
 

 
 
 
 
 
 
 

٢٠١٠ - قطاع تنظيم األسرة   

 الجــودة 
 في تنظيــم األســرة

  
 

وة في مجال ـيتحدث هذا الدليل الموجز عن اإلطار العام للج
ؤاهم الحواجز التي تقف في طريق المجتمعات ، تنظيم األسرة

كما  يتناول الدليل بعضا  . المستهدفة للوصول إلي الخدمة الجيدة
الخاصة بتنظيم ، والمراجعمن ٔاهم ؤاحدث الوسائل المعلوماتية 

التي يمكن االستفادة منها والرجوع إليها  ،األسرة والصحة اإلنجابية
 .اإلنترنت  -في ٔاي وقت من خالل شبكة المعلومات الدولية 
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  اختبار سريع

  :لتقييم مدي معرفتك بمحتوي الجلسة التالية اآلتيةأجب علي األسئلة 

 تشتمل فوائد خدمات تنظيم األسرة الجيدة علي )١
 حتقيق رضاء اجلمهور واستمرارية االستخدام  ) أ

 اخلدمات من خالل مقدم خدمة مدربتقدمي   ) ب
 حتقيق رضاء مقدمي اخلدمة  ) ت
 )ب(و ) أ(رقم   ) ث
 )ت(و ) أ(رقم   ) ج

  

 تمثل الحواجز التي تقف في طريق الوصول إلي الخدمة أحد أهم األسباب وراء الحاجة غير الملباة )٢
  

  
  

 اآلتي ماعدامن بين الحواجز المالية التي تقف في طريق وصول المنتفعات إلي الخدمة  )٣
 مثن الوسيلة   ) أ

 تكاليف املواصالت  ) ب
ا احملتاجون  ) ت  اخلدمات املدعمة اليت ينتفع 
 ) إخل، كالوقت ورعاية األطفال(التكاليف غري املرئية   ) ث

 

والتي تمثل حاجزا للوصول إلي -تسيطر المعتقدات االجتماعية والثقافية والمتعلقة بالنوع الجنسي  )٤
 المنتفعات أكثر من مقدمي الخدمة وصانعي القرارعلي  -خدمات تنظيم األسرة

  
 

ن الوصول عيمكن تحسين جودة خدمات تنظيم األسرة وتقليل الحواجز التي تعوق المنتفعات  )٥
 للخدمة إذا ما تم االعتداد برأي المنتفعات في مراحل تصميم وتقديم وتقييم الخدمات

   
  

 أن تساعد في تحسين الخدمة وتقليل الحواجز ماعداكل من الطرق التالية يمكن  )٦
  وسائل منع احلملحتديث السياسات القومية واألدلة اإلكلينيكية طبقا ملعايري اللياقة الطبية الستخدام   ) أ

 تدريب مقدمي اخلدمة علي مهارات التفوق يف تنظيم األسرة  ) ب
 توفري أدلة عمل حمدثة بشكل منتظم ملقدمي اخلدمة  ) ت
تمعات املستهدفة يف مراحل تصميم وتقدمي وتقييم اخلدماتاالعتداد برأي   ) ث  املنتفعات وا
 مراقبة استخدام التليفون داخل مكان تقدمي اخلدمة أثناء ساعات العمل  ) ج

    خطأ      صح

    خطأ      صح

    خطأ      صح
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  الجودة وسھولة الوصول إلي الخدمة

  

  

البد من توافر العناصر ، وحينما نتحدث عن اجلودة يف برامج تنظيم األسرة. عن السمات اجلوهرية للتميز الجودةتتحدث 
  :التالية

 الفعالية •
 السالمة •
 البنية التحتية كفاية •
 الكفاءة الفنية •
 رضاء اجلمهور •
 للخدمة سهولة الوصول •
 االستمرارية •

  

ن اخلصائص اليت متيز إحيث ، لذلك فهما مرتبطان ارتباطا حيويا. تعترب سهولة الوصول إيل اخلدمة أحد أهم مكونات اجلودةو 
  . اخلصائص اليت تؤدي إيل برامج ذات جودة نفسبرنامج تنظيم األسرة من حيث سهولة وصول املنتفعات إيل اخلدمة هي 

  
  :ميكن اعتبار اجلودة كاآليت، لذلك

  .الطريقة املناسبة حيت ميكن للجمهور املستهدف الوصول هلا يف الوقت املناسببالقيام باألشياء املناسبة 

  
  .ر خدمات رائعة ال يستفيد منها أحديوليس هناك شك في أنه ال قيمة لتوف

 : ٔان من بني املبادئ أالساسـية للجودة ما ييل هل تعمل
  املنتفعة ٔاوال - 
  بصفة دامئةترسي معلية حتسني اجلودة  - 
  تتطلب اجلودة ٔانظمة وٕاجراءات تمتزي ابلقوة - 
  لك خشص يف الفريق هل دور مؤثر  - 



Page 

عر الكثري 
. تخدامها
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ول بدورها 

Ac (

سط 
ملادية 
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يشع، لذلك. مة
يت يرغنب يف است

علهن أكجتعات و 
  

من اخلدماتدة 
، السرية وأصية 

سافات الطويلة

مينع أيضا مقدمي

من استخدامها 

واليت حتو خلدمة

cessibility(خدمة 

ول عيل اخلدمة وس
رافية والبدنية واملا

املتعتكل  والثقافية و 

إيل اخلدم نصوهل
جليدة والوسيلة اليت
 أكرب من املنتفع
.ن واالستمرارية

جيدناك سلسلة 
 ضمان للخصوص

قطع املس: خدمة

وقد مي، ي اخلدمة

 و منع املنتفعات

مكان تقدمي اخلب 
  . منها

سهوةل الوصول للخ 
ن للمنتفعة احلصو
 من احلواجز اجلغر
نونية والاجامتعية

  !يس

  

  

  

 

ية حتول دون وص
لي اخلدمات اجل

دمة لقدر ة اخل
دام واالستحسا

ر إذا مل يكن هن
 مل يكن هناك 

ودة والوصول للخ
  .بة

من احلصول علي

 تنظيم األسرة أو

روضة من جانب
نب يف االستفادة م

ٔان هل تعمل
تعين ٔانه ميكن
ٔاقل  قدر
والطبية والقان
ابلنوع اجلنيس

  

قانونية وطبي/سية
 من احلصول عل
ق اجلودة وإتاحة

االستخد حجم م

  خدمة
للخطر"  اخلدمة

دمة املناسب أو
  .ة نفسه

اجلو هجزا يف وج
ناسبامللعمل غري 

ض املنتفعات من
  .ت الالزمة

مي بعض وسائل 

ري الضرورية املفر
سائل اليت يرغنب

جمتمعية وسياسو  
ر حاجز مينعهن 
إيل توسيع نطاق

تعظيملنهاية إيل 

لوصول إلي الخ
ة والوصول إيل 
واجد مقدم اخلد

اخلدمة كان تقدمي

 أن تشكل حاج
ساعات الع –دة 

تنظيم األسرة بعض
إجراء التحويالت

لقوانني من تقدمي

 بعض القيود غري
اخلدمات أو الوس

  حواجز ثقافية
وقفن أمام جدار
حلواجز ستؤدي إ
ي سيؤدي يف ال

ريق الجودة وال
اجلودة" كال من 

وباملثل إذا مل يتو
صعوبة إجياد مكا

 للنقاط التالية 
طرق غري املمهد

املعرفة بوسائل تن
ت وعدم القيام بإ

 حتول اللوائح وال

أن يكون هناك 
ن احلصول علي ا

  ر الحاجز

واجه املنتفعاتت
ن قد و عات بأ
ن إزالة هذه احل

األمر الذي، ختيار

 الشائعة في طر
يتعرض ك :خدمة
و ؛مستمرشكل 

صو  فرتة االنتظار 

ميكن :المسافة
الط –دمي اخلدمة 

قد مينع نقص ا 
اخلدماتبعض  

قد  : التنظيمية

ميكن أ : الطبية
ني املنتفعات من

الجدار

تغالبا ما 
من املنتفع
بالتايل فإ
علي االخ

  
  

الحواجز
توافر الخ

بش املتاحة
إيل طول 

ا/المكان
ملكان تقد

 :المعرفة
من تقدمي

الحواجز

الحواجز
دون متكني
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يبقي ، عليها
رة يف طريق 

االستفادة 
ف الالزمة 

 ٥٦عدد ل
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ل اليت حيصلن ع
دوره كحجر عثر

  

ا(معدل انتشار 
تتطلب التكاليف

  ).إخل، ول

عكاين الصحي ل
  . رة

مات أو الوسائل
ي قد يقف بد

ولذلك يكون  
تتفقد  .كثر فقرا

مل لساعات أطو

تائج املسح السك
يها تنظيم األسرة

 دفع مثن اخلدما
ل املطلوب والذ

.حلاجة غري امللباة
بني الفئات األك

أو العم،  الطعام

ظل حتليالت نتا
ت الصحية مبا في

 املنتفعات علي
طعن دفع املقابل

 ) إخل، ل

مل احلديثة واحلا
ميكن بني علي ما

مثل (ة األخري 

يف ظ) ٢٠٠٤( 
ول علي اخلدمات

من درة العديد
ت الاليت ال يستط

  .ا

 ) الرتابيزة

 ورعاية األطفال

 وسائل منع احلم
 غري املباة يف أع
 ضروريات احلياة

ن البنك الدويل
 كلما قل احلصو

بالرغم من قد :ة
به من املنتفعات
 اخلدمة اليت يرد

  :ا يلي
 

حتت ( القانونية 
 صالت

كالوقت( املرئية 

  علي الفقراء

ي معدل انتشار
ميكن واحلاجة 

ي الزوجني بأحد 

الصادر عن ،"ية
حلالة االجتماعية ك

المالية/ المادية
اع ال يستهان ب
 للحصول علي 

حلواجز املادية ما
الوسيلةتكلفة  
التكاليف غري  
تكاليف املواصال 
التكاليف غري  

كاليف الخدمة ع

اليف املادية علي
أقل مايف سائل 

ألسرة أن يضحي

رير التنمية الدولي
 كلما تدنت احل

الحواجز
هناك قطا
املنتفعات

  

وتشمل احل
•

•

•

•

  

  

أثر تك

تؤثر التكا
الوس) من

لتنظيم األ

تقري"أفاد 
أنه ،دولة
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  الحواجز الطبية التي تقف في طريق الوصول إلي الخدمة والجودة

  

  :اآليتعلي  مكان تقدمي اخلدمةوالقيود غري الضرورية املفروضة من  الحواجز الطبيةتشتمل 
 . )كذلك يف احلقيقة  تليس ياعتبار الظروف العادية كموانع استخدام بينما ه(سوء تقرير موانع االستخدام  •
 ..)والتحاليل املعملية، كفحص احلوض( ة لبدء استخدام وسيلة معينة مثالاإلجراءات غري الضرورية املفروض •
 ).كاحليض وفرتات الراحة(لالستخدام واالستمرار  صحيحة/متطلبات غري مناسبة •
 ). أو ويل األمر مثل السن وكثرة االجناب واحلالة الزوجية وموافقة الزوج(معايري اللياقة األخري  •
 .ذي ميلك القدرة علي حتديد األفضل للمنتفعةكاعتقاد أنه الشخص الوحيد ال، حتيز مقدم اخلدمة لرأيه الشخصي •
  ".أين ميكن أن يتم تقدمي اخلدمة"القيود املتعلقة بـ  •
 ". من ميكن أن يقوم بتقدمي الوسيلة"القيود املتعلقة بـ  •
 .املتطلبات غري املناسبة للمتابعة •
 .التعامل غري املناسب مع األعراض اجلانبية •

دليل عن سالمة اخلدمة واحتياجات التشكل قلة معرفة مقدم اخلدمة باملعلومات الدقيقة املبنية علي ، باإلضافة إيل ذلك
  .من احلواجز الطبية ااملنتفعات مزيد

  
  

  الحد من الحواجز الطبية المتعلقة باستخدام الحبوب الفمية: البدء السريع لالستخدام
تقدمي احلبوب للمنتفعة ما مل تكن يف  عنمقدم اخلدمة ما ميتنع الستخدام احلبوب الفمية حين اشائع اطبي اينشأ هناك حاجز 

تتبع املرأة طريقة البدء ، يوم أحد لوبدال من اتباع الطرق التقليدية لبدء استخدام احلبوب خالل الدورة أو مع أو . فرتة احليض
  .١قامت فيه بأول زيارةالسريع باستخدام احلبة األويل فورا يف نفس اليوم الذي 

وتقليل الوقت الذي ميكن أن تنتظره ، ويكمن السبب وراء البدء السريع يف حتسني االستخدام ودرجة قبول املنتفعة للوسيلة
  . األمر الذي ميكن أن يتسبب يف حدوث محل غري مقصود، املنتفعة حلني احمليض

  

  
  

   

                                                            
فقد أظهرت الدراسات أن التعرض غري املقصود للحبوب الفمية خالل احلمل ال يؤدي ، ومع ذلك. السيدة ليست حامالأن ينبغي علي مقدم اخلدمة أن يتأكد أوال من ، بالنسبة لتقدمي أي وسيلة منع محل ١

 .األمر الذي يؤكد سالمة طريقة البدء السريع، إيل التشوهات اجلنينية

اسـتخدام وسائل ) تنقطع عن(ٔانه البد للمنتفعة ٔان تسرتحي بشلك غري حصيحنيعتقدو ،وبعض املنتفعات ٔايضا،اخلدمةبعض مقديم  ٔان هل تعمل
حدوث  يف يتسببابلرمغ من عدم وجود دليل طيب عيل هذا أالمر اذلي ، هرمونية معينة لبعض الوقت قبل اسـتئناف الاسـتخدام مرة ٔاخري

  !احة هذهمحل لكثري من املنتفعات يف فرتة الر 
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  )بالذكور واإلناث المتعلقة(الثقافية والنوعية و الحواجز االجتماعية 
  :الثقافية والنوعية للوصول إيل خدمات تنظيم األسرةو تشمل احلواجز االجتماعية 

 .جتاه تنظيم األسرة أو بعض الوسائلالسلبية النظرة االجتماعية والثقافية  •
 .االعتقاد أن السيدة املتزوجة ال ينبغي عليها استخدام وسائل منع احلمل •
 .األسرة ستؤدي إيل انتشار املمارسات غري الشرعية االعتقاد أن املعرفة بتنظيم •
 .افتقار السيدة إىل القدرة على اختاذ قرارات •
 ).ضد اإلناث(العنف النوعي  •
 .االعتقاد أن الرجال واألوالد ليس هلم حاجة يف االستفادة من خدمات تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية •
 .مور اجلنسيةاالعتقاد بأنه من غري املناسب أن يتم مناقشة األ •
 .االعتقاد بأنه ينبغي علي املرأة أن تصبح حامال مبجرد أن تتزوج •
 .تصور أن الدين مينع الزوجني من استخدام تنظيم األسرة •

  

  

  التوليفة العريضة من الوسائل تساعد السيدات علي تحقيق أهدافهن اإلنجابية

، وبعدما حيصل الربنامج علي الشعبية وقوة الدفع الذايت، ميكن أن يبدأ برنامج تنظيم األسرة بتوليفة حمدودة الوسائل :التاريخ
  .املتاحة ميكن البدء يف إضافة املزيد من الوسائل لتوسيع التوليفة

  :األسباب المحتملة لوجود توليفة محدودة من الوسائل
  .بالرتويج لبعض الوسائل املعينة وبناء حواجز تنظيمية  حلظر وسائل أخري قد تقوم بعض احلكومات :سياسات الحظر

  . ميكن أن تكون عملية اإلمداد مقصورة علي بض الوسائل دون األخري :عدم توافر أنواع معينة من الوسائل
فضل األيعلم ماهو  الوحيد الذي قد يقوم مقدم اخلدمة باالحنياز للوسيلة اليت يفضلها معتقدا أنه :تحيز مقدم الخدمة

  .لمنتفعةل
  . أو تكون أقل أو أعلي سعرا ،ميكن أن تتصف بعض الوسائل بسهولة التوزيع :خصائص الوسائل

تمعي أو الديين جتاه  توجدميكن أن  :المبادئ المجتمعية والمعتقدات الدينية درجات متفاوتة من القبول الثقايف أو ا
  .وسائل معينة

يف  فقرأو يكون هناك ، املستوي القياسي دونكن أن تقوم املنشأة الصحية بتقدمي خدمات مي :فقر المنشآت الصحية
  .املعدات يف نقص مقدمي اخلدمة ذوي اخلربة أو
ويف نفس ، وسائل عالية الثمن بشكل ال ميكن املنتفعات من احلصول عليها يتم توفريميكن أن  :التكلفة المرتفعة للوسيلة

  . الوقت ال يسمح نظام العمل بتقدمي هذه الوسائل جمانا لغري القادرين

وينتج توفري الوسائل اليت ترغب . الربامج اليت توفر جمموعة جيدة من الوسائل تكون أكثر احتماال لتلبية احتياجات املنتفعات
جيب إمداد املنتفعة بالوسيلة اليت ترغب فيها مامل كما . االستمرارية إيل جانبنتفعات عن استخدام أفضل للوسائل فيها امل

  . الوسيلة تلك يكن هناك مانع طيب الستخدام
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  تحسين الجودة وتقليل الحواجز 

  :احلواجز ما يلي وحتطيممن بني الطرق اليت ميكن أن تساعد يف حتسني اجلودة 
 .الستخدام وسائل منع احلملحتديث السياسات القومية واألدلة اإلكلينيكية طبقا ملعايري اللياقة الطبية  •
م •  .تدريب مقدمي اخلدمة وحتسني مهارا
تمعات املستهدفة وتغيري املفاهيم اخلاطئة" BCC التواصل وتغيري السلوك"االستخدام الفعال لربامج  •  . لتثقيف ا
تمعات املستهدفة( أخذ آراء املنتفعات •  .يف عني االعتبار يف مراحل تصميم وتنفيذ وتقييم اخلدمات) ا
تمعية  •  ).الالمركزية(الوصول باخلدمات إيل املناطق النائية من خالل احلمالت ا
 . التأكيد علي سهولة وصول املنتفعات لتوليفة متكاملة من الوسائل بشكل دائم •
 .بني املنتفعات يف مرحلة ما بعد الوالدة واإلجهاض لالستخدام" الفرص الضائعة"تقليل  •
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  :ملخص الجلسة

  :أجب علي األسئلة التالية حتي تري مدي استفادتك من الجلسة السابقة
 عوائق الوصول للخدمة أحد أهم أسباب الحاجة غير الملباة/تمثل حواجز )١

 
  

 تشمل فوائد خدمات تنظيم األسرة الجيدة علي )٢
 اجلمهور واستمرارية االستخدام حتقيق رضاء  ) أ

 تقدمي اخلدمات من خالل مقدم خدمة مدرب  ) ب
 حتقيق رضاء مقدمي اخلدمة  ) ت
 )ب(و ) أ(رقم   ) ث
 )ت(و ) أ(رقم   ) ج
 

 من بين الحواجز المالية التي تقف في طريق وصول المنتفعات إلي الخدمة اآلتي ماعدا )٣
 مثن الوسيلة   ) أ

 تكاليف املواصالت  ) ب
 ا احملتاجوناخلدمات املدعمة اليت ينتفع   ) ت
 )إخل، كالوقت ورعاية األطفال(التكاليف غري املرئية   ) ث
 

 من بين الحواجز الطبية التي تقف في طريق وصول المنتفعات إلي الخدمة اآلتي ماعدا )٤
 سوء تقرير موانع االستخدام   ) أ

م يعرفون أفضل من املنتفعات عن الوسيلة األنسب هلن   ) ب  مقدمي اخلدمة الذين يعتقدون أ
والتحاليل ، كفحص احلوض(اإلجراءات غري الضرورية املفروضة لبدء استخدام وسيلة معينة مثال   ) ت

 ..)املعملية
 اتباع توصيات منظمة الصحة العاملية اخلاصة باستخدام الوسائل  ) ث

  
يمكن أن ، )فترة الحيض( خالل الدورة الفمية بدال من اتباع الطرق التقليدية لبدء استخدام الحبوب )٥

 أة طريقة البدء السريع باستخدام الحبة األولي فورا في نفس اليوم الذي قامت فيه بأول زيارةتتبع المر 
 للعيادة

 
  
 

    خطأ      صح

    خطأ      صح
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والتي تمثل حاجزا للوصول إلي -تسيطر المعتقدات االجتماعية والثقافية والمتعلقة بالنوع الجنسي  )٦
 وصانعي القرارعلي المنتفعات أكثر من مقدمي الخدمة  -خدمات تنظيم األسرة

  
  

 التوليفة المحدودة من الوسائل يمكن أن تكون نتيجة لما يأتي ماعدا )٧
 السياسات التقييدية  ) أ

 منو القطاع العام  ) ب
 حتيز مقدم اخلدمة  ) ت
 نقص يف وسائل معينة  ) ث
 العادات االجتماعية واملعتقدات الدينية  ) ج
 

 وتقليل الحواجز ماعداكل من الطرق التالية يمكن أن تساعد في تحسين الخدمة  )٨
 حتديث السياسات القومية واألدلة اإلكلينيكية طبقا ملعايري اللياقة الطبية الستخدام الوسائل   ) أ

 تدريب مقدمي اخلدمة علي مهارات التفوق يف تنظيم األسرة  ) ب
 توفري أدلة عمل حمدثة بشكل منتظم ملقدمي اخلدمة  ) ت
تمعات املستهدفة يف  ) ث  مراحل تصميم وتقدمي وتقييم اخلدمات االعتداد برأي املنتفعات وا
 مراقبة استخدام التليفون داخل مكان تقدمي اخلدمة أثناء ساعات العمل  ) ج

 
  

   

    خطأ      صح
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مت ٕااتح، ذلكل . مئ

الصادرة حت، )البة
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واملمارسات املبنية

، ة
ط 
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ذكروها بشلك دا
  . وماتية الالزمة

اللوحة القال(رفة 
حيت وٕان مل يكن

ة من األدوات و

 .ن

 الصحة العاملية
 يف شكل مبسط
ألزواج علي حتقيق

  ن
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htt  

 ٔاو املديرين ٔان يتذ
يف النوايح املعلو

ملبين علي املعر
ح -مة واملنتفعات 

ربامج باالستفادة

 .ة
 اخلدمة واملديرين

بإشراف منظمة
ل تنظيم األسرة 
ة اليت تساعد األ

p://infohtt  

خدمة والمديرين

خدام وسائل منع

tp://www.globalh

ن ملقديم اخلدمة
..)دمة واملرشفني

 القرار احلر وامل
 بني مقديم اخلدم

.  

الرب يألسرة ومدير 

ت تنظيم األسرة
 اخلاصة مبقدمي

. 

 .ي املنتفعات

  يم األسرة

 ٢٠٠٧يف  ب
 املتعلقة بوسائل
 النصائح العملية

  

.k4health.org/gl

صة بمقدمي الخ

اقة الطبية الستخ

healthlearning.or

لومات اليت ال ميكن
مقديم اخلد(حيني

نتفعات الختاذ
حتسني التواصل

اكيف من التدريب

  ة

دمات تنظيم األ

ي ملقدمي خدمات
التقييم / املراجعة

.ل مع املنتفعات
 .ب

ميكن توزيعها علي

ي خدمات تنظي

الكتيبدث من 
العلمية ضوعات

ا يقدم الكتيب 
.ملراحل املختلفة

 obalhandbook/

التقييم الخاص/عة

جدول معايري الليا

/assets/filelib/06rg

ة عريضة من املعلو
 دمع العاملني الصح

توجيه املنن ٔاداة
ٕايل حتقد ٔادت ، 

يم اخلدمة القدر الاك

تقديم الخدمة

خد يقوم مقدمو 

الكتيب العاملي 
املراجع وقوائم  
أدوات االتصال 
أدوات التدريب 
ت اليت مياألدوا 

العالمي لمقدمي

ر النسخة األحد
وضعلي أفضل امل
كما.  االطالع

م اإلجنابية يف امل

:كرتوين للكتيب

 وقوائم المراجع

جد) رجع السريع
  مل 

68/Quick%20Ref

  

ظمي أالرسة مجموعة
واد اليت من شأهنا

سة يف نياكراجوا ٔان

مة الصحة العاملية
 يكن دلي  مقديم

أدوات ت

  

ميكن أن 
  :بينها

•

•

•

•

•

  

الكتيب 

مت إصدار
وحيتوي ع
يدعوا إيل
احتياجا

املوقع إاللك

  
  

المراجع 

  

  

املر( •
احلم

ference.pdf

يضم تنظ
من املو

ٔاظهرت دراس

ٕارشاف منظم
ٔاو مل، التعلمي

http://info.k4health.org/globalhandbook/
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/068/Quick%20Reference.pdf
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  – كيفية التأكد من أن السيدة ليست حامالأداة   •

http://www.fhi.org/en/RH/Pubs/servdelivery/checklists/pregnancy/index.htm 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 قائمة مراجعة الفحص اخلاص بالسيدات الاليت يرغنب يف استخدام  •

  –حلبوب الفمية املركبة ا

http://www.fhi.org/en/RH/Pubs/servdelivery/checklists/cocchecklists/index.htm  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

قن حقائمة مراجعة الفحص اخلاص بالسيدات الاليت يرغنب يف استخدام  •

  – الديبوبروفريا

http://www.fhi.org/en/RH/Pubs/servdelivery/checklists/dmpachecklists/index.htm  
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-  

htt   

 يف استخدام 

http://www.fh 

 

http://www.glo 

-قن منع احلمل 

ttp://info.k4heal

ت الاليت يرغنب

hi.org/en/RH/Pu

–الت الطارئة 

obalhealthlearnin

 اخلدمة عن حقن

lth.org/inforepor

 اخلاص بالسيدات

ubs/servdelivery/

منع احلمل للحا

/assets/filelib/068ng.org

  

  

ملقدمي  متعددة 

rts/injectable/ind

  

  

  

  

  

  

  

 

  

مراجعة الفحص 

 –  

/checklists/iud/in

  

  

  

  

  

  

  

  

 

العملي حلبوب م

8/Pull%20out%20guide%20

 أدوات •

dex.shtml

قائمة م •

اللولب 

ndex.htm

املرجع ا •

0to%20ECPs.pdf

 

 

 

 

 

http://info.k4health.org/inforeports/injectable/index.shtml
http://www.fhi.org/en/RH/Pubs/servdelivery/checklists/iud/index.htm
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/068/Pull%20out%20guide%20to%20ECPs.pdf
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عدة يف 

تغطي 
 يف 

 

  )اإلنترنت(

  :ـخلاصة بـ

ن الدول للمساع

ت): لوحة القالبة
وميت ميكن البدء

-   
http://www.sea

 تقدميجعي ل
http://w 

(الدولية ومات 

ت األساسية اخل

  عات
ها يف العديد من

الل(ين علي املعرفة 
و، اجلانبيةعراض 

-حلماية املزدوجة 
aro.who.int/en/S

دليل مرج): اري
www.engenderhe

 -ية 
http://in  

http://www.glob  

ي شبكة المعلو

لية علي املعلومات

صل مع المنتفعا
 ويتم استخدامه

  :ألدوات
لقرار احلر واملبين

مبا فيها األعر، ل
واحل، م الصحيح

Section13/Section

االختيا(قيم احلر 
ealth.org/pubs/co

 احلبوب اهلرموني
nfo.k4health.org

  –صة باحلبوب 
alhealthlearning.org

ت المتاحة علي

التال اإللكرتونية 
 ة العمل

 

 ين
 صال

لتواصلستخدامها 
ت اليت مت جتربتها

من بني هذه ا. 
فعات الختاذ  ال

منع محلوسيلة  ١
كيفية االستخدام
n36/Section129/

يم األسرة والتعقي
inform-ounseling

cho  

تناول يتلو نسي 
g/inforeports/spr

اسية للمشورة اخلاص
g/assets/filelib/068/ke

 المواد واألدوا

الوصالت/وابطر
سياسات وأدلة 
 تقدمي اخلدمة 
 التدريب 
اإلمداد والتموي 
التسويق واالتص 

 التي يمكن اس
ديد من األدوات
شورة للمنتفعات

أداة توجيه املنتف 
١٤هذه األداة 
وك، االستخدام

/Section1920.htm

 

 
 

املشورة يف تنظي 
med- -املشورة 

oice/index.php
 
 
 
 
 

 يماذا تفعل •
r/spr2.shtml

  
 
  
  
  

الرسائل األسا •
ey%20counseling.pd

  
 

مجموعة

حتتوي الر 
•

•

•

•

•

  

األدوات
العد يتوافر

تقدمي املش
•

m

•

•

•
df

  

http://www.searo.who.int/en/Section13/Section36/Section129/Section1920.htm
http://www.engenderhealth.org/pubs/counseling-informed-choice/index.php
http://info.k4health.org/inforeports/spr/spr2.shtml
http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/068/key%20counseling.pdf
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مة معينة تتمتع
ي استخدام استب

ويف أغلب. ابية
لديها احتياجات

يف إحلاق الكشف

http  

ب قبل مباشرة 

صول علي خد
ف املنتظم علي

  ٢.حدة
ت الصحة اإلجنا

لال يزال و  عيادة
  . املنتفعات

 الذين يرغبون يف

p://www.globalh

سواء يف التدريب

http

http://www

  .دمة

 
ة اليت تأيت للحص

ويعتمد الكشف. 
الزيارة الواحثناء 

ديد من خدمات
العغادر املنتفعة 
ا حتسني صحة
ومقدمي اخلدمة 

healthlearning.o

س، تنظيم األسرة

  -جنابية 
p://www.engende

htt  

w.engenderheal

 -دز 
http://w  

ال علي مكان تقدمي اخلد

  فرص الضائعة
أن املنتفعة علي 
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إيل العد م األسرة
لذلك تغ،  فقط

خدمات من شأ
يرين واملشرفني و

 . بتقدميها
org/assets/filelib/

 التدريب علي ت

شورة الصحة اإلجن
erhealth.org/pubs

h  

tp://www.k4healt

lth.org/pubs/fam

واج املصابون باإليد
www.fhi.org/en/

 إذا كان معدل الرتدد عا

ال للفر: نتفعات
 ف إيل التأكيد

حملتمل أن تكون 
 ممكن من احتيا

عيادة تنظيمإيل 
 تطلبها املنتفعة 

تقدمي خمثينة لة 
وجيه الالزم للمد

يقومون  ليها أو
/068/Systematic

تستخدم يف ن 

تدريب علي مش
infor-/counseling

  – للوالب
http://www.k4hea

/sites/default/th.org

planning/n-mily

ل للسيدات واألزو
/RH/Training/t

       
اليت حتصل عليها املنتفعة

 احتياجات المن
يهدفجراء بسيط 

ري اليت من احملت
بتلبية أكرب عدد
 الاليت حيضرن إ
مي اخلدمة اليت 
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واد اليت ميكن أن
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counseling 

ي التعامل مع ال
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يل زيادة عدد اخلدمات ا

 

 المنتظم لتلبية 
 الدوري هو إجر
للخدمات األخر
ه مقدم اخلدمة 
حتتاج املنتفعات
دم اخلدمة بتقدمي
ويضيع مقدم اخلد
مت إعداد دليل تد
مات اليت يديرو

%20manual1.pd

املو/ض النماذج

املنهج الشام •
-mprehensive

rh.php-for-g

  

  

التدريب علي •
0-iud/training

aining&education.pd

  
  

 

التعقيم اجلراح •
guide.php-

 

 

املواد التعليمية •
module.htm

 

                      
الكشف املنتظم إيل يؤدي

  

الكشف 
الكشف 
الوصول ل
من خالله
حت غالبا ما

يقوم مقد
و، تلبيتها

من هنا مت
إيل اخلدما
df

  

وهاك بعض
  :أثناءه

  

•

•

df

•

•

         
رمبا ال  ٢

http://www.globalhealthlearning.org/assets/filelib/068/Systematic%20Screening%20manual1.pdf
http://www.engenderhealth.org/pubs/counseling-informed-choice/comprehensive-counseling-for-rh.php
http://www.k4health.org/toolkits/iud/training-0
http://www.k4health.org/sites/default/files/guidetoIUDtraining&education.pdf
http://www.engenderhealth.org/pubs/family-planning/nsv-illustrated-guide.php
http://www.fhi.org/en/RH/Training/trainmat/ARVmodule.htm
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اسئل وحنن" •
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متكن هذ
  منازهلن

  
  

•

•

•

بعض 

تزداد م
املواقع 

•

•

•

http://www.engenderhealth.org/pubs/family-planning/minilap-illustrated-guide.php
http://info.k4health.org/pr/askj50.pdf
http://info.k4health.org/pubs/WallChart/Walllchart.shtml
http://www.ibpinitiative.org/
http://www.maqweb.org/
http://www.who.int/topics/family_planning/en/
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  .للوصول ٕايل صفحة التواصل @ هنا يريج الضغط، لٕالسـتفسارات وإالقرتاحات
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