفض خطر
اإلنتقال بشكل ملحوظ مع البدء بعالج املضاد للفيروسات
ومع تدخالت التوليد املناسبة وجتنب الرضاعة الطبيعية.

.

.
.
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 .حتديد األشخاص الذين ميكنهم دعم املراهق أثناء رعايته.

 .٧اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓ¤وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ميكن تعزيز الوقاية من فيروس نقص املناعة البشرية من خالل التثقيف الصحي الف ّعال و الكشف املبكر.
ال تزال الوقاية األولية من فيروس نقص املناعة البشرية أفضل طريقة للحماية من حدوث العدوى .هذا يستهدف عادة األفراد
الذين ليس لديهم الفيروس بهدف حمايتهم من اإلصابة.
توصي فرقة العمل الوقائي للواليات املتحدة ) (USPSTFالتركيز على املشورة بالدرجة األولى ملنع األمراض املنقولة جنسيا ً
مبا في ذلك فيروس نقص املناعة البشرية وذلك لدى جميع املراهقني الناشطني جنسيا.
ويكون دور أولياء األمور واملدارس أساسي فيتوفير التعليم املناسب وفي الوقت املناسب للوقاية من فيروس نقص املناعة
البشرية عند األطفال واملراهقني .باإلضافة إلى ذلك ،تلعب املراكز الصحية دور ًا هاما في تقدمي املشورة فض ًال عن الفحص.
إن توصيات الـ  CDCلضمان جناح برنامج الوقاية األولية من فيروس نقص املناعة البشرية يرتكز على اخلصائص التالية:
 .اجلماعات التي يقودها األقران :ميكن أن تكون ف ّعالة مع دعم و إشراف مستمرين من قبل املوظفني.
 .أهمية مهارات التواصل التعليمي.
 .تدريس سلوكيات معينة مثل كيفية شراء الواقي الذكري ،وخصائص عن فعالية الواقي الذكري ،أو كيفية قول "ال" في املجتمع،
وتعزيز قدرة املراهق ملنع نقل عدوى فيروس نقص املناعة البشرية.
 .توفير معلومات واقعية للمراهقني ملواجهة التضليل الناجت عن األقران واإلعالم واإلنترنت.
ﺟﺪول رﻗﻢ  : ٧ﺧﻄﺮ اﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔ¤وس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺎرﺳﻮن اﳉﻨﺲ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اûﺪرات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻘﻦ ﻫﻢ  ﺧﻄﺮ ﻛﺒ Öﺟﺪúﻣﻦ اﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪوى ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻔÖوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
 أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻣﺮاض ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ. ﻋﻮاﻣﻞ اﳋﻄﺮاﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻌﺪوى ﻓÖوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ: .اﳉﻤﺎع اﳌﻬﺒﻠﻲ أو اﻟﺸﺮﺟﻲ ﻏ Öاﶈﻤﻲ
VIRUS
 .إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺮﻛﺎء اﳉﻨﺲ ﺑﻔÖوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﺷﺮﻛﺎء ﺛﻨﺎﺋﻲ اﳉﻨﺲ ،أو ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اûﺪرات ﻋ ßاﳊﻘﻦ.
 .ﺗﺒﺎدل اﳉﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اûﺪرات أو اﳌﺎل .
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 ﻟﺒﻨﺎن ،أﻃﻠﻘﺖ  NAPﺧﺪﻣﺎت اﳌﺸﻮرة واﻻﺧﺘﺒﺎر اÏﺎ ،(VCT) äﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ Öاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
)اﳉﺪول رﻗﻢ  (٨ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اÏﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﺮﻳﺔ واﺧﺘﺒﺎر }ﺎ äﻟﻔÖوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ ا¸ﻓﺮاد.
ﻳﺤﺼﻞ ا¸ﻓﺮاد ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻓÖوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻏÖﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ
ﺟﻨﺴﻴ ،áواﳌﺸﻮرة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﺒﺎر ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺧﺘﺒﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻔÖوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ١و ٢وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺸﻮرة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﺧﺘﺒﺎر .ﻓﺒﺤﺎل ﻛﺎن اﺧﺘﺒﺎر إﻳﺠﺎﺑﻲ ،ﻳﺤﺎل اﻟﻔﺮد إ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ واﳌﺮاﻛﺰ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ Öاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﺟﺪول رﻗﻢ  : ٨اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ ¤اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ/اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺸﻮرة واﻻﺧﺘﺒﺎر اÒﺎVCT Ñ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻧﻮار اﶈﺒﺔ

)01-391397 (9am-4pm
)03- 821101 (24hrs/7days

ﺻﻠﻴﺐ إﻏﺎﺛﺔ ا¸رﻣﻦ )(ARC

)01-253793/4/5 (9am-4pm

ﻛﺎرﻳﺘﺎس ﻟﺒﻨﺎن )اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(

)01-499767/8/9 01- 502550/1/2 (8am-2pm

ﺣﻠﻢ

70/123687

ﺷﺒﺎب ﺿﺪ اûﺪرات )(JCD

)09-638 242/ (9am-4pm
)09- 932549 (9am-4pm

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ا¸ﺳﺮة )(LFPA

)01-302752 (9am-4pm

ﺳﻜﻮن

01-202714

Soins Infirmiers et Développement
)Communautaire (SIDC

) 01-482 428/ 01/480714 (8am-4pm
ﻣﻦ اﻻﺛﻨﲔ ا اﳉﻤﻌﺔ

)L'Escale Drop-in Centre (DIC

)01 491705 (11am-7pm

ﻓﻜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ Think Positive

)76-843064 (9am-9pm

اﳌﻔﺼﻠﺔ راﺟﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳــﻊ -اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸــﺮ  -ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ ٧
@ﻟﻠﻼﺋﺤﺔ
ّ
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اﳉﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ

إﺟﺮاءات ﻣﻨﻊ إﻧﺘﺸــــﺎر اﻟﻌﺪوى

 .١ﻳﻬﺪف ﻣﻨﻊ إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ إ:

. .جتنب.إنتقال.العدوى.إلى.العاملني.ومحيطهم.
. .منع.إنتشار.العدوى.بعد.إجراء.العمليات.البسيطة.كتركيب.اللوالب.،اإلبر.األحادية.الهرمون.وسواها.
. .احلد.من.إنتشار.العدوى.خالل.إجراء.الفحص.النسائي.الروتيني.أو.أي.نوع.من.أنواع.املعاينات.كإلتهاب.الكبد.الفيروسي.
وفيروس.نقص.املناعة.املكتسب.،ليس.فقط.بني.املستفيدين.من.خدمات.املركز.إمنا.كذلك.ملقدمي.اخلدمة.والعاملني.فيه.مبن.
فيهم.ع ّمال.النظافة.
إن.طرق.منع/احلد.من.إنتشار.العدوى.املذكورة.في.هذا.الدليل.وضعت.في.كل.املراكز.التي.تقدم.خدمات.صحية.

 .٢ﻣﺒﺎدئ اﳊﺪ ﻣﻦ إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى
إن.املمارسات.العملية.للحد.من.إنتشار.العدوى.تستند.على.املبادىء.التالية:
. .إعتبار.كل.شخص(.من.العاملني.أو.املستفيدين.من.املركز).كناقل.محتمل.للعدوى.
. .التركيز.على.أن.املواظبة.على.غسل.اليدين.تبقى.الوسيلة.األهم.ملنع.إنتشار.العدوى.من.شخص.الى.آخر.
. .لبس.القفازات.أساسي.وضروري.قبل.ملس.أي.شيئ.مبلل(.جروح.،أغشية.مخاطية.،دم.أو.أي.إفرازات.أخرى.،آالت.متسخة)....
. .إستعمال.النظارات.الواقية.،قناع.للوجه.،ومريول.مهم.جد ًا.للوقاية.من.أي.رذاذ.
. .إحكام.الغطاء.على.أي.وعاء.يفتح.،وضع.اإلبر.في.مستوعب.غير.قابل.للكسر.قبل.التخلّص.منه.،التخلّص.من.الفضالت.الطبية.
بالطرق.الصحيحة(.عبر.محارق..خاصة).
. .عزل.املرضى.الذين.يحتمل.إنتقال.مرضهم.باإلفرازات.عن.باقي.املستفيدين.من.خدمات.املركز.
. .يجب.تنظيف.وتطهير.كل.املعدات.بإستعمال.الطرق.القياسية.للحد.من.إنتشار.العدوى.
ّ
إستعمال.سالت.املهمالت.ذات.األغطية.داخل.العيادات.
..
. .إستعمال.املالقط.لتناول.الشاش.املعقم.والقطن.املنوي.إستعماله.

 .٣إﺟﺮاءات ﻋﻴﺎدﻳﺔ أﺧﺮى
أ .ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ
إغسل.يديك.قبل.وبعد.أي.مالمسة.مع.املستفيد\.املستفيدة.
إغسل.يديك.بعد.نزع.القفازات.ألنها.قد.حتمل.ثقوبا.صغيرة.
إغسل.يديك.بعد.أي.تعرض.للدم.أو.أي.جسم.مبلل.باإلفرازات.حتى.ولو.كنت.تلبس.قفازات.
أﻇﻬــﺮت اﳋــة ان أﻫــﻢ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﳉﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﻐﺴــﻠﻮن أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻫﻲ ﺑﺄن ﻳﻘــﻮم اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﳌﻤﺮﺿﺔ
ﺑﻐﺴــﻞ أﻳﺪﻳﻬﻢ داﺋﻤﺎ وﺗﺸــﺠﻴﻊ اﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.

للتشجيع.على.غسل.األيدي.،يجب.توفير.الصابون.واملياه.النقية.واملناديل.النظيفة.للتنشيف.في.املراكز.الصحية.
كما.إنه.من.املمكن.إستعمال.الكحول.لتطهير.اليدين.في.بعض.احلاالت.
أي ﺗﺸﻘﻖ ﺑﺎﳉﻠﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ أي ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﳉﺮاﺛﻴﻢ.
ﻳﻄﻬﺮ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن وﻣﻦ ﺛﻢ ﲟﺤﻠﻮل اﻟﻜﺤﻮل.
ﻟﺬﻟﻚ اذا ﻛﺎن ﻟﺪى أي ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎه ﻫﺬه اﳌﻮاد ﻳﻔﻀﻞ أن
ّ

اﳌﻮاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻬ اﻟﻴﺪﻳﻦ:

. .صابون.عادي.أو.للتعقيم.
. .مياه.جارية.
. .فرشاة.لتنظيف.األظافر.
. .فرشاة.ناعمة.لتنظيف.اجللد.
. .مناشف.معقمة.

اخلطوة.التاسعة.:إذا.ملست.اليدين.املطهرتني.أي.سطح.يجب.
إعادة.اخلطوات.من.اخلطوة.الثالثة.وحتى.اخلطوة.الثامنة.

ت .ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻮل ﲢﻀ اﳉﻠﺪ ﻋﻄﺎء إﺑﺮة
يحضر.اجللد.قبل.غرزه.ملنع.اجلراثيم.املوجودة.عليه.من.التكاثر.
مكان.الغرز.
اﳋﻄﻮات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮز:

ب .اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺮاءات اﳉﺮاﺣﻴﺔ Brushing
اخلطوة.األولى.:قبل.تطهير.سطح.اجللد.إحرص.على.تنظيفه.
على.الطبيب.،القابلة.القانونية.،املمرضة.والتقني.لبس.قمصان .باملاء.والصابون.
نصف.كم.ألن.عملية.الفرك.والتنظيف.تصل.للكوعني.
اخلطوة.الثانية.:مستعمال.قطع ًا.من.القطن.مبلولة.مبحلول.
ّ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت \ اﳋﻄﻮات
التطهير.،نظف.املكان.بحركة.دائرية.،بدء ًا.من.الداخل.الى.اخلارج.
اخلطوة.األولى.:إنزع.كل.املجوهرات/األكسسوارات.
ﻣﻦ ﳝﻜﻦ ان ﻳﺘﻌﺮض ا اﻟﻮﺧﺰ ﺑﺎﻻﺑﺮ
اخلطوة.الثانية..:إفتح.املاء.عدل.درجة.احلرارة.لتصبح.محمولة.
كل.شخص.يستعمل.اإل َبر.معرض.أن.يوخز.عن.طريق.اخلطأ.
اخلطوة.الثالثة.:بلّل.اليدين.حتى.الكوعني.باملاء.ثم.إستعمل.
األطبــاء.خــالل.إعطائهم.املخدر.املوضعــي.وتقطيبهم.للجروح.
ّ
الصابون.ونظف.حتت.األظافر.بالفرشاة.
و\أو.خــالل.اعطائهــم.احملاليــل.الوريدية.أو.احلقن.في.العضل.
اخلطوة.الرابعة.:بدء ًا.باألظافر.وحتى.الكوع.إستعمل.الفرشاة.
أو.حتت.اجللد.وســواها.
ّ
ّ
ف.بحركة.دائرية.كل.يد.،نظف.
الناعمة.أو.إسفنجة.ونظ
القابالت.واملمرضات.كثير ًا.ما.يتعرضون.للوخز.خالل.تعليقهن.
بني.األصابع.
إبرة.املصل.للمريض.أو.إعطاءه.إبرة.في.العضل.أو.حتت.اجللد.
.
اخلطوة.اخلامسة.:عند.إستعمال.محلول.الكحول.،إفرك.
ع ّمال.النظافة.خالل.تخلصهم.من.اإلبر.املستعملة.
ملدة.دقيقتني.
اخلطوة.السادسة.:إغسل.باملاء.كل.يد.على.حدة.بدء ًا.باألصابع .ﻛﻴﻒ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ اﺑﺮ ،اﳌﻘﺼﺎت وا£ﻻت اﳊﺎدة
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
وحتى.الكوع.،إبقِ .اليدين.مرفوعتني.أعلى.من.الكوعني.
اخلطوة.السابعة.:مستعم ًال.منشفة.معقمة.لكل.يد.،نشف.من.
 ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
األصابع.وحتى.الكوع.ثم.إستعمل.منشفة.ثانية.لليد.الثانية.
.
إستعمل.صينية.توضع.عليها.اآلالت.احلادة.عند.متريرها.
اخلطوة.الثامنة.:قبل.وضع.القفازات.واملريول.املعقم.إحتفظ.
من.شخص.الى.آخر.
باليدين.أعلى.من.مستوى.اخلصر.وال.تلمس.أي.شيء.
ال.تترك.أي.آلة.حادة.إال.في.مكان.آمن.
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اﻟـﻤﻼﺣــــــﻖ واﳌﺮاﺟــــــﻊ

أخبر.العاملني.اآلخرين.عندما.تناولهم.أي.آلة.حادة.
ﻟﻧﺘﺒﺎه ﻋﻨﺪ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺑﺮ واﶈﻘﻦ

. .إستعمل.كل.ابرة.أو.محقنة.مرة.واحدة.فقط.
. .ال.تفك.احملقنة.أو.االبرة.بعد.االستعمال.
. .ال.تطوي.،تكسر.أو.تغطي.االبر.قبل.التخلص.منها.
. .إرم.اإلبر.واحلقن.في.مستوعبات.غير.قابلة.للكسر.
. .تخلص.من.تلك.النفايات.بطريقة.سليمة(.عبر.مك ّبات.خاصة).

ث .ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺪواء ﻣﻦ ﻗﺎرورة «ﺘﻮﻳﺔ أﻛ ªﻣﻦ ﺟﺮﻋﺔ واﺣﺪة
إمسح.أعلى.القارورة.بقطن.مبلول.مبحلول.من.الكحول.%.90-60.او.أي.مطهر.آخر.،دعها.لتنشف.
إستعمل.ابرة.ومحقنة.جديدة.
إذا.كنت.ستستعمل.إبرة.ومحقنة.معقمتني.أو.مطهرتني.إسحبهما.من.العلبة.املعقمة.بواسطة.ملقط.معقم(.لم.يعد.إستعمال.
اإلبر.بهذه.الطريقة.شائع ًا).
ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﶈﻘﻨﺔ أﻛ ºﻣﻦ ﻣﺮة ،ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت أن ﺗﻐﻴ¶ اµﺑﺮة ﻓﻘﻂ وﻟﻴﺲ اﶈﻘﻨﺔ ﺑﲔ ﻋﺪة ﻣ¯ددﻳﻦ ﺳﺎﻫﻢ
 Áﻧﻘﻞ ﻋﺪوى ﺑﻌﺾ ا¿ﻣﺮاض اﳋﻄ¶ة ﻛﺎﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔ¶وﺳﻲ ) (Hepatitis Bوﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﳌﻜﺘﺴﺐ )(HIV

ِصل.األبرة.الى.احملقنة.بإمساكك.قاعدة.اإلبرة.وجسم.احملقنة.
إحمل.القارورة.بحيث.تكون.فتحتها.إلى.األسفل.وإسحب.الدواء.،إستعمل.نفس.األبرة.التي.سوف.تستعمل.في.وخز.املريض.
إسحب.األبرة.من.القارورة.
ﻻ ﺗ¯ك ا¿ﺑﺮة ﻣﻐﺮوزة  Áداﺧﻞ ﻗﺎرورة دواء Æﺘﻮﻳﺔ أﻛ ºﻣﻦ ﺟﺮﻋﺔ¿ ،ﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ  Áوﺻﻮل اﻟﺒﻜﺘ¶ﻳﺎ إ Âداﺧﻞ اﻟﻘﺎرورة
وﺑﺎﻟﺘﺎ Ëا Âﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﺪواء  Áداﺧﻠﻬﺎ

ج .اﻟﺰي اﳌﻬﻨﻲ
يتألف.الزي.املهني.من.املريول.األبيض.واحلذاء.األبيض.
يجب.اإلحتفاظ.بالزي.املهني.في.مكان.العمل.على.أن.يكون.دائما.نظيف ًا.بحيث.يغسل.مرتني.أو.ثالث.مرات.في.األسبوع.
بجب.إرتداء.الزي.املهني.فقط.في.مكان.العمل.

ح .اﻟﻘﻔﺎزات
إﻟﺒﺲ اﻟﻘﻔﺎزات:

خالل.قيامك.بأي.إجراء.طبي.في.أي.قسم.من.أقسام.املركز.
عندما.تلمس.أي.أداة.ملوثة.
خالل.التخلص.من.نفايات.طبية.كالقطن.والشاش.املستعمل.
ً
استعمل.قفازات.جديدة.كلما.عاينت.مستفيدا\مستفيدة.منعا.إلنتشار.العدوى(.القفازات.التي.ترمى.بعد.كل.إستعمال).

٣

خ .ﻣﻨﻊ اﻟﻌﺪوى )ﺟﺪول رﻗﻢ (١
ﺟﺪول رﻗﻢ  ١ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻔﺎزات ﺿﺮوري ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎم روﺗﻴﻨﻴﺔ
اﻟﻘﻔﺎزات اﳌﻔﻀﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻘﻔﺎزات اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ

اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻨﺸﺎط

ﻫﻞ اﻟﻘﻔﺎزات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻓﺤﺺ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

ﻛﻼ

ﻓﺤﺺ اﳊﺮارة

ﻛﻼ

إﻋﻄﺎء إﺑﺮة

ﻧﻌﻢ

ﻗﻔﺎزات ﻓﺤﺺ ﻋﺎدﻳﺔ

ﺳﺤﺐ دم ﻟﻔﺤﺼﻪ

ﻧﻌﻢ

ﻗﻔﺎزات ﻓﺤﺺ ﻋﺎدﻳﺔ

ﻗﻔﺎزات ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ

ﻓﺤﺺ ﻣﻬﺒﻠﻲ

ﻧﻌﻢ

ﻗﻔﺎزات ﻓﺤﺺ ﻋﺎدﻳﺔ

ﻗﻔﺎزات ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ

ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻮﻟﺐ

ﻧﻌﻢ

ﻗﻔﺎزات ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ

ﻗﻔﺎزات ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ

ﻧﺰع ﻟﻮﻟﺐ

ﻧﻌﻢ

ﻗﻔﺎزات ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ

ﻗﻔﺎزات ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻣﻌﻘﻤﺔ

إﺳﺘﻌﻤﺎل وﺗﻨﻈﻴﻒ
أدوات ﻃﺒﻴﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻗﻔﺎزات ﻋﺎدﻳﺔ

ﻗﻔﺎزات ﻓﺤﺺ او ﺟﺮاﺣﻴﺔ

اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﳌﻠﻮﺛﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻗﻔﺎزات ﻋﺎدﻳﺔ

ﻗﻔﺎزات ﻓﺤﺺ او ﺟﺮاﺣﻴﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻒ دم أو إﻓﺮازات
ﺟﺴﺪﻳﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻗﻔﺎزات ﻋﺎدﻳﺔ

ﻗﻔﺎزات ﻓﺤﺺ او ﺟﺮاﺣﻴﺔ

د .اﳋﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اµدوات
اﳋﻄﻮة اµو :اﻟﻨﻘﻊ
تنقع.األدوات.امللوثة.فور.االنتهاء.من.استعمالها.في.محلول.مطهر(.بانتظار.بدء.اخلطوة.التالية)
اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
ً
تنظف.األدوات.بفرشاة.في.احمللول.املطهر.ثم.تشطف.جيدا.مباء.جار
اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.:اﻟﺘﻄﻬ
تط ّهر.األدوات.بنقعها.في.محلول.كلورين.بتركيز.%5.ملدة.10.دقائق
اﳋﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ :اﻟﺸﻄﻒ
تشطف.األدوات.جيدا".مباء.جار.نظيف.إلزالة.بقايا.الكلورين
ٍ
اﳋﻄﻮة اﳋﺎﻣﺴﺔ :اﻟﺘﻨﺸﻴﻒ
جتفف.األدوات.مبنشفة.نظيفة
اﳋﻄﻮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ :اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ
ﺑﺠﻬﺎز ﻫﻮاء ﺣﺎر وﺟﺎف ﺣﺮارة  ١٧٠ﳌﺪة
ﺳﺎﻋﺔ او  ١٦٠ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺘﲔ

أو

ﺑﺠﻬﺎز  Autoclaveﺿﻐﻂ 15-PSIﺣﺮارة
°121م ﳌﺪة  ٢٠دﻗﻴﻘﺔ ﻟÒدوات اﳌﻜﺸﻮﻓﺔ
أو  ٣٠دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻐﻄﺎة

اﳋﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:اﻟﺘ©ﻳﺪ
تب ِّرد.األدوات
اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ.:اﳊﻔﻆ واªﺳﺘﻌﻤﺎل
تستعمل.األدوات.املع ّقمة.بدون.غطاء.خالل.24.ساعة.وحتفظ.املغطاة.منها.في.مكان.معقم.إلستعمالها.خالل.أسبوع
ﻣﻼﺣﻈﺔ. :إذا.لم.تستعمل.األدوات.املعقمة.خالل.املهل.احملددة..يجـــب.إعـادة.تعقيمهـا(.بدءا.باخلطــوة.السادسة).
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اﻟـﻤﻼﺣــــــﻖ واﳌﺮاﺟــــــﻊ

٥

 .٤ازاﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث
تستعمل.لوازم.الوقاية.املناسبة.كالقفازات.واألقنعة.والنظارات. . .درجة.احلرارة.121.درجة.مئوية.
مع.كل.خطوة.
. .درجة.الضغط.15.باوند.\.انش.املربع.(15 lb\in ).
. .ملدة.20.دقيقة.للمعدات.املكشوفة.و.30دقيقة.للمعدات.املغلفة.
اﳋﻄﻮة اµو
. .ال.حتمل.املعقم.أكثر.من.طاقاته(.اترك.على.االقل.7.5.سم.
تنقع.األدوات.امللوثة.فور.اإلنتهاء.من.إستعمالها.في.محول.
بني.املعدات.املوضوعة.وجدران.املعقم).
مطهر.وذلك.بإنتظار.بدء.عملية.التنظيف.
. .إنتظر.حتى.جتف.كل.املعدات.قبل.سحبها.من.املعقم..
اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
تنظف.األدوات.بفرشاة.في.احمللول.املطهر.الذي.سبق.ووضعت .التعقيم.في.فرن.حراري(.جاف)
ّ
ّ
. .درجة.احلرارة.170.درجة.مئوية.
فيه.وذلك.إلزالة.األوساخ.العالقة.،ثم.تنظف.جيدا.مباء.حار.
2

اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
فور.شــطف.املعدات.،ضعها.في.محلول.كلورين5% .
). (Chlorine Solution 5%ملدة.عشــر.دقائق.،ان.هذا.
التدبيــر.يوقف.الفيروســات.املعديــة.كنقص.املناعة.وإلتهاب.
الكبد.الفيروســي.(HBV,HIV).

. .ملدة.ساعة.واحدة(.تأخذ.العملية.حوالي.2.5.-2.ساعة.،
ريثما.يوضع.القطن.في.الفرن.،تسخينه.ل.170.درجة.
.
ومن.ثم.إنتظاره.ليبرد).
أو.
. .درجة.حرارة.160.درجة.مئوية.
. .ملدة.ساعتني(.تأخذ.العملية.3.5.-3.ساعة.من.الوقت).

اﳋﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
هذا.النوع.من.التعقيم.هو.األفضل.للقطع.ذات.احلروف.
بعد.النقع.،يجب.ان.تغسل.املعدات.باملاء.البارد.ملنع.تآكل.
القاطعة.أو.احلادة(.مثال.:مقصات.،شفرات).
املعدن.وإلزالة.أي.أوساخ.عضوية..ما.زالت.عالقة.
يحدد.وقت.التعقيم.عندما.تصل.درجة.حرارة.الفرن.للحرارة.
أي.سطح(.خصوص ًا.سطح.طاوالت.الفحص).الذي.ميكن.ان.
املطلوبة.
يتلوث.بإفرازات.جسدية.،يجب.أن.ميسح.مبحلول.مطهر.كمحول.
هناك.معدات.قد.تتأثر.بدرجات.احلرارة.العالية.ولذلك.ال.ميكن.
الكلورين. (Chlorine 5%) 5%.بعد.كل.إستعمال.أو.على.األقل.
تعقيمها.إال.بإستعمال.املواد.الكيمائية.
يومي ًا.ملنع.إنتشار.أي.عدوى.(.،يفضل.إستعمال.الشراشف.
التطهير.بواسطة.البخار
الورقية.التي.تتغير.بعد.كل.إستعمال).
ضع.فقط.أدوات.أو.معدات.نظيفة.وجافة.في.وعاء.البخار..ابدأ.
اﳋﻄﻮة اﳋﺎﻣﺴﺔ
التوقيت.عندما.يبدأ.البخار.بالتصاعد.
جتفف.األدوات.مبنشفة.نظيفة.
ّ
دع.األدوات.لتجف.في.منطقة.نظيفة.في.الغرفة.،إستعمل.
إن.عملية.التنظيف.مهمة.جد ًا.ألنها:
األدوات.واملعدات.فور ًا.أو.ضعها.في.وعاء.مط ّهر.ملدة.ال.تزيد.
الطريقة.األكثر.فعالية.خلفض.عدد.اجلراثيم.على.سطوح.
عن.أسبوع.
األدوات.واملعدات.امللوثة(.يقلل.بنسبة.%.80.من.اجلراثيم)
نصائح.إلستعمال.البخار
التطهير.والتعقيم.غير.فعالني.بدون.تنظيف.مسبق.
. .إترك.األدوات.واملعدات.معرضة.للبخار.ملدة.20.دقيقة.في.وعاء.
اخلطوات.الالزمة.للتنظيف
للبخار.له.غطاء.
. .لبس.القفازات.
. .إبدأ.بالتوقيت.عندما.يتصاعد.البخار.بني.الوعاء.والغطاء.
. .شطف.املعدات.باملاء.البارد.
. .ال.تستعمل.أكثر.من.3.أوعية.بخار.
. .إستعمال.فرشاة.من.أجل.إزالة.املواد.العالقة.
. .دعها.لتجف.في.الوعاء.أو.في.وعاء.مطهر.آخر.قبل.
. .شطف.األدوات.مباء.نظيف.
اإلستعمال.أو.احلفظ.
. .جتفيف.األدوات.مبنشفة.نظيفة.أو.بالهواء.إذا.تو ّ
ر.
ف
التخلص.من.الفضالت.واألوساخ
اﳋﻄﻮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
التعقيم
إن.التعقيم.باحلرارة.هو.الوسيلة.املتبعة.حاليا.لقتل.اجلراثيم.
واحلد.من.إنتشار.العدوى.،وهناك.طريقتان:
التعقيم.بواسطة.البخار.حتت.الضغط(Autoclave).

الغاية.من.التخلص.من.األوساخ.هي:
. .منع.إنتشار.العدوى.بني.العاملني.الذين.يتخلصون.منها.
(عمال.النظافة).
. .منع.إنتشار.العدوى.في.املجتمع.احمللي.
. .حماية.الذين.يستعملونها.من.أي.ضرر.

الفضالت.الطبية.ميكن.أن.تكون.معدية.أو.غير.معدية..غير.معدية.كاألوراق.من.املكاتب.أو.علب.الكرتون.والتي.ال.تسبب.أي.
خطر.،والفضالت.املعدية.كالفضالت.املبللة.بالدم.أو.أي.سائل.جسدي.آخر.والتي.يجب.أن.نتخلص.منها.بطريقة.صحيحة.ملنع.
إنتشار.العدوى.واألمراض.بني.العاملني.أو.في.محيط.املركز.
الطريقة.الصحيحة.تعني
. .استعمال.القفازات.
. .نقل.الفضالت.الصلبة.في.أوعية.مغطاة.إلى.مركز.التخلص.منها.
. .التخلص.من.كل.األدوات.احلادة.بوضعها.في.أوعية.غير.ممكن.أن.تثقب.
. .إفراغ.الفضالت.السائلة.بتأن.في.احلمام.
. .حرق.أو.طمر.الفضالت.الصلبة.
. .غسل.اليدين.بعد.التخلص.من.الفضالت.املعدية.و.إزالة.القفازات.
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اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
اﻟـﻤﻼﺣـــــﻖ

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :١اﺟﺮاءات اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي
اﳋﻄﻮة اµو
إستقبال.املستفيد(.ة)\الزائر(ة).
اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
إستكمال.توثيق.امللف\البطاقة.الصحية.
ﺳﺠﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﻟﻄﺒﻲ وﻳﺘﻀﻤﻦ:
ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪات:
ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﻟﺸﺨﺼﻲ ،وﻳﺴﺘﺨﺪم ﺳﺠﻞ ّ

.إسم.السيدة..السن..-العنوان.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺰوج:

.اإلسم..السن..-املهنة.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺎدة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ

.سن.البلوغ..بدء.احليض..إنتظام.الدورة.الشهرية\عدد.أيامها..مشاكل.احليض.:األلم.،النزف.،التبقع.،كمية.احليض..تاريخ.آخر.دورة.شهرية.ﺳﺠﻞ اﻟﻮﻻدات

.احلمل..اإلجناب..اإلجهاض..الوالدات.احلية.وامليتة..مشاكل.احلمل.والوالدة..مشاكل.ما.بعد.الوالدة..منط.الرعاية.الصحية.لفترة.ما.قبل.الوالدة..منط.ومكان.الوالدات..آخر.حمل(.إن.وجد)..-آخر.إجهاض(.إن.وجد).

ﺳﺠﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﻟﻄﺒﻲ

اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ

ﺳﺠﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﳉﺮاﺣﻲ

اﳋﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
..1تكون.املستفيدة.على.طاولة.الكشف.بالوضع.املالئم.

.أية.مشاكل.طبية.آنية..أمراض.مزمنة..اإلصابة.بأمراض.معدية..التلقيح.،أوقاته..احلساسية..إجراء.عمليات.جراحية..إجراء.نقل.دم.ﺳﺠﻞ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ

.أمراض.مزمنة.،سرطان.،أمراض.خلقية.،إعاقة.اﻟﻌﺎدات اµﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ\اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت

.التدخني..تعاطي.العقاقير.واملخدرات..الكحول..منط.التغذية..ممارسة.الرياضة..
.الصحة.العقلية.،اإلجهاد.النفسي\الضغوطات.واملشاكل.العاطفية.

اﻟﺸﻜﻮى اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

.نوع.املشكلة.املرضية..فترة.اإلصابة.باملرض..تط ّور.املشكلة.املرضية..أي.إرتباط.مبشاكل.مرضية.أخرى.إن.إستكمال.البطاقة.الصحية.للمستفيدة.مع.التركيز.على.
التاريخ.الصحي.والسلوكيات.يساعد.على.تقييم.مدى.إحتمال.
التعرض.لإلصابة.باألمراض.،وإتخاذ.التدابير.الوقائية.
الالزمة..
اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
.االستراتيجيات.الوقائية.واملشورة.التوقف.عن.تعاطي.املخدرات.،العقاقير.والكحول..التقليل.من.تناول.الدهنيات.في.الغذاء.اليومي..املداومة.على.الرياضة.البدنية..خيارات.موانع.احلمل..جتنب.السلوكيات.التي.تزيد.من.إحتمال.التعرض..لألمراض.املنقولة.جنسي ًا.
.حتاشي.التعرض.للضغوطات.\.اإلجهاد.النفسي..التد ّرب.على.فحص.الثدي.الذاتي..الوقاية.من.ترقق.العظام..-تأخير.املمارسات.اجلنسية.
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دوري ًا.:الكزاز.واخلانوق(.مرة.بني.سن.الـ.14.الى.17.عام ًا).
للمجموعات.األكثر.عرضة.لالصابة.باألمراض.:لقاح.احلصبة.،
النكاف.،احلصبة.األملانية.،لقاح.التهاب.الكبد.،.B.لقاح.
اإلنفلونزا.،ولقاح.التد ّرن.الرئوي.

). (Supine/sitting position

..2تغطى.بالشكل.املالئم.
..3نبدأ.بالفحص.ويتم.بالتسلسل.اآلتي.،بعد.غسل.مقدم....
اخلدمة.يديه:
.قياس.الضغط(.بعد.إستراحة.حوالي.خمس.دقائق)..فحص.أغشية.العني(.األنيميا)..األسنان..األنف\األذن\احلنجرة..الغدة.الدرقية..الغدد.الليمفاوية.في.الرقبة..الرئتني..القلب..فحص.الثدي...تدرن.
..غدد.ليمفاوية.
..فحص.حتت.االبط.
.البطن..خلوه.من.تورم.
..ألم.عند.الفحص.
.احلوض(.أسفل.البطن)..الظهر..الرجلني(.خاصة.إلكتشاف.الدوالي.\.الفاريس)..األعضاء.التناسلية.اخلارجية..األعضاء.التناسلية.الداخلية...نستخدم.منظار.رحمي.لفحص.املهبل.وعنق.الرحم(.يتم.
.
لبس.الكفوف.غير.املعقمة.جلس.الرحم.واملبيضني.
من.املهبل)
.فحص.الشرج.(Anal exam)\.باإلصبع(.حسبما.يلزم).اﳋﻄﻮة اﳋﺎﻣﺴﺔ
بالنسبة.للسيدات.:إجراء.إختبار.احلمل.في.حال.اإلشتباه.،
وعلى.ضوئه:
اﳋﻄﻮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ً
في.حال.كانت.املرأة.حامال.ومع.التأكيد.على.طرح.األسئلة.
الواردة.في.بطاقة.احلامل.جتري.الفحوصات.التالية:

اﻟـﻤﻼﺣــــــﻖ واﳌﺮاﺟــــــﻊ

أ -ﻧﻔﺤﺺ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ

 Áﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺌﺔ دم اﳊﺎﻣﻞ ﺳﻠﺒﻲ أﻃﻠﺐ ﻓﺤﺺ دم
ﺷﺎﻣﻞ ودﻗﻖ  Áﻓﺌﺔ دم اﻟﺰوج ﻛﺬﻟﻚ.

ب.-ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﳌﻬﺒﻞ إﻻ  Áاﳊﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
.عوارض.اإللتهابات..عوارض.الوالدة.في.الشهر.التاسع..-أو.إلجراء.املسحة.املهبلية.(Pap-smear).

ث -ﻓﺤﺺ اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ وﻳﺘﻢ  Áاﻟﻔ¯ات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

.فحص.البطن...فحص.حجم.البطن.
..تشقق.البطن.بسبب.احلمل.
.سماع.نبض.اجلنني.\.حجم.اجلنني..-فحص.تورم.الرجلني.

ت -إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اßﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

فحوصات.الدم

Toxoplasma IGg
Rubella IGg
Blood and Rh groups
CBC
1h PC

فحوصات.البول

Urine Analysis

.يعتمد.تكرار.بعض.الفحوصات.أو.إجراء.فحوصات.إضافية.على.تطور.وضع.احلامل.
.بعض.أو.معظم.هذه.الفحوصات.تتم.مبوجب.التحويل.إلى.مراكز.اإلختصاص.،في.إطار.نظام.اإلحالة.املعتمد.في.املركز.
.املرة.األولى.ما.بني.12.و.18.أسبوع ًا.من.تاريخ.احلمل..املرة.الثانية.ما.بني.24.و.28.أسبوع ًا.من.تاريخ.احلمل..كل".تصوير.صوتي".إضافي.يقرره.الطبيب.على.ضوء.تطور.وضع.احلامل.
اﳋﻄﻮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
.فحوصات.تشخيصية.لغير.احلوامل.إضافة.الى.الفحص.السريري.-احملدد.سابق ًا.،تطلب.الفحوصات.التالية.للمترددات.غير.احلوامل:
.فحص.املسحة.املهبليةلدى.إجراء.فحص.املسحة.املهبلية.يتوجب.أخذ.املؤشرات.
املدرجة.أدناه.بعني.اإلعتبار.

ﻣﺮة ﺳﻨﻮﻳÉ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪات اµﻛ ªﻋﺮﺿﺔ ﻟËﺻﺎﺑﺔ ّ

اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺎﺷﻄﺎت ﺟﻨﺴﻴﺎ.
ﳕﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﻨﺴﻴﺔ )ا¿ﺳﻠﻮب ،اﻟﺘﻜﺮار.(...
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮﺛﻮﻣﺔ ﻓﻘﺪان اﳌﻨﺎﻋﺔ أو ﻓ¶وس اﻟﻮرم اﳊﻠﻴﻤﻲ.
اﳌﺪﺧﻨﺎت ﺑﻜºة.
ﺗﻌﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎء اﳉﻨﺴﻴﲔ.

اﳌﺴﺘﻔﻴﺪات اµﻗﻞ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎµﻣﺮاض ﻣﺮة واﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﻔÍة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ا ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﺷﺮﻳﻚ ﺟﻨﺴﻲ واﺣﺪ.
اﺳﺘﺌﺼﺎل رﺣﻢ ﺳﺎﺑﻖ.
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﳌﺴﺤﺔ اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ ،ﻟﺜﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :٢اµدوار اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟÇﻃﺒﺎء

٩

Åﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ

قبل.تفصيل.مهام.كل.طبيب.على.حدة.،هناك.أدوار.رئيسية.عامة.لألطباء.،نورد.منها.مثال:
.قادة.فنيون.للفريق.العامل.باملركز..موضع.الثقة.األكبر.للمستفيدين.من.املركز.(Psychotherapists)..موثقون.ومصادر.معلومات.موثوقة.(Documentations, Information manager)..-مدربون.لبعضهم.البعض.ولباقي.الفريق(.ورمبا.األفراد).

اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

للمستفيدين.ليتمكنوا.من.املشاركة.في.القرار.
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼج
Compliance
ﻣﺜﻘﻔﻮن
ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ
دعامة.ضمان.اجلودة.واألمان.للتقدميات.(Quality,Safety,Value).

مساهمون.في.رسم.اطار.التقدميات.وحتديد.مستواها.
مرشدون.لوصف.واستعمال.األدوية.(UM,RM).
مرشدون.لكل.اخلدمات.املساعدة.من.تشخيصية.وعالجية.داخل.املركز.وخارجه.
…Utilization Management, Referral – e.g under/over-investigations etc

مساهمون.في.زيادة.إقبال.املستفيدين.على.املؤسسة.واألطباء.من.التقدميات.
ضمان.حقوق.املرضى.وباقي.املستفيدين.
ﻣﻬﺎم ﻃﺒﻴﺐ أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة
يلعب.الطبيب.املختص.بأمراض.النساء.والوالدة.دورا.أساسيا.في.إطار.القسم\املركز.على.إعتباره.مرجع ًا.لغالبية.خدمات.
الصحة.اإلجنابية.،واإلختصاصي.الذي.يو ّفر.الطمأنينة.للمستفيدات.،ويتولى.تأكيد.املشورة.التي.وفرت.لهن.سواء.بالنسبة..
ألي.من.مواضيع.وخدمات.الصحة.اإلجنابية.التي.يقدمها.القسم\املركز.
وإﺿﺎﻓﺔ ا» دوره  ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﺒﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪ
ﻓﺈن ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎ¼ﺗﻲ:
 اµﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺳ¶ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻲ  Áﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا¿ﻃﺒﺎء ﻣﻦ اµﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ا¿ﺧﺮى واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﻤﺮﺿﺔ وﺳﺎﺋﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ. اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ  Áﺗﻮﻓ¶ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻟﻠﻤ¯ددﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰواﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
 درس اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣ¯ددة وﺗﻌﻤﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲﻳﺮى ﺿﺮورة ﻟﺴ ﻏﻮرﻫﺎ.
 إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ أﺛﻨﺎءاﻟﻔﺤﺺ ،ووﺻﻒ اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم وﺗﻮﻓ¶ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺣﻮﻟﻪ،
وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺎﺋﺮ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻤﺌﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﳉﻬﺔ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﻊ ﺗﺪوﻳﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  Áاﻟﺴﺠﻞ اﳋﺎص ﺑﺬﻟﻚ.
 ﻣﻌﺎﳉﺔ وﺗﻮﻓ¶ اﳌﺸﻮرة أو اµﺣﺎﻟﺔ  Áﺣﺎﻻت ﺿﻌﻒ اﳋﺼﻮﺑﺔواﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اßﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ
ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ.
 ﺗﻮﻓ¶ اﳌﺸﻮرة اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ ﺛﻢ وﺻﻔﻬﺎﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ،ﻣﻊ ﺷﺮح اﺛﺎر اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ )إن وﺟﺪت(.
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ﺑﻌﺾ أﺑﺮز ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي:
 ﻗﻴﺎس ﺿﻐﻂ اﻟﺪم. اﻟﻮزن. ﻓﺤﺺ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺮﺋﺘﲔ. ﻓﺤﺺ اﻟﺜﺪي. ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻄﻦ. ﻓﺤﺺ ا¿ﻃﺮاف اﻟﺴﻔﻠﻴﺔ. ا¿ﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ. ﻓﺤﺺ اﳊﻮض اﻟﺪاﺧﻠﻲ. ﻓﺤﺺ ﻟﻮن اﳉﻠﺪ واﻟﻌﲔ.ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﺿﻤﺎن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ:
 ﻟﺒﺲ اﳌﺮﻳﻮل ا¿ﺑﻴﺾ. ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ. -اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﻢ ا¿دوات واﳌﻌﺪات.

 اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة اﻟﺼﺤﻲ أﺛﻨﺎء ﻓ¯ة اﳊﻤﻞ وأﺛﻨﺎءاﻟﻮﻻدة وﺑﻌﺪﻫﺎ.

 -ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻴﺎه  Áاﳌﻐﺴﻠﺔ.

 -أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ).(Papsmear

 -اﻟﺘﻬﻮﺋﺔ واµﻧﺎرة ﺿﺮورﻳﺘﺎن  Áاﻟﻐﺮﻓﺔ.

اﻟـﻤﻼﺣــــــﻖ واﳌﺮاﺟــــــﻊ

 اµﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ  Áﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﳉﻬﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘ ôﺣﺎزﻣ Á ôﻛﻞ ا¿وﻗﺎت.

١١

 اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ \ اﻟﺘﻳﺪ. ﺳﻼﻣﺔ ا¿دوﻳﺔ واﻟﻠﻮازم اﻟﻄﺒﻴﺔ \واﳌﻄﻬﺮاتاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.

 -ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺰﻳﺎرة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ.

 ﻧﻈﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﳌﻌﺪاتواﳌﻔﺮوﺷﺎت.

 ﺗﻄﺒﻴﻖ و Áﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻇﺮوف اﻟﻘﺴﻢ ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﺤﺔاµﳒﺎﺑﻴﺔ ﻃﻮال دورة اﳊﻴﺎة ،ﻓﺘﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ،اﳌﺸﻮرة
واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻃﻮال ﻓ¯ة اﳋﺼﻮﺑﺔ وﺑﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ.
 -ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ا Âﻣﺮﺟﻊ ﻃﺒﻲ ﻣﻮﺛﻮق  Áﺣﺎل ﺗﻄﻠﺐ ا¿ﻣﺮ ذﻟﻚ.

ﻣﻬﺎم ﻃﺒﻴﺐ اµﻃﻔﺎل

ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ

يعتبر.دور.طبيب.األطفال.هام ًا.وحيوي ًا.في.إطار.قسم.الصحة.اإلجنابية.واملركز.عموم ًا.،خصوص ًا.جلهة.العمل.على.خفض.معدل.
وفيات.حديثي.الوالدة.واألطفال.من.خالل.حتصني.األطفال.وحمايتهم.
واﳉﻮاﻧﺐ أدﻧﺎه ﻣﻬﺎم ﻣﻘÍﺣﺔ ﻟﻄﺒﻴﺐ اµﻃﻔﺎل

اﻟﻘﺴﻢ \ اﳌﺮﻛﺰ:

 ﺗﻮﻓ¶ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﻟﻠﻮاﻟﺪات اﳌ¯ددات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ \ اﳌﺮﻛﺰﻻ ﺳﻴﻤﺎ ö Áﺎل اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واßﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ
ا¿ﻃﻔﺎل.

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻔﺮط  Áﻣﻌﺪل
اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﲔ اﻟﺮﺿﻊ ﻣﻦ ا¿ﻃﻔﺎل واﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ
ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل:

 -وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﺼﲔ  Áاﻟﻘﺴﻢ \ اﳌﺮﻛﺰ واµﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬه.

 -١ﲢﺴﲔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ
وا¿ﻃﻔﺎل.

 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳕﻮ ا¿ﻃﻔﺎل اﳉﺴﺪي واﻟﻌﻘﻠﻲ ،واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ،و اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻈﺮ و ا¿ﺳﻨﺎن.
 إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اßﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ. ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ وا¿م  Áإﻃﺎر اﻟﺘﻮﻋﻴﺔواﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺣﻮل اﻟﺼﺤﺔ اµﳒﺎﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺰﻳﺎرة اﳌﻘﺒﻠﺔ. -ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻄﻔﻞ ا Âﻣﺮﺟﻊ ﻃﺒﻲ ﻣﻮﺛﻮق  Áﺣﺎل اﻟﻀﺮورة ﻟﺬﻟﻚ.

 -٢ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ إﺳ¯اﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻄﻔﻞ.
"اﻟﻔﻘﺮة  ١٥ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ\ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻤﻞ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة“
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﺰوﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اòﺘﻤﻊ وﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا¿ﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺗﻐﺬﻳﺘﻪ وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
وﻣﺒﺎدىء ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ واµﺻﺤﺎح اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﳊﻮادث وﺣﺼﻮل ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 Áﻫﺬه اòﺎﻻت وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
"اﻟﻔﻘﺮة ه ﻣﻦ اﳌﺎدة ٣٢
ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ“

ﻣﻬﺎم ﻃﺒﻴﺐ "اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم“\ "ﻃﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ“

ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ

يعتبر.وجود.طبيب".طب.عام".في.قسم.الصحة.اإلجنابية.مهم ًا.من.أجل.توفير.خدمة.صحية.متكاملة.للمترددين.على.القسم.\.املركز.،
خاصة.أن.له.احلق.أن.ينوب.مكان.األطباء.من.باقي.االختصاصات.إن.تعذر.وجودهم.،ومن.البديهي.لكي.يقوم.بدوره.كام ًال.،أن.
يو ّفر.له.التدريب.الالزم.ملواكبة.كل.القضايا.املتصلة.بالصحة.اإلجنابية.

واﳉﻮاﻧﺐ أدﻧﺎه ﻣﻬﺎم ﻣﻘÍﺣﺔ ﻟﻄﺒﻴﺐ "اﻟﻄﺐ اﻟﻌﺎم"

اﻟﻘﺴﻢ\اﳌﺮﻛﺰ:

 ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻊ ا¿ﻃﺒﺎء اﺧﺮﻳﻦ  Áاﳌﺮﻛﺰ ﻓﺮﻳﻖ ﻃﺒﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ\ة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪر اµﻣﻜﺎن.
 وﻳﺘﻮ Âﻣﻬﺎم ﻃﺒﻴﺐ أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء وﻃﺒﻴﺐ ا¿ﻃﻔﺎل ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎبأﺣﺪﻫﻤﺎ او ﻏﻴﺎﺑﻬﻤﺎ ﻣﻌ.ô
 ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﳌﺸﻮرة  Áﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐاﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻ ôﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ا¿ﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ واﳌﻮروﺛﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ وإﺳﺘﺪراك Æﺎذﻳﺮﻫﺎ  Áاﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
 ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴﺮﻳﺮي ﳌﺮﺿﻰ اﻟﻘﺴﻢ \ اﳌﺮﻛﺰ ﻛﺎﻓﺔ واﻟﺬﻳﻦﻳﺮﻏﺒﻮن ﲟﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
وﻳﺤﺪد ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﺒﻲ  -اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ داﺧﻞ
اﻟﻘﺴﻢ \ اﳌﺮﻛﺰ -وﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮح اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ¿ﻓﺮاد
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻮح اﻟﺘﺼﻮر اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ و/أو اµﺣﺎﻟﺔ اÂ
اﳌﺮﺟﻊ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ.

"ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ اÂ
ﺗﺨﻔﻴﺾ أﻣﺮاض اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ا¿ﻣﺮاض اﻟﺴﺎرﻳﺔ واﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮء
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﲔ ا¿ﻃﻔﺎل ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﺗﺪاﺑ¶
ﺗﻬﺪف ﻛﻔﺎﻟﺔ أن ﻳﻌﻴﺶ ﺟﻤﻴﻊ ا¿ﻃﻔﺎل Á
ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺤﻴﺔ وﺑﻨﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﺗﺰوﻳﺪ ا¿ﺑﻮﻳﻦ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ"....
"اﻟﻔﻘﺮة  ١٧ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة“

 ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ\ة ﻟﻬﺪف اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ أو اﻟﻌﻼج ﻟﺪىاﳌﺆﺳﺴﺎت ا¿ﺧﺮى ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ أو اﻟﻀﺮورة.
 ﻳﺴﺎﻫﻢ  Áﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  Áاﻟﻘﺴﻢ \اﳌﺮﻛﺰوﻳﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
 -ﻳﺴﺎﻫﻢ  Áﺗﺜﻘﻴﻒ وﺗﺪرﻳﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻲ.

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  .٣ﻣﻬﺎم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ )(١

يعتمد.بشكل.أساسي.في.املراكز.التي.تقدم".خدمات.الصحة.
املقترحة.طبي ًا.،للكشف.املبكر..عن.سرطان.عنق.الرحم.
اإلجنابية".على.الدور.املنوط.بالقابلة.القانونية.حيث.ان.إهتمامها .املساهمة.في.تأكيد.دور.وسائل.تنظيم.األسرة.اآلمنة.والف ّعالة.
.
يشمل.املجالني.الصحي.والنفسي.للمستفيدات.مما.يجعلها.،
تفادي ًا.للحمل.غير.املرغوب.به.،وبالتالي.للوقاية.من.احلاجة.إلى.
في.الغالب.،األقرب.إليهن.
اللجوء.لإلجهاض.
وينبثق.هذا.الدور.انطالق ًا.من.اخللفية.العلمية.للقابلة.وخبرتها .متابعة.املرأة.احلامل.بشكل.دوري.في.فترة.حملها.وحتضيرها.
العملية.الفعلية.باإلضافة.الى.مهامها.احملددة.قانون ًا.والتي.
للوالدة.من.النواحي.الصحية.والنفسية.واجلسدية.للوقاية.من.
تعزز.دورها.في.القســم\املركز.،وعلى.ضوء.ذلك.اقتُرحت.
مضاعفات.احلمل.
املهام.التاليــة.للقابلة.القانونية:
النصح.واإلرشاد.بإستعمال.الواقي.الذكري.وإتخاذ.التدابير.
اﻟﺪور اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎم
الالزمة.حسب.تطور.وضع.املستفيد\ة.للوقاية.من.األمراض.
نشر.التوعية.والتثقيف.في.مختلف.مجاالت.الصحة.اإلجنابية .املتناقلة.باجلنس.
املساهمة.في.حتسني.الوضع.الصحي.للحوامل.واملستفيدات .اﻟﺪور اﻟﺘﻘﻨﻲ
بشكل.عام.
إجراء.املعاينات.النسائية.والفحوصات.السريرية.على.إختالف.
املســاهمة.في.تطوير.وحت ســني.األوضاع.الصحية..
أنواعها.وذلك.بهدف.الرعاية.الوقائية.للسيدة.أو.حلل.املشاكل.
في.القســم\املركز.ومحيطه.
الصحية.التي.تتعرض.لها.
تنظيم.اخلصوبة.واملباعدة.بني.الوالدات.
..1املشاكل.املتعلقة.بإضطرابات.الدورة.الشهرية.وما.ينجم.
توفير.املشورة.في.مجال.رعاية.احلمل.
عنها.من.خلل.وظائفي.متعلق.باجلهاز.التناسلي.
تسهيل.عملية.الوالدة.
..2املشاكل.الصحية.التي.تنجم.عن.األمراض.املتناقلة..
اﻟﺪور اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ
جنسي ًا.ووصف.العالجات.الالزمة.لبعضها.وفقا.ألحكام.
إجراء.فحوصات.الثدي.الدورية.للوقاية.من.سرطان.الثدي.
القانون.اخلاص.باألدوية.التي.يحق.للقابلة.ان.تصفها.بعد.
تشخيص.املرض.وتسميته.
إجراء.فحوصات.املسحة.املهبلية (Pap-smear).حسب.املهل.
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املشاكل.الصحية.في.فترة.ما.بعد.إنقطاع.الطمث.وإتخاذ.
بعض.التدابير.الصحية.الالزمة.
املشاكل.اجلنسية.مع.الزوج.
تشخيص.بعض.اإللتهابات.النسائية.وآالم.اجلهاز.التناسلي.
طلب.بعض.الفحوصات.املخبرية.التي.تساهم.في.تشخيص.
األمراض.املتعلقة.باجلهاز.التناسلي.عند.احلاجة.
تشخيص.بعض.األمراض.النسائية.خالف.اإللتهابات.
وصف.وسائل.تنظيم.اخلصوبة.املتوفرة.اآلمنة.الفعالة.واملناسبة:
. .حبوب.منع.احلمل(.بعد.التأكد.من.إستيفاء.الشروط.الصحية).
. .تركيب.اللولب(.بعد.التأكد.مما.يحول.دون.ذلك).
. .الواقي.الذكري.
. .توفير.املعلومات.واخلبرات.للمستفيدات.حول.الوسائل.
التقليدية.:العد.الشهري\العزل\طريقة.Billings.
نزع.اللولب.واملتابعة..للسيدات.املستفيدات.
السهر.على.منع.إنتشار.العدوى.من.خالل.تأمني.النظافة.العامة.
في.املركز.،شام ًال.ذلك.املعدات.الروتينية.الطبية.والتعقيم.لألدوات.
املستعملة.في.الفحوصات.النسائية.وغيرها.من.املجاالت.
متابعة.املرأة.احلامل.من.خالل.الزيارات.الروتينية.وطلب.بعض.
الفحوصات.املخبرية.الالزمة.وحتويلها.إلى.الطبيب.النسائي.
في.حال.مالحظة.وجود.أي.تطور.غير.طبيعي.
التحضير.للوالدة.من.خالل.تدريب.احلامل.على.التمارين.
اخلاصة.إضافة.الى.العناية.اجلسدية.والنظافة.البدنية.
العناية.بامللفات.الصحية.للمستفيدات.جلهة.إستكمال.املعلومات.
الصحية.األساسية.في.بطاقة.املستفيدة.مع.حتديد.نوع.
اخلدمة.املطلوبة.والتاريخ.الصحي.(Medical History).
) (١راﺟﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻬﺎم اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

ﻣﻬﻤﺎت ﻣﻘÍﺣﺔ ﻟﻠﻤﻤﺮﺿﺔ

١٣

ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﳒﺎﺑﻴﺔ

حسن.إستقبال.املستفيدين.الوافدين.إلى.القسم".واإلستقبال.
هو.العنصر.األول.األساسي.في.تقدمي.اخلدمة".
إستيفاء.معلومات.النماذج.والبطاقات.الصحية.بالبيانات.
املطلوبة.في.كل.منها.بكفاءة.ودقة.
التسجيل.اليومي.للمستفيدين.من.خدمات.القسم.وأنواع.اخلدمات.
املطلوبة.،واألدوية.و\أو.وسائل.تنظيم.األسرة.التي.مت.وصفها.
إستيفاء.بدل.اخلدمات.لقاء.إيصال.مالي.لكل.خدمة.من.
اخلدمات.املقدمة.في.املركز(.في.بعض.احلاالت).
ترتيب.ونظافة.املقاعد.الالزمة.إلنتظار.املستفيدين.في.قاعة.
اإلنتظار.
احلرص.على:
. .توزيع.املطبوعات.التي.تتضمن.املعلومات.حول.الصحة.
اإلجنابية.ووسائل.تنظيم.األسرة.
. .عرض.أفالم.فيديو.لتثقيف.وتوعية.املستفيدات.
. .املساهمة.في.تأمني.حصول.املستفيدة.على.اخلدمة.املطلوبة.
. .تنظيم.بعض.اللقاءات.التثقيفية.وحتضيرها.
. .مراقبة.نظافة.وترتيب.القسم.والسهر.على.منع.إنتشار.العدوى.
. .تبليغ.إدارة.القسم.\.املركز.عن.أي.عطل.أو.طارىء.تتعرض.
له.التجهيزات.أو.املعدات.واملتابعة.للحصول.على.املعدات.
الطبية.الضرورية.غير.املتوافرة.
مساعدة.األطباء.العاملني.في.القسم.خالل.املعاينة.الطبية.وفقا.
لآلتي:
مع.الطبيب.النسائي:
حتضير.البطاقة.الصحية.جاهزة.،بالترتيب.
قياس.الضغط.
اﻟﺪور اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻲ
قياس.الوزن.
تقدمي.املشورة.للمستفيدات.بهدف.التعليم.،التحضير.،والتمكني .حتضير.غرفة.الفحص.
مما.يعزّز.تقدمي.اخلدمة.في.املركز.ويساهم.في.تطوير.الوضع .تأمني.الشراشف.الورقية.
الصحي.للمستفيدات.
تأمني.غطاء.للمستفيدة.
التوعية.والتثقيف.حول.كل.ما.يتصل.بالصحة.اإلجنابية.وخدماتها.
حتضير.املستفيدات.للفحص.السريري.
.
تنفيذ.اللقاءات.التثقيفية.في.محيط.املركز(.مثل.املدارس.
التأكد.من.وجود.املعدات.الطبية.الالزمة.للفحوصات.
أو.اجلامعات.،األندية.،اجلمعيات)...
التأكد.من.التعقيم.املسبق.لألدوات.التي.تستخدم.،مبا.فيها.
املتابعة.املنزلية.حني.تدعو.الضرورة.
املعدات.الالزمة.للفحص.النسائي.
مساعدة.الطبيب.أثناء.املعاينات.النسائية.
ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  .٤دور وﻣﻬﺎم اﳌﻤﺮﺿﺔ
البقاء.الى.جانب.املستفيدة.حتى.إنتهاء.الفحص.
ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻻﳒﺎﺑﻴﺔ
توفير.املشورة.حول.الدواء.مع.التركيز.على.مجاالت.وذكر.
العوارض.اجلانبية.إذا.وجدت.،وتوفير.مناخ.التهدئة.
تلعب.املمرضة.دور ًا.بارز ًا.في.قسم.الصحة.اإلجنابية.حيث.
أنها.متثل".العامود.الفقري".من.خالل.الدور.التقني.الذي.تؤديه .واإلطمئنان.للمترددين.على.املركز.
في".تقدمي.اخلدمة.املناسبة".
حتديد.موعد.الزيارة.املقبلة.وإبالغه.للمستفيد\ة.قبل.املغادرة.

التأكد.من.وجود.املعدات.الالزمة.من.حقن.وسماعة.طبية.
وضوء.يدوي.
التأكد.من.تعقيم.األدوات.قبل.إستعمالها.
مساعدة.األم.على.حتضير.الطفل.للكشف.الطبي.
شرح.كيفية.إستعمال.الدواء(.لألم\.األهل).
حتديد.موعد.الزيارة.املقبلة.قبل.إنصراف.املستفيد\ة.

التنظيف.األولي.لألدوات.املستعملة.في.الكشف.
إرسال.األدوات.املستعملة.عند.الكشف.الى.التعقيم.
مع.طبيب.األطفال:
حتضير.األطفال.للفحص.الطبي.
قياس.وتسجيل.الوزن.
قياس.وتسجيل.احلرارة.
قياس.وتسجيل.الطول.
تعبئة.البيانات.الضرورية.على.البطاقة.اخلاصة.لذلك.
إحضار.البطاقة.الصحية.الى.الغرفة.لتسجيل.البيانات.بعد.
املعاينة(.من.قبل.الطبيب).
حتضير.اللقاحات.الالزمة.وتأمينها.قبل.وصول.األطفال.
السهر.على.طريقة.حفظ.اللقاحات.لعدم.تعرضها.للتلف.
حتضير.غرفة.الفحص.
تأمني.خافض.اللسان.
تأمني.الشراشف.الورقية.

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :٥اﳌﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﻴﺎدي
اﳌﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﻴﺎدي

) (١ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ

ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر

ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر:

اµﺳﻢ:
اﻟﺬﻛﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻄﻮل
اﻟﻮزن
ﻃﻮل اﻟﺬراﻋﲔ
رﺳﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﻴﺎú

أدﻟﺔ أﺧﺮى )ﺧﻠﻘﻴﺔ(....
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻃﻮل أو ﺣﺠﻢ اﳋﺼﻴﺔ اﻟﻴﻤﲔ
ﻃﻮل أو ﺣﺠﻢ اﳋﺼﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎر

14

مهمات.أخرى.إضافية:
غسل.األدوات.وتعقيمها.يوميا.قبل.إنصرافها.وبعد.إنتهاء.كل.
املعاينات.في.القسم.
السهر.على.إعادة.النظام.والنظافة.إلى.غرفة.املعاينة.بعد.إنهاء.
املعاينات.اليومية.
إعداد.التقرير.املالي.اليومي.عن.بدالت.املعاينات.وتسليمها.
للمسؤول.)1(.
القيام.ببعض.مهام.القابلة.عند.غيابها.

اﻟـﻤﻼﺣــــــﻖ واﳌﺮاﺟــــــﻊ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﻧﺮ – Tanner
3

I

<2.5

4

II

2.5-3.5

10

III

<3.6

16
4.1-4.5

IV

3
> 4.5

V

اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا©Ëﻳﺔ
CBCD
ESR
Creatinin
BUN
SGOT
SGPT
GGT
Alkaline phosphatase
FSH
LH
Prolactin
TSH
Testosterone
DHEAS
Karyotype
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺻﻮرة أﺷﻌﺔ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى
واﳌﻌﺼﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﻌﻈﻤﻲ
ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮض أو اﳋﺼﻴﺘﲔ
 Áﺣﺎل ﰎّ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ
 Áﻫﺬه اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﲔ اﳌﻐﻨﻄﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺪﻣﺎغ
 Áﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻋﻼﻣﺎت أو
أﻋﺮاض ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻏ¶ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

١٥

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :٦اﳌﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﻴﺎدي
اﳌﺴﺘﻨﺪ اﻟﻌﻴﺎدي

ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻧﺎث:

اµﺳﻢ:
اªﻧﺎث
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻄﻮل
اﻟﻮزن
ﻃﻮل اﻟﺬراﻋﲔ
رﺳﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﻴﺎú

أدﻟﺔ أﺧﺮى
)ﻣﺜﻼً :ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻘﺼ¶ات اﻟﻘﺎﻣﺔ
اﺑﺤﺚ ﻋﻦ ادﻟﺔ ﺧﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻼزﻣﺔ
ﺗﺮﻧﺮ) ،(Turnerاﻟﻌﻮارض  :ﻋﻠﻮ وﺗﻘﻮس
اﳊﻨﻚ ،ﻣﺮﻓﻖ أروح ، cubitus valgus
ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻨﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ¿ﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ(
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﻧﺮ – Tanner

I
II
III
IV
V
)ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪ ýأن ﳕﻴﺰ ﻇﻬﻮر
اﻟﺜﺪي ﻋﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻫﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﳉﺲ  Áوﺿﻌﻴﺔ اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء(
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ﺣﺎل ﺗﺄﺧﺮ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻋﻨﺪ اﻧﺎث

اﻟـﻤﻼﺣــــــﻖ واﳌﺮاﺟــــــﻊ

I
II
III
IV
V
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ا©Ëﻳﺔ
CBCD
ESR
Creatinin
BUN
SGOT
SGPT
GGT
Alkaline phosphatase
FSH
LH
Prolactin
TSH
Estradiol
DHEAS
Karyotype
ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
ﺻﻮرة أﺷﻌﺔ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻴﺴﺮى
واﳌﻌﺼﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﻌﻈﻤﻲ
اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮض
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺟﻮد أو ﻋﺪم وﺟﻮد
اﻟﺮﺣﻢ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺮﻧﲔ اﳌﻐﻨﻄﻴﺴﻲ
ﻟﻠﺪﻣﺎغ
 Áﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻋﻼﻣﺎت أو
أﻋﺮاض ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻏ¶ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ

١٧

ﻣﻠﺤﻖ رﻗﻢ  -٧ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺸﻮرة واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﻮﻋﻲ
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ﻟﺒﻨﺎن VCT -

اﳌﺆﺳﺴﺔ

اﺳﻢ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

اﻟàﻳﺪ اﻟﻜÍوß

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ SIDC -

ﻧﺎدﻳﻦ ﺑﺪران

01-482428

nbadran@sidc-lebanon.org

ﻋﻴﺶ إﻳﺠﺎﺑﻲ Vivre positive -

رﻳﺘﺎ وﻫﺎب

01-482428

rwahab@sidc-lebanon.org

أﻧﻮار اﶈﺒﺔ

راﻧﻴﺎ درﻏﺎم

01-391396/7

info@anwaralmahaba.org

 JCDاﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اßﺪرات

ﻋﺒﺪ ا þﻣﺰﻫﺮ

09-638242

jcd@@jcdlb.org

 JADاﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺿﺪ اßﺪرات

ﺟﻮزﻳﻒ ﺣﻮاط

09-942856

jaddrogue@hotmail.com

ﺳﻜﻮن Skoun -

را Áدﻣﺮﺟﻴﺎن

01-202714

raffi@skoun.org

ﺣﻠﻢ Helem -

ﻏﻨﻮى ﺳﻤﺤﺎت

01-748258

Genwa.samhat@gmail.com

ﻧﻌﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة Oui pour la vie -

رﺑﻴﻊ ﻣﺎﻫﺮ

78-881331

Rabih.maher@ouipourlavielb.com

ﻣﺮﺳﻰ Marsa -

دﻳﺎﻧﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﺎس

01-737647

Diana@marsa.me

دار اﻟﻔﺘﻮى Dar El Fatwa -

اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎد ﻗﻨﻮاﺗﻲ

01-796400

Imad2222@hotmail.com

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺪرن اﻟﺮﺋﻮي Tb Center -

ﻋﻠﻲ ﺳﻮﻳﺴﻲ

01-443550

دار ا¿ﻣﻞ Dar El Amal -

ﻫﺪى ﻛﺎرة

01-438508

Hodakara1@hotmail.com

ﻓﻜﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ Think positive -

ﺣﺴﻦ ﺷﺮي

76-843064

Hcherry@thinkpositivelb.com

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﳊﺮﻳﺮي اﳊﻜﻮﻣﻲ
Hariri Hospital

ﻏﺎدة ﺷﻌﻴﺐ

)Gshuaib@hotmail.com 01-830000(1067

Escale

اﻳﻠﻲ ﺿﻮ

اﻟﺼﻠﻴﺐ ا¿ﺣﻤﺮ ا¿رﻣﻨﻲ
Armenian red cross

ﻓ¶ﺟﻴﻨﻲ ﺧﺮﺷﻴﺪﻳﺎن 01-253793

Arcl-absmc@hotmail.com

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳊﺮﻳﺮي
Hariri organization

راﻧﻴﺔ اﻟﺰﻋ¯ي

01-215505

raniazaatari@hotmail.com

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ا¿وﻟﻴﺔ -ﻗﺐ اﻟﻴﺎس

Æﻤﺪ زادﻳﺎ

08-501865

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﻋﺎﻧﻮت

ﺳﺤﺮ ﻗﺪح

07-242038

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺑﺴﺎﺑﺎ

ﺳﻌﺪ ا¿ﻛﻮم

71-149976

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺑﺮﺟﺎ

ﻏﺎدة دﻣﺞ

70-388504

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﻛﻔﺮﺣﻴﻢ

ﻣﻴﺎدة أﺑﻮ ﺧﺰام

05-720607

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺑﻌﻘﻠﲔ

دﺣﺔ ﺣﺮب

05-300377

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ

ﻣﺎري أﺑﻮ دﻳﺎب

05-720784

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﻛﻔﺮﻓﺎﻗﻮد

ﺧﻮﻟﺔ ﺑﻮ ﻛﺮوم

76-616985

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -اﳌﻴﻨﺎء

اﻳﻔﻲ ﻋﺒﺸﻲ

06-390567

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -اﻟﺰاﻫﺮﻳﺔ

ﻫﺪى ﺣﻤﺎوي

03-495004

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -اﻟﺘﺒﺎﻧﺔ

راﺷﺎ ﻋﻜﺎري

06-226677

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -اﻣﻴﻮن

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ اﳋﻮري

03-866343

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -رﺷﻌﲔ

ﻣ¶ﻧﺎ اﻟﺪوﻳﻬﻲ

03-915087

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺑﺨﻌﻮن

ﻋﺒﻠﺔ ﺣﻤﺪان

70-560514

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺳ¶ اﻟﻀﻨﻴﺔ

ﺳﻌﺪة ﻫﻮﺷﺮ

71-429619

01-491705

Eliedaou1@gmail.com

Richo_79@hotmail.com

Sa3da_alam@hotmail.com

اﻟـﻤﻼﺣــــــﻖ واﳌﺮاﺟــــــﻊ

اﳌﺆﺳﺴﺔ

اﺳﻢ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺻﻮر

دﻻل ﺣﻴﺪر

70-904535

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺷﻌﻴﺘﻴﺔ

أﻣﻞ ﻓﺎﻋﻮر

70-191620

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺟﻮﻳﺎ

زﻫﺮاء اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

03-356706

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -اﻟﻨﺎﻗﻮرة

ﻣﺮﱘ ﺳﺒﻠﻴﻨﻲ

07-460109

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -اﻟﺸﻬﺎﺑﻴﺔ

ﻣﺮﱘ رﻛﺔ

07-411076

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -دﻳﺮ ﻛﻴﻔﺎ

ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺑﺎز

07-411826

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺟﺒﺎل اﻟﺒﻄﻢ

أﻣﻞ ﺳﻮﻳﺪان

70-237008

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺻﻮر

رﻧﺎ ﺟﻬﻤﻲ

03-970159

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -اﻟﺸﻬﺎﺑﻴﺔ

ﻧﺪى ﻗﺎﻧﺼﻮ

71-354058

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -رﺣﺒﺔ

ﺳﺒﲔ ﻧﺴﻴﻢ

70-586902

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺣﻠﺒﺎ

رﳝﺎ داﻫﺮ

06-693967

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -اﻟﺒ¶ة

ﻣﺎرﻳﺎ وﻫﺒﻲ

71-640527

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺟﺒﺸﻴﺖ

ﺣﺴﻴﺐ ﺑﻴﻄﺎر

03-790618

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

ﻟﻴﻠﻰ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ

70-761997

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﻛﻔﺮﺻ¶

ﻋﻴﺪا ﺣﻤﺎدة

03-470676

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -اﻧﺼﺎر

ﻓﺮﺣﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ

07-501300

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﻳﺤﺸﻮش

رﻳﺘﺎ اﻟ¯ك

09-865770

Ritaturk78@hotmail.com

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﻋﻤﺸﻴﺖ

ﻣﻨﻰ زﺧﻴﺎ

70-113926

Mona.zakhia@hotmail.com

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﻏﺰﻳﺮ

ﺟﻮﻳﻞ ﺳﻜﻴﻢ

09-925426

Joelle_mattar@hotmail.com

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺟﻮﻧﻴﺔ

راﺷﻴﻞ ﻏﺎﱎ

70-134466

rachellesassine@gmail.com

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﻋﺸﻘﻮت

ﻣ¶ﻧﺎ اﻟﺮاﺳﻲ

70-169231

Myrnaldaghfal1@hotmail.com

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﻏﺴﻄﺔ

ﻏﺮﺗﺎ ﺑﻼن

09-635969

Ballout7@hotmail.com

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪ - úﻛﻔﺮﻛﻼ

ﻧﺒﻴﻬﺔ ﺑﺮﻛﺎت

71-998213

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ  -اﻟﺒﺎزورﻳﺔ

رﺟﺎء ﻋﺒﻮد

07-375135

Aboud.rajaa@hotmail.com

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ  -ﺻﻮر

ﻣﻨﻰ ﺷﺎﻛﺮ

07-840052

Monaliza2211@hotmail.com

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ  -اﳋﻴﺎم

ﺣﺴﺎم ﻧﺴﺮ

07-840052

Houssam.nesr@gmail.com

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﻴﺎس  -ﺷﺘﻮرة

ﻳﻮﻻ ﺷﺮﻳﻞ

08-542301

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ ö -ﺪل ﻋﻨﺠﺮ

Æﻤﻮد ﻋﺎﺻﻲ

78-830584

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ  -زﺣﻠﺔ

رﻳﺘﺎ ﺗﻨﻮري

70-929765

ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﲔ  -اﻟﻜﺮك ﺳﻤ¶ة أﺑﻮ رﻳﺎ

Amal_fa@live.com

ranajahami@hotmail.com

03-827280

ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻧﺎدي اﻟﻮﺣﺪة  -اﳌﺮج

ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺮب08-513340

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اßﺪرات
واﻻدﻣﺎن -ﺷﺘﻮرة

ﺑﻴﺴﺎن ﻛﻮرﻳﺶ

اòﻠﺲ ا¿ﻫﻠﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻدﻣﺎن  -ﺻﻴﺪا ﻣﺎﺟﺪ ﺣﻤﺘﻮ

اﻟàﻳﺪ اﻟﻜÍوß

71-140298
07-752096

majedhamatto@ccaa-lb.org

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮازي اﻟﻄﺒﻲ  -ﺻﻴﺪا

ﺣﺴﻦ أﺑﻮ ﻏﺪﻳﺮ

07-722267

alrazi@alrazimc.org

اﻻﻏﺎﺛﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ -ﺻﻴﺪا
ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﺪاء اﻻﺳﻼﻣﻲ ~ -ﻴﻢ ﻋﲔ
اﳊﻠﻮة  -ﺻﻴﺪا

ﺳﻨﺎء اﻟﺒﺰري

07-732636

ﻣﺎﻫﺮ دﻳﺐ

07-750638

١٩

اﳌﺆﺳﺴﺔ

اﺳﻢ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺻﻴﺪا

ﺣﺴﲔ ﺑﺪﻳﻊ

07-724974

ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺮﻳﺘﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻوﻟﻴﺔ -اﻟﺼﺮﻓﻨﺪ

ﺣﺴﲔ زرﻳﻖ

07-443123

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺣﻮش اﻻﻣﺮاء

ﻫﻼ اﻟﺮاﻋﻲ

09-815100/1

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﻳﺤﻤﺮ

ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻫﺪﻻ

08-635557

ﻣﺮﻛﺰ اﳋﺪﻣﺎت ا¿ﳕﺎﺋﻴﺔ  -ﺟﺐ ﺟﻨﲔ اﳌﻨﺼﻮرة ﻋﻠﻲ اﳋﺸﻦ

08-640697

ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﻘﺎع اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ

ﻓﻮزﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ

08-640945

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ د .ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺮﺣﺎت  -اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻐﺮﺑﻲ

ﻓﺪى اﻟﻔﻘﻴﻪ

08-663300 ext 112

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻴﺎس اﻟﻬﺮاوي اﳊﻜﻮﻣﻲ  -زﺣﻠﺔ

Æﻤﺪ ﻋﺪوي

71-666274

ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ اﻟﻔﺎروق اﻟﻄﺒﻲ  -ﻗﺐ اﻟﻴﺎس

اﺣﻤﺪ ﺷﺤﺎدة

71-115127

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟ{ﺳﻌﺎف اﻟﺼﺤﻲ  -اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ زﻓﺘﺎ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

03-880052

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  -اﳋﻴﺎم

ﻫﻼ ﻋﺒﺪ اþ

07-840536

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  -ﻛﻔﺮﻛﻼ

ﻋﻠﻲ ﺣﺮب

07-855808

ﺑﺮاود ﻟﻴﺒﺎﻧﻮن Proud Lebanon -

ﺑ¶ﺗﻮ ﻣﻘﺼﻮ

01-821220

info@proudlebanon.org

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أﺳﺮة ﻋﺼﺮﻳﺔ -
ﻧﻴﻮ روﺿﺔ

ﻣﻴﺸﻠﲔ ﺣﺪاد

01-696278

Micha_had@hotmail.com

ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﺪل ورﺣﻤﺔ  -روﻣﻴﺔ

ﺟﻮاﻧﺎ ﻋﻤﺎد

01-901560
03-131570

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻدﻣﺎن واßﺪرات آﻳﺎ ردﻳﻨﻲ
 -ﺑﺮ اﻟﻴﺎس

03-316685

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎح اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ö -ﺪل ﻋﻨﺠﺮ

ﺻﺒﺎح اﳊﻼق

70-995904

ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ ﻏﺮاﻳﺲ اﳋ¶ ö -ﺪل ﻋﻨﺠﺮ

ﺗﻐﺮﻳﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ

08-622789

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ اﻟﻄﺒﻲ  -اﺑﻲ ﺳﻤﺮا ﻃﺮاﺑﻠﺲ

د.ﻫﺸﺎم ﺳﻠﻴﻤﺎن

76-661747

ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ اﻟﻜﺮاﻣﻲ اﳋ¶ي  -اﻟﺘﻞ ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ر Âﺳﻌﺪي

06-430089

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ دار اﻟﺸﻔﺎء  -اﺑﻲ ﺳﻤﺮا ﻃﺮاﺑﻠﺲ

Æﻤﺪ اﳊﺴﻦ

)06-429595 (157

اﻟﺼﻠﻴﺐ اﻻﺣﻤﺮ  -اﻟﻐﺮﺑﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ

اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

06-443025

ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ اﻻﻣﺎم  -اﳌﻴﻨﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﺑﺴﻴﻤﺔ أﺳﻤﺮ

06-211770

اﻟﻨﺠﺪة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ  -اﳌﻴﻨﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ

ﻧﺰﻫﺔ اﺷﻘﺮ

06-602144

ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ اﻟﻘﺒﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ -اﻟﻘﺒﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﻋﺪ ﺣﻤﻮد
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اﻟàﻳﺪ اﻟﻜÍوß

06-385685

ﻣﺴﺘﻮﺻﻒ اﻟﺰﻫﺮاء اﻟﻄﺒﻲ  -ﺟﺒﻞ Æﺴﻦ

ﺳﺤﺮ Æﻤﺪ

06-380344

اوﻧﺮوا  -ﺑﻌﻠﺒﻚ

ﺳﻬﺎم اﻻﺣﻤﺮ

08-370931

اوﻧﺮوا  -ﺳﻌﺪﻧﺎﻳﻞ

ﻳﻮﺳﻒ دﻻل

08-506338

اوﻧﺮوا  -ﺑﺮ اﻟﻴﺎس

رﻧﺪا اﳋﻄﻴﺐ

08-514304

اوﻧﺮوا  -ﺑ¶ ﺣﺴﻦ

ﺷﻬﻨﺎز ﻋﺒﺎس

01-857128

Shahnaz23@hotmail.com

اوﻧﺮوا  -ﺷﺘﻴﻼ

ﻟﻴﺎل ﺑﻴﺸ¶

03-047948

Bishir@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -ﻏﺎزﻳﺔ

ﺷﺎدﻳﺎ ﻳﻮﻧﺲ

76-979375

youniss@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -ﻣﻴﺔ وﻣﻴﺔ

ﺷﺎدﻳﺎ ﻳﻮﻧﺲ

03-473588

youniss@unrwa.org

اﻟـﻤﻼﺣــــــﻖ واﳌﺮاﺟــــــﻊ

اﳌﺆﺳﺴﺔ

اﺳﻢ

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ

اﻟàﻳﺪ اﻟﻜÍوß

اوﻧﺮوا  -ﻣﺎر اﻟﻴﺎس

ﻋﻠﻴﺎ ﻓﺎﺧﻮري

01-307854

l.galafet@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -ﻧﺒﻄﻴﺔ

ﻟﻴﻠﻴﺎﻧﺎ ﻟﻴﺰﻛﺎﻧﻮ

70-800974

l.galafet@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -اﻧﺼﺎرﻳﺔ

ﻟﻴﻠﻴﺎﻧﺎ ﻟﻴﺰﻛﺎﻧﻮ

76-988144

اوﻧﺮوا  -ﻋﲔ اﳊﻠﻮة

اﺣﻤﺪ ﺣﻨﻔﻲ

03-453757

a.hanafi@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -ﺑﺮج اﻟاﺟﻨﺔ

ﻣﻨﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ

)01-451922(452

Missa2@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -ﺑﺪاوي

اﳝﻦ اﳊﺞ Æﻤﺪ

06-391206

a.hajmohammad@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -اﳌﻴﻨﺎ

ﻣﻨﻰ رﻳﻨﻮ

06-204932

rinmon@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -ﻋﲔ اﳊﻠﻮة

زاﻫﺮ ﺧﻄﺎب

71-541533

khattabz@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -اﻗﻠﻴﻢ اﳋﺮوب

اﺣﻤﺪ ﺷﺤﺮور

07-974251

a.shahrour@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -ﺿﺒﻴﺔ

ﻣﻨﻰ اﻟﻮﺣﻴﺪ

04-540751

m.lwahid@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -ﺑﺮج ﺣﻤﻮد

ﻣﻨﻰ اﻟﻮﺣﻴﺪ

01-241659

m.lwahid@unrwa.org

اوﻧﺮوا  -ﺻﻮر

ﻏﺎدة ﺑﻬﻠﻮل

03-001683

اوﻧﺮوا  -ﻧﻬﺮ اﻟﺒﺎرد

ﺣﺎﰎ اﻻﺳﺪي

76-967194

٢١

اﳌﺮاﺟﻊ

1. Abnormal Uterine Bleeding, ACOG practice bulletin 136, 2014.
2. Amenorrhea: An Approach to Diagnosis and Management, AAFP, 2013
3. American Congress of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Guidelines for Perinatal Care, Seventh
Edition October 2012
4. Anemia in Pregnancy, ACOG practice bulletin 95, 2008
5. Breast cancer screening, ACOG practice bulletin 122, 2011.
6. Calcium supplementation in pregnant women, WHO 2013.
7. CMV, Parvo B19, Varicella, Toxoplasmosis in pregnancy, ACOG practice bulletin 151, 2015.
8. Disorders of Puberty, AAFP 1999.
9. Early pregnancy loss, ACOG practice bulletin 150, 2015.
10. Evaluation and Treatment of Women with Hirsutism, AAFP 2003.
11. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare Clinical Guidance, 2009.
12. Gestational Diabetes Mellitus, ACOG practice bulletin 137, 2013.
13. Human papillomavirus, ACOG Practice Bulletin 61, 2005.
14. Hypertension in pregnancy, ACOG 2013.
15. Iron Deficiency Anemia, AAFP 2013.
16. Management of Herpes in pregnancy, ACOG practice bulletin 82, 2007.
17. Management of menopausal symptoms, ACOG practice bulletin 141, 2014.
18. Management of preterm labor, ACOG practice bulletin 127, 2012.
19. Medical abortion of first trimester bleeding, ACOG practice bulletin 143, 2014.
20. Multifetal gestations, ACOG practice bulletin 144, 2014.
21. Nausea and vomiting of pregnancy, ACOG practice bulletin 153, 2015.
22. Osteoporosis, ACOG practice bulletin 129, 2012.
23. Polycystic Ovary Syndrome, ACOG practice bulletin 108, 2009.
24. Second trimester abortion, ACOG practice bulletin 135, 2013.
25. Sexually Transmitted Diseases STD Treatment Guidelines, CDC 2015.
26. Updated Consensus Guidelines for Managing Abnormal Cervical Cancer Screening Tests and Cancer
Precursors, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology 2014.
27. Urinary incontinence in women, ACOG practice bulletin 63, 2005.
28. Urinary Tract Infections During Pregnancy,AAFP 2000.
29. Use of hormonal contraception in women with coexisting medical conditions, ACOG practice bulletin
73, 2006.
30 Vitamin D in Pregnancy, RCOG, paper N43, 2014.
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