دليل موجز إلدازة التدزيب علي جسكيب اللوالب السحميت

إزشاداث "التدزيب أثناء الخدمت"1
ًخللى مثل هزا
ؤلاظخفادة مً الخذسٍب أثناء الخدمت في هلل اإلاعشفت واإلاهاساث إلالذمي الخذمت الزًً لم إ
ًمىً إ
الخذسٍب قبل الخدمت ,أو لخيشُؽ معشفت ومهاساث ملذمي الخذمت الحالُين الزًً ًلىمىن بخلذًم خذماث
جىـُم ألاظشة (وخاصت ما ًخعلم باللىالب الشخمُت مً جشهُب وئصالت) .وٍيبغي أن ًيىنإ اإلاىهج اإلالشس لهزا الىىع
مً الخذسٍب مخماشُا مع العُاظاث واإلاعاًير اللىمُت ألاخذر باإلطافت ئلي آخش هخائج الخجاسب وألابدار
العاإلاُت,إلظمان أعلي معخىي مً الجىدة واإلاماسظاث اللُاظُت .إ

معايير اختياز املتدزب
البذ أن ًخم ئعذاد وجؼبُم معاًير دكُلت وواضحت الخخُاس اإلاخذسبين؛ وفي العمىمً ,يبغي أن جخىافش الششوغ
الخالُت في ول مً اإلاخذسبين اإلاشاسهين في دوساث الخذسٍب علي جشهُب أو ئصالت اللىالب :إ
 )1أن جيىن اإلاهاساث التي ظِخذسب عليها اإلاخذسب حضءا مً الخىصُف الىؿُفي أو هؼاق العمل الخاص
به.
 )2أن ًخؼلب ميان عمله مثل هزه اإلاهاساث ,أي أن ملذم الخذمت ًلىم بالخعامل مع اللىالب بشيل
سوجُني في ميان جلذًم الخذمت.
 )3أن ًيىن ميان العمل الخاص باإلاشاسن مهُأ بشيل حُذ لخلذًم الخذماث اإلاخعللت باللىالب( ,مجهض
بعذد واف مً العاملين إوهمُت مىاظبت مً الخجهيزاث واإلاعخلضماث..التي جظمً العالمت والجىدة في
ألاداء).
 )4أن ًخمخع اإلاخذسب بذعم سؤظاءه (اإلاذًشًٍ واإلاششفين) في العمل وكىاعتهم بأهمُت الذوسة الخذسٍبُت في
ئطفاء اإلاضٍذ مً اإلاعشفت واإلاهاساث علُه  -خُث أهه دون رلً الذعم ,ظُصبذ أزش الخذسٍب دون
اإلاعخىي اإلاخىكع.

 1للخذسٍب أهىاع عذة ,مً بُنها" :جدزيب ما قبل الخدمت –  ,"Pre-service Trainingوهى الخذسٍب الزي ًخللاه الخشٍجين الجذد مً ألاػباء مثال كبل مباششةإ مهامهم
في الىخذاث الصحُت .وهىان "التدزيب أثناء الخدمت –  "In-service Trainingوهى أخذ أهىاع الخذسٍب التي ًخم جىفُزها بعذما ًبذأ ملذم الخذمت مباششةإ عمله.
وهىان أًظا "التدزيب علي زأس العمل –  ,"On-the-job Trainingإوهى رلً الخذسٍب الزي ًخم أزىاء جلذًم الخذمت بشيل ػبُعي في ميان العمل .إ
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جقليل وقت التدزيب
ًبرص مً بين الشياوي اإلاخىشسة إلالذمي الخذمت بخصىص الخذسٍب أنهم ًظؼشوا لترن ميان جلذًم الخذمت
لفتراث ػىٍلت للمشاسهت في الذوساث الخذسٍبُت التي جخم بين خين وآخش ,ألامش الزي ًدعبب في جىكفهم عً
جلذًم الخذماث .وللخغلب علي هزا ألامشً ,مىً اللجىء ألخذ الحلىٌ الخالُت التي ظدعاعذ علي جللُل فترة
غُاب ملذم الخذمت عً العُادة .إ
ٌ عاعذ "الخذسٍب علي سأط العمل" في الحصىٌ علي اإلاهاساث الالصمت أزىاء أداء اإلاهام اإلاعخادة.
 ئجباع اإلاىهجُاث الخعلُمُت اإلابخىشة ,مثل الخعلُم عً بعذ باظخخذام ؤلاهترهذ ,أو الخىاصل مع
اإلاشاسهين (باظخخذام البرًذ ؤلالىترووي مثال) لخعشٍفهم بأهذاف وعىاصش الذوسة الخذسٍبُت كبل مىعذ
البذء اإلاخؼؽ.
 ئرا وان هىان طشوسة لعلذ دوساث حماعُتً ,يبغي جللُل عذد اإلاخذسبين ختي ًمىً ليل منهم جدلُم
أهبر كذس معخؼاع مً الاظخفادة والخفاعل .إ

جدزيب مقدمي الخدمت الجدد مقابل التدزيب التنشيطي
ؤلاخخُاحاث الخذسٍبُت إلالذمي الخذمت الجذد إ–الزًً ًخللىن الخذسٍب ألوٌ مشة– جخخلف
مً الجذًش بالزهش أن إ
عً جلً الخاصت بملذمي الخذمت الزًً ًخلل إىنإ جذسٍبا جيشُؼُا .إ
 البذ أن ٌشخمل جذسٍب ملذمي الخذمت الجذد علي ول ألاظاظُاث التي ًجب معشفتها خى إٌ:
 oمهاساث الخعامل مع اللىالب (جشهُب وئصالت).
 oمهاساث اإلاشىسة.
 oمهاساث مىع اهدشاس العذويإ.
هما ظُدخاج اإلاخذسبىن الجذد أًظا ئلي وكذ واف مع الىمارج الدششٍدُت اإلاعإذة خصُصا للخذسٍب ختي
ًدصلىا علي اإلاهاساث ألاظاظُت للخفىق كبل الخعامل اإلاباشش مع اإلاىخفعاث .إ
 في العمىم ,ال ًجب أن ًدخىي الخذسٍب الخيشُؼي علي ول اإلاعلىماث ألاولُت عً اللىالب ,لىً
باألخشي ًخم الترهيز علي ول ما هى حذًذ ومدذر .هما أن اإلاخذسبين لً ًدخاحىا في مثل هزه الحالت
لىكذ ػىٍل في الخذسٍب العملي؛ وفي بعع ألاخُان ًمىً جللُل الىكذ اإلاخصص للخذسٍب العملي
ئرا ما وان هىان جشددا طعُفا علي أماهً جلذًم الخذمت ,أو أن اإلاخذسبين علي كذس عاٌ مً الىفاءة,
أو أن الخدذًثاث اإلاعخجذة مدذودة.
ؤلاخخُاحاث الخذسٍبُت ليل فئت (معخىي) واخذة
ً يبغي أن ًخم جصمُم الذوساث الخذسٍبُت بدُث جلبي إ
أو مخلاسبت مً اإلاخذسبين في ول مشة .وبزلً ,ال ًمىً لهزا الىىع مً الخذسٍب (الزي ًشهض فلؽ علي
ؤلاسجلاء بمهاساتهم أو ئشباع مخؼلباتهم
اإلاىطىعاث اإلاعخجذة) أن ًذعم ملذمي الخذمت الجذد في إ
اإلاعشفُت ختي ًصبدىا ملذم إى خذمت آمىين .وباإلاثل ,ال ًمىً طم اإلاشاسهين أصحاب الخبراث الىبيرة
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(بهذف جللي الخذسٍب) ئلي الذوساث الخذسٍبُت الخاصت باإلابخذئين ,خُث ظُيىن رلً بمثابت ئهذس
ؤلاخباغ.
اإلاىاسد ,إوجظُِع وكتهم وئصابتهم باإلالل ,وئصابت آلاخشًٍ باالظدُاء أو إ
جنميت املهازاث
 جخؼلب جىمُت اإلاهاساث كعؼا وافُا مً الخذسٍب العملي باظخخذام الىمارج الدششٍدُت وجمثُل ألادواس
وأظالُب اإلاداواة خالٌ الذوساث الخذسٍبُت .لزلًً ,لىم اإلاذسب (اإلاعئىٌ) بالخأهذ مً جىافش همُاث
وافُت مً الىمارج الدششٍدُت واإلاعخلضماث ألاخشي التي جظمً ئجاخت الفشصت (اإلاماسظت العملُت)
ألامش جىاحذ أهثر مً
الجُذة والىكذ اليافي ليل مخذسب علي خذي .هما ًمىً أن ًخؼلب مثل هزا إ
مذسب في هفغ الىكذ ,ختي ًمىً اخخىاء العذد اللائم مً اإلاخذسبين والاظخجابت لدعاؤالتهم وطمان
الحذ ألادوي مً الخفاعل.
 جخؼلب جىمُت اإلاهاساث أًظا الخعامل ؤلاولُيُيي مع اإلاىخفعاث في العُاداث .إولزلً ,البذ أن جخمخع
هزه العُاداث بخلذًم خذماث همىرحُت راث حىدة عالُت ًمىً للمخذسبين ئهتهاج مثلها أزىاء جأدًت
عملهم.

إزشاداث للتدزيب علي مهازاث التعامل مع اللوالب أثناء جدزيب ما قبل العمل
ًيبغي أن ًخم جىعُت ألاػباء بمهاساث الخعامل مع اللىالب خالٌ جلليهم جذسٍب ما كبل الخذمت .وحشمل هزه
الخىعُت :اإلاهاساث ألاظاظُت اإلادىسٍت ,مثل :فدص الحىض ,وئحشاءاث مىع اهدشاس العذويإ ,وخذماث جىـُم
ألاظشة بما فيها مهاساث اإلاشىسة إواإلاعلىماث ألاظاظُت الخاصت باللىالب .هما ًمىً أن ًخظمً الخذسٍب أًظا
حلعاث عملُت علي جشهُب وئصالت اللىالب باظخخذام الىمارج الدششٍدُت .إ

يتم الصماح فقط وبشكل حصسي للمتدزبين الرين اشتطاعوا اكتصاب مهازاث فحص الحوض وجسكيب
اللوالب بكفاءة وقاموا بتطبيقها بأمان علي النماذج التشسيحيت يتم الصماح لهم بمباشسة العمل مع
املنتفعاث في أماكن جقديم الخدمت!
غير اإلاىاظب ئدساج مهاساث الخذسٍب علي اللىالب ليل ملذمي الخذمت في دوساث ما كبل العمل ئال
هما أهه مً إ
مً خالٌ البرامج التي جخىافش فيها الششوغ الخالُت :إ
ً مثل جشهُب وئصالت اللىلب حضءا مً الخىصُف الىؿُفي الخاص بهزا اإلاخذسب.
 معـم اإلاخذسبىن ظُلىمىن بخؼبُم (مماسظت) اإلاهاساث التي ظُدصلىن عليها بشيل دوسي في أماهً
عملهم .وفي خاٌ ما ئرا وان هىان عذد مدذود مً اإلاخذسبين الزًً ظُلىمىن بزلًً ,يبغي أن ًخم
خصش اإلاماسظين وجلذًم اإلاهاساث الالصمت لهم مً خالٌ هـام الخذسٍب أزىاء الخذمت.
إ
 هىان وكذ وعذد وهمُاث وافُت مً الىمارج الدششٍدُت واإلاعذاث واإلاعخلضماث الظشوسٍت إلهعاب
ول اإلاخذسبين اإلاهاساث الالصمت لخلذًم الخذماث بشيل آمً ومالئم وفعاٌ.
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 هىان أعذاد وافُت مً أماهً جلذًم خذماث جشهُب وئصالت اللىالب عالُت الجىدة ,وهىان جشدد عاٌ
(مً اإلاىخفعاث) علي هزه ألاماهً ,ختي ًمىً طمان فشص مماسظت وافُت للمخذسبين.

التعامل مع املنتفعاث أثناء التدزيب
ؤلاعخباس ػ إىاٌ الىكذ وخصىصا أزىاء
ًجب أن جبلي خلىق اإلاىخفعاث "مً الخصىصُت والعشٍت" علي كمت إ
الخذسٍب .وحعاعذ اإلاماسظاث (ؤلاحشاءاث) الخالُت في طمان مشاعاة خلىق اإلاىخفعاث بشيل دائم أزىاء الجلعاث
ؤلاولُيُىُت .إ
 ئخترام خم الخصىصُت الجعذًت (خصىصُت الخذمت) وئحشءاث الفدص الؼبي.
 ئخترام خم ظشٍت اإلاعلىماث أزىاء جلذًم اإلاشىسة وحسجُل الخاسٍخ اإلاشض ي وجىفُز ئحشاءاث الفدص
الؼبي .وٍجب ػمأهت اإلاىخفعاث خىٌإ ظشٍت ول ما ًلمً باإلدالء به مً معلىماث وخصىصُت ول ما
ًدصلً علُه مً خذماث.
ٌ شيل الحفاؾ علي ظشٍت اإلاعلىماث جدذًا أزىاء مىاكشت خاالث الذساظت إوهزلً أزىاء جىفُز
الجلعاث ؤلاولُيُىُت علي سأط العمل (بشيل مباشش) مع اإلاىخفعاث وخالٌ الللاءاث راث الصلت.
ؤلاحشاءاث واإلاىاكشاث في أماهً جخمخع بالخصىصُت  -ال جمىً أي
لزلً ,البذ مً اللُام بمثل هزه إ
(بالخاسج) مً اختراق ما ًذوسإ بالذاخل ,إهما ال ًيبغي ئظخخذام ئظم
إ
مً باقي العاملين أو اإلاىخفعاث
اإلاىخفعت أزىاء مثل هزه الللاءاث والجلعاث.
 عىذ الحصىٌ على اإلاشىسة أو الخظىع لفدص ػبيً ,يبغي ئعالم اإلاىخفعت عً الذوس الزي ًلعبه ول
شخص مىحىد فى اإلايان ,مثل الفشٍم اإلاعاعذ أو اإلاخذسبين أو اإلاششفين أو الباخثين.
ؤلاحشاءاث
 بالشغم مً أهمُت وحىد اإلاخذسبين ,أو غيرهم ,أزىاء ئحشاء الفدص الؼبي أو غيره مً إ
(هجضء مً الخذسٍب علي سأط العمل مثال)ً ,جب الحصىٌ على ئرن معبم مً اإلاىخفعت كبل العماح
لهم بالذخىٌ ئلي ميان اإلاشىسة أو الفدص الؼبي .وفي خاٌ ما لم جأرن (جشغب) اإلاىخفعت في وحىد أي
شخص غير ملذم الخذمت (الؼبِب اإلاعالج) ,ال ًيبغي أن ًخم جأحُل دوسها في الحصىٌ علي الخذمت
أو خشمانها مً الحصىٌ علي الخذماث التي جدخاج ئليها ,مع الخدشيإ اليامل للمىطىعُت ومشاعاة ول
الحلىق ألاخشي للمىخفعت.
ؤلاظخعذاد
ً يبغي أن ًيىن اإلاذسب ؤلاولُيُيي مخىاحذا ػىاٌ فترة الخذسٍب وٍيىن دوما علي أهبت إ
للخذخل في خاٌ الشعىس بأي خؼش ًمغ ظالمت اإلاىخفعت أو أن ًجذها في خالت عذم اسجُاح.
ؤلاهدباه لىُفُت جىصُل اإلاعلىمت وئبذاء الخعلُلاث علي
ً جب علي اإلاذسب ؤلاولُيُيي أن ًىلي اإلاضٍذ مً إ
أداء اإلاخذسبين أمام اإلاىخفعت .وٍيبغي علُه أًظا أن ًدصش حعلُلاجه الخصحُدُت في خذود الظشوسة
وبشيل ًفُع مىه الحىمت والحىىت وَعمه الذعم وعذم الجهش ,خُث أهه مً اإلاشجح أن جإدي
الخعلُلاث الخصحُدُت اإلاعلىت ئلي كلم أو اظدُاء هال مً اإلاىخفعت واإلاخذسب .وبالعىغ جماما ,ظُإدي
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الخعلُم والىلذ الظمني البىاء ,باظخخذام هبرة صىث ولغت حعذ مىاظبت ,ئلي ػمأهت هال مً اإلاىخفعت
واإلاخذسب علي خذ ظىاء.
ً جب اخخُاس اإلاىخفعاث الالحي ًخميزن باإلاشوهت لظمان مىاظبتهً ألغشاض الخذسٍب ؤلاولُيُيي .فعلي
ظبُل اإلاثاٌ ,ال ًمىً للمخذسبين أن ًخظعىا للخذسٍب أزىاء وحىد مىخفعاث ًخصفً بالغلـت أو
باإلحشاءاث.
الشذة ئال بعذما ًدصل هإالء اإلاخذسبين علي دسحت مً الخميز في اللُام إ
 أي مىاكشت جذوس خىٌ الحالت (اإلاىخفعت) أزىاء ج إىاحذها ,إوخاصت فى مشاهض الخذسٍبً ,جب أن جشخب
بمذاخالتها ومشاسهتها ػ إىاٌ الىكذ .إ

املسجع:
)Reference: Maximizing Access & Quality Initiative (MAQweb

Translated and adapted by the SSDURH project at the Family Planning Sector,
Ministry of Health, Egypt.

!Special thanks to K4Health and Global Health eLearning for shining light on such great resources
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