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.1تعریف مشارکت مردان:
در واقع منظور از «مشارکت مردان» مسئولیت پذیری آنان در زمینه صحت باروری و حمایت از همسر برای مقابله با دشواریهای حیات
جنسی و توفیق در این راه است .این مسئولیت پذیری از روابط سالم جنسی تا فرزند آوری ،از تغذی طفل تا تربیه آنان ،و از بکارگیری
میتود های جلوگیری از حمل زن تا حمایت های دیگران از او را شامل است.
کنفرانس جهانی جمعیت و انکشاف (قاهره (international conference on population and development )ICPD) 1994 ،
تاکید کرده است:
«تغییر در آگاهی ،نگرش و رفتار مرد و زن – هر دو – از نیازهای مقدم وضروری در دست یافتن به شراکت متعادل و هماهنگ میان
زن و شوهر است .نقش مرد در برقراری عدالت در میان دو جنس ،اساسی و مهم است زیرا در همه جوامع و تقریبا ً در همه مراحل
زندگی غالبا قدرت در دست مردان است .از این رو ،بهبود ارتباط میان زن و شوهر درباره موضوعات مربوط به رفتارهای جنسی
وصحت باروری و شناخت مسئولیت های مشترک آنان اهمیت د ارد تا این دو در حیات مشترک یا فردی خویش همواره یاور و شریک
یکدیگر باشند».
 .1.1پس منظر
تحول از تنظیم خانواده/صحت باروری متمرکز باالی زنان به سهمگیری مرداندر گذشته ،بنابر یکعده دالیل تنظیم خانواده و
پروگرامهای صحت باروری بیشتر باالی زنان تاکید داشته است که دالیل آن قرار ذیل اند :زنان متحمل خطر و بار سنگین
حاملگی و والدت میگردند؛ بیشتر ادویه و میتودهای عصری فاصله دهی میان والدتها برای زنان میباشند؛ و بیشتر عرضه
کننده گان خدمات صحت باروری چنین پنداشته اند که زنان در حفاظت صحت باروری خویش بزرگترین سهم را دارند.
بنابر دالیل فوق ،عرضه خدمات بیشتر متوجه زنان بوده است.
اما در دو دهه اخیر باالی سهمگیری مردان در صحت باروری توجه معطوف گردیده است و خاصتا ً بعد از کنفرانس قاهره
توجه بیشتری به آن مبذول گردیده است .ولی تا هنوز هم سهمگیری مردان در صحت باروری به انواع گوناگون تعبیر
میگردد .حتی بعضی ها حاال آنرا بحیث ضرورت برای ازدیاد شهرت و شیوع  vasectomyو استعمال کاندم تعبیر
مینمایند .ولی حاال عرضه کننده گان خدمات صحت باروری و تنظیم خانواده خوب درک کرده اند که مردان مستحق توجه
بیشتر اند – نه تنها برای صحت خود مردان بلکه برای صحت زنان و برای صحت فامیلها و جوامع شان .این از سببی است
که در اکثریت حاالت و در اکثریت جوامع در موضوعات روابط جنسی ،تولدات و استعمال میتودهای فاصله دهی میان
والدتها تصمیم گیرنده گان اصلی مردان هستند .مردان نقش های مختلفی همچو شریک ،شوهر ،پدر ،رهبر و بزرگ جامعه
دارند .تاثیر و نفوذ مردان در تصامیم زنان در مورد صحت باروری یک حقیقتی است که باید شناخته شود و از آن منحیث
یک ستراتیژی برای بهبود صحت باروری زنان استفاده گردد .در حال حاضر که پاندیمی  HIV/AIDSو خطرات بیشتر به
حیات زنان چالش های عمده اند ،بسیار مهم است تا راه هایی جستجو گردند تا به مردان سهم داده شده تا یک تحول مثبت
رونما گردد.
.2مقصد از مشارکت مردان در تنظیم خانواده
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واژه اختصار شده مشارکت مردان همه آنچه را که در صحت باروری به مردان مربوط میشود ،و از آن جمله حقوق باروری و
رفتارهای جنسی را شامل است.
مشارکت مردان در تنظیم خانواده دو رول عمده دارد:




اول ،آنچه نشان دهد که مرد نیازها  ،عقاید و حقوق همسر خویش را در زمینه صحت باروری پذیرفته است و به آن عمل
میکند.
دوم  ،آنچه به صحت جنسی خود مرد و رفتار سالم او در این زمینه مربوط میشود.

 .3وضعیت فعلی مشارکت مردان در تنظیم خانواده:
وضعیت امروز مشارکت مردان در برنامه های صحت باروری و تنظیم خانواده در جهان
در کشورهای انکشاف یافته ،یک سوم از میتودها و وسایل مورد استفاده برای جلوگیری از حاملگی ،از نوع مردان است .به عبارت
دیگر نسبت میتودهای زنان بر مردان  2به  1اعالم میشود .میزان مشارکت مردان در پرداختن به مقوله های صحت باروری قطعا ً تابع
حاکمیت حقوق انسانی و فردی ،الگوهای فرهنگی و تربیتی و شناخته شدن حقوق زنان در جامعه است .در کشورهای در حال انکشاف
جهان که با پیامدهای فقر ،عقب ماندگی فرهنگی ،الگوهای سنتی در رفتارهای اجتماعی و بی سوادی و جهل مواجه اند ،نسبت میتودهای
 ) 4/است.
زنان به مردان ،برای جلوگیری از حاملگی های بدون پالن  36بر 8
اکنون در بعضی از کشورهای در حال انکشاف مانند برزیل ،کلمبیا ،اکوادور ،گواتماال ،هوندوراس ،مکزیک و پیرو (در امریکای
التین)؛ نیجریه ،گنا ،مالی ،زامبیا ،مصر و زیمبابوه (در آفریقا)؛ و هنک کنگ و پاکستان (در آسیا) برنامه های ویژه برای مشارکت
دادن مردان در برنامه های صحت باروری اجرا میشود که از آن جمله مشوره دهی ،آموزش ،بستن لوله ها ،درمان انتانات جهازتولید
مثل ،تشخیص علل ع قامت در مردان و تداوی آن و توزیع برخی از وسایل جلوگیری از حمل ،مثل کاندم ،و انجام تستهای مورد نیاز
است.
در پاکستان پروژه ای که برای مشارکت دادن مردان از سال  1988در یکی از والیات شمال غرب کشور شروع شده است امروز
گسترش فراوان یافته و عالوه بر آموزش و تغییر نگرش مردان ،بنا به خواست آنها راه را برای آموزش زنان نیز باز کرده است.
در زامبیا ،آموزش مردان را از کارخانه ها و با همکاری وزارت کار و تامین اجتماعی کشور آغاز کرده اند و سپس به راه آهن کشور و
جاهای دیگر انکشاف داده اند.
تجربه ایران
موفقیت ایران در دو بعد مشارکت مردان بسیار مشهود بوده است :
 -1مشارکت مستقیم
 -2مشارکت غیر مستقیم
در بعد مستقیم و در سال  7/2 ، 1385فیصد از زوجین واجد شرایط فاصله دهی از کاندم و  3/5فیصد از بستن لوله مردان
(وازکتومی ) استفاده کرده اند  ،بطوری که میزان استفاده از کاندم و بستن لو له مردان (وازکتومی ) نسبت به سالهای گذشته بطور
قابل توجهی بلند رفته است .
میتود وازکتومی که در سالهای  1355الی  1365حتی بیان اسم آن در ایران با مشکل مواجه بود  ،اینک به میتودی پر طرفدار در بین
مردان مطرح می باشد  3/5فیصد از کل میتودها را به خود اختصاص داده است و حتی بسیاری از برادران افغانی که در ایران به کار
و فعالیت مشغول می باشند  ،این میتود را به عنوان میتود فاصله دهی خویش انتخاب می کنند.
در بعد غیر مستقیم  ،تجربه ایران به این مهم دست یافته است که تنظیم خانواده موفق ،از شواهد دیگر ثمرات همکاری همسران ،و
حمایت شوهر از زن است.
اگر همسران به مشوره و مذاکره درباره ضرورتهای هر قدمه از حیات جنسی خود و تصمیم گیری منصفانه عادت کنند چند بهره عمده
خواهد داشت.
اول آنکه در کوچکترین هسته تشکل اجتماعی ،یعنی خانواده  ،نطفه گفتگوی سالم و رعایت حقوق دیگران شکل می گیرد.
دوم  ،تصمیم گیری درباره برخی از مهمترین موضوعات حیات خانواده ،مانند زمان طفل دار شدن یا تعداد فرزندان یا راههای وقایه از
حمل ،بر مبنای توافق زن و شوهر و آگاهی هر دو آنان میسر میشود.
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سوم  ،به دلیل فرایند تصمیم گیری مشترک ،از همان آغاز مرد و زن بر پیامدهای تصمیم مشترک خود گردن می گذارند و بویژه برای
مردان موجبات مشارکت و حضور عملی فراهم میشود.
به عنوان مثال ،تجربه کشور ها نشان می دهد وقتی پای مردان به عرصه تنظیم خانواده باز شود حتی در استفاده از میتودهای ویژه زنان
نیز تاثیری آشکار برجای میگذارد .
در یک تحقیق در ایران  ،فیصد زنانی که به خوردن تابلیتهای فمی جلوگیری از حمل ادامه می دهند در دو حالت با یکدیگر مقایسه شده
است  .یکی وقتی که «تابلیت» به خود زنان داده شود و دیگر زمانی که تابلیتها در اختیار همسران زنان واجد شرایط قرار گیرد تا به
زنان خود بدهند.
این مطالعه نشان داد که وقتی در شرایط معمول ،تابلیتهای فمی مختلط فاصله دهی حمل در اختیار زنان قرار گرفت در ماه اول بعد از
شروع 30 ،فیصد از زنان ،در پایان ماه دوم  70فیصد و در پایان ماه چهارم  80فیصد از آنان خوردن تابلت را ترک میکنند و در پایان
ماه ششم اندکی بیش از  10فیصد از خانمها به خوردن تابلت ادامه دادند .حال اگر برای جلب مشارکت و توجه مردان ،تابلت به شوهر
تسلیم داده شود تا او دراختیار همسر خویش قرار دهد نسبت تداوم مصرف در پایان شش ماه به بیش از  90فیصد می رسد.

توقعات جامعه از مردان که باید در قسمت جنسیت و نقش جندر چی نقش هایی را ایفا نمایند
 از مردان توقع نمیرود تا بتوانند خواهشات خویش را کنترول نمایند و بنا ًء از آنها توقع نمیرود تا صرف یک خانم
داشته باشند یا به یک رابطه که دارند وفادار بمانند.
 از مردان توقع میرود تا باالی زنان حاکم باشند ،و در غیر آن اکثرا ً مورد استهزا قرار میگیرند.
 از مردان توقع میرود تا دلیر و غیرتمند باشند و در بعضی حاالت از آنها توقع میرود که اگر خانم شان وفادار
نباشد برای حفظ عزت خویش باید به خشونت عمل نمایند.
 از مردان توقع میرود تا قوی باشند .از آنها توقع میرود تا از اظهار ترس ،درد ،عدم مصئونیت ،غم یا احساسات
دیگری که آنها را ضعیف نشان میدهد خودداری نمایند که این کار سبب ضعیف شدن افهام و تفهیم میگردد.
 مردان باالی یکدیگر فشار میاورند تا با هم الکول بنوشند که این کار اکثرا ً در هنگام روابط جنسی نامصئون واقع
میگردد .یک دلیل آن این است که روشهایی که در حالت نورمال برای مردان منع شده اند مثل گریه کردن ،اظهار
درد و تشویش در حالت نشه اجازه داده میشوند.
 توقع میرود تا میل جنسی مردان از عاطفه و احساسات مجزا باشد ،بنا ًء مردان احساس حقارت مینمایند هنگامیکه
عمل جنسی را اجرا کرده نمیتوانند یا حتی هنگامیکه از همسر خویش خود را جدا احساس نمایند.
 توقع میرود تا مردان تجربه روابط جنسی با دیگران را نیز داشته باشد ،که این امر منجر به آن میگردد که مردان
به هر قیمت که باشد در صدد داشتن روابط جنسی با دیگران گردند ،بدون در نظرداشت اینکه آنها به همسر خویش
احترام دارند یا خیر.
 مردانیکه عاطفه و شفقت خویش را با رفقای مرد خویش بصورت آزادانه اظهار نمایند مورد استهزا قرار میگیرند
و در مورد شان گفته میشود که همجنس باز است .آنها باید تمایل جنسی به مردان دیگر نداشته باشند و نه هم مطابق
این خواهشات عمل نمایند.
 از مردان توقع میرود تا در روابط جنسی همیشه پیشقدم باشند .آنها باید همیشه فعال باشند ،بدین معنی که خواهش
جنسی زنان باید همیشه پوره باشد .این توقعات در حاالت معین از مجامعت جنسی به جبر نقش مهم دارند
بخصوص در زمینه عشق بازی.
 از مردان واقعی توقع میرود تا هر پیام را نپذیرند ،بدون درنظرداشت آگاهی شان در مورد روابط جنسی مصئون.
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 .4اهمیت مشارکت مردان در تنظیم خانواده :
بنا به آنچه در نوشته های مربوط به کنفرانسهای جهانی جمعیت و انکشاف (قاهره )1994 ،می توان دید ،جلب مشارکت مردان در
برنامه های صحت باروری سه محور عمده دارد:
اول آنکه ،مرد از فعالیتهای صحی باروری همسر خویش حمایت کند و حقوق او را در این زمینه محترم بدارد؛
دوم آنکه ،شناخت زن و شوهر از مقوله های صحت باروری به سالمت حیات جنسی آنان منجر شود؛
سوم ،رفتارهای جنسی نوجوانان ارتقا یابد و سالمت روابط جنسی و حفظ حقوق زنان و مردان در این زمینه را تضمین کند.
 .5تاثیرات عدم مساوات جندر باالی صحت عمومی بشمول صحت باروری زنان و نقش مردان درین زمینه



-

وضعیت عمومی زنان و تاثیرات آن باالی صحت باروری زنان

-

دسترسی زنان به معلومات و خدمات صحت باروری

-

زنای به جبر ،حمل ناخواسته ،امراض مقاربتی HIV ،و AIDS

-

مردان چگونه میتوانند با ظرفیت های مختلف تحولی را ایجاد نمایند؟

نورمهای اجتماعی مترافق با ذکورت یا masculinity
-

چگونه مفهوم ذکورت خشونت علیه زنان و دختران را تشویق مینماید که در نتیجه آنها را با
حمل های ناخواسته ،امراض مقاربتی HIV ،و  AIDSروبرو میسازند؟



مردان چگونه میتوانند با نورمهای اجتماعی که مردساالری را تشویق مینماید مبارزه نمایند؟

نورمهای ذکورت به کدام راه ها مردان را ناتوان ساخته اند؟
-

مردانیکه از مسایل رجولیت یا مردبودن سؤاستفاده مینمایند.

-

ناتوانی از سبب پوره نشدن توقعات خیالی یا غیرحقیقی

-

نداشتن معلومات در مورد موضوعات جنسی که منجر به سلوک های پرخطر میگردد

حقایق در افغانستان:


مرد واقعی کسی هست که هیکل قوی داشته باشد.



مرد صرف وقتی مرد است که تقاضای جنسی همسر جنسی خویش را هر بار پوره کرده بتواند.



مردان باید با زنان زیادی مقاربت جنسی نماید تا رجولیت یا مرد بودن خویش را ثابت سازند.



مرد باید خانم خود را تحت کنترول خود داشته باشد.



مردان باید با خانم خویش به زور مجامعت جنسی نماید حتی اگر خانمش موافقت نداشته باشد.



زنان باید قبل از ازدواج باکره باشند.



مردان باید با همسران خویش در وظایف منزل سهم بگیرند.



مرد باید در مقابل همسر خویش صادق و وفادار باشد ،هر چند همسرش سلوک نادرست داشته باشد.
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الزم نیست تا تنها مرد برای فامیل عاید بدست آورد.
 .5موانع در فراراه سهمگیری مردان در صحت باروری:
 .1نظریات مردان در مورد نقش و مسئولیت های مردان و زنان در تنظیم خانواده/صحت باروری بخصوص در
ممالک حوزه جنوب آسیا.
 .2موانع اجتماعی – فرهنگی/تعلیمی که مردان را از سهمگیری در مسایل صحت باروری باز میدارند:
 )aتنظیم خانواده/صحت باروری موضوعاتی اند که دارای اهمیت کم بوده و تنها زنان با آنها سروکار دارند
 )bمردانیکه با این موضوعات عالقمند گردند ،حقیر شمرده میشوند
 )cعرضه کننده گان نیز رفتار یکنواخت ) (stereotypeدارند
 )dمحیط عرضه خدمات برای مردان دوستانه و خوشایند نمیباشد
 .3نیازمندیهای صحت باروری مردان
 )aمعلومات و آگاهی در مورد جنیست خود و همسران شان
 )bمعلومات در مورد خدمات
 )cتداوی معلولیت جنسی/عقامت/امراض مقاربتی
 )dتداوی امراض پروستات
 )eمشوره دهی در مورد  HIV/AIDSو بخش های دیگر صحت باروری
 .4میتودها و روشها برای از بین بردن طرزتفکر منفی و موانع موجود تا بدین طریقه نیازمندیهای عرضه کننده گان
خدمات ،مراجعین و جامعه برآورده شود.
 .5حمایت یا  Advocacyدر سطوح مختلف
 .6افهام و تفهیم تغییر دهنده سلوک ) .(BCCمیتودها برای کم ساختن طرزتفکر منفی/سلوکی که از عدم مساوات
جندر/مفهوم ذکورت/تبعیض در مقابل انواع مختلف سلوکهای جنسی ناشی میگردد.

 .7تاکید باالی مشوره دهی به شوهر و خانم.
 .8ایجاد یک محیط تشویق کننده برای مردان در کلنیک و خارج از کلنیک.
 .6تعریفات مربوط به جندر
 .1خصوصیات جندر عبارت از عقایدی اند که در ضمیر مایان جا گرفته است که ما فکر مینمائیم که نقش و
وظایف جندر طبیعی اند و بنابرین ما در مورد آنها تحقیق نمی نمائیم و آنرا مورد تردید قرار نمیدهیم .این
خصوصیات به مردان و زنان مطابق به فعالیتهائیکه به اساس نورمهای اجتماعی انجام میدهند به آنها داده شده
اند .بعضی کارها بنام کارهای زنانه و بعضی بنام کارهای مردانه نامیده میشوند .بطور مثال ،زنان اکثراً در
کارهای همچو نرسنگ ،کارهای خانه ،سکرتریت ،مواظبت اطفال و شستن لباسها مصروف اند در حالیکه
مردها در نقش هایی همچو داکتر ،رئیس فامیل ،مسئولین ،نفقه آور و استفاده کننده از رسانه ها (روزنامه)
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دیده میشوند .این تص اویر از مردان و زنان که در اذهان عامه وجود دارد در حال تغیر اند که نمایانگر آن
است که خصوصیات جندر تغیر میابند
 .2تعصب جندر به تعصب به اساس جندر گفته میشود ،بدین معنی که فرضیات یا عقاید در مورد یک جنس بدون
دلیل و عدالت از روی تعصب اظهار گردند که این عقاید اکثرا ً ناخوشایند بوده و منجر به صدمه فزیکی و
روانی به زنان و مردان میگردد .تعصب جندر را اکثراً زنان متحمل میشوند و میتوان آنرا در اظهارات
اشخاص باصالحیت دریافت نمود.
.3عدم مساوات جندر به حاالتی اطالق میگردد که در آن زنان و مردان دسترسی یکسان به معلومات ،قدرت
تصمیم گیری ،منابع فامیلی و اجتماعی (بطور مثال زمین ،پول ،مواد خوراکی) و خدمات صحی و اجتماعی
نداشته باشند یا حاالتیکه در آن با مردها یا زنان از سبب جنس شان رفتار درست صورت نمیگیرد.
.4حساسیت جندر به توانایی شناخت تاثیر نقش جندر ،تعصب جندر و عدم مساوات جندر باالی زنده گی ،صحت
باروری و پروگرامها و پروژه ها اطالق میگردد که هدف این پروگرامها و پروژه ها بهبود حالت زنده گی زنان،
مردان ،دختران و پسران باشد.
.5عدالت جندر به تطبیق عدل و انصاف در تمام مسایل مربوط به جندر اطالق میگردد .عدالت جندر هر دو جنبه
ترکیب ساختارهای قدرت و تقسیمات اجتماعی کار را در بر میگیرد.
. 8مشوره دهی چیست ؟
مشوره دهی تبادل معلومات و ارتباط متقابل جهت واضح ساختن مسائل مبهم میباشد تا به اخذتصمیمآزادانه  ،آگاهانهومسئوالنه مراجعه
کننده ها منجر شود ،ولی افراد را به انجام کاری وادار نمی کند .
مشوره دهی یک ارتباط دو طرفه و رو برو می باشد .مشورهدهی به صورت فردی یا گروهی انجام می شود .
مشوره دهی برای تنظیم خانواده مشوره دهی یکی از اجزا ی ارائه با کیفیت خدمات تنظیم خانواده است و از اولین ارکان خدمات تنظیم
خانواده می باشد  .در مشوره دهی تنظیم خانواده معلومات ضروری جهت اتخاذ تصمیم موثرو رضایت مندی در اختیار مراجعین قرار
می گیرد .

ایجاد انگیزش دادن اطالعات

مشوره دهی

انواع مشوره دهی فاصله دهی
 - 1مشوره دهی عمومی
-2مشوره دهی اختصاصی
-3مشوره دهی تعقیبیه
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هدف مشوره دهی تنظیم خانواده
مشوره دهی به مراجعین کمک می کند :
یک میتود مناسب برای جلوگیری از حاملگی انتخاب کنند. میتود انتخاب شده را بطور موثر استعمال کنند.استعمال میتود را ادامه دهند.در صورت لزوم و مواجه با پرابلم خاص میتود دیگر اتخاذ کنند. وقایه از امراض مقاربتی و ایدس و جستجو برای تداوی به موقع در صورت ممکن باید مشوره دهی با حضور شوهر مراجعه کننده صورت گیرد تا وی نیز در برنامه تنظیم خانواده دخیل باشد.اساسات مشوره دهی :
 مشوره دهی باید در یک مکان ومحیط امن وآرام انجام شود . اطمینان مراجعین و محرمیت و حفظ اسرار مراجعین حاصل شود. به مراجعین و انتخاب ایشان احترام گذاشته شود. جهت مشوره دهی از گفتار ساده و روان استفاده شود . از مراجعه کننده درخواست شود معلومات گفته شده را تکرار کند.کلیدها برای یک مشوره دهنده خوب :
تکنیک ها ومیتودهای تنظیم خانواده را کامال بداند.

توانایی پاسخ به سواالت مراجعین را داشته باشد .

معلومات را با گفتار ساده و روان تفهیم کند .

مهارت برقراری ارتباط با مراجعین را داشته باشد.

به مالحظات و تشویق های مراجعین فعاالنه گوش دهد.

حقوق مراجعین را فهمیده و به آن احترام نماید .

مفادات و محدودیت های تمام میتودهای تنظیم خانواده را بداند .

مراجعین را به پرسیدن سوال تشویق نماید .

تاثیر محاوره غیر گفتاری را بداند .

معلومات بسیار مهم رامرور و تکرار نماید .

مشوره دهی خلص ( خالصه) باشد .فقط معلومات بسیار مهم .

در صورتی که نتواند به مراجعین کمک کند ایشان را به افراد دیگر راجع سازد

فکتورهای اجتماعی ،احساساتی وکلتوری مراجعه کننده را در خصوص استفاده از میتودها بداند.

حقوق مراجعین :
 -1حق تصمیم اینکه تنظیم خانواده راپریکتیس نمایند یا نه نمایند .
 -2آزادی انتخاب اینکه از کدام میتود استفاده نمایند.
 -3حق محرمیت معلومات را دارند .
 -4حق مکمل نمودن و دقیق نمودن معلومات را دارند.
 -5حق اظهار داشتن عقاید خود را دارند.
 -6حق نپذیرفتن هر نوع از معاینه را دارند.
عوامل موثر بر مشوره دهی :
عوامل مربوط به کارکنان صحی:

درصورت عدم آگاهی کارکنان صحی وبی احترامی نسبت به مراجعین مشوره دهی به خوبی انجام نخواهد شد .
عوامل مربوط به مراجعین:

اگر مراجعه کننده بی وقت به مرکز صحی مراجعه کند و یا فرصت برای گوش دادن به کارکنان صحی نداشته باشد مشوره دهی به
خوبی انجام نمی شود .
عوامل مربوط به مرکز صحی:

8

اگر مرکز صحی بیروبار باشد یا محل مناسب برای مشوره دهی موجود نباشد ،مشوره دهی به خوبی انجام نمی شود.
مفادات مشوره دهی :
پذیرش مراجعین را ازدیاد می بخشد .

استفاده موثر از میتودها را پیشرفت می دهد .

ادامه استعمال موثر از میتودها را بهبود می بخشد

رضایت مندی مراجعین را ازدیاد می بخشد .

شایعات نادرست و باورها و درکهای نادرست را باطل می سازد .

معلومات مهم در مشوره دهی تنظیم خانواده :
 موثریت میتود. مفادات و محدودیت های میتود. قابلیت برگشت باروری. عوارض و پرابلم کوتاه مدت و دراز مدت میتودها. اعراض و عالیم اخطاردهنده– نیاز برای محافظت در مقابل امراض مقاربتی
مراحل مشوره دهی :
مشوره دهی را می توان به سه مرحله تقسیم نمود:
 -1مشوره دهی ابتدایی یا آموزش در پذیرایی
 -2مشوره دهی انفرادی قبل از عرضه خدمات و فورا بعد از عرضه خدمات
 -3تعقیب مشوره
(مشوره دهی باید یک قسمتی از هر عمل متقابل با مراجعین باشد).
GATHER
بهداشت (صحت)
ب  -برخورد محترمانه با مراجعین .
ه  -هدف مراجعین برای جلوگیری از حاملگی پرسیده شود .
د  -دادن معلومات مناسب به مراجعین .
ا  -انتخاب و اتخاذ یک متیود توسط مراجعین کمک شود ..
ش  -شرح طریقه صحیح استعمال میتود جلوگیری از حمل توسط مراجعین .
ت  -توضیح جهت مراجعه بعدی و ادامه استعمال میتود توسط مراجعین .
اهمیت انجام مشوره دهی و نیز عواملی که بر نتایج مشوره دهی تاثیر می گذارند .
 )1پس از یک مشوره دهی صحیح مراجعه کننده احساس خواهد کرد که فعاالنه در اتخاذ تصمیم جهت انتخاب و استفاده از یک میتود
فاصله دهی دخیل بوده است .
در نتیجه میتوان گفت که این مشوره دهی فکتور مهمی در موارد زیر خواهد بود:
آیا مراجعه کننده تنظیم خانواده را پذیرفته است ؟آیا مراجعه کننده از میتود فاصله دهی انتخابی خود  ،صحیح استفاده می کند؟آیا مراجعه کننده به استفاده از میتود فاصله دهی ادامه میدهد؟مراجعه کننده چگونه با عوارض جانبی کم اهمیت برخورد میکند؟آیا مراجعه کننده مجددآ به مرکز صحی مراجعه خواهد کرد؟-آیا مراجعه کننده به رد و مبارزه با افواهات در مورد میتود فاصله دهی مورد استفاده خود می پردازد؟
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 ) 2از دالیل دیگر انجام مشوره این است که پس از یک مشوره دهی صحیح و انتخاب و استفاده از یک میتود فاصله دهی توسط مراجعه
کننده و در نهایتا رضایت او از میتود انتخابی  ،فواید طبی ذیل حاصل میگردد:
کاهش احتمال قطع میتودهای فاصله دهی ( و نهایتا کاهش احتمال حاملگی) تداوم استفاده از میتودهای فاصله دهی بیشتر خواهد شد.وقوع پرابلم و عوارض جانبی کم اهمیت  ،کمتر خواهد شد.مراجعه کننده گان رضامند  ،استفاده از میتودهای فاصله دهی را به دیگران توصیه می کنند.بین مراجعه کننده و پرسونل اطمینان و احترام بوجود می آید.بطور کلی میتوان گفت که نتایج حاصل از یک مشوره مطلوب عبارتند از :
 فرد مراجعه کننده یک میتود فاصله دهی مناسب خود را انتخاب و از آن استفاده خواهد کرد. فرد مراجعه کننده نحوه صحیح استفاده از میتود فاصله دهی منتخب خود را خواهد آموخت. با توحه به رضایت مراجعه کننده از میتود فاصله دهی منتخب خود به استفاده از ان میتود ادامه خواهد داد.فرد مراجعه کننده در مورد میتود قاصله دهی مورد استفاده خود آگاهی کافی داشته و از ادامه استفاده آن راضی خواهد بود.عواملی که بر نتایج مشوره تاثیر می گذارند به دو دسته تقسیم میشوند :
()1عواملی که بر پرسونل صحی مربوط میشوند عبارتند از :
نگرش و رفتار پرسونل صحینحوه انجام مشوره با مراجعه کننده توسط پرسونل صحی ( ارتباط دو طرفه و )....میزان اطالعات و مهارت پرسونل صحی میتود توجیه مراجعه کننده گان توسط پرسونل صحینحوه بیان مطالب توسط پرسنل صحیتفاوتهای بین مراجعه کننده و پرسونل صحی از نظر مذهب  ،سطح اجتماعی  ،جنسیت  ،میزان تحصیالت و ................( )2عواملی که به مراجعه کننده مربوط میشوند عبارتند از :
 دست یابی مراجعه کننده به یک میتود مناسب فاصله دهی اعتماد کردن مراجعه کننده به پرسونل صحی خصوصی و محرمانه بودن مشوره مراجعه کننده باید احساس کند که با او با احترام برخورد شده است .()3عواملی که به مرکز مشوره دهی مربوط میشوند عبارتند از :
انواع میتود ها در مرکزصحی موجود باشد موجودیت محیط کامال خصوصی و محرمانه مشخص کردن نحوه کاری مرکز و مشوره برای مراجعه کنندهراه های بهبود بخشیدن به مهارت شنیدن
پرسونل صحی مشورده جهت بهبود بخشیدن به مهارت شنیدن می بایست :
برای شنیدن سخنان مراجعه کننده انگیزه داشته باشد .
در هنگام مشوره به چشم مراجعه کننده نگاه کند.
در هنگام مشوره عالقه خود را به مراجعه کننده و سخنانش نشان دهد.
بتواند احساسات مراجعه کننده را درک نماید .
بطور مرتب از مراجعه کننده سوال کند.
حرف مراجعه کننده را هنگام صحبت قطع نکند و در هنگام مشوره دهی کامال نورمل و راحت باشد.
 :9اسالم و تنظیم خانواده:
یکی از مقاصد عمدۀ شریعت اسالمی بقا و حفظ نسل انسان بوده و به اساس آن ازدواج را مشروع ساخته تا زوجین با حفظ
پاک دامنی از ارتکاب گناه های مهلک نجات یافته وهم با توالد و تناسل مشروع نسل سالم را ببارآورد که باعث عمران و
آبادی دنیا گردد.
دین مبین اسالم انسان ر ا به توالد و نشر نسل انسان تشویق وترغیب نموده و وجود طفل را درخانواده فرخنده دانسته است،
ولی براساس اینکه یکی ازویژگی هایمهم دین اسالم میانه روی ،وسطیت ،تعادل ،توازن و آینده نگری است .این دین در
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همهمسائل به تعادل و میانه روی تمایل دارد ،حتی در دینداری هم عدم غلو رابه ما گوش زد میکند .نهاد خانواده نیزاز این
ٰ
مستثنی نیست وآن خانواده ای مورد پسند اسالماست که بر اساس تنظیم ،تعادل و کیفیت باشد .خانوادۀ بی نظم و
قاعده
نامتعادل وبی کیفیت مورد نظر اسالم نیست.
احصائیه ها نشان داده اند که در ممالک اسالمی میزان مرگ و میر مادران چهار صد تا به پنجصد در یكصد هزار (
 500 /100000ــــ  )400والدت زنده میباشد و این به شکل مقایسوی تنها ( )%20در اروپا است ،بطور مثال بیست و پنج
( ) 25خانم مسلمان در هنگام حاملگی و والدت در مقابل یك خانم اروپائی فوت مینماید .همچنان میزان مرگ ومیر نوزاد
مسلمان صد ( )100و یا زیاتر از آن در یكهزار( )1000تولد زنده بوده که بیست ( )20مراتبه زیادتر از جاپان است ،در
جائیکه مرگ و میر نوزاد پنج در یكهزار ( )1000تولد زنده است .میزان مرگ ومیر مادران در افغانستان به مراتب بلندتر
از کشور های دیگر بوده وبه سطح منطقه کشوری است که این مرگ ومیر در آن به بلند ترین سطح قرار دارد .در کشور ما
در هرصدهزار والدت زنده سهصدوبیست وهفت مادر جان های شیرین خویش را ازدست میدهند .یعنى تخمین مرگ و میر
( )327/ 100000تن میباشد .
چون خداوند رؤف ومهربان هیچگاه بندگان خویش را درحرج ومشقت قرارنداده و درجمیع امورتوانمندی و سهولت ایشانرا
درنظر گرفته است چنانچه درآیه()185سوره بقره میفرماید که:
ٰ
ّللاُ ِب ُك ُم ْالیُس َْر َوالَ ی ُِرید ُ ِب ُك ُم ْالعُس َْر"
بسم هللا
الرحمن الرحیم" - :ی ُِریدُ ه
ترجمه :خداوند (ج) براى شما سهولت و آسانی را مى خواهد و مشقت و سختی را برای شما نمى خواهد.
یعنى اینكه خداوند متعال میخواهد کار را باالی شما آسان سازد ونمیخواهد که شما به مشقت گرفتارشوید .عالوتا به بندگان
خویش حفظ جان ایشانرا الزم دانسته ودر آیه ()195سوره بقره فرموده است که:
ٰ
الرحمن الرحیمَ "- :والَ تـُلـْقُـواْ بِأَیْـدِیـ ُكـ ْم إِلَى الـتَّـ ْهـلُـكَـ ِة "
بسم هللا
ترجمه :و میفگنید خود ها را در هالكت .یعنى خود را با دستخود به هالكت میفگنید  ،پس درحاالتیکه خطری حیات
مادران را تهدید نموده ویا دالیل معتبر و منطقی دیگر وجود داشته به زوجین اجازه داده شده است تا در تنظیم توالد و تناسل
نمایند.
اقدام
اسالمی
روحیه
به
مطابق
خویش
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تعریف تنظیم خانواده:
بصورت عموم تنظیم خانواده عبارت ازتنظیم امور حمل است كه به موافقه زوجین به منظور حفظ صحت مادران و كودكان
با در نظر داشت اوضاع اجتماعی و صحی خانواده صورت میگیرد كه این تنظیم شامل رعایت فاصله بین والدت ها  ،تاخیر
و یا منع حمل میگردد .
به عباره دیگرتنظیم خانواده عبارت از اتخاذ یک سلسه تدابیر است که بشکل داوطلبانه و بر پایه آگاهی ،بینش و تصمیم
گیریمسؤالنه توسط زوجین بخاطر ارتقا و تندرستی و سالمتی اطفال شان به اجرا گذاشته میشود.
اهداف تنظیم خانواده:
در مورد اهداف تنظیم خانواده در جامعه و کشورهای مختلف جهان ،آرای متفاوتیاز سوی صاحب نظران و سازمانهای
متولی نفو س و تنظیم خانواده وجود دارد وهر صاحب نظری در این زمینه متناسب با مقاصد و اهداف برنامه کشوری خود
مواردیبرای آن ذکر کرده اند .بصورت عموم اهداف تنظیم خانواده در افغانستان در ایجاد فاصله بین والدت هابه منظور
امکان برنامه ریزی برای زندگی بهتر یا تأمین سالمتی جسمانی مادرو طفلو در نهایت کاهش مرگ و میر مادران واطفال بر
میگردد.
خالصه
مکرر
والدتهای
اثر
عالوتا تنظیم خانواده برای جلوگیری ازحاملگیهای ناخواسته ،کاهش میزان حاملگیهای پر خطر ،کاهش میزان سقط جنینو
عوامل ناشی از آن ،کاهش خطر ابتال به بیماریهای جنتیکی در نوزادان ازطریق کاستن از حاملگی های دیرهنگام،
جلوگیری از ابتالی مادر و کودک بهسوء تغذیه ،و فراهم نمودن امکان پرورش بهتر برای فرزندان برنامه ریزی میگردد.
تنظیم خانواده چگونه صحت مادران و اطفال را بهبود می بخشد:
به تعویق انداختن حمل اول تا سن( )18سالگى:
این امر به دختران جوان كمك مى نماید تا نشو و نموى خود را تكمیل كنند وخطر زخمى شدن و انتانات اعضاى طرق
تناسلى ( كه تا به این سن كامالً تكامل نكرده است) را کم سازد.
خود داری از ازدواجهاى خورد ساالن:
چون حدوث و بمیان آمدن حمل برای دختران خورد سن خطرات جدی را بار مى آورد فلهذا از ازدواجهاى خورد ساالن
جلوگیری به عمل آید.
ایجاد وقفه كافى بین حمل ها:
رعایت این امر وقت كافی را براى مادران مهیا می نماید تا عناصر مهم تغذیوى را كه در زمان حمل و والدت از دست داده
اند معاوضه نمایند  ،وهمچنان ایجاد وقفه بین حمل ها در جلو گیری از كم خونی و مصاب شدن به انتانات نیز كمك میكند.
محدود ساختن تعداد حمل ها:
این امر در كم نمودن و فیات مادران  ،جلوگیرى از كم خونى شدید در مادران و كم نمودن واقعات والدت هاى كم وزن و
سؤء تغذى رول عمده داشته ووفیات اطفال كمتر از  5سال را نیز پائین مى آورد
تنقیص خطرات مرگ و میراطفال توسط حفاظت از حیات مادران شان باید صورت گیرد .زیرا اطفالیكه مادران شان فوت
نموده باشد خطرات مرگ و میرشان واضح و روشن است.
توجه به بهبود زندگی مادران:
تا از یكطرف مادران صحت خوب داشته باشند و از جانب دیگراطفال شان سالم و صحتمند رشد نمایند .
خود داری از تمام عواملى كه باعث مصاب شدن به امراض جنسى مانند سفلیس و  HIV/AIDSمیگردد ،و آگاهی الزم
درعرصۀ جلوگیرى از این امراض .
تاریخچه تنظیم خانواده:
تحدید والدت ها سابقه کهن در تاریخ زندگی بشر دارد .به حکایت تاریخ ،على الرغم سوابقی که در زمینه تالش ملل متمدن
قدیم برای پیشگیری از بارداریبرجای مانده  ،سیاستها و تدابیر کنترول نفوس غالبا ً معطوف به ازدیاد نفوسبوده و تمام ادیان
و مذاهب موافق ازدواج و تولید مثل بوده اند و متفکران،فیلسوفان،حکام و سالطین به سوی زناشویی وفرزند آوری در سطح
خانوادهوادامۀ نسل انسانی درسطح جامعه نظر داشته اند .در متون فقه اسالمی ،شواهدی وجود
دارد مبنی بر اینکه ،پیشگیری از حاملگی جایز بوده است  .در تاریخ اسالم شواهد موجود است که روش عزل در جوامع
اسالمی جایزبوده است.
شیوه های مروج تنظیم خانواده یا وقفه بین والدت ها
 . 1شیوه های طبیعی:
الف– شیردهی:
این روش در صورتیکه شیردادن به شکل مکمل از پستان صورت گیرد از پخته شدن تخمه در نزد یک خانم جلوگیری می
کند وپروسه تولید مجدد را به تعویق می اندازد .شیردادن مکمل از پستان به این مفهوم است که مادر بنابر تقاضای طفل
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نوزاد او را از هردو پستان به طوری شیر میدهد ک ه فاصله بین شیردادن از شش ساعت بیشتر نبوده وبه طفل از دادن
مایعات وغذاهای دیگر بکلی امتناع میورزد.
ب -شیوۀ جنتری :به کمک یک جنتری واستفاده از ایام عادت ماهوار زن میتواند ایامی را که خطر باروری وجود دارد
نشانی کند .این میتود در مورد زنانی مفید است که عادت ماهوار شان منظم باشد.
د – عزل :از قدیمی ترین میتود های وقفه بین والدت ها بوده دراین میتود قضیب قبل از انزال از مهبل خارج میشود (.
انزال خارج رحمی صورت میگیرد).
:10وقایه انتان:
مایکرو اورگانیزم هائیکه سبب انتان می شوند در هر جای محیط انسان ها ،حیوانات ،نباتات ،هوا ،خاک و آب زندگی می کنند .انسان
ها به شکل نورمل در جلد ،گلو ،امعا و اعضای تناسلی شان آنها را انتقال می دهند .تمام مایکروارگانیزم ها وقتی شرایط مساعد برایشان
مهیا گردد خطرناک می شوند.
مایکروارگانیزم ها عبارتند از بکتریا ،فنجی و پرازیت ها ،ویروس ها و غیره .
انتان می تواند در کلینیک صحی از یک مراجعه کننده به دیگر از مراجعه کننده به تهیه کننده و یا برعکس به اثر عدم موجودیت وقایه
انتان و یا از طریق وسایل ملوث سرایت کند.
وقایه انتان چیست؟
وقایه انتان قطع نمودن دوره انتقال مرض از شخص منتن به شخص دیگر می باشد که هدف آن در کلینیک های تنظیم خانواده عبارت
است از:
 کم ساختن انتان در مراجعین حین اجرای عملیه های تنظیم خانواده
 وقایه سرایت  HIVو ویروس  Hepatitisبین مراجعین و کارکنان صحی به شمول کارگران کلینیک که مسوول پاک
کاری کلینیک و از بین بردن باطله ها می باشند.
اصول وقایه انتان:
 هر فرد اعم از مراجعه کننده و كاركنان را آلوده در نظر بگیرید.
 شستن دستها مهمترین اقدام عملي براي وقایه انتقال افقي انتان از فرد به فرد است.
 پوشیدن دستكش قبل از تماس به هرچیز مانند جلد آسیب دیده ٬مخاط ٬خون و دیگر مایعات بدن ضروری است .
 استفاده از سدهای فیزیكي (عینك محافظوی ،ماسك صورت ،پیش بند) در هر زمان كه احتمال پاشیده شدن یا ریختن
افرازات و مایعات بدن وجود دارد .انجام اقدامات معافیتي (مثال سر سوزنها را خم نكنید یا در پوش آن را دوباره نگذارید .
سامان تیز را به شیوه مطمئن دور بریزید) .
مانعه های محافظوی:
انتان را می توان از طریق ایجاد مانعه بین انسان و مایکروارگانیزم وقایه نمود که این مانعه ها را
مانعه های محافظوی می نامند که از سرایت انتان مراجعه کننده به مراجعه کننده ،از مراجعه کننده
به کارکن صحی و از کارکن صحی به مراجعه کننده وقایه می کند .که عبارت از مانعه های
فیزیکی (پوشیدن دست کش ) کیمیاوی(انتی سپتیک ها) و میخانیکی (شستن دست ها) می باشد.
مانعه های محافظوی در برگیرنده :
 شستن دست ها
 پوشیدن دست کش ،ماسک/کاله و چپن
 استفاده از محلول های انتی سپتیک
 تعقیم سامان آالت و چیزهای دیگر
 از بین بردن باطله های کلینیک می باشد.
شستن دست ها:
شستن دست ها یگانه عملیه مهم در وقایه از انتان می باشد .سائیدن قوی دست ها به همدیگر همراه صابون به شکل میخانیکی اکثر
ارگانیزم ها را دور نموده و حتی غیر فعال می سازد .یکی از شرایط الزم مطمین شدن از عملیه شستن دست ها تهیه دوامدار آب و
صابون می باشد.
 :11میتود های تنظیم خانواده:
ادویه فمی مختلط فاصله دهی والدتOral Combined pillیاOCPs:
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ادویه فمی مختلط فاصله دهی والدت که معموال  pillنامیده میشود ،ادویه هورمونی بوده و حاوی مقدار کم دو نوع
هورمون یعنی استروجن و پروجیستین بوده كه به دو شكل دوز پائین  Low Doseیا  LDو دوز بلند  High Doseیا
 HDموجود میباشد(در بعضی کشورها تابلیت های تری فازیک یا سه مرحله ای نیز وجود دارد) .یک پاکت تابلیت دارای
 28تابلیت بوده که 21عدد آن حاوی هورمون و 7تابلیت باقیمانده حاوی آهن است.
خالصه میتود:
معایب
مزایا
موثریت
چیست وچگونه کار میکند
-تابلیت حاوی استروجن و پروجیسترون که 98فیصد

-عواض جانبی خفیف

-بسیار موثر است

-اختالطات در افراد بلند تر

21روز مصرف میگرددوبا ضخیم نمودن

-بر فعالیت جنسی اثر ندارد

مخاط عنق رحم مانع رسیدن سپرم به تخمه

پرابلم های عادت ماهواررا از35که تنباکو یا سگرتمیکشند

میشودونیز از آزاد شدن تخمه جلوگیری می

بهبود می بخشد

کند

-ازمصابیتبه

-تاثیر بر مخاط اندومتر

تخمدان و امراض سلیم ثدیه مقاربتی

سرطان

رحمو -عدم محافظه در مقابل انتانات

جلوگیری می کند

منع مصرف در 6ماه اولشیردهی

تابلیت هاي پروجیستروني فاصله دهی والدت (مینی پیل ,شیردهي ،الینسترونول):
تابلت فمیفاصله دهی والدت بوده كه مادران شیرده تا  6ماه پس ازوالدت ميتوانند از آن به منظور فوق استفاده
نمایند .این تابلیت باید هر روز در ساعت معیني خورده شود.
خالصه میتود:
چیست وچگونه کار میکند

موثریت

تابلیت حاوی پروجیسترون که هرروزمصرف میگرددوبا ضخیم نمودن مخاط 99فیصد
عنق رحم مانع رسیدن سپرم به تخمه
میشود
-وقایه از آزاد شدن تخمه()50%

مزایا
بر شیردهی اثر بد نداردحتی باعث دوام شیردهی

معایب
هر روز باید سر
ساعت مصرف گردد

می شود
درافراد بلندتر از35سال کهسگرت می کشند مناسب است

اثر بر اندومتر رحمطریقه عاجل جلوگیری از حاملگي:
طریقه عاجل جلوگیری از حاملگي Emergency Contraceptionیا ECطریقه اي است كه پس از مقاربت غیر مصئون حاملگي و یا
هر موردي كه احتمال حمل گرفتن بودن پالن پس از مقاربت را داشته باشد ,استفاده ميشود .از این طریقه نباید به عنوان یك طریقه
دایمي جلوگیری از حاملگي استفاده نمود.
خالصه میتود:
معایب
مزایا
موثریت
چیست وچگونه کار میکند
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-وقایه از آزاد شدن تخمه

حدود  97فیصد با -تا

-ایجاد اختالل حرکت نفیره

تابلیت ترکیبی و مقاربت

-تاثیر بر اندومتر

 99فیصد با تابلیت موثراست

ساعت بعد از -دلبدی و استفراق
غیر

مصئون -اختالطات قاعدگی

جلوگیری از حمل
پروژستینی

میتودزرقی
دیپوپرووا Depo Medroxy Progestrone Acetateیا:DMPA
یك میتود زرقي ضد حمل است .پیچكاري DMPAحاوي ماده موثر دیپوت میدوركسي پروجسترون اسیتیت بوده
و سه ماه از حاملگي جلوگیری مينماید.
خالصه میتود:
معایب
مزایا
موثریت
چیست وچگونه کار میکند
زرق هر سه ماه تطبیق  99/7فیصد
میگردد

حاوی

هورمون

-بسیار موثر

-مربوط به تهیه کننده است

-برای سه ماه از حاملگی -از بین رفتن حیض(پرابلم عام)

پروجیسترون بوده که از

وقایه می کند

-خونریزی نقطوی دوامدار

آزاد شدن تخمه جلوگیری

-بر فعالیت جنسی اثر ندارد

-عدم محافظه در مقابل امراض

نموده و مخاط عنق رحم را

-در شیردهی نیز میتواند مقاربتی و ایدس

ضخیم می نماید

استفاده شود

آالت داخل رحمی
 )Intra Uterine Device(IUDکه اینجا بحث میشود Copper T 380A
است که به شکل حرف  Tو ساقه و بازو های آن از مس ساخته شده است .به ان آی .یو.دی لوپ هم گفته می
شود.
لوپ از طریق دهانه عنق رحم درداخل رحم تطبیق میگرددوبه مدت ده سال در تولدات فاصله ایجادمی کند.
آی.یو.دی باید توسط
اشخاص آموزش دیده در مرکز صحی که وسایل تطبیق کافی داشته باشد تطبیق گردد.
خالصه میتود:
معایب
مزایا
موثریت
چیست وچگونه کار میکند
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یک آله به شکل حرف تی  Tبا ساقه
عمودی و بازوهایی که از تار مسی
ساخته شده ووقتی در رحم تطبیق
گردد از حاملگی در اثر مداخله
نمودن در حرکات اسپرم و
جلوگیری از غرس شدن جنین
جلوگیری می کند

 99/8فیصد

 -مدتزیاد موثریت

-عوارض جانبی مانند

-ارزان است

خونر یزی ودرد حیض

-توسطخانمهای

شیرده -اختالطات جدی مثل تثقب
که در صورت اجرای درست

میتواند استعمال شود

عملیه نادر است

خالصه میتودغرسی یا:Implant
چیست وچگونه کار میکند
تارها یا کپسول
های پالستیکی
اند  ،که
هرکدام آن به
اندازه چوبک
گوگرد است که
یک پروجستین
را که مشابه به
پروجسترون
که در بدن
زنان وجود
دارد آزاد
میسازد.
 Implantها
در ابتدای
غشای مخاطی
عنق را ضخیم
ساخته (این
مانع رسید
سپرم به تخمه
میگردد) و
دورای حیض
را مختل میکند
که شامل
جلوگیری از
افراز تخمه از
تخمدان ها
()ovulation
میباشد.

موثریت

یکی از
مؤثر
ترین
میتود
طوالنی
مدت
است:
از  10000زن
 9995زنی که
از implant
استفاده نموده
اند حمل نگرفته
اند.

معایب

مزایا

Implantها
حاوی
استروجن
نیستند و
زنانیکه
اطفال خود
را با
شیرشان
تغذی
میکنند و هم
زنانیکه
میتود ها را
همراه با
استروجن
استعمال
کرده
نمیتوانند،
استفاده
میگردد.

برای غرس نمودن و
کشیدن آن به شخص
ماهر آموزش دیده
شده ضرورت است
ومحافظت درمقابل
HIV/AIDSنمیتواند.

انواع ایمپلنت :
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 -1جدل

 Jadelleدو راد برای  5سال

 -2ایمپالنون  Implanonیک راد برای سه سال
 -3ساینو ایمپلنت  Sino-Implantدو راد برای  4سال
 -4نورپالنت  Norplantشش راد برای  5سال
PPIUCD
ارایهمعلوماتدقیقودرستراجعبهآله )  ( IUCDوتطبیقفوریآنبعدازوالدتیكجزعمدهمشورهدهیبرایمراجعینباالفعل (
 (PPIUCDمیباشد،خاصتآدرساحاتكهسطحآگاهیدرمورداینروشبهسطحپایانقرارداشتهباشدویامعلوماتنادرستدربارهروششایعگر
دیدهباشد.
آله )  ( IUCDچیاستآله )  ( IUCDیكآلهپالستیكیاستكهبداخلرحمتطبیقمیگردد.
اینآلهرامیتوانیابصورتفوریبعدازوالدتالبتهبعدازخروجپالسنتا،درجریانسیزارینسكشنویادردوروز
نخستبعدازوالدتالبتهزمانیكهشماهنوزدرمركزصحیتشریفدارید،تطبیقنمود .اینشیوهبرایشمابسیار
راحتخواهدبود،زیرازمانیكهشماازشفاخانهمرخصمیگردیدازقبلیكروشفعالوموثرتنظیمخانوادهراباخود
خواهیدداشت.
چیوقتتطبیقمیگردد
اكثریتخانمهایكهدردورهبعدازوالدتقراردارند،میتوانندبصورتمصوونازآناستفادهنمایندالبتهبهشمول
آنانیكهجوانهستند،شیردهیدارندویاكارهایثقیالجرامینمایند .بصورتویژهتطبیقآنبرایخانمهایخوب
استكهفكرمینمایندداشتناطفالراخاتمهدهندامامیخواهندكهعقیمسازیراتازمانیطبیعیآنبهتعویقبیاندازند.
بعضیازخانمهابایدازآله )  ( IUCDاستفادهننمایندمانندخانمهایكهسوءشكلرحمدارندویاآنهایكهدارایخطر
بلندفردیدربرابرانتاناتمقاربتیجنسیمیباشند.
بعضیاوقاتخانمهادرزمانوالدتمعروضبهانتانمیشوند،اینخانمهابایدتازمانیكهانتانایشانبصورتكامل
تداوینگردیدهباشدبرایتطبیقآله )  ( IUCDانتظاربكشند.
كیهامیتوانندازآناستفادهنمایند
آله )  ( IUCDبیشتراز % 99ازحاملگیجلوگیریمینماید .اینامرباعثشدهاستتااینروشازجملهموثرترینو
قابلبرگشتترینروشهایجلوگیریازحاملگیكهدرحالحاضرقابلدسترساند،بشماررود.
موثریت
میكانیزمتاثیرآله )  ( IUCDازالقاحسپرمباتخمهجلوگیرینمودهودرنتیجهازحاملگیجلوگیریمینماید.
استفادهازآله )  ( IUCDدردورهبعدازوالدتباالیاینكهچگونهطفلخودراشیربدهیدتاثیرنداشتهودركمیتو
كیفیتشیرثدیهشماتغییرواردنمینماید.
شیردهي
مدتزمانجلوگیریازتاثیراتآله )  ( IUCDبصورتفوریبعدازتطبیقآنشروعمیشودو )  ( Copper Tبرایمدتدهسالموثراست.
حاملگي
تطبیقآلههاینوع )  ( Copper-bearing IUCDsمانند )  ( Copper Tنسبتبهروشهورموني( مانندتابلیتها)
عوارضجانبیكمتردارند .امابعضیاوقاتباعثازدیاددر( مقدار،دوام )واحساسدرددرسیكلعادتماهوار
میگردد.
اینعوارضجانبینزدخانمهایكهدردورهبعدازوالدتقراردارند،نبایدقابالهمیتپنداشتهشوندخاصت  Ĥنزدخانم
هایكهشیرمیدهند،زیراهمهاینهادرظرفچندماهنخستبعدازتطبیقآله )  ( IUCDكاهشیافتهویاازبین
میروند.
عوارضجانبي
تطبیقآله )  ( IUCDدرامرجلوگیریازحاملگییكروشبسیارمصوونبهحسابمیرود .هرگاهآلهدرزمانبعداز
والدتتطبیقگردد؛ازمیان  100خانم  5 – 10خانمدریافتخواهندنمودكهآله )  ( IUCDدرمدتسهماه
نخستخارجگردیدهاست .هرگاهچنینواقعشد،دراینصورتالزماستتاشمابهكلینیكمراجعهنمودهوآله
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) )IUCDجدیدتطبیقنمایید،تاوقایهدرمقابلحاملگیادامهپیدانماید.
فوایدصحیوخطرات
احتمالي
تطبیقآله )  ( IUCDهیچگاهشمارادرمقابالچ.آي.ویوسایرانتاناتمقاربتیجنسیوقایهنمینماید .تنهاروش
هایممانعتي( مانندكاندم )میتواندشمارادربرابراینهردووقایهنماید.
هرگاهشمافكرمینماییدكهنزدشماخطربسیاربلندفردیدرمقابلبعضیازانتاناتمقاربتیجنسیموجوداست،
دراینصورتشمانبایدازآله )  ( IUCDاستفادهنمایید.
میتودغرسیوقفهبینوالدتها یاایمپلنت :نکاتکلیدیبرایعرضهکنندگانومراجعین
عبارتازچوبکیاکپسولهایکوچک،نرموقاتشوندهاستکهدرتحتجلددرقسمتفوقانیبازوغرسمیگردد.
•بهمدتطوالنیمحافظهدرمقابلحاملگیایجادمینماید.نظربهنوع  Implantsبرای 7- 3سال بسیار
موثراند،فورآقابلبرگشتاست.
•برایغرسوخارجنمودنآنبهعرضهکنندهماهروتربیهشدهضرورتاست.خانمنمیتواندخودش
ایمپلنت را شروعنمایدویاتوقفدهد
•درصورتغرس  Implantsدرمحلمناسبآنکمتربهمداخلهضرورتاست.
•تغییراتخونریزیمعمولبودهاماخطرناکنیست.خاصتآدرساالولخونریزینامنظمطوالنیمدت
وجودداشتهکهبعدآباخونریزیخفیفمنظمتروباتکررکمترتعقیبمیگردد.
كاندم:
كاندم یك میتود فاصله دهی و از جنس التكس (یک نوع االستیک مخصوص) است.
كاندم تنها میتودی است كه عالوه بر جلوگیری از حمل از انتقال مریضیهاي قابل انتقال
از تماس جنسي مانند  STIs/HIV/AIDSنیز وقایه مينماید .این وسیله در اندازه ,طرح
و رنگهاي مختلف در دسترس است.
تأثیرات  :اثر بخشي كاندم با استفاده صحیح ,حدود  97فیصد ميباشد.
نكات قابل توجه در مصرف كاندوم:
 – 1در هر بار قرابت باید از یك كاندم جدید استفاده شود.
 – 2كاندم باید پیش از مصرف مشاهده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود
 – 3كاندم باید در حالت انتعاذ و قبل از انجام قرابت به روي آلت كشیده شود
 – 4الزم است بالفاصله پس از انزال براي خروج كاندم اقدام شود .براي اینكار ,در
حالیكه هنوز انتعاذ وجود دارد ,با گرفتن حلقه باالیي كاندم نسبت به خارج نمودن آن اقدام خواهد شد.
 – 5با توجه به اینكه مالیدن لوبریكانتها (وازلین ,روغنهاي نباتي و گیاهي و  ) ...احتمال آسیب به كاندم و پاره شدن آن را افزایش خواهد داد,
الزم است كه از استفاده از این گونه مواد خودداري گردد (با توجه به افزایش احتمال پاره شدن كاندم در صورت استفاده از كریمهاي طبي ,باید
مصرف این كریمها به پس از تماس جنسي موكول گردد).
 – 6حین استفاده باید مواظب بود كه كاندم با ناخن ,انگشت یا انگشتر سوراخ نشود.
 -7باید توجه نمود كه كاندم پس از انزال در داخل مهبل باقي نماند.
 – 8نباید از كاندمهاي شكننده ,تاریخ گذشته ,تغییر شكل و تغییر رنگ داده و یا كاندمي كه بستهبندي داخلي آن صدمه دیده است،استفاده
كرد.
موارد قابل توجه در تعقیب ها و مراجعههاي بعدي
در تعقیب استفادهكنندگان كاندم باید موارد ذیل به مشتري تاكید شود:
 3 – 1تا  4هفته پس از دریافت كاندم ,براي دریافت بسته بعدي ,مراجعه نماید.
 – 2در هر مراجعه براي دریافت كاندم باید رضایت از میتود ,شكایتها و چگونگي استفاده از كاندم با دقت بررسي شود.
 – 3آگاهي فرد از میتود جلوگیری عاجل ازحاملگی )) (EC (Emergency contraceptiveبررسي شده و در صورت نیاز به فرد
آموزش داده شود.
 – 4باید از داشتن تابلیتهاي میتود جلوگیری عاجل ازحاملگی از فرد سوال شده و در صورت نیاز تابلیتهاي الزم در اختیار او قرار
گیرد(.مطابق دستورالعمل مربوطه)
چگونگي نگهداري كاندم:
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كاندم بایستي دور از نور ،آفتاب ,گرما ,رطوبت ,نور المپ فلوئورسانس و اشعه ماوراي بنفش بوده و در جاي خنك و تاریك نگهداري
شود.
تابلیت های فمی فاصله دهی برای مردان
پس از سالها تحقیقات  ،اخیرا دانشمندان تابلیت های فمی فاصله دهی برای مردان را بزودی به بازار ارائه خواهند نموده ،این تابلیت ها
وابسته به دارویی هستند که شبیه هوررمون زنانه "پروژسترون " عمل می کند و در آزمایشات مشخص شده که صد فیصد موثر هستند و
هیچ گونه عوارض جانبی نامطلوبی در بر ندارند.
مردانی که این تابلیت ها را مصرف می کنند  ،بعد از حدود سه ماه تولید سپرمشان متوقف می شود  ،و اگر مصرف آن را قطع کنند  ،سه
ماه بعد تولید و میزان سپرمشان به حالت طبیعی واولیه برمی گردد.
الزم به ذکر است این میتود به صورت زرقی و کاشتنی نیز می توان برای مردانی که ممکن است تابلیت ها را فراموش کنند  ،در
دسترس خواهد بود.
بستن لوله هاي رحمي (توبكتومي):
بستن لولههاي رحمي در خانمها یك عمل جراحي ساده وبيخطر است .در این عمل لولههاي رحمي متقاضي طي بیهوشي عمومي (یا
بيحسي موضعي) بسته ميشود .این عم ل توسط داكتر والدي نسائي یا جراح عمومي ,بصورت سرپایي (و یا بستري با یك روز اقامت)
در شفاخانه قابل انجام است.

میكانیزم عمل:
با بسته شدن لولههاي رحمي (حدفاصل رحم و تخمدانها) از رسیدن سپرم و تخمك به یكدیگر و تشكیل سلول تخم جلوگیري بعمل ميآید.
تأثیرات :میزان قطع این طریقه در سال اول بین  0/5تا  0/7درصد است .احتمال حاملگي بعد از عمل جراحی در خانمهاي زیرسن 35
سال  1/7برابر نسبت به خانم های باالتر از  35سال که عمل جراحی نموده اند افزایش ميیابد .اثربخشي میتود تا  10سال پس از عمل
بیش از  %98گزارش شده است.
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بستن لوله های سپرم بر(وازکتومی بدون تیغ جراحی)
NO - SCALPEL VASECTOMY

آناتومی جهاز تناسلی مرد
توضیح میتود :
وازکتومی بدون تیغ جراحی یک میتود دایمی فاصله دهی حمل برای آقایان است .این میتود با یک عملیه جراحی سرپائی و آنستزی
موضعی معموال در کمتر از  20دقیقه انجام می گیرد .در طی این عملیه تیوبی که سپرم را انتقال می دهد  ،از طریق ایجاد یک
سوراخ کوچک ( 3-2میلی متر) بر روی سکروتوم (جفن) بسته می شوند.
مکانیزم عمل:
بسته شدن لوله های که انتقال سپرم رادارداز ورود سپرماتوزوئید به مایع منوی وقایه می نماید.
در این حالت مایع منوی شخص بدون سپرماتوزوئید بوده و القاح صورت نخواهد گرفت.
موثریت :
یکی از موثر ترین میتودهای وقایه ازحمل است.با تعقیبات بعد از عملیه و انجام دو نوبت البراتوری آنالیز سپرم پس از عملیه جراحی
که نبودن سپرماتوزوئید در مایع منوی را تایید کند  ،میزان موفقیت نزدیک به 100فیصد است.
مزیت ها:
 موثریت باال
 دایمی بودن
 تداخل نداشتن با مقاربت جنسی
 عدم نیاز به یادآوری و مراجعه های مکرر
 نداشتن اثر منفی بر قدرت مردانگی ،میل جنسی و صفت های ثانویه مردانه (ریش  ،بروت و صدای مردانه )
 عارضه نداشتن برای صحت استفاده کننده از میتود در طوالنی مدت
 تاثیر نداشتن بر حجم و ظاهر مایع منوی و کیفیت مقاربت جنسی
 افزایش لذت جنسی بدلیل از بین رفتن نگرانی از حمل پالن ناشده
 موثریت بیشتر  ،نیاز کمتر به مراقبت های قبل و پس از عمل  ،احتمال بیشتر در موفقیت عمل رجعی  ،زمان کوتاه تر
عملیه جراحی  ،امکان کسب اطمینان از موفقیت عمل و عارضه های کمتر در مقایسه با بستن نفیره های رحمی
 چاق نشدن فرد پس از عمل 0
اعراض معمول و اهتمامات (منجمنت پرابلم ها )
وازکتومی اعراض طوالنی مدت قابل توجه و سیستمیک نداشته و اعراضات احتمالی محدود به ساحه عملیه می باشد.
این اعراضات شامل درد  ،سوزش و کبودی مختصر ساحه عملیه بوده که عموما بعد از حداکثر یک هفته بر طرف می شوند.
تخنیک عمل وازکتومی بدون تیغ جراحی
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وازکتومی بدون تیغ جراحی توسط دو پنس خاص به نام های پنس شکافنده و پنس گرد  ،قیچی راست کوچک و پنس هموستات انجام
می گیرد.
با تزریق  0/5سی سی لیدوکائین  %1یا  %2بدون آدرنالین در زیر جلد و  2/5سی سی از آن در هر طرف جفن  ،جلد و وازدفران
های چپ و راست بی حس می شوند.
هر کدام از وازدفران ها از محل سوراخ ایجاد شده روی جفن خارج و در دو نقطه به فاصله  1سانتی متر با نخ سیلک گره زده شده و
فاصله ای از وازدفران که بین دو گره قرار گرفته است  ،چیده می شود.
 .12شایعات و حقایق در مورد میتودهای تنظیم خانواده:
پرسشهاوپاسخهادرموردمیتودآگاهیباروری
-1آیاصرفزوجینتحصیلکردهمیتوانندازمیتودآگاهیازروزهایباروریاستفادهنمایند؟
نخیر  .زوجینکهتحصیالتکمتردارندیامکتبنخواندهاندمیتوانندازمیتودآگاهیازروزهایباروری
طورموثراستفادهنمایند.زوجینبایدتشویقگردندودرموردمیتودتحتاستفادهمعلوماتوآموزشکافی
داشتهباشندومتعهدباشندکهازمقاربتمحافظهنشدهدرجریانروزهایباروریاجتنابمینمایند.
-2آیامیتودآگاهیازروزهایباروریقابالعتماداست؟
برایبسیارزوجیناینمیتودمعلوماتقابالعتباردرموردروزهایباروریفراهممیکند  .درصورتکه
زوجینازمقاربتمهبلیدرجریانزمانباروریاجتنابنمودهیاازکاندمودیافراگماستفادهنمایندمیتود
آگاهیازروزهایباروریخیلیموثرمیباشد .امااستفادهازمادهکشندهسپرمیاعزلدرجریانروزهای
باروریکمترموثرمیباشد.
standard day -3درمیتودهایجدیدآگاهیازروزهایباروریکهعبارتازمیتوددوروزومیتود
استکدامویژهگیوجوددارد؟
استفادهصحیحازاینمیتودهایجدیدسادهترازمیتودهایقبلیاستوهمبرایزوجینبیشترقابلقبول
بودهوتاثیربیشتردارد .اینهممانندمیتودقدیمیاستکهدرآنهمبهعینمیتودروزهایباروریخانم
تعینمیگردد  .درروشروزهایستندردبانگهداشتنحسابروزهایسیکلودرمیتوددوروزهباتعین
نمودنافرازتعنقرحم .تاحالمطالعاتکمتریدرمورداینمیتودهاانجامشدهاستیکمطالعهکلنیکی
32روزداشتهاند  -معموالتوسطخانمهایکهسیکلمنظمبین  26 Standard dayنشاندادهکهمیتود
استفادهشدهاستودرساالوالستفادهازمیتود  12حملدربین  100خانمدیدهشدهودریکمطالعه
کلنیکیدرموردمیتوددوروزدربین  100خانم  14واقعهحملدرساالوالستفادهدیدهشدهاست .کهاین
میزانبهاساسموجودیتآنعدهخانمهایکهدرمطالعهشاملبودهاندبهدستامدهاست.خانمهایکه
افرازاترادرکمتراز  5روزوبیشتراز  14روزدرهرسیکلتشخیصدادنددرمطالعهشاملنشدهاند.
-4احتمالحاملهشدننزدخانمکهدرجریانخونریزیماهانهمقاربتداشتهباشدتاچهحداست؟
درجریانخونریزیماهانهچانسحاملهشدنکماستاماکامالصفرنیست .خونریزینهازحاملهشدن
جلوگیریمیکندونهچانسحملرازیادمیکند .درجریانچندروزاولخونریزیماهانهامکاناتحامله
شدنخیلیکماست.طورمثالدرروزدومسیکل ( محاسبهازابتدایخونریزیبهحیثروزاول )چانس
حاملهشدنخیلیکماست( کمتراز  1فیصد )کهباگذشتروزهاچانسحاملهشدنافزایشمیابدبدوندر
ازدیادمیابد  .درروزمتعاقب  ovulationنظرداشتخونریزیخانم  .خطرحاملهشدنالیزمان
چانسحاملهشدنبهطرثابتکاهشمیابد .بعضیازمیتودهایاگاهیباروریکهبهارتباطovulation
افرازاتعنقاستتوصیهمینمایدکهزوجیندرجریانخونریزیماهانهازمقاربتمحافظهنشدهاجتناب
ovulationورزندچوندرجریانخونریزینمیتوانافرازاتعنقراارزیابینمودودرانموقعچانسکم
نیزموجوداست.
یااستفادهازمیتوددیگرممکنالزم  (abstinence) -5برایهرمیتودآگاهیباروریچندروزاجتناب
باشد؟
تعدادروزهانظربهطولسیکلخانممتفاوتاست .حداوسطروزهایکهخانمباروردانستهمیشودو
یااستفادهازمیتوددیگراستدرهرمیتودعبارتاستاز ): (abstinenceضرورتبهاجتناب
Symptothermal 13روزدرمیتوددوروزه 17 ،روزبرایمیتودStandard day 12 ،روزدرمیتود
میباشد.

21

 :13انتانات مقاربتي جنسی:
) SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS ( STIS
یکی از شایعترین بیماریها در جهان بوده و در بسیاری از کشورها همچنان بعنوان یک معضل بزرگ برای صحت عمومی باقیمانده
است .ظهور و انتشار آلودگی به  HIVو بیماری ایدز در روند کنترل سایر بیماریهای جنسی تأثیر بسزایی گذاشته است .همزمان مقاوم شدن
انواع مختلفی از پاتوژنهای ایجادکننده بیماریهای آمیزشی مشکل کنترل این بیماریها را افزون نموده است.
امراض مقاربتي ،امراضي هستند كه بیشتر از راه تماس جنسي با مصاب منتقل ميشوند ،ولي بعضا انتقال ازمادر به جنین یا نوزاد و یا
سورنج آلوده در معتادان زرقي هم ممكن است ،انتقال دهد .حتي یك بار تماس جنسي با فرد مصاب هم براي انتقال مریضي كافي است.
به دلیل مشكالت فرهنگي ،اجتماعي و اخالقي ،مریضان براي تداوي به مراكز صحی مراجعه نميكنند و سبب انتقال و انتشار مریضي
ميشوند.
در صورتي كهتداوي مناسب و به موقع نشود ،احتمال عوارضي مانند :نازائي ،حمل خارج رحمي ،سرطان عنق رحم ،خونریزي شدید و
پارگي نفیرها وجود دارد.
مصاب بودن به امراض مقاربتي ،خطر مصاب شدن به ویروس ایدس را زیاد مي كند.
امراض مقاربتی چه با قرحه وچه بدون قرحه خطر سرایت جنسی  HIVرا افزایش می دهند .همچنین مصابیت به  HIVتداوی سایر
امراض مقاربتی را نیز با مشکل مواجه نموده است.
انتانات مقاربتي باستثنائ ایدس و هرپس قابل پیشگیري و تداوي هستند .در بسیاري از موارد این امراضبدون اعراض هستند به
همین دلیل تشخیص مرض مشكل است.
اعراض هفت گانه کدامند؟
 -1افرازات مهبلی غیر نورمال در زنان (افزایش مقدار ،تغییر بو ،رنگ و قوام ،همراه بودن با سوزش ،خارش ودرد در وقت مقاربت
زنان)
 -2هر گونه افرازات احلیلی در مردان
 -3هرگونه قرحه در ساحه تناسلی که خود به خود ایجاد شده باشد
 -4هرگونه تورم بیضه
 -5تورم جدید غده لمفاوی در مغبن دوسویه یا یک سویه
 -6درد قسمت سفلی بطن به همراه حداقل یکی از عالئم باال
 -7تورم ،التهاب و افرازات چشم در نوزادان(ارچق )
اعراض انتانات مقاربتي:
 افرازات احلیلي در مردان
 افرازات مهبلي غیر نورمال در زنان
 قرحه در ناحیة تناسلي
 درد در قسمت سفلي بطن زنان
 تورم و التهاب بیضه و تورم غده لنفاوي در مغبن
 سوزش ،خارش و درد دروقت مقاربت زنان
رفتارهاي پرخطر :تعدادي از رفتارها هستند كه مصاب شدن به انتانات مقاربتي را تسهیل ميكنند .مثل:
 داشتن بیش از یك شریك جنسي
 داشتن شریك جنسي كه خودش شركاي جنسي متعددداشته باشد
 نزدیكي با افراد فاسد و بدكاره
 عدم استفاده از كاندم
 اشخاصی که از نظر سن مواجه به خطر بیشتر هستند
 گروپ سني پرخطر 15-30 :سالگي و بعد از این سنین (بدلیل کمتر شدن رفتارهای پر خطر) میزان خطر كاهش ميیابد
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 استفاده از سورنج و سوزن اشتراکی در معتادین زرقی
 استفاده از وسایل برنده مشترک از جمله تیغ اصالح
دالیل عدم مراجعه به موقع و عدم تاثیر تداوي:
گاهی مریضان انتانات مقاربتي به موقع براي تداوي مراجعه نميكنند و همین باعث ميشود تداوي دیر صورت گیرد و عوارضي بر
جاي بماند.
چرا مریضان انتانات مقاربتي دیر مراجعه مي كنند؟
 زنان مصابغالبااعراض ندارند
 مخفی نگه داشتن مرض
 نداشتن استطاعت پرداخت مصارف تداوی
 استعمالتداوي و ادویه سنتي
 عدم تكمیل پروسه تداوي
 همراه نیاوردن شركاي جنسي براي تداوي
 عدم استفاده از كاندم
موارد مهم در مورد امراض مقاربتي
-1در زنان جوان مخاط مهبل و عنق رحم ،آنها را براي مصاب شدن بسیار مستعد ميكند.
-2زنان راحتتر و سریعتر از مردان به امراض مقاربتي مبتال ميشوند.
-3مردان ختنه شده كمتر از مردان ختنه نشده به امراض مقاربتي مصاب ميشوند.
-4الزم است هر دو شریك جنسي همزمان ادویه اخذ نمایند حتي اگر یكي از آن ها اعراض نداشته باشد.
-5افراد مصاب الی تکمیل تداوی از مقاربت خودداری کرده و یا از کاندم استفاده کنند.
طرق كنترل و پیشگیري ازمرض
 داشتن تنها یك شریك جنسي و وفاداري شركاي جنسي به یكدیگر استفادة صحیح از كاندم استفاده از سوزن استریل در هنگام زرق تإخیر در شروع روابط جنسي حفظ الصحه فردي :عدم استفاده از لباس زیر مشترك خصوصا در زنان ،شستشو با آب بعد از ادرار كردن و خشك كردن ساحه تناسليبه طور كامل ،شستشوي ساحه تناسلي و ادرار كردن بعد از مقاربت ،تعویض مرتب نیکر
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ارزیابی کورس :خدمات تنظیم خانواده
(باید بوسیلهء اشتراک کنندگان تکمیل گردد)
لطفا ً با استفاده از نمرات ذیل نظر تان را در مورد بخش ها و محتویات کورس ارائه بدارید:
 )5کامالً موافقم

 )4موافقم

 )3نظر خاصی ندارم

 )2مخالفم

 )1شدیداً مخالفم

محتویات کورس

نمره

 .1پرسشنامهء قبل از کورس به من کمک کرد تا در جریان کورس با موثریت بیشتر مطالعه کنم.
 .2لکچرهای تشریحی و مباحثات به من در فهمیدن محتویات کورس کمک کرد.
 .3مطالعات وقایع یا case studyها جهت تمرین نمودن تصمیم گیری کلینیکی مفید بودند.
 .4جلسات تمرین مهارت ها ،انجام دادن مهارت های عرضهء خدمات تنظیم خانواده را به من آسانتر
ساخت.
 .5برای تمرین نمودن مهارت ها روی مراجعین در محالت کلینیکی زمان کافی در تقسیم اوقات اختصاص
داده شده بود.
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 .6در اوقاتی که مراجعین موجود نبودند ،جهت تمرین نمودن مهارت ها در محیط تمثیلی زمان کافی در
تقسیم اوقات اختصاص داده شده بود.
بهتر فکر کنم و به صورت مطمن عمل نمایم.
 .7تمثیل های کلینیکی به من کمک کرد تا
ً
 .8طریقهء آموزشی ( interactiveمبنی بر عمل متقابل) که در این کورس بکار رفته بود ،برایم طریقهء
عرضهء خدمات تنظیم خانواده را ساده تر ساخت.
 .9من در مورد عرضهء خدمات تنظیم خانواده احساس اعتماد برخود را یافتم.
 .10من در مورد استفاده از پریکتس های توصیه شدهء وقایهء انتان احساس اعتماد برخود یافتم.
 .11ده روز وقت کافی برای تدویر این کورس بود.
مالحظات___________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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