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 أكس��س الع��ام ل��ـ برن��امجالف��ي إط��ار  مش��تركة منح��ة) ACCESS–FP(تنظ��یم األس��رة ل أكس��سبرن��امج یعتب��ر 
)ACCESS (االتفاقی��ة التعاونی��ة المش��تركة و#GPO–A–00–05–00025–00 االتفاقی��ة التعاونی��ة المرجعی��ة و

تنظ��یم األس��رة عل��ى تلبی��ة احتیاج��ات تنظ��یم ل ویرك��ز برن��امج أكس��س GHS–A–00–04–00002–00# الرائ��دة 
تل�ك لة ی�لیتكمبص�ورة البرن�امج األسرة والصحة اإلنجابیة للنساء في فترة ما بعد الوالدة؛ حیث ت�م تص�میم ت�دخالت 

ت�دخالت  عبرتنظیم األسرة بعد الوالدة  خدماتفي إطار تعزیز وتوسعة العام  أكسسبرنامج  التي ینفذھا التدخالت
تنظ��یم األس��رة  إل��ى إع��ادة تكیی��ف أنش��طة تنظ��یم ل اإلكلینیكی��ة. ویس��عى برن��امج أكس��سي والت��دخالت المحل�� المجتم��ع

م�ع ب�رامج رعای�ة األموم�ة وح�دیثي ال�والدة واألطف�ال بم�ا ف�ي ذل�ك الوقای�ة م�ن وتكاملھا األسرة عن طریق دمجھا 
تنظیم األس�رة، ل ت عن برنامج أكسسمن المعلوما لمزیدٍ وانتقال فیروس نقص المناعة البشریة من األم إلى الطفل. 

 cmckaig@jhpiego.net :رین ماكیاغ، مدیرة البرنامج، على البرید اإللكترونيثیرجى التواصل مع كا
 

 ة وھ��ي تابع��ة لجامع��ة ج��ونزیالص��حالرعای��ة ) منظم��ة دولی��ة غی��ر ربحی��ة ف��ي مج��ال Jhpiego( ج��ي ب��ایجو وتع��د
والمع��اونین تمك��ین ومس��اعدة الع��املین عل��ى ج��ي ب��ایجو منظم��ة  اً دأب��تعام�� 36ھ��وبكنز. وعل��ى م��دى أكث��ر م��ن 

وذات تكلف��ة منخفض��ة وعملی��ة م��ن خ��الل تص��میم وتنفی��ذ حل��ول فعال��ة ف��ي الخط��وط األمامی��ة الص��حیین والمھنی��ین 
. وتعم�ل المنظم�ة عل�ى كس�ر الح�واجز الت�ي تعت�رض وأف�راد أس�رتھا للم�رأةلتعزیز تنفیذ خدمات الرعای�ة الص�حیة 

س��بل وص��ول خ��دمات الرعای��ة الص��حیة ذات الج��ودة العالی��ة للس��كان األكث��ر ض��عفاً ف��ي الع��الم م��ن خ��الل تطبی��ق 
 الممارسات الیومیة.      المستفادة مناالبتكارات القائمة والمرتكزة على األدلة 

 
 نشرت من قبل: 

 )Jhpiego(جي بایجو منظمة 
 رصیف مرفأ براون 

  1615شارع التایمز 
 ، الوالیات المتحدة األمریكیة 3492–21231بالتیمور، ماري الند 

www.jhpiego.org 
 

 حقوق الطبع والنشر واستخدام المعلومات
طباء واالستشاريين جي بايجو يسر منظمة 

ٔ
جل استخدامها في بناء قدرات اال

ٔ
غراض الصحية العامة من ا

ٔ
ن تتيح هذه المواد القيمة لال

ٔ
ا

والبالصحيين القائمين على تقديم خدمات تركيب 
ّ
جهزة الرحمية( الل

ٔ
سرة بعد اال

ٔ
) بعد الوالدة كجزء من برنامج خدمات تنظيم اال

و التغيير في هذه  تحثجي بايجو الوالدة؛ وبالتالي فإن منظمة 
ٔ
غراض. وال يجوز التعديل ا

ٔ
وتشجع استخدام هذه المواد لمثل هذه اال

جل المكاسب التجارية 
ٔ
و استغاللها من ا

ٔ
و عرضها ا

ٔ
و توزيعها ا

ٔ
و إعادة طبعها ا

ٔ
شكال، كما ال يجوز استخدامها ا

ٔ
ي شكل من اال

ٔ
المواد با

و ملفات م
ٔ
و المالية. وفي حالة تحميل عدة نسخ ا

ٔ
و الربحية ا

ٔ
وتعتبر محتويات  info@jhpiego.net.شاركة، يرجى إبالغ المنظمة على ا

والبالدليل المرجعي لخدمات 
ّ
جهزة الرحمية( الل

ٔ
دلة ومواد العرضاال

ٔ
والوثائق ذات الصلة محمية  التقديمي ) بعد الوالدة وكـتيبات اال

مريك
ٔ
و غير بموجب قوانين حقوق النشر اال

ٔ
و توزيع لهذه المواد سواًء كان بشكل إلكـتروني ا

ٔ
ي نشر ا

ٔ
ن يتضمن ا

ٔ
ية والدولية. ويجب ا

 إلذلك 
ً
ن المنظمة هي مصدر هذه المواد. وال يحق للمستخدمين تزوير جي بايجو منظمة حقوق الطبع الخاصة بشعار إظهارا

ٔ
واإلقرار با

و 
ٔ
و إشعار حقوق الطبع والنشر ا

ٔ
و إسناد المؤلف ا

ٔ
ي معلومات تتعلق بملكية حقوق الطبع والنشر مثل ملكية المواد ا

ٔ
و حذف ا

ٔ
ا

و غيرها من المعلومات والمواد التعريفية ال تسميات
ٔ
و العالمات التجارية ا

ٔ
من شبكة  واردة في الملف الذي يتم تنزيلهالملكية ا

 .اإلنترنت
 

 م، جمیع الحقوق محفوظة. 2010و، جیاب مؤسسة جي ©
 

: جمیع األسماء التجاریة واسماء المنتجات ھي عبارة عن عالمات تجاری�ة أو عالم�ات مس�جلة للش�ركات العالمات
 المالكة لھا.
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 مـقـدمــة

 
نھ من الممكن أ، حیث قد ال تدرك العدید من النساء مخاطر تعرضھن للحمل مرة أخرى خالل فترة ما بعد الوالدة

أسابیع بعد الوالدة. وقد ترغب النساء بعد الوالدة في المباعدة بین الوالدات  6إلى  4مبكراً في غضون  حدوث الحمل
رغبتھن في استخدام وسائل منع الحمل، إال أن معظم النساء في البلدان الالحقة أو في الحد منھا، باإلضافة إلى 

، فربما أفراد أَُسَرھُنالنامیة ال یحرصن على ذلك. وبما أن األمھات غالبا ما "ینشغلن كثیراً" في رعایة صغارھن و
. وعالوة على الخاطئ بأنھن غیر معرضات للحمل طالما أنھن یمارسن الرضاعة الطبیعیة االعتقادیطغى علیھن 

وعندما یذھبن إلى  ،ذلك، ھناك بعض األمھات في حیرة من أمرھن بشأن خیارات وسائل منع الحمل المتاحة
ألنھن أصبحن حامالت مرة  ؛غالباً ما یكون الوقت متأخراً جداً  ،المرافق الصحیة بھدف منع حدوث حمل قادم

 .ة السابقةوربما حدث الحمل خالل فترة قصیرة جداً بعد الوالدأخرى، 

 
)، 1شھراً، منذ الوالدة إلى الحمل القادم 24عندما تكون فترة المباعدة بین الوالدات متقاربة من بعضھا البعض (<

للخطر المتزاید والناجم عن اآلثار الصحیة الضارة للحمل المتتابع. ولذا تساھم وسائل تنظیم  ھاعیتتعرض األم ورض
من  اوتمكینھ المرأةاألسرة، والمشتملة على وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة، في إنقاذ األرواح من خالل مساعدة 

/ وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة على ، وعلى ھذا النحو تنطوي وسائل تنظیم األسرةھتأخیر الحمل أو الحد من
 كبیرة تسھم في تقلیص معدالت وفیات األمھات واألطفال وخفض معدالت اإلصابة باألمراض. اتإمكانات وقدر

 
وتسعى البرامج األكثر نجاحاً في مجال تقدیم خدمات وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة إلى التركیز على تقدیم 

ل تنظیم األسرة بعد الوالدة لألم كل ما سنحت الفرصة. وبشكل مثالي، یبدأ تقدیم المشورة لألم المشورة المتعلقة بوسائ
على سبیل المثال خالل زیارتھا لمراكز الرعایة الصحیة، وینبغي أن یستمر تقدیم الخدمات حتى وأثناء فترة الحمل؛ 

 للمشاكل الصحیة المحتملة. في فترة ما بعد الوالدة، إلجراء المتابعة الروتینیة وإیجاد الحلول
 یشمل ھدف تقدیم خدمات وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة على ثالث مھام، ھي:و

النساء واألزواج في فھم مخاطر الحمل غیر المخطط لھ ومعرفة المزایا والفوائد الصحیة الناتجة  مساعدة .1
وتوضیح  ،توفرت الرغبة بذلك) (أو الحد منھا، إذا الحملفترات الوالدات/ من المباعدة الصحیة بین 

 نوایاھم اإلنجابیة، ومساعدتھم على اختیار وسیلة منع الحمل المالئمة لھم تماماً؛
 وسیلة تنظیم األسرة التي تم اختیارھا وفقاً للمعاییر الدولیة والبروتوكوالت المحلیة؛ توفیر .2
معھم بلطف واحترام وتزویدھم والتعامل  المرأة أو الزوجین في جمیع مراحل اإلجراءات ومؤازرة دعم .3

والمساعدة في تأكید  –إذا لزم األمر –بأحدث المعلومات وتقدیم الرعایة الجیدة وبعث االطمئنان لدیھم
إذا كانت  اختیارھمضمان استمرار استخدام ھذه الوسیلة أو االنتقال بسالسة ویسر إلى وسیلة أخرى من 

 مناسبة لھم.
 

من خروج  دقائق  10ساعة بعد الوالدة، ویستحسن في غضون  48ة (خالل یعد تركیب اللّوالب بعد الوالد
بعد الوالدة بفترة  اللّولب. وبما أنھ یتم تركیب 2موفقاً لكثیر من النساء، بمن فیھن النساء المرضعات اختیاراً المشیمة) 

ایة وذات مفعول یدوم تستطیع المرأة مغادرة المرفق الصحي بعد الوالدة ولدیھا وسیلة آمنة للغ ،قصیرة جداً 
 .قصیرة األجلطویالً، على عكس وسائل منع الحمل المؤقتة 

 

 )2009(فترات الحمل الوالدات/ بحسب التوصیات الصادرة من منظمة الصحة العالمیة بخصوص الفترات الصحیة للمباعدة بین   1
 ألف في التركیب بعد الوالدة 380النحاسي تي  لّولبتشیر التوصیات الحالیة إلى استخدام ال  2
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تھدف ھذه الدورة التدریبیة إلى إنقاذ األرواح من خالل إعداد مجموعة من مقدمي الخدمات المؤھلین الذین 

ال یتجزأ من البرنامج الشامل لوسائل تنظیم  كجزءٍ وبجودة عالیة  تركیب اللّوالب بعد الوالدةیمكنھم تقدیم خدمات 
 األسرة بعد الوالدة.

 لمحة عامة عن الدورة التدریبیة الخاصة بتركیب اللّوالببعد الوالدة

 التدریبیة الدورة وصف مقرر
 التدریبیة قبل بدء الدورة
 یمكنك! اللّوالب بعد الوالدةالمقدمة لحاالت تركیب  اإلكلینیكیةمھارات الخاصة بالتدریبیة الدورة المرحبا بك في 

عن  تماماً بطریقة مختلفة  ھذه الدورة تنفیذسیتم  :أوال. بھاحول الدورة قبل الشروع  األموراالستفادة من فھم بعض 
 :حاضر فیھا بسبب كعلى افتراض أن –الدورات التدریبیة التقلیدیة

 ؛تركیب اللّوالب بعد الوالدةتقدیم خدمات ب اھتمامك 
 تحسین ، وبالتالي تركیب اللّوالب بعد الوالدةتقدیم خدمات بالخاصة  كمھاراتتك وفي تحسین معرف رغبتك

 و المھني؛ ئكأدا
 الدورةفي أنشطة وفعالیة  بشكل إیجابيفي المشاركة  رغبتك. 

 
. والتدرب للتعلماتیة و، مما یساعد على خلق بیئة معالیةبطبیعة تشاركیة وتفاعلیة تتمتع الدورة ، وبناًء على ذلك

معلوماتك أو  ولیس على معرفتك ئكأداخالل الدورة ستركز بشكل أكبر على  كوتقییم مھاراتقدراتك  تنمیةإن  :ثانیا
وال ینتظرون من ھم فقط  على تقدیم خدمات آمنة وفعالة اً قادرمھنیاً  یستحقون كادراً  المستفیدینوذلك ألن  المكتسبة؛

استخدام مجموعة متنوعة من التقنیات التعلیمیة لتحقیق أقصى قدر من فعالیة وكفاءة  سیتم :ثالثاً . بھاعلى درایة 
نھج التدریب ة مناقشسیتم م. والقیّمةمع الحفاظ على الموارد وتحسین العملیة التعلیمیة ، وتعزیز الدورة أنشطة

 .13–9صفحات ال فيصیل االتففي ھذه الدورة بمزید من  المستخدم
 

 التدریبیةالدورة تصمیم 
 الرعایةمقدمي والتأھیل الجید لعداد من أجل اإل ھذه اإلكلینیكیةمھارات الخاصة بالتدریبیة الدورة التم تصمیم 
 :[على سبیل المثال خدمات رعایة األمومة وحدیثي الوالدة واألطفالمقدمو یأتي  في المقام األولالصحیة (و

عالیة  ن على تقدیم خدماتی) القادرالفنیین األخرون األخصائیون ویلیھمالقابالت واألطباء] –الممرضاتو القابالت
) بطریقة مثالیةحمل (للمرأة أثناء فترة التقدیم المشورة ب ابتداءً  –بعد الوالدةللمرأة في تركیب اللّوالب  الجودة

یقوم  ورة التدریبیةوطوال فترة الد. بعد الوالدة أسابیع 6–4خالل  لتركیب اللّولبالمتابعة األولى  واالستمرار في
وتقییم  المتدربینمھارات وتنمیة طویر والطرق الرامیة إلى تاستخدام مجموعة متنوعة من األسالیب المدرب ب

 تقییم األداء.وتنمیة المھارات األساسیة وعملیات سالیب موجز ألوصف فیما یلي . ویرد مأدائھ
 

 تحدیث المعرفة
  بصورة مقتضبة متقییمھوالرئیسیة للدورة  دربین على السماتالمت تعریفخالل صباح الیوم األول، یتم 

) معیاري وموحد تحریرياختبار ك التدریبیة الدورة في قیاس مستوى المعرفة قبل الشروعباستخدام (
إلى  واستناداً . تركیب اللّوالب بعد الوالدةخدمات الخاصة بتقدیم  والجماعیةالفردیة معارفھم لتحدید وذلك 

في ھذا  )والجماعةلفرد المعرفة لقییم تالتي سیتم تلخیصھا وتحلیلھا باستخدام مصفوفة (نتائج ھذا التقییم 
 :السیاق، كما یلي

 التي تعدیالتال عن ریتقر رفعو ،المشتركة وضعفھم قوتھم نقاط تحدیدب والمتدربون المدرب یقوم 
 المخصص الوقت حیث من –التفصیلي رةالدو موجز /التدریب مواعید جدول على إدخالھا ینبغي

 .واألنشطة لمواضیعل
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 معاییر لتحقیق الدورة من االستفادة یمكنھ كیف ویوضح الذاتي التعلُم خطة متدرب كل یضع 
 .الوالدة بعد  اللّوالب بتركیب الخاصة األداء

 
  ومناقشات تفاعلیة وأنشطة أخرى تھدف إلى  تقدیمیة عروض الدورة علىمكون المعرفة في یشتمل

 األدلةالقائمة على أحدث المعلومات  والحصول على التطبیق العمليتطویر على  المتدربینمساعدة 
 .والشواھد المتعلقة بتركیب اللّوالب عموماً و بعد الوالدة خصوصاً 

 
  المناقشات  ة أثناءالمعرفة بصورة غیر رسمی القائمة على یةمیالتعل العملیة فيالمنجز یتم تقییم التقدم

تقییم المعرفة في ( معیاري وموحد تحریريباستخدام اختبار  اس رسمیاً یقویتم ال األخرى، األنشطةو
 كافةمحتوى  استكمال دراسةم یتعندما في الدورة ھذا التقییم  وسیجرى .)التدریبیة منتصف الدورة

المقرر. أما بالنسبة من  إتقان المتدرب وتمكنھ إلى٪ أو أكثر 85من  وتشیر الدرجة المحرزةع. یضاالمو
 اإلكلینیكي بمراجعةمدرب ال یقوم٪ في المحاولة األولى، 85أقل من للمتدرب الذي یحصل على درجة 

واستیعاب مرجعي لمعرفة الدلیل البشأن استخدام الالزمة  اتقدم التوجیھیبشكل فردي و المتدربنتائج مع ال
االختبار مرة أخرى في أي وقت خالل الفترة المتبقیة  لھؤالء المتدربین إعادةیمكن و ،المطلوبةالمعلومات 
 من الدورة.

 
 تنمیة وتقییم المھارات 

تركیب اللّوالب تقدیم خدمات لالجوانب الرئیسیة  على اتعیادالوالتعلیم والتدریب  المنعقدة في قاعات الجلساتتركز 
خدمات تقدیم في سیاق اللّوالب  والقیام بتركیب، المستفیداتفحص وتقدیم المشورة  :(على سبیل المثال بعد الوالدة

 :المشاكل المحتملة خالل فترة المتابعة)غیرھا من آلثار الجانبیة ووإیجاد الحلول لالتولید الروتینیة، 
 

  ًدلیل  مستخدمینماذج تشریحیة) " (على نعن طریق المحاكاةمھارات "بممارسة ال سیقوم المتدربون أوال
یبینان  السریریةالمتسمین بالتفصیل، خطوة بخطوة، واللذینلمھاراتوالقوائم المرجعیة ل تقدیم المشورات

فھم یتعلمون  وھكذا،. وتركیب اللّوالب بعد الوالدة المستفیدات حصفوالمشورة لتقدیم الخطوات الرئیسیة 
دون و معیاریة وموحدةبسرعة أكبر وبطریقة للّوالب بعد الوالدة تركیب االمھارات الالزمة لتقدیم خدمات 

 .تعرض المستفیدات للمخاطر
  النماذج الممارسة مع  فيمن المھارة  مستوى كافٍ  حصل علىقد  المتدربالمدرب أن حینما یحدد

الوضعیة لسریریة على ممارسة مھارات جدیدة في  اً قادرفسیكون المتدرب المحاكاة عبر التشریحیة، أو 
) ةوغیر رسمی ةرسمیبصورة جدیدة (المھارات الفي تعلم المنجز ویتم تقییم التقدم  ات؛الفعلی المستفیداتمع 

سجل ولسریریة لمھارالة یالمرجعالقوائم و تقدیم المشوراتدلیل باستخدام  فترة الدورة وتوثیقھ طوال
 .مھاراتمتابعة ال

 
 لـالمؤھ

، الدورةمتطلبات وأنجز قد حقق  المتدربن یصرح فیھ أالمدرب صادراً من  اً بیان یعتبر 3على الرغم من أن المؤھل
تقان إظھار التمكن واإلوالمدرب. ویستند المؤھل على  یتقاسمھا كل من المتدرب التأھیل الكامنة وراءمسؤولیة الن فإ

 :اآلتیةأو الكفاءة في المجاالت 
 التدریبیة. تقییم المعرفة في منتصف الدورةكحد أدنى في ٪ 85 الحصول على درجة: المعرفة  

 یة.نمعالمنظمات المن قبل الخدمات الصحیة الحصول على الشھادات  يمقدمیمكن ل. ھادات فحسبال یقتضي منح الشالمؤھل   3
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 كما (السریریة المھاراتتنفیذ و بشأن تركیب اللّوالب بعد الوالدةفي تقدیم المشورات  المقنع: األداء ھاراتالم
 .في القوائم المرجعیة) ورد
 (الممارسة) لتركیب اللّوالب بعد الوالدة ت على توفیر خدمات آمنة وفعالةاقدرالر اظھإ: تقدیم الخدمات 

 الوضعیة السریریةفي 
سبق تعلمھ مع كل ما ل ھمكیفیة تطبیقومالحظة من خالل مراقبة درب فقط لكفاءة المتیمكن أن یتم التحدید الحقیقي 

 المستفیدات الفعلیات.
 التدریبیة الدورةإنھاء بعد ما 

شھر إلى شھرین بعد في غضون أن یقوم المدرب بمالحظة وتقییم المتدربین في أماكن عملھم من المستحسن 
. الدورةالمستخدمة في  السریریھلمھارات والقوائم المرجعیة ل تقدیم المشوراتوذلك باستخدام نفس دلیل  التأھیل؛

 بعد االنتھاء من التدریبالماھر الكفء و الخدمة الصحیة من قبل مقدم المتدربین مالحظة(على أقل تقدیر ینبغي 
التغذیة یعطي فقط ال أنھ  :أوالً  نجملھا فیما یـأتي: لعدة أسباب ذا أھمیةھذا ویعتبر تقییم ما بعد الدورة  ،)بفترة وجیزة

وتقویة تعزیز ھم العمل على زیادة مكنیعلى أدائھم (بحیث الخدمة الصحیة المؤھلین حدیثاً مقدمي ل ةمباشرالراجعة ال
كي یناقشوا لھم السانحة الفرصة إلى توفیر  أیضاً یسعى )، ولكنھ إلى البراعة واالحترافمھاراتھم، من الكفاءة 

في مجال التي تعلموھا جدیدة المھارات وتطبیق التنفیذ ب أو المعوقات التي تطرأ في مرحلة البدء عند القیاممشاكل ال
وبنفس  :ثانیاً موظفي الدعم). النقص في أو  المستلزمات الطبیة دوات أوالنقص في األبسبب مثالً: تقدیم الخدمات (

مدى حول  والھامةالمعلومات األساسیة ب مركز التدریبھذا التقییم  یزود السریري عبر المدربوالقدر من األھمیة، 
تحسین  لسیكون من السھ وبتقدیم مثل ھذا النوع من التغذیة الراجعةالتدریب ومالءمتھ للظروف المحلیة.  كفاءة

دون ، وبومقدمي الخدماتالمحلیة احتیاجات المجتمعات   –على نحو أفضل  –تلبيلبطریقة ھادفة وتطویرھا البرامج 
تقدیم  الحتیاجات ومتسماً بالركود وال یمت اً روتینی بكل بساطةالتدریب سیظل  التزود بھذا النوع من التغذیة الراجعة

 .بصلة الخدمات
 

 ة التدریبیةرومنھج الد
 التدریبیةالدورة  وصف مقرر

قادرین  لیصبحوا المتدربینإعداد بھدف أیام  3 والتي مدتھا السریریھالتعلیمیة التدریبیة  الدورة  ھذه تم تصمیم
 :وبارعین في
  /وخدمات تركیب اللّوالب بعد الوالدة.تنظیم األسرة بعد الوالدة وسائل زواج حول األتقدیم المشورة للنساء 
  ا.لھ اً مناسب اً اللّولب خیار التي تحول دون جعل الظروفأو  من خلوھا من السماتللتأكد المستفیدة فحص 
 للوقایة/ المالئمة في الوقت الذي یتم فیھ تطبیق اإلجراءات  مختلفة بعد الوالدة أوضاعاللّوالب في  تركیب

ویكون المشیمة)،  وجخرمن ائق دق 10(في غضون  منع حدوث العدوى: التركیب بعد خروج المشیمة
(أثناء الوالدة القیصریة)،  ، التركیب في وجود والدة قیصریةیدویاً  أو (ملقط)التركیب إما بالجفت 

 .الوالدة)بعد ساعة  48 ولكن خالل لیس مباشرةً بعد الوالدة ( والتركیب في وقت مبكر
   استخدام اللّوالب. الناجمة عنوالمشاكل المحتملة األخرى معالجة االعراض الجانبیة 

 
 الدورة التدریبیة أھداف
 والمزایا الناتجة من  نحو المنافعوتوجیھھا  المتدرب سلوكیاتإیجابیة على  أثیر بصورةتتھدف الدورة إلى ال

 .خالل فترة ما بعد الوالدةللّوالب الصحیح  التركیب
 تركیب اللّوالب بعد الالزمة لتقدیم خدمات  والسلوكیاتبالمعارف والمھارات  المتدربتزوید إلى  وتسعى

 .الوالدة
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 التدریب والتعلیمأھداف 
 على: قادراً درب المت التدریبیة سیكون بحلول نھایة الدورة

  تنظیم األسرة بعد ومزایا وسائل ) وفوائد منھا بین الوالدات (أو الحدالصحیة المباعدة فترات مناقشة أھمیة
 .الوالدة

  من ): مباشرةً  بعد الوالدةأو  4مرور فترة زمنیة(بعد  اللّوالبحول تركیب المعلومات األساسیة وتقدیم شرح
ومعاییر األھلیة الطبیة ومعاییر  ؛مزایا والقیود والسمات العامة األخرىالوآلیة العمل و واألمان ةفعالیناحیة ال

 . للمرأة المناسبخیار تحدید ما إذا كان اللّولب ھو ال المستفیدات التي تستخدم فيتقییم 
  ما بعد الوالدةفترة اللّولب في سیاق استخدام  أھمیة وممیزاتشرح. 
 بشكل عام ،تنظیم األسرة بعد الوالدةالمرأة الحامل بخصوص استخدام وسائل المشورة المناسبة وتقییم  تقدیم، 

 .على وجھ الخصوص ،اللّوالب بعد الوالدة وتركیب
 بعد وقت مبكر في أو النشط غیر/ المبكر المخاض وقت في للمرأة فحص وإجراء المناسبة المشورة تقدیم 

 .اللّولب تركیب بخصوص  الوالدة
  اللّولبعملیة تركیب  للوقایة/ منع حدوث العدوى الناجمة أثناءالمالئمة تطبیق اإلجراءات. 
  ویدویاً  أو ملقطإما بال (بعد خروج المشیمة اللّولب القیام بتركیب.( 
 أثناء الوالدة القیصریة. بتركیب اللّولب القیام 
 بعد الوالدة في وقت مبكربتركیب اللّولب  القیام. 
 .تقدیم المشورة والرعایة الصحیة المناسبة لفترة ما بعد تركیب اللّولب 
  معالجتھا.وكیفیة  الناجمة عن تركیب اللّولب بعد الوالدة والمضاعفات المحتملة االعراض الجانبیة وصف 
  الخاصة بتركیب اللّوالب بعد الوالدةعالیة ال الجودةذي برنامج الوصف تنظیم وإدارة. 
 

 میالتدریب/ التعل طرق
  في مجموعات.مناقشة الو التوضیحیةالمحاضرات 
 تمارین الفردیة والجماعیةال. 
 .لعب/ تمثیل األدوار 
 .الممارسة عن طریق المحاكاة باستخدام نماذج (الحوض) التشریحیة 
 وتركیب اللّوالب بعد الوالدةفحص الالمشورة وتقدیم (مع التركیز على السریریة األنشطة اإلرشادیة.( 

 
 یةمیمواد التعلال

 :اآلتیةلیتم استخدامھ مع المواد  التدریبیة ھذا كتیب الدورةصمم 
  :بعد الوالدة الحمل منع  اللّوالبخدمات تركیب الدلیل المرجعي )PPIUD(: الخاص مرجعي الدلیل ال

 .)Jhpiego 2010( الرعایة الصحیة مقدميب
  اإلكلینیكیة المتعلقة بتركیب اللّوالب (األجھزة الرحمیة) بعد إنشاء وإدارة الخدمات الخاصة بمعاییر األداء

 .دلیل)الفي  المتضمنة( الوالدة
 یة الموضوعة النحاس ألف) 380واللّوالب (اللّولب النحاسي تي  مجموعة لوازم تركیب اللّوالب بعد الوالدة

 .عبوات معقمة في

 أسابیع من الوالدة أو  قد ال ترتبط بالحمل البتة. 4تشیر إلى تركیب اللّولب في أي وقت بین فترات الحمل أو خالل أو بعد   4
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  تركیب اللّوالب بعد الوالدة.ممارسة الخاصة بالنماذج التشریحیة 
 

 المتدربینمعاییر اختیار 
 :الرعایة الصحیة والذین ھممقدمي من  واھذه الدورة أن یكونینبغي على المتدربین في 

 والمشتملة علىالصحیة للمرأة  الرعایةقدم تي تفي منشأة الرعایة الصحیة (عیادة أو مستشفى) ال یعملون 
 ؛تنظیم األسرةوسائل بعد الوالدة، بما في ذلك ما ، المخاض والوالدة، ورعایة الحواملرعایة 

 لم یصبح (إذا  بعد فترة زمنیة من الوالدةبتقدیم خدمات تركیب وإزالة اللّوالب  على درایة ومعرفة
ات للممارسالتدریبیة إلتاحة وقٍت كاٍف الدورة  تمدید فترة ینبغيت، ھذه الخدماتقدیم بارعین في  المتدربون

 ؛السریریة 
  تركیب اللّوالب بعد لتقدیم خدمات  الالزمة والسلوكیاتواكتساب المھارات  معلوماتھملتحدیث على استعداد

 . الوالدة
والب بعد الوالدة في الغالب يعد 

ّ
خصائيين اا جهد مشترككتقديم خدمات تركيب الل

ٔ
لمتدربين السريريين  يتطلب توفر المعرفة والمهارات والسلوكيات في اال

نه تم تصميم هذا البرنامج لمهنة صحيةكوالمهنيين الصحيين بمختلف تخصصاتهم، 
ٔ
سرة. وعلى الرغم من ا

ٔ
و تنظيم اال

ٔ
 مرشدي ومستشاري الصحة العامة ا

خصائي اإلكلينيكي 
ٔ
خصائي اإلكلينيكي مثل القابلة، وغير اال

ٔ
، اال

ً
مثل متخصصة، فمن السهل تعديله وتهيئته لتدريب فرق مكونة من شخصين (مثال

والب بعد الوالدة. االستشاري 
ّ
و المساعد الصحي) في جميع جوانب توفير خدمات تركيب الل

ٔ
 ا

 
والب من مرفٍق  قد تتفاوت خلفية ومهارة وقدرة الشخص الذي يقوم

ّ
و تركيب الل

ٔ
 بتقديم المشورة ا

ً
خر، وذلك بحسب السياسات الوطنية  صحيٍ  فعال

ٓ
إلى ا

والب بعد الوالدة،  :والبرمجية لمقدمي الرعاية الصحية الُمَدَرِبين. وبالتالي
ّ
يتم توفير الفرص الرامية للتدريب وممارسة مجموعة الخدمات المتعلقة بتركيب الل

منع حدوث العدوى وحفظ السجالت ومتابعة المستفيدات. وحتى لو لم يتسنى للمتدرب تنفيذ المهمة المحددة الوقاية/ والسريرية المهاراتومنها: المشورات و
كيد ضمان نقل المهارات الجديدة إلى مكان العمل وتقديم الخدمات ذات معرفة وال االطالعفي مكان عمله فهو بحاجة إلى 

ٔ
بالمتطلبات كي يساعد على تا

منة والفعالة  لجميع المتدربينولذلك تتيح هذه الدورة فرصة سانحة  ؛الجودة العالية
ٓ
داء جميع المهام المرتبطة بتقديم الخدمات اال

ٔ
و القيام با

ٔ
لمالحظة ا

والب بعد الوالدة.
ّ
  لتركيب الل

 
 تقییمالطرق 

 المتدرب
 أخذ الدورة التدریبیة وفي منتصفھا. تقییم المعرفة قبل 
  بعد الوالدة مباشرة)و أثناء الحمل( المشوراتتقدیم دلیل. 
 تركیب اللّوالب بعد الوالدة خدماتالسریریة الخاصة بتقدیم لمھاراتلة یقوائم المرجعال: 

  تقنیة األدوات. –تركیب اللّولب بعد خروج المشیمة 
 التقنیة الیدویة. –تركیب اللّولب بعد خروج المشیمة 
 ریة.تركیب اللّولب أثناء الوالدة القیص 
 .تركیب اللّولب في وقت مبكر بعد الوالدة 

 
 الدورة التدریبیة

  متدربكل تعبئتھ من قبل تقییم الدورة (یتم نموذج( 
 

 التدریبیة مدة الدورة
  ،ست جلساتیتخللھا ثالثة أیام. 
  ونوع الحاالت.بما یتناسب مع عدد  الوالدةفي غرفة  مھام إلى القیام بأداءباإلضافة 
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یندربتالم كتیب   
 

 التدریبیة دورةالمقترحة في ال األعداد
  ونوع حاالت تركیب اللّوالب بعد الوالدة.، وھذا یتوقف على عدد متدربینأربعة إلى ستة 
 اإلكلینیكیینن من المدربین ااثن 
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 لدورة التدریبیة الخاصة بتركیب اللّوالب (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة  الزمني لجدول ال
جلسات) 6أیام،  3(فترة الدورة:   

 الیوم الثالث الیوم الثاني الیوم األول 
 ظھراً  1 –صباحاً  9 ظھراً  1 –صباحاً  9 ظھراً  1 –صباحاً  9

 االفتتاحیة
 الترحیب كلمة 
 توقعات المتدربین 

 األھداف ومواد الدورة التدریبیة
 األھداف والغایات 
 ومواد الدورة التدریبیةالزمني جدول ال 
 

 التدریبیة قیاس مستوى المعرفة قبل الشروع في الدورة 
 استعراض معاییر األداء ووضع خطة التعلُم الذاتي 

  
 :محاضرة توضیحیة

  الوالدةوسائل تنظیم األسرة بعد 
 :التمرین األول

  حول وسائل  االختالفاستنباط األفكار: ما ھي أوجھ
 تنظیم األسرة بعد الوالدة؟

 محاضرات توضیحیة:
  معرفة الواالختیار المدروس (المبني على تقدیم المشورة

 تنظیم األسرة بعد الوالدةوسائل منع الحمل) بشأن وسائل ب

 جدول األعمال واألسئلة التنشیطیة
  :التمرین الثاني

  بخصوص تركیب األھلیة الطبیة/ تقییم المستفیدات
 اللّوالب بعد الوالدة

 :محاضرة توضیحیة
  /تركیب أثناء تقدیم خدمات  منع حدوث العدوىالوقایة

  اللّوالب بعد الوالدة

 الممارسة في األقسام 
 للمستفیدات بخصوص  وسائل منع : تقدیم المشورة

رعایة  عیادةاللّوالب بعد الوالدة (الحمل وتركیب 
 الحوامل؛ قسم رعایة ما بعد الوالدة)؛  

  تركیب اللّوالب بعد خروج المشیمة أو  :الرعایةلسریریة
بعد الوالدة (قسم  في وقت مبكرأو أثناء الوالدة القیصریة 

 المخاض والوالدة؛ قسم رعایة ما بعد الوالدة)

الرعایة (خالل الوقت تمارین على الممارسة في أقسام 
 الُمتاح)

 منع حدوث لوقایة/ ل تحدید الترتیبات واالستعدادات المتخذة
 القوائم المرجعیة للمھارات اإلكلینیكیةبحسب  العدوى

المحاضرة (التمرین الثالث)، إذا لم یتم التحدید أثناء 
 ؛منع حدوث العدوىالوقایة/ المتعلقة بإجراءات 

 (التمرین الرابع)  األسئلة الشائعة 

 جدول األعمال واألسئلة التنشیطیة
  :محاضرة توضیحیة

 المصاحبة والمضاعفات  معالجة االعراض الجانبیة إ
 تركیب اللّوالب بعد الوالدةل

 الممارسة في األقسام 
 للمستفیدات بخصوص  وسائل منع الحمل : تقدیم المشورة

رعایة الحوامل، وقسم  عیادةوتركیب اللّوالب بعد الوالدة (
 رعایة ما بعد الوالدة)؛  

تركیب اللّوالب بعد خروج المشیمة أو  :رعایةالسریریة ال
بعد الوالدة (قسم  في وقت مبكرأو أثناء الوالدة القیصریة 

 المخاض والوالدة؛ قسم رعایة ما بعد الوالدة)
 تمارین على الممارسة في أقسام الرعایة (خالل الوقت الُمتاح)

  وجوابسؤال  –منع حدوث العدوىالوقایة/ أسس وسبل 
 (التمرین الخامس)

 سجل متابعة المھارات استعراض
 

 التدریبیة تقییم المعرفة في منتصف الدورة
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 لدورة التدریبیة الخاصة بتركیب اللّوالب (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة  الزمني لجدول ال
جلسات) 6أیام،  3(فترة الدورة:   

 الیوم الثالث الیوم الثاني الیوم األول 
 استراحة وجبة الغداء استراحة وجبة الغداء استراحة وجبة الغداء

 عصراً  4:30 –ظھراً  2 عصراً  4:30 –ظھراً  2 عصراً  4:30 –ظھراً  2

 الشرح اإلیضاحي واإلرشادي
 (تتضمن عرض فیدیو) تقنیات التركیب 

 ممارسة المتدربین
 تمارین لعب/ تمثیل األدوار حول تقدیم المشورة 

 النماذج) باستخدامممارسة وتقییم المھارات (
 لما تم إنجازه خالل الیوم مراجعة

 الممارسة في األقسام 
أثناء الوالدة القیصریة تركیب اللّوالب بعد خروج المشیمة أو 

بعد الوالدة (قسم المخاض والوالدة؛ قسم  في وقت مبكرأو 
 رعایة ما بعد الوالدة)

 
 سجل متابعة المھارات مراجعة
 لما تم إنجازه خالل الیوم مراجعة

 التدریبیة تقییم المعرفة في منتصف الدورة مراجعة
 الممارسة في األقسام 

  أثناء الوالدة تركیب اللّوالب بعد خروج المشیمة أو
بعد الوالدة (قسم المخاض  في وقت مبكرأو القیصریة 

 والوالدة؛ قسم رعایة ما بعد الوالدة)
 خطة التعلُم الذاتيتقییم الدورة واستعراض 

 اختتام الدورة

(یقوم  تركیب اللّوالب بعد الوالدة: دلیل / الواجبالمھمة
 )المدرب بتحدید الخیارات

(یقوم  تركیب اللّوالب بعد الوالدة: دلیل / الواجبالمھمة
 )المدرب بتحدید الخیارات

: القیام بدور المقدم الجید للخدمة الصحیة المھمة/ الواجب
 .تركیب اللّوالب بعد الوالدةبالمتعلقة 
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

 منھج التدریب المستخدم في الدورة

 
الذي ینطوي على  االفتراضیقوم على  التعلُم من أجل اإلتقان، فإن منھج لسریریة في سیاق التدریب على المھارات

في المعرفة والمھارات الالزمة لتقدیم  –أو "تحقیق الكفاءة" –فكرة أنھ یمكن لجمیع المتدربین اإلتقان واإلجادة
التعلُم خدمة صحیة معینة، شریطة أن یتم تخصیص وقت كاف واستخدام طرق التدریب المناسبة. ویھدف منھج 

على تقدیم  مؤھلین وقادرین% من ھؤالء الذین یجري تدریبھم 100إلى أن یصبح ما نسبتھ  من أجل اإلتقان
الصحیة متمیزین بالكفاءة ویتحلون  الرعایة وبحلول نھایة الدورة. (لن یصبح مقدم وى االبتدائيالمستخدمات 

 ).حدیثاً إال عندما یحسنون استخدامھا بشكل منتظم في أماكن عملھم اكتسبوھاباإلتقان البناء للمھارات التي 
 

 :تشتمل األتي، كما تم استخدامھ في ھذه الدورة، التعلُم من أجل اإلتقانالنقاط األساسیة المتعلقة بمنھج 
  وأین معرفة األمور التي یتوقع منھم تعلمھا (كفریق وكأفراد)  المتدربینالدورة، ینبغي على  انطالقمنذ

یمكنھم العثور على المعلومات التي یحتاجونھا. وستتاح لھم فرص وفیرة وكافیة لمناقشة محتوى الدورة 
على مستوى أدائھم، وھذا یسھم بشكل كبیر في تقلیص اإلعیاء  واالطالعإلكلینیكي التدریبیة مع المدرب ا

 واإلرھاق المصاحب للتدریب.
  وبما أن قدرات الناس على استیعاب المواد الجدیدة تختلف من شخص آلخر وأنھم ال یتعلمون بشكل

والمسموعة والمرئیة)،  الوسائل المكتوبة :أفضل إال من خالل وسائل وطرق مختلفة (على سبیل المثال
، وھذا یساعد على تأكید ضمان علیموطرق الت دریبمجموعة متنوعة من وسائل التفقد تم استخدام 

 إتاحة الفرصة السانحة لجمیع المتدربین كي یحققوا النجاح المنشود.
 تقدمھم نحو بلوغ من أن یصبحوا مشاركین نشطین ویعزز بن المتدربین یُسھم في تمكی التعلُم الذاتي

لمتدرب، ینبغي أن یكون المدرب اإلكلینیكي بمثابة الُمیَِسر أو المناط باأھداف الدورة. ولتسھیل ھذا الدور 
یتم دعم . وعالوة على ذلك متبع للوسائل األكثر تقلیدیةالمدرب ال القیام بدورھ"، عوضاً عن جِ وَ "المُ 

 وضع خطط التعلُم الذاتي التي تقودھم إلى النجاحعلى  المتدربین على تحدید نقاط ضعفھم وتشجیعھم
 .المرجو تحصیلھ

 المدرب لمجموعة ومن خالل استخدام یزید من إتاحة فرص التعلُم لدى المتدربین.  التقییم المستمر
اإللمام  بشأنبمستوى تقدمھم المحرز علماً ن یالمتدرب فھو یحیطتدریب، تعلیم والمتنوعة من تقنیات ال

تركیز جھودھم  تتطلبباألمور التي  إطالعالمھارات الجدیدة، وبھذا یظل المتدربون على بالمعلومات و
 وتعزیز قدراتھم فیھا لتحقیق الكفاءة المطلوبة.

 كما هي معنية باإلخضاع للتقييمبالتعليم  معنيةالتقييم  كانت عمليةماذا لو 
ً
  ؟ حسنا، في هذه الحال، فإنه...تماما

 بشكل غير رسمي التكوينيستخدم التقييم "يُ  •
ً
م" باستمرار، وغالبا

ُ
 . لمساعدتك على التعل

ً
سئلة س، مثال

ٔ
ثناءيقوم المدرب بطرح اال

ٔ
والتي يسعى ش االنق ا

يضا  وبهذاتقييم فهم واستيعاب المتدربين للمعلومات التي يقدمها؛ من خاللها إلى معرفة و
ٔ
سيتعرف على اإلجابات الصحيحة ويؤكدها ويشيد بها، بل ا

ساس المنطقي الكامن وراء إجابته، و االستقصاء عن عبراإلجابة الصحيحة  معرفةيساعد المتدرب الذي يجيب بشكل خاطئ على س
ٔ
سئلة باال

ٔ
طرح ا

م بمثابة فرصة ...  إضافية
ُ
نشطة التعل

ٔ
ن ؛لتطبيق التقييم التكوينيمواتية الخ. تعد جميع ا

ٔ
دلة والشواهد التي تلك المدرب ه ربما يستخدم ال

ٔ
تشير إلى اال

تلبية احتياجات المنوطة بسير الدورة والرامية إلى تغييرات الفي إجراء  ، وهذا يساعدهن غير متمكنين منهاوزال المتدربي الالتي  اإلجراءات والمهارات
فضل.

ٔ
 المتدرب على نحو ا

 "، النهائييستخدم المدرب التقييم " •
ٔ
  كانتحديد ما إذا في كـثر رسمية، اال

ً
لالنتقال إلى المستوى التالي من المسؤولية (على سبيل  المتدرب جاهزا

نقاط محددة  علىمع المستفيدات الفعليات). ُتجرى هذه التقييمات الفعلي االنتقال من ممارسة المهارات عبر المحاكاة إلى الممارسة والتطبيق  :المثال
ثناء 

ٔ
هداف الدورة التدريبية ونيل المؤهل، في نهاية المطاف.الدورة التدريبية لتقييم مستوى تقدم المتدربين في سبيل تحقسير ا

ٔ
 يق ا

 
وبما أنھ تم استخدام منھج التعلُم من أجل اإلتقان كمنھج تدریب أساسي، فقد تم تطویر ھذه الدورة وسیجرى 

 و: –صلة العملیة وذات العلى المشاركة  اً ینبغي أن یكون التعلیم قائم –مبادئ تعلیم الكبارـ تقدیمھا وفقاً ل
  َ؛األنماط السلوكیةستخدم ی 
 ؛ ویُبنى على الكفاءة 
  َتقنیات التدریب اإلنسانیةدمج ی. 
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

 
  األنماط السلوكیة

یتعلم الشخص بسرعة وفعالیة أكبر من خالل مشاھدة نموذج سلوكي لشخص ما (أداء أو شرح توضیحي) 
األنماط السلوكیة یجب استخدام مبدأ سلوك. ومن أجل نجاح  موقف/تقلید مھارة/ نشاط أو  أداء یحاول التمكن منو

عن طریق وذلك تقدیم الخدمات المتعلق بنشاط المھارة/ كیفیة أداء البوضوح للمتدربین على المدرب أن یشرح 
. ویجري تنفیذه األداء الذي یتوقع منھمخطوات االستعانة بأمثلة عملیة بحیث ینقل للمتدربین صورة واضحة عن 

 أدناه:أداء المھارة في إطار ثالث مراحل، كما ھو وارد في اإلطار تعلم 
 

 يعرف الخطوات وتسلسلها (إذا كان منطبق اراتــاب المهـاكـتس
ً
و النشاط المطلوب ا

ٔ
داء المهارة ا

ٔ
نه ) ال

ٔ
 بحاجة إلى المساعدةإال ا

 

 يعرف الخطوات وتسلسلها (إذا كان منطبق ارة الكـفاءةـمه
ً
داء وتنفيذا

ٔ
و النشاط ) ويمكنه ا

ٔ
المطلوب في "مستوى  المهارة ا

 " (الهدف من الدورة)ابتدائي

 

 يعرف الخطوات وتسلسلها (إذا كان منطبق ارة اإلتقانـمه
ً
و النشاطا

ٔ
المطلوب بكـفاءة (ال تتحقق إال من  ) ويؤدي وينفذ المهارة ا

 خالل الممارسة المستمرة في مكان العمل)

 

 
درب االستمرار في إظھار وتوضیح السلوكیات من خالل التفاعل مع وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي على الم

إظھار واستكشاف السلوكیات في بعض األنشطة التعلیمیة،  ھالمدربین اآلخرین والمتدربین والمستفیدات، ویمكن
 شات ولعب/ تمثیل األدوار.امثل النق

 
 التدریب القائم على أساس الكفاءة

التعلُم من خالل التدریب القائم على أساس الكفاءة اختالفاً جلیاً عن العملیة التعلیمیة التقلیدیة؛ حیث یتم یختلف 
تركز ھذه  بل یتم التأكید على كیفیة أداء المتدرب ولیس فقط على كمیة المعلومات التي اكتسبھا؛ كما الممارسة

المتعلقة بخدمات واألعمال عند تنفید المھام  توافرھا الزمالمحددة والالدورة على المعرفة والمھارات والسلوكیات 
 تركیب اللّوالب بعد الوالدة.

 
طرح األسئلة وتقدیم التغذیة یعد التوجیھ بمثابة المكون األساسي للتدریب القائم على أساس الكفاءة، بحیث یتضمن 

كفاءات محددة مع تشجیع وخلق مناخ من أجل مساعدة المتدربین على تطویر  الراجعة اإلیجابیة واإلصغاء الجید
یبدأ المدرب بشرح المھارة أو النشاط ومن ثم یوضح ذلك باستخدام  الموجھام بدور یالتعلُم اإلیجابي. وعند الق

حالما یتم شرح وتوضیح ونموذج تشریحي أو معینات التدریب األخرى، مثل جھاز الفیدیو أو القائمة المرجعیة. 
ن المدرب/ الموجھ مالحظاتھ ویتفاعل مع المتدرب كي یزوده باإلرشادات والتعلیمات ومناقشة ھذا اإلجراء یدوّ 

ویقدم االقتراحات والتغذیة  أثناء ممارستھ للمھارة أو النشاط. ویظل المدرب یراقب ویرصد تقدم المتدرب
صوب  مضيوالس بالنففي التغلب على المشاكل وبناء الثقة  دربالحاجة، لمساعدة المت اقتضتالراجعة، كلما 

 .باستقاللیة كبیرة في العملالتمتع 
 

 البشریةتقنیات التدریب 
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یكمن المكون الرئیسي للتدریب ، بحیث أیضا وبشكل أفضل في التدریب اإلكلینیكي البشریةیسھم استخدام التقنیات 
التي تحاكي جسم اإلنسان عن كثب، ومعینات التعلیم األخرى مثل جھاز  استخدام النماذج التشریحیةفي  البشري
تسھیل عملیة التعلُم وتقلیص فترة التدریب وتقلیل  إلىاالستخدام الفعال لنماذج المحاكاة أو غیرھا  ویسعىالفیدیو. 

 جاھزیةً لمتدربون أكثر صبح ا، یُ بشكل أساسياستخدام النماذج التشریحیة إذا تم  :مثالً فالمخاطر على المستفیدات. 
مما ، الوضعیة اإلكلینیكیةفي  بشكل آمن وخدمة المستفیداتالعمل تنفیذ كنھم من مَ لبلوغ مستوى األداء الذي یُ 

 .المنشودة تحقیق الكفاءةیؤدي إلى تمكنھم من 
 

 
أي إجراء إكلینیكي ب القیام ةقبل محاولعلى األقل من األنشطة التعلیمیة  نشاطینیجب على المتدرب تعلم 

 لمستفیدة:ل
  تفاعل وما یعقبھا منالمھارات المطلوبة مراراً وتكراراً ینبغي على المدرب اإلكلینیكي أن یوضح 

المعینات السمعیة والبصریة باإلضافة إلى استخدام نموذج تشریحي أو المحاكاة من خالل لمستفیدات ل
 اإللكترونیة).والصور م جھاز الفیدیو، الرسو :المناسبة (على سبیل المثال

 ممارسة المھارات المطلوبة والتعامل مع تفاعالت یھ اإلشراف ینبغي عل ء المتدرب تحتأثناء بقا
، بحیث یشبھ المحاكاة في وضعیةواألدوات الفعلیة التشریحي نموذج الاستخدام وذلك عبر المستفیدات 
 .بقدر اإلمكان سیناریو إكلینیكي حقیقيھذا الوضع 

بشكل صحیح ومستمر قدرتھم على وتقدیم خدماتھم ألول مرة للمستفیدات فقط حالما یثبتوا  لمتدربونایستطیع 
 أو عبر المحاكاة.التشریحیة تنفیذ المھارات أو التفاعل مع النماذج 

 
 

 :نقاط موجزة حول منهج التدريب المستخدم في هذه الدورة

•  
ً
وال

ٔ
نه ا

ٔ
. وعالوة على ذلك، فإنه يلزم المدرب مبني على المشاركة العملية التفاعلية ذات الصلة، يقوم على مبادئ تعليم الكبار، مما يعني ا

و المحاضر، وهذا يمنح المتدربين ف
ٔ
كـثر تقليدية التي يتبعها المدرس ا

ٔ
 من تقديمها بالطريقة اال

ً
رصة القيام بتسهيل العملية التعليمية بدال

 المشاركة بفعالية ونشاط.  

•  
ً
نماط السلوكية والشرح التوضيحي واإلرشادي الرسمي الذي يسعى إلى تسهيل العملية التعليمة وتنفيذ ثانيا

ٔ
، ينطوي على استخدام اال

و النشاط بطريقة معيارية وموحدة.
ٔ
 المهارة ا

•  
ً
 ثالثا

ٔ
داء وكيفية تنفيذ المتدرب لإلجراء ا

ٔ
نه يركز بشكل كبير على اال

ٔ
 الكـفاءة؛ وهذا يعني ا

ٔ
و النشاط، وليس فقط على كمية ، يقوم على مبدا
 وكيفية ما تم تعلمه.

•  
ً
، يعتمد بصورة كبيرة، وبقدر اإلمكان على استخدام النماذج التشريحية وغيرها من معينات التدريب (اإلنسانية) لتمكين المتدربين رابعا

 
ً
 وتكرارا

ً
 للطريقة المعيارية والموحدة من الممارسة مرارا

ٔ
داء وتنفيذ المهارة ا

ٔ
ي إجراء إكلينيكي و النشاط لكيفية ا

ٔ
قبل محاولة القيام با

 .للمستفيدة

ن يكون كل متدرب ق
ٔ
داء المتدرب باستخدام القائمة المرجعية، يجب ا

ٔ
عاله، وبحلول وقت تقييم المدرب ال

ٔ
 من خالل تطبيق المبادئ المذكورة ا

ً
ادرا

و نشاط بكـفاءة 
ٔ
داء وتنفيذ كل مهارة ا

ٔ
جل اإلتقان تحقيقهو وهذا هو الهدف المرج. واقتدارعلى ا

ٔ
  من استخدام منهج التدريب من ا

 
 تركیب اللّوالب بعد الوالدةب الخاصةمكونات مجموعة التدریب 

إتاحة سھلة االستخدام، فضال عن  كي تكون اً خاص اً اھتمام ؤھاتصمیم المواد التدریبیة لھذه الدورة، تم إیال بّانَ إ
. بسھولة ویُسر )وأفراد ة(جماع المتدربین تدریب تكییف احتیاجاتللقیام بللمتدربین والمدرب اإلكلینیكي  المجال

 ):مزید من التفصیلب فیما یلي(موضح  اآلتیةوتستند ھذه الدورة على استخدام المكونات 
 

 یكمن فیتقدیم  كافة  الكتیب والھدف من استخدامالمرجعي:  لكتیب معرفة المعلومات الواردة في  ضرورة
بمثابة  یعد. وبجودة عالیة خدمات تركیب اللّوالب بعد الوالدة الالزمة للدورة والمتعلقة بتقدیمالمحتویات 

یحتوي فقط  الكتیب  "النص" بالنسبة للمتدربین و"المصدر المرجعي" بالنسبة للمدرب. وفضالً عن أن 
 

 15  التدریبیة لتركیب بعد الوالدة دلیل



یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

جمیع التمارین وأھداف الدورة، فقد أضحى جزءاً ال یتجزأ من  غایاتعلى المعلومات التي تتسق مع 
عند  الرعایة الصحیةلخدمات  نمقدمیال –لمتدربینمصدراً قیماً ل إلى ذلك، یعتبر باإلضافةالصفیة. 

 عودتھم إلى أماكن عملھم.
 

  ق��وائم الالتم��ارین، المش��ورات و تعلیم��اتلمت��دربین یحت��وي عل��ى أوراق اإلجاب��ة، لالتدریبی��ة كتی��ب ال��دورة
المت�درب خ�الل ك�ل  وتوج�ھ یعد ھذا الدلیل بمثابة "خارطة طریق" ترش�د ؛لمھارات اإلكلینیكیةالمرجعیة ل

باإلض�افة  مواعید التدریبالزمني لجدول العلى منھج الدورة والدلیل ویحتوي  ،مرحلة من مراحل الدورة
 كافة المواد المطبوعة التكمیلیة الالزمة أثناء الدورة (قیاس مستوى المعرف�ة قب�ل الش�روع ف�ي ال�دورة إلى
   وتقییم الدورة).السریریة  السریریھ، القوائم المرجعیة للمھارات دریبیةالت

 
 فضالً عن وجود  ،)التحریریةیحتوي على اإلجابات النموذجیة (لعملیات التقییم والتمارین  دلیل المدرب

على أنشطة الدورة واألنشطة الفردیة: یحتوي ھذا الدلیل  ات تنفیذإجراءالتفصیلیة التي تبین معلومات ال
الدورة فضالً عن موجز  ،المواد الخاصة بالمدربودربین تالدورة التدریبیة للم ودلیلنفس المواد 

واإلجابات التدریبیة قیاس مستوى المعرفة قبل الشروع في الدورة بواإلجابات النموذجیة الخاصة 
لتمارین لواإلجابات النموذجیة  التدریبیة النموذجیة الخاصة بتقییم المعرفة في منتصف الدورة

 عمل األنشطة.وواالرشادات والتعلیمات الخاصة بإجراء الدورة 
 

  التقدیمیة عروضوشرائح الجھاز الفیدیو  –مثالً  –ومنھاالمعینات التعلیمیة والمواد السمعیة والبصریة 
أنشطة الدورة  وتستخدم ھذه المواد جنباً إلى جنب مع ؛ونموذج تشریحي ومعینات التدریب األخرى

 التدریبیة بغیة تعزیز وزیادة فعالیة وكفاءة العملیة التعلیمیة.
 

  :تساعد ھذه المواد على تأكید ضمان أن تنمیة المھارات القائمة على أساس الكفاءة وأدوات تقییم األداء
یشكل ركناً وثیقاً من أركان جودة ة، ھذا بحد ذاتھ وموحد ةمعیاریبطریقة  ھماوتقییموالتدریب م یالتعلیتم 

  توفیر الخدمات.وما یعقبھا من التدریب 
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 لتقییم المعرفي القبلي للدورة

  ةلفرد والجماعالمعرفة لاستخدام مصفوفة تقییم 
(الذي یتم أخذه/ تعبئتھ على  التدریبیة قیاس مستوى المعرفة قبل الشروع في الدورةیَكُمن الھدف الرئیسي من 

وذلك ألنھما یبدآن العمل  المتدربو المدربحین غفلة ومن قبل شخص ال یكشف عن ھویتھ) في مساعدة كل من 
مدى  ألخذ صورة جلیة عن في الدورة ھمقبل شروع، كفریق وكأفراد، لمتدربینلمعرفة التقییم إجراء معاً بعد 

التي ربما یتعین یع ضابتحدید الموكي یقوم للمدرب  جیدةفرصة  یعدإلمامھم بمواضیع الدورة، وھذا بدوره 
 التركیز أو عدم التركیز علیھا أثناء ھذه الدورة.

 
ال سیما على ھیئة صواب أو خطأ. ویتم توفیر وومیسرة إلحراز العالمات،  انسیابیةینبغي تقدیم األسئلة بطریقة 

(التالیة)، لرصد العالمات المحرزة لجمیع المشاركین في  والجماعةلفرد المعرفة لقییم تمصفوفة نموذج خاص، 
الدورة. وباستخدام ھذا النموذج یتمكن المدرب من تحدید عدد اإلجابات الصحیحة لكل سؤال من األسئلة 

نة في المصفوفة یستطیع أعضاء المجموعة بكل ومن خالل دراسة البیانات المدوّ  .ومشاركتھا مع المتدربین
یقوموا باالشتراك مع المدرب بوضع الخطط الرامیة إلى یمكنھم أن و نقاط قوتھم وضعفھم المشتركةحدید بساطة ت

 وقت الدورة بشكل أفضل لتحقیق أھداف التعلُم المرجوة. استغاللكیفیة 
 

، تساعد نتائج التقییم على تحدید المواضیع المعینة التي ینبغي التركیز علیھا كثیراً خالل جلسات التدریب. للمدرب
المتدربین تقویة في  خرىاأل المخصص لألموروقت الوعلى العكس، ربما یفضل المدرب استغالل بعض من 

 ٪ أو أكثر في إجاباتھم الصحیحة.85على نسبة الحاصلین 
 
 في حین تساعدالدورة،  على مدىإلى المحتوى الذي سیقدم  انتباھھملفت تم وضع األسئلة كي ، تللمتدربینو

المأخوذة من وین مجاالت المواضیع المتصلة، التركیز على احتیاجات التعلُم الفردي. تم تدوّ  في المحرزةالنتائج 
الدورة المحددة، یتم تشجیع المتدربین . ولتحقیق االستغالل األمثل لفترة ةالدلیل المرجعي، بمحاذاة عمود اإلجاب

 ومؤازرتھم على تلبیة احتیاجاتھم التعلیمیة الفردیة من خالل الدراسة وفقا لذلك.
 

 ورقة اإلجابة –لتقییم المعرفي القبلي للدورة 
 

 ضع عالمة أو دائرة اإلجابة الصحیحة.بولكل سؤال  إجابةأفضل : اختر التعلیمات
   

 
 اللّوالب بعد الوالدةلمحة عامة عن تركیب 

 :بــ المرأة بعد الوالدة تحظىفي كثیر من البلدان النامیة،  .1
المرأة التي لیست في فترة ما بعد بشكل أفضل من لحصول على خدمات تنظیم األسرة افرص  .أ 

 .الوالدة
من المرأة التي لیست في فترة ما بعد  أسوأاألسرة بشكل  لحصول على خدمات تنظیمافرص  .ب 

 .الوالدة
 .بخدمات تنظیم األسرة االھتمامعدم  .ج 

 قبل محاولة الحمل مرة أخرى؟ بعد الوالدةألسباب صحیة، ما الفترة التي یجب أن تنتظرھا المرأة  .2
 .عام واحد على األقل .أ 
 .عامان على األقل .ب 
 .تعود الدورة الشھریة المنتظمة مرة أخرىحتى  .ج 
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قبل محاولة الحمل مرة  اإلسقاطألسباب صحیة، ما الفترة التي یجب أن تنتظرھا المرأة بعد  .3
 أخرى؟

 االنتظار غیر ضروري .أ 
 أشھر 3 .ب 
  أشھر 6 .ج 

 بخصوص طرد اللّولب خارج الرحم بعد الوالدة؟ ةصحیحعتبر تمن اإلجابات التالیة أي  .4
 ا طبیعیا. ترضع طفلھّال ألمنع الطرد، یجب على المرأة التي  تختار تركیب اللّولب  .أ 
 .دقائق من خروج المشیمة 10ینخفض معدل الطرد إذا تم إدخال اللّولب في غضون  .ب 
 .ربط وعقد الخیوط الملتفة حول أذرع اللّولب سیخفف من عملیة الطرد .ج 

 

 وقت من األوقات التالیة یعتبر تركیب اللّولب بعد الوالدة مقبوالً؟أي  في .5
 .بعد الوالدة بیوم .أ 
 الوالدة بأسبوع.بعد  .ب 
 بعد الوالدة بثالثة أشھر. .ج 

  
 

 التشریح وعلم وظائف األعضاء بعد الوالدة

التش�ریح وعل�م وظ�ائف األعض�اء بع�د ال�والدة  مدى تأثیر حولحة صحیعتبر تمن اإلجابات التالیة أي  .6
 اللّولب؟ على تركیب

 بسبب سھولة جداً  اً منخفض الطردخطر بأسبوعین، یكون  یتم إدخال اللّولب بعد الوالدة عندما .أ 
 .المھبل لوصول إلى قاعا

 .أو بعد الوالدة فترة زمنیة من الوالدةاستخدام األنبوب القیاسي لتركیب اللّولب بعد  یمكن .ب 
البطن) اتجاه في  یدفع عالیاً " (اً یجب أن یكون الرحم "مرتفع المھبلأجل الوصول إلى قاع  من .ج 

 .یة مسطحةزاویة المھبل الرحم جعل ل
 

   :بعد الوالدةالحادثة  بسبب التغیرات الطبیعیة .7
بعد  ةالناجم والتقلصات الرحمیةطفیف األولي النزیف من غیر المرجح أن تالحظ المرأة ال .أ 

 .اللّولب تركیب
 قص خیوط اللّولب فوراً بعد تركیبھ. ینبغي .ب 
حدوث طرد  لتأكد من عدمل( على األقل اللّولب مرة واحدة یومیاً  خیوط فحصلمرأة على اینبغي  .ج 

 )للّولب خارج الرحم.
 

 تقدیم المشورة
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تقدیم المشورة الخاصة أثناء علیھا مرأة إطالع الوینبغي  ةصحیحتعتبر التالیة  اإلجاباتأي من  .8
 ؟بتركیب اللّولب بعد الوالدة

وألطول وقت ما بعد الوالدة لتأخیر أو منع الحمل یمكن استخدام اللّولب المركب في فترة  .أ 
 .عاماً  12إلى حتى تصل ولمدة ، المرأةترغب فیھ 

الرحم  حدوث ثقب في على مخاطراللّولب مباشرة خالل فترة ما بعد الوالدة ینطوي  تركیب .ب 
 .بعد فترة زمنیة من الوالدة أكثر قلیالً من مخاطر تركیبھ

كي تقلص لحد من الرضاعة الطبیعیة ا المرأة التي اختارت تركیب اللّولب بعد الوالدةیجب على  .ج 
 من خطر الطرد.

 

عل��ى تركی��ب اللّوال��ب بع��د ال��والدة س��تخدام والفوائ��د المترتب��ة االیمك��ن تق��دیم المش��ورة ح��ول  .9
 :أثناء

 .فقط إذا وافق الزوج على ذلكبالحوامل لرعایة الروتینیة ل الزیارات .أ 
 .المشیمة خروجاللّولب مباشرة بعد تركیب النشط بحیث یمكن  المخاض .ب 
 .مرتاحةمرأة ال، إذا كانت من المخاض مرحلة الكامنةال .ج 

 
 منع حدوث العدوىالوقایة/ 

 ؟مقبوالً یعتبر  الوقایة/ منع حدوث العدوى اآلتیةأي من ممارسات  .10
جیداً على نحو آمن التي تم تطھیرھا وتنظیفھا  ةمعدنیة) الجراحیال(یمكن استخدام األدوات  .أ 

 .اللّولب بعد الوالدةلتركیب 
 مقدم الخدمةاللّولب بعد الوالدة مباشرة ألن  تركیبمطھر عند اللیس من الضروري استخدام  .ب 

 .ال یزال یرتدي القفازات المعقمةالصحیة 
أو فیروس نقص المناعة البشریة/  البائي التھاب الكبدن بموظفیإصابة التقلیل مخاطر من أجل  .ج 

 10لمدة أوالً اللّولب  تركیبتخدمة في دوات المسینبغي نقع األاإلیدز أثناء عملیة التنظیف 
 .٪0.5بتركیز  دقائق في محلول الكلور

 
 ملوث�اً ومتغی�راً لون�ھ،ب�دو إّال أن�ھ ی عبوة محكمة اإلغالق وغیر متضررة اللّولب ال یزال داخلكان ذا إ .11

 قدم الخدمة الصحیة أن:على م فینبغي
 .ال یتجاوز انتھاء الصالحیة العبوة تاریخ اللّولب إذا كان یركب .أ 
 .اللّولب إلى الشركة المصنعةیرجع  .ب 
 .اللّولب ألنھ غیر معقم یتخلص من .ج 

 
 
 
 

 مستفیدات بخصوص خدمات تركیب اللّولب بعد الوالدةتقییم ال

 ؟آمناً لھا المشیمة خروجاللّولب مباشرة بعد  تركیبالنساء سیكون ھؤالء أي من  .12
 .درجة مئویة 38 المصابة بحمى تبلغمرأة ال .أ 
 .ساعة 12 لمدةألغشیة لتمزق حدث عندھا  التيمرأة ال .ب 
 .CD4خالیا  داعدتانخفاض  + بفیروس نقص المناعة البشریةالمصابة مرأة ال .ج 
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

رغب��ت و ھ��ذا الحم��لخ��الل بنج��اح  الكالمی��دیم��رض ا تم��ت معالج��ة الم��رأة الحام��ل م��نإذا  .13
 :الخدمة الصحیة أن مقدم یستطیعاللّولب، بتركیب 

 .العدوىمن زوال  أسابیع 6أكثر من بعد مرور اللّولب  یركب .أ 
 .لمدة أسبوعتكفي لالستخدام مضادات حیویة بشرط أن یزودھا بكمیة اللّولب ولكن  یركب .ب 
 .أسابیع 4بــ  الوالدةلتركیب اللّولب بعد عود تلمرأة أن ا یخبر .ج 

 
(بمعن�ى  4الفئ�ة  تعتب�ر ض�منمن الح�االت اآلتی�ة الخاص�ة بتركی�ب اللّوال�ب بع�د ال�والدة أي  .14

منظم�ة الص�حة المص�نفة م�ن قب�ل  )، وفق�ا لمع�اییر األھلی�ة الطبی�ةعدم استخدام وسیلة المن�ع
 العالمیة؟

 اإلیدز .أ 
 ياإلنتان النفاس .ب 
 الوالدة القیصریة .ج 

 
 تركیب اللّوالب بعد الوالدة

 اللّوالب في الیوم األول بعد الوالدة؟ تقنیات تركیبأفضل من  تعتبرمما یلي تقنیة أي  .15
 ملقط كیلي الجراحي المستخدم لفصل المشیمة.استخدام األدوات، مثل  .أ 
 ).استخدام الیدین (یدویا .ب 
 .والمكبس اإلدخال ةاستخدام أنبوب .ج 

 
 حول تركیب اللّوالب أثناء الوالدة القیصریة؟ ةصحیحتعتبر  اآلتیةأي من  االجابات   .16

 .إمساك اإلسفنج (حلقي) لتأكید ضمان وضع اللّولب في قاع المھبل یجب استخدام ملقط .أ 
 .تتدلى خیوط اللّولب من فتحة عنق الرحم إلى المھبل أّال ینبغي  .ب 
ینبغي وضع اللّولب في قاع المھبل ووضع الغرز باستخدام خیوط الكروم الجراحیة بمقاس  .ج 

 .)chromic 0صفر (
 

مباش�رةً/ بع�د خ�روج اللّول�ب وت�م التخط�یط لتركی�ب  والدة مھبلیة طبیعی�ةبلمرأة حضت اإذا  .17
 :المشیمة

إجراء  التدبیر النشط للمرحلة الثالثة من دقیقة من  30مرور اللّولب بعد یتم تركیب ینبغي أن  .أ 
 الوالدة

كالمعتاد، وعلى الفور قبل أن یتم إجراء لتدبیر النشط للمرحلة الثالثة من الوالدة أن یتم  ینبغي .ب 
 .اللّولبتركیب 

ت المرأة ستركب ، إذا كانإن أمكن، تجنب إجراء لتدبیر النشط للمرحلة الثالثة من الوالدة ینبغي .ج 
 لّولباً بعد الوالدة.

 
 
 

 مشاكل المحتملةإیجاد الحلول للرعایة/ ال تقدیم متابعة
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

أصبحت محمومة وتعاني من ساعة الماضیة،  24 ـخالل الو ،أسابیع 3منذ اللّولب  ركبت امرأة .18
 :فھلدرجة الحرارة؛  ارتفاع 

 .أیام 7باراسیتامول ومضادات حیویة عن طریق الفم لمدة تنصحھا بتناول  .أ 
 .ة اللّولبإزالفي أسرع وقت ممكن كي یتم إلى العیادة یجب علیھا أن تأتي  .ب 
 .لتقییمفي أسرع وقت ممكن إلجراء اتأتي إلى العیادة  یجب علیھا أن .ج 

 
 اللّولب؟بخصوص خیوط  ةصحیحتعتبر مما یلي إجابة أي  .19

الوالدة  أثناءعند وضعھ عنق الرحم إلى المھبل  فتحةاللّولب من تتدلى خیوط ینبغي أن  .أ 
 القیصریة.

تركیب اللّولب فوراً أو بعد خروج  عنق الرحم بعدفتحة مرئیة في الخیوط غیر أن تكون ینبغي  .ب 
 المشیمة.

 .لم یسقط من مكانھ اللّولببأن كل شھر للتأكد  خیوط اللّولبوجود  حقق منالتلمرأة على اینبغي  .ج 
 
 

 :المتابعةإجراء فحص اللّولب في فترة ما بعد الوالدة مباشرة التي ركبت لمرأة على اینبغي  .20
 وجود خیوط اللّولب.من أكد كل عام للت .أ 
 سقط من مكانھ. اللّولبأن فقط اذا كانت تعتقد  .ب 
الكشف عن تعزیز المشورة واإلجابة على أیة أسئلة ومن أجل لوالدة لتالیة أسابیع  6إلى  4بعد  .ج 

 .محتملةال األمراض
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 والجماعةلفرد المعرفة لقییم تمصفوفة 
 المدرب اإلكلینیكي: ______________________________ ______________________________ التاریخ:  ______________________________ المقرر:

 

 رقم السؤال
 اإلجابات الصحیحة (للمتدربین)

 مجال المواضیع 1.01الجزء 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 

1.                
 لمحة عامة عن

الفترات الصحیة للمباعدة بین الوالدات 
ووسائل تنظیم األسرة وخدمات تركیب 

 اللّوالب بعد الوالدة
 ؛ الخیارات3–1(الدلیل، الفصول  

 بحسب ما تم تحدیده)

2.                

3.                

4.                

5.                

التشریح وعلم وظائف األعضاء بعد                 .6
 الوالدة

الخیارات ؛ 4و  3(الدلیل، الفصول 
 )بحسب ما تم تحدیده

7.                

 تقدیم المشورة                .8
الخیارات ؛ 6و  5(الدلیل، الفصول 

                .9 )بحسب ما تم تحدیده

منع حدوث العدوىالوقایة/                 .10  
الخیارات بحسب ما ؛ 7(الدلیل، الفصل 

                .11 ) تم تحدیده

 فحص المستفیدات                .12
الخیارات ؛ 6و  5(الدلیل، الفصول 

                .13 )بحسب ما تم تحدیده
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 رقم السؤال
 اإلجابات الصحیحة (للمتدربین)

 مجال المواضیع 1.01الجزء 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 

14.                
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 رقم السؤال
 اإلجابات الصحیحة (للمتدربین)

 الفئات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15.                
 تركیب اللّوالب بعد الوالدة

الخیارات بحسب ما ؛ 7، الفصل الدلیل(
 )تم تحدیده

16.                

17.                 

 /رعایةال تقدیم متابعة                .18
  المحتملةالصحیة مشاكل إیجاد الحلول لل

الخیارات بحسب ما ؛ 8، الفصل الدلیل(
 )تم تحدیده

19.                

20.                
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

 خطة التعلُم الذاتي

 
 استخدام خطة التعلُم الذاتي 

 المعارف من كل بتطبیق الصلة وثیق یكون أن وینبغي والتنفیذ باألداء مباشراً  ارتباطاً  التعلیم یرتبط أن یجب
 أھمیة مدى فھم علیھم یتعین للتعلم، وتواقین مستعدین المتدربون یصبح أن أجل ومن العمل. في المكتسبة والمھارات

 (أ) منھم: اآلتي طلب المدربین على ینبغي باألھمیة، لمتدربینا إحساس ولزیادة اإلكلینیكیة؛ وللحاالت لھم التدریب
 مھاراتھم، ومجال سیاق في )ي الملحق (الدلیل، الوالدة بعد اللّوالب بتركیب الخاصة األداء معاییر ومراجعة دراسة
 .إلیھا توصلوا التي النتائج على بناءً  الذاتي التعلُم خطة وضع (ب) و عملھم أماكن في "الحاالت" عن فضال

 
 قبل التدریبما 

في مرفقك الصحي وربما أنك قد قارنتھ مع  الوالدة بعد اللّوالب تركیب ال بد وأنك قد الحظت مستوى تقدیم خدمات
 بتركیب الخاصة األداء معاییرالمعاییر الراسخة لتقدیم الخدمات أو اإلرشادات التوجیھیة (على سبیل المثال، 

أي المجاالت التي ینبغي أن یحقق فیھا  –ھذا الصدد، یحتمل أنك قد حددت "الفجوات" وفي الوالدة). بعد اللّوالب
في  عملك تأدیة أثناء الوالدة بعد اللّوالب تركیبالتدریب ھذه المعاییر. وإذا لم تكن على علم ومعرفة بخدمات 

د على خلق صورة مرفقك الصحي فإن استعراض ومراجعة ھذه المعاییر ال یزال یصب في منفعتك، مما یساع
 .ا یتوقع منك في ھذه الدورةمّ عجلیة 

 
 أثناء التدریب

بھا أنت أو  الدورة التدریبیة ستقوم باستعراض ھذه المعاییر مرة أخرى وتحدد المعاییر التي لم تفِ  انطالقحال 
في مكان عملك، وتبین الفجوات الموجودة في المعارف والمھارات، ومن ثم تسجلھا في خطتك كأھداف ینبغي 

وسوف تساعد ھذه الممارسة في ضمان اكتسابك للمعارف والمھارات والسلوكیات الالزمة لتحقیق  ،تحقیقھا
/ والتي تعد بمثابة عقد بینك وبین مدربك الذاتي مللتعل خطتكالمعاییر بمجرد العودة إلى مكان عملك. وھذه تصبح 

 .مدربیك
 

 بعد التدریبما 
حدیثا من الدورة لتُحقق المعاییر المحددة.  اكتسبتھاحال العودة إلى مكان عملك، ینبغي علیك تطبیق المھارات التي 

بمثابة دلیل یرشدك إلى ما یتوجب فعلھ فور عودتك إلى مكان عملك ویسمح لك  الذاتي للتعلم خطتكوتعد 
وتطبیق المعارف والمھارات  –بطرق محددة وملموسة –بالتواصل مع مشرفك وزمالء العمل والمدربین

بعمل والسلوكیات التي تعلمتھا خالل ھذه الدورة. وتساعد الخطة أیضا في مناقشة الكیفیة التي ستبدأ بھا الشروع 
 بتركیبالتغییرات وتوجیھ الجھود التي یبذلھا فریق العمل في تحسین جودة خدمات الرعایة الصحیة المتعلقة 

 في مرفقك الصحي. الوالدة بعد  اللّوالب
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 خطة التعلُم الذاتيفارغ من نموذج 

في كیفیة قیامك باستغالل ھذا التدریب في  والتفكیر الخاصة بتركیب اللّوالب بعد الوالدة : قم بتعبئة األعمدة األربعة األولى من خطة التعلُم الذاتي ھذه من خالل استعراض معاییر األداءالتعلیمات
 .المعاییرتلك ساعدتك في تحقیق وبین كیف أن الدورة قد  . وفي نھایة الدورة أكمل العمود األخیرالمرجوة إعداد نفسك لتحقق المعاییر

 
 :التاریخ :الوظیفة :اسم المحاضر

  :العنوان :اسم المرفق الصحي
المطل��وب ك��ي تحق��ق ھ��ذا المعی��ار ف��ي مرفق���ك م��ا ھ��و  معیار األداء # أو المجال

 الصحي؟
م����ن ال����ذي سیس����اعدك ف����ي 

 تحقیق ھذا المعیار؟
مت������ى س������یتم تحقی������ق ھ������ذا 

 المعیار؟
كی��ف یس��ھم ھ��ذا الت��دریب ف��ي إع��دادك 

 * لتحقق ھذا المعیار؟

     

     

     

     

، الدورة التدریبیة الخاصة بتركیب اللّوالب (األجھزة / المدربون(المتدرب _________________________(المحاضر)   __________________________التوقیعات: 
 الرحمیة) بعد الوالدة 

 * یجب تعبئة العمود األخیر في نھایة الدورة
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 خطة التعلُم الذاتيمعبأ من نموذج 

في كیفیة قیامك باستغالل ھذا التدریب في  والتفكیر الخاصة بتركیب اللّوالب بعد الوالدة الذاتي ھذه من خالل استعراض معاییر األداء: قم بتعبئة األعمدة األربعة األولى من خطة التعلُم التعلیمات
 .المعاییرتلك ساعدتك في تحقیق وبین كیف أن الدورة قد  . وفي نھایة الدورة أكمل العمود األخیرالمرجوة إعداد نفسك لتحقق المعاییر

 م2010نوفمبر  1التاریخ:  قابلة –ممرضةالوظیفة:  إلیزابیث جونسونضرة: اسم المحا

  بیج سیتي، المنطقة الشرقیةالعنوان:  مستشفى المنطقة الشرقیةاسم المرفق الصحي: 

ك تحقق ھذا المعیار في مرفق كيمطلوب الما ھو  معیار األداء # أو المجال
 ؟الصحي

تحقیق  فيساعدك من الذي سی
 ھذا المعیار؟

متى سیتم تحقیق ھذا 
 المعیار؟

في ھذا التدریب یسھم كیف 
ق ھذا یإعدادك لتحق

 * المعیار؟

#3  
 

 الفحص/ التقییم

اللّوالب غیر شائعة في المستشفى  خدمات تركیب عتبرت
فحص الذي أعمل فیھ. أحتاج لمعرفة أحدث البیانات عن 

 وعندئذٍ  الوالدة بعد اللّوالب تركیبخصوص ب لمستفیداتا
 .بمن یمكنھا استخدام اللّولب بعد الوالدة علم على نوأك

مدیرو وموظفو الصحة ومساعدو 
 قسم الوالدة

لنساء أبدأ بفحص اسوف 
 مستشفى الحالما أعود إلى 

معاییر ال اھمة اآلنأنا ف
 ذه الوسیلةجدیدة لتقدیم ھال
 
 

#15  
 

 المشیمةالتركیب بعد خروج 

على درایة ه الطریقة ولسنا ھذلسنا معتادین على ممارسة 
تركیب اللّولب بعد اج لمعرفة خطوات تھذه التقنیة. أحب

 .خروج المشیمة

 ونالمسؤول الصحیون المختصون
عن قسم الوالدة، وكذلك 

/  والمرشدون ونالمساعد
 ونالمستشار

ر ھذه یتوفأعمل على سوف 
حالما استكمل توعیة الطریقة 

ه الطریقة حول ھذالمستفیدات 
وأبحث عن النساء الراغبات 
والمناسبات لھذه الوسیلة/ 

 الطریقة من تنظیم االسرة

على تركیب  اآلنقادرة أنا 
. بعد خروج المشیمة اللّولب

وسوف أحتاج إلى مزید من 
المستفیدات الممارسة مع 

 .ألصبح بارعة وخبیرة
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، الدورة التدریبیة الخاصة بتركیب اللّوالب (األجھزة / المدربون(المتدرب _________________________(المحاضر)   __________________________التوقیعات: 
 الرحمیة) بعد الوالدة

 * یجب تعبئة العمود األخیر في نھایة الدورة
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

 بعد الوالدة؟ األول: ما أوجھ االختالف في تركیب اللّوالبالتمرین 

 
 األھداف

 :یھدف ھذا النشاط إلى
  تركیب أو المختلفة في توفیر خدمات تركیب اللّوالب بعد الوالدة مقارنة بخدمات  الشائعةتحدید األشیاء

 ؛فترة زمنیة من الوالدةاللّوالب بعد 
 تحدید المعدات المختلفة والمستلزمات الالزمة لتركیب اللّوالب بعد الوالدة؛ 
  .االخذ بعین االعتبار السمات المختلفة للمستفیدة والمتعلقة بإجراءات تركیب اللّوالب بعد الوالدة 

 
 الوقت المخصص 

 15  دقیقة 
 

 المصادر/ المواد الالزمة
 الخاصة بتركیب اللّوالب بعد الوالدة؛ منضدة لممارسة المھارات اإلكلینیكیة 
 األوراق ھذه على للكتابة ماركر أقالمو قالب ورقي لوح. 

 
 

 رشادات.: یوفر المدرب التعلیمات واإلمالحظة 
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

  التمرین الثاني: األھلیة الطبیة الخاصة بتركیب اللّوال بعد الوالدة

 
 األھداف

 :یھدف ھذا النشاط إلى
 .التخلص من األوھام الشائعة والمفاھیم الخاطئة حول قابلیة المستفیدة لتركیب اللّوالب بعد الوالدة 
  وتعزیز تحدید بعض الحاالت/ السمات التي تشكل مخاطر صحیة عند تركیب اللّوالب بعد توضیح

 الوالدة.
 

 الوقت المخصص 
   لسریریة حسب الوقت المسموح بھ في الوضعیة 
 

 المصادر/المواد الالزمة
   على ھذه األوراق أنشطة المجموعات الصغیرةلوح ورقي قالب وأقالم ماركر لكتابة.  
 جدول الخاص بتركیب اللّوالب بع�د ال�والدة بحس�ب مع�اییر األھلی�ة الطبی�ة لمنظم�ةال سخ فارغة منن 

سواء كان ذلك في شكل كتیب/ ملزمة "عدة أوراق مص�ورة" أو م�ن كتی�ب ال�دورة (  العالمیة الصحة
 .بعد الوالدة لتركیب اللّوالبلمتدربین في ل الدورة التدریبیة دلیلأو من  التدریبیة للمتدربین

   دلیل توصیة منظمة الصحة العالمیة بخصوص معاییر األھلیة الطبیة لتركیب جدول مكتمل من
 كإجابة نموذجیة (للمدرب). اللّوالب بعد الوالدة

 
 

 رشادات.: یوفر المدرب التعلیمات واإلمالحظة 
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 التمرین الثاني: ورقة االجابة 
في ) √ھو الخیار األمثل للمستفیدة. ضع عالمة ( (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة تركیب اللّوالب : یوضح الجدول التالي مختلف الحاالت/ السمات التي قد یكون لھا تأثیر على ما إذا كانالتعلیمات

 .)  بحسب تصنیف منظمة الصحة العالمیة ومعلالً سبب االختیار في المكان المخصص لذلك4–1مقابل كل حالة/ سمة، مبیناً فئة الحالة ( العمود المناسب
 

 یمكن تركیب حالة األم
 اللّولب

ال یمكن 
تركیب 
 اللّولب

 السبب / تعلیق

    تخطط إلنجاب طفل آخر في غضون عامین

    بعد الوالدةأسابیع  3 

       ساعة من تمزق األغشیة 20الوالدة بعد 

مصابة باإلیدز ولم یتم معالجتھا بالعقاقیر المضادة لفیروسات النسخ 
    )ARVالعكسي (

     20یقل عمرھا عن 

    لدیھا تاریخ مرض السیالن كمراھقة

    لدیھا تاریخ الحمل خارج الرحم (الحمل المنزاح)

    تعاني من تمزقات في األعضاء التناسلیة تمتد إلى المستقیم 

    درجة مئویة بعد الوالدة 38تعاني من حمى تصل الى  

    لدیھا تاریخ مرض فقر الدم

    تعاني من نزیف مھبلي مستمر بعد الوالدة  

    یعاني زوجھا من سیالن وحرقة أثناء البول

   مصابة بفیروس نقص المناعة المكتسبة وتتلقى الرعایة في مستشفى 

 
 دلیل التدریبیة لتركیب بعد الوالدة                31

 



 

 عالج  االیدز
لدیھا تاریخ أمراض الحوض االلتھابیة وتم عالجھا بالمضادات 

    سنوات 5الحیویة قبل 

    تعاني من الحمى وآالم في البطن مصاحبة إلجھاض غیر مكتمل
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ینالجزء األول: كتیب المتدرب   
 

 التمرین الثالث: خطوات الوقایة/ منع انتقال العدوى 

 

 األھداف
 :یھدف ھذا النشاط إلى

 الوقایة/ منع حدوث العدوى؛  تعزیز وترسیخ مبادئ 

 الوقایة/ منع حدوث العدوى؛ بعد الوالدة الرامیة لبیان إجراءات  تحدید خطوات تركیب اللّوالب •
  منع حدوث العدوىالوقایة/ توضیح كیفیة القیام بعمل اجراءات. 

 الوقت المخصص 
  السریریةحسب الوقت المسموح بھ في الوضعیة 

 المصادر / المواد الالزمة
   الخاصة بتقدیم خدمات تركیب اللّوالب بعد خروج المشیمة السریریةالقوائم المرجعیة للمھارات

 بعد الوالدة. في وقت مبكركیب اللّوالب (باستخدام األدوات و یدویاً) وتر

  
  
 رشادات.: یوفر المدرب التعلیمات واإلمالحظة 
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ینالجزء األول: كتیب المتدرب   
 

 بعد الوالدة لبلّواألسئلة الشائعة حول خدمات تركیب ال :الرابعالتمرین 

 

 األھداف
 :یھدف ھذا النشاط إلى

 بعد الوالدة. تعزیز وترسیخ مبادئ خدمات تركیب اللّوالب 
  تركیب اللّوالب بعد الوالدة.توضیح مفاھیم خدمات 

 الوقت المخصص   
 السریریةحسب الوقت المسموح بھ في الوضعیة 

 المصادر/ المواد الالزمة
 الدلیل المرجعي 

 
 

 رشادات.: یوفر المدرب التعلیمات واإلمالحظة 
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ینالجزء األول: كتیب المتدرب   
 

 منع حدوث العدوىالوقایة/ الخامس: مبادئ التمرین 

 

 األھداف
 :یھدف ھذا النشاط إلى

  منع حدوث العدوىالوقایة/ تعزیز وترسیخ مبادئ. 
  منع حدوث العدوىالوقایة/ توضیح مفاھیم. 

 الوقت المخصص 
 حسب الوقت المسموح بھ في الوضعیة اإلكلینیكیة 

 المصادر/ المواد الالزمة
 الدلیل المرجعي 

 
 
 رشادات.: یوفر المدرب التعلیمات واإلمالحظة 
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ینالجزء األول: كتیب المتدرب   
 

 لسریریةتقدیم المشورات والقوائم المرجعیة للمھارات دلیل 

 
على الخطوات والمھام التي یق�وم  تشمل القوائم المرجعیة للمھارات اإلكلینیكیة الخاصة بتركیب اللّوالب بعد الوالدة

وم��ات بھ��ا األخص��ائي اإلكلینیك��ي أثن��اء تق��دیم خ��دمات تركی��ب اللّوال��ب بع��د ال��والدة، وھ��ذه المھ��ام تتواف��ق م��ع المعل
الص��حیة  الرعای��ةبع��د ال��والدة: ال��دلیل المرجع��ي لمق��دمي  اللّوال��ب (األجھ��زة الرحمی��ة)تركی��ب  خ��دماتال��واردة ف��ي 

)(JHPIEGO 2010  وقد صممت ھذه القوائم المرجعیة من اجل مساعدة المتدرب على تعلم الخط�وات أو المھ�ام
 :تباعھا فياالتي ینبغي علیھ 

  باستخدام األدوات ویدویاً المشیمة (تركیب اللّولب بعد خروج( 
 .تركیب اللّولب أثناء الوالدة القیصریة 
  بعد الوالدة. في وقت مبكرتركیب اللّولب 

وباإلضافة إلى ذلك یعد دلیل تقدیم المش�ورات بمثاب�ة الق�وائم المرجعی�ة م�ن حی�ث احتوائ�ھ عل�ى المھ�ارات الالزم�ة 
وس��ائل تنظ��یم األس��رة بع��د ال��والدة، وخاص��ة المس��تفیدات المھتم��ات  لتق��دیم المش��ورة للمس��تفیدة ح��ول كیفی��ة اس��تخدام

 .بتركیب اللّولب في فترة ما بعد الوالدة
 

بمعية دليل تقديم المشورات  المفصل) "يمكن استخدام المعينات الوظيفية وغيرها من االدوات المذكورة في الدليل المرجعي (الذي يوفر "المحتوى
مية ونقل المهارات الجديدة المكـتسبة إلى مكان لسريرية والقوائم المرجعية للمهارات

ُ
، والتي تصب جميعها في بوتقة دعم كل من العملية التعل

 .العمل

 
 میفي التعلالسریریة استخدام القوائم المرجعیة للمھارات 

وخ�الل فت�رة اكتس�اب المھ�ارات یس�عى   ،ة بھ�دف اس�تخدامھا ف�ي ك�ل م�ن التعل�یم والتقی�یمیقوائم المرجعالتم تصمیم 
 المتدربین إلى استخدام القوائم المرجعیة من أجل: 

 بحیث یقوم المدرب بتق�دیم المھ�ارة وتوض�یحھا ع�ن فھم واستیعاب الخطوات االرشادیة لتنفیذ اإلجراءات ،
طری��ق ش��رح الخط��وات وكیفی��ة تحقیقھ��ا. كم��ا ان ال��دلیل المرجع��ي یص��ف الخط��وات بمزی��د م��ن التفص��یل، 

 .توضیحیة، وتفسیرات ونصائح أكثر تفصیالوصوراً ویعرض رسوماً 
 ،م المتدرب باس�تخدام القائم�ة بحیث یقو متابعة المدرب أثناء قیامھ بتوضیح اإلجراء على نموذج تشریحي

المتبع��ة أثن��اء  المرجعی��ة للمھ��ارات اإلكلینیكی��ة ك��دلیل یب��ین التسلس��ل واألداء الص��حیحین للخط��وات الفردی��ة
 .تنفیذ اإلجراءات

   ومن ثم یق�وم المت�درب بممارس�ة المھ�ارات  على نموذج تشریحيالسریریة یقوم المدرب بأداء ممارستھ
ف�ي ھ�ذا الس�یاق ت�وفر القائم�ة  .تش�ریحیة بمس�اعدة ودع�م م�ن ال�زمالء والم�دربیناإلكلینیكیة على النم�اذج ال

 .المرجعیة آلیة للزمالء والمدربین لمناقشة وتقدیم تغذیة راجعة صریحة وبناءة حول األداء
  ن وف�ي نھای�ة ال�دورة یج�ب أن یق�وم الم�دربو ،ن المت�درب مھی�أ لی�تم تقییم�ھ بش�كل رس�ميب�أیتأكد المدرب

دربین بھدف تحدید مستواھم ف�ي انج�از المھ�ارة الت�ي یمارس�ونھا. وبم�ا أن الم�درب س�یقوم بتقی�یم بتقییم المت
ن  تق�دیر درج��ة یفان��ھ یمك�ن للمت��دربالس�ریریة المھ�ارة واألداء باس�تخدام نف��س القائم�ة المرجعی��ة للمھ�ارات 

 .جاھزیتھم للتقییم عن طریق القیام بتقییم أدائھم ذاتیاً طبقا للقائمة المرجعیة
  جادة المھارة وال�تمكن م�ن إوفور السریریة الفعلیات في الوضعیة القیام بممارسة المھارة مع المستفیدات

 اإلشراف وذل�ك م�عأدائھا في قاعة التدریب، سیكون المتدربین على أھبة االستعداد لممارسة المھارة تحت 
وسیس�تخدمون القائم�ة المرجعی�ة م�رة أخ�رى ف�ي ھ�ذا الس�یاق  الس�ریریة المستفیدات الفعلی�ات ف�ي الوضعیة

 .كدلیل من أجل تعزیز األداء
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ینالجزء األول: كتیب المتدرب   
 

 
 

دلة التعليم؟
ٔ
دوات  ما الذي جرى ال

ٔ
دلة التعليم كوسائل مساعدة للتعليم والقوائم المرجعية كا

ٔ
في ما مضى كان العديد من مقررات التدريب تستخدم ا

دلة التعليم متشابهة إ
ٔ
نها على مستوى عاٍل للتقييم. في حين ان ا

ٔ
ن الخطوات الخاصة بتنفيذ االجراءات وقد دفعت الُنُهج  لى حد كبير، إال ا

ٔ
من التفصيل بشا

 
ً
 بمثل هذه الُنُهج. وعوضا

ً
داء بالمدربين الى اعادة النظر والتفكير مليا

ٔ
داء فان  عنالحديثة المستخدمة في التعليم واال

ٔ
دوات مشتتة للتعليم واال

ٔ
وجود ا

ن تستخدم كدليل يقاالن على العالقة التي تربط بينهما. ونتيجة الن القوائم المرجعية دقالتركيز يصب 
ٓ
 ويمكن نقلها الى مكان العمل بسهولة، فهي اال

ً
ة جدا

داء.
ٔ
 للتعليم والتقييم واال

 
 في التقییمالسریریة  استخدام القوائم المرجعیة للمھارات

، من حیث ریریة التي یستخدمھا المدرب في التعلیم/ الممارسة لتقییم كل مھارة القوائم المرجعیةیتم استخدام نفس 
الجاھزیة والكفاءة في العمل مع المستفیدات الفعلیات. یقوم المدرب بتحدید المرحلة التعلیمیة النھائیة في سیاق ھذه 

ضوعي لمعرفة مقدار اإلنجاز الدورة، والمعروفة باسم كفاءة المھارات، ویستخدم  القائمة المرجعیة كمقیاس مو
ن ون والمتدربوومما سبق یتضح أن المدرب ،المناط  بتنفیذ جمیع خطوات اإلجراء مع المستفیدات الفعلیات

 :اآلتیةاستخدام القائمة المرجعیة للتقییم في المجاالت  ونیستطیع
 

 ن وفي القائمة المرجعیة كي یقوم المدرب مساحات فارغةیتم وضع  للتغذیة الراجعة. نموذج قالب
ن) بتدوین األداء الخاص بخطوة معینة في تنفیذ اإلجراء.  وتحت العمود ون اآلخرووزمالءھم (المتدرب

ینبغي على المالحظین وضع تقدیرھم وتقییمھم لبیان ما إذا كان المتدرب یقوم بتنفیذ  بــ الحاالت، المسمى
 :یأتيما الخطوة على نحو صحیح،  وذلك ك

 
 

و عالمـة "مـرٍض  " في مربع االختيار الخـاص بالحالـة إذا تـم تنفيـذ المهمـة/ النشـاط بشـكلضع عالمة "
ٔ
و غيـر مـرٍض  " إذا تـم تنفيـذها بشـكل، ا

ٔ
، ا

الحظإذا "" Φ"عالمة   " هذه المهمة/ النشاط. لم تٌ

و المبادئ التوجيهية القياسية. مقبول/ مرٍض 
ٔ
 لإلجراءات ا

ً
و المهمة وفقا

ٔ
 : تنفيذ الخطوة ا

و المبادئ التوجيهية القياسية. غير مقبول/ غير مرٍض 
ٔ
 لإلجراءات ا

ً
و المهمة وفقا

ٔ
 : عدم القدرة على تنفيذ الخطوة ا

الحظ ثناء قيام المدلم تٌ
ٔ
و المهارة ا

ٔ
و المهمة ا

ٔ
 رب بتقييم ذلك: لم يقم المتدرب بتنفيذ الخطوة ا

 
جنبا إلى جنب مع أولئك الذین یتولون عملیتي المراقبة والتوجیھ، ینبغي على المتدرب وصف الممارسة 

النوعیة الصحیحة، والسیما االشارة إلى الطرق الرامیة لتوضیح تنفیذ الخطوات على نحو صحیح. إن 
إال مثال یدل على مستوى التفاصیل التي ینبغي توفیرھا من  ھيالخصوصیة التي تتمتع بھا القائمة المرجعیة ما و

 :خالل الوصف/ التغذیة الراجعة
 أن ": ینبغي استخدام القائمة المرجعیة حالما یؤمن كل من المدرب والمتدرب  في لتحدید "الجاھزیة

مرجعیة ھي قائمة المستفیدات. وبما أن القائمة ال معستعد للقیام بالممارسة اإلكلینیكیة مجاھز والمتدرب 
على كافة الخطوات الالزمة للقیام  باإلجراء فمن المتوقع أن یقوم المتدرب بتنفیذ كافة الخطوات  تركز

 .بشكل صحیح
 یوجد في أسفل القائمة المرجعیة مربع خاص بتوقیع المدرب،  .للحصول على "المؤھل"، شھادة كفاءة

ھارة واقتدار. ویتم التوقیع فیھ وكتابة التاریخ ألنھ یعد قد قام بأداء المھمة بم المتدربحیث یشھد فیھ أن 
 السریریة لكفاءة في المھارات المخبریة والوضعیةل اً صادر اً بیان
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ینالجزء األول: كتیب المتدرب   
 

 
 
 
 

 مصادقة المدرب
 مع المستفیدات مع النماذج التشریحیة  

 نعم  ال    نعم  ال   تم تنفیذ المھارات بكفاءة

       التوقیع

       التاریخ
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  دلیل تقدیم المشورة الخاص بخدمات تنظیم األسرة بعد الوالدة/ وخدمات تركیب اللّوالب بعد الوالدة

 
 بشكلیھا العام والخاص للمرأة التي ترغب بتركیب اللّولب بعد الوالدة –یقدم "إطار عمل" یتعلق بتقدیم المشورة) GATHER(ھذا الدلیل وباالستناد إلى تقنیة 

 
" ھ�ذه المھم�ة/ ظل�م تٌالح�إذا "" Φ"، أو عالم�ة غی�ر م�رضٍ  " إذا ت�م تنفی�ذھا بش�كل، أو عالم�ة "م�رضٍ  " في مربع االختیار الخاص بالحالة إذا تم تنفیذ المھمة/ النشاط بش�كلضع عالمة "

 النشاط. 
 قم بتزوید المتدربین بالمالحظات والتعلیقات لتمكینھم من تحسین األداء.

 
 : تنفیذ الخطوة أو المھمة وفقاً لإلجراءات أو المبادئ التوجیھیة القیاسیة. مقبول/ مرضٍ 

 : عدم القدرة على تنفیذ الخطوة أو المھمة وفقاً لإلجراءات أو المبادئ التوجیھیة القیاسیة. غیر مقبول/ غیر مرضٍ 
 : لم یقم المتدرب بتنفیذ الخطوة أو المھمة أو المھارة أثناء قیام المدرب بتقییم ذلك.لم تٌالحظ

 
 تاریخ المالحظة                                                                                                                            المتدرب
  

 بعد الوالدة تقدیم المشورة حول استخدام اللّوالب (األجھزة الرحمیة)
 التقییم مالحظات الخطوة/المھمة الموضوع

 .خدمات تنظیم األسرة بعد الوالدةإقامة عالقة طیبة والشروع في تقدیم المشورة بشأن  – بالمستفیدات:الترحیب 
 

 إقامة عالقة داعمة ومبنیة على الثقة.  -1
  مقدمة الخدمة مقدم/ الترحیب بالمستفیدة باستخدام اسمھا وتعریف

 ا./ بنفسھالصحیة بنفسھ
    

  في الشعور بالراحة واالطمئنان.إبداء االحترام للمستفیدة ومساعدتھا     

 
المستفیدة من التحدث واالستماع  تمكین -2

 إلیھا.

  تشجیع المستفیدة إلبداء االحتیاجات والمشاكل والمخاوف التي لدیھا
 وطرح األسئلة.

    

  االستماع بإمعان ودعم قرارات المستفیدة المدروسة والمبنیة على
 المعرفة بوسائل تنظیم األسرة.
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 بعد الوالدة تقدیم المشورة حول استخدام اللّوالب (األجھزة الرحمیة)
 التقییم مالحظات الخطوة/المھمة الموضوع

 
 أفراد أسرة المستفیدة. مشاركة -3

  إشراك زوج المستفیدة أو أحد أھم األعضاء في األسرة في النقاش
 وبحسب رغبة المرأة وموافقتھا.

    

 : تحدید النوایا اإلنجابیة والمعرفة بمخاطر الحمل المتتابع واستخدام مختلف وسائل منع الحمل.طرح األسئلة
استخدام تحدید أي تجارب سابقة بشأن  -4

 وسائل تنظیم األسرة.
  التحري عن معرفة المستفیدة حول عودة خصوبة اإلنجاب والفوائد

 أو الحد منھا (بحسب رغبتھا).  الوالداتالصحیة للمباعدة بین 
    

  السؤال عما إذا كان لدیھا خبرة سابقة مع وسائل تنظیم األسرة وأي
 الوسیلة، الخ.مشاكل ناجمة عن االستخدام وأسباب ترك ھذه 

    

تقییم مواقف الزوج/األسرة بشأن استخدام  -5
 وسائل تنظیم األسرة.

  التحري عن معرفة الزوج/ األسرة حول عودة خصوبة اإلنجاب
 أو الحد منھا. الوالداتة للمباعدة بین یوالفوائد الصح

    

المباعدة بین  السؤال عن عدد األطفال المرغوب فیھ والرغبة في  تقییم النوایا اإلنجابیة. -6
الوالدات أو الحد منھا والرغبة في استخدام وسائل تنظیم األسرة 

 .طویلة األجل، الخ

    

تقییم ضرورة الوقایة من األمراض المنقولة  -7
  .جنسیاً 

  التحري عن حاجة المستفیدة للحمایة من اإلصابة باألمراض المنقولة
 (اإلیدز).جنسیا، بما في ذلك فیروس نقص المناعة البشري 

    

 كوسیلة من وسائل الوقایة المزدوجة. اتتوضیح ودعم استخدام الواقی     

وسیلة معینة من وسائل  معرفة سبب تفضیل -8
 تنظیم األسرة.

  السؤال عما إذا كانت المستفیدة تفضل وسیلة معینة بناًء على معرفة
 مسبقة بوسائل منع الحمل أو من خالل المعلومات المقدمة لھا.

    

 تزوید المستفیدة بالمعلومات المتعلقة بوسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة. –تقدیم النصح والمشورة
تقدیم معلومات عامة عن الفوائد الصحیة  -9

(أو الحد منھا إذا  الوالداتللمباعدة بین 
 رغبت بذلك).

  ،(واألسرة) تقدیم المشورة بأنھ من أجل ضمان صحتھا وصحة طفلھا
نتظر عامین على األقل بعد ھذه الوالدة قبل محاولة الحمل تینبغي أن 

 مرة أخرى.
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 بعد الوالدة تقدیم المشورة حول استخدام اللّوالب (األجھزة الرحمیة)
 التقییم مالحظات الخطوة/المھمة الموضوع

  تقدیم المشورة حول عودة خصوبة اإلنجاب بعد الوالدة ومخاطر
استخدام الرضاعة الطبیعیة طریقة الحمل المتتابع، والنصح كیف أن 

 تختلف عن الرضاعة الطبیعیة. كوسیلة لمنع الحمل

    

  الفوائد الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة الناتجة تقدیم المشورة حول
من المباعدة الصحیة بین الوالدات (أو الحد منھا في حال الرغبة 

 بذلك).

    

تنظیم األسرة تقدیم معلومات حول وسائل  -10
 بعد الوالدة

  بناًء على توفر وسائل المنع وعلى معرفة المستفیدة المسبقة
مزایا وقیود وكیفیة حول شرح بإیجاز الواختیارھا المفضل، یتم 

 :اآلتیةاستخدام الوسائل 

    

     استخدام الرضاعة الطبیعیة كوسیلة لمنع الحمل −

     الواقیات  −

 فقط البروجستین ھرمون على تحتوى التي األقراص
 المركبة الحمل أقراص منع −

    

 دامبا (حقن)  −
 أسیتات المیدروكسي بروجسترون (حقن) −

    

     الوسائل الرحمیة لمنع الحمل بعد الوالدة   −

     استئصال القناة الدافقة (األسھر) (تعقیم الذكور) −

     )بعد الوالدة (تعقیم المرأة ربط األنابیب الرحمیة −

  وصور توضیح وعرض الوسائل (باستخدام ملصق أو رسومات
في ذلك حائطیة) والسماح للمرأة أن تلمس أو تستشعر الوسائل بما 

 اللّولب، وذلك باستخدام صینیة وسائل منع الحمل.
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 بعد الوالدة تقدیم المشورة حول استخدام اللّوالب (األجھزة الرحمیة)
 التقییم مالحظات الخطوة/المھمة الموضوع

 .تصحیح أیة مفاھیم خاطئة حول استخدام وسائل تنظیم األسرة     

 مساعدة المرأة في عملیة االختیار وإعطائھا المعلومات اإلضافیة التي قد تحتاجھا التخاذ القرار. –المساعدة
منع مساعدة المستفیدة في اختیار وسیلة  -11

 الحمل المناسبة.
  منح المستفیدة المعلومات اإلضافیة التي قد تحتاجھا واإلجابة على أي

 سؤال.
    

 وتقدیم معلومات إضافیة  ،تقییم معلوماتھا حول الوسیلة التي اختارتھا
 ا لزم األمر.ذإ

    

المتبعة یقر ویسلم بخیار المستفیدة ویقدم المشورة حول الخطوات   دعم خیار المستفیدة. -12
 .لتزویدھا بالوسیلة التي اختارتھا

    

وتقدیم المعلومات األساسیة حول كیفیة االستخدام (التركیز على اللّوالب (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة،  ،تحدید ما إذا كان بإمكان المستفیدة استخدام الوسیلة بشكل آمن – التقییم والشرح
 بناًء على اختیارھا).

صحة المستفیدة وتحدید ما إذا كان  تقییم -13
 .بإمكانھا استخدام الوسیلة بشكل آمن

 سؤال المستفیدة عن سجلھا الطبي و اإلنجابي.     

تقدیم المعلومات األساسیة للمستفیدة حول  -14
 . بعد الوالدة تركیب اللّوالب

 
 

  100الفعالیة: یمنع حدوث الحمل بنسبة%.     

  آلیة منع الحمل: یتسبب بعمل تغیر كیمیائي والذي یتلف الحیوانات
 التقائھا بالبویضة قبلالمنویة 

    

  فترة فعالیة اللّولب: یمكنك استخدامھ لمدة طویلة (أو قصیرة) بحسب
(بالنسبة  اً عام 12رغبة المستفیدة وقد تصل فترة االستخدام إلى 

 ألف) 380تي  للّولب النحاسي

    

  إزالة اللّولب: یمكن إزالتھ في أي وقت من قبل مقدم الخدمة الصحیة
 المتدرب وبذلك تعود خصوبة اإلنجاب فوراً للمستفیدة.

    

اللّوالب بعد مناقشة فوائد ومزایا استخدام  -15
 الوالدة 

  سھولة ومالئمة تركیب اللّولب وخصوصاً بعد خروج المشیمیة
 مباشرة.
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 بعد الوالدة تقدیم المشورة حول استخدام اللّوالب (األجھزة الرحمیة)
 التقییم مالحظات الخطوة/المھمة الموضوع

  وصى بأي عمل بعد تركیب اللّولب (مع أنھ یُ عدم قیام المستفیدة
 بزیارة روتینیة واحدة للمتابعة)

    

  العودة الفوریة للخصوبة عند اإلزالة     

 ال یؤثر على الرضاعة الطبیعیة أو حلیب األم     

 (كما ھو موضح أعاله) طویل المفعول والعكس     

 مناقشة القیود المترتبة على استخدام اللّوالب  -16
 بعد الوالدة

  نزول الحیض بغزارة مصحوب بآالم شدیدة عند بعض المستفیدات
خصوصاً في الدورات الشھریة األولى بعد تركیب اللّولب (أقل أھمیة 

 أو غیر ملحوظ عند النساء بعد الوالدة)

    

  ال یعد بمثابة الحمایة ضد األمراض المنقولة جنسیاً ومن ضمنھا
 (االیدز) البشريفیروس نقص المناعة 

    

  المخاطر العالیة للطرد عند تركیبھ بعد الوالدة (على الرغم من قلة
 عدد المستفیدات الالتي یركبنھ بعد الوالدة)

    

مناقشة عالمات اإلنذار: التوضیح بأن  -17
علیھا العودة إلى العیادة في أقرب وقت 
ممكن إذا حدث أي طارئ من جراء 

 التركیب.

  مھبلیة كریھة الرائحة (مختلفة عن دم حیض النفاس نزیف أو إفرازات
 المعتاد)

    

 األولى  یوماً م أسفل البطن وخصوصا إذا كان بعد العشرین أآل
 ة أو الحمى أو القشعریرة.یصحوعكة ب ةمصحوب –لتركیبھ

    

 المخاوف من أنھا قد تكون حامل     

 طرد اللّولب أو فقدانھ المخاوف من     

     تشجیع المستفیدة على طرح األسئلة.  استیعاب المرأة للتعلیمات.التأكد من  -18
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 بعد الوالدة تقدیم المشورة حول استخدام اللّوالب (األجھزة الرحمیة)
 التقییم مالحظات الخطوة/المھمة الموضوع

 
 
 
 

 الطلب من المستفیدة تكرار النقاط الرئیسیة للمعلومات     

 الترتیب للخطوات القادمة ومتى ستأتي إلى المستشفى لتقدیم الخدمة. –العودة
 التخطیط للخطوات المستقبلیة: .1
تقدیم : تشیر "العودة" في دلیل ملحوظة[

المشورات ھذا إلى الزیارة التي تلي أول جلسة 
 استشاریة حول وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة أو

بعد الوالدة ولكن قبل  اللّوالبتركیب  بشأن
تركیب اللّولب. "العودة"، كجزء من  /الوالدة

المشورة المقدمة بعد التركیب، ویتم تناولھا في 
 القوائم المرجعیة للتركیب وما یلیھا.]

  القیام بتدوین المالحظات في سجل المستفیدة الطبي حول خیارھا
 لوسیلة تنظیم األسرة بعد الوالدة أو أي وسیلة تناسبھا.

    

  التوصل إلى قرار في ھذه الزیارة، فیطلب منھاإذا لم تستطع المرأة 
بإحضار تُنصح لترتیب لمتابعة المناقشة في زیارتھا المقبلة؛ وا

 زوجھا أو أحد أفراد العائلة معھا.

    

 .تقدیم معلومات حول متى یجب على المرأة العودة وبما یتالءم معھا     

 
 المرجعیة كأداة لتقییم المھارة:لالستخدام من قبل المدرب في حال استخدام القائمة 

دلیل تقدیم نة في ھذا كأداة تقییم. وینبغي التأكد من أن المتدرب قد تطرق لكافة العناصر المدوّ  دلیل تقدیم المشوراتعندما یكون المتدرب على استعداد لتقییم مھاراتھ االستشاریة، یمكنك استخدام 
 .التقییمي العمود المسمى بــ بشكل مرٍض وقم بالتأشیر على أداءه ف المشورات

 
 
 
 
 
 
 

 مصادقة المدرب
 مع المستفیدات مع النماذج التشریحیة  
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 نعم  ال    نعم  ال   تم تنفیذ المھارات بكفاءة

       التوقیع

       التاریخ
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 تمارین لعب/ تمثیل األدوار: تقدیم المشورات الممكنة للمستفیدات من وسائل منع الحمل بعد الوالدة

 
دوار في تقدیم المشورة. ینبغي على المتدربین استخدام مواد الدورة فیما یلي بعض السناریوھات للعب/تمثیل األ

بروشورات توعویة أو تعلیمیة أو متعلقة بالمعینات الوظیفیة لتقدیم المشورة أثناء الممارسة؛  ةالتدریبیة وكذلك أی
ن سیناریوھات إضافیة استناداً إلى خبرتھم السابقة الداعمة لتقدیم المشورة في مجال وسائل ووقد یصمم المدرب

 تنظیم األسرة، والتعلیمات المقدمة من قبل المدرب.
 
،  حامل في الشھر السادس وتذھب بانتظام إلى ربیعاً تعمل مدرسة في مدرسة ابتدائیة 23دیبورا، ذات الــ  .1

عیادة رعایة الحوامل في مستشفى المرأة بالمقاطعة. وھي ال ترغب بإنجاب طفل ثاٍن بعد عامین أو ثالثة. بید 
أنھا ال تعرف وسیلة منع الحمل التي یمكن استخدامھا، إال أنھا تفكر بان على زوجھا استخدام الواقي الذكري. 

من الدورة التدریبیة الخاصة  ،سیدة ریفیرا، االستشاریة الصحیة في مستشفى المرأة بالمقاطعةالعادت مؤخرا 
تقدم تعلیمات توعویة وتثقیفیة في مجال وسائل تنظیم األسرة بعد وھي اآلن بعد الوالدة الوالب بخدمات تركیب

 الوالدة للمستفیدات من خدمات رعایة الحوامل.

 
a.  رشاد وتوجیھ دیبورا فیما یتعلق بخیاراتھا؟إكیف تستطیع السیدة ریفیرا 

 
 

b.  دیبورا؟المتاحة لخیارات الما ھي 
 
  
 
 
جدول إقامة العالقة الزوجیة تستخدم ھي وزوجھا الواقیات وكذلك  یبلغ عمره عام واحد، البنمینا، أم  .2

لمنع الحمل. ونصحتھا والدة زوجھا أنھا لن تحمل طالما أنھا ترضع طفلھا رضاعة طبیعیة، ولكنھا  كوسیلة
على الرغم من أنھما بالتأكید . فیساور الزوجین القلق الشدیدوحالیاً وجدت نفسھا اآلن حامالً في الشھر الرابع. 

ي وقت قصیر جداً وھم یفكران بعدم إنجاب أن یحظیا بھما معاً ف یضعا في الحسبانیریدان طفلین إال أنھما لم 
ربط االنابیب (لسیدة/ مینا لتعقیم إجراء من األطفال بعد والدة ھذا الطفل، ویودان أن یكبر الطفالن قبل  اً مزید

 شائعات حول اللّولب وأنھ یمكن أن یرتفع من مكانھ ویسبب الصداع. وبدالً تبادر إلى سمعھا . وقد )الرحمیة
ت بمحاولة أخذ حقن منع الحمل بعد والدة جنینھا. الدكتورة شیال تقدم المشورة للسیدة/ مینا كرھي تفمن ذلك ف

 حول كافة وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة، ولدى مینا الكثیر من التساؤالت حول اللّولب.
 

a. شیال معالجة المخاوف التي تساور مینا؟ ةكیف ینبغي على الدكتور 
 
 

b.  شیال تقدیمھا لمینا عن اللّولب؟ ةینبغي على الدكتورما ھي المعلومات التي 
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، حیث ربیعاً ویعمل زوجھا مزارعاً وقد وضعت طفلھا الثالث اللیلة الماضیة في المستشفى 23تبلغ أكیكي  .3

المباعدة بین والداتھا والتي تصب في مصلحة  منعرفت من االستشاریة الصحیة عن الفوائد والمزایا الناتجة 
 أكیكيأطفالھا، كما أنھا أیضاً تلقت معلومات حول األنواع المختلفة من وسائل منع الحمل.  صحتھا وصحة

وزوجھا ال یرغبان بإنجاب المزید من األطفال ولكن والدة زوجھا تعتقد أنھ ال ینبغي علیھما أن یستعجال في 
ئل تنظیم األسرة بعد الوالدة، اتخاذ القرار. عندما ُسئلت من قبل مقدمة الرعایة الصحیة بعد الوالدة عن وسا

ن زوجھا منتظر خارج العیادة مع والدتھ وطلبت من مقدمة إ :أخبرتھا أكیكي بأنھا مھتمة باللّولب وقالت
 الخدمة "من فضلك! ھل یمكنك التحدث إلیھما، أیضا؟"

 

 كیف یجب على مقدمة الخدمة التحدث مع العائلة حول رغبات المستفیدة؟ - أ
 
 
 

 المھمة التي یجب مناقشتھا؟. ما ھي بعض األمور - ب
 
  
 

دكتور شاب یدعى باساریبو وھو األستاذ المساعد في قسم أمراض النساء والتولید بالمستشفى  قام مؤخرا .4
حیث دشنت الحكومة الوطنیة حدیثاً  بعد الوالدة. تركیب اللّوالبالتعلیمي بحضور ورشة عمل حول خدمات 

اللّوالب بعد الوالدة. وبھذا الصدد أعرب  الدكتور باساریبو عن تحمسھ الشدید لتوفیر تركیب مبادرة لخدمات 
. وعندما وصلت اوكذلك تدریب المختصین بالمستشفى علیھ الذي یعمل فیھ المستشفىللنساء في خدمات ھذه ال

اھتمامات الدكتورة سانتوري، وھي بروفسورة في قسم أمراض النساء والوالدة، لغرض االطالع ومعرفة 
ارتفاع معدالت  إزاء قلقھاالحضور إلى مكتبھا لتعرب عن  منھالخصوص طلبت  الدكتور باساریبو بھذا
تركیب اللّوالب بعد الوالدة، فضال عن صعوبات تقنیات تركیب اللّوالب؛  الناجم عنالطرد وثقب الرحم 

، تركیب اللّوالب بعد الوالدةبخصوص الشدید ونصحت الدكتورة سانتوري الطبیب الشاب أن یتوخى الحذر 
 والتركیز على عملیات تعقیم المرأة بالمناظیر (ربط األنابیب الرحمیة) بدال من ذلك.

 
 لدكتور باساریبو تقدیم األدلة الجدیدة وتصحیح مفاھیم الدكتورة سانتوري الخاطئة؟لكیف یمكن  - أ

 
 
 

 مناقشتھا مع الدكتورة سانتوري؟ الواجب للدكتور باساریبوما ھي األشیاء األكثر أھمیة بالنسبة  - ب
 

 
 
 

 وائم مراجعة المھارات السریریة 

 تركیب اللّوالب  بعد خروج المشیمة (باستخدام األدوات) 
 ألف) 380(اللّولب النحاسي تي 
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 (تستخدم من قبل المتدربین والمدربین)

الفص�ل المناس�ب م�ن ال�دلیل المرجع�ي بغی�ة تعل�م وممارس�ة الخط�وات  بمعی�ة : قم بدراسة ھ�ذه األداة المتدربون
الصحیحة الالزمة لتقدیم ھذه المھارات اإلكلینیكیة؛ واطلب من زمالئك استخدام ھذه األداة من أجل المتابع�ة ف�ي 
 حین تق�وم أن�ت بالممارس�ة عل�ى النم�اذج التش�ریحیة واكتس�اب الخب�رة ج�راء التعام�ل م�ع المس�تفیدات؛ ویتوج�ب

 على زمالئك تقدیم تعلیقات محددة (تغذیة راجعة) باستخدام ھذه األداة لتوجیھ مالحظاتھم. 
 

: قم باستخدام ھذه األداة حینما یكون المت�درب ج�اھزاً وعل�ى اس�تعداد للخض�وع لتقی�یم الكف�اءة ف�ي ھ�ذه المدربون
 المھارات اإلكلینیكیة.   

" ، أو عالم�ة "م�رضٍ  إذا تم تنفی�ذ المھم�ة/ النش�اط بش�كل" في مربع االختیار الخاص بالحالة ضع عالمة "
 " ھذه المھمة/ النشاط. لم تٌالحظإذا " "Φ"، أو عالمة غیر مرضٍ  إذا تم تنفیذھا بشكل

 
 : تنفیذ الخطوة أو المھمة وفقاً لإلجراءات أو المبادئ التوجیھیة القیاسیة. مقبول/ مرضٍ 

: ع��دم الق��درة عل��ى تنفی��ذ الخط��وة أو المھم��ة وفق��اً لإلج��راءات أو المب��ادئ التوجیھی��ة غی��ر مقب��ول/ غی��ر م��رضٍ 
 القیاسیة. 
 : لم یقم المتدرب بتنفیذ الخطوة أو المھمة أو المھارة أثناء قیام المدرب بتقییم ذلك.لم تٌالحظ

 
المتدرب:__________________________ تاریخ 

 المالحظة:_______________________________

  

 (باستخدام األدوات) بتركیب اللّولب بعد خروج المشیمةالقائمة المرجعیة الخاصة 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

(ی�تم القی�ام بھ�ا قب�ل التعام�ل م�ع عملی�ات المخ�اض وال�والدة التق�دیمي  الع�رضأثناء المھام التي سیتم تنفیذھا 
 المھبلیة)

كوسیلة لمنع  مراجعة سجل المستفیدة لضمان التأكد أنھا فضلت استخدام اللّولب –1
 . الحمل

     

وفحصھا بشكل مناسب ومالئم بالنسبة تقدیم المشورة للمستفیدة التأكد بأنھ تم  –2
لتركیب اللّولب. (مالحظة: إذا لم یتم استشارة أو فحص المستفیدة إال أن األمر یبدو 

لھا اآلن وھي في حالة المخاض المبكر/ غیر النشط، فیتم تقدیم مریحاً بالنسبة 
 الخدمة إلحاقاً بالخطوة التالیة).

     

      تحیة المستفیدة بكیاسة واحترام وتقدیر. –3
      بأن المستفیدة ال تزال ترغب في استخدام اللّولب.   التأكد –4
التوضیح بأنھ سیتم تركیب اللّولب بعد الوالدة وخروج المشیمة وینبغي إجابة  –5

 أي سؤال قد تطرحھ المستفیدة. 
     

 وقبل تركیب اللّولبالتقدیمي المھام التي ینبغي تنفیذھا بعد العرض 
التأكد من توفر األدوات المعقمة الصحیحة والمستلزمات ومصدر الضوء  –6

(باستخدام األدوات)  بعد خروج المشیمة مباشرة تركیب اللّولبالمناسب لعملیة 
 العدة/ الصینیة الخاصة بتركیب اللّوالب بعد الوالدة. وجلب

     

التأكد من توفر اللّوالب في قسم الوالدة، وجلب لّولب معقم مع االحتفاظ بعبوة  –7
 . ةً ھذا اللّولب مغلفة إلى قبل القیام بتركیبھ مباشر
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 (باستخدام األدوات) بتركیب اللّولب بعد خروج المشیمةالقائمة المرجعیة الخاصة 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

(بما في ذلك استخدام نموذج  إجراء التدبیر الفعال أثناء المخاض والوالدة –8
 5التدبیر النشط للمرحلة الثالثة من الوالدةوالقیام بإجراء مخطط المخاض

)AMTSL للتأكد من عدم وجود الحاالت المرتبطة  الفحص الثاني) ، وتنفیذ
 بالوالدة التي تحول حالیاً دون تركیب اللّولب، وھي: 

 ساعة؛  18تمزق األغشیة ألكثر من  -
 التھاب المشیمة؛ -
 نزیف  مستمر بعد الوالدة.  -

     

في حال وجود أي من ھذه الحاالت، ینبغي التحدث مع المستفیدة والتوضیح لھا  –9
في ھذا الوقت؛ ویتم إعادة تقییم إمكانیة تركیب لھا  بأن تركیب اللّولب غیر آمنٍ 
قدم لھا أیضاً النصح والمشورة یُ أسابیع بعد الوالدة؛ واللّولب في غضون فترة ستة 

بشأن استخدام وسیلة أخرى لتنظیم األسرة بعد الوالدة (على األقل لالستخدام 
 المؤقت).

     

ساعد في والدة  الذيإذا سیتم تركیب اللّولب من قبل نفس مقدم الخدمة  –10
أو  المستفیدة، فیمكنھ االستمرار باستخدام نفس القفازات المطھرة بمستوى عالٍ 

  تكون قد تلوثت. ّال أالمعقمة لتركیب اللّولب شریطة 
 : أو

ساعد في عملیة  ذيال ذلكغیر للخدمة  خرآ مقدمإذا تم تركیب اللّولب من قبل 
وبعدئذ یتم لتدبیر النشط للمرحلة الثالثة من الةالدة الوالدة، یتوجب التأكد من إجراء

 أو المعقمة.  تعقیم الیدین وارتداء القفازات المطھرة بمستوى عالٍ 

     

یتم فحص التمزقات الحادثة لجدران العجان واألشفار والجدران المھبلیة؛  –11
وفي حالة وجود تمزقات تنزف، یتم عمل مشبك (ضاغطة) في منطقة النزیف 
إلیقاف ھذا النزیف ومن ثم مواصلة تركیب اللّولب. (یتم ترقیع التمزقات إذا لزم 

 تركیب اللّولب). بعداألمر 

     

 تركیب اللّولب
بأن المرأة جاھزة وعلى استعداد لتركیب اللّولب؛ وینبغي إجابة أي  التأكد –12

 سؤال قد تطرحھ المستفیدة وطمأنتھا إذا اقتضى األمر. 
     

ویتم ترتیب أدوات ومستلزمات تركیب  ةً إبقاء عدة/ صینیة اللّولب مفتوح –13
العبوة المعقمة وموضوع ما زال في اللّولب في مكان معقم؛ والتأكد بأن اللّولب 

غطاء الجراحي المعقم؛ ویتم وضع قماش جاف ومعقم على بطن البجانب منطقة 
 المرأة. 

     

یتم بلطف إدراج منظار سیمز الطبي (للفحص المھبلي) وتصویر عنق الرحم  –14
 من خالل الضغط على جدار المھبل الخلفي.

     

باستخدام ماسحة جدیدة وتنظیف عنق الرحم والمھبل بمحلول مطھر مرتین  –15
 في كل مرة. 

     

امسك بلطف الشفة األمامیة لعنق الرحم بملقط حلقي؛ (یمكن إزالة المنظار  –16
الطبي في ھذه المرحلة إذا لزم األمر)؛ وترك الملقط جانباً بحیث ال یزال ماسكاً 

 لعنق الرحم. 

     

، وھي مجموعة من التدخالت اإلكلینیكیة التي تتكون من تناول AMTSLالتدبیر الفاعل للمرحلة الثالثة من المخاض، ویُشار إلیھا باالختصار  5
 عالج موثر للرحم وشد الحبل السري المضبوط وتدلیك الرحم.

                                                           



 

 (باستخدام األدوات) بتركیب اللّولب بعد خروج المشیمةالقائمة المرجعیة الخاصة 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

إلى فتح عبوة اللّولب المعقمة من األسفل عن طریق سحب الغطاء البالستیكي  –17
 الثلث. الخلف بنحو 

     

قضیب المكبس وانبوب وكرت كٍل من استخدام الید المعقمة بالكامل إلزالة  –18
 تركیب اللّولب، في حین تمسك الید األخرى بعبوة اللّولب.

     

لإلمساك باللّولب داخل العبوة  بالید المعقمة بالكاملاستخدام ملقط المشیمة  –19
المعقمة؛ ویتم اإلمساك باللّولب من الحافة وبعنایة حتى ال تشتبك الخیوط مع 

 الملقط. 

     

      یتم بلطف رفع الشفة األمامیة لعنق الرحم باستخدام الملقط الحلقي.  –20
(تتداخل ھذه الخطوة مع الخطوة رقم  یتم إدخال اللّولب بلطف وتدریجھ ببطء –21
22  :( 

الذي یمسك  –تجنب لمس جدران المھبل، ویتم إدخال ملقط المشیمة -
 من خالل عنق الرحم إلى أسفل تجویف الرحم. –اللّولب

أدخل اللّولب بلطف وتعمق باتجاه نقطة الرحم (حیث تشعر بمقاومة  -
 جویف الرحم. طفیفة) إلى نھایة الجدار الخلفي للجزء السفلي من ت

محكم ویتم سحب الملقط الحلقي بلطف  بشكلٍ  اً یتم إبقاء ملقط المشیمة ثابت -
 خارج عنق الرحم ووضعھ في منشفة معقمة. 

     

 ): 23و 21(تتداخل ھذه الخطوة مع الخطوات رقم  رفع" الرحم" –22
وضع راحة الید األخرى على الجزء السفلي من الرحم (المنتصف، تماماً  -

 فوق عظمة العانة وتكون األصابع نحو قاع المھبل)؛ 
دفع الرحم بلطف إلى األعلى باتجاه البطن لتوسعة التجویف السفلي  -

 للرحم.

     

(تتداخل ھذه الخطوة مع  المھبلیة–تمریر اللّولب من خالل الزاویة الرحمیة –23
 ): 22الخطوة رقم 

وتحریك اللّولب بلطف إلى األعلى باتجاه قاع الرحم في  اً إبقاء الملقط ثابت -
 زاویة نحو السرة. 

(الید التي تمسك بملقط المشیمة) إلى األسفل  انزل الید المعقمة بالكامل -
المرور المھبلیة و–للسماح للملقط بالمرور بسھولة عبر الزاویة الرحمیة

 الشدید لعدم ثقب جدار الرحم.  توخي الحذرعبر تجویف الرحم، وینبغي 

     

شعر یاالستمرار بإدخال الملقط بلطف حتى یتم الوصول إلى قاع الرحم حتى  –24
بوجود المقاومة؛ ویتم تحسس الرحم من خالل جدار البطن للتأكد بأن  مقدم الخدمة

 اللّولب قد وصل إلى قاع الرحم. 

     

بینما یستمر الملقط بتثبیت الرحم، یتم الضغط على الكابس قلیالً نحو خط  –25
 المنتصف إلطالق اللّولب ووضعھ في قاع الرحم. 

     

االستمرار في فتح الملقط بشكل تدریجي وإخراجھ ببطء من تجویف الرحم  –26
عن طریق سحبھ بمحاذاة جدار الرحم، وینبغي االنتباه والعنایة لعدم تحریك اللّولب 

 أو سحب الخیوط عندما یتم إخراج الملقط.  

     

االستمرار في تثبیت الرحم حتى یتم سحب الملقط تماماً، ویتم وضع الملقط  –27
 في منشفة معقمة. 
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 (باستخدام األدوات) بتركیب اللّولب بعد خروج المشیمةالقائمة المرجعیة الخاصة 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

فحص عنق الرحم لمعرفة ما إذا كان أي جزء من اللّولب أو الخیوط مرئیة أو  –28
بارزة من عنق الرحم؛ وإذا ما لوحظ بروز أي منھما من عنق الرحم، یتم إزالة 
اللّولب باستخدام نفس الملقط الذي تم بھ تركیب اللّولب ووضعھ بداخل العبوة 

 المعقمة وإعادة تركیبھ.  

     

      أي تمزقات (بضع الفرج) إذا لزم األمر.  ترقیع –29
% 0.5نقل جمیع األدوات المستخدمة ووضعھا في محلول كلور بتركیز  –30

 بحیث تكون مغمورة تماماً. 
     

 المھام التي ینبغي إجراؤھا بعد تركیب اللّولب
الصحیة السماح للمرأة المستفیدة بالراحة لبضع دقائق وتعزیز البدء بالرعایة  –31

 الروتینیة بعد الوالدة بما في ذلك حثھا على الرضاعة الطبیعیة المباشرة.
          

      عملیة تركیب اللّولب بشكل مناسب. عن التخلص من المخلفات الناجمة  –32
%، بعد ذلك یتم 0.5غمس الیدین المرتدیة للقفازات في محلول كلور بتركیز  –33
 عن طریق خلعھن من الخارج إلى الداخل ویتم التخلص منھا. ة القفازات إزال

     

 
 
 
 
 

      یتم تنظیف الیدین بشكل صحي ومناسب.  –34
المستفیدة بأنھ تم تركیب اللّولب بنجاح واإلجابة عن أي سؤال ة إخبار وطمأن –35

سیتم مراجعة التعلیمات قبل خروجھا من العیادة/ المرفق  ھقد تطرحھ وإبالغھا بأن
 الصحي، وتزویدھا بالتعلیمات التالیة بالنسبة للوقت الراھن: 

 مراجعة اآلثار الجانبیة للّولب واألعراض الطبیعیة لما بعد الوالدة؛ •
إخبار المستفیدة  متى تكون العودة بشأن فحص/ فحوصات اللّولب/  •

 الفحوصات الخاصة بما بعد  الوالدة واألطفال حدیثي الوالدة؛ 
التأكید بأنھ یتوجب علیھا العودة إلى المرفق الصحي في أي وقت تساورھا أیة  •

 مخاوف أو تعاني من أعراض معینة؛
 لخاصة باللّولب (بي أیھ آي إن إس استعراض األعراض المعینة (التحذیریة) ا •

PAINS6 ؛( 
مراجعة كیفیة عملیة الفحص الخاصة بطرد اللّولب وما ینبغي القیام بھ في  •

 حالة الطرد؛ 
التأكد بأن المستفیدة تعي وتفھم التعلیمات الخاصة بما بعد عملیة تركیب  •

 اللّولب؛ 
 ستفیدة إذا لزم األمر؛ كتابة التعلیمات الخاصة بما بعد عملیة تركیب اللّولب للم •
 قدم للمستفیدة كرت یوضح نوع اللّولب الذي تم تركیبھ وتاریخ التركیب. •

     

؛ فكل حرف یمثل عالمة أو أعراض معنیة بحیث یتوجب لّولبالخاصة بال ) مفیداً في تذكر األعراض المعینة (التحذیریة)PAINSقد یكون اختصار الكلمة (  6
) یرمز إلى األلم في البطن أو A) یشیر إلى أن الوقت متأخر أو تعاني المرأة من حالة غیر طبیعیة أو نزیف حاد؛ الحرف (Pتقدیم الرعایة العاجلة لھا: فالحرف (

) العدوى أو العرضة للعدوى المنقولة جنسیاً أو أعراض عدوى الحوض مثل اإلفرازات المھبلیة Iند الجماع؛ حرف (التشنج البطني الحاد أو األلم الشدید في البطن ع
 لّولب) خیوط الSدرجة مئویة) أو أعلى من ذلك؛ ( 38فھرنھایت ( 100.4) الحالة لیست على ما یرام أو تعاني المرأة من حرارة مرتفعة بدرجة Nغیر الطبیعیة؛ (

 أطول أو أقصر من الخیوط الطبیعیة.مفقودة أو 

                                                           



 

رفاق كرت اللّولب (الذي إتسجیل المعلومات في سجل أو بیان المستفیدة و –36
ه للمرأة المستفیدة عند مغادرتھا للمرفق الصحي/ العیادة) بسجل ؤسیتم إعطا
 المستفیدة.

     

      تسجیل المعلومات في السجل/ السجالت المناسبة.  –37
 

 مصادقة المدرب
 مع المستفیدات مع النماذج التشریحیة  
 نعم  ال   نعم   ال   تم تنفیذ المھارات بكفاءة

       التوقیع

       التاریخ
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  التدبیر النشط للمرحلھ الثالثھ من الوالده  

 
 

 تركیب اللّوالب  أثناء الوالدة القیصریة  
 ألف) 380(اللّولب النحاسي تي 

 (تستخدم من قبل المتدربین والمدربین)
الفص�ل المناس�ب م�ن ال�دلیل المرجع�ي بغی�ة تعل�م وممارس�ة الخط�وات  بمعی�ة : قم بدراسة ھ�ذه األداة المتدربون

الصحیحة الالزمة لتقدیم ھذه المھارات اإلكلینیكیة؛ واطلب من زمالئك استخدام ھذه األداة من أجل المتابع�ة ف�ي 
 حین تق�وم أن�ت بالممارس�ة عل�ى النم�اذج التش�ریحیة واكتس�اب الخب�رة ج�راء التعام�ل م�ع المس�تفیدات؛ ویتوج�ب

 على زمالئك تقدیم تعلیقات محددة (تغذیة راجعة) باستخدام ھذه األداة لتوجیھ مالحظاتھم. 
 

: قم باستخدام ھذه األداة حینما یكون المت�درب ج�اھزاً وعل�ى اس�تعداد للخض�وع لتقی�یم الكف�اءة ف�ي ھ�ذه المدربون
 المھارات اإلكلینیكیة.   

" ، أو عالم�ة "م�رضٍ  إذا تم تنفی�ذ المھم�ة/ النش�اط بش�كل" في مربع االختیار الخاص بالحالة ضع عالمة "
 " ھذه المھمة/ النشاط. لم تٌالحظإذا " "Φ"، أو عالمة غیر مرضٍ  إذا تم تنفیذھا بشكل

 
 : تنفیذ الخطوة أو المھمة وفقاً لإلجراءات أو المبادئ التوجیھیة القیاسیة. مقبول/ مرضٍ 

: ع��دم الق��درة عل��ى تنفی��ذ الخط��وة أو المھم��ة وفق��اً لإلج��راءات أو المب��ادئ التوجیھی��ة غی��ر مقب��ول/ غی��ر م��رضٍ 
 القیاسیة. 
 : لم یقم المتدرب بتنفیذ الخطوة أو المھمة أو المھارة أثناء قیام المدرب بتقییم ذلك.لم تٌالحظ

المتدرب:__________________________ تاریخ 
 _____المالحظة:__________________________

 بتركیب اللّولب أثناء الوالدة القیصریةالقائمة المرجعیة الخاصة 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

 (یتم القیام بھا قبل إجراء الوالدة القیصریة)التقدیمي  أثناء العرضالمھام التي سیتم تنفیذھا 
لتأكد أنھا اختارت تركیب اللّولب كوسیلة لمن�ع ضمان امراجعة سجل المستفیدة ل –1

 الحمل. 
     

وفحصھا بش�كل مناس�ب ومالئ�م بالنس�بة تقدیم المشورة للمستفیدة التأكد بأنھ تم  –2
لتركیب اللّول�ب. (إذا ل�م ی�تم استش�ارة أو فح�ص المس�تفیدة إال أن األم�ر یب�دو مریح�اً 

غی��ر النش��ط، فی��تم تق��دیم الخدم��ة بالنس��بة لھ��ا اآلن وھ��ي ف��ي حال��ة المخ��اض المبك��ر/ 
 إلحاقاً بالخطوة التالیة).

     

      تحیة المستفیدة بكیاسة واحترام وتقدیر. –3

      بأن المستفیدة ال تزال ترغب في استخدام اللّولب.  التأكد –4

التوضیح بأنھ سیتم تركیب اللّولب بعد الوالدة وخروج المشیمة؛ وی�تم باختص�ار  –5
 اإلجراءات المتعلقة بذلك؛ وینبغي إجابة أي سؤال قد تطرحھ المستفیدة.وصف 

     

 المھام التي ینبغي تنفیذھا بعد العرض التقدیمي وقبل تركیب اللّولب
 ویحدث الرحمي؛ الشق خالل من یدویاً  تركیبھ یتم ،مالحظة: بالنسبة لتركیب اللّولب أثناء الوالدة القیصریة

 الرحمي. الشق ترقیع قبل بھ القیام یتم أنھ بید الثاني، والفحص المشیمة وخروج الوالدة بعد ھذا
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 بتركیب اللّولب أثناء الوالدة القیصریةالقائمة المرجعیة الخاصة 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

التأك��د م��ن ت��وفر األدوات المعقم��ة الص��حیحة والمس��تلزمات ومص��در الض��وء  –6
 بع�د خ�روج المش�یمة مباش�رة (باس�تخدام األدوات)،  المناسب لعملیة تركیب اللّولب

 العدة/ الصینیة الخاصة بتركیب اللّوالب بعد الوالدة. وجلب

     

التأكد من توفر اللّوالب في قسم الوالدة، وجل�ب لّول�ب معق�م م�ع االحتف�اظ بعب�وة  –7
 ھذا اللّولب مغلفة إلى قبل القیام بتركیبھ مباشرة.

     

الت�دبیر الوالدة وخروج المشیمة عن طریق الوالدة القیصریة والقی�ام ب�إجراء ا –8
للتأك�د م��ن  الفح��ص الث�اني) ، وتنفی�ذ AMTSLالنش�ط للمرجل�ة الثالث�ة م��ن ال�والدة(

 عدم وجود الحاالت المرتبطة بالوالدة التي تحول حالیاً دون تركیب اللّولب، وھي: 
 ساعة؛  18تمزق األغشیة ألكثر من  -
 التھاب المشیمة؛ -
 نزیف  مستمر بعد الوالدة. -

     

ھذه الحاالت ینبغي التحدث م�ع المس�تفیدة والتوض�یح لھ�ا  في حال وجود أي من –9
بأن تركیب اللّول�ب غی�ر آم�ٍن لھ�ا ف�ي ھ�ذا الوق�ت، وی�تم إع�ادة تقی�یم إمكانی�ة تركی�ب 
اللّولب في غضون فترة ستة أسابیع بعد الوالدة؛ وتق�دم لھ�ا أیض�اً النص�ح والمش�ورة 

ل��ى األق��ل لالس��تخدام بش��أن اس��تخدام وس��یلة أخ��رى لتنظ��یم األس��رة بع��د ال��والدة (ع
 المؤقت).

     

ی�تم فح��ص تجوی��ف ال��رحم بخص��وص التش��وھات الت��ي ق��د تح��ول دون تركی��ب  –10
 اللّولب. 
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 بتركیب اللّولب أثناء الوالدة القیصریةالقائمة المرجعیة الخاصة 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

 تركیب اللّولب
إبق��اء ع��دة/ ص��ینیة اللّول��ب مفتوح��ة وی��تم ترتی��ب أدوات ومس��تلزمات تركی��ب  –11

اللّول��ب ف��ي مك��ان معق��م؛ والتأك��د ب��أن اللّول��ب م��ازال ف��ي العب��وة المعقم��ة وموض��وع 
غطاء الجراح�ي المعق�م؛ وی�تم وض�ع قم�اش ج�اف ومعق�م عل�ى بط�ن البجانب منطقة 

 المرأة.

     

فتح عبوة اللّولب المعقمة من األسفل عن طریق سحب الغطاء البالستیكي إل�ى  –12
 .الثلثالخلف بنحو 

     

إلزال�ة ك�ٍل م�ن قض�یب المك�بس وانب�وب وك�رت  المعقمة بالكام�لاستخدام الید  –13
تركیب اللّولب، في حین تمس�ك الی�د األخ�رى رزم�ة اللّول�ب (الت�ي تثب�ت اللّول�ب ف�ي 

 الرزمة). 

     

م�ن خ�الل الق�بض عل�ى  المعقمة بالكاملاإلمساك باللّولب بنھایة األصابع بالید  –14
القضیب العمودي ب�ین أص�بع الس�بابة واألص�بع الوس�طى. (وبطریق�ة أخ�رى، یمك�ن 
اس��تخدام الملق��ط لإلمس��اك باللّول��ب م��ن الحاف��ة وأخ��ذ الح��ذر م��ن ع��دم تش��ابك خی��وط 

 اللّولب مع الملقط). 

     

تثبی��ت ال��رحم ع��ن طری��ق اإلمس��اك ب��ھ ف��ي ق��اع ال��رحم م��ن خ��الل ال��بطن بالی��د  –15
 األخرى. 

     

من خالل الشق الرحمي وتحریكھ نح�و  المعقمة بالكاملیتم إدخال اللّولب بالید  –16
 قاع الرحم.  

     

      وضع اللّولب في قاع الرحم. –17

یتم إخراج الید ببطء م�ن ال�رحم والیقظ�ة الش�دیدة م�ن ع�دم تحری�ك اللّول�ب م�ن  –18
 موضعھ عندما یتم إخراج الید. 

     

یتم توجیھ خیوط اللّولب نحو الجزء السفلي م�ن ال�رحم، وال ت�دفع ھ�ذه الخی�وط  –19
 من خالل قناة عنق الرحم أو یتم سحب اللّولب من نھایتھ. 

     

إغ��الق الش��ق الرحم��ي م��ع االنتب��اه إل��ى ع��دم ش��بك خی��وط اللّول��ب م��ع عملی��ة  –20
 الترقیع. 

     

 المھام التي ینبغي إجراؤھا بعد تركیب اللّولب
      التخلص من المخلفات الناجمة عن عملیة تركیب اللّولب بشكل مناسب. –21

%، بع�د ذل�ك ی�تم 0.5غمس الیدین المرتدیة للقفازات في محلول كلور بتركیز  –22
 إزالة القفازات عن طریق خلعھن من الخارج إلى الداخل ویتم التخلص منھا.

     

      یتم تنظیف الیدین بشكل صحي مناسب. –23

تسجیل المعلوم�ات ف�ي س�جل أو بی�ان المس�تفیدة  وارف�اق ك�رت اللّول�ب (ال�ذي  –24
الص��حي/ العی��ادة) بس��جل س��یتم إعط��اؤه للم��رأة المس��تفیدة عن��د مغادرتھ��ا للمرف��ق 

 المستفیدة .

     

      تسجیل المعلومات في السجل/ السجالت المناسبة. –25
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 بتركیب اللّولب أثناء الوالدة القیصریةالقائمة المرجعیة الخاصة 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

التأك���د ب���أن المس���تفیدة  تلق���ت تعلیم���ات م���ا بع���د تركی���ب اللّول���ب بع���د العملی���ة  –26
الجراحیة بیومین أو ثالثة أیام؛ وینبغي على الطبیة/ المسئولة ذات الص�لة القی�ام بم�ا 

 یلي:  
 مراجعة اآلثار الجانبیة للّولب واألعراض بعد الوالدة الطبیعیة؛ •
إخب����ار المس����تفیدة  مت����ى تك����ون الع����ودة بش����أن فح����ص/ فحوص����ات اللّول����ب/  •

 الفحوصات الخاصة بما بعد  الوالدة واألطفال حدیثي الوالدة؛ 
التش��دید والتأكی��د بأن��ھ یتوج��ب علیھ��ا الع��ودة إل��ى المرف��ق الص��حي ف��ي أي وق��ت  •

 ة مخاوف أو تعاني من أعراض معینة؛تساورھا أی
 استعراض األعراض المعینة (التحذیریة) الخاصة باللّولب (بي أیھ آي إن إس  •

7PAINS ؛( 
مراجعة كیفیة عملیة الفحص الخاصة بطرد اللوب وما ینبغي القیام بھ في حال�ة  •

 الطرد؛ 
التأك��د ب��أن المس��تفیدة  تع��ي وتفھ��م التعلیم��ات الخاص��ة بم��ا بع��د عملی��ة تركی��ب  •

 اللّولب؛ 
 أكتب للمستفیدة التعلیمات الخاصة بما بعد عملیة تركیب اللّولب إذا لزم األمر ؛  •
 قدم للمستفیدة كرت یوضح نوع اللّولب الذي تم تركیبھ وتاریخ التركیب. •

     

 
 مصادقة المدرب

 مع المستفیدات مع النماذج التشریحیة  

 نعم  ال    نعم  ال   تم تنفیذ المھارات بكفاءة

       التوقیع

       التاریخ

 

؛ فكل حرف یمثل عالمة أو أعراض معنیة بحیث یتوجب لّولب) مفیداً في تذكر األعراض المعینة (التحذیریة) الخاصة بالPAINSقد یكون اختصار الكلمة (   7
) یرمز إلى األلم في البطن أو Aة غیر طبیعیة أو نزیف حاد؛ الحرف () یشیر إلى أن الوقت متأخر أو تعاني المرأة من حالPتقدیم الرعایة العاجلة لھا: فالحرف (

) العدوى أو العرضة للعدوى المنقولة جنسیاً أو أعراض عدوى الحوض مثل اإلفرازات المھبلیة Iالتشنج البطني الحاد أو األلم الشدید في البطن عند الجماع؛ حرف (
 لّولب) خیوط الSدرجة مئویة) أو أعلى من ذلك؛ ( 38فھرنھایت ( 100.4تعاني المرأة من حرارة مرتفعة بدرجة ) الحالة لیست على ما یرام أو Nغیر الطبیعیة؛ (

 مفقودة أو أطول أو أقصر من الخیوط الطبیعیة.

                                                           



 
 تركیب اللّوالب في وقت مبكر بعد الوالدة

 ألف) 380(اللّولب النحاسي تي 
 (تستخدم من قبل المتدربین والمدربین)

الفص�ل المناس�ب م�ن ال�دلیل المرجع�ي بغی�ة تعل�م وممارس�ة الخط�وات  بمعی�ة : قم بدراسة ھ�ذه األداة المتدربون
الصحیحة الالزمة لتقدیم ھذه المھارات اإلكلینیكیة؛ واطلب من زمالئك استخدام ھذه األداة من أجل المتابع�ة ف�ي 

ویتوج�ب حین تق�وم أن�ت بالممارس�ة عل�ى النم�اذج التش�ریحیة واكتس�اب الخب�رة ج�راء التعام�ل م�ع المس�تفیدات؛ 
 على زمالئك تقدیم تعلیقات محددة (تغذیة راجعة) باستخدام ھذه األداة لتوجیھ مالحظاتھم. 

 
: قم باستخدام ھذه األداة حینما یكون المت�درب ج�اھزاً وعل�ى اس�تعداد للخض�وع لتقی�یم الكف�اءة ف�ي ھ�ذه المدربون

 المھارات اإلكلینیكیة.   
" ، أو عالم�ة "م�رضٍ  بالحالة إذا تم تنفی�ذ المھم�ة/ النش�اط بش�كل" في مربع االختیار الخاص ضع عالمة "

 " ھذه المھمة/ النشاط. لم تٌالحظإذا " "Φ"، أو عالمة غیر مرضٍ  إذا تم تنفیذھا بشكل
 

 : تنفیذ الخطوة أو المھمة وفقاً لإلجراءات أو المبادئ التوجیھیة القیاسیة. مقبول/ مرضٍ 
: ع��دم الق��درة عل��ى تنفی��ذ الخط��وة أو المھم��ة وفق��اً لإلج��راءات أو المب��ادئ التوجیھی��ة غی��ر مقب��ول/ غی��ر م��رضٍ 

 القیاسیة. 
 : لم یقم المتدرب بتنفیذ الخطوة أو المھمة أو المھارة أثناء قیام المدرب بتقییم ذلك.لم تٌالحظ

المتدرب:__________________________ تاریخ 
 _____المالحظة:__________________________

 بعد الوالدةالقوائم المرجعیة الخاصة بتركیب اللّولب في وقت مبكر 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

 المھام التي سیتم تنفیذھا في قسم رعایة ما بعد الوالدة (قبل القیام بإجراءات تركیب اللّولب).
مراجعة سجل المستفیدة لضمان التأكد أنھا فضلت استخدام اللّولب كوس�یلة لمن�ع  –1

 الحمل. 
     

وفحص�ھا بش�كل مناس�ب ومالئ�م بالنس�بة تقدیم المش�ورة للمس�تفیدة التأكد بأنھ تم 2-
 لتركیب اللّولب.

     

      تحیة المستفیدة بكیاسة واحترام وتقدیر. –3
اآلن یتوجب القیام بفحص وتقییم المستفیدة واستش�ارتھا بالنس�بة لتركی�ب اللّول�ب  –4

 بعد الوالدة، إذا لم یتم القیام بذلك من قبل. 
     

      التأكد بأن المستفیدة ال تزال ترغب في استخدام اللّولب.  –5
باختصار وصف اإلجراءات المتعلقة بتركی�ب اللّول�ب؛ واإلجاب�ة ع�ن أي س�ؤال  –6

 قد تطرحھ المستفیدة. 
     

التأك��د م��ن ت��وفر األدوات المعقم��ة الص��حیحة والمس��تلزمات ومص��در الض��وء  –7
 بع�د خ�روج المش�یمة مباشرة(باس�تخدام األدوات)،  المناسب لعملی�ة تركی�ب اللّول�ب

 العدة/ الصینیة الخاصة بتركیب اللّوالب بعد الوالدة. وجلب

     

التأكد من توفر اللّوالب في قسم الوالدة، وجل�ب لّول�ب معق�م م�ع االحتف�اظ بعب�وة  –8
 ھذا اللّولب مغلفة إلى قبل القیام بتركیبھ مباشرة.

     

 مھام ما قبل تركیب اللّولب (في غرفة التركیب)
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 بعد الوالدةالقوائم المرجعیة الخاصة بتركیب اللّولب في وقت مبكر 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

لعملیة تركیب اللّولب في وقت مبكر بعد الوالدة، فإن اإلجراءات تعتبر مشابھة جداً لتلك مالحظة: بالنسبة 
اإلجراءات الخاصة بتركیب اللّولب (باستخدام األدوات) بعد خروج المشیمة. إال أن ھناك بعض االختالفات 

المثال، بناًء على مدى وخصوصاً فیما یتعلق بالتغییرات التي تحدث بعد الوالدة في جسم المرأة؛ فعلى سبیل 
ارتداد الرحم، ینبغي على مقدم الخدمة األخذ بعین االعتبار استخدام الملقط الحلقي العادي لعملیة تركیب اللّولب 

 ألنھ قد یكون طویل بما فیھ الكفایة للوصل إلى قاع الرحم.
التأك��د م��ن ع��دم وج��ود الح��االت المرتبط��ة ب��الوالدة الت��ي تح��ول حالی��اً دون تركی��ب 
 اللّولب: 

 ساعة؛  18تمزق األغشیة ألكثر من  •
 التھاب المشیمة؛ •
 حمى النفاس؛  •
 نزیف مفرط غیر متوقف بعد الوالدة؛ •
الج��راح التناس��لیة الش��دیدة لدرج��ة أن ش��فاءھا والتئامھ��ا سیتض��رر م��ن ج��راء  •

تركیب اللّولب بعد الوالدة (یتم تأكید ذلك من خ�الل فح�ص األعض�اء التناس�لیة، 
 ).15الخطوة رقم 

     

في حال وجود أي من ھ�ذه الح�االت، ینبغ�ي التح�دث م�ع المس�تفیدة والتوض�یح  –10
لھا بأن تركیب اللّولب غیر آمٍن لھا في ھذا الوقت؛ ویتم إع�ادة تقی�یم إمكانی�ة تركی�ب 
اللّولب في غضون فترة ستة أسابیع بعد الوالدة؛ وتق�دم لھ�ا أیض�اً النص�ح والمش�ورة 

أخ��رى لتنظ��یم األس��رة بع��د ال��والدة (عل��ى األق��ل لالس��تخدام بش��أن اس��تخدام وس��یلة 
 المؤقت).

     

      التأكد بأن المستفیدة قد أفرغت للتو مثانتھا.  –11
مساعدة المستفیدة بالجلوس على سریر الجراحة وتغطی�ة أس�فل بطنھ�ا/ منطق�ة  –12

 الحوض. 
     

      مناسب إلى الرحم.تحدید مستوى/ طول الرحم والتأكد من وجود مدخل  –13
القیام بتنظیف وتعق�یم الی�دین وارت�داء القف�ازات المطھ�رة تمام�اً أو المعقم�ة ف�ي  –14

 كلتا الیدین. 
     

      فحص األعضاء التناسلیة بالنسبة للجراح/ الترقیعات.   –15
 تركیب اللّولب

ب��أن الم��رأة ج��اھزة وعل��ى اس��تعداد لتركی��ب اللّول��ب؛ واإلجاب��ة ع��ن أي  التأك��د –16
 سؤال قد تطرحھ المستفیدة وطمأنتھا إذا اقتضى األمر.

     

إبق��اء ع��دة/ ص��ینیة اللّول��ب مفتوح��ة وی��تم ترتی��ب أدوات ومس��تلزمات تركی��ب  –17
اللّول�ب ف�ي مك�ان معق��م؛ والتأك�د ب�أن اللّول�ب م��ا زال ف�ي العب�وة المعقم�ة وموض��وع 

غطاء الجراح�ي المعق�م؛ وی�تم وض�ع قم�اش ج�اف ومعق�م عل�ى بط�ن البجانب منطقة 
 المرأة.

     

الطبي (للفحص المھبلي) وتصویر عن�ق ال�رحم یتم بلطف إدراج منظار سیمز  –18
 من خالل الضغط على جدار المھبل الخلفي.

     

تنظیف عنق الرحم والمھب�ل بمحل�ول مطھ�ر م�رتین وباس�تخدام ماس�حة جدی�دة  –19
 في كل مرة. 
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 بعد الوالدةالقوائم المرجعیة الخاصة بتركیب اللّولب في وقت مبكر 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

امسك بلطف الشفة األمامیة لعنق الرحم بملقط حلقي؛ (مالحظة: قد تك�ون ثم�ة  –20
المزید من الضغط لتقریب الملقط أكثر مما یحتاج إلیھ تركیب اللّول�ب بع�د حاجة إلى 

خروج المشیمة بسبب أن عنق الرحم قد أصبح أكث�ر ص�البة وب�دأ ب�العودة إل�ى حال�ة 
 ما قبل الحمل.) (یمكن إزالة المنظار الطبي في ھذه المرحلة إذا لزم األمر).

     

      ماسكاً لعنق الرحم.ترك الملقط جانباً بحیث ال یزال  –21
فتح عبوة اللّولب المعقمة من األسفل عن طریق سحب الغطاء البالستیكي إل�ى  –22

 .  الثلثالخلف بنحو 
     

بالكام�ل إلزال��ة ك�ٍل م�ن قض�یب المك�بس وانب��وب  الح�رة الی�د المعقم�ةاس�تخدام  –23
 وكرت تركیب اللّولب، في حین تمسك الید األخرى بعبوة اللّولب. 

     

لإلمس��اك باللّول��ب داخ��ل العب��وة  بالكام��لالمعقم��ة بالی��د اس��تخدام ملق��ط المش��یمة  –24
المعقم��ة؛ وی��تم اإلمس��اك باللّول��ب م��ن الحاف��ة وبعنای��ة حت��ى ال تش��تبك الخی��وط م��ع 

 الملقط. 

     

      یتم بلطف رفع الشفة األمامیة لعنق الرحم باستخدام الملقط الحلقي.  –25
(تتداخل ھذه الخطوة مع الخط�وة رق�م  یتم إدخال اللّولب بلطف وتدریجھ ببطء –26
27  :( 

ال��ذي یمس��ك  –تجن��ب لم��س ج��دران المھب��ل، وی��تم إدخ��ال ملق��ط المش��یمة -
تجوی��ف ال��رحم. (مالحظ��ة: إذا أس��فل م��ن خ��الل عن��ق ال��رحم إل��ى  –اللّول��ب

ك��ان م��ن الص��عب تمری��ر ملق��ط المش��یمة عب��ر عن��ق ال��رحم، ق��د یك��ون م��ن 
 في توسیع فتحة عنق الرحم). الضروري استخدام الملقط الحلقي للمساعدة

أدخ��ل اللّول��ب بلط��ف وتعم��ق باتج��اه نقط��ة ال��رحم (حی��ث تش��عر بمقاوم��ة  -
 طفیفة) إلى نھایة الجدار الخلفي للجزء السفلي من تجویف الرحم.  

یتم إبقاء ملقط المشیمة ثابت بشكل محكم ویتم س�حب الملق�ط الحلق�ي بلط�ف  -
 خارج عنق الرحم ووضعھ في منشفة معقمة.

     

 ): 28و 26(تتداخل ھذه الخطوة مع الخطوات رقم  "رفع" الرحم –27
وضع راحة الید األخرى على الجزء السفلي م�ن ال�رحم (المنتص�ف، تمام�اً  -

 فوق عظمة العانة وتكون األصابع نحو قاع المھبل)؛ 
 دفع الرحم بلطف إلى األعلى باتجاه البطن لتوسعة التجویف السفلي للرحم. -

     

(تت�داخل ھ�ذه الخط�وة م�ع  المھبلی�ة–تمریر اللّولب من خالل الزاویة الرحمی�ة –28
 ):  27الخطوة رقم 

إبقاء الملقط ثابتاً وتحریك اللّولب بلطف إلى األعل�ى باتج�اه ق�اع ال�رحم ف�ي  -
 زاویة نحو السرة. 

(الی��د الت��ي تمس��ك بملق��ط المش��یمة) إل��ى األس��فل  المعقم��ة بالكام��لان��زل الی��د  -
المھبلی�ة والم�رور –ب�المرور بس�ھولة عب�ر الزاوی�ة الرحمی�ة للسماح للملقط

 عبر تجویف الرحم، وینبغي توخي الحذر الشدید لعدم ثقب جدار الرحم. 
 

(مالحظة: على الرغم من أن ھذه الخطوة تعتبر صعبة في وقت مبك�ر بع�د ال�والدة، 
 إال أنھ من الضروري أن یصل اللّولب إلى قاع الرحم). 

     

االستمرار بإدخال الملقط بلطف حتى یتم الوصول إلى قاع ال�رحم حت�ى یش�عر  –29
مقدم الخدمة بوجود المقاومة؛ ویتم تحسس الرحم من خ�الل ج�دار ال�بطن للتأك�د ب�أن 

 اللّولب قد وصل إلى قاع الرحم.
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بینم��ا یس��تمر الملق��ط بتثبی��ت ال��رحم، ی��تم الض��غط عل��ى الك��ابس قل��یالً نح��و خ��ط  –30
 المنتصف إلطالق اللّولب ووضعھ في قاع الرحم. 

     

االستمرار في فتح الملق�ط بش�كل ت�دریجي وإخراج�ھ ب�بطء م�ن تجوی�ف ال�رحم  –31
عن طریق سحبھ بمحاذاة جدار الرحم، وینبغي االنتباه والعنایة لع�دم تحری�ك اللّول�ب 

 أو سحب الخیوط عندما یتم إخراج الملقط.  

     

االستمرار في تثبیت الرحم حت�ى ی�تم س�حب الملق�ط تمام�اً، وی�تم وض�ع الملق�ط  –32
 في منشفة معقمة. 

     

فحص عنق الرحم لمعرفة ما إذا كان أي جزء من اللّولب أو الخیوط مرئی�ة أو  –33
بارزة من عن�ق ال�رحم؛ وإذا م�ا ل�وحظ ب�روز أي منھم�ا م�ن عن�ق ال�رحم، ی�تم إزال�ة 

نف��س الملق��ط ال��ذي ت��م ب��ھ تركی��ب اللّول��ب ووض��عھ ب��داخل العب��وة اللّول��ب باس��تخدام 
 المعقمة وإعادة تركیبھ.

     

فح��ص الترقیع��ات الت��ي أجری��ت بحس��ب م��ا تقتض��ي الحاج��ة والتأك��د م��ن ع��دم  –34
 تمزقھا.

     

% 0.5إزال��ة جمی��ع األدوات المس��تخدمة ووض��عھا ف��ي محل��ول كل��ور بتركی��ز  –35
 بحیث یتم غمرھا تماماَ.

     

 المھام التي ینبغي إجراؤھا بعد تركیب اللّولب
السماح للمرأة المس�تفیدة بالراح�ة لبض�ع دق�ائق واالس�تمرار بالرعای�ة الص�حیة  –36

 الروتینیة بعد الوالدة ورعایة األطفال حدیثي الوالدة. 
     

      التخلص من المخلفات الناجمة عن عملیة تركیب اللّولب بشكل مناسب. –37
%، بع�د ذل�ك ی�تم 0.5غمس الیدین المرتدیة للقفازات في محلول كلور بتركیز  –38

 إزالة القفازات عن طریق خلعھن من الخارج إلى الداخل ویتم التخلص منھا.
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 بعد الوالدةالقوائم المرجعیة الخاصة بتركیب اللّولب في وقت مبكر 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

      یتم تنظیف الیدین بشكل صحي ومناسب.  –39
إخبار وطمأنة المستفیدة  بأنھ تم تركیب اللّولب بنجاح واإلجاب�ة ع�ن أي س�ؤال  –40

قد تطرحھ وإبالغھا بأن سیتم مراجعة التعلیم�ات قب�ل خروجھ�ا م�ن العی�ادة/ المرف�ق 
 الصحي، وتزویدھا بالتعلیمات التالیة بالنسبة للوقت الراھن: 

 بعد الوالدة؛مراجعة اآلثار الجانبیة للّولب واألعراض الطبیعیة  •
إخبار المستفیدة  متى تكون العودة بشأن فحص/ فحوصات اللّولب/ الفحوصات  •

 الخاصة بما بعد  الوالدة واألطفال حدیثي الوالدة؛ 
والتأكید بأنھ یتوجب علیھ�ا الع�ودة إل�ى المرف�ق الص�حي ف�ي أي وق�ت تس�اورھا  •

 أیة مخاوف أو تعاني من أعراض معینة؛
 استعراض األعراض المعینة (التحذیریة) الخاصة باللّولب (بي أیھ آي إن إس  •

8PAINS ؛( 
مراجعة كیفیة عملیة الفحص الخاصة بطرد اللوب وما ینبغي القیام بھ في حال�ة  •

 الطرد؛ 
التأك��د ب��أن المس��تفیدة  تع��ي وتفھ��م التعلیم��ات الخاص��ة بم��ا بع��د عملی��ة تركی��ب  •

 اللّولب؛ 
 كتابة التعلیمات الخاصة بما بعد عملیة تركیب اللّولب للمستفیدة إذا لزم األمر؛  •
 قدم للمستفیدة كرت یوضح نوع اللّولب الذي تم تركیبھ وتاریخ التركیب. •

     

تسجیل المعلوم�ات ف�ي س�جل أو بی�ان المس�تفیدة  وارف�اق ك�رت اللّول�ب (ال�ذي  –41
مغادرتھ��ا للمرف��ق الص��حي/ العی��ادة) بس��جل س��یتم إعط��اؤه للم��رأة المس��تفیدة عن��د 

 المستفیدة .

     

      تسجیل المعلومات في السجل/ السجالت المناسبة.  –42
 

 مصادقة المدرب
 مع المستفیدات مع النماذج التشریحیة  
 نعم  ال   نعم   ال   تم تنفیذ المھارات بكفاءة

       التوقیع

       التاریخ

أعراض معنیة بحیث یتوجب  ؛ فكل حرف یمثل عالمة أولّولب) مفیداً في تذكر األعراض المعینة (التحذیریة) الخاصة بالPAINSقد یكون اختصار الكلمة (  8
) یرمز إلى األلم في البطن أو A) یشیر إلى أن الوقت متأخر أو تعاني المرأة من حالة غیر طبیعیة أو نزیف حاد؛ الحرف (Pتقدیم الرعایة العاجلة لھا: فالحرف (

دوى المنقولة جنسیاً أو أعراض عدوى الحوض مثل اإلفرازات المھبلیة ) العدوى أو العرضة للعIالتشنج البطني الحاد أو األلم الشدید في البطن عند الجماع؛ حرف (
 لّولب) خیوط الSدرجة مئویة) أو أعلى من ذلك؛ ( 38فھرنھایت ( 100.4) الحالة لیست على ما یرام أو تعاني المرأة من حرارة مرتفعة بدرجة Nغیر الطبیعیة؛ (

 مفقودة أو أطول أو أقصر من الخیوط الطبیعیة.

                                                           



 
 نموذج متابعة/ تتبع المھاراتلسریریة 

 
 استخدام نموذج متابعة/ تتبع المھارات السریریة الخاصة بتركیب اللّوالب بعد الوالدة

 
ینبغي علیكم كمتدربین تحقیق كفاءات متعددة أثناء الدورة التدریبیة الخاصة بتركیب اللّوالب؛ حیث أن ھذه 
المھارات تشتمل على الكفاءات المعرفیة والمھارات المتعلقة بذلك؛ وبھذا فإن ھذا النموذج سوف یساعدكم في 

 متابعة/ تتبع تنمیة تلك الكفاءات المطلوبة. 
 : قم بتعبئة معلوماتك الشخصیة في الجزء العلوي من الورقة. 4 إلى رقم 1البنود من رقم 

 
 : دّون ھنا درجتك الخاصة بتقییم المعرفة لما قبل الدورة التدریبیة. 5البند رقم 

 
 : دّون ھنا درجتك عندما تنھي تعبئة تقییم المعرفة في منتصف الدورة التدریبیة بنجاح.6البند رقم 

 
ك ومدربك استخدام ھذا النموذج لمتابعة/ تتبع تطور الكفاءات المتعددة على مدى الثالثة األیام یمكن: 7البند رقم 

 لھذه الدورة التدریبیة الخاصة بتركیب اللّوالب بعد الوالدة. 
 

عندما تتسنى لك فرصة ممارسة كل مھارة من المھارات لسریریة  على النماذج  مجموعة األعمدة األولى:
باستخدام القوائم المرجعیة للمھاراتالسریریة وعندما یبت السریري تقییمك من قبل المدرب  التشریحیة سیتم 

ویحدد مدربك بأنك جاھز وعلى استعداد للعمل والتعامل مع المستفیدات الفعلیات، اطلب منھ/ منھا وضع عالمة 
 على مربعات االختیارات المناسبة وتوقیع النموذج وكتابة التاریخ علیھ.

 
تعتبر تنمیة المھارات السریریة جراء التعامل مع المستفیدات أمراً أكثر تحدیاً في  ة األعمدة الثانیة:مجموع

شروط تركیب اللّوالب بعد الوالدة ویرجع ذلك إلى أنھ ال یمكن ترتیب وجدولة الحاالت بشكل منتظم أو في 
ذا عندما تتاح لك فرصة التعامل مع أي مواعید منتظمة؛ ولھذا قد تعمل مع مجموعات مختلفة من المدربین. وھك

حالة معینة تحت إشراف مدرب/ مدربة، قم بمشاركة ھذه النموذج معھ/ معھا إلثبات أنك أنھیت تطبیق المھارات 
بنجاح على النماذج المحددة. وعندما یبت ویحدد مدربك بأنك جاھز وعلى استعداد للعمل والتعامل مع المستفیدات 

 منھا وضع عالمة على المربعات/ الخانات المناسبة وتوقیع النموذج وكتابة التاریخ علیھ. الفعلیات، اطلب منھ/
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 نموذج متابعة/ تتبع المھارات اإلكلینیكیة الخاصة بتركیب اللّوالب بعد الوالدة

 
   االسم  .1
  الوظیفة  .2
   المرفق .3
  تاریخ التدریب .4
درجات قیاس مستوى المعرفة  .5

قبل الشروع في الدورة 
 التدریبیة

 
 

درجات تقییم المعرفة في  .6
 منتصف الدروة التدریبیة

 

 
 تقییم المھارات اإلكلینیكیة –7
 المستفیدات الفعلیات معالممارسة  النماذج التشریحیة معالممارسة  

 التاریخ موقع مؤھل التاریخ موقع *جاھز
تق��������������دیم النص��������������ح 

    والمشورة 
   

تركی�����ب اللّول�����ب بع�����د 
 خ�����������روج المش�����������یمة

 (باستخدام األدوات)
 

  
 

  

تركی�����ب اللّول�����ب بع�����د 
خ�����������روج المش�����������یمة 

 (التركیب الیدوي)
 

  
 

  

تركی����ب اللّول����ب أثن����اء 
    الوالدة القیصریة 

   

في وق�ت تركیب اللّولب 
    بعد الوالدة مبكر 

   

 
تمكن المت��درب م��ن بل��وغ مس��توى اإلنج��از ال��ذي یش��یر إل��ى ی��* ف��ي المھ��ارات العملی��ة الت��ي ی��تم ممارس��تھا، 

 لتعامل والممارسة مع المستفیدات الفعلیات.ل"استعداده" 
 

 
57          

 دلیل التدریبیة لتركیب بعد الوالدة      
 



 
 لسریریة إعداد المنضدة الخاصة بممارسة المھارات

الخاصة بتركیب اللّوالب بع�د السریریة یتم تركیب منضدة لممارسة المھارات اإلكلینیكیة في بدایة الدروة التدریبة
 :الوالدة ویتم استخدامھا لألنشطة المتعددة التي تتضمن ما یلي

 
ن ب��ین م��ا وبحی��ث یق��ارن المت��درب –النش��اط األول: م��ا ھ��و الش��يء المختل��ف بالنس��بة للّول��ب بع��د ال��والدة؟  •

ھ في منضدة ممارسة المھ�ارات وب�ین م�ا یعرفون�ھ ع�ن خ�دمات تركی�ب اللّوال�ب بع�د نھ ویالحظونیشاھدو
 والدة.  فترة زمنیة من ال

 
بحی��ث ی��تم تعری��ف المت��دربین بالتقنی��ة المناس��بة  –ع��رض تقنی��ة/ أس��لوب تركی��ب اللّوال��ب بع��د ال��والدة  •

 والصحیحة في حین یتم متابعة القوائم المرجعیة الخاصة بذلك. 
 

بحی��ث یعم��ل المت��دربون ف��ي  –الممارس��ة عل��ى النم��اذج الخاص��ة بخ��دمات تركی��ب اللّوال��ب بع��د ال��والدة  •
ارسون المھارات اإلكلینیكیة لتركیب ھذه اللّوالب ف�ي ح�ین ی�تم ت�دریبھم وتعل�یمھم م�ن قب�ل مجموعات ویم

 المدربین.
 

للمت��دربین االط��الع عل��ى األدوات والمس��تلزمات المطلوب��ة وك��ذلك الس��ریریة تت��یح منض��دة ممارس��ة المھ��ارات ا 
والتواصلیة بالنس�بة للتركی�ب الس�لیم والص�حیح للّوال�ب بع�د ال�والدة وینبغ�ي أن ی�تم السریریة الممارسات والسلوكیات

م�ن أج�ل محاك�اة جمی�ع خط�وات  اآلت�يإعداد ھذه المنضدة بشكل سلیم وصحیح بحسب م�ا ھ�و موض�ح ف�ي الش�كل 
 اإلجراءات الخاصة بتركیب اللّوالب بصورة صحیحة.
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 اللّوالب بعد الوالدة تقییم الدروة التدریبیة الخاصة بتركیب 
 

 )المتدربین(یتم تعبئتھا من قبل 
 

 یرجى اإلشارة إلى رأیك لمكونات الدروة التدریبیة باستخدام مقیاس التقییم التالي:
 
 

 ال أوافق بشدة –1         ال أوافق –2        ال تعلیق –3        أوافق –4       أوافق بشدة  –5
 

 مقیاس التقییم  مكونات الدورة 

الم�ذاكرة عل�ى ال�تعلُم وساعدني قیاس مستوى المعرف�ة قب�ل الش�روع ف�ي ال�دورة التدریبی�ة  –1
  بصورة أكثر فاعلیة. 

(أو الحد منھا) وأھمی�ة تنظ�یم  الوالداتلدي إدراك وفھم جید بالنسبة للمباعدة الصحیة بین  –2
األسرة/ تنظ�یم األس�رة بع�د ال�والدة، واعتق�د أن�ھ بإمك�اني تب�ادل ومش�اركة ھ�ذه المعلوم�ات م�ع 

 المستفیدات. 
 

أفھم وأع�ي مع�اییر فح�ص المس�تفیدة ویمكنن�ي التع�رف بدق�ة عل�ى المس�تفیدة الت�ي یناس�بھا  –3
  تركیب اللّولب. 

  كانت جلسات لعب/ تمثیل األدوار الخاصة بمھارات تقدیم المشورة مفیدة.   –4

بالنس��بة لممارس��ة تق��دیم المش��ورة م��ن خ��الل لع��ب/ تمثی��ل  وم��نظمٍ  ك��افٍ  ك وق��تٍ ل��ك��ان ھنا –5
  ).ناألدوار وكذلك مع المستفیدات (والمتطوعات إن وجد

ف��ي اكتس��اب فھ��م وادراك أفض��ل لكیفی��ة تركی��ب اللّوال��ب قب��ل التق��دیمي س��اعدني الع��رض  –6
  الممارسة مع النماذج التشریحیة. 

لقد اتاحت لي جلسات الممارسة العملیة مع النم�اذج التش�ریحیة فرص�ة العم�ل بس�ھولة ف�ي  –7
  تركیب اللّوالب مع المستفیدات الفعلیات. 

  والب مع المستفیدات. لممارسة تركیب اللّ  ومنظمٍ  كافٍ  ك وقتٍ لكان ھنا –8

إن نھ�ج الت�دریب التف�اعلي المس�تخدم ف��ي ھ�ذه ال�دورة التدریبی�ة س��ھّل ل�ي تعل�م كیفی�ة تق��دیم  –9
  الخدمات الخاصة بتركیب اللّوالب. 

ل�تعلم  اً إن الوقت المتاح والمخصص لھذه الدورة التدریبی�ة ومكوناتھ�ا المختلف�ة ك�ان كافی� –10
  كیفیة تقدیم الخدمات الخاصة باللّوالب. 

  أشعر بالثقة في القیام بتركیب اللّوالب بعد خروج المشیمة (باستخدام األدوات) –11
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  أشعر بالثقة في القیام بتركیب اللّوالب بعد خروج المشیمة (بشكل یدوي) –12

  أشعر بالثقة في القیام بتركیب اللّوالب أثناء الوالدة القیصریة.  –13

  بعد الوالدة. في وقت مبكر أشعر بالثقة في القیام بتركیب اللّوالب  –14

ح�دوث الع�دوى الموص�ى بھ�ا  عمن� /الوقای�ةبأشعر بالثقة في إجراء الممارسات الخاص�ة  –15
  ب. أثناء عملیات تقدیم خدمات تركیب اللّوال

أشعر بالثق�ة ف�ي إج�راء المتابع�ات الروتینی�ة الخاص�ة بتركی�ب اللّوال�ب بع�د ال�والدة عل�ى  –16
  أسابیع وتحدید المشاكل المحتملة والتعامل معھا (أو إحالتھا).  6إلى  4مدى 

 (انظر الصفحة التالیة)
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 التعلیقات اإلضافیة 

 (ولماذا) من أجل تحسین الدورة التدریبیة؟ إضافتھاما ھي المواضیع (إن وجدت) التي ینبغي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ولماذا) من أجل تحسین الدورة التدریبیة؟ حذفھاما ھي المواضیع (إن وجدت) التي ینبغي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عقد ھذه الدورة التدریبیة؟ تحسینما الذي ینبغي القیام بھ من أجل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلى  1تراه مناسباً (بالنسبة للبنود من  تقییمعن أي  اإلیضاحاتكما یرجى منك عدم التردد في تقدیم المزید من 
16.( 
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