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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

 مـقـدمــة
 

نھ من الممكن أ، حیث قد ال تدرك العدید من النساء مخاطر تعرضھن للحمل مرة أخرى خالل فترة ما بعد الوالدة
بعد الوالدة. وقد ترغب النساء بعد الوالدة في المباعدة بین الوالدات  أسابیع 6إلى  4مبكراً في غضون  حدوث الحمل

الالحقة أو في الحد منھا، باإلضافة إلى رغبتھن في استخدام وسائل منع الحمل، إال أن معظم النساء في البلدان 
، فربما راد أَُسَرھُنأفالنامیة ال یحرصن على ذلك. وبما أن األمھات غالبا ما "ینشغلن كثیراً" في رعایة صغارھن و

الخاطئ بأنھن غیر معرضات للحمل طالما أنھن یمارسن الرضاعة الطبیعیة. وعالوة على  االعتقادیطغى علیھن 
عندما یذھبن إلى و ،ذلك، ھناك بعض األمھات في حیرة من أمرھن بشأن خیارات وسائل منع الحمل المتاحة

ألنھن أصبحن حامالت مرة  ؛ما یكون الوقت متأخراً جداً  غالباً  ،المرافق الصحیة بھدف منع حدوث حمل قادم
 .وربما حدث الحمل خالل فترة قصیرة جداً بعد الوالدة السابقةأخرى، 

 

)، 1شھراً، منذ الوالدة إلى الحمل القادم 24عندما تكون فترة المباعدة بین الوالدات متقاربة من بعضھا البعض (<
والناجم عن اآلثار الصحیة الضارة للحمل المتتابع. ولذا تساھم وسائل تنظیم للخطر المتزاید  ھاعیتتعرض األم ورض

من  اوتمكینھ المرأةاألسرة، والمشتملة على وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة، في إنقاذ األرواح من خالل مساعدة 
سرة بعد الوالدة على ، وعلى ھذا النحو تنطوي وسائل تنظیم األسرة/ وسائل تنظیم األھتأخیر 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 
عد الوالدة لألم كل ما سنحت الفرصة. وبشكل مثالي، یبدأ تقدیم المشورة لألم المشورة المتعلقة بوسائل تنظیم األسرة ب

على سبیل المثال خالل زیارتھا لمراكز الرعایة الصحیة، وینبغي أن یستمر تقدیم الخدمات حتى وأثناء فترة الحمل؛ 
 المحتملة.في فترة ما بعد الوالدة، إلجراء المتابعة الروتینیة وإیجاد الحلول للمشاكل الصحیة 

 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  ،لك)حد منھا، إذا توفرت الرغبة بذ(أو ال 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
م وتزویدھم والتعامل معھم بلطف واحترا المرأة أو الزوجین في جمیع مراحل اإلجراءات ومؤازرة دعم .3

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

 مناسبة لھم.
 

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

دوم تستطیع المرأة مغادرة المرفق الصحي بعد الوالدة ولدیھا وسیلة آمنة للغایة وذات مفعول ی ،قصیرة جداً 
 .قصیرة األجلطویالً، على عكس وسائل منع الحمل المؤقتة 

 

تھدف ھذه الدورة التدریبیة إلى إنقاذ األرواح من خالل إعداد مجموعة من مقدمي الخدمات المؤھلین الذین 
نظیم ال یتجزأ من البرنامج الشامل لوسائل ت كجزءٍ وبجودة عالیة  بعد الوالدة لّوالبالتركیب یمكنھم تقدیم خدمات 

 األسرة بعد الوالدة.

 )2009(فترات الحمل الوالدات/ بحسب التوصیات الصادرة من منظمة الصحة العالمیة بخصوص الفترات الصحیة للمباعدة بین   1
 یب بعد الوالدةألف في الترك 380النحاسي تي  لّولبتشیر التوصیات الحالیة إلى استخدام ال  2
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

 بعد الوالدةلّوالباللمحة عامة عن الدورة التدریبیة الخاصة بتركیب 
 التدریبیة الدورة وصف مقرر
 التدریبیة قبل بدء الدورة

 یمكنك! بعد الوالدة لّوالبتركیب الالمقدمة لحاالت  اإلكلینیكیةمھارات الخاصة بالتدریبیة الدورة الفي  مرحبا بك
عن  تماماً بطریقة مختلفة  ھذه الدورة تنفیذسیتم  :أوال. بھاحول الدورة قبل الشروع  األمورمن فھم بعض  االستفادة

 :بسبب فیھا حاضر كعلى افتراض أن –الدورات التدریبیة التقلیدیة
 ؛بعد الوالدة لّوالبتركیب التقدیم خدمات ب اھتمامك 
 تحسین ، وبالتالي بعد الوالدة لّوالبتركیب الت تقدیم خدمابالخاصة  كمھاراتتك وفي تحسین معرف رغبتك

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

 

. والتدرب اتیة للتعلمو، مما یساعد على خلق بیئة معالیةبطبیعة تشاركیة وتفاعلیة تتمتع الدورة ، وبناًء على ذلك
 معلوماتكأو  ولیس على معرفتك ئكأداخالل الدورة ستركز بشكل أكبر على  كراتوتقییم مھاقدراتك  تنمیةإن  :ثانیا

وال ینتظرون من ھم فقط  على تقدیم خدمات آمنة وفعالة اً قادرمھنیاً  یستحقون كادراً  المستفیدینوذلك ألن  ؛المكتسبة
یق أقصى قدر من فعالیة وكفاءة سیتم استخدام مجموعة متنوعة من التقنیات التعلیمیة لتحق :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

 

 الدورة التدریبیةتصمیم 
 الرعایةمقدمي الجید لتأھیل الوعداد اإلمن أجل  ھذه اإلكلینیكیة مھاراتالخاصة بالتدریبیة الدورة التم تصمیم 
 :[على سبیل المثال خدمات رعایة األمومة وحدیثي الوالدة واألطفال ومقدمیأتي  في المقام األولالصحیة (و

ن على تقدیم ی) القادراألخرونالفنیین  ویلیھم األخصائیونالقابالت واألطباء] –الممرضاتو القابالت
حمل للمرأة أثناء فترة التقدیم المشورة ب ابتداءً  –بعد الوالدةللمرأة  لّوالبالتركیب في  عالیة الجودة تخدما

وطوال فترة . بعد الوالدة أسابیع 6–4خالل  لّولبالتركیب ل األولى متابعةال واالستمرار في) بطریقة مثالیة(
وتنمیة طویر والطرق الرامیة إلى تاألسالیب استخدام مجموعة متنوعة من یقوم المدرب ب التدریبیة الدورة

تنمیة المھارات األساسیة وعملیات سالیب موجز ألوصف فیما یلي . ویرد موتقییم أدائھ المتدربینمھارات 
 تقییم األداء.و

 

 تحدیث المعرفة
  ةبصورة مقتضب متقییمھوالرئیسیة للدورة  على السماتدربین المت تعریفخالل صباح الیوم األول، یتم 

) معیاري وموحد تحریرياختبار ك التدریبیة الدورة في الشروعقیاس مستوى المعرفة قبل باستخدام (
إلى  واستناداً . بعد الوالدة لّوالبتركیب الخدمات الخاصة بتقدیم  والجماعیةالفردیة معارفھم لتحدید وذلك 

في ھذا  )ةوالجماعلفرد المعرفة لیم قیتالتي 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 لدورةا موجز /التدریب مواعید جدول على إدخالھا ینبغي

 .واألنشطة لمواضیعل
 معاییر لتحقیق الدورة من االستفادة یمكنھ كیف ویوضح الذاتي لتعلُما خطة متدرب كل یضع 

 .الوالدة بعد  لّوالبال بتركیب الخاصة األداء
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

 ومناقشات تفاعلیة وأنشطة أخرى تھدف إلى  تقدیمیة عروض الدورة علىمكون المعرفة في مل تیش
 األدلةالقائمة على لومات أحدث المع والحصول على التطبیق العمليتطویر على  المتدربینمساعدة 

 .عموماً و بعد الوالدة خصوصاً  لّوالبالوالشواھد المتعلقة بتركیب 
 

  المناقشات  ة أثناءالمعرفة بصورة غیر رسمی القائمة على یةمیالتعل العملیة فيالمنجز یتم تقییم التقدم
تقییم المعرفة في ( دمعیاري وموح 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 المحرزة. عیضاالمو

 اإلكلینیكي بمراجعةمدرب ال یقومولى، ٪ في المحاولة األ85أقل 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 ،المعلومات المطلوبة
 من الدورة.

 

 المھارات تنمیة وتقییم 
 لّوالبالتركیب تقدیم خدمات لالجوانب الرئیسیة  على اتعیادالوالتعلیم والتدریب  اتالمنعقدة في قاع الجلساتتركز 

خدمات تقدیم في سیاق  لّوالبال والقیام بتركیب، لمستفیداتافحص وتقدیم المشورة  :(على سبیل المثال بعد الوالدة
 :كل المحتملة خالل فترة المتابعة)المشاغیرھا من آلثار الجانبیة ووإیجاد الحلول لالتولید الروتینیة، 

 

  ًدلیل  مستخدمین" (على نماذج تشریحیة) عن طریق المحاكاةمھارات "بممارسة ال سیقوم المتدربون أوال
یبینان  نیالمتسمین بالتفصیل، خطوة بخطوة، واللذالسریریةلمھاراتوالقوائم المرجعیة ل تقدیم المشورات

فھم یتعلمون  وھكذا،. بعد الوالدة لّوالبتركیب الو لمستفیداتا حصفوالمشورة لتقدیم ات الرئیسیة الخطو
دون و معیاریة وموحدةبسرعة أكبر وبطریقة بعد الوالدة  لّوالبالتركیب المھارات الالزمة لتقدیم خدمات 

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

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

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

 

 لـالمؤھ
، الدورةمتطلبات وأنجز قد حقق  المتدربن یصرح فیھ أالمدرب من  اً صادر اً بیان یعتبر 3على الرغم من أن المؤھل

تقان إظھار التمكن واإلالمدرب. ویستند المؤھل على و 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  
 كما (ریة السریالمھاراتتنفیذ و بعد الوالدة لّوالبتركیب البشأن في تقدیم المشورات  المقنع: األداء ھاراتالم

 .في القوائم المرجعیة) ورد
 (الممارسة) بعد الوالدة لّوالبتركیب الل ت على توفیر خدمات آمنة وفعالةاقدرالر اظھإ: تقدیم الخدمات 

 السریریةالوضعیة في 
 معسبق تعلمھ كل ما ل ھمكیفیة تطبیقومالحظة من خالل مراقبة درب فقط لكفاءة المتیمكن أن یتم التحدید الحقیقي 

 لمستفیدات الفعلیات.ا

 التدریبیة الدورةإنھاء بعد ما 

 یة.نمعالمنظمات المن قبل الخدمات الصحیة الحصول على الشھادات  يمقدمیمكن ل. ال یقتضي منح الشھادات فحسبالمؤھل   3
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شھر إلى شھرین بعد في غضون أن یقوم المدرب بمالحظة وتقییم المتدربین في أماكن عملھم من المستحسن 
. (على الدورةالمستخدمة في  السریریھلمھارات والقوائم المرجعیة ل المشوراتتقدیم دلیل وذلك باستخدام نفس  التأھیل؛

بفترة  بعد االنتھاء من التدریبالكفء والماھر  الخدمة الصحیة من قبل مقدم المتدربین مالحظةتقدیر ینبغي أقل 
التغذیة یعطي فقط ال أنھ  :أوالً  نجملھا فیما یـأتي: لعدة أسباب ذا أھمیةھذا ویعتبر تقییم ما بعد الدورة  ،)وجیزة

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

في مجال موھا التي تعلجدیدة المھارات وتطبیق التنفیذ ب أو المعوقات التي تطرأ في مرحلة البدء عند القیاممشاكل ال
وبنفس  :ثانیاً موظفي الدعم). النقص في أو  المستلزمات الطبیةدوات أو النقص في األبسبب مثالً: تقدیم الخدمات (

مدى حول  والھامةالمعلومات األساسیة ب مركز التدریبھذا التقییم  یزود السریري عبر المدربوالقدر من األھمیة، 
 تحسین سیكون من السھل وبتقدیم مثل ھذا النوع من التغذیة الراجعةلیة. التدریب ومالءمتھ للظروف المح كفاءة

دون ، وبومقدمي الخدماتالمحلیة احتیاجات المجتمعات   –على نحو أفضل  –تلبيلبطریقة ھادفة وتطویرھا البرامج 
تقدیم  حتیاجاتال  یمتومتسماً بالركود وال 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 السریریھ  التعلیمیة التدریبیةالدورة  ھذه تم تصمیم
 :وبارعین في
  /بعد الوالدة. لّوالبتركیب الوخدمات عد الوالدة تنظیم األسرة بوسائل زواج حول األتقدیم المشورة للنساء 
  الھ اً مناسب اً خیار لّولبال التي تحول دون جعل الظروفأو  من خلوھا من السماتللتأكد المستفیدة فحص. 
 لوقایة/ لالمالئمة في الوقت الذي یتم فیھ تطبیق اإلجراءات  مختلفة بعد الوالدة أوضاعفي  لّوالبال تركیب

ویكون المشیمة)،  خروجمن ائق دق 10(في غضون  : التركیب بعد خروج المشیمةمنع حدوث العدوى
)، الوالدة القیصریة(أثناء  والدة قیصریةالتركیب في وجود  ،یدویاً  أو (ملقط)التركیب إما بالجفت 

 .الوالدة)بعد ساعة  48 ولكن خالل لیس مباشرةً بعد الوالدة ( في وقت مبكروالتركیب 
  لّوالبالاستخدام  عنالناجمة والمشاكل المحتملة األخرى لجانبیة معالجة االعراض ا. 

 

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

 .خالل فترة ما بعد الوالدة لّوالبلالصحیح  التركیب
 بعد  لّوالبالتركیب الالزمة لتقدیم خدمات  والسلوكیاتبالمعارف والمھارات  بالمتدرتزوید إلى  وتسعى

 .الوالدة
 

 تعلیمالو تدریبالأھداف 
 على: قادراً درب المت التدریبیة سیكون بحلول نھایة الدورة

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

  من ): مباشرةً  بعد الوالدةأو  4فترة زمنیةمرور (بعد  لّوالبالتركیب حول المعلومات األساسیة وتقدیم شرح
ومعاییر األھلیة الطبیة ومعاییر  ؛مزایا والقیود والسمات العامة األخرىالوآلیة العمل و واألمان ةفعالیناحیة ال

  .للمرأة المناسبھو الخیار  لّولبالما إذا كان تحدید  المستفیدات التي تستخدم فيتقییم 
  ما بعد الوالدةفترة في سیاق  لّولبالاستخدام  أھمیة وممیزاتشرح. 

 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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 بشكل عام ،تنظیم األسرة بعد الوالدةالمرأة الحامل بخصوص استخدام وسائل المشورة المناسبة وتقییم  تقدیم، 
 .على وجھ الخصوص ،بعد الوالدة لّوالبال وتركیب

 بعد وقت مبكر في أو النشط غیر/ المبكر المخاض وقت في للمرأة فحص وإجراء المناسبة المشورة دیمتق 
 .لّولبال تركیب بخصوص  الوالدة

  لّولبالعملیة تركیب  منع حدوث العدوى الناجمة أثناءلوقایة/ لالمالئمة تطبیق اإلجراءات. 
  ویدویاً  أو طملقإما بال (بعد خروج المشیمة  لّولبالالقیام بتركیب.( 
 أثناء الوالدة القیصریة. لّولبالبتركیب  القیام 
 بعد الوالدة في وقت مبكر لّولببتركیب ال القیام. 
  لّولبالتقدیم المشورة والرعایة الصحیة المناسبة لفترة ما بعد تركیب. 
  معالجتھا.یفیة وك بعد الوالدة لّولبالتركیب  عنالناجمة  والمضاعفات المحتملة االعراض الجانبیة وصف 
  بعد الوالدة لّوالبتركیب الالخاصة بعالیة ال الجودة ذيبرنامج الوصف تنظیم وإدارة. 

 

 میالتدریب/ التعل طرق
  في مجموعات.مناقشة الو التوضیحیةالمحاضرات 
 تمارین الفردیة والجماعیةال. 
 .لعب/ تمثیل األدوار 
 التشریحیة.استخدام نماذج (الحوض) ب الممارسة عن طریق المحاكاة 
 بعد الوالدة لّوالبالوتركیب فحص الالمشورة وتقدیم (مع التركیز على السریریة األنشطة اإلرشادیة(. 

 

 یةمیمواد التعلال
 :اآلتیةلیتم استخدامھ مع المواد  التدریبیة ھذا الدورة كتیبصمم 
  :بعد الوالدة الحمل منع  لّوالبالخدمات تركیب الدلیل المرجعي )PPIUD(: الخاص مرجعي اللیل دال

 .)Jhpiego 2010( الصحیة الرعایة مقدميب
  (األجھزة الرحمیة) بعد  لّوالباإلكلینیكیة المتعلقة بتركیب الإنشاء وإدارة الخدمات الخاصة بمعاییر األداء

 .دلیل)الفي  المتضمنة( الوالدة
 الموضوعةیة النحاس )ألف 380ي تالنحاسي  لّولب(ال لّوالبوال بعد الوالدة لّوالبمجموعة لوازم تركیب ال 

 .عبوات معقمة في
  بعد الوالدة. لّوالبالتركیب ممارسة الخاصة بالنماذج التشریحیة 

 

 المتدربینمعاییر اختیار 
 :ھم الصحیة والذین الرعایةمقدمي من  واھذه الدورة أن یكونینبغي على المتدربین في 

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

 لم یصبح (إذا  بعد فترة زمنیة من الوالدة لّوالبالبتقدیم خدمات تركیب وإزالة  على درایة ومعرفة
ات للممارسكاٍف  إلتاحة وقتٍ التدریبیة الدورة  تمدید فترة ینبغيالخدمات، ھذه تقدیم بارعین في  نوالمتدرب

 السریریة ؛
  بعد الوالدة لّوالبتركیب اللتقدیم خدمات  الالزمة والسلوكیاتواكتساب المھارات  معلوماتھملتحدیث على استعداد . 
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

والبتقديم خدمات تركيب اليعد 
ّ
خصائيين اايتطل جهد مشترككبعد الوالدة في الغالب  ل

ٔ
 ب توفر المعرفة والمهارات والسلوكيات في اال

نه تم كلمتدربين والمهنيين الصحيين بمختلف تخصصاتهم، السريريين 
ٔ
سرة. وعلى الرغم من ا

ٔ
و تنظيم اال

ٔ
مرشدي ومستشاري الصحة العامة ا

خصائي اإلكلينيكي مثل  متخصصة، فمن السهل تعديله وتهيئته لتدريب فرق مكونة من تصميم هذا البرنامج لمهنة صحية
ٔ
، اال

ً
شخصين (مثال

خصائي اإلكلينيكي مثل 
ٔ
و المساعد الصحي) في جميع جوانب توفير خدمات تركيب ال االستشاري القابلة، وغير اال

ٔ
والبا

ّ
 بعد الوالدة. ل

 

و تركيب ال
ٔ
 بتقديم المشورة ا

ً
والبقد تتفاوت خلفية ومهارة وقدرة الشخص الذي يقوم فعال

ّ
خر، وذلك بحسب السياسات  صحيٍ  من مرفٍق  ل

ٓ
إلى ا

يتم توفير الفرص الرامية للتدريب وممارسة مجموعة الخدمات المتعلقة بتركيب  :الوطنية والبرمجية لمقدمي الرعاية الصحية الُمَدَرِبين. وبالتالي
والبال
ّ
الت ومتابعة المستفيدات. وحتى لو لم منع حدوث العدوى وحفظ السجالوقاية/ والسريرية بعد الوالدة، ومنها: المشورات والمهارات ل

كيد ضمان نقل المهارات معرفة وال االطالعيتسنى للمتدرب تنفيذ المهمة المحددة في مكان عمله فهو بحاجة إلى 
ٔ
بالمتطلبات كي يساعد على تا

داء  يع المتدربينلجمولذلك تتيح هذه الدورة فرصة سانحة  ؛الجديدة إلى مكان العمل وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية
ٔ
و القيام با

ٔ
لمالحظة ا

منة والفعالة لتركيب ال
ٓ
والبجميع المهام المرتبطة بتقديم الخدمات اال

ّ
  بعد الوالدة. ل

 

 تقییمالطرق 
 المتدرب
 أخذ الدورة التدریبیة وفي منتصفھا. تقییم المعرفة قبل 
  بعد الوالدة مباشرة)و أثناء الحمل( المشوراتتقدیم دلیل. 
 بعد الوالدة لّوالبتركیب ال خدماتالخاصة بتقدیم السریریة لمھاراتلة یالمرجعقوائم ال: 

 تقنیة األدوات. –بعد خروج المشیمة  لّولبتركیب ال 
 التقنیة الیدویة. –بعد خروج المشیمة لّولبتركیب ال 
 أثناء الوالدة القیصریة لّولبتركیب ال. 
 بعد الوالدة.في وقت مبكر  لّولبتركیب ال 

 

 التدریبیةالدورة 
  متدربكل تعبئتھ من قبل تقییم الدورة (یتم نموذج( 

 

 التدریبیة مدة الدورة
  ،جلساتست یتخللھا ثالثة أیام. 
  ونوع الحاالت.بما یتناسب مع عدد  الوالدةفي غرفة  مھام إلى القیام بأداءباإلضافة   

 التدریبیة دورةالمقترحة في ال األعداد
  بعد الوالدة. لّوالبونوع حاالت تركیب الیتوقف على عدد ، وھذا متدربینأربعة إلى ستة 
 اإلكلینیكیینن من المدربین ااثن 
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   (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة لّوالبتركیب اللدورة التدریبیة الخاصة بالزمني 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
 كلمة الترحیب 
 توقعات المتدربین 

 األھداف ومواد الدورة التدریبیة
 األھداف والغایات 
 ومواد الدورة التدریبیةالزمني جدول ال 

 
 التدریبیة في الدورة  الشروعقیاس مستوى المعرفة قبل 

 الذاتي  تعلُمالاستعراض معاییر األداء ووضع خطة 
  

 :محاضرة توضیحیة
 وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة 

 :التمرین األول
  حول وسائل  االختالفاستنباط األفكار: ما ھي أوجھ

 تنظیم األسرة بعد الوالدة؟
 محاضرات توضیحیة:

  معرفة الواالختیار المدروس (المبني على تقدیم المشورة
 ألسرة بعد الوالدةتنظیم اوسائل منع الحمل) بشأن وسائل ب

 جدول األعمال واألسئلة التنشیطیة
  :التمرین الثاني

  بخصوص تركیب األھلیة الطبیة/ تقییم المستفیدات
 بعد الوالدة لّوالبال

 :محاضرة توضیحیة
  /تركیب أثناء تقدیم خدمات  منع حدوث العدوىالوقایة

  بعد الوالدة لّوالبال
 الممارسة في األقسام 

 للمستفیدات بخصوص  وسائل منع : تقدیم المشورة
رعایة  عیادةبعد الوالدة ( لّوالبالالحمل وتركیب 

 الحوامل؛ قسم رعایة ما بعد الوالدة)؛  
 بعد خروج المشیمة أو  لّوالبالتركیب  :لسریریة الرعایة

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

تمارین على الممارسة في أقسام الرعایة (خالل الوقت 
 الُمتاح)

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

المحاضرة (التمرین الثالث)، إذا لم یتم التحدید أثناء 
 ؛دوث العدوىمنع حالوقایة/ المتعلقة بإجراءات 

 (التمرین الرابع)  األسئلة الشائعة 

 جدول األعمال واألسئلة التنشیطیة
  :محاضرة توضیحیة

 المصاحبة والمضاعفات  معالجة االعراض الجانبیة إ
 بعد الوالدة لّوالبالتركیب ل

 الممارسة في األقسام 
 للمستفیدات بخصوص  وسائل منع الحمل : تقدیم المشورة

رعایة الحوامل، وقسم  عیادةبعد الوالدة ( لّوالبالوتركیب 
 رعایة ما بعد الوالدة)؛  

بعد خروج المشیمة أو  لّوالبالتركیب  :السریریة رعایةال
بعد الوالدة (قسم  في وقت مبكرأو أثناء الوالدة القیصریة 

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

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

 سجل متابعة المھارات استعراض
 

 التدریبیة تقییم المعرفة في منتصف الدورة

 استراحة وجبة الغداء استراحة وجبة الغداء استراحة وجبة الغداء
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   (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة لّوالبتركیب اللدورة التدریبیة الخاصة بالزمني لجدول ال

جلسات) 6أیام،  3(فترة الدورة:   

 الیوم الثالث الیوم الثاني الیوم األول 

 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 ج المشیمة أو بعد خرو لّوالبالتركیب 

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 د خروج المشیمة أو بع لّوالبالتركیب
بعد الوالدة (قسم المخاض  في وقت مبكرأو القیصریة 

 والوالدة؛ قسم رعایة ما بعد الوالدة)
 الذاتي التعلُمخطة تقییم الدورة واستعراض 

 اختتام الدورة

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

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

: القیام بدور المقدم الجید للخدمة الصحیة المھمة/ الواجب
 .بعد الوالدة لّوالبالتركیب بالمتعلقة 
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

 منھج التدریب المستخدم في الدورة
 

الذي ینطوي على  االفتراضیقوم على  من أجل اإلتقان التعلُم، فإن منھج لسریریة في سیاق التدریب على المھارات
في المعرفة والمھارات الالزمة لتقدیم  –أو "تحقیق الكفاءة" –فكرة أنھ یمكن لجمیع المتدربین اإلتقان واإلجادة

 التعلُمخدمة 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  تقانمن أجل اإل

الصحیة متمیزین بالكفاءة ویتحلون  الرعایة وبحلول نھایة الدورة. (لن یصبح مقدم المستوى االبتدائيخدمات 
 ).بشكل منتظم في أماكن عملھمحدیثاً إال عندما یحسنون استخدامھا  اكتسبوھاباإلتقان البناء للمھارات التي 

 
 :تشتمل األتي، كما تم استخدامھ في ھذه الدورة، من أجل اإلتقان التعلُمالنقاط األساسیة المتعلقة بمنھج 

  وأین معرفة األمور التي یتوقع منھم تعلمھا ) كفریق وكأفراد( المتدربینالدورة، ینبغي على  انطالقمنذ
یحتاجونھا. وستتاح لھم فرص وفیرة وكافیة لمناقشة محتوى الدورة  یمكنھم العثور على المعلومات التي

على مستوى أدائھم، وھذا یسھم بشكل كبیر في تقلیص اإلعیاء  واالطالعالتدریبیة مع المدرب اإلكلینیكي 
 واإلرھاق المصاحب للتدریب.

  یتعلمون بشكل وبما أن قدرات الناس على استیعاب المواد الجدیدة تختلف من شخص آلخر وأنھم ال
الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئیة)،  :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 الذاتي علُمالت
لمتدرب، ینبغي أن یكون المدرب اإلكلینیكي بمثابة الُمیَِسر أو المناط باأھداف الدورة. ولتسھیل ھذا الدور 

یتم دعم عالوة على ذلك و. یةمتبع للوسائل األكثر تقلیدالمدرب ال القیام بدورھ"، عوضاً عن جِ وَ "المُ 
 الذاتي التي تقودھم إلى النجاح التعلُمعلى وضع خطط  المتدربین على تحدید نقاط ضعفھم وتشجیعھم

 .المرجو تحصیلھ
 المدرب لمجموعة ومن خالل استخدام لدى المتدربین.  التعلُمیزید من إتاحة فرص  التقییم المستمر

اإللمام  بشأنبمستوى تقدمھم المحرز علماً ن یالمتدرب فھو یحیطتدریب، تعلیم والمتنوعة من تقنیات ال
تركیز جھودھم  تتطلبباألمور التي  إطالعبالمعلومات والمھارات الجدیدة، وبھذا یظل المتدربون على 

 وتعزیز قدراتھم فیھا لتحقیق الكفاءة المطلوبة.

 كما هي معنيبالتعليم  معنيةالتقييم  كانت عمليةماذا لو 
ً
  ؟ حسنا، في هذه الحال، فإنه...ة باإلخضاع للتقييمتماما

 بشكل غير رسمي التكوينيستخدم التقييم "يُ  •
ً
ملمساعدتك على " باستمرار، وغالبا

ُ
 . التعل

ً
يقوم المدرب بطرح س، مثال

سئلة 
ٔ
ثناءاال

ٔ
 وبهذاها؛ تقييم فهم واستيعاب المتدربين للمعلومات التي يقدموالتي يسعى من خاللها إلى معرفة وش االنق ا

يضا سيساعد المتدرب الذي يجيب بشكل خاطئ على 
ٔ
 معرفةسيتعرف على اإلجابات الصحيحة ويؤكدها ويشيد بها، بل ا

ساس المنطقي الكامن وراء إجابته، و االستقصاء عن عبراإلجابة الصحيحة 
ٔ
سئلة إضافيةباال

ٔ
الخ. تعد جميع ...  طرح ا

نشطة 
ٔ
ما

ُ
ن ؛لتقييم التكوينيلتطبيق امواتية بمثابة فرصة  التعل

ٔ
دلة والشواهد التي تشير تلك المدرب ه ربما يستخدم ال

ٔ
اال

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

ٔ
 تلبية احتياجات المتدرب على نحو ا

 "، النهائييم "يستخدم المدرب التقي •
ٔ
  كانتحديد ما إذا في كـثر رسمية، اال

ً
لالنتقال إلى المستوى التالي من  المتدرب جاهزا

مع المستفيدات الفعلي االنتقال من ممارسة المهارات عبر المحاكاة إلى الممارسة والتطبيق  :المسؤولية (على سبيل المثال
ثنا علىالفعليات). ُتجرى هذه التقييمات 

ٔ
الدورة التدريبية لتقييم مستوى تقدم المتدربين في سبيل سير ء نقاط محددة ا

هداف الدورة التدريبية ونيل المؤهل، في نهاية المطاف.
ٔ
 تحقيق ا

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

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

 

  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 التمكن من یحاولو
عن طریق وذلك تقدیم الخدمات المتعلق بنشاط المھارة/ كیفیة أداء البوضوح للمتدربین على المدرب أن یشرح 

. ویجري تنفیذه األداء الذي یتوقع منھم خطواتاالستعانة بأمثلة عملیة بحیث ینقل للمتدربین صورة واضحة عن 
 :أدناهتعلم أداء المھارة في إطار ثالث مراحل، كما ھو وارد في اإلطار 

 

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

ٔ
داء المهارة ا

ٔ
نه ) ال

ٔ
إال ا

 بحاجة إلى المساعدة

 

 سلسلها (إذا كان منطبقيعرف الخطوات وت ارة الكـفاءةـمه
ً
و النشاطا

ٔ
داء وتنفيذ المهارة ا

ٔ
 ) ويمكنه ا

 " (الهدف من الدورة)ابتدائيالمطلوب في "مستوى 

 

 يعرف الخطوات وتسلسلها (إذا كان منطبق ارة اإلتقانـمه
ً
و النشاطا

ٔ
المطلوب  ) ويؤدي وينفذ المهارة ا

 العمل) بكـفاءة (ال تتحقق إال من خالل الممارسة المستمرة في مكان

 

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

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

 

 ساس الكفاءةالتدریب القائم على أ
من خالل  التعلُمیختلف التدریب القائم على أساس الكفاءة اختالفاً جلیاً عن العملیة التعلیمیة التقلیدیة؛ حیث یتم 

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 المحددة والالزملوكیات الدورة على المعرفة والمھارات والس

 بعد الوالدة. لّوالبالتركیب 
 

طرح األسئلة وتقدیم التغذیة یعد التوجیھ بمثابة المكون األساسي للتدریب القائم على أساس الكفاءة، بحیث یتضمن 
متدربین على تطویر كفاءات محددة مع تشجیع وخلق مناخ من أجل مساعدة ال الراجعة اإلیجابیة واإلصغاء الجید

یبدأ المدرب بشرح المھارة أو النشاط ومن ثم یوضح ذلك باستخدام  الموجھام بدور یاإلیجابي. وعند الق التعلُم
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 شة ھذا اإلجراء یدوّ ومناق
ویقدم االقتراحات والتغذیة  أثناء ممارستھ للمھارة أو النشاط. ویظل المدرب یراقب ویرصد تقدم المتدرب
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

صوب  مضيوالبالنفس وبناء الثقة  في التغلب على المشاكل دربالحاجة، لمساعدة المت اقتضتالراجعة، كلما 
 .كبیرة في العمل باستقاللیةالتمتع 

 

 البشریةتقنیات التدریب 
یكمن المكون الرئیسي للتدریب ، بحیث أیضا وبشكل أفضل في التدریب اإلكلینیكي البشریةاستخدام التقنیات یسھم 

، ومعینات التعلیم األخرى مثل جھاز التي تحاكي جسم اإلنسان عن كثب استخدام النماذج التشریحیةفي  البشري
وتقلیص فترة التدریب وتقلیل  التعلُمتسھیل عملیة  إلىاالستخدام الفعال لنماذج المحاكاة أو غیرھا  ویسعىالفیدیو. 

 جاھزیةً صبح المتدربون أكثر ، یُ بشكل أساسياستخدام النماذج التشریحیة إذا تم  :مثالً فالمخاطر على المستفیدات. 
مما ، الوضعیة اإلكلینیكیةفي  وخدمة المستفیداتبشكل آمن العمل تنفیذ كنھم من مَ توى األداء الذي یُ لبلوغ مس

 .المنشودة تحقیق الكفاءةیؤدي إلى تمكنھم من 
 

 

 
تركیب اللوالب (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدةلالدورة التدریبیة المدرب: دلیل   1–13 



یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

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

 تفاعل وما یعقبھا منالمھارات المطلوبة مراراً وتكراراً المدرب اإلكلینیكي أن یوضح  ینبغي على 
المعینات السمعیة والبصریة باإلضافة إلى استخدام نموذج تشریحي أو المحاكاة من خالل لمستفیدات ل

 اإللكترونیة).والصور جھاز الفیدیو، الرسوم  :المناسبة (على سبیل المثال
 ممارسة المھارات المطلوبة والتعامل مع تفاعالت یھ اإلشراف ینبغي عل تحتدرب المت ءأثناء بقا

، بحیث یشبھ المحاكاة في وضعیةواألدوات الفعلیة التشریحي نموذج الاستخدام وذلك عبر المستفیدات 
 .اإلمكان ربقد سیناریو إكلینیكي حقیقيھذا الوضع 

بشكل صحیح ومستمر قدرتھم على ویدات فقط حالما یثبتوا تقدیم خدماتھم ألول مرة للمستف المتدربونیستطیع 
 أو عبر المحاكاة.التشریحیة تنفیذ المھارات أو التفاعل مع النماذج 

 
 

 :نقاط موجزة حول منهج التدريب المستخدم في هذه الدورة

•  
ً
وال

ٔ
نه ا

ٔ
. وعالوة ت الصلةمبني على المشاركة العملية التفاعلية ذا، يقوم على مبادئ تعليم الكبار، مما يعني ا

كـثر تقليدية التي 
ٔ
 من تقديمها بالطريقة اال

ً
على ذلك، فإنه يلزم المدرب القيام بتسهيل العملية التعليمية بدال

و المحاضر، وهذا يمنح المتدربين فرصة المشاركة بفعالية ونشاط.  
ٔ
 يتبعها المدرس ا

•  
ً
نماط السلوكية والشرح التوضيحي ثانيا

ٔ
واإلرشادي الرسمي الذي يسعى إلى تسهيل ، ينطوي على استخدام اال

و النشاط بطريقة معيارية وموحدة.
ٔ
 العملية التعليمة وتنفيذ المهارة ا

•  
ً
و ثالثا

ٔ
داء وكيفية تنفيذ المتدرب لإلجراء ا

ٔ
نه يركز بشكل كبير على اال

ٔ
 الكـفاءة؛ وهذا يعني ا

ٔ
، يقوم على مبدا

 النشاط، وليس فقط على كمية وكيفية ما تم تعلمه.

•  
ً
، يعتمد بصورة كبيرة، وبقدر اإلمكان على استخدام النماذج التشريحية وغيرها من معينات التدريب رابعا

 
ً
 وتكرارا

ً
داء وتنفيذ للطريقة المعيارية والموحدة (اإلنسانية) لتمكين المتدربين من الممارسة مرارا

ٔ
لكيفية ا

و النشاط 
ٔ
ي إجراء إكلينيكي للمستفيالمهارة ا

ٔ
 .دةقبل محاولة القيام با

داء المتدرب باستخدام القائمة المرجعية، 
ٔ
عاله، وبحلول وقت تقييم المدرب ال

ٔ
من خالل تطبيق المبادئ المذكورة ا

و نشاط بكـفاءة 
ٔ
داء وتنفيذ كل مهارة ا

ٔ
 على ا

ً
ن يكون كل متدرب قادرا

ٔ
من  تحقيقهوهذا هو الهدف المرجو . واقتداريجب ا

جل اإلتقان
ٔ
  استخدام منهج التدريب من ا

 
 بعد الوالدة لّوالبالتركیب ب الخاصةونات مجموعة التدریب مك

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

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

 تقدیم  كافة یكمن فی الكتیب والھدف من استخدامالمرجعي:  لكتیب معرفة المعلومات الواردة في  ضرورة
بمثابة  یعد. وبجودة عالیة دةبعد الوال لّوالبالخدمات تركیب  والمتعلقة بتقدیمالمحتویات الالزمة للدورة 

یحتوي فقط  الكتیب  "النص" بالنسبة للمتدربین و"المصدر المرجعي" بالنسبة للمدرب. وفضالً عن أن 
وأھداف الدورة، فقد أضحى جزءاً ال یتجزأ من جمیع التمارین  غایاتعلى المعلومات التي تتسق مع 

عند  الرعایة الصحیةلخدمات  نمقدمیال –تدربینلممصدراً قیماً ل إلى ذلك، یعتبر باإلضافةالصفیة. 
 عودتھم إلى أماكن عملھم.
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  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 ؛اإلكلینیكیة لمھاراتالمرجعیة ل

باإلض�افة  مواعید التدریبالزمني لجدول العلى منھج الدورة والدلیل ویحتوي  ،حلة من مراحل الدورةمر
 ف�ي ال�دورة الش�روعقیاس مستوى المعرف�ة قب�ل كافة المواد المطبوعة التكمیلیة الالزمة أثناء الدورة ( إلى

   ).وتقییم الدورةالسریریة  السریریھ، القوائم المرجعیة للمھارات التدریبیة
 

 فضالً عن وجود  ،)التحریریةیحتوي على اإلجابات النموذجیة (لعملیات التقییم والتمارین  دلیل المدرب
أنشطة الدورة واألنشطة الفردیة: یحتوي ھذا الدلیل على  ات تنفیذإجراءالتفصیلیة التي تبین معلومات ال

الدورة فضالً عن موجز  ،لمدربالمواد الخاصة باودربین تالدورة التدریبیة للم ودلیلنفس المواد 
واإلجابات التدریبیة في الدورة  الشروعقیاس مستوى المعرفة قبل بواإلجابات النموذجیة الخاصة 

لتمارین لواإلجابات النموذجیة  التدریبیة النموذجیة الخاصة بتقییم المعرفة في منتصف الدورة
 طة.عمل األنشوواالرشادات والتعلیمات الخاصة بإجراء الدورة 

 
  التقدیمیة عروضوشرائح الجھاز الفیدیو  –مثالً  –ومنھاالمعینات التعلیمیة والمواد السمعیة والبصریة 

وتستخدم ھذه المواد جنباً إلى جنب مع أنشطة الدورة  ؛ونموذج تشریحي ومعینات التدریب األخرى
 التدریبیة بغیة تعزیز وزیادة فعالیة وكفاءة العملیة التعلیمیة.

 
 تساعد ھذه المواد على تأكید ضمان أن لمھارات القائمة على أساس الكفاءة وأدوات تقییم األداء: تنمیة ا

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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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

 رةلتقییم المعرفي القبلي للدو
  ةلفرد والجماعالمعرفة لاستخدام مصفوفة تقییم 
(الذي یتم أخذه/ تعبئتھ على  التدریبیة في الدورة الشروعقیاس مستوى المعرفة قبل یَكُمن 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 اء إجرمعاً 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،  انسیابیة ینبغي تقدیم األسئلة بطریقة

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

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 المشتركةبساطة تحدید 

 المرجوة. لتعلُماوقت الدورة بشكل أفضل لتحقیق أھداف  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 

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

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

 .وفقا لذلكومؤازرتھم على تلبیة احتیاجاتھم التعلیمیة الفردیة من خالل الدراسة 
 ورقة اإلجابة –لتقییم المعرفي القبلي للدورة 

 
    .دائرة اإلجابة الصحیحةضع عالمة أو بولكل سؤال  إجابةأفضل : اختر التعلیمات

 
 بعد الوالدة لّوالباللمحة عامة عن تركیب 

 :بــ المرأة بعد الوالدة تحظىفي كثیر من البلدان النامیة،  .1
 .المرأة التي لیست في فترة ما بعد الوالدةبشكل أفضل من لحصول على خدمات تنظیم األسرة افرص  .أ 
 .رة ما بعد الوالدةمن المرأة التي لیست في فت أسوأاألسرة بشكل  لحصول على خدمات تنظیمافرص  .ب 
 .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 

 قبل محاولة الحمل مرة أخرى؟ اإلسقاطأن تنتظرھا المرأة بعد ألسباب صحیة، ما الفترة التي یجب  .3
 االنتظار غیر ضروري .أ 
 أشھر 3 .ب 
  أشھر 6 .ج 
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

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

 

 بعد الوالدة مقبوالً؟ لّولبالوقت من األوقات التالیة یعتبر تركیب أي  في .5
 .بعد الوالدة بیوم .أ 
 .بعد الوالدة بأسبوع .ب 
 .ھربعد الوالدة بثالثة أش .ج 

  
 

 التشریح وعلم وظائف األعضاء بعد الوالدة

عل�ى التش�ریح وعل�م وظ�ائف األعض�اء بع�د ال�والدة  م�دى ت�أثیر ح�ولحة ص�حیعتب�ر تمن اإلجابات التالی�ة أي  .6
 ؟لّولبال تركیب

لوصول ا بسبب سھولة جداً  اً منخفض الطردخطر بأسبوعین، یكون  بعد الوالدة لّولبالیتم إدخال  عندما .أ 
 .المھبل إلى قاع

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

 .یة مسطحةزاویة المھبل الرحم
 

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

 .لّولبال
 .فوراً بعد تركیبھ لّولبالقص خیوط  ینبغي .ب 
 لّولبلتأكد من عدم حدوث طرد لل( على األقل مرة واحدة یومیاً  لّولبال خیوط فحصلمرأة على اینبغي  .ج 

 ).خارج الرحم
 

 مشورةتقدیم ال

تقدیم المشورة الخاصة بتركیب أثناء علیھا مرأة إطالع الوینبغي  ةصحیحتعتبر التالیة  اإلجاباتأي من  .8
 ؟بعد الوالدة لّولبال
وألطول وقت ترغب فیھ ما بعد الوالدة لتأخیر أو منع الحمل المركب في فترة  لّولبالیمكن استخدام  .أ 

 .اً عام 12إلى حتى تصل ولمدة ، المرأة
أكثر قلیالً الرحم  حدوث ثقب في على مخاطرمباشرة خالل فترة ما بعد الوالدة ینطوي  لّولبال تركیب .ب 

 .بعد فترة زمنیة من الوالدة من مخاطر تركیبھ
من كي تقلص لحد من الرضاعة الطبیعیة ا بعد الوالدة لّولبالالمرأة التي اختارت تركیب یجب على  .ج 

 خطر الطرد.
 

 :بعد الوالدة أثناء لّوالبالعلى تركیب ستخدام والفوائد المترتبة االیمكن تقدیم المشورة حول  .9
 .فقط إذا وافق الزوج على ذلكبالحوامل لرعایة الروتینیة ل الزیارات .أ 
 .المشیمة خروجمباشرة بعد  لّولبالتركیب النشط بحیث یمكن  المخاض .ب 
 .مرتاحةمرأة ال، إذا كانت من المخاض مرحلة الكامنةال .ج 
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

 ع حدوث العدوىمنالوقایة/ 

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

 .بعد الوالدة لّولبال
الصحیة  مقدم الخدمةن بعد الوالدة مباشرة أل لّولبال تركیبمطھر عند اللیس من الضروري استخدام  .ب 

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

دقائق في محلول  10لمدة أوالً  لّولبال تركیبدوات المستخدمة في ینبغي نقع األأثناء عملیة التنظیف 
 .٪0.5بتركیز  الكلور

 
 ینبغ�يف ،لون�ھ اً ومتغی�ر اً ملوث�ب�دو إّال أن�ھ ی متض�ررةغیر محكمة اإلغالق وعبوة  ال یزال داخل لّولبالكان ذا إ .11

 قدم الخدمة الصحیة أن:على م
 .ال یتجاوز انتھاء الصالحیة العبوة تاریخ إذا كان لّولبال یركب .أ 
 .إلى الشركة المصنعة لّولبالیرجع  .ب 
 .معقمألنھ غیر  لّولبال یتخلص من .ج 

 
 
 
 

 بعد الوالدة لّولبالخدمات تركیب بخصوص مستفیدات تقییم ال

 ؟لھا اً آمن المشیمة خروجمباشرة بعد  لّولبال 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  + المناعة البشریةبفیروس نقص المصابة مرأة ال .ج 

 
رغب��ت بتركی��ب 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 یستطیع، لّولبال
 .العدوىمن زوال  أسابیع 6أكثر من بعد مرور  لّولبال یركب .أ 
 .لمدة أسبوعتكفي لالستخدام مضادات حیویة میة بشرط أن یزودھا بكولكن  لّولبال یركب .ب 
 .أسابیع 4بــ  الوالدةبعد  لّولباللتركیب عود تلمرأة أن ا یخبر .ج 

 
ع��دم (بمعن��ى  4الفئ��ة  بع��د ال��والدة تعتب��ر ض��من لّوال��بالالخاص��ة بتركی��ب  اآلتی��ةم��ن الح��االت أي  .14

 منظمة الصحة العالمیة؟ المصنفة من قبل )، وفقا لمعاییر األھلیة الطبیةاستخدام وسیلة المنع
 اإلیدز .أ 
 ياإلنتان النفاس .ب 
 الوالدة القیصریة .ج 

 

 بعد الوالدة لّوالبالتركیب 

 في الیوم األول بعد الوالدة؟ لّوالبال تقنیات تركیبأفضل من  تعتبرمما یلي تقنیة أي  .15
 .ملقط كیلي الجراحي المستخدم لفصل المشیمةاستخدام األدوات، مثل  .أ 
 .)یااستخدام الیدین (یدو .ب 
 .والمكبس اإلدخال ةستخدام أنبوبا .ج 
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

 أثناء الوالدة القیصریة؟ لّوالبالحول تركیب  ةصحیحتعتبر  اآلتیةأي من  االجابات   .16
 .في قاع المھبل لّولبالإمساك اإلسفنج (حلقي) لتأكید ضمان وضع  ملقطیجب استخدام  .أ 
 .من فتحة عنق الرحم إلى المھبل لّولبالتتدلى خیوط  أّال ینبغي  .ب 
 0في قاع المھبل ووضع الغرز باستخدام خیوط الكروم الجراحیة بمقاس صفر ( لّولبالنبغي وضع ی .ج 

chromic(. 
 

 :/ بعد خروج المشیمةمباشرةً  لّولبالوتم التخطیط لتركیب  والدة مھبلیة طبیعیةبلمرأة حضت اإذا  .17
 للمرحلة الثالثة من الوالدةالتدبیر النشط إجراء  دقیقة من  30مرور بعد  لّولبالیتم تركیب ینبغي أن  .أ 
تركیب كالمعتاد، وعلى الفور قبل أن یتم لتدبیر النشط للمرحلة الثالثة من الوالدة إجراء أن یتم  ینبغي .ب 

 .لّولبال
بعد  اً لّولب ستركبت المرأة ، إذا كانإن أمكن، لتدبیر النشط للمرحلة الثالثة من الوالدةتجنب إجراء  ینبغي .ج 

 الوالدة.
 

 
 

 مشاكل المحتملةإیجاد الحلول للرعایة/ ال دیمتق متابعة

درجة  أصبحت محمومة وتعاني من ارتفاع ساعة الماضیة،  24 ـخالل الو ،أسابیع 3منذ  لّولبال ركبت امرأة .18
 :فھلالحرارة؛ 

 .أیام 7باراسیتامول ومضادات حیویة عن طریق الفم لمدة بتناول  ھاتنصح .أ 
 .لّولبالة إزالع وقت ممكن كي یتم في أسرإلى العیادة یجب علیھا أن تأتي  .ب 
 .لتقییمفي أسرع وقت ممكن إلجراء اتأتي إلى العیادة  یجب علیھا أن .ج 

 
 ؟لّولبالبخصوص خیوط  ةصحیحتعتبر مما یلي إجابة أي  .19

 .الوالدة القیصریة أثناءعند وضعھ إلى المھبل  عنق الرحم فتحةمن  لّولبالتتدلى خیوط ینبغي أن  .أ 
 .فوراً أو بعد خروج المشیمة لّولبالتركیب  بعد عنق الرحمفتحة مرئیة في ط غیر الخیوأن تكون ینبغي  .ب 
 .لم یسقط من مكانھ لّولبالبأن كل شھر للتأكد  لّولبالخیوط حقق من وجود التلمرأة على اینبغي  .ج 

 
 

 :المتابعةإجراء فحص في فترة ما بعد الوالدة مباشرة  لّولبالالتي ركبت لمرأة على اینبغي  .20
 .لّولبالوجود خیوط من أكد ام للتكل ع .أ 
 .سقط من مكانھ لّولبالأن فقط اذا كانت تعتقد  .ب 
الكشف عن تعزیز المشورة واإلجابة على أیة أسئلة ومن أجل لوالدة تالیة لأسابیع  6إلى  4بعد  .ج 

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

 

 رقم السؤال
)للمتدربیناإلجابات الصحیحة (  

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

1.                
 لمحة عامة عن

ة بین الوالدات ووسائل الفترات الصحیة للمباعد
بعد  لّوالبتنظیم األسرة وخدمات تركیب ال

 الوالدة
؛ الخیارات بحسب ما تم 3–1(الدلیل، الفصول  

 تحدیده)

2.                

3.                

4.                

5.                

 التشریح وعلم وظائف األعضاء بعد الوالدة                .6
الخیارات بحسب ما تم ؛ 4و  3(الدلیل، الفصول 

                .7 )تحدیده

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

                .9 )تحدیده

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

                .11 ) تحدیده

12.                
 فحص المستفیدات

الخیارات بحسب ما تم ؛ 6و  5(الدلیل، الفصول 
 )تحدیده

13.                

14.                
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 رقم السؤال
)للمتدربیناإلجابات الصحیحة (  

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

 بعد الوالدة لّوالبالتركیب                 .15
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 كتیب: الجزء األول   
 

 الذاتي التعلُمخطة 
 

 الذاتي  التعلُماستخدام خطة 
 المعارف من كل بتطبیق الصلة وثیق یكون أن وینبغي والتنفیذ باألداء مباشراً  ارتباطاً  التعلیم یرتبط أن یجب

 أھمیة مدى فھم علیھم یتعین للتعلم، وتواقین نمستعدی المتدربون یصبح أن أجل ومن العمل. في المكتسبة والمھارات
 (أ) منھم: اآلتي طلب المدربین على ینبغي باألھمیة، المتدربین إحساس ولزیادة اإلكلینیكیة؛ وللحاالت لھم التدریب

 مھاراتھم، ومجال سیاق في )ي الملحق (الدلیل، الوالدة بعد لّوالبال 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 لّوالبال تركیب ال بد وأنك قد الحظت مستوى تقدیم خدمات
 بتركیب الخاصة األداء معاییررشادات التوجیھیة (على سبیل المثال، المعاییر الراسخة لتقدیم الخدمات أو اإل

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

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

 
 أثناء التدریب

و بھا أنت أ 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
/ التي تعد بمثابة عقد بینك وبین مدربكو الذاتي للتعلم 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 

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

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

 في مرفقك الصحي. الوالدة بعد  لّوالبال
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 الذاتي التعلُمخطة فارغ من نموذج 

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

 
 :التاریخ :الوظیفة :اسم المحاضر

  :العنوان :اسم المرفق الصحي

من الذي سیساعدك في تحقیق ھ�ذا  طلوب كي تحقق ھذا المعیار في مرفقك الصحي؟ما ھو الم معیار األداء # أو المجال
 المعیار؟

كیف یسھم ھذا التدریب في إعدادك لتحقق ھذا  متى سیتم تحقیق ھذا المعیار؟
 * المعیار؟

     

     

     

     

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

 * یجب تعبئة العمود األخیر في نھایة الدورة
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 الذاتي التعلُمخطة من  معبأنموذج 

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

 م2010نوفمبر  1التاریخ:  قابلة –ممرضةفة: الوظی إلیزابیث جونسوناسم المحاضرة: 

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

إعدادك في ھذا التدریب یسھم كیف  یار؟متى سیتم تحقیق ھذا المع تحقیق ھذا المعیار؟ فيساعدك من الذي سی ؟ك الصحيتحقق ھذا المعیار في مرفق كيمطلوب الما ھو  معیار األداء # أو المجال
 * ق ھذا المعیار؟یلتحق

#3  
 

 الفحص/ التقییم

غیر شائعة في المستشفى الذي أعمل فیھ. أحتاج  لّوالبال خدمات تركیب عتبرت
 الوالدة بعد لّوالبال تركیبخصوص ب لمستفیداتفحص المعرفة أحدث البیانات عن 

 .بعد الوالدة لّولبخدام البمن یمكنھا است علم على نوأك وعندئذٍ 

لنساء حالما أعود إلى أبدأ بفحص اسوف  مدیرو وموظفو الصحة ومساعدو قسم الوالدة
 مستشفى ال

جدیدة لتقدیم المعاییر ال اھمة اآلنأنا ف
 ذه الوسیلةھ
 
 

#15  
 

 التركیب بعد خروج المشیمة

اج لمعرفة تقنیة. أحھذه التبعلى درایة ه الطریقة ولسنا ھذلسنا معتادین على ممارسة 
 .بعد خروج المشیمة لّولبتركیب الخطوات 

عن قسم  ونالمسؤول الصحیون المختصون
/  والمرشدون ونالوالدة، وكذلك المساعد

 ونالمستشار

حالما ر ھذه الطریقة یتوفأعمل على سوف 
ه حول ھذاستكمل توعیة المستفیدات 

الطریقة وأبحث عن النساء الراغبات 
الوسیلة/ الطریقة من  والمناسبات لھذه

 تنظیم االسرة

بعد  لّولبالعلى تركیب  اآلنقادرة أنا 
. وسوف أحتاج إلى خروج المشیمة

المستفیدات مزید من الممارسة مع 
 .ألصبح بارعة وخبیرة

 
 
 

    

 
 
 
 

    

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

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

بعد  لّوالباألول: ما أوجھ االختالف في تركیب الالتمرین 
 الوالدة؟

 
 األھداف

 :یھدف ھذا النشاط إلى

  تركیب بخدمات بعد الوالدة مقارنة  لّوالبتركیب الر خدمات أو المختلفة في توفی الشائعةتحدید األشیاء
 ؛فترة زمنیة من الوالدةبعد  لّوالبال
  ؛بعد الوالدة لّوالبالتحدید المعدات المختلفة والمستلزمات الالزمة لتركیب 
 بعد الوالدة.  لّوالبالإجراءات تركیب ب والمتعلقةللمستفیدة  االخذ بعین االعتبار السمات المختلفة 

 
 الوقت المخصص 

 15  دقیقة 
 

 المصادر/ المواد الالزمة
  ؛بعد الوالدة لّوالبالالخاصة بتركیب  اإلكلینیكیةمنضدة لممارسة المھارات 
 األوراق ھذه على للكتابة ماركر أقالمو قالب ورقي لوح. 

 
 

 رشادات.: یوفر المدرب التعلیمات واإلمالحظة
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یندربتالم كتیبالجزء األول:    
 

بعد  ولبلّ تركیب الصة بالتمرین الثاني: األھلیة الطبیة الخا
  الوالدة

 
 األھداف

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

 الوالدة.
 

 مخصص الوقت ال
   لسریریة حسب الوقت المسموح بھ في الوضعیة 
 

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

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

   دلیل توصیة منظمة الصحة العالمیة بخصوص معاییر األھلیة الطبیة لتركیب جدول مكتمل من
 كإجابة نموذجیة (للمدرب). دةبعد الوال لّوالبال

 
 

 رشادات.: یوفر المدرب التعلیمات واإلمالحظة
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 التمرین الثاني: ورقة االجابة 
) في √للمستفیدة. ضع عالمة (ھو الخیار األمثل  (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة لّوالبالتركیب  : 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
 لّولبال

ال یمكن تركیب 
 السبب / تعلیق لّولبال

    ن عامینتخطط إلنجاب طفل آخر في غضو

    أسابیع بعد الوالدة 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

    لمنزاح)لدیھا تاریخ الحمل خارج الرحم (الحمل ا

    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

المناعة المكتسبة وتتلقى الرعایة في مستشفى عالج   مصابة بفیروس نقص
 االیدز

   

لدیھا تاریخ أمراض الحوض االلتھابیة وتم عالجھا بالمضادات الحیویة 
 سنوات 5قبل 

   

    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 
 

 فاألھدا
 :یھدف ھذا النشاط إلى

 الوقایة/ منع حدوث العدوى؛  تعزیز وترسیخ مبادئ 

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

 الوقت المخصص 
  السریریةضعیة في الوحسب الوقت المسموح بھ 

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

 بعد الوالدة. في وقت مبكر لّوالبال(باستخدام األدوات و یدویاً) وتركیب 
 

 

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

األسئلة الشائعة حول خدمات تركیب  :الرابعالتمرین 
 بعد الوالدة لبلّوال

 

 األھداف
 :یھدف ھذا النشاط إلى

  بعد الوالدة. لّوالبالتعزیز وترسیخ مبادئ خدمات تركیب 
  بعد الوالدة. لّوالبالتوضیح مفاھیم خدمات تركیب 

 الوقت المخصص   
  السریریةفي الوضعیةحسب الوقت المسموح بھ 

 لالزمةالمصادر/ المواد ا
 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 
 سموح بھ في الوضعیة اإلكلینیكیةحسب الوقت الم 

 المصادر/ المواد الالزمة
 الدلیل المرجعي 

 
 

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

 لسریریةتقدیم المشورات والقوائم المرجعیة للمھارات دلیل 
 

خطوات والمھام التي یق�وم على ال بعد الوالدة لّوالبالتشمل القوائم المرجعیة للمھارات اإلكلینیكیة الخاصة بتركیب 
بع��د ال��والدة، وھ��ذه المھ��ام تتواف��ق م��ع المعلوم��ات  لّوال��بالبھ��ا األخص��ائي اإلكلینیك��ي أثن��اء تق��دیم خ��دمات تركی��ب 

الص��حیة  الرعای��ةبع��د ال��والدة: ال��دلیل المرجع��ي لمق��دمي  (األجھ��زة الرحمی��ة) لّوال��بالتركی��ب  خ��دماتال��واردة ف��ي 
)(JHPIEGO 2010 قوائم المرجعیة من اجل مساعدة المتدرب على تعلم الخط�وات أو المھ�ام وقد صممت ھذه ال

 :تباعھا فياالتي ینبغي علیھ 
  باستخدام األدوات ویدویاً بعد خروج المشیمة ( لّولبالتركیب( 
  أثناء الوالدة القیصریة. لّولبالتركیب 
  بعد الوالدة. في وقت مبكر لّولبالتركیب 

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

 .في فترة ما بعد الوالدة لّولبالبتركیب 
 

بمعية  المفصل) "الدوات المذكورة في الدليل المرجعي (الذي يوفر "المحتوىيمكن استخدام المعينات الوظيفية وغيرها من ا
م، والتي تصب جميعها في بوتقة دعم كل من العملية لسريرية دليل تقديم المشورات والقوائم المرجعية للمهارات

ُ
ية ونقل التعل

 .المهارات الجديدة المكـتسبة إلى مكان العمل

 

 میفي التعلالسریریة ھارات استخدام القوائم المرجعیة للم
وخ�الل فت�رة اكتس�اب المھ�ارات یس�عى   ،ة بھ�دف اس�تخدامھا ف�ي ك�ل م�ن التعل�یم والتقی�یمیجعقوائم المرالتم تصمیم 

 المتدربین إلى استخدام القوائم المرجعیة من أجل: 
 وتوض�یحھا ع�ن ، بحیث یقوم المدرب بتق�دیم المھ�ارة 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 

 ،بحیث یقوم المتدرب باس�تخدام القائم�ة  متابعة المدرب أثناء قیامھ بتوضیح اإلجراء على نموذج تشریحي
المتبع��ة أثن��اء  ة للمھ��ارات اإلكلینیكی��ة ك��دلیل یب��ین التسلس��ل واألداء الص��حیحین للخط��وات الفردی��ةالمرجعی��

 .تنفیذ اإلجراءات
   ثم یق�وم المت�درب بممارس�ة المھ�ارات  ومن على نموذج تشریحيالسریریة یقوم المدرب بأداء ممارستھ

ف�ي ھ�ذا الس�یاق ت�وفر القائم�ة  .لم�دربیناإلكلینیكیة على النم�اذج التش�ریحیة بمس�اعدة ودع�م م�ن ال�زمالء وا
 .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
المھ�ارة الت�ي یمارس�ونھا. وبم�ا أن الم�درب س�یقوم بتقی�یم بتقییم المتدربین بھدف تحدید مستواھم ف�ي انج�از 

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 یدات القیام بممارسة المھارة مع المستف
 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
 .من أجل تعزیز األداءكدلیل 
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ینالجزء األول: كتیب المتدرب   
 
 

دلة التعليم؟
ٔ
دلة التعليم كوسائل مساعدة للتعليم  ما الذي جرى ال

ٔ
في ما مضى كان العديد من مقررات التدريب تستخدم ا

نها على مستوى عاٍل 
ٔ
دلة التعليم متشابهة إلى حد كبير، إال ا

ٔ
دوات للتقييم. في حين ان ا

ٔ
من التفصيل  والقوائم المرجعية كا

ن الخطوا
ٔ
داء بالمدربين الى اعادة النظر بشا

ٔ
ت الخاصة بتنفيذ االجراءات وقد دفعت الُنُهج الحديثة المستخدمة في التعليم واال

 
ً
 بمثل هذه الُنُهج. وعوضا

ً
داء فان التركيز يصب االن على العالقة التي تربط  عنوالتفكير مليا

ٔ
دوات مشتتة للتعليم واال

ٔ
وجود ا

ن تستخدم كدليل للتعليم يقجعية دقبينهما. ونتيجة الن القوائم المر 
ٓ
 ويمكن نقلها الى مكان العمل بسهولة، فهي اال

ً
ة جدا

داء.
ٔ
 والتقييم واال

 

 في التقییمالسریریة  استخدام القوائم المرجعیة للمھارات
حیث ، من 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 
الدورة، والمعروفة باسم كفاءة المھارات، ویستخدم  القائمة المرجعیة كمقیاس موضوعي لمعرفة مقدار اإلنجاز 

ن ون والمتدربوومما سبق یتضح أن المدرب ،یدات الفعلیاتالمناط  بتنفیذ جمیع خطوات اإلجراء مع المستف
 :اآلتیةاستخدام القائمة المرجعیة للتقییم في المجاالت  ونیستطیع

 

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

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

 
 

و عالمـة " ،مـرٍض  " في مربع االختيار الخاص بالحالة إذا تـم تنفيـذ المهمـة/ النشـاط بشـكلضع عالمة "
ٔ
غيـر  " إذا تـم تنفيـذها بشـكلا

و عالمة مرٍض 
ٔ
الحظإذا "" Φ"، ا

ٌ
 " هذه المهمة/ النشاط. لم ت

و المبادئ التوجيهية القياسية. مقبول/ مرٍض 
ٔ
 لإلجراءات ا

ً
و المهمة وفقا

ٔ
 : تنفيذ الخطوة ا

و غير مقبول/ غير مرٍض 
ٔ
 لإلجراءات ا

ً
و المهمة وفقا

ٔ
 المبادئ التوجيهية القياسية. : عدم القدرة على تنفيذ الخطوة ا

الحظ
ٌ
ثناء قيام المدرب بتقييم ذلكلم ت

ٔ
و المهارة ا

ٔ
و المهمة ا

ٔ
 : لم يقم المتدرب بتنفيذ الخطوة ا

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

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

 :التغذیة الراجعةخالل الوصف/ 
 أن درب  في ": ینبغي استخدام القائمة المرجعیة حالما یؤمن كل من المدرب والمتلتحدید "الجاھزیة

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

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

قد قام بأداء المھمة بمھارة واقتدار. ویتم التوقیع فیھ وكتابة التاریخ ألنھ یعد  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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  بعد الوالدة لّوالبالدلیل تقدیم المشورة الخاص بخدمات تنظیم األسرة بعد الوالدة/ وخدمات تركیب 

 

 بعد الوالدة لّولبالبشكلیھا العام والخاص للمرأة التي ترغب بتركیب  –م المشورة" یتعلق بتقدییقدم "إطار عمل) GATHER(ھذا الدلیل وباالستناد إلى تقنیة 
 

 " ھذه المھمة/ النشاط. لم تٌالحظإذا "" Φ"، أو عالمة غیر مرضٍ  " إذا تم تنفیذھا بشكل، أو عالمة "مرضٍ  " في مربع االختیار الخاص بالحالة إذا تم تنفیذ المھمة/ النشاط بشكلضع عالمة "
 بتزوید المتدربین بالمالحظات والتعلیقات لتمكینھم من تحسین األداء.قم 

 

 : 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 (األجھزة الرحمیة) لّوالبالحول استخدام  تقدیم المشورة

 التقییم مالحظات الخطوة/المھمة الموضوع
 .خدمات تنظیم األسرة بعد الوالدةإقامة عالقة طیبة والشروع في تقدیم المشورة بشأن  – الترحیب بالمستفیدات:

 
 إقامة عالقة داعمة ومبنیة على الثقة.  -1

 مقدمة الخدمة الصحیة بنفسھمقدم/ خدام اسمھا وتعریف الترحیب بالمستفیدة باست /
 ا.بنفسھ

    

 .إبداء االحترام للمستفیدة ومساعدتھا في الشعور بالراحة واالطمئنان     

 
 المستفیدة من التحدث واالستماع إلیھا. تمكین -2

  تشجیع المستفیدة إلبداء االحتیاجات والمشاكل والمخاوف التي لدیھا وطرح
 األسئلة.

    

  االستماع بإمعان ودعم قرارات المستفیدة المدروسة والمبنیة على المعرفة بوسائل
 تنظیم األسرة.

    

 
 أفراد أسرة المستفیدة. مشاركة -3

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

    

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

 األسرة.
  التحري عن معرفة المستفیدة حول عودة خصوبة اإلنجاب والفوائد الصحیة

 أو الحد منھا (بحسب رغبتھا).  الوالداتللمباعدة بین 
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 بعد الوالدة (األجھزة الرحمیة) لّوالبالحول استخدام  تقدیم المشورة

 التقییم مالحظات الخطوة/المھمة الموضوع
 ذا كان لدیھا خبرة سابقة مع وسائل تنظیم األسرة وأي مشاكل ناجمة عن السؤال عما إ

 االستخدام وأسباب ترك ھذه الوسیلة، الخ.
    

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

 ة یالتحري عن معرفة الزوج/ األسرة حول عودة خصوبة اإلنجاب والفوائد الصح
 أو الحد منھا. تالوالداللمباعدة بین 

    

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

    

فیدة للحمایة من اإلصابة باألمراض المنقولة جنسیا، بما في التحري عن حاجة المست   .تقییم ضرورة الوقایة من األمراض المنقولة جنسیاً  -7
 ذلك فیروس نقص المناعة البشري (اإلیدز).

    

 كوسیلة من وسائل الوقایة المزدوجة. اتتوضیح ودعم استخدام الواقی     

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

 یلة معینة بناًء على معرفة مسبقة بوسائل السؤال عما إذا كانت المستفیدة تفضل وس
 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 للمباعدة  -9

 رغبت بذلك). (أو الحد منھا إذا الوالداتبین 
  تقدیم المشورة بأنھ من أجل ضمان صحتھا وصحة طفلھا (واألسرة)، ینبغي أن

 نتظر عامین على األقل بعد ھذه الوالدة قبل محاولة الحمل مرة أخرى.ت
    

  ،تقدیم المشورة حول عودة خصوبة اإلنجاب بعد الوالدة ومخاطر الحمل المتتابع
تختلف  اعة الطبیعیة كوسیلة لمنع الحملاستخدام الرضطریقة والنصح كیف أن 

 عن الرضاعة الطبیعیة.

    

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

    

تنظیم األسرة بعد تقدیم معلومات حول وسائل  -10
 الوالدة

  على توفر وسائل المنع وعلى معرفة المستفیدة المسبقة واختیارھا المفضل، بناًء
 :اآلتیةمزایا وقیود وكیفیة استخدام الوسائل حول شرح بإیجاز الیتم 

    

     استخدام الرضاعة الطبیعیة كوسیلة لمنع الحمل −

     الواقیات  −

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

    

 دامبا (حقن)  −
 أسیتات المیدروكسي بروجسترون (حقن) −
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 بعد الوالدة (األجھزة الرحمیة) لّوالبالحول استخدام  تقدیم المشورة

 التقییم مالحظات الخطوة/المھمة الموضوع
     الوسائل الرحمیة لمنع الحمل بعد الوالدة   −

     استئصال القناة الدافقة (األسھر) (تعقیم الذكور) −

     )بعد الوالدة (تعقیم المرأة ربط األنابیب الرحمیة −

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

 صینیة وسائل منع الحمل.

    

 .تصحیح أیة مفاھیم خاطئة حول استخدام وسائل تنظیم األسرة     

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

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

 ا لزم ذوتقدیم معلومات إضافیة إ ،تقییم معلوماتھا حول الوسیلة التي اختارتھا
 األمر.

    

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

    

 (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة، بناًء على اختیارھا). والبلّ وتقدیم المعلومات األساسیة حول كیفیة االستخدام (التركیز على ال ،تحدید ما إذا كان بإمكان المستفیدة استخدام الوسیلة بشكل آمن – التقییم والشرح
مكانھا صحة المستفیدة وتحدید ما إذا كان بإ تقییم -13

 .استخدام الوسیلة بشكل آمن
 سؤال المستفیدة عن سجلھا الطبي و اإلنجابي.     

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

 100دوث الحمل بنسبة : یمنع حالفعالیة%.     

  قبلآلیة منع الحمل: یتسبب بعمل تغیر كیمیائي والذي یتلف الحیوانات المنویة 
 التقائھا بالبویضة

    

  یمكنك استخدامھ لمدة طویلة (أو قصیرة) بحسب رغبة لّولبالفترة فعالیة :
 380تي  النحاسي لّولبل(بالنسبة  اً عام 12المستفیدة وقد تصل فترة االستخدام إلى 

 ألف)

    

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

    

     باشرة.وخصوصاً بعد خروج المشیمیة م لّولبالسھولة ومالئمة تركیب   بعد الوالدة  لّوالبالمناقشة فوائد ومزایا استخدام  -15
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 بعد الوالدة (األجھزة الرحمیة) لّوالبالحول استخدام  تقدیم المشورة

 التقییم مالحظات الخطوة/المھمة الموضوع
  وصى بزیارة روتینیة (مع أنھ یُ  لّولبالعدم قیام المستفیدة بأي عمل بعد تركیب

 واحدة للمتابعة)
    

  العودة الفوریة للخصوبة عند اإلزالة     

 ال یؤثر على الرضاعة الطبیعیة أو حلیب األم     

 (كما ھو موضح أعاله) طویل المفعول والعكس     

بعد   لّوالبالد المترتبة على استخدام مناقشة القیو -16
 الوالدة

  نزول الحیض بغزارة مصحوب بآالم شدیدة عند بعض المستفیدات خصوصاً في
(أقل أھمیة أو غیر ملحوظ عند النساء  لّولبالالدورات الشھریة األولى بعد تركیب 

 بعد الوالدة)

    

 ن ضمنھا فیروس نقص ال یعد بمثابة الحمایة ضد األمراض المنقولة جنسیاً وم
 (االیدز) البشريالمناعة 

    

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

    

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

 راء التركیب.طارئ من ج

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

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

    

 المخاوف من أنھا قد تكون حامل     

 أو فقدانھ ولبلّ الطرد  المخاوف من     

 التأكد من استیعاب المرأة للتعلیمات. -18
 
 
 
 

 .تشجیع المستفیدة على طرح األسئلة     

 الطلب من المستفیدة تكرار النقاط الرئیسیة للمعلومات     

 الترتیب للخطوات القادمة ومتى ستأتي إلى المستشفى لتقدیم الخدمة. –العودة

 التخطیط للخطوات المستقبلیة: .1
: تشیر "العودة" في دلیل تقدیم المشورات ھذا إلى لحوظةم[

  القیام بتدوین المالحظات في سجل المستفیدة الطبي حول خیارھا لوسیلة تنظیم
 األسرة بعد الوالدة أو أي وسیلة تناسبھا.
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 بعد الوالدة (األجھزة الرحمیة) لّوالبالحول استخدام  تقدیم المشورة

 التقییم مالحظات الخطوة/المھمة الموضوع
الزیارة التي تلي أول جلسة استشاریة حول وسائل تنظیم 

بعد الوالدة  لّوالبالتركیب  بشأن األسرة بعد الوالدة أو
. "العودة"، كجزء من لّولبالتركیب  /ولكن قبل الوالدة

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

 لترتیب ا إذا لم تستطع المرأة التوصل إلى قرار في ھذه الزیارة، فیطلب منھا
بإحضار زوجھا أو أحد أفراد العائلة تُنصح ة؛ ولمتابعة المناقشة في زیارتھا المقبل

 معھا.

    

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

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

بشكل مرٍض وقم بالتأشیر على أداءه في العمود  دلیل تقدیم المشوراتنة في ھذا كأداة تقییم. وینبغي التأكد من أن المتدرب قد تطرق لكافة العناصر المدوّ  دلیل تقدیم المشوراتیة، یمكنك استخدام عندما یكون المتدرب على استعداد لتقییم مھاراتھ االستشار
 .التقییمالمسمى بــ 

 
 
 
 
 
 
 

 مصادقة المدرب
 مع المستفیدات مع النماذج التشریحیة  

 نعم   ال   نعم   ال  تم تنفیذ المھارات بكفاءة

       التوقیع

       التاریخ
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ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

الممكنة للمستفیدات من  تقدیم المشوراتاألدوار: / تمثیل لعب تمارین
 وسائل منع الحمل بعد الوالدة

 
المتدربین استخدام مواد الدورة دوار في تقدیم المشورة. ینبغي على 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
 علیمات المقدمة من قبل المدرب.تنظیم األسرة، والت

 
،  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 
التي یمكن استخدامھا، إال أنھا تفكر بان على زوجھا استخدام الواقي الذكري.  أنھا ال تعرف وسیلة منع الحمل

من الدورة التدریبیة الخاصة  ،السیدة ریفیرا، االستشاریة الصحیة في مستشفى المرأة بالمقاطعةعادت مؤخرا 
نظیم األسرة بعد تقدم تعلیمات توعویة وتثقیفیة في مجال وسائل توھي 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 
 
  
 
 

یة جدول إقامة العالقة الزوجتستخدم 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. 
ما معاً في وقت قصیر جداً وھم یفكران بعدم إنجاب أن یحظیا بھ 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
 وأنھ یمكن أن یرتفع من مكانھ ویسبب الصداع. وبدالً  لّولبالشائعات حول تبادر إلى سمعھا . وقد )الرحمیة
كرت بمحاولة أخذ حقن منع الحمل بعد والدة جنینھا. الدكتورة شیال تقدم المشورة للسیدة/ مینا ھي تفف من ذلك

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

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

b. ؟لّولبالشیال تقدیمھا لمینا عن  ةت التي ینبغي على الدكتورما ھي المعلوما 
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ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

، 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 

 أكیكيھا وصحة أطفالھا، كما أنھا أیضاً تلقت معلومات حول األنواع المختلفة من وسائل منع الحمل. صحت
وزوجھا ال یرغبان بإنجاب المزید من األطفال ولكن والدة زوجھا تعتقد أنھ ال ینبغي علیھما أن یستعجال في 

عن وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة،  اتخاذ القرار. عندما ُسئلت من قبل مقدمة الرعایة الصحیة بعد الوالدة
ن زوجھا منتظر خارج العیادة مع والدتھ وطلبت من مقدمة إ :وقالت لّولبالأخبرتھا أكیكي بأنھا مھتمة ب

 الخدمة "من فضلك! ھل یمكنك التحدث إلیھما، أیضا؟"
 

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

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

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

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

الدكتورة سانتوري، وھي بروفسورة في قسم أمراض النساء والوالدة، لغرض االطالع ومعرفة اھتمامات 
ارتفاع معدالت  إزاء قلقھاالحضور إلى مكتبھا لتعرب عن  منھالخصوص طلبت  لدكتور باساریبو بھذاا

؛ لّوالبالبعد الوالدة، فضال عن صعوبات تقنیات تركیب  لّوالبالتركیب  الناجم عنالطرد وثقب الرحم 
، بعد الوالدة والبلّ التركیب بخصوص 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
 
 
 

 مع الدكتورة سانتوري؟الواجب مناقشتھا  للدكتور باساریبوما ھي األشیاء األكثر أھمیة بالنسبة  - ب
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 وائم مراجعة المھارات السریریة 
 بعد خروج المشیمة (باستخدام األدوات)   لّوالبالتركیب 

 )ألف 380النحاسي تي  لّولبال(
 ستخدم من قبل المتدربین والمدربین)ت(

وممارس��ة الخط��وات الص��حیحة الالزم��ة لتق��دیم ھ��ذه الفص��ل المناس��ب م��ن ال��دلیل المرجع��ي بغی��ة تعل��م  بمعی��ة : ق��م بدراس��ة ھ��ذه األداة نوالمت��درب
س�اب المھارات اإلكلینیكیة؛ واطلب من زمالئك استخدام ھذه األداة من أجل المتابع�ة ف�ي ح�ین تق�وم أن�ت بالممارس�ة عل�ى النم�اذج التش�ریحیة واكت

 ة) باستخدام ھذه األداة لتوجیھ مالحظاتھم. الخبرة جراء التعامل مع المستفیدات؛ ویتوجب على زمالئك تقدیم تعلیقات محددة (تغذیة راجع
 

 وعلى استعداد للخضوع لتقییم الكفاءة في ھذه المھارات اإلكلینیكیة.    اً : قم باستخدام ھذه األداة حینما یكون المتدرب جاھزنوالمدرب
، أو غیر م�رضٍ  " إذا تم تنفیذھا بشكلالمة "، أو عمرضٍ  " في مربع االختیار الخاص بالحالة إذا تم تنفیذ المھمة/ النشاط بشكلضع عالمة "

 " ھذه المھمة/ النشاط. لم تٌالحظإذا " "Φ"عالمة 
 

 : تنفیذ الخطوة أو المھمة وفقاً لإلجراءات أو المبادئ التوجیھیة القیاسیة. مقبول/ مرضٍ 
 ادئ التوجیھیة القیاسیة. : عدم القدرة على تنفیذ الخطوة أو المھمة وفقاً لإلجراءات أو المبغیر مقبول/ غیر مرضٍ 

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

 المتدرب:__________________________ تاریخ المالحظة:_______________________________
  

 (باستخدام األدوات) ةبعد خروج المشیم لّولببتركیب الالقائمة المرجعیة الخاصة 

 الحاالت الخطوة/ المھمة
 (یتم القیام بھا قبل التعامل مع عملیات المخاض والوالدة المھبلیة)التقدیمي  العرضأثناء المھام التي سیتم تنفیذھا 

      . كوسیلة لمنع الحمل لّولبمراجعة سجل المستفیدة لضمان التأكد أنھا فضلت استخدام ال –1
. لّولبوفحصھا بشكل مناسب ومالئم بالنسبة لتركیب التقدیم المشورة للمستفیدة بأنھ تم التأكد  –2

(مالحظة: إذا لم یتم استشارة أو فحص المستفیدة إال أن األمر یبدو مریحاً بالنسبة لھا اآلن وھي 
 في حالة المخاض المبكر/ غیر النشط، فیتم تقدیم الخدمة إلحاقاً بالخطوة التالیة).

     

      تحیة المستفیدة بكیاسة واحترام وتقدیر. –3
      .  لّولببأن المستفیدة ال تزال ترغب في استخدام ال التأكد –4
بعد الوالدة وخروج المشیمة وینبغي إجابة أي سؤال قد  لّولبالتوضیح بأنھ سیتم تركیب ال –5

 تطرحھ المستفیدة. 
     

 لّولبوقبل تركیب الالتقدیمي  المھام التي ینبغي تنفیذھا بعد العرض
التأكد من توفر األدوات المعقمة الصحیحة والمستلزمات ومصدر الضوء المناسب لعملیة  –6

العدة/ الصینیة الخاصة  وجلب(باستخدام األدوات)  بعد خروج المشیمة مباشرة لّولبتركیب ال
 بعد الوالدة. لّوالببتركیب ال

     

مغلفة  لّولبمعقم مع االحتفاظ بعبوة ھذا ال لّولبفي قسم الوالدة، وجلب  لّوالبالتأكد من توفر ال –7
 . ةً إلى قبل القیام بتركیبھ مباشر

     

 مخطط المخاض(بما في ذلك استخدام نموذج  إجراء التدبیر الفعال أثناء المخاض والوالدة –8
 الفحص الثاني، وتنفیذ ) AMTSL( 5التدبیر النشط للمرحلة الثالثة من الوالدةوالقیام بإجراء

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

     

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

                                                           



ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

 (باستخدام األدوات) ةبعد خروج المشیم لّولببتركیب الالقائمة المرجعیة الخاصة 

 الحاالت الخطوة/ المھمة
ح لھا بأن تركیب في حال وجود أي من ھذه الحاالت، ینبغي التحدث مع المستفیدة والتوضی –9
في غضون فترة ستة  لّولبفي ھذا الوقت؛ ویتم إعادة تقییم إمكانیة تركیب اللھا  غیر آمنٍ  لّولبال

قدم لھا أیضاً النصح والمشورة بشأن استخدام وسیلة أخرى لتنظیم األسرة یُ أسابیع بعد الوالدة؛ و
 بعد الوالدة (على األقل لالستخدام المؤقت).

     

ساعد في والدة المستفیدة، فیمكنھ  الذيمن قبل نفس مقدم الخدمة  لّولبم تركیب الإذا سیت –10
 ّال أشریطة  لّولبأو المعقمة لتركیب ال االستمرار باستخدام نفس القفازات المطھرة بمستوى عالٍ 

 تكون قد تلوثت. 
 : أو

الوالدة، یتوجب  ساعد في عملیة ذيال ذلكغیر للخدمة  خرآ مقدممن قبل  لّولبإذا تم تركیب ال
وبعدئذ یتم تعقیم الیدین وارتداء القفازات لتدبیر النشط للمرحلة الثالثة من الةالدة التأكد من إجراء

 أو المعقمة.  المطھرة بمستوى عالٍ 

     

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

 ).لّولبتركیب ال بعد. (یتم ترقیع التمزقات إذا لزم األمر لّولبتركیب ال

     

 لّولبتركیب ال
؛ وینبغي إجابة أي سؤال قد تطرحھ لّولببأن المرأة جاھزة وعلى استعداد لتركیب ال التأكد –12

 ا إذا اقتضى األمر. المستفیدة وطمأنتھ
     

في مكان  لّولبویتم ترتیب أدوات ومستلزمات تركیب ال ةً مفتوح لّولبإبقاء عدة/ صینیة ال –13
غطاء الجراحي الالعبوة المعقمة وموضوع بجانب منطقة ما زال في  لّولبمعقم؛ والتأكد بأن ال

 المعقم؛ ویتم وضع قماش جاف ومعقم على بطن المرأة. 

     

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

     

      باستخدام ماسحة جدیدة في كل مرة. وتنظیف عنق الرحم والمھبل بمحلول مطھر مرتین  –15
لة المنظار الطبي في ھذه امسك بلطف الشفة األمامیة لعنق الرحم بملقط حلقي؛ (یمكن إزا –16

 المرحلة إذا لزم األمر)؛ وترك الملقط جانباً بحیث ال یزال ماسكاً لعنق الرحم. 
     

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

     

، لّولبالمكبس وانبوب وكرت تركیب القضیب كٍل من استخدام الید المعقمة بالكامل إلزالة  –18
 .لّولبفي حین تمسك الید األخرى بعبوة ال

     

داخل العبوة المعقمة؛ ویتم  لّولبلإلمساك بال استخدام ملقط المشیمة بالید المعقمة بالكامل –19
 من الحافة وبعنایة حتى ال تشتبك الخیوط مع الملقط.  لّولباإلمساك بال

     

      فع الشفة األمامیة لعنق الرحم باستخدام الملقط الحلقي. یتم بلطف ر –20
 ):  22(تتداخل ھذه الخطوة مع الخطوة رقم  بلطف وتدریجھ ببطء لّولبیتم إدخال ال –21

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

بلطف وتعمق باتجاه نقطة الرحم (حیث تشعر بمقاومة طفیفة) إلى نھایة  ولبلّ أدخل ال -
 الجدار الخلفي للجزء السفلي من تجویف الرحم. 

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

     

 ): 23و 21طوة مع الخطوات رقم (تتداخل ھذه الخ 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. -
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 (باستخدام األدوات) ةبعد خروج المشیم لّولببتركیب الالقائمة المرجعیة الخاصة 

 الحاالت الخطوة/ المھمة
(تتداخل ھذه الخطوة مع الخطوة رقم  المھبلیة–من خالل الزاویة الرحمیة لّولبتمریر ال –23
22 :( 

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

(الید التي تمسك بملقط المشیمة) إلى األسفل للسماح للملقط  انزل الید المعقمة بالكامل -
لمھبلیة والمرور عبر تجویف الرحم، وینبغي ا–بالمرور بسھولة عبر الزاویة الرحمیة

 الشدید لعدم ثقب جدار الرحم.  توخي الحذر

     

 مقدم الخدمةشعر یاالستمرار بإدخال الملقط بلطف حتى یتم الوصول إلى قاع الرحم حتى  –24
قد وصل إلى قاع  لّولببوجود المقاومة؛ ویتم تحسس الرحم من خالل جدار البطن للتأكد بأن ال

 رحم. ال

     

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

     

االستمرار في فتح الملقط بشكل تدریجي وإخراجھ ببطء من تجویف الرحم عن طریق سحبھ  –26
أو سحب الخیوط عندما یتم  لّولبایة لعدم تحریك البمحاذاة جدار الرحم، وینبغي االنتباه والعن

 إخراج الملقط.  

     

      االستمرار في تثبیت الرحم حتى یتم سحب الملقط تماماً، ویتم وضع الملقط في منشفة معقمة.  –27
أو الخیوط مرئیة أو بارزة من  لّولبفحص عنق الرحم لمعرفة ما إذا كان أي جزء من ال –28

باستخدام نفس الملقط  لّولبوإذا ما لوحظ بروز أي منھما من عنق الرحم، یتم إزالة ال عنق الرحم؛
 ووضعھ بداخل العبوة المعقمة وإعادة تركیبھ.   لّولبالذي تم بھ تركیب ال

     

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

 مغمورة تماماً. 
     

 لّولبالمھام التي ینبغي إجراؤھا بعد تركیب ال
السماح للمرأة المستفیدة بالراحة لبضع دقائق وتعزیز البدء بالرعایة الصحیة الروتینیة بعد  –31

 الوالدة بما في ذلك حثھا على الرضاعة الطبیعیة المباشرة.
          

      بشكل مناسب.  لّولبعملیة تركیب العن من المخلفات الناجمة التخلص  –32
ة القفازات %، بعد ذلك یتم إزال0.5ر بتركیز غمس الیدین المرتدیة للقفازات في محلول كلو –33

 عن طریق خلعھن من الخارج إلى الداخل ویتم التخلص منھا. 
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      یتم تنظیف الیدین بشكل صحي ومناسب.  –34
بنجاح واإلجابة عن أي سؤال قد تطرحھ  لّولبالمستفیدة بأنھ تم تركیب الة إخبار وطمأن –35

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

 یة لما بعد الوالدة؛واألعراض الطبیع لّولبمراجعة اآلثار الجانبیة ل •
/ الفحوصات الخاصة بما لّولبإخبار المستفیدة  متى تكون العودة بشأن فحص/ فحوصات ال •

 بعد  الوالدة واألطفال حدیثي الوالدة؛ 
التأكید بأنھ یتوجب علیھا العودة إلى المرفق الصحي في أي وقت تساورھا أیة مخاوف أو  •

 تعاني من أعراض معینة؛
 )؛ PAINS6 (بي أیھ آي إن إس  لّولبلمعینة (التحذیریة) الخاصة بالاستعراض األعراض ا •
 وما ینبغي القیام بھ في حالة الطرد؛  لّولبمراجعة كیفیة عملیة الفحص الخاصة بطرد ال •
 ؛ لّولبالتأكد بأن المستفیدة تعي وتفھم التعلیمات الخاصة بما بعد عملیة تركیب ال •
 للمستفیدة إذا لزم األمر؛  لّولبیة تركیب الكتابة التعلیمات الخاصة بما بعد عمل •
 الذي تم تركیبھ وتاریخ التركیب. لّولبقدم للمستفیدة كرت یوضح نوع ال •

     

ه ؤ(الذي سیتم إعطا لّولبرفاق كرت الإتسجیل المعلومات في سجل أو بیان المستفیدة و –36
 لمستفیدة.للمرأة المستفیدة عند مغادرتھا للمرفق الصحي/ العیادة) بسجل ا

     

      تسجیل المعلومات في السجل/ السجالت المناسبة.  –37
 

 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 ولبلّ ) مفیداً في تذكر األعراض المعینة (التحذیریة) الخاصة بالPAINSقد 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 Iرف (التشنج البطني الحاد أو األلم الشدید في البطن عند الجماع؛ ح
 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؛ (

 من الخیوط الطبیعیة. مفقودة أو أطول أو أقصر

                                                           



ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

  التدبیر النشط للمرحلھ الثالثھ من الوالده  
 
 

   أثناء الوالدة القیصریة  لّوالبالیب ترك
 )ألف 380تي  النحاسي لّولبال(

 ستخدم من قبل المتدربین والمدربین)ت(
الفص��ل المناس��ب م��ن ال��دلیل المرجع��ي بغی��ة تعل��م وممارس��ة الخط��وات الص��حیحة الالزم��ة لتق��دیم ھ��ذه  بمعی��ة : ق��م بدراس��ة ھ��ذه األداة نوالمت��درب

ن زمالئك استخدام ھذه األداة من أجل المتابع�ة ف�ي ح�ین تق�وم أن�ت بالممارس�ة عل�ى النم�اذج التش�ریحیة واكتس�اب المھارات اإلكلینیكیة؛ واطلب م
 الخبرة جراء التعامل مع المستفیدات؛ ویتوجب على زمالئك تقدیم تعلیقات محددة (تغذیة راجعة) باستخدام ھذه األداة لتوجیھ مالحظاتھم. 

 
 وعلى استعداد للخضوع لتقییم الكفاءة في ھذه المھارات اإلكلینیكیة.    اً داة حینما یكون المتدرب جاھز: قم باستخدام ھذه األنوالمدرب

، أو غیر م�رضٍ  " إذا تم تنفیذھا بشكل، أو عالمة "مرضٍ  " في مربع االختیار الخاص بالحالة إذا تم تنفیذ المھمة/ النشاط بشكلضع عالمة "
 المھمة/ النشاط. " ھذه لم تٌالحظإذا " "Φ"عالمة 

 
 : 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 

 مة أو المھارة أثناء قیام المدرب بتقییم ذلك.: لم یقم المتدرب بتنفیذ الخطوة أو المھلم تٌالحظ

 المتدرب:__________________________ تاریخ المالحظة:_______________________________

 أثناء الوالدة القیصریة لّولبالبتركیب القائمة المرجعیة الخاصة 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

 )الوالدة القیصریة إجراء(یتم القیام بھا قبل یمي التقد أثناء العرضالمھام التي سیتم تنفیذھا 
      . كوسیلة لمنع الحمل لّولبتركیب اللتأكد أنھا اختارت ضمان الالمستفیدة مراجعة سجل  –1

. لّولبالوفحصھا بشكل مناسب ومالئم بالنسبة لتركیب تقدیم المشورة للمستفیدة التأكد بأنھ تم  –2
المس�تفیدة إال أن األم�ر یب�دو مریح�اً بالنس�بة لھ�ا اآلن وھ�ي ف�ي حال�ة (إذا لم یتم استشارة أو فح�ص 

 المخاض المبكر/ غیر النشط، فیتم تقدیم الخدمة إلحاقاً بالخطوة التالیة).

     

      تحیة المستفیدة بكیاسة واحترام وتقدیر. –3

      . لّولبالبأن المستفیدة ال تزال ترغب في استخدام  التأكد –4

بع��د ال��والدة وخ��روج المش��یمة؛ وی��تم باختص��ار وص��ف  لّول��بالتوض��یح بأن��ھ س��یتم تركی��ب ال –5
 اإلجراءات المتعلقة بذلك؛ وینبغي إجابة أي سؤال قد تطرحھ المستفیدة.

     

 لّولبالوقبل تركیب التقدیمي المھام التي ینبغي تنفیذھا بعد العرض 
 الوالدة بعد ھذا ویحدث الرحمي؛ الشق خالل من یدویاً  تركیبھ یتم ،القیصریةالوالدة أثناء  لّولبالمالحظة: بالنسبة لتركیب 

 الرحمي. الشق ترقیع قبل بھ القیام یتم أنھ بید الثاني، والفحص المشیمة وخروج
التأك��د م��ن ت��وفر األدوات المعقم��ة الص��حیحة والمس��تلزمات ومص��در الض��وء المناس��ب لعملی��ة  –6

الع�دة/ الص�ینیة الخاص�ة  وجل�ب ة مباش�رة (باس�تخدام األدوات)، بعد خروج المشیم لّولبالتركیب 
 بعد الوالدة. لّوالبالبتركیب 

     

مغلفة  لّولبالمعقم مع االحتفاظ بعبوة ھذا  لّولبالوالدة، وجلب قسم في  لّوالبالالتأكد من توفر  –7
 .ةإلى قبل القیام بتركیبھ مباشر

     

التدبیر النشط للمرجل�ة اإجراء والقیام ب الوالدة القیصریة الوالدة وخروج المشیمة عن طریق –8
للتأك�د م�ن ع�دم وج�ود الح�االت المرتبط�ة  الفح�ص الث�اني) ، وتنفی�ذ AMTSL(الثالثة من الوالدة

 ، وھي: لّولبالبالوالدة التي تحول حالیاً دون تركیب 
 ساعة؛  18تمزق األغشیة ألكثر من  -
 التھاب المشیمة؛ -
 لوالدة.نزیف  مستمر بعد ا -

     

في حال وجود أي م�ن ھ�ذه الح�االت ینبغ�ي التح�دث م�ع المس�تفیدة والتوض�یح لھ�ا ب�أن تركی�ب  –9
ف�ي غض�ون فت�رة س�تة  لّول�بالویتم إعادة تقییم إمكانیة تركیب  ،في ھذا الوقتلھا  غیر آمنٍ  لّولبال

أخ�رى لتنظ�یم األس�رة  أسابیع بعد الوالدة؛ وتقدم لھا أیضاً النصح والمش�ورة بش�أن اس�تخدام وس�یلة
 بعد الوالدة (على األقل لالستخدام المؤقت).
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 أثناء الوالدة القیصریة لّولبالبتركیب القائمة المرجعیة الخاصة 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

      . لّولبالیتم فحص تجویف الرحم بخصوص التشوھات التي قد تحول دون تركیب  –10
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 أثناء الوالدة القیصریة لّولبالبتركیب القائمة المرجعیة الخاصة 
 الحاالت الخطوة/ المھمة

 لّولبالتركیب 
ف�ي مك�ان  لّول�بالوی�تم ترتی�ب أدوات ومس�تلزمات تركی�ب  ةمفتوح لّولبالإبقاء عدة/ صینیة  –11

غط��اء الجراح��ي الالعب�وة المعقم��ة وموض�وع بجان��ب منطق�ة  م�ازال ف��ي لّول��بالأك��د ب�أن معق�م؛ والت
 المعقم؛ ویتم وضع قماش جاف ومعقم على بطن المرأة.

     

إل�ى الخل�ف بنح�و المعقمة من األسفل عن طریق سحب الغط�اء البالس�تیكي  لّولبالفتح عبوة  –12
 .الثلث

     

، لّول�بالقضیب المكبس وانب�وب وك�رت تركی�ب كٍل من إلزالة  لالمعقمة بالكاماستخدام الید  –13
 في الرزمة).  لّولبال(التي تثبت  لّولبالفي حین تمسك الید األخرى رزمة 

     

م��ن خ��الل الق��بض عل��ى القض��یب  المعقم��ة بالكام��لبنھای��ة األص��ابع بالی��د  لّول��بالاإلمس��اك ب –14
بطریقة أخ�رى، یمك�ن اس�تخدام الملق�ط لإلمس�اك العمودي بین أصبع السبابة واألصبع الوسطى. (و

 مع الملقط).  لّولبالعدم تشابك خیوط  الحذر منمن الحافة وأخذ  لّولبالب

     

      من خالل البطن بالید األخرى. الرحم تثبیت الرحم عن طریق اإلمساك بھ في قاع  –15

      الرحمي وتحریكھ نحو قاع الرحم.  من خالل الشق  المعقمة بالكاملبالید  لّولبالیتم إدخال  –16

      في قاع الرحم. لّولبالوضع  –17

م�ن موض�عھ عن�دما  لّول�بالیتم إخراج الید ببطء من الرحم والیقظة الشدیدة من ع�دم تحری�ك  –18
 یتم إخراج الید. 

     

م�ن خ�الل قن�اة نحو الجزء السفلي من الرحم، وال تدفع ھ�ذه الخی�وط  لّولبالیتم توجیھ خیوط  –19
 من نھایتھ.  لّولبالعنق الرحم أو یتم سحب 

     

      مع عملیة الترقیع.  لّولبالإغالق الشق الرحمي مع االنتباه إلى عدم شبك خیوط  –20

 لّولبالبعد تركیب  إجراؤھاالمھام التي ینبغي 
      بشكل مناسب. لّولبالعملیة تركیب  عنالتخلص من المخلفات الناجمة  –21

ة القف�ازات %، بعد ذلك یتم إزال�0.5غمس الیدین المرتدیة للقفازات في محلول كلور بتركیز  –22
 عن طریق خلعھن من الخارج إلى الداخل ویتم التخلص منھا.

     

      یتم تنظیف الیدین بشكل صحي مناسب. –23

ه ؤ(ال�ذي س�یتم إعط�ا ل�بلّوالوارف�اق ك�رت  المس�تفیدة تسجیل المعلوم�ات ف�ي س�جل أو بی�ان  –24
 .المستفیدة للمرأة المستفیدة عند مغادرتھا للمرفق الصحي/ العیادة) بسجل 

     

      تسجیل المعلومات في السجل/ السجالت المناسبة. –25

بع�د العملی�ة الجراحی�ة بی�ومین أو  لّول�بالتلق�ت تعلیم�ات م�ا بع�د تركی�ب  المستفیدة التأكد بأن  –26
 نبغي على الطبیة/ المسئولة ذات الصلة القیام بما یلي:  ثالثة أیام؛ وی

 واألعراض بعد الوالدة الطبیعیة؛ لّولبمراجعة اآلثار الجانبیة ل •
/ الفحوص�ات الخاص�ة بم�ا لّولبالمتى تكون العودة بشأن فحص/ فحوصات  المستفیدة إخبار  •

 بعد  الوالدة واألطفال حدیثي الوالدة؛ 
وج��ب علیھ�ا الع��ودة إل��ى المرف��ق الص�حي ف��ي أي وق��ت تس��اورھا أی��ة التش�دید والتأكی��د بأن��ھ یت •

 مخاوف أو تعاني من أعراض معینة؛
 )؛ 7PAINS (بي أیھ آي إن إس  لّولبالاستعراض األعراض المعینة (التحذیریة) الخاصة ب •
 مراجعة كیفیة عملیة الفحص الخاصة بطرد اللوب وما ینبغي القیام بھ في حالة الطرد؛  •
 ؛ لّولبالتعي وتفھم التعلیمات الخاصة بما بعد عملیة تركیب  المستفیدة  التأكد بأن •
 إذا لزم األمر ؛  لّولبالأكتب للمستفیدة التعلیمات الخاصة بما بعد عملیة تركیب  •
 الذي تم تركیبھ وتاریخ التركیب. لّولبالقدم للمستفیدة كرت یوضح نوع  •

     

؛ 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 Aأو نزیف حاد؛ الحرف ( ) یشیر إلى أن الوقت متأخر أو تعاني المرأة من حالة غیر طبیعیةPتقدیم 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 (

                                                           



ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

 
تركیب اللوالب (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدةلالدورة التدریبیة المدرب: دلیل                                                    1–48 

 
 مصادقة المدرب

 مع المستفیدات مع النماذج التشریحیة  

 نعم   ال   نعم   ال  تم تنفیذ المھارات بكفاءة

       التوقیع

       التاریخ

 

 لّولب) خیوط الSدرجة مئویة) أو أعلى من ذلك؛ ( 38فھرنھایت ( 100.4من حرارة مرتفعة بدرجة  ) الحالة لیست على ما یرام أو تعاني المرأةNغیر الطبیعیة؛ (
 مفقودة أو أطول أو أقصر من الخیوط الطبیعیة.

                                                                                                                                                                                     



ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

 بعد الوالدةفي وقت مبكر  لّوالبالتركیب 
 )ألف 380تي  النحاسي لّولبال(

 دم من قبل المتدربین والمدربین)خستت(
ن ال��دلیل المرجع��ي بغی��ة تعل��م وممارس��ة الخط��وات الص��حیحة الالزم��ة لتق��دیم ھ��ذه الفص��ل المناس��ب م�� بمعی��ة : ق��م بدراس��ة ھ��ذه األداة نوالمت��درب

س�اب المھارات اإلكلینیكیة؛ واطلب من زمالئك استخدام ھذه األداة من أجل المتابع�ة ف�ي ح�ین تق�وم أن�ت بالممارس�ة عل�ى النم�اذج التش�ریحیة واكت
 م تعلیقات محددة (تغذیة راجعة) باستخدام ھذه األداة لتوجیھ مالحظاتھم. الخبرة جراء التعامل مع المستفیدات؛ ویتوجب على زمالئك تقدی

 
 وعلى استعداد للخضوع لتقییم الكفاءة في ھذه المھارات اإلكلینیكیة.    اً : قم باستخدام ھذه األداة حینما یكون المتدرب جاھزنوالمدرب

، أو غیر م�رضٍ  " إذا تم تنفیذھا بشكل، أو عالمة "مرضٍ  ھمة/ النشاط بشكل" في مربع االختیار الخاص بالحالة إذا تم تنفیذ المضع عالمة "
 " ھذه المھمة/ النشاط. لم تٌالحظإذا " "Φ"عالمة 

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

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

 المتدرب:__________________________ تاریخ المالحظة:_______________________________

 بعد الوالدةفي وقت مبكر  لّولبال القوائم المرجعیة الخاصة بتركیب
 الحاالت الخطوة/ المھمة

 ).لّولبالمھام التي سیتم تنفیذھا في قسم رعایة ما بعد الوالدة (قبل القیام بإجراءات تركیب ال
      . كوسیلة لمنع الحمل لّولبمراجعة سجل المستفیدة لضمان التأكد أنھا فضلت استخدام ال –1

      .لّولبوفحصھا بشكل مناسب ومالئم بالنسبة لتركیب القدیم المشورة للمستفیدة تالتأكد بأنھ تم 2-
      تحیة المستفیدة بكیاسة واحترام وتقدیر. –3
إذا بعد ال�والدة،  لّولباآلن یتوجب القیام بفحص وتقییم المستفیدة واستشارتھا بالنسبة لتركیب ال –4

  لم یتم القیام بذلك من قبل.
     

      . لّولبالتأكد بأن المستفیدة ال تزال ترغب في استخدام ال –5
؛ واإلجاب��ة ع��ن أي س��ؤال ق��د تطرح��ھ لّول��بباختص��ار وص��ف اإلج��راءات المتعلق��ة بتركی��ب ال –6

 المستفیدة. 
     

التأك��د م��ن ت��وفر األدوات المعقم��ة الص��حیحة والمس��تلزمات ومص��در الض��وء المناس��ب لعملی��ة  –7
الع�دة/ الص�ینیة الخاص�ة  وجل�ب خ�روج المش�یمة مباشرة(باس�تخدام األدوات)،  بع�د لّولبتركیب ال
 بعد الوالدة. لّوالببتركیب ال

     

مغلفة  لّولبمعقم مع االحتفاظ بعبوة ھذا ال لّولبفي قسم الوالدة، وجلب  لّوالبالتأكد من توفر ال –8
 إلى قبل القیام بتركیبھ مباشرة.

     

 (في غرفة التركیب) ولبلّ مھام ما قبل تركیب ال
في وقت مبكر بعد الوالدة، فإن اإلجراءات تعتبر مشابھة جداً لتلك اإلجراءات الخاصة  لّولبمالحظة: بالنسبة لعملیة تركیب ال

(باستخدام األدوات) بعد خروج المشیمة. إال أن ھناك بعض االختالفات وخصوصاً فیما یتعلق بالتغییرات التي  لّولببتركیب ال
دث بعد الوالدة في جسم المرأة؛ فعلى سبیل المثال، بناًء على مدى ارتداد الرحم، ینبغي على مقدم الخدمة األخذ بعین االعتبار تح

 ألنھ قد یكون طویل بما فیھ الكفایة للوصل إلى قاع الرحم. لّولباستخدام الملقط الحلقي العادي لعملیة تركیب ال
: لّولببطة بالوالدة التي تحول حالیاً دون تركیب الالتأكد من عدم وجود الحاالت المرت  

 ساعة؛  18تمزق األغشیة ألكثر من  •
 التھاب المشیمة؛ •
 حمى النفاس؛  •
 نزیف مفرط غیر متوقف بعد الوالدة؛ •
بع�د  لّول�بالجراح التناسلیة الشدیدة لدرجة أن شفاءھا والتئامھا سیتضرر م�ن ج�راء تركی�ب ال •

 ).15ل فحص األعضاء التناسلیة، الخطوة رقم الوالدة (یتم تأكید ذلك من خال

     

المس�تفیدة والتوض�یح لھ�ا ب�أن تركی�ب  في حال وجود أي من ھذه الحاالت، ینبغي التحدث مع –10
ف�ي غض�ون فت�رة س�تة  لّول�بغیر آمٍن لھا في ھذا الوقت؛ ویتم إعادة تقییم إمكانیة تركی�ب ال لّولبال

اً النصح والمش�ورة بش�أن اس�تخدام وس�یلة أخ�رى لتنظ�یم األس�رة أسابیع بعد الوالدة؛ وتقدم لھا أیض
 بعد الوالدة (على األقل لالستخدام المؤقت).

     

      التأكد بأن المستفیدة قد أفرغت للتو مثانتھا.  –11
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 بعد الوالدةفي وقت مبكر  لّولبال القوائم المرجعیة الخاصة بتركیب
 الحاالت الخطوة/ المھمة

      مساعدة المستفیدة بالجلوس على سریر الجراحة وتغطیة أسفل بطنھا/ منطقة الحوض.  –12
      توى/ طول الرحم والتأكد من وجود مدخل مناسب إلى الرحم.تحدید مس –13
      القفازات المطھرة تماماً أو المعقمة في كلتا الیدین.  القیام بتنظیف وتعقیم الیدین وارتداء –14
      فحص األعضاء التناسلیة بالنسبة للجراح/ الترقیعات.   –15

 لّولبتركیب ال
؛ واإلجاب�ة ع�ن أي س�ؤال ق�د تطرح�ھ لّول�باھزة وعلى استعداد لتركیب البأن المرأة ج التأكد –16

 المستفیدة وطمأنتھا إذا اقتضى األمر.
     

ف�ي مك�ان  لّول�بمفتوح�ة وی�تم ترتی�ب أدوات ومس�تلزمات تركی�ب ال لّولبإبقاء عدة/ صینیة ال –17
غط�اء الجراح�ي الطق�ة م�ا زال ف�ي العب�وة المعقم�ة وموض�وع بجان�ب من لّول�بمعقم؛ والتأكد ب�أن ال

 المعقم؛ ویتم وضع قماش جاف ومعقم على بطن المرأة.

     

م��ن خ��الل  عن��ق ال��رحمس��یمز الطب��ي (للفح��ص المھبل��ي) وتص��ویر ی��تم بلط��ف إدراج منظ��ار  –18
 الضغط على جدار المھبل الخلفي.

     

      كل مرة.  وباستخدام ماسحة جدیدة فيوالمھبل بمحلول مطھر مرتین  عنق الرحمتنظیف  –19
بملق�ط حلق�ي؛ (مالحظ�ة: ق�د تك�ون ثم�ة حاج�ة إل�ى  لعن�ق ال�رحمامسك بلطف الش�فة األمامی�ة  –20

بعد خروج المشیمة بسبب أن  لّولبالمزید من الضغط لتقریب الملقط أكثر مما یحتاج إلیھ تركیب ال
ك�ن إزال�ة المنظ�ار قد أص�بح أكث�ر ص�البة وب�دأ ب�العودة إل�ى حال�ة م�ا قب�ل الحم�ل.) (یم عنق الرحم

 الطبي في ھذه المرحلة إذا لزم األمر).

     

      كاً لعنق الرحم.ترك الملقط جانباً بحیث ال یزال ماس –21
المعقمة من األسفل عن طریق س�حب الغط�اء البالس�تیكي إل�ى الخل�ف بنح�و  لّولبفتح عبوة ال –22

 .  الثلث
     

م�ل إلزال�ة ك�ٍل م�ن قض�یب المك�بس وانب�وب وك�رت تركی�ب بالكا الحرة استخدام الید المعقمة –23
 . لّولب، في حین تمسك الید األخرى بعبوة اللّولبال

     

داخ�ل العب�وة المعقم�ة؛ وی��تم  لّول��بلإلمس�اك بال بالكام�لالمعقم�ة اس�تخدام ملق�ط المش�یمة بالی��د  –24
 ط. من الحافة وبعنایة حتى ال تشتبك الخیوط مع الملق لّولباإلمساك بال

     

      باستخدام الملقط الحلقي.  األمامیة لعنق الرحمیتم بلطف رفع الشفة  –25
 ): 27(تتداخل ھذه الخطوة مع الخطوة رقم  بلطف وتدریجھ ببطء لّولبیتم إدخال ال –26

م�ن خ�الل  –لّول�بالذي یمس�ك ال –تجنب لمس جدران المھبل، ویتم إدخال ملقط المشیمة -
تجوی��ف ال��رحم. (مالحظ��ة: إذا ك��ان م��ن الص��عب تمری��ر ملق��ط  أس��فلإل��ى  عن��ق ال��رحم

ام الملقط الحلقي للمس�اعدة ف�ي ، قد یكون من الضروري استخدعنق الرحمالمشیمة عبر 
 توسیع فتحة عنق الرحم).

بلطف وتعمق باتجاه نقطة الرحم (حی�ث تش�عر بمقاوم�ة طفیف�ة) إل�ى نھای�ة  لّولبأدخل ال -
 تجویف الرحم.   الجدار الخلفي للجزء السفلي من

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

     

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

 العانة وتكون األصابع نحو قاع المھبل)؛ 
 دفع الرحم بلطف إلى األعلى باتجاه البطن لتوسعة التجویف السفلي للرحم. -
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 بعد الوالدةفي وقت مبكر  لّولبال القوائم المرجعیة الخاصة بتركیب
 الحاالت الخطوة/ المھمة

(تت�داخل ھ�ذه الخط�وة م�ع الخط�وة رق�م  المھبلی�ة–من خ�الل الزاوی�ة الرحمی�ة لّولبتمریر ال –28
27 :( 

باتج�اه ق�اع ال�رحم ف�ي زاوی�ة نح�و بلط�ف إل�ى األعل�ى  لّولبإبقاء الملقط ثابتاً وتحریك ال -
 السرة. 

(الید التي تمس�ك بملق�ط المش�یمة) إل�ى األس�فل للس�ماح للملق�ط  المعقمة بالكاملانزل الید  -
المھبلیة والم�رور عب�ر تجوی�ف ال�رحم، وینبغ�ي –بالمرور بسھولة عبر الزاویة الرحمیة

 الشدید لعدم ثقب جدار الرحم.  توخي الحذر
 

م�ن أن ھ�ذه الخط�وة تعتب�ر ص�عبة ف�ي وق�ت مبك�ر بع�د ال�والدة، إال أن�ھ م�ن (مالحظة: على ال�رغم 
 إلى قاع الرحم).  لّولبالضروري أن یصل ال

     

االستمرار بإدخال الملقط بلطف حتى یتم الوصول إل�ى ق�اع ال�رحم حت�ى یش�عر مق�دم الخدم�ة  –29
ق�د وص�ل إل�ى ق�اع  لّول�بلبوجود المقاومة؛ ویتم تحسس الرحم من خالل ج�دار ال�بطن للتأك�د ب�أن ا

 الرحم.

     

بینما یستمر الملقط بتثبیت الرحم، یتم الضغط على الكابس قلیالً نحو خ�ط المنتص�ف إلط�الق  –30
 ووضعھ في قاع الرحم.  لّولبال

     

االستمرار في فتح الملقط بشكل تدریجي وإخراجھ ببطء من تجویف الرحم عن طریق سحبھ  –31
أو س��حب الخی��وط عن��دما ی��تم  لّول��ب، وینبغ��ي االنتب��اه والعنای��ة لع��دم تحری��ك البمح�اذاة ج��دار ال��رحم

 إخراج الملقط.  

     

      االستمرار في تثبیت الرحم حتى یتم سحب الملقط تماماً، ویتم وضع الملقط في منشفة معقمة.  –32
أو ب�ارزة م�ن  أو الخی�وط مرئی�ة لّول�بفحص عنق الرحم لمعرف�ة م�ا إذا ك�ان أي ج�زء م�ن ال –33

باستخدام نف�س الملق�ط  لّولبعنق الرحم؛ وإذا ما لوحظ بروز أي منھما من عنق الرحم، یتم إزالة ال
 ووضعھ بداخل العبوة المعقمة وإعادة تركیبھ. لّولبالذي تم بھ تركیب ال

     

      فحص الترقیعات التي أجریت بحسب ما تقتضي الحاجة والتأكد من عدم تمزقھا. –34
% بحی�ث ی�تم غمرھ�ا 0.5إزالة جمیع األدوات المستخدمة ووضعھا في محلول كلور بتركیز  –35

 تماماَ.
     

 لّولبالمھام التي ینبغي إجراؤھا بعد تركیب ال
السماح للمرأة المس�تفیدة بالراح�ة لبض�ع دق�ائق واالس�تمرار بالرعای�ة الص�حیة الروتینی�ة بع�د  –36

 الوالدة. الوالدة ورعایة األطفال حدیثي 
     

      بشكل مناسب.  لّولبالتخلص من المخلفات الناجمة عن عملیة تركیب ال–37
ة القف�ازات %، بعد ذلك ی�تم إزال�0.5غمس الیدین المرتدیة للقفازات في محلول كلور بتركیز  –38

 عن طریق خلعھن من الخارج إلى الداخل ویتم التخلص منھا.
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 بعد الوالدةفي وقت مبكر  لّولبال القوائم المرجعیة الخاصة بتركیب
 الحاالت الخطوة/ المھمة

      شكل صحي ومناسب. یتم تنظیف الیدین ب –39
بنج�اح واإلجاب�ة ع�ن أي س�ؤال ق�د تطرح�ھ  لّول�بإخبار وطمأنة المس�تفیدة  بأن�ھ ت�م تركی�ب ال –40

وإبالغھ��ا ب��أن س��یتم مراجع��ة التعلیم��ات قب��ل خروجھ��ا م��ن العی��ادة/ المرف��ق الص��حي، وتزوی��دھا 
 بالتعلیمات التالیة بالنسبة للوقت الراھن: 

 واألعراض الطبیعیة بعد الوالدة؛ ولبلّ مراجعة اآلثار الجانبیة ل •
/ الفحوص�ات الخاص�ة بم�ا لّولبإخبار المستفیدة  متى تكون العودة بشأن فحص/ فحوصات ال •

 بعد  الوالدة واألطفال حدیثي الوالدة؛ 
والتأكید بأنھ یتوجب علیھا العودة إلى المرفق الصحي ف�ي أي وق�ت تس�اورھا أی�ة مخ�اوف أو  •

 تعاني من أعراض معینة؛
 )؛ 8PAINS (بي أیھ آي إن إس  لّولباستعراض األعراض المعینة (التحذیریة) الخاصة بال •
 مراجعة كیفیة عملیة الفحص الخاصة بطرد اللوب وما ینبغي القیام بھ في حالة الطرد؛  •
 ؛ لّولبالتأكد بأن المستفیدة  تعي وتفھم التعلیمات الخاصة بما بعد عملیة تركیب ال •
 للمستفیدة إذا لزم األمر؛  لّولبخاصة بما بعد عملیة تركیب الكتابة التعلیمات ال •
 الذي تم تركیبھ وتاریخ التركیب. لّولبقدم للمستفیدة كرت یوضح نوع ال •

     

(ال�ذي س�یتم إعط�اؤه  لّول�بتسجیل المعلوم�ات ف�ي س�جل أو بی�ان المس�تفیدة  وارف�اق ك�رت ال –41
 / العیادة) بسجل المستفیدة .للمرأة المستفیدة عند مغادرتھا للمرفق الصحي

     

      تسجیل المعلومات في السجل/ السجالت المناسبة.  –42
 

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

       التوقیع

       التاریخ

بحیث یتوجب  ؛ فكل حرف یمثل عالمة أو أعراض معنیةلّولب) 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 (

جنسیاً أو أعراض عدوى الحوض مثل اإلفرازات المھبلیة  ) العدوى أو العرضة للعدوى المنقولةIالتشنج 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.

                                                           



ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

 یة لسریرالمھارات متابعة/ تتبعنموذج 
 

 بعد الوالدة لّوالبالالخاصة بتركیب السریریة المھارات  متابعة/ تتبعاستخدام نموذج 
 

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

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

 
 لما قبل الدورة التدریبیة.  ةن ھنا درجتك الخاصة بتقییم المعرف: دوّ 5البند رقم 

 
 بنجاح. التدریبیة تقییم المعرفة في منتصف الدورةتعبئة جتك عندما تنھي ن ھنا در: دوّ 6البند رقم 

 
تطور الكفاءات المتعددة على مدى الثالثة األیام  متابعة/ تتبعل النموذج ایمكنك ومدربك استخدام ھذ: 7البند رقم 

 بعد الوالدة.  لّوالباللھذه الدورة التدریبیة الخاصة بتركیب 
 

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

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

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

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

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

 وكتابة التاریخ علیھ. النموذجالفعلیات، اطلب منھ/ منھا وضع عالمة على المربعات/ الخانات المناسبة وتوقیع 
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ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

 بعد الوالدة لّوالبالنموذج متابعة/ تتبع المھارات اإلكلینیكیة الخاصة بتركیب 
 

   االسم  .1

  الوظیفة  .2

   المرفق .3

  تاریخ التدریب .4

قیاس مستوى المعرفة درجات  .5
في الدورة  الشروعقبل 

 التدریبیة

 
 

درجات تقییم المعرفة في  .6
 منتصف الدروة التدریبیة

 

 
 تقییم المھارات اإلكلینیكیة –7
 المستفیدات الفعلیات معالممارسة  النماذج التشریحیة معالممارسة  

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

 والمشورة 
 

  
 

  

بع�����د  لّول�����بالتركی�����ب 
خ�����������روج المش�����������یمة 

 (باستخدام األدوات)
 

  

 

  

بع�����د  لّول�����بالتركی�����ب 
خ�����������روج المش�����������یمة 

 (التركیب الیدوي)
 

  

 

  

أثن����اء  لّول����بالتركی����ب 
   الوالدة القیصریة

 
  

 
  

في وق�ت  لّولبالتركیب 
 بعد الوالدة مبكر 

 
  

 
  

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

 لتعامل والممارسة مع المستفیدات الفعلیات.ل
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ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

 لسریریة إعداد المنضدة الخاصة بممارسة المھارات
بع�د  لّوالبالالخاصة بتركیب السریریة الدروة التدریبة یتم تركیب منضدة لممارسة المھارات اإلكلینیكیة في بدایة

 :الوالدة ویتم استخدامھا لألنشطة المتعددة التي تتضمن ما یلي
 

ن ب��ین م��ا وبحی��ث یق��ارن المت��درب –بع��د ال��والدة؟  لّول��بالنش��اط األول: م��ا ھ��و الش��يء المختل��ف بالنس��بة ل •
بع�د  لّوال�بالیعرفون�ھ ع�ن خ�دمات تركی�ب ھ في منضدة ممارسة المھ�ارات وب�ین م�ا نھ ویالحظونیشاھدو

 فترة زمنیة من الوالدة.  
 

بحی��ث ی��تم تعری��ف المت��دربین بالتقنی��ة المناس��بة  –بع��د ال��والدة  لّوال��بالع��رض تقنی��ة/ أس��لوب تركی��ب  •
 والصحیحة في حین یتم متابعة القوائم المرجعیة الخاصة بذلك. 

 
بحی��ث یعم��ل المت��دربون ف��ي  –بع��د ال��والدة  ال��بلّوالالممارس��ة عل��ى النم��اذج الخاص��ة بخ��دمات تركی��ب  •

ف�ي ح�ین ی�تم ت�دریبھم وتعل�یمھم م�ن قب�ل  لّوالبالمجموعات ویمارسون المھارات اإلكلینیكیة لتركیب ھذه 
 المدربین.

 
للمت��دربین االط��الع عل��ى األدوات والمس��تلزمات المطلوب��ة وك��ذلك  الس��ریریةتت��یح منض��دة ممارس��ة المھ��ارات ا 

بع�د ال�والدة وینبغ�ي أن ی�تم  لّوال�بوالتواصلیة بالنس�بة للتركی�ب الس�لیم والص�حیح لالسریریة كیاتالممارسات والسلو
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 

 بصورة صحیحة. لّوالباإلجراءات الخاصة بتركیب ال
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ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

 بعد الوالدة لّوالبالخاصة بتركیب التقییم الدروة التدریبیة  
 

 )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 و ال�تعلُمعل�ى ف�ي ال�دورة التدریبی�ة  الش�روعقیاس مستوى المعرف�ة قب�ل ساعدني  –1
  بصورة أكثر فاعلیة. 

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

 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
  .  لّولبالتركیب 

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

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

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

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

  مع المستفیدات.  لّوالباللممارسة تركیب  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
  .  لّوالبالالخدمات الخاصة بتركیب 

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

  بعد خروج المشیمة (باستخدام األدوات) لّوالبالأشعر بالثقة في القیام بتركیب  –11

  بعد خروج المشیمة (بشكل یدوي) البلّوالأشعر بالثقة في القیام بتركیب  –12

 
تركیب اللوالب (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدةلالدورة التدریبیة المدرب: دلیل                                                    1–56 



ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

  .  الوالدة القیصریةأثناء  لّوالبالأشعر بالثقة في القیام بتركیب  –13

  بعد الوالدة. في وقت مبكر  لّوالبالأشعر بالثقة في القیام بتركیب  –14

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

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

 (انظر الصفحة التالیة)
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ینكتیب المتدرب الجزء األول:   
 

 التعلیقات اإلضافیة 
 (ولماذا) من أجل تحسین الدورة التدریبیة؟ إضافتھا(إن وجدت) التي ینبغي  ما ھي المواضیع

 
 
 
 
 
 
 
 

 (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  اإلیضاحاتالتردد في تقدیم المزید من  كما یرجى منك عدم
16.( 
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 الجزء الثاني: دلیل المدرب
 

 



ء الثاني: دلیل المدربالجز   
 

 اإلعداد والتحضیر للدورة التدریبیة
الذي  التخطیط الدقیق الصدفة، وإنما من خاللال یمكن أن یأتي نجاح أي دورة تدریبیة من فراغ أو بمحض 

دراسة وتحلیل،  بإجراءالسریریة مدرب المھارات  یقتضي قیام عداد وغالبا ما اإلوالوقت ویستحوذ على التفكیر 
طط لھا، كما ینبغي على خٌ  ما التدریبیة بحسبلدورة ذ ایتأكید عملیة سیر وتنف سؤول عن ضمانألنھ یعد الم

ومن  تدار على النحو المطلوب.السریریة الممارسة وجلساتالدراسیة  التدریس في القاعات بأنالمدرب التأكد 
 :اآلتیةالخطوات  أجل اإلعداد الجید للدورة التدریبیة، ننصحك بإتباع

 
 :الدورة التدریبیةمواد راجع  )1

  التي سیتعلمھا على المعلومات  اً مطلع تبقىكي ، بإمعان األول) الجزء( دربینالمت كتیبراجع
كتیب الدورة التدریبیة لنسخة مطابقة عبارة عن ھو و سیستخدمونھا،ات التي واألدوالمتدربون 

 .للمتدربین
 ھداف األ، بما في ذلك وصف المقرر والدورةلجدول الزمني ومنھج با اً خاص اً اھتمام ولِ أ

وتركیبة/ بنیة الدورة  التدریبیةمدة الدورة وم ومواد التدریب وأسالیب التقییم یالتعلوطرق 
 .المقترحة

  إضافة  دائماال یتم  التدریب المستخدم في ھذه الدورة." منھج"الجزء المتعلق بــ الحظ
لمساعدة ھو دربین، والھدف من إدراجھ في ھذا الدلیل لمتفي كتیب االموضوع محتوى ھذا 

 تعدأن تطویر الكفاءات القائمة على فكرة الدعم أیضاً لما یمكن توقعھ وعلى معرفة  المتدربین 
 .دربینالمتوالمدرب مشتركة" بین  "مسؤولیة

  قبل بدء الدورة. اً جید )الثاني والثالث نأیالجز( دربدلیل المراجع 
  حول أسلوبھذا یقدم اقتراحات مفصلة ف .التدریبیة لدورةا تنفیذمخطط نموذج اطلع على 

معدات الما یلزم من یقوم المدرب بجمع كل نشاط. طریقة أداء تدریس كل ھدف وتیسیر 
التي یدلي فكار األلدورة وتنفیذ اعلى االقتراحات الواردة في مخطط  والمواد بناءً  تلزماتوالمس

نموذج المحدد والمقدر للتنفیذ كما ورد في الوقت وینبغي على المدرب معرفة  ،المدرببھا 
داء ألالمخصص كافي تحدید الوقت الضمان تأكید لجدول الزمني لومقارنة ذلك مع امخطط ال

تدوین المالحظات والحواشي في مخطط  یجوز للمدرب أیضاً وواألنشطة.  اتالجلسجمیع 
 .كل یومألنشطة لالتنفیذ السلس تھ على تأكید ضمان تیسیر لمساعدالتنفیذ ھذا 

  كي ترتسم لدیك صورة جلیة عن مدى فاعلیتھا / األنشطةالتمارینراجع كافة. 
 معظم  . في حین أننصائح للمدربینالثالث:  الجزءو"استیعاب" لمراجعة  یاً كافاً وقت خصص

إال أنھ تم وضع الكثیر من قابلة للتطبیق على أي دورة مھارات،  فقرات المحتوى والمبادئ
 بعد الوالدة. لّوالبالتدریبیة الخاصة بتركیب ال المحددة لھذه الدورةمثلة األنصائح وال

 
 

في منتصف  تقییم المعرفةفي الدورة و الشروعة قبل قیاس مستوى المعرفالخاصة بـ "أوراق اإلجابة  استنسخ عدداً من
كتیب الدورة التدریبیة " من المقتطفاتالحاجة. الحظ أن العدید من " يما تقتضحسب بالمواد األخرى من والدورة" 
ضافیة اإل المصادر) في مجلد Wordأحیانا ملفات و( PDF بصیغة برنامج ملفاتمتوفرة في  دلیل المدربو للمتدربین

 .)CD( القرص المضغوطعلى 
 
 

 المحتوى الذي سیقدم خالل الدورة.ب التاملمام اإلعلى ضمان تك لمساعد الدلیل المرجعي اطلع على 
  كل نة أسفل المدوّ بما في ذلك المالحظات ( التقدیمیة والعروض والصور الرسوماتشرائح راجع

وض التقدیمیة على القرص في مجلد العر النموذج(انظر الشرح مالحظات ودون مفردات و شریحة)
 ذلك.بالمضغوط)، إذا رغبت 
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ء الثاني: دلیل المدربالجز   
 

 شاھد الفیدیو.  
 )بروجكتر(جھاز عرض  مثالً:( متوفرة وجاھزة لالستخدام جمیع المعدات السمعیة والبصریةأن  تأكد من )2

 ).ح الورقي القالبولالفیدیو وال جھازو
في حالة جیدة وجمیع وأن تكون تھا فانظالتأكد من (على سبیل المثال،  تشریحیةالنماذج الفحص جمیع ا )3

 ).مناسبة جزاءاأل
القوائم المرجعیة و ةتشریحیال / النماذجنموذجالباستخدام السریریة إلجراءات ة كافة اممارسقم ب )4

 .دربینفي دلیل المت المتاحة السریریةللمھارات
ان ینبغي على األھمیة بمكمن و .التدریبیة الذین سیحضرون الدورة المتدربینحصل على معلومات حول ا )5

 :ومنھا دربین،المت عنالمعلومات األساسیة معرفة لمدرب ا
 عن المدرب محاولة جمع أكبر قدر من المعلومات ینبغي على . تھم العلمیةوخلفیة المتدربین خبر

ستفسار عن خلفیاتھم فیجب علیھ اال ، وإن تعذر ذلكإن كان ذلك ممكناً  دربین قبل بدء الدورةالمت
 الیوم األول من الدورة.خالل  ھموتوقعات

  معرفة تعد البعد التدریب.  ةلھم الیومیاعمأن في ولمتدربھا اؤدییسلتي  السریریةاألنشطة أنواع
، للمدرببالنسبة بالغ األھمیة  اً بعد التدریب أمرالذي سیقوم بھ المتدربون لعمل االدقیقة لطبیعة 

یاً على مدار الدورة، بحیث یستطیع وظیفوالمخصصة األمثلة المناسبة  وبالتالي یتوجب علیھ تقدیم
تؤدي وسیلة ممتازة  هھذوتعتبر . سیقومون بتأدیتھوما یتعلمونھ بین ما ة الصلدربون معرفة أوجھ المت

 تعزیز أھمیة ما یتم تعلمھ.و إلى ترسیخ

یتم  لمواصفات البرنامج، طبقاً . على سبیل المثال، "، إن وجدتقبل بدء الدورةالمھام "دربین عط المتأ )6
المشاركین في المتدربین إلى  اإللكتروني عبر البریدومعاییر األداء  الذاتي التعلُمنسخة من خطة إرسال 
تمكنھم من تقییم عن  فضالً  ممارساتھم بأنفسھم وبصورة غیر رسمیة،تقییم  قبل بدئھا كي یتسنى لھمالدورة 

 .ھم الصحیةفقافي مرالخدمة  يغیرھم من مقدم
لمراجعة األدوار الفنیین ونظرائھموخبراء المحتوى المختصین  لمدربین المساعدینبالمدرب/ ا التقِ  )7

ین المدربومن أجل ضمان سیر التدریب على نحو أفضل ینبغي على المدرب/  ،والمسؤولیات الفردیة
فیة حول كیفي اآلراء جود التفاھم والتوافق لتأكید على ول المختصینمع غیرھم من العمل الرئیسیین المعنیین 

 .التدریبیة الدورة سیر وإدارة
 

 .للمدربین الثالث: نصائح الجزءواإلعداد في ترد مناقشة مسھبة للتخطیط 
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ء الثاني: دلیل المدربالجز   
 

 نموذج مخطط تنفیذ الدورة التدریبیة
بمثابة خطة نموذجیة توضح الكیفیة التي یتم على  التدریبیة الموجود بھذا الدلیلالمخطط الموجز للدورة یعد 

 التدریبأھداف  لتحقیقالالزمة  التأھیلیة/ التحضیریةھداف الملخص األلتدریب. ویعرض یذ اأساسھا إجراء وتنف
المالءمة  نشطةاأل توضح تأھیليكل ھدف الخاصة بقتراحات باإلضافة إلى بعض اال الدورة،في منھج  المذكورة
/ لعبودراسات الحالة عد یوة لممارسلنشطة األخرى األالمدرب وقد یطور والمواد الالزمة.  مصادروال للتدریب

 .دربینمجموعة من المتلأو ما لدولة  المخصصةاألخرى دریب الت حاالتاألدوار أو  تمثیل
 

 :، ھيإلى أربعة أعمدةالتدریبیة  مخطط تنفیذ الدورةینقسم 
 تعلیميكل نشاط داء خصص ألالمتقریبي الوقت الإلى مقدار  المخططمن  العمودیشیر ھذا  :الوقت. 
 وبما أن األھداف ترمي. التدریبیة/ التعلیمیةنشطة األو التأھیلیةیسرد ھذا العمود األھداف  :ألنشطةاألھداف/ ا 

أن و ،فقد تم عرض األھداف ھنا بالترتیب، التدریبتسلسل عملیة تنفیذ آللیة  الخطوط العریضةشرح  إلى
 السریریةرة والممارسةصغیالجموعات المالجمع بین األھداف واألنشطة (األنشطة التمھیدیة وتمارین 

 التدریب.عملیة  سریانكیفیة وضح ی، الخ) وفترات االستراحات
  وف واألنشطة واالستراتیجیات المختلفة التي س الطرق واألسالیبیصف ھذا العمود  :التدریب/ التعلیمطرق

 .تأھیليھدف بكل ذات الصلة المحتوى والمھارات  لتنفیذستخدم تُ 
 دریبوالمواد الالزمة لدعم أنشطة الت المصادرمود الرابع الع یبین / المواد.المصادر. 
 

 
 

 بعض المالحظات الھامة:
ینبغي فإن أي تغییرات أو تعدیالت في ھذا الجدول ، اإلطار الزمنيجدول بما أن مخطط تنفیذ الدورة التدریبیة یستند إلى  •

على القرص المضغوط من ھذا المخطط نسخة  فیوجد وإذا لزم عمل أي تغییر ،العكس) وأفي المخطط ( ح أیضاً وضّ تُ أن 
 .للطباعة قابلة Wordوورد بصیغة برنامج  اإلضافیة) المصادر(في مجلد 

 المصادرالقرص المضغوط (في مجلد  على ھیئة كتیبات فيفي المخطط أیضاً العدید من المواد المذكورة تتوفر  •
  اإلضافیة).

الجلسات المنعقدة في الیومین الثاني وقت عن دقیقة  30بحوالي  األولم یوالبعد ظھر التدریب المنعقدة جلسة وقت زید ی •
 والثالث.

ویظھر  ،على توافر الوقتوھذا یعتمد  زمنیة مختلفةفترات في عرضھا فیدیو یمكن یحتوي القرص على مقاطع  •
 .التي تبین متي ینبغي عرض المقاطع ومدى صلتھا بموضوعات التدریبقتراحات المخطط اال

المذكورة في التقدیمیة العروض ات والصور وشرائح الرسومنة أدنى كل شریحة من المدوّ " الحظات الكاتبم"توحي  •
تعلیمات الو اتتعلیقوالمعلومات إلى وجود مزایا ملموسة تؤدي إلى توفر ال) القرص المضغوط على والمتاحةالمخطط (

في ملف  ھاالمدرب قص ھذه المالحظات ولصقد یفضل وقالعروض التقدیمیة أكثر تفاعلیة.  والرامیة إلى جعلضافیة اإل
Word  مجلد العروض التقدیمیة على وضع نموذج في مناقشة ذات الصلة. تم العرض وطریقة ال تیسیرفي كي تساعده

 القرص المضغوط.
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 (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة لّوالبخدمات تركیب ال
 جلسات) 6ام، أی3( ةنموذج مخطط تنفیذ الدورة التدریبی

 المصادر/المواد  طرق التدریب/التعلیم  المواضیع/األنشطة الزمن

 الجلسة األولى: الیوم األول، صباحاً 
15  
 دقیقة

 النشاط:
 بالمتدربین الترحیب 
 الفرصة للمتدربین للتعریف  إتاحة

 بأنفسھم 
 توقعات المتدربین حول  استكشاف

 .الدورة التدریبیة

 المنظمین والمدربین القیادیین ...الخ.نیابة عن یة بكلمة ترحیبیة الدورة التدریب افتتاح 
 صعوبة تقدیم وتعریف كافة المتدربین والمدربین بأنفسھم. تذلیل 
 فرصة استكشافھا دون وضع أیة  وإتاحةالدورة  بشأنتعرف على توقعات المتدربین ال

التي یمكن تلبیتھا التوقعات  یتم توضیحأھداف الدورة (الحقاً)  استعراضقیود؛ وعند 
 .واألخرى التي ال یمكن تحقیقھا

  ًالفتة ترحیبیة ُمعدة مسبقا 
   لوح ورقي قالب وشریط الصق

 وأقالم ماركر
 كروت أو شارات األسماء 

10 
 دقائق

 النشاط:
 ض أھداف الدورة والجدول ااستعر

 الزمني.
 ض مكونات مجموعة ااستعر

 المصادر التدریبیة.

 ورة ومعاییر اختیار المتدربین والنتائج المتوقعة والمرجو ض مقاصد وأھداف الدااستعر
 إنجازھا خالل الدورة.

 ض الجدول الزمني للدورة بما في ذلك مواعید البدء واالنتھاء واألوقات ااستعر
 المخصصة للراحة والغداء.

 أن المتدربین قد فھموا بتأكد الفي الدورة و ھاماستخدیتم اض المواد التي سااستعر
 ا كیفیة استخدام مختلف المواد.واستوعبو

  لوح ورقي قالب متضمن ألھداف
 الدورة

 :مجموعة المصادر التدریبیة 
 الدلیل المرجعي −
  كتیب الدورة التدریبیة −

   للمتدربین
  دلیل المدرب  −
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 (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة لّوالبخدمات تركیب ال
 جلسات) 6ام، أی3( ةنموذج مخطط تنفیذ الدورة التدریبی

 المصادر/المواد  طرق التدریب/التعلیم  المواضیع/األنشطة الزمن

25 
 دقیقة

 النشاط:
  قیاس مستوى المعرفة قبل إجراء

 .الشروع في الدورة

 قیاس مستوى المعرفة قبل الشروع في الدورة طلب من المتدربین االنتقال إلى نموذجلا 
منھا  طلب منھ/لرقم لكل متدرب وا وإعطاء) للمتدربین  كتیب الدورة التدریبیة(في 

(أو استخدام  قیاس مستوى المعرفة قبل الشروع في الدورةكتابة الرقم على نموذج 
ق كتیباتھم بإغال وتوجیھھمالنصح حول كیفیة اإلجابة على كل سؤال  وتقدیمالنشرات) 

 (أو قلب ورقة اإلجابة) عند استكمالھم للحل.
  قیاس مستوى المعرفة قبل الشروع في الدورةدقیقة ألداء  15 تحدید. 
 اً ال ینبغي أن تستغرق اإلجابة على األسئلة وقت –اإلجابات الصحیحة على الفور مراجعة 

 الدورة. المتدربین بأنھ سیتم تغطیة المادة بالكامل خالل وطمأنةطویالً 
  المتدربین یقومون بتقییم أوراقھم وقم بجمع األوراق بعد مراجعة كافة اإلجابات. ترك 
 كبیرة الحجم"  مصفوفة تقییم المعرفة للفرد والجماعةم األوراق في إعداد ااستخد"

 .إلیھم أوراقھمإعادة وبعدئذ 

  قیاس مستوى المعرفة قبل الشروع
كتیب الدورة (في  في الدورة

 )ة للمتدربینالتدریبی
 قصاصات ورقیة مرقمة 
  مصفوفة تقییم المعرفة للفرد

كتیب الدورة (في  والجماعة
 ) التدریبیة للمتدربین

20 
 دقیقة

 النشاط:
 الخاصة ض معاییر األداء ااستعر

لتطویر بعد الوالدة  لّوالببتركیب ال
  خطة التعلیم الذاتي.

  الدلیل المرجعيبعد الوالدة (في  لّوالبالخاصة بتركیب ال السریریةمراجعة المعاییر (
معاییر التي سیركزون علیھا خالل الطلب من كل متدرب تحدید أربعة إلى خمسة من لوا

بصورة  مالحظة:ھذه الدورة وسیلتزمون بتنفیذھا عند عودتھم إلى مرافقھم الصحیة. (
ي مكان ن بإجراء التقییم مستخدمین ھذه المعاییر مرة أخرى فومثالیة، سیقوم المتدرب

عملھم وسیعودون إلى الدورة التدریبیة وھم یحملون فكرة واضحة حول خطتھم  للتعلیم  
الذاتي) وسیركز ھذا التمرین على ممارسة المتدربین خالل الدورة وكذلك على أدائھم 

 بعدھا.
  ّكتیب الدورة خططھم على استمارة خطة التعلیم الذاتي في  نونجعل المتدربین یدو

كتابة معاییرھم (تلك التي سیركزون علیھا) على ب توجیھھموكذلك  تدربینالتدریبیة للم
 إلصاق  تلك األوراق على اللوح الورقي القالب.وقصاصات ورقیة 

  لوح ورقي قالب 
   قصاصات ورقیة وشریط الصق

 وأقالم ماركر
  الخاصة  المعاییر اإلكلینیكیة

بعد الوالدة (في  لّوالببتركیب ال
 )الدلیل المرجعي

 كتیب الدورة  ة التعلیم الذاتي (خط
 )التدریبیة للمتدربین

25 
 دقیقة

 العرض التقدیمي/النقاش:
  فترات المباعدة بین الوالدات والفوائد

استخدام وسائل   عنالصحیة الناتجة 
 تنظیم األسرة 

 م العرض التقدیمي المزود بشرائح الرسومات والصور لتقدیم معلومات عن أثر ااستخد
 دة بین الوالدات على صحة األمھات وحدیثي الوالدة واألطفال.فترات المباع

  في تقدیم المعلومات. وإشراكھملمتدربین على اطرح األسئلة 

العرض التقدیمي المزود بشرائح 
 الرسومات والصور  حول:

  فترات المباعدة الصحیة بین
 الوالدات
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 (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة لّوالبخدمات تركیب ال
 جلسات) 6ام، أی3( ةنموذج مخطط تنفیذ الدورة التدریبی
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10 
 دقائق

 النشاط:
  مصفوفة تقییم المعرفة استعراض

 اعةللفرد والجم

  أثناء قیام أحد المدربین بشرح العرض التقدیمي المذكور آنفاً، فعلى المدرب اآلخر القیام
مصفوفة تقییم المعرفة  ةوتعبئ قیاس مستوى المعرفة قبل الشروع في الدورةبجمع نتائج 

ومن ثم یتم عرضھا على المتدربین لتوضیح أي المواضیع قد تسترعي  للفرد والجماعة
المواضیع  التي أجاب علیھا معظم المتدربین بإجابات خاطئة). اھتمامھم (أي، 

كتیب لنسخة كبیرة الحجم من المصفوفة المتوفرة في   المسبق: یجب اإلعداد مالحظة(
، وبمحض االختیار یمكن إجراء ھذا النشاط عن طریق طلب الدورة التدریبیة للمتدربین

بینما  كتیب الدورة التدریبیة للمتدربینالمتدربین القیام بتعبئة مصفوفاتھم المتوفرة في 
 .)عالٍ  یقوم المدرب بإعالن النتائج التي تم تجمیعھا بصوتٍ 

  مصفوفة تقییم المعرفة للفرد
"كبیرة الحجم" (أو  والجماعة

كتیب المصفوفة المتوفرة في 
 )الدورة التدریبیة للمتدربین

45 
 دقیقة

 العرض التقدیمي/النقاش:
 د الوالدةوسائل تنظیم األسرة بع 

 م العرض التقدیمي المزود بشرائح الرسومات والصور الستعراض المفاھیم ااستخد
 العامة المتعلقة بوسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة.

 أن المتدربین قد فھموا وتعرفوا على األنواع العدیدة لمختلف وسائل تنظیم األسرة بتأكد ال
 بیعیة كوسیلة لمنع الحمل.بعد الوالدة وكذا استخدام طریقة الرضاعة الط

العرض التقدیمي المزود بشرائح 
 حول: الرسومات والصور

 وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة 

15 
 دقیقة

 :التمرین األول 
  استنباط األفكار: ما ھو الشيء

 لّوالبالمختلف في خدمات تركیب ال
 بعد الوالدة؟

  لّوالبكلینیكیة الخاصة بتركیب الإعداد منضدة ممارسة المھارات اإل یتمقبل ھذا التمرین 
إلى الرسم التوضیحي لمنضدة ممارسة المھارات  بالنظرالمتدربین  وتوجیھبعد الوالدة 

 )كتیب الدورة التدریبیة للمتدربین(في  السریریة
 ط ااستنبیتم حول منضدة ممارسة المھارات اإلكلینیكیة و االلتفافطلب من المتدربین لا

ریعة من دون اإلسھاب في النقاش) حول كل األمور التي یرون خذ اجابات سأأفكارھم (
 لّوالببعد الوالدة مقارنة بتركیب "ال لّوالبأنھا مختلفة في اإلعداد والتجھیز لتركیب ال

 بعد فترة زمنیة من الوالدة".
  تدوین اجاباتھم على اللوح الورقي  القالب دون أي نقاش أو تقییم للتأھیل. یمكنك

بعد  لّوالبذه القائمة خالل العرض التقدیمي التالي حول خدمات تركیب الاإلشارة إلى ھ
 الوالدة.

  الرسم التوضیحي إلعداد منضدة
(في  السریریةممارسة المھارات 

 )كتیب الدورة التدریبیة للمتدربین
  النماذج التشریحیة والمستلزمات

واألدوات وقطع القماش لتغطیة 
منضدة ممارسة المھارات 

ة (انظر إعداد منضدة اإلكلینیكی
دلیل في  السریریةممارسة المھارات

 )المدرب
 لوح ورقي قالب وأقالم ماركر 
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 (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة لّوالبخدمات تركیب ال
 جلسات) 6ام، أی3( ةنموذج مخطط تنفیذ الدورة التدریبی

 المصادر/المواد  طرق التدریب/التعلیم  المواضیع/األنشطة الزمن

75 
 دقیقة

 العرض التقدیمي/ النقاش:
 بعد  لّوالبلمحة عامة عن تركیب ال

 الوالدة.
 لّوالبتقدیم المشورة حول تركیب ال 

 بعد الوالدة

 الستعراض المعلومات  صورم العرض التقدیمي المزود بشرائح الرسومات والااستخد
 بعد الوالدة والجوانب المھمة لتقدیم المشورة. لّوالبالفنیة حول تركیب ال

 كھم في العرض التقدیمي للبیانات.اشرإطرح أسئلة على المتدربین و 
 

 (یمكن مشاھدة مقطع فیدیو اآلن إذا سمح الوقت بذلك) 

  العرض التقدیمي المزود بشرائح
 الرسومات والصور حول:

 لّوالبمحة عامة حول تركیب الل 
 بعد الوالدة

  تقدیم المشورة حول تركیب
  بعد الوالدة لّوالبال

 فیدیو)جھاز (
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 بعد الوالدة اللّوالب (األجھزة الرحمیة)خدمات تركیب 
 جلسات) 6أیام، 3( نموذج مخطط تنفیذ الدورة التدریبیة

 المواد التعلیمیةالمصادر/ طرق التدریب/التعلیم المواضیع/األنشطة الزمن

 الجلسة الثانیة: الیوم األول، بعد الظھر

50 
 دقیقة

 :الشرح اإلیضاحي واإلرشادي
 بعد خروج المشیمة  لّوالبتركیب ال

 .مباشرة (باستخدام األدوات)
 أثناء الوالدة القیصریة لّوالبتركیب ال. 
 بعد في وقت مبكر  لّوالبتركیب ال

 .الوالدة

 بعد خروج المشیمة  لّوالبواحدة لتركیب ال –ھارات اإلكلینیكیةمنضدتین لممارسة الم إعداد
 بعد الوالدة.في وقت مبكر  لّوالب(باستخدام األدوات ویدویاً) واألخرى لتركیب ال

  قوائمھم  ونستخدموجعلھم یجمع المتدربین حول منضدتي ممارسة المھارات اإلكلینیكیة
إجراء عرض توضیحي لتقنیة  ویتمتابعة. بالم واالستمرار المرجعیة للمھارات اإلكلینیكیة

بعد خروج المشیمة باستخدام األدوات  لّوالبتوضیح كیفیة تركیب الوالتركیب المناسبة. أوالً، 
 .بعد الوالدةفي وقت مبكر  لّوالب(بتقنیة األدوات ویدویاً) ومن ثم تركیب ال

  ،أثناء الوالدة القیصریة البلّواألسالیب والتقنیات الخاصة بتركیب ال ضاواستعر مناقشةوكذلك 
  .خطوة بخطوة

 )اآلن إذا سمح الوقت بذلكعن التركیب یمكن مشاھدة مقطع فیدیو ( 
  تقییم استیعابھم للتقنیة.وطرح األسئلة على المتدربین 
 ن الفرصة ستتاح لھم لممارسة ھذه المھارات (وأنھ سیتم تقییم جاھزیتھم أالمتدربین ب تذكیر

ع المستفیدات الفعلیات) في فترة ما بعد الظھر في مواقع ممارسة وتقییم للممارسة والتطبیق م
 المھارات.

  منضدتان لممارسة المھارات
اإلكلینیكیة  مجھزتان تجھیزاً كامالً 

بعد خروج المشیمة  لّوالبلتركیب ال
بعد في وقت مبكر والتركیب 

 .الوالدة
  القوائم المرجعیة للمھارات

التدریبیة كتیب الدورة اإلكلینیكیة (
 )للمتدربین

 فیدیو)جھاز ( 

35 
 دقیقة

 ممارسة المتدربین:
 لعب/ تمثیل األدوار حول تقدیم المشورة 

  تقسیم المتدربین إلى مجموعات من ثالثة أشخاص واطلب منھم قراءة نص لعب/ تمثیل األدوار
تقدیم  نومارسی وجعلھم كتیب الدورة التدریبیة للمتدربینحول تقدیم المشورة والمضمن في 

دور المستشار ویقوم متدرب آخر  ینالمتدربحد أالمشورة باستخدام ھذه األدوار، بحیث یلعب 
 بدور المستفیدة وآخر بدور المراقب.

 یساعدھم في تناول الخطوات الھامة في تقدیم المشورة كي  دلیل تقدیم المشورةستخدام ال توجیھھم
في  مختلفٍ  ث یقوم المتدرب بلعب/ تمثیل دورٍ على أداء مختلف األدوار، بحی ونتناوبی وجعلھم

 كل مرة.
 أن طریقة تقدیمھم بللتأكد  دلیل تقدیم المشورةم االمتدربین أثناء أدائھم لألدوار واستخد مالحظة

 للمشورة والمعلومات الفنیة تتم بصورة مالئمة ودقیقة.

  لعب/ تمثیل أدوار تقدیم المشورة
كتیب الدورة التدریبیة (في 
 )ینللمتدرب

 كتیب (في  دلیل تقدیم المشورة
 )الدورة التدریبیة للمتدربین

 لعب/ تمثیل أدوار تقدیم المشورة–
دلیل اإلجابة النموذجیة (في 

 )المدرب
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 بعد الوالدة اللّوالب (األجھزة الرحمیة)خدمات تركیب 
 جلسات) 6أیام، 3( نموذج مخطط تنفیذ الدورة التدریبیة

 المصادر/المواد التعلیمیة رق التدریب/التعلیمط المواضیع/األنشطة الزمن

90 
 دقیقة

 ممارسة وتقییم المھارات 
 ممارسة في  نییتناوب جمیع المتدرب

المھارات اإلكلینیكیة باستخدام المناضد 
لعرض والنقاش لقیام باالمختلفة ل

 والممارسة والتقییم.

 ا ھو ضروري لتطبیق وممارسة إعداد منضدتین لممارسة المھارات اإلكلینیكیة وتجھیزھن بكل م
لتوضیح  دلیل المدربم الرسم البیاني المتاح في ا. استخدلّوالبالتقنیات األربع الخاصة بتركیب ال

 كیفیة إعداد المنضدتین.
 طلب منھم العمل كفریقین في منضدتي ممارسة المھارات لتقسیم المتدربین إلى مجموعتین وا

م القوائم المرجعیة للمھارات اإلكلینیكیة لإلرشاد في اواستخد اإلكلینیكیة لتطبیق التقنیات األربع،
 التطبیق العملي.

 في والتركیب  )بعد خروج المشیمة (باستخدام األدوات لّوالبالمتدربین بممارسة تركیب ال توجیھ
م الرسوم التوضیحیة لإلرشاد في اعلى النماذج التشریحیة. واستخدبعد الوالدة وقت مبكر 

 أثناء الوالدة القیصریة. لّوالباة لتركیب الممارسة المحاك
 تقییم الكفاءة باستخدام القوائم المرجعیة للمھارات یتم ن، یعندما یصبح المتدربون جاھز

 اإلكلینیكیة.
 نموذج متابعة/ تتبع المھارات اإلكلینیكیة لكل متدرب.المھارات المنجزة على  تدوین 

 بذلك)إذا سمح الوقت اآلن عن التركیب (یمكن مشاھدة مقطع فیدیو 

  منضدتان لممارسة المھارات
اإلكلینیكیة  مجھزتان تجھیزاً كامالً  

بعد خروج المشیمة  لّوالبلتركیب ال
بعد في وقت مبكر والتركیب 

 الوالدة
  القوائم المرجعیة للمھارات

كتیب الدورة التدریبیة اإلكلینیكیة (
 )للمتدربین

  نموذج متابعة/ تتبع المھارات
كتیب الدورة التدریبیة (كیة اإلكلینی

 )للمتدربین

 فیدیو)جھاز ( 

10 
 دقائق

 قم بالمراجعة والتذكیر الموجز ألنشطة الیوم.  مراجعة لما تم إنجازه خالل الیوم
 الدلیل المرجعي( تدربین مھمة/ واجب قراءة لیوم غدأعط الم.( 
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 بعد الوالدة اللّوالب (األجھزة الرحمیة)خدمات تركیب 
 جلسات) 6أیام، 3( خطط تنفیذ الدورة التدریبیةنموذج م

 المصادر/المواد التعلیمیة طرق التدریب/التعلیم المواضیع/األنشطة الزمن

 الجلسة الثالثة: الیوم الثاني، صباحاً 

10 
 دقائق

 لق بیئة تعلیمیة إیجابیة.طرح أسئلة تنشیطیة لتأكید جاھزیة المتدربین للتعلم وللمساعدة في خ  جدول األعمال واألسئلة التنشیطیة
 ض جدول أعمال الیوم.ااستعر 

  جدول أعمال الیوم على  اللوح
 الورقي القالب

40 
 دقیقة

 التمرین الثاني:
 بعد الوالدة لّوالبتقییم المستفیدة لتركیب ال 

 م یقستو كتیب الدورة التدریبیة للمتدربینطلب من المتدربین االنتقال إلى التمرین الثاني في لا
بعد  لّوالبال لتركیب الطبیة األھلیة معاییر على جدول ونلعطّ ی وجعلھمدربین إلى مجموعتین المت

 الوالدة.
  ياألسباب التي تفسر دواع مونقدوجعلھم یلتعبئة الجدول یقة دق 15–10منح المجموعات 

 لھذه الحالة بعد الوالدة. لّوالباختیارھم لتركیب/ عدم تركیب ال
 إشراك الفریق الثاني في النقاش وھل ھم و 8–1قدیم إجاباتھم للفقراتطلب من الفریق األول تلا

تسجیل ویتم  16–9للفقرات إجاباتھم طلب من الفریق الثاني تقدیم لبالمثل اوموافقون أم ال؟ 
 اإلجابات على جدول موجز فارغ ملصق على اللوح الورقي القالب.

 بعد الوالدة. لّوالبفتح النقاش حول معاییر تقییم المستفیدة من  تركیب ال 
 مھا كأداة تساعد في تأكید فحص المستفیدات قبل امراجعة معینات فحص ما قبل التركیب واستخد

 التركیب.

 الدلیل المرجعي 
 ) دلیل المدربالتمرین الثاني( 
  معینات فحص ما قبل التركیب

 )الدلیل المرجعي(
  األلواح الورقیة القالبة وأقالم

 ماركر

40 
 دقیقة

 قدیمي/النقاش:العرض الت
  الوقایة/منع حدوث العدوى أثناء تقدیم

 بعد الوالدة. لّوالبخدمات تركیب ال

 الستعراض المفاھیم العامة العرض التقدیمي المزود بشرائح الرسومات والصور م ااستخد
 بعد الوالدة. لّوالبللوقایة/ منع حدوث العدوى المصاحبة لخدمات تركیب ال

 التمرین الثالث (تحدید خطوات الوقایة/ منع حدوث العدوى) كوسیلة م اإذا أُتیح الوقت، استخد
لتعزیز فھم المتدربین لمفاھیم الوقایة/منع حدوث العدوى. (ھناك "بدیل" لھذا النشاط في نفس 

 العرض التقدیمي.)

العرض التقدیمي المزود بشرائح 
 حول: الرسومات والصور

 الوقایة/ منع حدوث العدوى 

 
تركیب اللوالب (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدةلتدریبیة الدورة الالمدرب: دلیل  10–2  



 
 

 بعد الوالدة لّوالب (األجھزة الرحمیة)الخدمات تركیب 
 جلسات) 6أیام، 3( نموذج مخطط تنفیذ الدورة التدریبیة

 المصادر/المواد التعلیمیة طرق التدریب/التعلیم المواضیع/األنشطة الزمن

150 
 دقیقة

 الممارسة في األقسام:
  تقدیم المشورة للمستفیدات والممارسة ا

بعد  لّوالبلخدمات تركیب ال السریریة
 الوالدة

 .تقسیم المتدربین إلى فریقین بحیث یتكون كل فریق من متدربین أو ثالثة 
  یذھب الفریق األول إلى عیادة رعایة الحوامل ویقدم المشورة حول خیارات وسائل تنظیم

بعد الوالدة للمستفیدات الحوامل، كما ینبغي علیھم تقدیم  لّوالباألسرة بما فیھا تركیب ال
الالتي حضرن إلى عیادة تنظیم األسرة للمتابعة أو   لّوالبدمات للنساء المركبات لالمشورة والخ

 تقییم اآلثار الجانبیة.
 بعد خروج  لّوالبیقوم الفریق الثاني بالذھاب إلى قسم المخاض/ الوالدة لممارسة تركیب ال

كن توإذا لم ب أثناء العملیة القیصریة یوالتركبعد الوالدة في وقت مبكر المشیمة والتركیب 
خذ المتدربین إلى قسم ما بعد الوالدة یتم أھناك مستفیدات على استعداد للتركیب في ھذا الوقت، 

 بعد الوالدة. لّوالبطلب منھم تقدیم المشورة للمستفیدات الوالدات حول تركیب اللوا
ید من ن لحجم وتوزیع الخدمات. وإذا كان ھناك العدیمدرك المدربونیجب أن یكون  مالحظة:( 

بعد الوالدة فعلى المدرب استدعاء المتدربین من عیادة  لّوالبالمستفیدات الالتي یناسبھن تركیب ال
 السریریة إلى قسم الوالدة  من أجل  القیام بعمل التطبیقات  للحضوررعایة الحوامل 

 الدلیل المرجعي 
 السریریةالقوائم المرجعیة للمھارات 

 )نكتیب الدورة التدریبیة للمتدربی(
  نموذج متابعة/ تتبع المھارات

كتیب الدورة التدریبیة ( السریریة
 )للمتدربین

[إذا كان 
الوقت 
یسمح 

بذلك في 
 القسم]

 التمرینان الثالث والرابع:
  /التمرین الثالث: تحدید خطوات الوقایة

 منع حدوث العدوى.
  :األسئلة الشائعة حول التمرین الربع

 بعد الوالدةاللّوالخدمات تركیب 

 توفر أي وقت فراغ أثناء االنتظار للحاالت  في حالالتمرین الثالث والرابع  مراجعة ومناقشة
 في األقسام.

  :كل خطوة في القوائم ومراجعة وث العدوى دخطوات الوقایة/ منع ح تحدیدالتمرین الثالث
 حدى خطواتمن إ تعدتلك الخطوات  إذا كانتواالستفسار عما  السریریةالمرجعیة للمھارات

النقاط األساسیة حول الوقایة/ منع حدوث  ومناقشة وتوضیحالوقایة/ منع حدوث العدوى. 
 العدوى.

  سؤال لكل متدرب  تحدیدبعد الوالدة. اللّوالبالتمرین الربع: األسئلة الشائعة حول خدمات تركیب
 بحسب الحاجة) و إلیھا واإلضافةتعزیز اإلجابات الصحیحة (؛ وإجاباتھمون ناقشی وجعلھم

 بعد الوالدة. لّوالبسئلة حول خدمات تركیب البقیة األح یوضتتصحیح المعلومات الخاطئة و

 اإلجابة النموذجیة  –التمرین الثالث
 )دلیل المدرب(
 اإلجابة النموذجیة  –التمرین الرابع

 )دلیل المدرب(
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 بعد الوالدة اللّوالب (األجھزة الرحمیة)خدمات تركیب 
 جلسات) 6أیام، 3( التدریبیة نموذج مخطط تنفیذ الدورة

 المصادر/المواد التعلیمیة طرق التدریب/التعلیم المواضیع/األنشطة الزمن

 الجلسة الرابعة: الیوم الثاني، بعد الظھر

90 
 دقیقة

 الممارسة في األقسام:
  تقدیم المشورة للمستفیدات والممارسة

بعد  لّوالبلخدمات تركیب ال السریریةا
 الوالدة

 لتدریب في الممارسات اإلكلینیكیة وتحویل المتدربین من عیادة رعایة الحوامل إلى قسم مواصلة ا
 المخاض/ الوالدة وقسم رعایة ما بعد الوالدة، والعكس.

  القوائم المرجعیة للمھارات
 )دلیل المدرباإلكلینیكیة (في 

  نموذج متابعة/ تتبع
كتیب الدورة ( السریریةالمھارات

 )التدریبیة للمتدربین

15 
 دقیقة

استعراض نموذج متابعة/ تتبع المھارات 
 السریریة

  ویتأكد من أنھ قام بتعبئتھ  السریریةینبغي أن یراجع كل متدرب نموذج متابعة/ تتبع المھارات
 على الوجھ المطلوب.

  یجب على المدربین مراجعة ھذه النماذج مع المتدربین والتعرف على مجمل تجربتھم من خالل
 الیومي، وعلى ھذا األساس ینبغي تطویر خطة التجربة اإلكلینیكیة لیوم غد.ي السریرالنشاط 

  نموذج متابعة/ تتبع
كتیب الدورة ( السریریةالمھارات

 )التدریبیة للمتدربین

15 
 دقیقة

 مراجعة وتلخیص موجز أنشطة الیوم.  ما تم إنجازه خالل الیوممراجعة ل
  الدلیل المرجعي(إعطاء المتدربین مھمة/ واجب قراءة لیوم غد.( 

 الدلیل المرجعي 
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 بعد الوالدة اللّوالب (األجھزة الرحمیة)خدمات تركیب 
 جلسات) 6أیام، 3( نموذج مخطط تنفیذ الدورة التدریبیة

 المصادر/المواد التعلیمیة طرق التدریب/التعلیم المواضیع/األنشطة الزمن

 الجلسة الخامسة: الیوم الثالث، صباحاً 

10 
 دقائق

وضع جدول أعمال الیوم على اللوح   جدول أعمال الیوم. ضاستعرا  واألسئلة التنشیطیةدول أعمال الیوم ج
 الورقي القالب

50 
 دقیقة

 /النقاش:يالعرض التقدیم
  لّوالبالناجمة عن  تركیب الاآلثار الجانبیة 

 المضاعفاتعالج وبعد الوالدة 

  معالجة االعراض  لمشاركة ومناقشة كیفیة  والصوربشرائح الرسومات  المزود العرض التقدیمياستخدام
بعد الوالدة، واالستشھاد بحاالت الممارسة والتجربة  لّوالبوالمضاعفات الناجمة عن تركیب الالجانبیة 

 اإلكلینیكیة لیوم أمس لتعزیز وتثبیت المفاھیم والمبادئ.

العرض التقدیمي المزود بشرائح 
 حول: الرسومات والصور

 الناجمة عن تركیب بیة اآلثار الجان
عالج وبعد الوالدة  لّوالبال

 المضاعفات

401 
 دقیقة

 الممارسة في األقسام:
 تقدیم المشورة للمستفیدات والممارسة ال 

بعد  لّوالبلخدمات تركیب ال السریریة 
 الوالدة

  یتكون كل فریق من متدربین أو ثالثةبحیث تقسیم المتدربین إلى فریقین 
  حول خیارات وسائل تنظیم للنساء الحوامل إلى عیادة رعایة الحوامل ویقدم المشورة یذھب الفریق األول

بعد الوالدة. كما ینبغي علیھم تقدیم المشورة والخدمات للنساء المركبات  لّوالباألسرة بما فیھا تركیب ال
 الالتي حضرن إلى عیادة تنظیم األسرة للمتابعة أو تقییم اآلثار الجانبیة. لّوالبل
 بعد خروج المشیمة لّوالبلممارسة تركیب الالوالدة المخاض/  قسمذھاب إلى الثاني بالفریق الم یقو 

على مستفیدات كن ھناك یإذا لم و ب أثناء العملیة القیصریةیوالترك بعد الوالدةفي وقت مبكر والتركیب 
تقدیم المشورة لطلب منھم واما بعد الوالدة  قسمإلى یتم أخذ المتدربین  ،في ھذا الوقتللتركیب استعداد 

 بعد الوالدة. لّوالبتركیب الحول الوالدات  للمستفیدات
مدركین  واویكونللمتدربین  السریریة نموذج متابعة/ تتبع المھاراتعلى المدربین مراجعة  ینبغي مالحظة:( 

بعد الوالدة فعلى  البلّویناسبھن تركیب ال يلحجم وتوزیع الخدمات. وإذا كان ھناك العدید من المستفیدات الالئ
 المدرب استدعاء المتدربین من عیادة رعایة الحوامل للحضور إلى قسم الوالدة من أجل القیام بعمل التطبیقات 

 السریریة

 الدلیل المرجعي 
  السریریةللمھارات القوائم المرجعیة 

 )دلیل المدرب(في 
  نموذج متابعة/ تتبع المھارات

ة كتیب الدورة التدریبی( السریریة
 )للمتدربین

[إذا كان  
وقت القسم 
 یسمح بذلك]

 التمرین الخامس
  سؤال  –مبادئ الوقایة/ منع حدوث العدوى

 وجواب.

 یتم مراجعة ومناقشة التمرین الخامس:  توفر أي وقت فراغ أثناء االنتظار للحاالت في األقسام في حال
 سؤال وجواب. –مبادئ الوقایة/ منع حدوث العدوى 

 س: مبادئ الوقایة/ منع حدوث العدوى. تحدید سؤال لكل متدرب والطلب منھم مناقشة التمرین الخام
إجاباتھم وتعزیز اإلجابات الصحیحة (واإلضافة علیھا بحسب الحاجة) وتصحیح المعلومات الخاطئة 

 بعد الوالدة. لّوالبحول الوقایة/ منع حدوث العدوى أثناء تقدیم خدمات تركیب ال سئلةبقیة األح یوضتو

 ) دلیل المدربالتمرین الخامس( 
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 بعد الوالدة اللّوالب (األجھزة الرحمیة)خدمات تركیب 
 جلسات) 6أیام، 3( نموذج مخطط تنفیذ الدورة التدریبیة

 المصادر/المواد التعلیمیة طرق التدریب/التعلیم المواضیع/األنشطة الزمن

تقییم المعرفة في منتصف الدورة  دقیقة 40
 التدریبیة

 وإعطاء نسخة لكل متدرب. التدریبیةھیز نسخ من نموذج تقییم المعرفة في منتصف الدورة تج 
 .الطلب من المتدربین كتابة أسمائھم على الصفحة األولى 
 .توضیح التعلیمات المطبوعة على االستبیان بأن ھنالك إجابة واحدة ھي األفضل لكل سؤال 
 غادرة القاعة بھدوء لتناول الغداء.السماح للمتدرب الذي انھى تعبئة االستبیان بم 
 نینبغي على المدرب/ المدربین تصحیح االستبیانات ووضع الدرجة في أعلى الصفحة ویكونو 

 جاھزین إلرجاع االستبیانات للمتدربین فور عودتھم من تناول الغداء.
  بالمتدربین ةالخاصسجل الدرجة على نموذج متابعة/ تتبع المھارات اإلكلینیكیة. 

  من نموذج تقییم المعرفة في نسخ
 التدریبیةمنتصف الدورة 
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 بعد الوالدة اللّوالب (األجھزة الرحمیة)خدمات تركیب 
 جلسات) 6أیام، 3( نموذج مخطط تنفیذ الدورة التدریبیة

 المصادر/المواد التعلیمیة طرق التدریب/التعلیم المواضیع/األنشطة الزمن

 د الظھرالجلسة السادسة: الیوم الثالث، بع

20 
 دقیقة

مراجعة تقییم المعرفة في منتصف الدورة 
 التدریبیة

  یجب مراجعة اإلجابات مع المجموعة بأكملھا وسیقوم المدرب بمقابلة المتدربین الحاصلین على
لتي أخفقوا فیھا، ینبغي على المتدربین إمضاء وقت ا%. وبعد مناقشة الفقرات 85درجة اقل من 

 % كحد أدنى.85إعادة تعبئة االستبیان حتى یحصلوا على درجة إضافي للدراسة ومن ثم 

  تقییم المعرفة في منتصف الدورة
اإلجابة النموذجیة  –التدریبیة

 )دلیل المدرب(

50 
 دقیقة

 الممارسة في األقسام:
  تقدیم المشورة للمستفیدات والممارسة

بعد  لّوالبلخدمات تركیب ال السریریة
 الوالدة

 بحسب ما تقتضي الحاجة وعلى المدربین تحویل المتدربین من السریري یب تستمر ممارسة التدر
 عیادة رعایة الحوامل إلى قسم المخاض/ الوالدة وقسم رعایة ما بعد الوالدة، والعكس.

 

20 
 دقیقة

 النشاط
  تقییم الدورة التدریبیة واستعراض خطة

 التعلیم الذاتي

 خطة التعلیم الذاتي التي استعراض شخص  ضم المتدربین مجدداً كفریق واحد والطلب من كل
التدریبیة. والطلب من المتدربین توضیح ما إذا كانوا قادرین  ضعت في الیوم األول من الدورةو

على إنجاز أھدافھم التعلیمیة وكیف سیطبقون ما تدربوا علیھ عند عودتھم للعمل في مرافقھم 
 الصحیة.

 النتقال إلى نموذج تقییم الدورة وتعبئتھ.في ختام عمل الفریق، الطلب من المتدربین ا 

  خطط التعلیم الذاتي 
  نماذج تقییم الدورة 

30 
 دقیقة

 .یةالتدریبللدورة  نمنظمیالختامیة من قبل المالحظات ال  توزیع الشھادات واختتام الدورة
 توزیع الشھادات على المتدربین 

 شھادات اإلنجاز 
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المدرب دلیل: الثانيالجزء    
 

 االختبار المعرفي القبلي للدورة 

 في الدورة الشروعقیاس مستوى المعرفة قبل ام استخد
موضوع عن ، كفریق وكأفراد، نودربالمتیعرفھ قییم ما یھدف إلى تبل  لیس بمثابة اختبارتقییم ھذا ال

 وعدم الراحةیشعرون بالقلق وربما على علم بذلك  نغالباً ما یكونون یأن المتدرب إال. الدورة التدریبیة
مدرب یتمتع الأن وینبغي م زمالئھم في الیوم األول من الدورة التدریبیة. أما فكرة "اختبارھم" إزاء

االستبیان بطریقة محایدة ھذا  ستحسن أن یجريویُ قف االمو هھذبحس مرھف في مراعاة مثل  السریري
 :اآلتيالدلیل تم توضیحھ في سیوفقاً لما  وخالیة من التھدید والوعید،

 

  1 من الرقم (على سبیل المثال، مان عدم الكشف عن ھویتھضمأرقاماً من أجل  المتدربونیأخذ 
 ).الدورةفي  اً متدرب 12إذا كان ھناك  12إلى 

  ش.اقندون واالستبیان بھدوء وبشكل فردي یستكمل المتدربون 
  ل سؤال.المناسبة لكاإلجابات  السریري ، یعطي المدربلتعبئة االستبیان نھاء الجمیعإبعد  
  لرقمھوفقا  درب لتعبئتھالكل مت ةوالجماعالمعرفة للفرد صفوفة تقییم م السریريالمدرب ایوزع. 
 المكتملةالمصفوفة  السریريمدرب ال یعلق. 
  مصفوفة تقییم  بحسب ما ھو مبین فينتائج االستبیان دربون المدرب اإلكلینیكي والمتیناقش

بشأن كیفیة  جمیعاً  القرار نیتخذو) و1–20إلى  1–19 الصفحات( ةوالجماعفرد المعرفة لل
 .خالل سیر الدورة التدریبیةوقت التخصیص 

 
 برنامج بصیغة اإلضافیة على القرص المضغوط المصادرفي مجلد  نسخة من االختبارتتوفر : مالحظة

PDF  .تذكر أنھ ال یجب بأي شكل من األشكل إحداث تعدیل لالختبار أو تحویره عن الكیفیة قابلة للطباعة
 التدریبیة. الدورة في ھذهالخبراء والمختصین من  واضعوهقق من صحتھا والھیئة التي أعدھا وتح

 
 

 ورقة اإلجابة –االختبار المعرفي القبلي للدورة 
 

 .دائرة اإلجابة الصحیحةضع عالمة أو بولكل سؤال  إجابةأفضل : اختر التعلیمات
 

 بعد الوالدة لّوالبلمحة عامة عن تركیب ال
 :بــ المرأة بعد الوالدة تحظى في كثیر من البلدان النامیة، .1

 .المرأة التي لیست في فترة ما بعد الوالدةبشكل أفضل من لحصول على خدمات تنظیم األسرة افرص  .أ 
 .من المرأة التي لیست في فترة ما بعد الوالدة أسوأاألسرة بشكل  لحصول على خدمات تنظیمافرص  .ب 
 .بخدمات تنظیم األسرة االھتمامعدم  .ج 

 قبل محاولة الحمل مرة أخرى؟ بعد الوالدةالفترة التي یجب أن تنتظرھا المرأة  ألسباب صحیة، ما .2
 عام واحد على األقل .أ 
 عامان على األقل .ب 
 .تعود الدورة الشھریة المنتظمة مرة أخرىحتى  .ج 
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المدرب دلیل: الثانيالجزء    
 

 قبل محاولة الحمل مرة أخرى؟ اإلسقاطألسباب صحیة، ما الفترة التي یجب أن تنتظرھا المرأة بعد  .3
 رورياالنتظار غیر ض .أ 
 أشھر 3 .ب 
  أشھر 6 .ج 

 خارج الرحم بعد الوالدة؟ لّولببخصوص طرد ال ةصحیحعتبر تمن اإلجابات التالیة أي  .4
 .ا طبیعیا ترضع طفلھّال أ لّولبلمنع الطرد، یجب على المرأة التي  تختار تركیب ال .أ 
 .دقائق من خروج المشیمة 10في غضون  لّولبینخفض معدل الطرد إذا تم إدخال ال .ب 
 .سیخفف من عملیة الطرد لّولبالخیوط الملتفة حول أذرع الربط وعقد  .ج 

 

 بعد الوالدة مقبوالً؟ لّولبوقت من األوقات التالیة یعتبر تركیب الأي  في .5
 بعد الوالدة بیوم  .أ 
 بعد الوالدة بأسبوع .ب 
 بعد الوالدة بثالثة أشھر .ج 

  

 التشریح وعلم وظائف األعضاء بعد الوالدة

عل�ى التش�ریح وعل�م وظ�ائف األعض�اء بع�د ال�والدة  م�دى ت�أثیر ح�ولحة ص�حیتب�ر عتمن اإلجابات التالی�ة أي  .6
 ؟لّولبال تركیب

لوصول ا بسبب سھولة جداً  اً منخفض الطردخطر بأسبوعین، یكون  بعد الوالدة لّولبیتم إدخال ال عندما .أ 
 .المھبل إلى قاع

 .أو بعد الوالدة دةفترة زمنیة من الوالبعد  لّولباستخدام األنبوب القیاسي لتركیب ال یمكن .ب 
 جعل البطن) لاتجاه في  یدفع عالیاً " (اً یجب أن یكون الرحم "مرتفع المھبلأجل الوصول إلى قاع  من .ج 

 .یة مسطحةزاویة المھبل الرحم
 

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

 .لّولبال
 .فوراً بعد تركیبھ لّولبقص خیوط ال ینبغي .ب 
 لّولبلتأكد من عدم حدوث طرد لل( مرة واحدة یومیا على األقل لّولبال خیوط فحصلمرأة على اینبغي  .ج 

 ). خارج الرحم
 

 تقدیم المشورة

تق�دیم المش�ورة الخاص�ة بتركی�ب ن�اء أثعلیھ�ا م�رأة إطالع الینبغي كما  ؟ةصحیحتعتبر التالیة  اإلجاباتأي من  .8
 ؟بعد الوالدة لّولبال
وألطول وقت ترغب فیھ ما بعد الوالدة لتأخیر أو منع الحمل المركب في فترة  لّولبیمكن استخدام ال .أ 

 .عاماً  12إلى حتى تصل ولمدة ، المرأة
أكثر قلیالً رحم ال حدوث ثقب في على مخاطرمباشرة خالل فترة ما بعد الوالدة ینطوي  لّولبال تركیب .ب 

 .بعد فترة زمنیة من الوالدة من مخاطر تركیبھ
من كي تقلص لحد من الرضاعة الطبیعیة ا بعد الوالدة لّولبالمرأة التي اختارت تركیب الیجب على  .ج 

 خطر الطرد.
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 :بعد الوالدة أثناء لّوالبعلى تركیب الستخدام والفوائد المترتبة االیمكن تقدیم المشورة حول  .9
 .فقط إذا وافق الزوج على ذلكبالحوامل لرعایة الروتینیة ل اتالزیار .أ 
 .المشیمة خروجمباشرة بعد  لّولبالتركیب النشط بحیث یمكن  المخاض .ب 
 .مرتاحةمرأة ال، إذا كانت من المخاض مرحلة الكامنةال .ج 

 
 منع حدوث العدوىالوقایة/ 

 ؟والً مقبیعتبر  اآلتیةمنع حدوث العدوى الوقایة/ أي من ممارسات  .10
جیداً على نحو آمن لتركیب التي تم تطھیرھا وتنظیفھا  ةمعدنیة) الجراحیال(یمكن استخدام األدوات  .أ 

 .بعد الوالدة لّولبال
الصحیة  مقدم الخدمةبعد الوالدة مباشرة ألن  لّولبال تركیبمطھر عند اللیس من الضروري استخدام  .ب 

 .ال یزال یرتدي القفازات المعقمة
أو فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز  البائي التھاب الكبدن بموظفیإصابة الطر تقلیل مخامن أجل  .ج 

دقائق في محلول  10لمدة أوالً  لّولبال تركیبدوات المستخدمة في ینبغي نقع األأثناء عملیة التنظیف 
 .٪0.5بتركیز  الكلور

 
 ینبغ�يف لون�ھ، اً ومتغی�ر اً ملوث�ب�دو ی أن�ھ إّال  متض�ررةغیر محكمة اإلغالق وعبوة  ال یزال داخل لّولبالكان ذا إ .11

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

 
 
 
 
 
 
 

 بعد الوالدة لّولبخدمات تركیب البخصوص مستفیدات تقییم ال

 ؟لھا اً آمن المشیمة خروجمباشرة بعد  لّولبال 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 

 
رغب��ت بتركی��ب و ھ��ذا الحم��لخ��الل بنج��اح  الكالمی��دیم��رض ا الحام��ل م��نتم��ت معالج��ة الم��رأة إذا  .13

 :الخدمة الصحیة أن مقدم یستطیع، لّولبال
 .العدوىمن زوال  أسابیع 6أكثر من بعد مرور  لّولبال یركب .أ 
 .لمدة  أسبوعتكفي لالستخدام مضادات حیویة بشرط أن یزودھا بكمیة ولكن  لّولبال یركب .ب 
 .أسابیع 4بــ  الوالدةبعد  لّولبتركیب اللعود تلمرأة أن ا یخبر .ج 
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ع��دم (بمعن��ى  4الفئ��ة  بع��د ال��والدة تعتب��ر ض��من لّوال��بالخاص��ة بتركی��ب ال اآلتی��ةم��ن الح��االت أي  .14
 منظمة الصحة العالمیة؟المصنفة من قبل  )، وفقا لمعاییر األھلیة الطبیةاستخدام وسیلة المنع

 اإلیدز .أ 
 ياإلنتان النفاس .ب 
 الوالدة القیصریة .ج 

 

 بعد الوالدة لّوالبتركیب ال

 في الیوم األول بعد الوالدة؟ لّوالبال 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 

 
 أثناء الوالدة القیصریة؟ لّوالبحول تركیب ال ةصحیحعتبر ت اآلتیةأي من  االجابات   .16

 .في قاع المھبل لّولبإمساك اإلسفنج (حلقي) لتأكید ضمان وضع ال ملقطیجب استخدام  .أ 
 .من فتحة عنق الرحم إلى المھبل لّولبتتدلى خیوط ال أّال  ینبغي  .ب 
 0الجراحیة بمقاس صفر (في قاع المھبل ووضع الغرز باستخدام خیوط الكروم  لّولبینبغي وضع ال .ج 

chromic(. 
 

 :/ بعد خروج المشیمةمباشرةً  لّولبالوتم التخطیط لتركیب  والدة مھبلیة طبیعیةبلمرأة ا تیحظإذا  .17
  التدبیر النشط للمرحلة الثالثة من الوالدةمن  إجراءدقیقة من  30مرور بعد  لّولبالیتم تركیب ینبغي أن  .أ 
تركیب كالمعتاد، وعلى الفور قبل أن یتم  ط للمرحلة الثالثة من الوالدةالتدبیر النش إجراء أن یتم  ینبغي .ب 

 .لّولبال
 اً لّولب ستركبت المرأة ، إذا كانإن أمكن،  التدبیر النشط للمرحلة الثالثة من الوالدة تجنب إجراء ینبغي .ج 

 بعد الوالدة.
 

 
 
 
 

 مشاكل المحتملةإیجاد الحلول للرعایة/ ال تقدیم متابعة

درجة  أصبحت محمومة وتعاني من ارتفاع ساعة الماضیة،  24 ـخالل الو ،أسابیع 3منذ  لّولبال تركب امرأة .18
 :فھلالحرارة؛ 

 .أیام 7باراسیتامول ومضادات حیویة عن طریق الفم لمدة بتناول  ھاتنصح .أ 
 .لّولبة الإزالفي أسرع وقت ممكن كي یتم إلى العیادة یجب علیھا أن تأتي  .ب 
 .لتقییمفي أسرع وقت ممكن إلجراء اى العیادة تأتي إل یجب علیھا أن .ج 

 
 ؟لّولبالبخصوص خیوط  ةصحیحتعتبر مما یلي إجابة أي  .19

 .الوالدة القیصریة أثناءعند وضعھ عنق الرحم إلى المھبل  فتحةمن  لّولبالتتدلى خیوط ینبغي أن  .أ 
أو بعد خروج  فوراً  لّولبتركیب ال عنق الرحم بعدفتحة مرئیة في الخیوط غیر أن تكون ینبغي  .ب 

 .المشیمة
 .لم یسقط من مكانھ لّولبالبأن كل شھر للتأكد  لّولبخیوط الحقق من وجود التلمرأة على اینبغي  .ج 
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 :المتابعةإجراء فحص في فترة ما بعد الوالدة مباشرة  لّولبالالتي ركبت لمرأة على اینبغي  .20
 .لّولبوجود خیوط المن أكد كل عام للت .أ 
 .سقط من مكانھ لّولبال أنفقط اذا كانت تعتقد  .ب 
الكشف عن تعزیز المشورة واإلجابة على أیة أسئلة ومن أجل لوالدة تالیة لأسابیع  6إلى  4بعد  .ج 

 .محتملةال األمراض
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 : التعلیمات الخاصة بالمدربالذاتي التعلُمخطة 
 

 :اآلتيعلى النحو  الذاتي التعلُموضع خطة المتدربین وإرشادھم إلى كیفیة بتوجیھ قم 
 

  الموج��ود ف��ي ال��دلیل ال��ذاتي؛ واطل��ب م��نھم الرج��وع إل��ى الج��زء  ال��تعلُماطل��ب م��ن المت��دربین اس��تعراض خط��ة
ل��ى المب��ادئ التوجیھی��ة الوطنی��ة لتق��دیم إ بع��د ال��والدة، أو لّوال��بالالخاص��ة بتركی��ب  داءاأل المرجع��ي لمع��اییر

 .بعد الوالدة، بحسب ما تقتضي الحاجة لّوالبالالخدمات الخاصة بتركیب 
  ی��تم تنفی�ذھا ف��ي أم��اكن  ال وتحدی�د تل��ك المع�اییر الت��ي لفت��رة وجی��زةاطل�ب م��ن المت�دربین مراجع��ة ھ��ذه المع�اییر

 وأرشدھم إلى تلك المعاییر المرتبطة بالمعارف والمھارات، إذا لزم األمر. ؛عملھم
 �فق�د یأخ�ذون ارات. (اطلب منھم أن یحددوا ما إذا كانت ھذه المعاییر غی�ر مس�توفاة لس�بب نق�ص المعرف�ة والمھ

ذي ، ال��ف��ي ال��دورة التدریبی��ة الش��روعقی��اس مس��توى المعرف��ة قب��ل  واجھوھ��ا ف��يالت��ي تح��دیات بع��ین االعتب��ار ال
 ).حاالً  ھنأخذوسی
 ھ�ذه سیر یرغبون بالعمل فیھا أثناء والتي داء أو مجاالت خاصة باأل اطلب منھم تدوین أربعة إلى خمسة معاییر

 الدورة.
  ال رأوا ف�ي ح�ولتحقیق ھذا المعیار في أماكن عملھ�م. ( المطلوبةوالمھارات ارف المع عیةنواطلب منھم تدوین

طل�ب م�نھم أن اوالمواد والدعم اإلداري وما إلى ذلك ،  المستلزماتمثل  ةضروری تعتبرأخرى  اً أمورأن ھناك 
 .)أیضاً یدّونھا 

  ھ�ذا اإلج�راءمل ؛ وق�د یش�ذا المعی�ارم�ن أج�ل تحقی�ق ھ� من المتدربین أخذ من سیس�اعدھم بع�ین االعتب�اراطلب 
 ع ح�دوثمن� /الوقای�ةكیفی�ة ممن یقدمون المش�ورة أو  الموظفینالمشرفین أو الزمالء اآلخرین/  وأزمالء العمل 

 .العدوى
 ق��م ؛ وم�ا یتوقع�ون تعلم��ھ خ�الل ھ��ذه ال�دورةاعتم�اداً عل��ى  اطل�ب م�نھم تحدی��د إط�ار زمن��ي لتحقی�ق ھ�ذا المعی��ار

 .جالنموذ فيبتدوین ذلك 
  ھذه المرحلةال تمأل العمود األخیر في . 
 ةالفردی� التعلُملتحقیق أھداف  كتعھدٍ في ھذا الوقت،  النموذجدرب التوقیع على تمن المدرب والم لٍ على ك ینبغي 

 .دربللمت
 

 .اللوح الورقي القالبیرغب المتربون بالتركیز علیھا  في  التي األداءأو مجاالت  معاییر قم بتدوین
 

 عل�ى أكث�ر تركی�زاً  نووالم�دربن وا الل�وح حت�ى یبق�ى المت�دربھ�ذاستعرض م�ا ھ�و م�دّون عل�ى  ،یة كل یومبداوفي 
 .للدورة المحددة ھدافاأل إنجاز

 
 المتض�من األخی�ر العم�ودوتعبئ�ة  خط�تھم لل�تعلم ال�ذاتي مراجعةمرة أخرى  المتدربین من طلبا ،الدورة ختام وفي

م�ن ھ�ذه  االس�تفادة عل�یھم ینبغ�يو. ح�ددةالم والمعاییر أھدافھم لتحقیقتھیئتھم على الكیفیة التي ساھمت بھا الدورة و
 .تعلموه ما تنفیذ إلى الرامیة مجھودھ من كجزء یھمومشرفئھم زمالوتقدیمھا ل عملھم أماكن ط فيخطال
 

 اس�تخدام ك�ياإلكلینی اإلش�راف نظ�ام في الموظفینطاقم  من غیرھم أو المدربین على یجب ،االنتھاء من الدورة بعد
 .العمل كنامأ إلى الزیارات لتوجیھالذاتي  التعلُم خطة
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بعد  لباللّوأوجھ االختالف في تركیب  ما: األول التمرین
 الوالدة؟

 األھداف
 : اآلتي في النشاط ھذا من الغرضیكمن  
 
 تركی��ب  دماتخ�� مقاب��ل ال��والدة بع��د لّوال��بالتركی��ب  خ��دمات ت��وفیر ح��ول مختلف��ةال أو المش��تركة ش��یاءاأل ح��ددت

 .بعد فترة زمنیة من الوالدة لّوالبال
 بعد الوالدة لّوالبال لتركیب الالزمة المختلفةوالمستلزمات  األدوات تعرف علىال. 
 بع�د  لّوال�بخص�ائص/ س�مات المس�تفیدات المختلف�ة بالنس�بة إلج�راءات تركی�ب الك�الً م�ن خذ بعین االعتبار األ

 الوالدة.
 

 الوقت المخصص
 15 دقیقة 

 
 صادر/ المواد الالزمةالم

 بعد الوالدة لّوالبمنضدة لتعلیم مھارات التعامل مع األدوات الخاصة بتركیب ال. 
 .لوح ورقي قالب وأقالم ماركر 

 
 تعلیمات للمدرب

 بع��د  لّول��بالخاص��ة بتركی��ب ال الس��ریریة قب��ل الش��روع ف��ي ھ��ذا التم��رین، ق��م بإع��داد منض��دة ممارس��ة المھارات
 )2–56صفحة  لّوالبداد منضدة مھارات تركیب الالوالدة. (انظر دلیل إع

 .أوالً اطلب من المتدربین النظر إلى الرسم التوضیحي لمنضدة المھارات في كتیباتھم 
  اطلب منھم االلتفاف حول ھذه المنضدة وطرح أفكارھم (تقدیم إجابات سریعة دون اإلسھاب في النقاش) ح�ول

بع�د ال�والدة مقارن�ة  لّوال�بلف�ة ع�ن اإلع�دادات الخاص�ة بتركی�ب الجمیع األشیاء التي یرونھ�ا والت�ي تعتب�ر مخت
 التي یتم تركیبھا بعد فترة زمنیة من الوالدة. لّوالبالباإلعدادات الخاصة ب
  دون مناقشتھا؛ وعندما تبدو القائمة كافیة، أخب�ر المت�دربین: "إل�ى  اللوح الورقي القالبقم بكتابة إجاباتھم على

 ."سوف نناقش إجاباتكم في وقت الحقو اً اآلن یعتبر األمر جید
 بعد الوالدة. لّوالبقم باإلشارة مجددا إلى ھذه القائمة أثناء العرض القادم الخاص بخدمات تركیب ال 
 

بع�د ال�والدة؛ كم�ا یس�تخدم ھ�ذا النش�اط  لّوال�بالتركی�ب  –للعرض القادم : یمكن استخدام ھذا النشاط كمقدمةمالحظة
لثالثة في آن واحد ألنھ من الضروري تغطیة مجمل المادة قبل جلسة التدریب العملي بع�د لتقسیم تسلسل العروض ا

 الظھر.
 

بع�د فت�رة زمنی�ة م��ن  لّوال��ب: إذا ك�ان ل�دى المت��دربین خب�رات مح�دودة ف�ي مج��ال ت�وفیر خ�دمات تركی�ب المالحظ�ة
بع�د  اللّوال�بلوب�ة لخ�دمات تركی�ب الوالدة، فإنھ یمكن تعدیل ھذا النشاط من خالل جمع المستلزمات واألدوات المط

ال��والدة، ویُطل��ب م��ن المت��دربین إع��داد منض��دة المھ��ارات بأنفس��ھم؛ وس��وف یتعلم��ون م��ن خ��الل ھ��ذه العملی��ة أس��م 
ووظیفة كل أداة من ھذه األدوات، بحیث یتسنى لھم المش�اركة بش�كل أفض�ل ف�ي المناقش�ة التالی�ة الخاص�ة بخ�دمات 

 .بعد الوالدة لّوالبتركیب ال
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  لّوالبالخاصة بتركیب ال الطبیة األھلیة: الثاني التمرین
 بعد الوالدة

 األھداف
 : اآلتي في النشاط ھذا من الغرضیكمن   
 بع��د  لّوال��بالمس��تفیدة للحص��ول عل��ى خ��دمات تركی��ب ال أھلی��ة ح��ول الش��ائعة الخاطئ��ة والمف��اھیم األوھ��ام دی��تبد

 الوالدة.
 لّوال�بم الاس�تخدا عن�د ص�حیة مخ�اطر تش�كل الت�يالقلیل�ة  لس�ماتا/ الحاالت تلك التعرف على وتعزیز حیوضت 

 بعد الوالدة.
 

 المخصص الوقت
 السریریة  یةبحسب ما یسمح بھ الوقت في الوضع 
 

 :الالزمةالمصادر/ المواد 
 أقالم ماركر ألنشطة المجموعات الصغیرة.و كبیرة قالبة قاورأ 
 منظم�ةل الطبی�ة األھلی�ة یرحمی�ة) بع�د ال�والدة طبق�اً لمع�ای(األجھ�زة الر لّوال�بنسخ فارغة من جدول استخدام ال 

 للمتدربین.) التدریبیة الدورة كتیب من) (سواء كان ذلك في شكل كتیب أو WHO( العالمیة الصحة
 العالمی��ة الص�حة منظم�ةبع�د ال�والدة طبق��اً لمع�اییر األھلی�ة الطبی��ة ل لّوال��بنس�خة مكتمل�ة م��ن ج�دول اس�تخدام ال 

 (للمدربین).كإجابة نموذجیة 
 

 دلیل المدرب
 بش�كلأن یعمل�وا  أو واح�د كفری�ق لعم�لا مجموع�ة كل من واطلب صغیرة مجموعات إلى المتدربین قسیمبت قم 

 .فردي
 بعنای��ة مراجعتھ��ا م��نھم واطل��ب الطبی��ة األھلی��ة یرفارغ��ة م��ن ج��دول مع��ای مجموع��ة نس��خة أو ف��رد ك��لوزع ل 

 س�ببال ع�دم التركی�ب"؛ واطل�ب م�نھم كتاب�ة" أو" لّول�بلتركیب ا" عمود في )صح ( عالمة بوضع وإكمالھا
 تدوین الفئة المناسبة لمعاییر األھلیة الطبیة لمنظمة الصحة العالمیة في الخانات المخصصة لذلك.  و إجابة لكل

 بالدور إجاباتھم مشاركة متطوعینمن ال واطلب دقیقة 15 بعدجمع المتدربین مرة أخرى ا. 
 حت��ى المناقش�ة أثن��اء الص�حیحة اإلجاب�ات وق�م بكتاب��ة الل�وح ال�ورقي الق��الب عل��ىبت�ھ وث اً فارغ�� ج�دوالً  اس�تخدم 

 .الصحیحة اإلجاباتالمتدربین االطالع على  لجمیع یتسنى
 المناقشة ھذه خالل طرحت التي المسائل ووضح الخاطئة جاباتالصحیحة وناقش اإل اإلجابات قم بتعزیز. 
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 اإلجابة النموذجیة –التمرین الثاني 
 ض�ع .للم�رأة الت�ي ل�دیھا ح�االت معین�ة اً جی�د اً خی�ار تع�د (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة لّوالبت الكان إذا ما على رٌ تأثی لھا یكون قد التي السمات/ الحاالت مختلف یوضح جدول یلي فیما: تعلیماتال

 المخصصة لذلك. المساحة في سببال تنتمي ھذه الحالة ووضح )4–1( العالمیة الصحة منظمةمن فئات  فئة إلىوبین  ،سمة /حالة لكل بالمناس العمود في) ( عالمة
 

 یمكن تركیب محالة األ
 لّولبال

ال یمكن 
 السبب / تعلیق لّولبتركیب ال

 1الفئة    تخطط إلنجاب طفل آخر في غضون عامین

 ردط: زیادة خطر ال3الفئة    أسابیع بعد الوالدة 3 

 اإلنتان/ العدوىب خطر متزاید لإلصابةل تتعرضقد       ساعة من تمزق األغشیة 20الدة بعد الو

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

   إكلینیكيتوعك إذا كانت في حالة  3الفئة 

 1الفئة     20یقل عمرھا عن 

 إذا كانت تعاني حالیاً من مخاطر عالیة جراء األمراض المنقولة جنسیاً  إال 1الفئة    ن كمراھقةلدیھا تاریخ مرض السیال

 1الفئة    لدیھا تاریخ الحمل خارج الرحم (الحمل المنزاح)

 لّولبتركیب الاللمس خالل تقنیة عدم استخدام تغطیة الشرج بقطعة قماش وضمان    تعاني من تمزقات في األعضاء التناسلیة تمتد إلى المستقیم 

  من المرجح وجود حمى اإلنتان النفاسيكان ذا إ 4الفئة    درجة مئویة بعد الوالدة 38تعاني من حمى تصل الى  

 1الفئة    لدیھا تاریخ مرض فقر الدم

 صحیاً یر مستقرة في حال أن المرأة غ لّولبتركیب ال: تجنب 4الفئة    تعاني من نزیف مھبلي مستمر بعد الوالدة  

 : إذا كانت تعاني حالیاً من مخاطر عالیة جراء األمراض المنقولة جنسیاً 3الفئة    یعاني زوجھا من سیالن وحرقة أثناء البول

مصابة بفیروس نقص المناعة المكتسبة وتتلقى الرعایة في مستشفى عالج  
 إكلینیكیاً في حال التحسن   2الفئة    االیدز

أمراض الحوض االلتھابیة وتم عالجھا بالمضادات الحیویة  لدیھا تاریخ
 2الفئة    سنوات 5قبل 

 4الفئة    تعاني من الحمى وآالم في البطن مصاحبة إلجھاض غیر مكتمل
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 التمرین الثالث: خطوات الوقایة/ منع حدوث العدوى
 األھداف

 : اآلتي فيیتمثل الغرض من ھذا النشاط 
  منع حدوث العدوى مبادئ الوقایة/تعزیز. 
 بعد الوالدة، الرامیة إلى بیان إجراءات الوقایة/ منع حدوث العدوى لّوالبتحدید خطوت تركیب ال.   
 .توضیح كیفیة القیام بعمل اإلجراءات الرامیة إلى منع حدوث العدوى 

 
 الوقت المخصص

 السریریة بحسب ما یسمح بھ الوقت في الوضعیة 
 

 المصادر/ المواد الالزمة
 بعد نزول المشیمة (یدویاً أو باستخدام األدوات)  لّولبتركیب الالسریریة  وائم المرجعیة للمھاراتالق

 بعد الوالدة. في وقت لّولبوتركیب ال

 دلیل المدرب

 :قم بتقسیم المتدربین إلى مجموعتین 
  ألدوات). بعد نزول المشیمة (یدویاً وباستخدام ا لّولباألولى استعراض تركیب ال اطلب من المجموعة 
  بعد الوالدة.في وقت مبكر  لّولبأطلب من المجموعة الثانیة استعراض تركیب ال 
  اطلب منھم المناقشة مع بعضھم البعض وتحدید خطوات الوقایة/ منع حدوث العدوى في كل قائمة مرجعیة؛

 ن ثم األخرى.واطلب منھم عرض أفكارھم على المجموعة بالكامل: بحیث تبدأ المجموعة األولى بالعرض، وم
 .(الصفحة التالیة) قم باستعراض وتوضیح خطوات الوقایة/ منع حدوث العدوى وفقاً لإلجابة النموذجیة في 
   اسأل المتدربین ما إذا كانوا سیواجھون أي صعوبات في تنفیذ ھذه الخطوات في المرافق التي یعملون

 بھا. 
  ووضح المسائل التي طرحت خالل ھذه المناقشةقم بتعزیز اإلجابات الصحیحة وناقش اإلجابات الخاطئة. 

 

 في جناح الوالدة.السریریة : یمكن القیام بھذا النشاط أثناء االنتظار للحاالتمالحظة
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 اإلجابة النموذجیة –التمرین الثالث
  ة النموذجیة اإلجاب – حدوث العدوى عمن/خطوات الوقایة

بعد نزول المشیمة  ولبلّ لاتركیب الخاصة بمرجعیة القائمة ال
 باستخدام الملقط

 بعدفي وقت مبكر  لّولبال الخاصة بتركیبمرجعیة القائمة ال
 الوالدة 

 السبب الخطوة السبب الخطوة 

2 

 
فحص النساء المستفیدات اللواتي قد ال یناسبھن 

مخاطر شخصیة بسبب وجود  لّولبتركیب ال
 األمراض المنقولة جنسیا ناجمة عنعالیة 

2 

 
یناسبھن  حص النساء المستفیدات اللواتي قد الف

مخاطر شخصیة بسبب وجود  لّولبتركیب ال
 األمراض المنقولة جنسیا ناجمة عنعالیة 

8 

 
خطر فحص المستفیدة للتأكد من عدم وجود 

لسمات نظرا بالعدوى متزاید من اإلصابة 
 المخاض

9 

 
خطر فحص المستفیدة للتأكد من عدم وجود 

لسمات نظرا  بالعدوىابة متزاید من اإلص
 المخاض

 استخدام األدوات المعقمة 7 استخدام األدوات المعقمة 6

10 

 
في حال وحسب الحاجة) بالیدین ( تنظیف
 استخدام قفازات طویلةیتم الیدوي،  التركیب

 تصل إلى الكوع

14 

 
 الیدین واستخدام قفازات تنظیف

13  
  17 في الوقت المناسباألدوات  صینیةافتح ورتب 

 في الوقت المناسباألدوات  صینیةافتح ورتب 

15  
  19 استخدم المطھرات

 استخدم المطھرات

17 
 )*22(یدوي,  

 
بشكل صحیح (في الوقت  لّولبافتح عبوة ال

ال یسقط  كيسفل األ وامسكھا من المناسب)
 لّولبال

22 

 
بشكل صحیح (في الوقت  لّولبافتح عبوة ال

ال یسقط  كيل سفاأل وامسكھا من المناسب)
 لّولبال

19 
 )24(یدوي,  

 
المعقمة وذلك العبوة داخل وھو ب لّولبال امسك

 باستخدام تقنیة عدم اللمس
25 

 
المعقمة وذلك العبوة داخل وھو ب لّولبال امسك

 باستخدام تقنیة عدم اللمس
21 

 )20(یدوي,  
 

  26 عدم اللمسة باستخدام تقنی لّولبادخل ال
 عدم اللمسة ام تقنیباستخد لّولبادخل ال

30 
 )26(یدوي,  

 
  35 تطھیر األدوات البدء في

 تطھیر األدوات البدء في
32 

 )28(یدوي,  
 

  37 تخلص من النفایاتال
 تخلص من النفایاتال

33 
 )29(یدوي,  

 
  38 منھا القفازات أو التخلص تطھیر

 منھا القفازات أو التخلص تطھیر
34 

 )30(یدوي,  
 

  39 تنظیف الیدین
 تنظیف الیدین

 

 * ھذه ھي الخطوات التي تم ترقیمھا بشكل مختلف في القوائم المرجعیة الخاصة بالتركیب الیدوي والتركیب باستخدام األدوات
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 بحول خدمات تركیالرابع: األسئلة الشائعة  التمرین
 بعد الوالدة  لّوالبال

 األھداف
 : اآلتي فيیكمن الغرض من ھذا النشاط 

 ؛ بعد الوالدة لّوالبتركیب الادئ تقدیم خدمات تعزیز مب 
 بعد الوالدة لّوالبالتركیب وضیح مفاھیم تقدیم خدمات ت. 

 
 المخصصالوقت 
 ؛ السریریة  یةبحسب ما یسمح بھ الوقت في الوضع 

 
 الالزمة المصادر/ المواد 

  ویستخدم كمرجع الدلیل المرجعي 

 دلیل المدرب
 طل�ب م�ن المت�دربین اختی�ار أي رق�م واطل�ب ا؛ و10إلى  1ھا من صات ورقیة صغیرة ورقماقم بعمل قص

 منھم قراءة ھذه األوراق بصوت مرتفع واإلجابة على السؤال المكتوب في ھذه القصاصة. 
  .راجع إجاباتھم بالمقارنة مع اإلجابات الواردة أدناه 

 
 اح الوالدة.في جنالسریریة  : یمكن القیام بھذا النشاط أثناء االنتظار للحاالتمالحظة
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 المدرب دلیل: الثانيالجزء 
 

 اإلجابة النموذجیة –الرابع  التمرین

بعد الوالدة مرتفعة بشكل غیر مقبول؟ أال یستحق ھذا  )األجھزة الرحمیة( لّوالبالألیست معدالت طرد  .1
 النوع من البرامج االستثمار فیھ فعالً؟

 الطبیعی�ة ط�رداللف�ة لح�االت الماض�یة ب�أن ھن�اك ثم�ة مع�دالت مختة الثالث�العق�ود أظھرت الدراس�ات عل�ى م�دى 
تم تركیبھا بعد الوالدة. وبشكل عام، فقد أظھرت األدبیات ذات الصلة في الس�نوات العش�رین الماض�یة إذا  لّوالبل

%. إال أن��ھ وف�ي الوق�ت ال��ذي تعتب�ر فی�ھ ھ��ذه 15% إل�ى 10م�ن جس�م المس��تفیدة ھ�و  لّوال��بب�أن مع�دالت ط�رد ال
بع�د فت�رة زمنی�ة م�ن ال�والدة، فإنھ�ا ال ت�زال  لّوال�بلحاالت الخاص�ة بتركی�ب الالمعدالت مرتفعة جداً بالمقارنة با

فعالة وطویل�ة الم�دى (تص�ل إل�ى  لّوالبینعمن ب% من المستفیدات 90% إلى  85مقبولة ألن ھذا یعني أن ھناك 
قب�ل فیدات للمس�تلمن�ع الحم�ل ی�تم تركیب�ھ مؤقت�ة وس�یلة یعتب�ر ال�ذي ) أل�ف 380النحاسي ت�ي  لّولبلا معسنة  12

م�ن الجس�م  لّوال�بال حتى لو ك�ان مع�دل ط�ردووبمعنى آخر،  . استخدامھتابعن وسیة فق الصحیاالمرتھن مغادر
غی��ر وفرص��ة كبی��رة لب��رامج تنظ��یم األس��رة لمعالج��ة االحتیاج��ات المرتفع��ة فھ��ي تمث��ل  –% 10مرتف��ع بنس��بة 

النساء المستفیدات بع�د ال�والدة؛ ویرج�ع ھ�ذا  األسرة بعد الوالدة وال سیما بین أوساطتنظیم  وسائلمن الملباة 
م�ع ذل�ك إن  .بع�د ال�والدة تعتب�ر آمن�ة ومریح�ة للنس�اء وال�بلّ ؛ وھك�ذا ف�إن خ�دمات تركی�ب اللّوال�بإلى فعالیة ال

اس�تخدام ملق�ط طوی�ل ف�ي ذل�ك للتركی�ب ق�د  ض�من تركی�ب وجود اسالیب جدیدة في عملی�ة تركی�ب اللول�ب م�ع 
، حی�ث اظھ�رت إحص�اءات الخ�دمات المقدم�ة ف�ي ع�دة دول یعم�ل فیھ�ا ارة عالی�ةووضع اللولب في الرحم بمھ�

% 3بل�غ ح�والي ان مع�دل الط�رد البرنامج الموحد لصحة االم والولید التابع للوكالة االمریكیة للتنمیة الدولی�ة 
 .وذلك الزیارات التي تقومھا النساء بعد الوالدة وخالل مدة ستة اسابیع

 
قد خفضت مع�دالت الط�رد بح�والي  لّوالبإن التعدیالت التي أجریت على تقنیات تركیب الوباإلضافة إلى ذلك، ف

% بحسب ما أشارت إلیھ بعض الدراسات. وتتض�من ھ�ذه التع�دیالت اس�تخدام أدوات أط�ول م�ع التركی�ز عل�ى 2
لتقلی��ل  بع�د ال��والدة) ورف�ع ال�رحمف�ي وق��ت مبك�ر التركی�ب المباش�ر/ بع�د ن��زول المش�یمة (عوض�اً ع��ن التركی�ب 

 المھبلیة وسحب األداة بعنایة فائقة.–الزاویة الرحمیة
 

 
وإبالغھن بالعودة إلى العیادة في حالة االعتقاد بأن  لّولبل الطبیعياحتمال الطرد ب إخبارھنثناء تقدیم الخدمات االستشاریة للنساء، ینبغي أ
 قد سقط من موضعھ.   لّولبال

  
 ؟لّولبمنخفض لطرد لضمان وجود معدل  طریقةما ھي أفضل  .2

في الوضعیة المرتفعة لقاع الرحم من قبل مختصة/ مختص متمرس من الذین أكملوا الت�دریب  لّولبإن تركیب ال
المنخفض�ة. كم�ا أن الط�رد بعد الوالدة یع�د الض�مان األفض�ل لوج�ود مع�دالت  لّوالبالقائم على الكفاءة لتركیب ال
وذل�ك نظ�راً لالختالف�ات ف�ي  اً زمنیة من الوالدة ال یعتب�ر ت�دریباً كافی�بعد فترة  لّوالبالالتدریب في مجال تركیب 

التقنیات واألسالیب. وھناك ثالثة عناصر رئیسیة أساسیة لضمان الوضعیة المرتفعة لقاع المھب�ل وخف�ض مع�دل 
   :اآلتيالطرد، وھذه العناصر على النحو 

 ط�رد مع�دالت  یص�احبھاتخدام ملقط كیل�ي ق�د بعد الوالدة باس لّوالبال تشیر بیانات غیر منشورة بأن وضع
األداة المزید من الدراسات لتوثیق ھذه النتائج. ویتمثل المب�دأ الرئیس�ي ھن�ا ف�ي أن  ینبغي عمل ھأقل؛ بید أن

. وط�ول ملق�ط تعتبر طویل�ة بم�ا فی�ھ الكفای�ة للوص�ول إل�ى ق�اع المھب�ل لّولبالمستخدمة لعملیة تركیب ال
 سم. 33 یبلغكیلي 

  الت�ي توج�د بع�د الح�ادة  المھبلی�ة –الرحمی�ةتخفی�ف الزاوی�ة م�ن أج�ل  –البطنباتجاه  لرحم عالیاً رفع اإن
 إلى قاع المھبل. لّولبیعتبر أمراً أساسیاً لضمان وصول األداة التي تمسك ال –الوالدة

 إمس�اك وذلك من أجل تف�ادي  یتم ترك األداة مفتوحة أثناء سحبھافي قاع المھبل،  لّولبعندما یتم وضع ال
 بدون قصد إلى تجویف الرحم. ھمما یؤدي إلى سحب لّولبخیوط الب ھذه األداة

 

المش�یمة أو أثن�اء العملی�ة  خ�روجبع�د ال�والدة (بع�د  لّول�بالتركیب الفوري ل فيتكمن المعدالت المنخفضة للطرد 
س�اعة) عل�ى  48ل إل�ى الوالدة (تص�بعد  في وقت مبكر لّولبالقیصریة)؛ وترتفع معدالت الطرد إذا تم تركیب ال
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أفض�ل ومستحس�ن م�ن الی�وم الث�اني. وال یستحس�ن التركی�ب بع�د الی�وم یعتب�ر الی�وم األول التركی�ب ف�ي الرغم أن 
غی�ر والمرتفع�ة الط�رد ویرج�ع ذل�ك إل�ى مع�دالت  أس�ابیع م�ن ال�والدة) ة(لكن بعد مرور أربعالثالث من الوالدة 

 المقبولة.
 بعد الوالدة؟ لّولبال أن یركب لھاالدم خالل فترة الحمل  التي تعاني من فقر للمرأةھل یمكن  .3

والسیما في الثالثة األش�ھر األول�ى بع�د التركی�ب. إال  لّولبنعم، فنزیف الدورة الشھریة یزداد قلیالً عند تركیب ال
 فعل م�ن فق�ر ال�دمللمرأة التي تعاني بال لّولبتركیب ال فإنفقر الدم وبالتالي ل المسبب أن فقدان الدم ال یعتبر عادةً 

 ویتوجب االستمرار في المعالجة القیاسیة لفقر الدم (باستخدام الحدید وحمض الفولیك). یعد آمناً 
 

 بعد الوالدة؟  لّولبیمكنھن استخدام الاألخریات الالتي من المستفیدات  .4
الم�رات الت�ي ول�دت ع�دد ( اتبصرف النظر عن العمر أو الحالة االجتماعیة أو ع�دد ال�والد تقریباً جمیع النساء

س�اعة. وق�د  48بع�د ال�والدة بفت�رة تص�ل إل�ى لھ�ن  لّول�ب)، وتعتب�ر جمی�ع النس�اء مناس�بات لتركی�ب الةأفیھا الم�ر
بدرج�ة كبی�رة لتركی�ب ومناس�بات  نعتب�ریأظھرت الدراسات بأنھ حتى النساء ذات الخصائص والح�االت التالی�ة 

 بعد الوالدة:لھن  لّولبال
 المرأة البكریة (الحامل للمرة األولى) تحت سن العشرین و/ أو.   
  وینعمن بصحة جیدة. النساء المصابات بفیروس االیدز 
 وینعمن بصحة جیدة.   
  بصحة جیدة وینعمنیستخدمن عالج مضادات الفیروسات والمصابات بفیروس اإلیدز.   
 .حاالت الحمل خارج الرحم   
 ) لي الن�اجم ع�ن امعرض�ات حالی�اً للخط�ر الع�على افت�راض أنھ�ن لس�ن حاالت أمراض الحوض االلتھابیة

   .العدوى المنقولة جنسیاً)
  ف�ي الخط�ر  نفي مناطق موبوءة بتفشي األمراض المنقول�ة جنس�یاً (عل�ى افت�راض أنھ�ن لس� یعشناللواتي

 الحالي الفردي العالي بالنسبة ألنواع العدوى المنقولة جنسیاً).
 

 ما بعد الوالدة؟  في فترة لھا لّولبتركیب ال ال یمكنة التي المستفیدھي من  .5
الت�ي تح�دث معظمھ�ا بش�كل ن�ادر ف�ي والح�االت التالی�ة الحال�ة/ الت�ي تع�اني م�ن  للم�رأة لّوال�بال تركی�بال ینبغي 

 عموم السكان:
 الي لمرض السیالن أو الكالمیدیا.الوجود الح 
 اض).بدایة المخ : فياإلفرازات القیحیة (مثل القیح) من المھبل/ عنق الرحم (مثال 
 بعد اإلجھاض االنتاني (المتعفن). ةً مباشر 
 حمى النفاس.اإلصابة باالشتباه ب 
 .تجویف الرحم المشوه 
 یة الخبیث.دداء األرومة الغا 
 الحوض. مرض سل 
  .(عنق الرحم أو بطانة الرحم) سرطانات الجھاز التناسلي 

 
ش وتتطرق إلى المس�ائل التالی�ة عل�ى وج�ھ على الرغم أن معاییر األھلیة الصحیة لمنظمة الصحة العالمیة لم تناق

الت�ي تع�اني م�ن نزی�ف مس�تمر بع�د م�رأة بع�د ال�والدة لل لّول�بالتحدید، إال أنھ من غیر المستحس�ن ع�دم تركی�ب ال
المتعلق�ة  س�اعة أو التھاب�ات المش�یمة والّس�لي بس�بب المخ�اوف 18الوالدة أو تعاني من تمزق األغشیة ألكثر من 

ف�ي مع�دالت المحتملة زیادة والطرد واإلصابة بالعدوى. ونتیجة للزیادة في معدالت الطرد لل المرتفعةمعدالت بال
أس�ابیع بع�د ال�والدة إال إذا كان�ت  4س�اعة و  48ب�ین فت�رة  للمرأة لّولبال تركیباإلصابة بالعدوى، ال یتم عموماً 

 3ة). أم�ا بالنس�بة لح�االت الفئ�ة منظم�ة الص�حة العالمی�بحس�ب  3مقبول�ة (الفئ�ة  وأمتوفرة غیر خرى األوسائل ال
بعد الوالدة، فھي تتضمن حاالت اإلیدز التي لم یتم عالجھا والمخ�اطر الفردی�ة  لّوالبالتركیب األخرى الخاصة ب

 یض وأمراض األرومة الغاذیة الحمیدة.االمرتفعة من األمراض المنقولة جنسیاً وحاالت سرطان المب
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التي سیركب لھا من المخاض للمرأة لنشط للمرحلة الثالثة من الوالدة لتدبیر اااھل یجب القیام بإجراء  .6

 ؟(AMTSL)9بعد الوالدة لّولبال
ض�ل الممارس�ات" وھ�ي "أف –)AMTSL( الوالدة  للمرحلة الثالثة من  النشطةالتدبیر القیام بإجراء لقد تبین أن 

لك�ل الخدم�ة یتوج�ب تق�دیم ھ�ذه علی�ھ ات؛ وتمنع نزیف ما بع�د ال�والدة وتح�د م�ن وفی�ات األمھ� –المتعلقة بالتولید
 لّول�بقب�ل تركی�ب الامرأة أثناء كل والدة ویرجع ذلك إلى عدم القدرة للتنبؤ بھذه المضاعفات التي تھ�دد الحی�اة. و

للمرحل�ة  النش�طةلت�دبیر ب�إجراء القیام بالمتعلقة إتمام جمیع الخطوات الثالث  ةناجحوبصورة ینبغي ، بعد الوالدة
ال��رحم وش��د الحب��ل الس��ري للمس��اعدة ف��ي خ��روج زی��ادة تقلص��ات ن لقَ��والت��ي تتمث��ل ف��ي حُ  –المخ��اض الثالث��ة م��ن

 .المشیمة وتدلیك قاع الرحم
 

للمرحل�ة الثالث�ة م�ن المخ�اض   النش�طة لت�دبیر القی�ام ب�إجراء لتقییم التفاعل بین  إكلینیكیةلم تكن ھناك أیة تجارب 
مشیمة؛ ومع ذلك قامت منظمة الصحة العالمیة باستدعاء لجنة خب�راء بعد خروج ال لّولبوبین التركیب المباشر ل

 للمرحل�ة  الت�دبیر النش�ط ب�ین تفاع�ل  أيم لمناقشة ھذه المسألة وخلص�ت إل�ى أن�ھ ال یوج�د ھن�اك 2004في العام 
 بعد خروج المشیمة؛ وال یتداخل ھذان النشاطان مع بعضھما البعض. لّولبالثالثة من المخاض وبین تركیب ال

 
ف�ي حقیق�ة  –التقلص�ات الجاری�ةب�ل أن  لّول�بالرحم ال یزید من مخ�اطر ط�رد القلصات ن العالج المقوي لتتبین أ
؛ ویرجع ھذا إلى أن التقلصات الت�ي خارج الرحمفي مكانھ ولیس دفعھ إلى  لّولبربما تؤدي إلى تثبیت ال –األمر

ح�دث أثن�اء عملی�ة المخ�اض والت�ي تب�دأ م�ن ق�اع تحدث بعد الوالدة تكون قویة ومتسقة بخ�الف التقلص�ات الت�ي ت
 تسبب في اتساع عنق الرحم ونزول الجنین.یالرحم وتنحدر نزوالً مثل الموجة من األعلى إلى أسفل الرحم مما 

 
 
 

 بعد الوالدة؟ حال تركیبھ لّولبخیوط الكیف یتم التعامل مع  .7

 
(بعد خروج المش�یمة أو أثن�اء العملی�ة القیص�ریة) بغض النظر عما إذا كان التركیب قد حدث بعد الوالدة مباشرة 

ف�ي وق�ت تركیب�ھ. وأثن�اء  لّول�ب، فإنھ ال ینبغي قص خی�وط الالوالدة المھبلیة منساعة  48فترة تصل إلى بعد أو 
من خالل عنق الرحم إلى الجزء العل�وي للمھب�ل، ب�ل ینبغ�ي أن  لّولبتمریر خیوط ال ینبغيالعملیة القیصریة، ال 

لج�زء الس�فلي م�ن ال�رحم؛ ألن الخی�وط تن�زل عموم�اً أثن�اء عملی�ة ارت�داد/ التف�اف ال�رحم وی�تم العث�ور تترك في ا
 6 خ�اللالفح�ص المھبل�ي بالمنظ�ار ف�ي زی�ارة المتابع�ة األول�ى (عم�ل علیھا ملتفة في القب�و الخلف�ي للمھب�ل عن�د 

یمك�ن قص�ھا ف�ي  عندئ�ذٍ فیل�ة ج�داً، أن الخی�وط طووج�د  إذا%. و75الحاالت بنس�بة أشھر) في أكثر  3أسابیع إلى 
الفوھ�ة زیارة المتابعة األولى الروتینیة والسیما إذا كانت المرأة تشتكي من ذلك أو تكون ھذه الخیوط ب�ارزة م�ن 

و "فح�ص الخی�وط" ف�ي الزی�ارات الالحق�ة (ولك�ن ی�تم فحص�ھا  ض. وبشكل عام، ال یستلزم فحص الحوالمھبلیة
 .   ة بالمعدات الالزمةمجھزال ةصحیالفق امرالكلة)؛ ویتوجب فقط فحص ذلك في فقط عند االشتباه بوجود أیة مش

 
 

 بعد الوالدة؟ لّولبال تالتي ركبتقدیمھا أثناء زیارة المستفیدة  الالزمالخدمات ما نوع  .8

 ،ال�والدة م�نأس�ابیع  6إل�ى  4بزیارة متابع�ة بع�د المستفیدة أن تقوم على العموم من المستحسن ومن الموصى بھ 
كم�ا ینبغ�ي القی�ام بإحال�ة المس�تفیدة إل�ى وإج�راء فح�ص للح�وض وتقل�یم للخی�وط إذا أمك�ن ذل�ك بحیث یتم خاللھ�ا 

 لّول�ب. وف�ي حال�ة ع�دم رؤی�ة أو وض�وح خی�وط اللّول�بالمرفق الصحي المناسب في حالة االشتباه بوجود طرد ل
باألش�عة الس�ینیة م�ن أج�ل  بواس�طة الموج�ات ف�وق الص�وتیة أو الفح�صفي فحص الحوض، یمكن عم�ل فح�ص 

صحیح. وقد تم إضافة البرتوكول القیاسي بشأن الخیوط المفق�ودة ف�ي ال�دلیل  موضوع بشكلٍ  لّولبالتأكد من أن ال
 المرجعي (الملحق األول).

 

الت�ي تتك�ون م�ن  اإلكلینیكی�ة، وھ�ي مجموع�ة م�ن الت�دخالت AMTSLم�ن المخ�اض، ویُش�ار إلیھ�ا باالختص�ار  للمرحل�ة الثالث�ةالتدبیر  النشطة  9
 تناول عالج موثر للرحم وشد الحبل السري وتدلیك الرحم.
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 بعد الوالدة؟ لّوالبالتركیب خدمات أو القیام بتسجیل سجل خاص  من الضروري وجودھل .9

 
بحی�ث یتض�من ن�وع  شخص�يلالحتف�اظ ب�ھ كس�جل  لّول�بتركی�ب الع�د خ�اص بك�رت  مس�تفیدةإعط�اء ك�ل  ینبغي

)؛ كم�ا أل�ف 380 النحاس�ي ت�ي لّول�بس�نة بالنس�بة ل 12المركب وتاریخ تركیبھ والمدة المتوقع�ة لفعالیت�ھ ( لّولبال
ش�ورة الخاصة بالسجل الطب�ي؛ وبھ�ذا وحالم�ا ی�تم تق�دیم الم ةفق الصحیایتوجب مراعاة التعلیمات التوجیھیة للمر

وبع�د تق�دیم  ، وبعد اختیارھا لوسیلة المن�ع المناس�بةللمستفیدة بخصوص خیارات وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة
ھ��ذه  ومق��دم یس��تطیعبحی��ث وبص��ورة جلی��ة ف��ي س��جلھا الطب��ي  ك��ل م��ا س��بقالمش��ورة حی��ال ذل��ك، ینبغ��ي ت��دوین 

مالحظ�ات الللمس�تفیدة، ینبغ�ي إض�افة  لّول�بالخدمات الصحیة مالحظة ذلك فیما بعد. وھكذا عندما ی�تم تركی�ب ال
 مالصعوبات الت�ي واجھ�تھو مقدم الخدمةالمركب واسم  لّولبالطبي مع توثیق تاریخ التركیب ونوع ال ھاإلى سجل

والنت�ائج غی�ر المألوف��ة. وع�الوة عل�ى ذل��ك، یتوج�ب ت�دوین ھ��ذه  لّول��بتركی�ب ھ�ذا ال ع��نوالمض�اعفات الناجم�ة 
؛ كم��ا ینبغ��ي ت��دوین نت��ائج لّوال��بلس��جل الخ��اص بغرف��ة ال��والدة أو غرف��ة تركی��ب الالتفاص��یل ذات الص��لة ف��ي ا

وق�د ت�م تق�دیم نم�وذج لجم�ع البیان�ات الخاص�ة بخ�دمات تركی�ب  ،زیارات المتابعة في سجل مناسب وخاص بذلك
 ).كالملحق بعد الوالدة في الدلیل المرجعي ( لّوالبال
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 –وث العدوىالتمرین الخامس: مبادئ الوقایة/ منع حد
 أسئلة وإجابات

 األھداف
 :اآلتي في النشاط ھذا من الغرضیكمن 
 العدوى ع حدوثمن /تعزیز مبادئ الوقایة.   
 العدوى. ع حدوث من /توضیح مفاھیم الوقایة 
 

 الوقت المخصص
 السریریة یةبحسب ما یسمح بھ الوقت في الوضع 

 
 الالزمةالمصادر/ المواد 

 ى ویستخدم كمرجع.دلیل الوقایة/ منع حدوث العدو
 
 

 دلیل المدرب
 ؛ وأطل�ب م�ن المت�دربین اختی�ار أي رق�م واطل�ب 8إل�ى  1صات ورقیة صغیرة ورقمھ�ا م�ن اقم بعمل قص

 منھم قراءة ھذه األوراق بصوت مرتفع واإلجابة على السؤال المكتوب في ھذه القصاصة. 
  .راجع إجاباتھم بالمقارنة مع اإلجابات الواردة أدناه 

 
 في جناح الوالدة.السریریة یمكن القیام بھذا النشاط أثناء االنتظار للحاالت : مالحظة
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 اإلجابة النموذجیة  –التمرین الخامس 
 

 ؟ما ھي اھم معاییر الممارسات الوقائیة 
 غسل الیدین 

 
 ما ھي الخطوة األولى في تعقیم األدوات وما الغرض من ذلك؟  )1

تعام��ل م��ع ھ��ذه األدوات أكث��ر أمان��اً بالنس��بة للش��خص ال��ذي یق��وم حت��ى یك��ون ال –التطھی��ر (إزال��ة التل��وث) 
 بتطھیرھا. 

 
 ؟ما ھو الفرق الرئیسي بین التعقیم والتطھیر على مستوى عالٍ  )2

 ال�بعض م�ن ھ�ذه األب�واغعل�ى یقض�ي  ع�الٍ عل�ى مس�توى التعقیم یقضي على جمیع األب�واغ بینم�ا التطھی�ر 
 فقط. 

 

 ؟  خطأ مصح أ –فیدة ارتداء ثوب نظیف ، یتوجب على المستلّولبعند تركیب ال )3
المرف�ق متواج�دة ف�ي المس�تفیدة كان�ت إذا خصوص�اً خطأ: ال توجد ھناك ثمة حاجة إلى ارتداء ث�وب نظی�ف 

 الصحي من أجل الوالدة. 
 

 أو إخراجھ؟  لّولبیمكن استخدامھا لتطھیر عنق الرحم والمھبل قبل تركیب الما ھما المطھران اللذین  )4

 ن أو غلوكونات الكلورھیكسیدینیود البوفیدو
 

 (إم�ا بع�د  لّول�بتركی�ب الب ھ�و نف�س الش�خص المعن�ي الرعایة الخاصة بالمخاض والوالدةمقدم خدمة إذا كان  )5
 خطأ؟  مصح أ –القفازاتأن یغیر لیس من الضروري  ف ،خروج المشیمة أو أثناء الوالدة القیصریة)

یی��ر زوج جدی��د م��ن القف��ازات المعقم��ة أو المطھ��رة عل��ى دائم��اً إل��ى تغھ��ذا  مق��دم الخدم��ةال یحت��اج   –ص��ح
إذا ت�م ارت�داء م�ا (إذا لم تتلوث ھذه القفازات مثال). وبغض النظ�ر ع�ن  لّولبمن أجل تركیب ال مستوى عالٍ 

داخ�ل م�ن الملق�ط المش�یمي  بواس�طة لّول�بالما یھم في ھذا السیاق ھو أخذ ، فال أم زوج جدید من القفازات
للمس�تفیدة أثن�اء فت�رة م�ا  لّول�بعقمة من أجل تفادي اللمس المباشر. ولكن إذا ت�م تركی�ب الالم لّولبالعبوة 

 .مستوى عالٍ ببعد الوالدة، عندئذ ینبغي ارتداء زوج جدید من القفازات المعقمة أو المطھرة 
 
 

 خطأ؟  أمصح  –یعتبر ملوثاً وال ینبغي استخدامھبداخل عبوة سلیمة ومعقمة وھو  فقد لونھالذي  لّولبال )6

وھو بداخل عب�وة س�لیمة ومعقم�ة ول�م یتج�اوز ت�اریخ انتھ�اء الص�الحیة  فقد لونھالذي  لّولبیعتبر ال –خطأ
وجزیئ�ات األكس�جین  لّول�بف�ي الر نتیج�ة لتفاع�ل م�ادة النح�اس تغیّ� لّول�بل�ون الألن ، وذلك آمناً لالستخدام

لعب�وة إل�ى الم�دة الت�ي تظ�ل فیھ�ا المحتوی�ات المعقمة بداخل العب�وة المغلف�ة. ویش�یر الت�اریخ الم�دون عل�ى ا
 معقمة.  
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 لبالّوتمارین لعب/ تمثیل األدوار: تقدیم المشورة بخصوص تركیب ال
 اإلجابة النموذجیة –بعد الوالدة للمستفیدات

 
فیما یل�ي بع�ض الس�یناریوھات ع�ن ح�االت متنوع�ة لغ�رض اس�تخدامھا ف�ي لع�ب/ تمثی�ل األدوار بخص�وص تق�دیم 

؛ وینبغي على المتدربین أثن�اء ھ�ذا التطبی�ق العمل�ي اس�تخدام كتیب�اتھم فض�ال ع�ن البروش�ورات التوعوی�ة/ المشورة
التعلیمیة أو المعینات الوظیفیة الخاصة بتقدیم المشورة؛ ویمك�ن أن یق�وم الم�دربون بوض�ع تم�ارین إض�افیة خاص�ة 

 م المشورة بخصوص وسائل تنظیم األسرة.بلعب/ تمثیل األدوار وذلك استناداً إلى خبراتھم الماضیة في تقدی
 
،  حام�ل ف�ي الش�ھر الس�ادس وت�ذھب بانتظ�ام إل�ى ربیعاً تعمل مدرسة في مدرسة ابتدائی�ة 23دیبورا، ذات الــ  –1

عیادة رعایة الحوامل في مستشفى المرأة بالمقاطعة. وھي ال ترغب بإنجاب طفل ثاٍن بعد عامین أو ثالثة. بی�د أنھ�ا 
بان على زوجھا استخدام الواقي الذكري. م�ؤخرا  تمنع الحمل التي یمكن استخدامھا، إال أنھا فكرال تعرف وسیلة 

م�ن ال�دورة التدریبی�ة الخاص�ة بخ�دمات  ،السیدة ریفیرا، االستشاریة الصحیة ف�ي مستش�فى الم�رأة بالمقاطع�ةعادت 
فیة ف�ي مج�ال وس�ائل تنظ�یم األس�رة بع�د تقدم تعلیمات توعویة وتثقیوھي اآلن تركیب األجھزة الرحمیة بعد الوالدة 

 الوالدة للمستفیدات من خدمات رعایة الحوامل
 
 رشاد وتوجیھ دیبورا فیما یتعلق بخیاراتھا؟إكیف تستطیع اآلنسة ریفیرا  –أ
 ما ھي خیارات دیبورا؟ –ب 

 
 اإلجابة: 

ة بع�د ال�والدة، فھن�اك العدی�د م�ن یوضح ھذا السیناریو الحاجة الماسة لتقدیم توعیة عامة ح�ول وس�ائل تنظ�یم األس�ر
الخیارات المتاحة للمرأة ویمكن لمقدم الخدمة مناقشة ھذه الخیارات بإیجاز حتى ت�تكمن المس�تفیدة م�ن اتخ�اذ الق�رار 
الحكیم بالنسبة للخیار األفضل والمناسب لھا. كم�ا ینبغ�ي عل�ى اآلنس�ة ریفی�را تش�جیع ق�رار المس�تفیدة للتفكی�ر أثن�اء 

ل تنظیم األسرة بعد الوالدة وتش�جیعھا ف�ي إحض�ار زوجھ�ا أو أي ف�رد م�ن أف�راد عائلتھ�ا ف�ي الم�رة فترة الحمل حو
القادمة (في حالة أن مقدم الخدم�ة أو المس�تفیدة ت�رى أن ذل�ك یعتب�ر أم�راً ھام�اً)؛ وس�تكون الجلس�ة القادم�ة الخاص�ة 

 یدة/ الزوجین ونوایاھما).بتقدیم المشورة أكثر تخصصاً (استناداً إلى التاریخ اإلنجابي للمستف
 
ج��دول إقام��ة العالق��ة الزوجی��ة ك��ذلك و اتھ��ي وزوجھ��ا الواقی��تس��تخدم  ،عم��ره ع��ام واح��د یبل��غب��ن ال أم ،مین��ا –2

وجدت  ھا، ولكنرضاعة طبیعیة نھا ترضع طفلھاأطالما تحمل أنھا لن والدة زوجھا  ھانصحت. ولمنع الحمل كوسیلة
ری�دان ا بالتأكی�د یم�عل�ى ال�رغم م�ن أنھف .القل�ق الش�دیدال�زوجین یس�اور حالی�اً و .الراب�عشھر في ال اآلن حامالً نفسھا 
مزی�د م�ن یفكران بعدم إنج�اب  وھم أن یحظیا بھما معاً في وقت قصیر جداً  یضعا في الحسبانلم ا لم مأنھ إال طفلین

وق�د .)(رب�ط االنابی�ب الرحمی�ة امینلسیدة/ لتعقیم إجراء قبل یودان أن یكبر الطفالن ، والطفلاألطفال بعد والدة ھذا 
فك�ر تفھ�ي م�ن ذل�ك  ب�دالً والص�داع. یس�بب و أن یرتفع م�ن مكان�ھوأنھ یمكن  لّولبشائعات حول التبادر إلى سمعھا 

وس�ائل تنظ�یم ح�ول كاف�ة مین�ا للس�یدة/ المش�ورة  مشیال تقد ة. الدكتوروالدة جنینھامنع الحمل بعد بمحاولة أخذ حقن 
 .لّولبمینا الكثیر من التساؤالت حول الدى لاألسرة بعد الوالدة، و

 
 التي تساور مینا؟شیال معالجة المخاوف  ةالدكتورعلى كیف ینبغي  –أ

 ؟لّولبمینا عن التقدیمھا لشیال  ةالدكتورعلى ما ھي المعلومات التي ینبغي  –ب
 

 اإلجابة: 
ال�والدة؛ فالمس�تفیدة (الس�یدة/ مین�ا) تنظ�ر بع�د  لّول�بیعتبر ھذا السیناریو أكثر تفصیالً وتحدیداً بخص�وص تركی�ب ال

في وسیلة دائمة لمنع الحمل بید أنھا غیر متأكدة من جاھزیتھا. وھكذا ینبغي على مقدم�ة الخدم�ة (ال�دكتورة/ ش�یال) 
تعزیز وتقویة نیة السیدة/ مینا للبدء ف�ي التفكی�ر بتنظ�یم األس�رة بع�د ال�والدة م�ن اآلن أثن�اء حملھ�ا؛ كم�ا ینبغ�ي عل�ى 

 
تركیب اللوالب (األجھزة الرحمیة) بعد لالدورة التدریبیة المدرب: دلیل                                                                                                                                                                    

 35–2الوالدة

 



 المدرب دلیل: الثانيالجزء 
 

بع�د  لّول�بكتورة شرح ووصف جمیع وسائل تنظیم األس�رة الدائم�ة وطویل�ة الم�دى وتوض�یح كی�ف أن تركی�ب الالد
 لّول�بالوالدة یعتبر وسیلة لمنع الحمل طویلة الم�دى ومؤقت�ة ف�ي نف�س الوق�ت: ألن�ھ یمك�ن للس�یدة/ مین�ا إزال�ة ھ�ذا ال

آخر. وبطریقة لطیف�ة یج�ب عل�ى ال�دكتورة/  لٍ وستعود لھا خصوبة اإلنجاب مباشرةً في حالة أنھا قررت إنجاب طف
بع��د ال��والدة یع��د آمن��اً،  لّول��بوطمأنتھ��ا ب��أن تركی��ب ال لّول��بش��یال تص��حیح مف��اھیم الس��یدة/ مین��ا الخاطئ��ة ح��ول ال

ببساطة وسھولة كبیرة بعد الوالدة؛ كم�ا ینبغ�ي عل�ى ال�دكتورة اإلش�ارة إل�ى أن  لّولبوالتوضیح بأنھ یمكن تركیب ال
قن سیفرض على السیدة/ مینا العودة كل ثالثة أش�ھر إل�ى العی�ادة م�ن أج�ل اس�تخدامھا م�رة أخ�رى. أم�ا استخدام الح

، فال داعي للعودة إلى العیادة من أجل المتابع�ة المس�تمرة بع�د الع�ودة األول�ى طالم�ا لّولببالنسبة لما یعقب تركیب ال
المرك�ب. باإلض�افة إل�ى أن�ھ یتوج�ب  لّول�بمع الوالمستفیدة في حالة أفضل وال توجد ھناك أي صعوبات أو مشاكل 

المركب بع�د ال�والدة؛  لّولبعلى الدكتورة تقدیم المشورة للسیدة/ مینا بخصوص خصائص ومزایا الوسیلة المحددة ل
خ�الل ھ�ذه الزی�ارة أو ف�ي الزی�ارة الالحق�ة، یج�ب عل�ى ال�دكتورة/  اً وحالما تقرر السیدة/ مینا وتبت في األمر س�واء

 تدّون خیار السیدة/ مینا في سجلھا الطبي وبشكل واضح.شیال أن 
 
حی�ث  ،الثال�ث اللیل�ة الماض�یة ف�ي المستش�فى اطفلھ�قد وضعت و مزارعاً زوجھا یعمل و ربیعاً  23 تبلغ أكیكي –3

والداتھ�ا والت�ي تص�ب ف�ي مص�لحة المباع�دة ب�ین  نم�والمزای�ا الناتج�ة فوائ�د االستشاریة الصحیة ع�ن المن عرفت 
 أكیك��ي .م��ن وس��ائل من��ع الحم��لاألن��واع المختلف��ة تلق��ت معلوم��ات ح��ول كم��ا أنھ��ا أیض��اً أطفالھ��ا، حة وص�� ص��حتھا

خ�اذ یستعجال ف�ي اتأن علیھما أنھ ال ینبغي زوجھا تعتقد  ةالمزید من األطفال ولكن والدیرغبان بإنجاب وزوجھا ال 
أخبرتھ�ا  ،تنظ�یم األس�رة بع�د ال�والدةس�ائل وبع�د ال�والدة ع�ن الص�حیة الرعای�ة  ةئلت من قبل مقدم�قرار. عندما سُ ال

م��ن " ة الخدم�ةمقدم�وطلب��ت م�ن  والدت�ھم�ع منتظ�ر خ��ارج العی�ادة زوجھ�ا  : إنوقال�ت لّول��بالبنھ�ا مھتم�ة بأ أكیك�ي
 "أیضا؟التحدث إلیھما،  كھل یمكنفضلك! 

 
 ؟المستفیدةالتحدث مع العائلة حول رغبات مقدمة الخدمة كیف یجب على  –أ

 .؟تھامناقشالمھمة التي یجب  ألموراما ھي بعض  –ب
 

 :  اإلجابة
إل��ى إش��راك أس��رتھا ف��ي المش��ورة المقدم��ة بخص��وص تھ��ا ف��ي ھ��ذا الس��یناریو، تع��رب المس��تفیدة ع��ن رغبتھ��ا وحاج

أن تستش�ف عل�ى مقدم�ة الخدم�ة  ینبغ�ي؛ وھك�ذا لّول�بخیارات تنظیم األس�رة بع�د ال�والدة والس�یما ح�ول اس�تخدام ال
وس�رعة  واحت�رامتح�دث إل�یھم بكیاس�ة أن تفھ�م رغب�اتھم ومخ�اوفھم وتف�راد أس�رة المس�تفیدة وبطریقة لطیفة أفك�ار أ

 خیار المستفیدة.  ذا ھوھ بعد الوالدة السیما وأن لّولبالتركیب في معرفة مزایا وفوائد  بدیھیة وتساعدھم
 

جانبی�ة القلیل�ة خاص�ة وأن كما یتوجب على مقدمة الخدمة وص�ف الوس�یلة كونھ�ا فعال�ة للغای�ة م�ع توض�یح اآلث�ار ال
المستخدم یعتبر طوی�ل  لّولبذلك ال یتعارض مع الرضاعة الطبیعیة؛ كما ینبغي على مقدمة الخدمة التوضیح بأن ال

وم�ع ذل�ك وف�ي ح�ال ق�ررت العائل�ة ف�ي أي وق�ت م�ن األوق�ات  اً عام� 12المدى ویمكن اس�تخدامھ لفت�رة تص�ل إل�ى 
وس��تعود خص��وبة اإلنج��اب ف��وراً. أم��ا إذا كان��ت أكیك��ي ت��ود االس��تمرار  بلّول��إنج��اب طف��الً آخ��راً، یمك��ن إزال��ة ال

 لّول�بع�ام اس�تبداالً ل 12آخ�ر بع�د م�رور  لّول�بفیمكن تركیب  لّولبوالمواصلة في منع الحمل من خالل استخدام ال
 السابق؛ وبالتالي یتم توفیر بدیل دائم لتعقیم المستفیدة.

 
األستاذ المساعد في قس�م أم�راض النس�اء والتولی�د بالمستش�فى  و وھوقام مؤخرا دكتور شاب یدعى باساریب –4

حی��ث دش��نت الحكوم��ة الوطنی��ة ح��دیثاً  بع��د ال��والدة. لّوال��بتركی��ب الالتعلیم��ي بحض��ور ورش��ة عم��ل ح��ول خ��دمات 
ذه ھ�بعد الوالدة. وبھذا الصدد أعرب  الدكتور باساریبو ع�ن تحمس�ھ الش�دید لت�وفیر  لّوالبالتركیب مبادرة لخدمات 

 عن��دما وص��لتو. ابالمستش��فى علیھ�� المختص��ینوك��ذلك ت��دریب  ال��ذي یعم��ل فی��ھ المستش��فىللنس��اء ف��ي خ��دمات ال
لغ��رض االط��الع ومعرف��ة اھتمام��ات  أم��راض النس��اء وال��والدة،ف��ي قس��م  بروفس��ورة ال��دكتورة س��انتوري، وھ��ي

ارتف�اع مع�دالت الط�رد زاء قلقھ�ا إع�ن  لتع�رب مكتبھ�االحض�ور إل�ى  من�ھالدكتور باساریبو بھذا الخصوص طلبت 
 ةنص��حت ال��دكتوروتركی��ب ال تقنی��اتبع��د ال��والدة، فض��ال ع��ن ص��عوبات اللّول��ب تركی��ب  الن��اجم ع��نال��رحم وثق��ب 

 بع�د ال�والدة، والتركی�ز عل�ى عملی�ات لّوال�بتركیب ال بخصوصالشدید الحذر أن یتوخى سیانتوري الطبیب الشاب 
 .بدال من ذلك میة)تعقیم المرأة بالمناظیر (ربط األنابیب الرح
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 الخاطئة؟ ة سانتوريجدیدة وتصحیح مفاھیم الدكتورالدلة األلدكتور باساریبو تقدیم لكیف یمكن  –أ
 ؟ة سانتوريمع الدكتورتھا مناقشالواجب  باساریبو للدكتورما ھي األشیاء األكثر أھمیة بالنسبة  –ب
 

 :  اإلجابة
أكث�ر فاعلی�ة بع�د ال�والدة یع�د آمن�اً و لّوال�بأثبت�ت أن تركی�ب ال التوض�یح ب�أن الدراس�ات على الطبی�ب الش�اب ینبغي

(فل�م  ی�رد أي تقری�ر بھ�ذا الخص�وص ف�ي دراس�ة  ن�ادرة للغای�ة حاالت ثق�ب ج�دار ال�رحموتعتبر وسھل االستخدام. 
خصوص�ا عن�دما  –یُتَصور ف�ي الس�ابقما كان أصبحت أقل ع وأن معدالت الطردم) 2009استعراضیة كبیرة للعام 

بعد الوالدة باستخدام التقنیات الصحیحة، والتي ت�درب علیھ�ا ال�دكتور باس�اریبو ف�ي ھ�ذه ال�دورة.  لّولبتركیب الیتم 
 48(بعد الوالدة المھبلیة أو القیصریة) أو ما یص�ل إل�ى  فوراً  لّولببتركیب ال لمقدمي الخدمةإن ھذه التقنیات تسمح 

 .ساعة بعد الوالدة
 

 لمس��احة فعالی��ةاالس��تخدام األكث�ر ھ��و رعای��ة المخ��اض وال�والدة لخ��دمات الخاص�ة بم��ع اتنظ��یم األس�رة یعتب�ر دم��ج 
 خاص��ةتنظ��یم األس��رة لوالم��وارد األخ��رى، وفی��ھ إمكان��ات كبی��رة لتلبی��ة االحتیاج��ات غی��ر الملب��اة  الص��حیة المراف��ق

 .بعد الوالدةفي فترة ما لنساء ل
 

 وتعتبر مناس�بة  السریریة  الوضعیة(في نفس اشرةً مب تتم بعد الوالدة لّوالبل ألن عملیات التركیب الفوریة
والمس�تفیدات. كم�ا ت�رتبط عملی�ات الخدم�ة  يومق�دم ةفق الص�حیابالنسبة للمرمن حیث التكلفة  وفاعلةجداً 

 .الوالدة المبكر بعدالتركیب مقارنة بالفوریة بعد الوالدة مع انخفاض معدالت الطرد  لّوالبتركیب ال
 

م�ن طل�ب أن یعدی�دة وھ�و أفض�ل م�ن مزای�ا  في طیاتھیحمل قت مبكر بعد الوالدة في و لّولبلاتركیب إن  •
بعد ال�والدة مبكر في وقت  لّولبلا. فتركیب لّولبأسابیع من الوالدة لتركیب ال 6إلى  4بعد المرأة أن تعود 

ة معدل ط�رد أعل�ى قل�یال م�ن التركی�ب الف�وري أو التركی�ب بع�د فت�ر ویصاحبھإجراء منفصل أداء یتطلب 
وقبل خروج المستفیدة م�ن المرف�ق الص�حي، في وقت مبكر یتم  لّولبتركیب الوبما أن من الوالدة.  زمنیة

أس�ابیع أو  6إل�ى  4بخیار التركیب المخطط لھ بع�د مقارنة فإن احتمالیة القیام بالتركیب تحدث بشكل كبیر 
 أكثر ألن المستفیدة قد ال تعود في الغالب.
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   التدریبیةالدورة  في منتصفتقییم المعرفة 
 

 استخدام تقییم المعرفة في منتصف الدورة التدریبیة
 

 جمی��عیحص��ل یتوق��ع أن وتق��دمھم المح��رز أثن��اء ال��دورة  تتب��ع عل��ىص��مم تقی��یم المعرف��ة ھ��ذا لمس��اعدة المت��دربین 
 الدورة. في نھایة٪ أو أكثر 85درجة  علىالمتدربین 

 
% أو أكث�ر 85حی�ث تش�یر درج�ة  ؛ ال�دورةمواض�یع وتقدیم جمیع رض عاستكمال بعد  التقییم/ االختبارم ییجب تقد

 اً ال�ذین أح�رزوا نقاط� للمت�دربین بالنس�بة. الدلیل المرجعيمواد المقدمة في للعلى المعرفة  المستندتقان اإلإلى جودة 
م إل�ى ش�ادھروإبشكل فردي  ھمنتیجة معمراجعة ال، فینبغي على المدرب القیام ب% في محاولتھم األولى85 تقل عن
لمت��دربین لھ��ؤالء ا االختب��اریمك��ن إع��ادة ؛ والمعلوم��ات المطلوب��ة وتعل��م لمعرف��ة ال��دلیل المرجع��ياس��تخدام كیفی��ة 

 من الدورة. ةمتبقیالفترة الفي % 85أقل من على  الحاصلین
 

 .يالدلیل المرجعدراسة  في اً كاف اً وقت قضىقد  المتدرببعد أن یكون  إالعاد االختبار یال ینبغي أن 
 

تتوفر نسخة قابلة للطباع�ة م�ن االختب�ار ف�ي مجل�د المص�ادر اإلض�افیة عل�ى الق�رص المض�غوط :  مالحظة
و تح�ویره ع�ن الكیفی�ة أالختب�ار لتع�دیل ش�كل م�ن األش�كل إح�داث  تذكر أنھ ال یجب ب�أي  .PDFبصیغة برنامج 

 .  التدریبیة الدورة في ھذهالخبراء والمختصین من  واضعوهوالھیئة التي أعدھا وتحقق من صحتھا 
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 ورقة اإلجابة –تقییم المعرفة في منتصف الدورة 
 

 التاریخ:_____________________________  االســم:
_________________________________ 

 
  

فضل إجابة لكل سؤال بوضع دائرة/ عالمة علي إجابتك أو كتابة حرف اإلجابة في الفراغ أ: اختر التعلیمات
 بل لرقم السؤال على ورقة اإلجابة.المقا

 
یشتمل التقییم على ثالثة أنواع من األسئلة. یرجى قراءة التعلیمات المدّونة في بدایة كل مجموعة كي تكون على 

 علم بالطریقة األفضل لإلجابة على األسئلة.
 

 أسئلة متعددة االختیارات
 لكل سؤال. نقاط 3اختر اإلجابة االفضل من بین اإلجابات الثالث اآلتیة. 

والدة على األقل قبل التخطیط للحمل التالي، ألن فوائد فترات البعد  عامینمن المستحسن أن تنتظر المرأة  .1
 :ما عدان تشمل كل ما یلي، یالمباعدة بین الحمل لمدة عام

 من غیر المرجح أن تعاني األم من فقر الدم أثناء الحمل التالي. .أ 
 على قید الحیاة إلى سن الثانیة وما فوق. قادمالمولود الیبقى من األرجح أن  .ب 
 من غیر المرجح أن یحدث لألم تسمم في حملھا القادم. .ج 

 أي من االساسیات اآلتیة تعتبر ضروریة  للمرأة كي تستخدم الرضاعة الطبیعیة كوسیلة لمنع الحمل؟ .2
بغي أن ترضع طفلھا  األشھر األولى بعد الوالدة، وین 6في غضون الــ استخدامھا المرأة  علىینبغي  .أ 

 ساعات وأن تكون منقطعة الحیض في ھذه الفترة. 6كل 
 6ینبغي أن ترضع طفلھا رضاعة طبیعیة مطلقة، وینبغي أن تستخدم ھذه الطریقة في غضون الــ  .ب 

 األشھر األولى بعد الوالدة، وأن تكون منقطعة الحیض في ھذه الفترة.
ساعات، وینبغي اعطاء طفلھا  4نبغي أن ترضع طفلھا كل ینبغي أّال یعاودھا النزیف منذ الوالدة، وی .ج 

 الذي سبق غلیھ وتبریده فقط. حلیب األم والماء

 بعد الوالدة؟ لّوالببشأن البرامج المعنیة بتركیب ال صحیحةمن العبارات اآلتیة تعتبر  أي .3
ستخدام في فترة ما بعد اللالنحاسي تي  لّولبلجودة  ال اً ) مساویMultiloadمتعدد الحمولة ( لّولبیعتبر ال .أ 

 الوالدة.
 ٪ أو أعلى.90 المركبة بعد الوالدة حوالي لّوالبیبلغ معدل االحتفاظ بال .ب 
 أعلى تصبحالطرد وثقب الرحم  ت، إال أن معدالللمرأة اً ومریح اً المركب بعد الوالدة آمن لّولبعتبر الی .ج 

 بعد فترة زمنیة من الوالدة. المركب لّولبمن ال قلیالً 
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 بعد الوالدة؟ لّولبمناسب لتركیب ال غیراالوقات اآلتیة یعتبر  أي من .4
 دقیقة بعد خروج المشیمة 20 .أ 
 ساعة بعد الوالدة 36 .ب 
 بعد الوالدة اسبوعان .ج 

تستخدم العالج ووالسل النساء المصابات بفیروس االیدز أي وسیلة من وسائل تنظیم األسرة اآلتیة تعتبر مناسبة 
 یسین ولیست مریضة؟المضاد للفیروسات والریفامب

 )POPsاألقراص التي تحتوي على ھرمون البروجستین فقط ( .أ 
 )لّولبالجھاز الرحمي لمنع الحمل (ال .ب 
 )COCsمنع الحمل المركبة التي تؤخذ عن طریق الفم ( أقراص .ج 

 بسبب التغیرات الناجمة بعد الوالدة الطبیعیة: .5
ال تكون ھذه الخیوط معرقلة في بھ وبھذا مناسب قبل تركیالطول البوجعلھا  لّولبینبغي قص خیوط  ال .أ 

 .عملیة تشافي المستفیدة
في كل مرة بعد الرضاعة  لّولبكد من عدم طرد الأللت ةینبغي على المرأة التحقق من مالبسھا الداخلی .ب 

 الطبیعیة.
 .لّولبتركیب ال عننزیف الطفیف األولي والتشنج الناجم نزول ال تشعر المرأة بأّال  من االرجح .ج 

 لّولبال تركیبلمرأة حول تتضمنھ المشورة المقدمة لحول ما ینبغي أن  صحیحةالعبارات اآلتیة تعتبر  أي من .6
 بعد الوالدة ؟

عند  ثقب الرحم المرتفعةمعدالت یتوجب على مقدم الخدمة القیام باإلجراء المناسب إن أمكن وذلك بسبب  .أ 
 بعد الوالدة. لّولبتركیب ال

  من الرحم بسھولة. یسقطالوالدات المتكررة ألنھ قد  اتمرأة ذلل بداً اً ألیس مناسب .ب 
 رغب في الحد من عدد األطفالالتي ت للمرأةنسب بالنسبة األالطریقة بعد الوالدة  لّولبالتركیب یعتبر  .ج 

 .الوالداتفي المباعدة بین والمرأة التي ترغب 

  

 ؟بعد الوالدة لّولبص تركیب الء بخصوالمشورة للنسا تقدیمحول  ةصحیحتعتبر أي من العبارات اآلتیة  .7
وبما أن والدتھا أصبحت ، رعایة حمل لھاخر زیارة تأجیل تقدیم المشورة للمرأة حتى تقوم بآاألفضل  من .أ 

 .المناسبقادرة على اتخاذ القرار وشیكة فستكون 
یھا التركیز ھ یتعذر علنأل ةنشطالالمبكر/ غیر  المخاض لمرأة أثناء مرحلةمطلقاً لمشورة ینبغي تقدیم الال  .ب 

 .المخاض آالم على المشورة بسبب
 بعدلھا خالل الیومین االولین ھ بعد الوالدة ویمكن تركیب لّولبة حول تركیب الأللمرتقدیم المشورة یمكن  .ج 

 .مسبقاً  مشورةأو  أثناء الحمللو لم تتلق أي رعایة وحتى  ةالوالد
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 ؟ةبعد خروج المشیم مباشرةً  لّولبلتركیب ا حولتقدیم المشورة للمرأة باالخصائي االكلینیكي  یشرعمتى  .8
ھي رغبت  إنمع أسرتھا،  الوقت للتفكیر والتشاور بغیة منحھا ،إذا كان ذلك ممكناً  الحملخالل فترة  .أ 

 .بذلك
 في خططھا اإلنجابیة. وبالتالي تتمكن من التأمل والتفكیر –وخالل "فترة المباعدة" –قبل الحمل .ب 
 ضمان حریتھا في االختیار.تأكید ل وذلك وجھ التحدید ىبت المشورة علفقط إذا كانت المرأة قد طل .ج 

 بعد الوالدة: لّولبال تركیباستخدامھ لتنظیف المھبل وعنق الرحم قبل مما یلي بحیث یتم  ر أفضل مطھرتاخ .9
 ٪ 65كحول  .أ 
 دیتول .ب 
  بوفیدونیود ال .ج 

ال یزال داخل عبوة محكمة  الذي  لفأ 380نحاسي تي ال لّولبالحول  ةصحیحتعتبر أي من العبارات اآلتیة  .10
 متغیر:ھ لونإّال أن غالق وغیر متضررة اإل

 .التخلص منھ ویجب ھماال ینبغي استخد .أ 
 .)المدّونتاریخ الإلى  (استناداً  انتھاء الصالحیةتاریخ ال یتجاوز  العبوة تاریخ إذا كانھ یمكن استخدام .ب 
 ھاء الصالحیة فقط.حتى تاریخ انت على أنھ سیكون فّعاالً  استخدامھ یمكن .ج 

 لّولباحتمالیة حدوث تلوث لرحم المرأة المستفیدة التي ركبت  الحد منأي من اإلجراءات اآلتیة تساعد في  .11
 بعد الوالدة مباشرةً:

 استخدام تقنیة "عدم اللمس" أثناء التركیب. .أ 
 بمستوى عاٍل. فقط باستخدام قفازات معقمة أو تكون مطھرة  لّولبتركیب ال .ب 
أیام عند  7عن طریق الفم لمدة خذ التي تؤبكمیة من المضادات الحیویة  –أمكن إذا –تفیدةتزوید المس .ج 

 .المرفق الصحيخروجھا من 

 بعد الوالدة لھن خیاراً مناسباً كوسیلة لمنع الحمل؟ لّولبیعتبر تركیب ال الأي من المستفیدات التالیات  .12
 .لفیروساتلقیر المضادة معالجتھا بالعقاویتم االیدز  بفیروسالمصابات  مرأةا

 .امرأة تم عالجھا من مرض الكالمیدیا وھي في الربع الثالث .أ 
 خارج الرحم في الماضي. حملتامرأة  .ب 

إذا كان لدى المرأة والدة مھبلیة طبیعیة كاملة بنزول الرأس أوالً، فمن المعقول اعتبار أن بعض معاییر  .13
وصیة منظمة الصحة العالمیة بخصوص معاییر األھلیة تل وفقاً  3/4االستبعاد اآلتیة ال تمت بصلة للفئة 

 الطبیة:
 .مصابة حالیاً بمرض السیالن أو الكالمیدیا .أ 
 .مصابة بسرطان المبیض .ب 
 .رحم مشوه أو عیب خلقي في الجھاز التناسلي لدیھا .ج 
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زیارات نھا أجرت ثالث أ ؛ مع العلمساعة من والدتھا المھبلیة 36ب منك أن تكشف على امرأة بعد مرور لِ طُ  .14
ینبغي  الأنھ  على بعد الوالدة. أي مما یأتي یدل لّولبتركیب في ترغب وأثناء حملھا في عیادة غیر معروفة 

 بعد الوالدة؟ لّولبعلیك القیام بتركیب ال
 .یوم األول بعد الوالدةالفي  درجة مئویة 37.4 وصلت إلىمن ارتفاع الحرارة  تعان .أ 
 .واسع النطاق وتم إجراء ترقیع لھذه التمزقات على نحورابعة تمزقات العجان من الدرجة ال عانت من .ب 
تلقت الرعایة في فترة المخاض المبكر من قبل أحد أفراد عائلتھا وعندما وصلت إلى المستشفى كان  .ج 

 .سلیمةسم وكانت األغشیة  5الرحم قد توسع بنسبة 

 اعةً األولى عقب الوالدة المھبلیة؟س 48في غضون الــ  لّولبعتبر األفضل لتركیب التمما یأتي تقنیة أي  .15
 .الجراحي لفصل المشیمةلي استخدام ملقط كی .أ 
 .استخدام الیدین (یدویاً) .ب 
 .استخدام أنبوبة اإلدخال والمكبس، إذا كانت متوفرة .ج 

 وسیكون ثابتاً موضوع بشكل صحیح في قاع الرحم  لّولبأن البللتأكد  تعد األكثر احتماالً أي من الطرق اآلتیة  .16
 ھناك؟

 یدویاً وبذلك ستشعر بوجوده في قاع الرحم. لّولبإجراء تركیب ال .أ 
 عبر الملقط إلى قاع الرحم وتحریك الملقط إلى جانب الرحم وإبقاؤه مفتوح قبل سحبھ. لّولبإطالق ال .ب 
تصاعدیاً  لّولبالقیام بالجر المعاكس من خالل مسك الشفة األمامیة لعنق الرحم بقوة بینما یتم تحریك ال .ج 

 الرحم مباشرة. نحو قاع

من المخاض  التدبیر النشط للمرحلة الثالثة إجراء بخصوص  صحیحةمن العبارات اآلتیة تعتبر  أي .17
)AMTSL( بعد الوالدة؟ لّولبوتركیب ال 
 وحدات لتقلیص خطر الطرد.  5) إلى oxytocinینبغي تخفیض جرعة األكستوسین ( .أ 
 ما لم فسیكون تركیبھ بالغ الصعوبة. لّولبن تركیب المالتدبیر النشط بعد االنتھاء إجراءینبغي القیام ب .ب 
قبل إدخال  كالمعتاد، بما في ذلك تدلیك الرحم للتأكد من التوتر الرحميالتدبیر النشط  إجراءینبغي أن یتم  .ج 

 .لّولبال

 ؟لّولببخصوص خیوط ال غیر صحیحةمن العبارات اآلتیة تعتبر  أي .18
 تمر عبر عنق الرحم أثناء ارتداد الرحم.و لّولبوبشكل تلقائي تتدلى خیوط العادة  .أ 
 من مكانھ. لّولبط الوقحال سال داعي أن تتحقق المرأة وتتحسس الخیوط شھریاً ألن معظم النساء یعرفن  .ب 
 قبل تركیبھ بعد الوالدة. لّولبمقدم الخدمة قص خیوط ال یجب على .ج 

 
 اً؟لّولبتجریھا المستفیدة التي ركبت  أي مما یأتي یعد أمراً ضروریاً ویجب القیام بھ في كل زیارة متابعة .19

 خاللھا. لّولبأخبر المرأة عن الفترة الزمنیة التي یمكنھا مواصلة استخدام ال .أ 
 واسأل ما إذا كان لدیھا أي استفسار. لّولبلبشأن اراجع تصورھا وتفھمھا  .ب 
 .ھمن بارزٍ  أو جزءٍ  لّولبالحوض للتأكد من وجود خیوط ال افحص .ج 
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 خطأأو  صح: اراتاالختیمتعددة اسئلة 
 ة) لتبین ما إذا كانت العبارخطأأو  صحتحت ( اً عدد من العبارات. ضع دائرة أو خط / دراسةیتبع كل موضوع

 لكل سؤال. نقطتانصائبة أو خاطئة. 

 بشكل عام، وبما یتعلق بعودة خصوبة اإلنجاب بعد الوالدة : .20
رضاعة أشھر بعد الوالدة، ترضع معظم األمھات اطفالھن  6غضون في  .أ 

 طبیعیة مطلقة وبذلك فلسن بحاجة لوسائل إضافیة لمنع الحمل.
لمعظم  تتمام عام واحد بعد الوالدة، تكون الدورة الشھریة قد عادإقبل  .ب 

 النساء وبالتالي فھن عرضة لمخاطر الحمل.
 تصبح المرأة قادرة على الحمل مجدداً فقط بعد نزول الحیض. .ج 
نشاط الجنسي مرة أخرى في غضون أقل من نصف النساء بقلیل یستأنفن ال .د 

  أشھر بعد الوالدة. 8

 
 

 صح             خطأ
 
 

 صح             خطأ
 صح             خطأ

 

 صح             خطأ
 

  أي من التغیرات اآلتیة تحدث بسبب ارتداد الرحم بعد الوالدة: .21
 عنق الرحم یصبح أكثر لیونة. .أ 
 الرحم یصبح أصغر. .ب 
واالفرازات بعد الوالدة، المعروفة بــ "النفاس"، لعدة ستمر النزیف الطفیف ی .ج 

 أیام أو ألسابیع عقب الوالدة.
  .لّولبیصبح من األسھل الوصول إلى قاع الرحم لتركیب ال .د 

 
 صح             خطأ
 صح             خطأ

 

 صح             خطأ
 

 صح             خطأ
 

العملیة القیصریة تعتبر حقیقیة/  أثناء لّولبأي من الخطوات اآلتیة لتركیب ال .22
 صحیحة؟

باستخدام األدوات أو إما بمكان مرتفع في قاع الرحم  لّولبال وضعیجب  .أ 
 یدویاً.

 عبر قناة عنق الرحم. لّولبیجب تمریر خیوط ال .ب 
في غضون إصالح/ إغالق شق الرحم، یجب إیالء اھتمام خاص لتأكید  .ج 

 .ترقیعإجراء الأثناء  لّولبضمان عدم تشابك خیوط ال

 
 صح             خطأ

 

 صح             خطأ
 
 

 

 صح             خطأ
 

 
 

 قصیرةعلى األسئلة الجابة اإل
 لكل سؤال. نقاط 3أكتب الكلمة أو العبارة األفضل أو األكثر منطقاً لتعبئة الفراغات في الجمل اآلتیة. 

 

ناقشتك السابقة معھا، تبین أنھا طلبت یتمتع بصحة جیدة، ووفقا لسجالتھا وم وضعت امرأة للتو طفالً  .24
في فترة ما بعد الوالدة. وقبل قیامك بالتركیب، تحتاج لتقییم ثالث من خصائص/  لّولبتركیب ال

اآلن. األول یشیر إلى وجود نزیف مستمر بعد  لّولبعوامل المخاض التي توحي بعدم تركیب ال
 ؟اآلخرانالوالدة. ما ھما الشرطان 
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بسبب زیادة خطر الطرد. وھذا ضمن  لّولبساعة من الوالدة، ال ینبغي تركیب البعد مرور ______  .25
 حاالت الفئة الثالثة من توصیة منظمة الصحة العالمیة بخصوص معاییر األھلیة الطبیة.

بعد الوالدة خالل فترة ما بعد الوالدة مباشرة ھي  لّولبأداة تستخدم لتركیب ال أفضل .26
یلة بما فیھ الكفایة للوصول إلى قاع الرحم، وجامدة ما یكفي _________________ ألنھا طو

 زاویة حادة بین المھبل والرحم. حوللاللتفاف 

إلى المرفق  بالعودةبعد الوالدة یكمن في طلب المستفیدة  لّولبتركیب البعد اإلجراء المباشر الذي یأتي  .27
 متابعة ___________________.لالصحي ل

 لّولبأھمیة في تقنیة التركیب التي تساعد في الحد من خطر الطرد التلقائي ل األكثرالخطوات الثالث  .28
 المركب بعد الوالدة ھي:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سؤال إضافي!

بعد خروج المشیمة للمرة األولى خالل مرحلة المخاض  لّولبال ینبغي تقدیم المشورة للمرأة بشأن تركیب ال
 ر االحترازي ھو:النشطة. والسبب في اتخاذ ھذا التدبی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
تركیب اللوالب (األجھزة الرحمیة) بعد لالدورة التدریبیة المدرب: دلیل                                                                                                                                                                    

 44–2الوالدة

 



 المدرب دلیل: الثانيالجزء 
 

 النموذجیة اإلجابة–تقییم المعرفة في منتصف الدورة 
 

 التاریخ:_____________________________  االســم:
_________________________________ 

 
  

ي الفراغ فضل إجابة لكل سؤال بوضع دائرة/ عالمة علي إجابتك أو كتابة حرف اإلجابة فأ: اختر التعلیمات
 المقابل لرقم السؤال على ورقة اإلجابة.

 
یشتمل التقییم على ثالثة أنواع من األسئلة. یرجى قراءة التعلیمات المدّونة في بدایة كل مجموعة كي تكون على 

 علم بالطریقة األفضل لإلجابة على األسئلة.
 

 أسئلة متعددة االختیارات
  لكل سؤال. نقاط 3الث اآلتیة. اختر اإلجابة االفضل من بین اإلجابات الث

والدة على األقل قبل التخطیط للحمل التالي، ألن فوائد البعد  عامینمن المستحسن أن تنتظر المرأة  .1
 :ما عدان تشمل كل ما یلي، یفترات المباعدة بین الحمل لمدة عام

 من غیر المرجح أن تعاني األم من فقر الدم أثناء الحمل التالي. .أ 
 على قید الحیاة إلى سن الثانیة وما فوق. المولود القادمیبقى من األرجح أن  .ب 
 من غیر المرجح أن یحدث لألم تسمم في حملھا القادم. .ج 

 أي من االساسیات اآلتیة تعتبر ضروریة  للمرأة كي تستخدم الرضاعة الطبیعیة كوسیلة لمنع الحمل؟ .2
عد الوالدة، وینبغي أن ترضع األشھر األولى ب 6في غضون الــ استخدامھا المرأة  علىینبغي  .أ 

 ساعات وأن تكون منقطعة الحیض في ھذه الفترة. 6طفلھا  كل 
ینبغي أن ترضع طفلھا رضاعة طبیعیة مطلقة، وینبغي أن تستخدم ھذه الطریقة في غضون الــ  .ب 

 األشھر األولى بعد الوالدة، وأن تكون منقطعة الحیض في ھذه الفترة. 6
ساعات، وینبغي اعطاء  4منذ الوالدة، وینبغي أن ترضع طفلھا كل ینبغي أّال یعاودھا النزیف  .ج 

 الذي سبق غلیھ وتبریده فقط. طفلھا حلیب األم والماء

 بعد الوالدة؟ لّوالببشأن البرامج المعنیة بتركیب ال صحیحةمن العبارات اآلتیة تعتبر  أي .3
الستخدام في فترة ما لالنحاسي تي  لّولبلجودة  ال اً ) مساویMultiloadمتعدد الحمولة ( لّولبیعتبر ال .أ 

 بعد الوالدة.
 ٪ أو أعلى.90 المركبة بعد الوالدة حوالي لّوالبیبلغ معدل االحتفاظ بال .ب 
 أعلى تصبحالطرد وثقب الرحم  ت، إال أن معدالللمرأة اً ومریح اً المركب بعد الوالدة آمن لّولبعتبر الی .ج 

 الدة.بعد فترة زمنیة من الو المركب لّولبمن ال قلیالً 
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 بعد الوالدة؟ لّولبمناسب لتركیب ال غیرأي من االوقات اآلتیة یعتبر  .4
 دقیقة بعد خروج المشیمة 20 .أ 
 ساعة بعد الوالدة 36 .ب 
 اسبوعان بعد الوالدة .ج 

أي وسیلة من وسائل تنظیم األسرة اآلتیة تعتبر مناسبة للمرأة المصابة بفیروس نقص المناعة البشري  .5
 المضاد للفیروسات والریفامبیسین ولیست مریضة؟تستخدم العالج ووالسل 

 )POPsاألقراص التي تحتوي على ھرمون البروجستین فقط ( .أ 

 )لّولبالجھاز الرحمي لمنع الحمل (ال .ب 
 )COCsمنع الحمل المركبة التي تؤخذ عن طریق الفم ( أقراص .ج 

 بسبب التغیرات الناجمة بعد الوالدة الطبیعیة: .6
ال تكون ھذه الخیوط معرقلة في مناسب قبل تركیبھ وبھذا الطول البھا وجعل لّولبینبغي قص خیوط  ال .أ 

 .عملیة تشافي المستفیدة
في كل مرة بعد الرضاعة  لّولبكد من عدم طرد الأللت ةینبغي على المرأة التحقق من مالبسھا الداخلی .ب 

 الطبیعیة.
 .لّولبتركیب ال عنم نزیف الطفیف األولي والتشنج الناجنزول ال تشعر المرأة بمن االرجح أّال  .ج 

 تركیبلمرأة حول تتضمنھ المشورة المقدمة لحول ما ینبغي أن  صحیحةأي من العبارات اآلتیة تعتبر  .7
 بعد الوالدة ؟ لّولبال
 ثقب الرحم المرتفعةمعدالت یتوجب على مقدم الخدمة القیام باإلجراء المناسب إن أمكن وذلك بسبب  .أ 

 بعد الوالدة. لّولبعند تركیب ال
  من الرحم بسھولة. یسقطالوالدات المتكررة ألنھ قد ات مرأة ذلل بداً اً أس مناسبلی .ب 
 رغب في الحد من عدد األطفالالتي ت للمرأةاالنسب بالنسبة الطریقة بعد الوالدة  لّولبالتركیب یعتبر  .د 

 .الوالداتفي المباعدة بین والمرأة التي ترغب 

  

 ؟بعد الوالدة لّولبء بخصوص تركیب الالمشورة للنسا تقدیم حول ةصحیحتعتبر أي من العبارات اآلتیة  .8
وبما أن والدتھا ، رعایة حمل لھاخر زیارة تأجیل تقدیم المشورة للمرأة حتى تقوم بآاألفضل  من .أ 

 .المناسبقادرة على اتخاذ القرار أصبحت وشیكة فستكون 
ھ یتعذر علیھا نأل ةنشطال/ غیر المبكر المخاض لمرأة أثناء مرحلةمطلقاً لمشورة ینبغي تقدیم الال  .ب 

 .المخاض آالم التركیز على المشورة بسبب
لھا خالل الیومین االولین ھ بعد الوالدة ویمكن تركیب لّولبة حول تركیب الأللمرتقدیم المشورة یمكن  .ج 

 .مسبقاً  مشورةأو  أثناء الحمللو لم تتلق أي رعایة وحتى  ةالوالد بعد
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 ؟ةبعد خروج المشیم مباشرةً  لّولبلتركیب ا حولتقدیم المشورة للمرأة بیكي االخصائي االكلین یشرعمتى  .9

ھي رغبت  إنمع أسرتھا،  الوقت للتفكیر والتشاور بغیة منحھا ،إذا كان ذلك ممكناً  الحملخالل فترة  .أ 
 .بذلك

 في خططھا اإلنجابیة. وبالتالي تتمكن من التأمل والتفكیر –وخالل "فترة المباعدة" –قبل الحمل .ب 
 ضمان حریتھا في االختیار.تأكید ل وذلك وجھ التحدید ىفقط إذا كانت المرأة قد طلبت المشورة عل .ج 

بعد  لّولبال تركیباستخدامھ لتنظیف المھبل وعنق الرحم قبل مما یلي بحیث یتم  ر أفضل مطھرتاخ .10
 الوالدة:

 ٪ 65كحول  .أ 
 دیتول .ب 
  بوفیدونیود ال .ج 

ال یزال داخل عبوة  الذي  ألف 380نحاسي تي ال لّولبالل حو ةصحیحتعتبر أي من العبارات اآلتیة  .11
 متغیر:ھ لونإّال أن غالق وغیر متضررة محكمة اإل

 .التخلص منھ ویجب ھماال ینبغي استخد .أ 
تاریخ الإلى  (استناداً  انتھاء الصالحیةتاریخ ال یتجاوز  العبوة تاریخ إذا كانھ یمكن استخدام .ب 

 .)المدّون
 حتى تاریخ انتھاء الصالحیة فقط. یكون فّعاالً على أنھ س استخدامھ یمكن .ج 

 لّولباحتمالیة حدوث تلوث لرحم المرأة المستفیدة التي ركبت  الحد منأي من اإلجراءات اآلتیة تساعد في  .12
 بعد الوالدة مباشرةً:

 استخدام تقنیة "عدم اللمس" أثناء التركیب. .أ 
 بمستوى عاٍل. ة فقط باستخدام قفازات معقمة أو تكون مطھر لّولبتركیب ال .ب 
أیام عند  7عن طریق الفم لمدة خذ ؤالتي تبكمیة من المضادات الحیویة  –أمكن إذا –تزوید المستفیدة .ج 

 .المرفق الصحيخروجھا من 

 بعد الوالدة لھن خیاراً مناسباً كوسیلة لمنع الحمل؟ لّولبیعتبر تركیب ال الأي من المستفیدات التالیات  .13
 .لفیروساتلمعالجتھا بالعقاقیر المضادة ویتم لمناعة البشریة مصابة بفیروس نقص اامرأة  .أ 
 .امرأة تم عالجھا من مرض الكالمیدیا وھي في الربع الثالث .ب 
 خارج الرحم في الماضي. حملتامرأة  .ج 

إذا كان لدى المرأة والدة مھبلیة طبیعیة كاملة بنزول الرأس أوالً، فمن المعقول اعتبار أن بعض معاییر  .14
توصیة منظمة الصحة العالمیة بخصوص معاییر األھلیة ل وفقاً  3/4تیة ال تمت بصلة للفئة االستبعاد اآل

 الطبیة:
 .مصابة حالیاً بمرض السیالن أو الكالمیدیا .أ 
 .مصابة بسرطان المبیض .ب 

 .لدیھا رحم مشوه أو عیب خلقي في الجھاز التناسلي .ج 
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نھا أجرت ثالث أ ؛ مع العلمالمھبلیةساعة من والدتھا  36منك أن تكشف على امرأة بعد مرور  بلِ طُ  .15
 على بعد الوالدة. أي مما یأتي یدل لّولبتركیب في ترغب وزیارات أثناء حملھا في عیادة غیر معروفة 

 بعد الوالدة؟ لّولبینبغي علیك القیام بتركیب ال الأنھ 
 .دةیوم األول بعد الوالالفي  درجة مئویة 37.4 وصلت إلىمن ارتفاع درجة الحرارة  تعان .أ 
واسع  وتم إجراء ترقیع لھذه التمزقات على نحوتمزقات العجان من الدرجة الرابعة  عانت من .ب 

 .النطاق
تلقت الرعایة في فترة المخاض المبكر من قبل أحد أفراد عائلتھا وعندما وصلت إلى المستشفى كان  .ج 

 .سلیمةسم وكانت األغشیة  5الرحم قد توسع بنسبة 

 ساعةً األولى عقب الوالدة المھبلیة؟ 48في غضون الــ  لّولباألفضل لتركیب العتبر تمما یأتي تقنیة أي  .16
 .الجراحي لفصل المشیمةلي استخدام ملقط كی .أ 
 .استخدام الیدین (یدویاً) .ب 
 .استخدام أنبوبة اإلدخال والمكبس، إذا كانت متوفرة .ج 

وسیكون صحیح في قاع الرحم  موضوع بشكل لّولبأن البللتأكد  تعد األكثر احتماالً أي من الطرق اآلتیة  .17
 ھناك؟ ثابتاً 

 یدویاً وبذلك ستشعر بوجوده في قاع الرحم. لّولبإجراء تركیب ال .أ 
 عبر الملقط إلى قاع الرحم وتحریك الملقط إلى جانب الرحم وإبقاؤه مفتوح قبل سحبھ. لّولبإطالق ال .ب 
تصاعدیاً  لّولبینما یتم تحریك الالقیام بالجر المعاكس من خالل مسك الشفة األمامیة لعنق الرحم بقوة ب .ج 

 نحو قاع الرحم مباشرة.

من المخاض التدبیر النشط للمرحلة الثالثة  إجراءبخصوص  صحیحةمن العبارات اآلتیة تعتبر  أي .18
)AMTSL( بعد الوالدة؟ لّولبوتركیب ال 
 وحدات لتقلیص خطر الطرد.  5) إلى oxytocinینبغي تخفیض جرعة األكستوسین ( .أ 
 ما لم فسیكون تركیبھ بالغ الصعوبة. لّولبمن تركیب الالتدبیر النشط بعد االنتھاء  إجراء یام بینبغي الق .ب 
، بما في ذلك تدلیك الرحم للتأكد من التوتر الرحمي قبل التدبیر النشط كالمعتاد إجراء ینبغي أن یتم  .ج 

 .لّولبإدخال ال

 ؟بلّولبخصوص خیوط ال غیر صحیحةمن العبارات اآلتیة تعتبر  أي .19
 وتمر عبر عنق الرحم أثناء ارتداد الرحم. لّولبوبشكل تلقائي تتدلى خیوط العادة  .أ 
من  لّولبط الوسقحال ال داعي أن تتحقق المرأة وتتحسس الخیوط شھریاً ألن معظم النساء یعرفن  .ب 

 مكانھ.

 قبل تركیبھ بعد الوالدة. لّولبیجب على مقدم الخدمة قص خیوط ال .ج 
 

 اً؟لّولبضروریاً ویجب القیام بھ في كل زیارة متابعة تجریھا المستفیدة التي ركبت أي مما یأتي یعد أمراً  .20
 خاللھا. لّولبأخبر المرأة عن الفترة الزمنیة التي یمكنھا مواصلة استخدام ال .أ 
 واسأل ما إذا كان لدیھا أي استفسار. لّولبلبشأن اراجع تصورھا وتفھمھا  .ب 

 
تركیب اللوالب (األجھزة الرحمیة) بعد لالدورة التدریبیة المدرب: دلیل                                                                                                                                                                    

 48–2الوالدة

 



 المدرب دلیل: الثانيالجزء 
 

 .ھمن بارزٍ  أو جزءٍ  بلّولالحوض للتأكد من وجود خیوط ال افحص .ج 
 خطأأو  صح: االختیاراتمتعددة اسئلة 

 ة) لتبین ما إذا كانت العبارخطأأو  صحتحت ( اً من العبارات. ضع دائرة أو خط عدد / دراسةیتبع كل موضوع
 لكل سؤال. نقطتانصائبة أو خاطئة. 

 بشكل عام، وبما یتعلق بعودة خصوبة اإلنجاب بعد الوالدة : .21
ر بعد الوالدة، ترضع معظم األمھات اطفالھن رضاعة أشھ 6غضون في  .أ 

 طبیعیة مطلقة وبذلك فلسن بحاجة لوسائل إضافیة لمنع الحمل.
لمعظم  تتمام عام واحد بعد الوالدة، تكون الدورة الشھریة قد عادإقبل  .ب 

 النساء وبالتالي فھن عرضة لمخاطر الحمل.
 الحیض.تصبح المرأة قادرة على الحمل مجدداً فقط بعد نزول  .ج 
أقل من نصف النساء بقلیل یستأنفن النشاط الجنسي مرة أخرى في  .د 

  أشھر بعد الوالدة. 8غضون 

 
 

 صح             خطأ
  

 صح             خطأ
 

 صح             خطأ
 

 صح             خطأ
 

 أي من التغیرات اآلتیة تحدث بسبب ارتداد الرحم بعد الوالدة: .22
 نة.عنق الرحم یصبح أكثر لیو .أ 
 الرحم یصبح أصغر. .ب 
ستمر النزیف الطفیف واالفرازات بعد الوالدة، المعروفة بــ "النفاس"، ی .ج 

 لعدة أیام أو ألسابیع عقب الوالدة.
  .لّولبیصبح من األسھل الوصول إلى قاع الرحم لتركیب ال .د 

 

 صح             خطأ
 صح             خطأ

 

 صح             خطأ
 

 صح             خطأ
 

أثناء العملیة القیصریة تعتبر حقیقیة/  لّولبأي من الخطوات اآلتیة لتركیب ال .23
 صحیحة؟

باستخدام األدوات أو إما بمكان مرتفع في قاع الرحم  لّولبال وضعیجب  .أ 
 یدویاً.

 عبر قناة عنق الرحم. لّولبیجب تمریر خیوط ال .ب 
ضمان لفي غضون إصالح/ إغالق شق الرحم، یجب إیالء اھتمام خاص  .ج 

 .إجراء الترقیعأثناء  لّولبم تشابك خیوط العد

 
 صح             خطأ

 

 صح             خطأ
 
 
 

 صح             خطأ
 

 
 قصیرةعلى األسئلة الجابة اإل

 لكل سؤال. نقاط 3أكتب الكلمة أو العبارة األفضل أو األكثر منطقاً لتعبئة الفراغات في الجمل اآلتیة. 
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تمتع بصحة جیدة، ووفقا لسجالتھا ومناقشتك السابقة معھا، تبین أنھا طلبت ی وضعت امرأة للتو طفالً  .24
في فترة ما بعد الوالدة. وقبل قیامك بالتركیب، تحتاج لتقییم ثالث من خصائص/ عوامل  لّولبتركیب ال

اآلن. األول یشیر إلى وجود نزیف مستمر بعد الوالدة. ما ھما  لّولبالمخاض التي توحي بعدم تركیب ال
 ؟اآلخرانلشرطان ا

 أ. وجود التِھاُب الَمشیمة 
  ساعة أو أكثر 18ب. تمزق األغشیة لمدة 

بسبب زیادة خطر الطرد. وھذا ضمن  لّولب__ ساعة من الوالدة، ال ینبغي تركیب ال48بعد مرور ____ .25
 حاالت الفئة الثالثة من توصیة منظمة الصحة العالمیة بخصوص معاییر األھلیة الطبیة.

ملقط كیلي الجراحي بعد الوالدة خالل فترة ما بعد الوالدة مباشرة ھي  لّولبأداة تستخدم لتركیب ال أفضل .26
ألنھا طویلة بما فیھ الكفایة للوصول إلى قاع الرحم، وجامدة ما یكفي لاللتفاف المستخدم لفصل المشیمة 

 زاویة حادة بین المھبل والرحم. حول

إلى المرفق  بالعودةبعد الوالدة یكمن في طلب المستفیدة  لّولبیب التركبعد اإلجراء المباشر الذي یأتي  .27
[مالحظة: تعد  .أسابیع، في األسبوع السادس أو بحلول األسبوع الثاني عشر 4بعد لمتابعة لالصحي 

بسبب قیام المستفیدة بزیارة  أسابیع 6جمیع ھذه اإلجابات مقبولة، إال أن اإلجابة األكثر مالءمة ھي 
 ي األسبوع السادس بعد الوالدة.]روتینیة ف

 لّولبأھمیة في تقنیة التركیب التي تساعد في الحد من خطر الطرد التلقائي ل األكثرالخطوات الثالث  .28
 المركب بعد الوالدة ھي:

أ. استخدام أداة طویلة كملقط كیلي الجراحي المستخدم لفصل المشیمة من أجل الوصول إلى قاع 
 الرحم.

 ن طریق دفعھ عالیاً باتجاه البطن لخفض زاویة المھبل الرحمیةب. "رفع" الرحم ع
 من مكانھ. لّولبج. سحب الملقط بعنایة لتجنب إزاحة ال
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  سؤال إضافي

بعد خروج المشیمة للمرة األولى خالل مرحلة المخاض  لّولبال ینبغي تقدیم المشورة للمرأة بشأن تركیب ال
 ر االحترازي ھو:النشطة. والسبب في اتخاذ ھذا التدبی

 
، وأن یكون لھا لّولبمن الضروري أن تفھم المرأة وتعي الفوائد والمزایا وكذلك القیود المترتبة من تركیب ال

إال أنھ من الصعب علیھا أن تدرك كل ھذا عندما تصب جل  ؛كامل الحریة في اختیار الوسیلة المناسبة
للمرأة دون معرفة اختیارھا المدروس وموافقتھا  لّولباھتمامھا على عملیة المخاض والوالدة. إن تركیب ال

ال یعد انتھاكاً لحقوق تلك المرأة فحسب بل أنھ قد یؤدي إلى تعطیل وفشل برنامج تنظیم األسرة/ تنظیم 
. من البدیھي أن المرأة التي تشعر سیكون النجاح حلیف البرنامجبدون تلك االنتھاكات واألسرة بعد الوالدة، 

بعد الوالدة (أو أي وسیلة أخرى) قد تشارك ھذه التجربة مع غیرھا من  لّولبلضغوط تركیب الأنھا تعرضت 
 ثنیھن عن الحصول على وسائل منع الحمل أو خدمات تنظیم األسرة بعد الوالدة.تالنساء و
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 السریريالممارسة والتقییم والتأھیل 
 استخدام دلیل تقدیم المشورة 

 
م��ن أج��ل ھیكل��ة تط��ویر مھ��ارات تق��دیم المش��ورة  )37–1إل��ى  33–1ص��فحة (م��ن  ورةدلی��ل تق��دیم المش��ت��م تق��دیم 

ھ�ذا  یثب�تبعد الوالدة ومن ثم عمل تقییم لھذه المھارات؛ بحی�ث  لّوالبالخاصة بتنظیم األسرة بعد الوالدة وتركیب ال
الخطوات؛ ولكنھ�ا تعتب�ر وصارمة من  ةالدلیل أن خدمات تقدیم المشورة ال تعتبر عملیة تسلسلیة تقتضي سلسلة ثابت

مثل نوایا المستفیدة اإلنجابیة والوض�ع  –عملیة تفاعلیة تتشكل من خالل مجموعة من العوامل ثنائیة المسار؛عملیة 
. كم�ا یمك�ن أن تت�داخل بع�ض ھ�ذه "الخط�وات" لھ�اوكذلك الوسائل المتاح�ة والمرغوب�ة  –الصحي وحالة المستفیدة

بحس�ب الحاج�ة أو یتم تنفیذھا في آن واحد، في حین یتم تنفیذ خط�وات أخ�رى مع بعضھا البعض في تقدیم المشورة 
 في الوقت المناسب.و
 

استخدام دلیل تقدیم المشورة من أجل ھیكلة طرقھم في تقدیم النصیحة والمش�ورة للمس�تفیدات  المتدربینینبغي على 
م�ن أج�ل اس�تیعاب محتوی�ات ھ�ذا ال�دلیل بع�د ال�والدة و لّوالببخصوص وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة وتركیب ال

وإتق��ان ممارس��ة المھ��ارات ذات الص��لة. وق��د ت��م وض��ع المب��ادئ الرئیس��یة لتق��دیم المش��ورة ف��ي العم��ود األیس��ر وف��ي 
تم وضع التقنی�ات الخاص�ة بك�ل مب�دأ م�ن ھ�ذه المب�ادئ، ویتوج�ب عل�ى الم�دربین والمت�دربین متابع�ة  الآلتيالعمود 

یقومون بمالحظة المتدرب أثن�اء القی�ام بتق�دیم خ�دمات المش�ورة س�واء كان�ت ع�ن طری�ق  دلیل تقدیم المشورة عندما
المحاك��اة أو الوض��عیة اإلكلینیكی��ة، ویتوج��ب عل��یھم تق��دیم مالحظ��اتھم (التغذی��ة الراجع��ة) اس��تناداً إل��ى المعلوم��ات 

 ھا.ئأدا ئھ/الواردة في دلیل تقدیم المشورة من أجل مساعدة المتدرب في تحسین أدا
 

عن��دما یك��ون المت��درب عل��ى اس��تعداد وج��اھز لعملی��ة التقی��یم فیم��ا یخ��ص التعام��ل م��ع المس��تفیدات أو بش��أن منح��ھ 
دلی�ل تق�دیم المش�ورة ك�أداة تقی�یم رس�میة لتقی�یم كف�اءة المت�درب ف�ي تزوی�د وتق�دیم خ�دمات  المدربالمؤھل؛ یستخدم 

ت اإلكلینیكیة، ھناك مساحة فارغ�ة ف�ي نھای�ة دلی�ل المشورة؛ وكما ھو الحال مع القوائم المرجعیة الخاصة بالمھارا
تقدیم المشورة یمكن للمدرب عمل المالحظات فیھا عندما یحقق المتدرب الكفاءة ف�ي تق�دیم خ�دمات المش�ورة س�واء 

 مع المستفیدات الفعلیات.على مستوى الممارسة كانت على مستوى المحاكاة أو 
 

 

 یریةالسراستخدام القوائم المرجعیة للمھارات 

اصة بھذه ال�دورة الخط�وات الحاس�مة الت�ي ) الخ50–1إلى   40–1(الصفحات من  قوائم المھارات المرجعیةتمثل 
م�ن  اً ینبغي على المتدرب/ مق�دم الخدم�ة القی�ام بھ�ا م�ن أج�ل التنفی�ذ الص�حیح واآلم�ن لإلج�راءات الت�ي تعتب�ر ج�زء

دة، وتتضمن ھذه الق�وائم المرجعی�ة خ�دمات تق�دیم المش�ورة بعد الوال لّوالبالخدمات عالیة الجودة المعنیة بتركیب ال
باإلض�افة إل�ى نف�س  –(وإن لم تكن على نحو مفص�ل) وفح�ص المس�تفیدة وممارس�ات الوقای�ة/ من�ع ح�دوث الع�دوى

 سواء.  دة لغرض التعلیم والتقییم على حدٍ بحیث تم تصمیمھا في أداة واح –لّولبتقنیة تركیب ال

 
الواردة ف�ي الق�وائم المرجعی�ة عل�ى م�ا ھ�و ض�روري لفھ�م وإدراك الخط�وات األساس�یة  ویقتصر مستوى التفاصیل

؛ وقد تم تضمین معلومات إضافیة حول اإلجراءات (بم�ا ف�ي ذل�ك المب�ررات والمس�وغات لّوالبالخاصة بتركیب ال
ال�ذي  ل المرجع�يال�دلیل وفص�أحد في والمتضمنة والرسوم التوضیحیة)  یةاالحتیاطاإلجراءات والنصائح المفیدة و

 .لّوالبیتطرق إلى تقنیة تركیب ال
 

ومعرف�ة ممارس�ة  لّوال�بباستخدام ھذه القوائم المرجعیة م�ن أج�ل تعل�م الخط�وات الخاص�ة بتركی�ب ال المتدربیقوم 
ھذه المھارات اإلكلینیكیة؛ كما یستخدم المدرب والمتدربون ھ�ذه الق�وائم عن�د مالحظ�ة المت�درب أثن�اء اكتس�اب ھ�ذه 

حت�ي یتمكن�وا م�ن تق�دیم التغذی�ة الراجع�ة  –الس�ریریة في معمل المھارات أو ف�ي الوض�عیة  –رات وممارستھاالمھا
 اً التفصیلیة والمحددة للمتدرب الذي قام بممارسة ھذه المھ�ارات؛ كم�ا تق�دم ھ�ذه الق�وائم قائم�ة جلی�ة وواض�حة ومتفق�

أكث�ر س�ھولة وتك�ون عملی�ة التقی�یم أكث�ر موض�وعیة  ال�تعلُمعلیھا من الخطوات األساسیة وبالتالي تجعل م�ن عملی�ة 
 ن بالضبط كیفیة تقییم المدرب لھم).وو"شفافیة" (بمعنى أن یعرف المتدرب
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وكذلك ینبغي على المدرب استخدام ھذه القوائم المرجعیة بشكل أكثر رسمیة من أجل تحدید ما إذا كان المتدرب ق�د 

؛ وس�یتم اس�تخدام ك�ل قائم�ة م�ن ھ�ذه الق�وائم لّوالبات المختلفة لتركیب الحقق الكفاءة والقدرة في كل تقنیة من التقنی
المرجعیة في معمل المھارات (مع النماذج التشریحیة) بھدف تحدید مدى استعداد وجاھزیة المتدرب للممارسة ف�ي 

الق�وائم م�ن أج�ل م�ع المس�تفیدات الفعلی�ات؛ كم�ا یق�وم الم�درب باس�تخدام ھ�ذه الس�ریریة  الحالة الحقیقیة (الوضعیة  
 بعد الوالدة.  لّوالبتحدید ما إذا كان المتدرب مؤھالً لتقدیم الخدمات الخاصة بتركیب ال

 
اإلشارة إلى معاییر التقییم الخاص�ة باس�تخدام الق�وائم المرجعی�ة ف�ي أعل�ى ك�ل قائم�ة، وبھ�ذا ی�تم تنفی�ذ ك�ل  توقد تم

لمعاییر؛ وقد تم ت�دوین ھ�ذه الق�وائم المرجعی�ة بطریق�ة تح�د م�ن خطوة وفقاً للمعاییر إال إذا كانت ال تتوافق مع ھذه ا
درجة الغموض وبالتالي تكون أكثر موضوعیة؛ وھكذا یقوم المدربون بتحدید ما إذا تم تنفیذ الخطوة بش�كل ص�حیح 

 أم ال ووضع عالمة/ درجة وفقاً للتعلیمات الموضحة في أعلى كل قائمة مرجعیة. 
 

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

فیدات؛ 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�ت
 على زمالئك تقدیم تعلیقات محددة (تغذیة راجعة) باستخدام ھذه األداة لتوجیھ مالحظاتھم. 

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

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

 إذا لم یتم مالحظة ھذه المھمة/ النشاط. " Φأو " "لم تٌالحظ، 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 م��رضٍ  غی��ر مقب��ول/

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

 
لمرجعیة بغرض ت�دوین تعلی�ق المالح�ظ أو " في یمین القوائم االحاالتتم تخصیص األعمدة التي تم تعلیمھا بكلمة "

أثناء عملیات الممارسة والتقییم؛ كما ینبغي أیضاً على المالحظ أو المدرب ت�دوین بع�ض التعلیق�ات أو فیھا المدرب 
المالحظات النوعیة في القائمة المرجعیة بحیث تعطي المتدربین التوجی�ھ الواض�ح والموض�وعي م�ن أج�ل تحس�ین 

 مھاراتھم.
  

لحزمة التدریبیة ھ�ذه عل�ى أرب�ع ق�وائم مرجعی�ة للمھ�ارات اإلكلینیكی�ة، ولك�ن ولس�وء الح�ظ ال یوج�د ھن�اك تحتوي ا
ح�ول التقی�یم األول�ي  اآلتیة؛ وبالتالي تم عمل التوصیات لّوالبنموذج تشریحي مالئم لكل تقنیة من تقنیات تركیب ال

  . وھذه التوصیات ھي:القوائم المرجعیةللمتدربین في معمل تعلم المھارات اإلكلینیكیة باستخدام ھذه 
 

 قم باستخدام القائمة المرجعیة م�ع  –)40–1باستخدام األدوات (صفحة  بعد خروج المشیمة لّولبتركیب ال
ت�م ق�د أن�ھ بم�ا عل�ى تقنی�ة التركی�ب  ةً بعد خروج المشیمة الموصى بھ؛ وركز مباش�ر لّولبنموذج تركیب ال

ھ�ذه الوس�یلة بع�د خ�روج المش�یمة تركی�ب بن ھلوقب�بالحم�ل ورعای�ة ال للمس�تفیدات ف�ي فت�رةتقدیم المشورة 
 .ةً مباشر
 نفس المذكور أعاله.  44–1(صفحة  (التركیب الیدوي)بعد خروج المشیمة لّولبتركیب ال ( 
 باستخدام القائمة المرجعیة م�ع نم�وذج  قم –)50–1(صفحة في وقت مبكر بعد الوالدة  لّولبتركیب ال

الوالدة الموصى بھ. وباإلض�افة إل�ى إج�راء تقی�یم المھ�ارات اإلكلینیكی�ة، ق�م بتقی�یم بعد  لّولبتركیب ال
مھارة المتدرب في تقدیم المشورة للمستفیدات وذل�ك ألن ھ�ؤالء المس�تفیدات ی�زرن المراف�ق الص�حیة 

 في أكثر األحیان دون فرصة الحصول على المشورة الكافیة في فترة ما قبل الوالدة. 
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 القائم�ة المرجعی�ة م�ع النم�وذج التوض�یحي  قم باس�تخدام –)47–1( القیصریةأثناء العملیة  لّولبتركیب ال
ووض�ع للرحم بعد الوالدة مباشرةً أثناء العملیة القیصریة. وبدالً من ذلك، یمكنك استخدام قربة ماء ساخنة 

القیص�ریة. وأطل�ب م�ن باتجاه الجزء السفلي من ال�رحم ك�ي ی�تم تقریب�ھ بع�د ال�والدة وأثن�اء العملی�ة فتحتھا 
 .  السابقةالمتدربین متابعة جمیع الخطوات في عملیة التركیب باستخدام أحد البنود 

 
عند قیام�ك بتقی�یم كف�اءة المت�دربین ف�ي  وینبغي علیك التأكد بأن یكون سیناریو التقییم أقرب إلى الواقع بقدر اإلمكان

الس�ریریة  إع�داد منض�دة الممارس�ات الخاص�ة بالمھ�اراتمعمل المھارات، كما ینبغي علی�ك إتب�اع اإلرش�ادات ف�ي 
)؛ وإتاحة الفرصة للمتدربین الكتس�اب الخب�رة والممارس�ة م�ع المس�تفیدات الفعلی�ات ف�ي الوض�عیة 56–2(الصفحة 

مؤھلین وعلى كفاءة في التعامل مع النماذج التشریحیة؛ كما ینبغي علی�ك اس�تخدام الق�وائم  ناإلكلینیكیة حالما یكونو
 رجعیة الخاصة بتقییم الكفاءات في المجال اإلكلینیكي مرة أخرى.   الم

 
یؤك�د ب�أن ولملخص الكفاءة الذي قام بتعبئتھ وتوقیعھ المدرب ال�ذي یص�ادق  اً وتجد في نھایة القائمة المرجعیة تدوین

اإلكلینیكی�ة م�ع  ف�ي الوض�عیةوالمتدرب قد أنجز المھارات المطلوبة على النحو المطلوب في معمل المھ�ارات أوالً 
ك��ل مھ��ارة إكلینیكی��ة یعتب��ر ج��زءاً ال یتج��زأ م��ن جمی��ع مص��ادقة الم��درب عل��ى ، ألن ثانی��اً  المس��تفیدات الفعلی��ات

 المتطلبات الرامیة لتحقیق أھداف الدورة التدریبیة وتأھیل المتدرب في نھایة المطاف.

 
 مصادقة المدرب

 مع المستفیدات مع النماذج التشریحیة  

المھارات بكفاءةتم تنفیذ     نعم  ال    نعم  ال 

       التوقیع

       التاریخ
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 المؤھل

ھ��ذه لتخ��ریج مق��دمي خ��دمات ص��حیة م��ؤھلین وق��ادرین عل��ى تق��دیم خ��دمات الس��ریریة ت��م تص��میم ال��دروة التدریبی��ة 
المدربین مفاده أن المتدرب ق�د أنج�ز متطلب�ات  من صادرٍ  الدة؛ والمؤھل ھو عبارة عن بیانٍ بعد الو لّوالبتركیب ال

یقتض�ي م�نح  الالدورة التدریبیة بحصولھ على المعرفة واكتسابھ للمھارات والممارسات المرج�وة؛ بی�د أن المؤھ�ل 
  الشھادات. 

 
 یرتكز المؤھل على اإلنجازات التي یحققھا المتدرب في المجاالت الثالثة اآلتیة:

 كحد أدنى في تقییم المعرفة في منتصف الدورة التدریبیة85 : الحصول على درجةالمعرفة %.   
 الوالدة والمھارات اإلكلینیكیة. بعد لّوالب: األداء المقنع في تقدیم المشورات بشأن تركیب الالمھارات 
 (الممارسة) بعد الوالدة ف�ي  لّوالبعلى توفیر خدمات آمنة وفعالة لتركیب ال ة: إظھار القدرتقدیم الخدمات

 وضعیة اإلكلینیكیة.ال
 
 

 تقییم تحقیق المعرفة
ال�ذي یعك�س  دریبی�ةفي ال�دورة الت الشروعقیاس مستوى المعرفة قبل التدریبیة یُعطى المتدربون في بدایة الدورة 

من المتدرب والمدرب اإلكلینیكي ویُظھر المجاالت الت�ي ینبغ�ي أن تك�ون لھ�ا األولوی�ة أثن�اء ھ�ذه  صورة جلیة لكلٍ 
ذا فإن أداء المجموعة في ھذا التقییم یساعد المدرب على القیام بوض�ع خط�ة لت�دخالت األنش�طة والتعل�یم الدورة؛ ول

 أثناء الدورة.
ویأخذ المتدربون قبل نھایة الدورة تقییم المعرفة في منتصف الدورة بحیث یتم تقییم ما إذا كان المت�درب ق�د اكتس�ب 

% وعل�ى المت�درب 85لص�حیح للخ�دمات؛ وتعتب�ر درج�ة النج�اح م�ن المعارف المطلوبة والالزمة للتقدیم اآلم�ن وا
الحصول على ھذه الدرجة أو أعلى ف�ي المحاول�ة األول�ى، وف�ي حال�ة اإلخف�اق س�یُطلب م�نھم إع�ادة التقی�یم الخ�اص 

 عل�ىبالمعرفة قبل إنھاء الدورة. وھذا یعد مبدأ أساس�یاً م�ن مب�ادئ تعل�م اإلتق�ان وھ�و من�اط بك�ل مت�درب لمس�اعدتھ 
 التمكن من المحتوى األساسي للدورة التدریبیة قبل إتمامھا. 

 
ھناك العدید من األشیاء الت�ي ینبغ�ي أخ�ذھا بع�ین االعتب�ار إذا ل�زم عل�ى المت�درب إع�ادة امتح�ان تقی�یم المعرف�ة ف�ي 

 منتصف الدورة التدریبیة، وھي على النحو اآلتي: 
  الذین ُسیطلب منھم إعادة امتحان تقییم المعرفةضمان السریة: عدم التصریح علناً بأسماء المتدربین.  
  ما في المواد.يء لشمراجعة االستبیان مع المتدرب لمعرفة ما إن كان ھناك ثمة التباس أو عدم فھم 
 مكان إلعادة أخذ امتحان التقییم.تحدید الوقت وال 
 رة أخرى قبل أخذ امتحان التقییم.السماح للمتدرب بمراجعة المواد م 
  س استبیان مختلف لتقییم المعرفة إذا أمكن ذلك؛ وفي حالة عدم وجود اس�تبیان مختل�ف اس�تخدم نف�استخدام

 االستبیان السابق.
  تصحیح االمتحان مباشرةً، بحیث یكون المت�درب عل�ى عل�م بأدائ�ھ؛ فض�الً ع�ن الق�درة ف�ي إدارة الخ�دمات

 وزیع الشھادات في الوقت المناسب.اللوجستیة لت
 كحد أدنى. 85إعادة امتحان تقییم المعرفة، فإن درجة نجاحھ ھي نفس درجة النجاح إذا قام المتدرب ب %  

 

 
 تقییم تحقیق المھارات

وف�ي الس�ریریة  تطویر مھارات تقدیم المشورة والمھ�ارات اإلكلینیكی�ة ف�ي معم�ل المھ�ارات  إلى یسعى المتدربون 
م المرجعی��ة اإلكلینیكی��ة لتقی��یم م��دى تحقی��ق المت��درب المستش��فى والوض��عیة اإلكلینیكی��ة ك��ذلك؛ وی��تم اس��تخدام الق��وائ

ی��تعلم  –مث��ل غیرھ��ا م��ن ال��دورات التدریبی��ة مثلھ��ا –نش��ودة. وف��ي ھ��ذه ال��دورة التدریبی��ةللكف��اءة ف��ي المھ��ارات الم
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الس�ریریة المتدربون مھارات متعددة. وبالتالي، یقوم المدرب والمت�دربون باس�تخدام نم�وذج تعق�ب/ تتب�ع المھ�ارات 
 لعدد من الكفاءات. واكتسابھم تطورھم  لتسجیل

 
بینم�ا ی�تم اس�تخدام الس�ریریة یعد المدرب بمثابة الموجھ اإلكلینیك�ي للمت�دربین ف�ي ح�ین یقوم�ون بتط�ویر مھ�اراتھم 

    السریریة القوائم المرجعیة لعمل تقییم موضوعي لألداء في كل خطوة من خطوات المھارات
 

الق��وائم المرجعی��ة تق��دیم التغذی��ة الراجع��ة المح��ددة والتفص��یلیة حت��ى ی��تمكن وینبغ��ي عل��ى الم��دربین عن��د اس��تخدام 
المتدربون من تحس�ین أدائھ�م وتحقی�ق الكف�اءة ف�ي تنفی�ذ المھ�ارات ف�ي نھای�ة المط�اف. ویوج�د ف�ي نھای�ة ك�ل قائم�ة 

لمھ�ارات. وعن�دما المدرب بأن المتدرب قد حقق الكفاءة الالزمة في ا علیھمرجعیة وأداة تقدیم المشورة مربع یوقع 
یقوم المتدرب بتنمیة وتطویر أي كفاءة في وض�عیة الممارس�ة ف�ي معم�ل المھ�ارات وعن�دما یحق�ق الكف�اءة الالزم�ة 

 في المجال اإلكلینیكي، ینبغي اإلشارة إلى ذلك. 
 

والمنظم�ة لھ�ذه ال�دروة التدریبی�ة، ینبغ�ي عل�ى الم�درب الس�ریریة إذا لم یحقق المتدرب الكفاءة في جمیع المھ�ارات 
المعتمدة لتقدیم ھذه الدورة اتخاذ القرار حیال منح ھذا المتدرب ش�ھادة التأھی�ل؛ ألن�ھ ل�یس م�ن المقب�ول م�نح ش�ھادة 
تأھیل بھذه الدورة إذا لم یحقق المت�درب جمی�ع األھ�داف المرج�وة من�ھ؛ وألن ھ�ذا یع�د مخالف�ةً لغ�رض ال�نھج الق�ائم 

 االعتبارات الخاصة بھذا السیناریو على اآلتي: . وتتضمن بعضالتعلُمعلى الكفاءة وإتقان 

  العمل في أوقات المساء أثناء سیر الدورة التدریبیة بغیة إتاحة مزید من الوق�ت للمت�درب للقی�ام بالممارس�ة
 السریریة والتطبیق والوصول بصورة كبیرة للحاالت 

  المطلوبةالسریریة الخبرات الترتیب للمتدرب بالبقاء في موقع التدریب لوقت إضافي من أجل اكتساب.   
 ول�ة التع�رف عدم تسلیم الشھادة والطل�ب م�ن المت�درب الع�ودة إل�ى المرف�ق الص�حي ال�ذي یعم�ل فی�ھ ومحا

یقوم المدرب بزیارة المرفق الصحي في الوقت المحدد والعمل مع المتدرب وتقی�یم على الحاالت؛ ومن ثم 
 كفاءات الالزمة والمطلوبة. أداءه؛ وتقدیم الشھادة حالما یتم تحقیق جمیع ال

  عندما تكون الكف�اءة أق�ل بالنس�بة  إلى موقع التدریب في وقت آخر یعودالمتدرب  وجعلعدم تسلیم الشھادة
؛ وی��تم تق��دیم الس��ریریة للتعام��ل م��ع الح��االت بحی��ث یتس��نى للمت��درب أن یص��ل بش��كل أكب��ر إل��ى الح��االت 

 لمتبقیة. الشھادة للمتدرب حالما یحقق الكفاءات الالزمة ا
 
 

 تقییم تحقیق الكفاءة في وضعیة التدریب العملي

أثن��اء ال��دورة التدریبی��ة مالحظ��ة األداء الع��ام للمت��درب ف��ي تق��دیم خ��دمات تركی��ب الس��ریري الم��درب  ةولیؤمس��م��ن 
قییم األسلوب ال�ذي یس�تخدمھ المت�درب كم�ا تعلم�ھ السریري ت ؛ ومن خالل ھذه الطریقة فقط یمكن للمدرب الّوالبال

(م��ثالً، طریق��ة تعامل��ھ وس��لوكھ م��ع المس��تفیدات). وھ��ذا یت��یح فرص��ة كبی��رة لمالحظ��ة ت��أثیر س��لوك المت��درب عل��ى 
 الذي یعد المكون الرئیسي لتقدیم الخدمات ذات الجودة العالیة.  –المستفیدات

 
بین للتأھی�ل بع�د ح�التین عندما یتم استخدام النماذج التشریحیة الكتساب المھارات األساسیة، تقریب�اً ی�تم تقی�یم المت�در

الممارسة والتطبیق اإلض�افي؛  فيیتطلب االستمرار السریریة إتقان المھارات إلى أربع حاالت فقط. ومع ذلك فإن 
ن بیبع�د ال�والدة (أي المت�در لّوال�بلخ�دمات تركی�ب ال الج�ددتدریب المتدربین الذین سوف یصبحون المقدمین  وعند

بع�د  لّوال�بب�رات س�ابقة)، یحت�اج ك�ل مت�درب إل�ى القی�ام بتق�دیم خ�دمات تركی�ب الالذین ال یمتلكون أي تدریب أو خ
. وبالت�الي ف�إن التقی�یم ال�ذي ة" تجاه المھارات الت�ي اكتس�بھاحاالت على األقل حتى "یشعر بالثق 10إلى  5الوالدة لـ 

ما إذا ك�ان المت�درب م�ؤھالً أم  الماھر یعد العامل األھم في تحدید الكفاءات المكتسبة (أيالسریري یقوم بھ المدرب 
 ال). 
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تحقیق الكفاءة (بمعنى أن یكون مؤھالً لتقدیم خدمات  منمتدرب كل یتمثل الھدف من ھذا التدریب في تمكین 
بعد الوالدة)؛ وبالتالي إذا لزم األمر بالقیام بتطبیق وممارسة إضافیة، فقد تكون ھناك ثمة حاجة  لّوالبتركیب ال

ضافیة للسماح للمتدرب باكتساب الثقة اإلكلینیكیة التي تعد الزمة وضروریة للمتدربین حتي إلى توفر حاالت إ
بعد الوالدة،  لّوالبلالسریریة یتمكنوا من العودة إلى المرافق الصحیة التي یعملون بھا والبدء في تقدیم الخدمات 

 نیة أثر البرنامج.والتي بدونھا (الثقة) ال یتم تحقیق ھدف التدریب وال یمكن تحقیق إمكا
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 السریریةإعداد المنضدة الخاصة بممارسة المھارات
 

 لّوال�بیتم تركیب منضدة لممارسة المھارات اإلكلینیكیة في بدای�ة ال�دروة التدریب�ة اإلكلینیكی�ة الخاص�ة بتركی�ب ال
 :یأتيبعد الوالدة ویتم استخدامھا لألنشطة المتعددة التي تتضمن ما 

ن ب��ین م��ا وبحی��ث یق��ارن المت��درب –بع��د ال��والدة؟  لّول��بو الش��يء المختل��ف بالنس��بة لالنش��اط األول: م��ا ھ�� •
بع�د فت�رة  لّوالبھ في منضدة ممارسة المھارات وبین ما یعرفونھ عن خدمات تركیب النھ ویالحظونیشاھدو

 زمنیة من الوالدة.  
ن بالتقنی���ة المناس���بة بحی���ث ی���تم تعری���ف المت���دربی –بع���د ال���والدة  لّوال���بع���رض تقنی���ة/ أس���لوب تركی���ب ال •

 والصحیحة في حین یتم متابعة القوائم المرجعیة الخاصة بذلك. 
بحی��ث یعم��ل المت��دربون ف��ي  –بع��د ال��والدة  لّوال��بالممارس��ة عل��ى النم��اذج الخاص��ة بخ��دمات تركی��ب ال •

ل ف�ي ح�ین ی�تم ت�دریبھم وتعل�یمھم م�ن قب� لّوال�بمجموعات ویمارسون المھ�ارات اإلكلینیكی�ة لتركی�ب ھ�ذه ال
 المدربین.

 
تعریف المتدربین على اللوازم والمعدات الالزمة الى محطة ممارسة المھارات السریریة ھدف ت

والسلوكیات وسبل التواصل السلیم التي یتبعونھا مع النساء عند تركیب اللوالب وعلیھ ینبغي انشاء محطة 
النفایات وص من التلوث واوعیة التخلالتركیب المھارات بحیث تحتوي على نماذج للحوض وادوات 

علیھ، كل ذلك ألدوات لوضع اوالمطھرات مثل مطھر بروفیدون الیود والقفازات المعقمة والوعاء المعقم 
كافة للمتدربین التمرن على تنفیذ الشكل ادناه حتي یتسنى في بشكل مناسب كما ھو موضح یجب عملھ 

 .خطوات بشكل الصحیحال
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 بعد الوالدة لّوالبي منضدة مھارات تركیب الالمواد المطلوب توافرھا ف

 
 : النموذج

 بعد الوالدة  لّوالبجھاز/ نموذج محاكاة خاص بتركیب ال •
 : الوسائل/ المعینات التدریبیة

 رسم توضیحي للمغسلة الخاصة بغسل الیدین •
 : المعدات

 األدوات:  •
 )1ملقط حلقي ( -
 )1ملقط كیلي الجراحي المستخدم لفصل المشیمة ( -
 ر طبي (للفحص المھبلي)منظا -

 )2منشفتان قماش ( •
 )betadine( 10للبتادینصینیة/ وعاء  •

 : المستلزمات
 كبوات من القطن •
 محلول مطھر البتادین  •
 قفازات •
 مسحوق الطلق •
 دالء/ أوعیة:  •

 وعاء واحد علیھ عالمة "نفایات" -
 %"0.5وعاء واحد علیھ عالمة "كلور  -
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 المدرب دلیل: الثانيالجزء 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث: نصائح للمدربین الجزء
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 ةایجابی ةتعلیمی بیئةخلق 
األنشطة یقود یجب أن یكون لدى المدرب القدرة على تقدیم العروض التقدیمیة والشرح اإلیضاحي واإلرشادي 

 األخرى المتعلقة بالدورة التدریبیة بفعالیة وكفاءة األمر الذي یتطلب اآلتي:
  في الجزء الثاني؛اإلعداد الدقیق كما تم تناولھ بإیجاز 
 .التنفیذ في الوقت المناسب لخطة إعداد الدورة التدریبیة بحسب ما تم مناقشتھ في ھذا الجزء 
  مناسبة للتعلیم بحسب ما تم الوالبیئة اإلكلینیكیة والتعلیم التأكد بأن البیئة الفیزیائیة لقاعة التدریب

 مناقشتھ في ھذا الجزء.
 ارة تسھیل ایصال المعلومات، سیتم مناقشة ذلك بمزید من التفصیل التدریب الفعال وتمتع المدرب بمھ

 في الجزء التالي.
 

تساعد المرافق التدریبیة والجلسات اإلكلینیكیة التي تم تخطیطھا وتنفیذھا بشكل متقن على خلق بیئة تعلیمیة 
 بإسھاب في ھذا الجزء.إیجابیة، حیث تعتبر ھذه البیئة بمثابة حجر األساس للتعلیم وھذا ما سیتم مناقشتھ 

 

 الجدول الزمني الخاص بإعداد الدورة التدریبیة
تُبین القوائم المرجعیة التالیة اإلطار الزمني المقترح إلعداد الدورة التدریبیة في المھارات اإلكلینیكیة الخاصة 

باعة في مجلد المصادر المھیأ للط القوائم المرجعیة في الكتیببعد الوالدة. (انظر إلى نماذج  اللّوالببتركیب 
 اإلضافیة الموجود على القرص المضغوط).  

 

وقت ما قبل 
الدورة التدریبة 

 لّوالباللتركیب 
(األجھزة 

الرحمیة) بعد 
 الوالدة

 X النشاط

 أشھر 3

  .تأكید تواریخ التدریب

التنسیق بخصوص اختیار المتدربین وعددھم مع مدیر البرنامج أو أي شخص  
 .آخر مناسب

 

  التأكد مع مدیر الصحة من موقع التدریب اإلكلینیكي.

 شھران 

المتدربین بمعیة مدیر البرنامج أو أي شخص آخر مناسب، على تأكید ال
مذكور في الدعوة الرسمیة حول: معاییر المتدرب ومعلومات عن الدورة 

نسخ من إعداد قع والمعلومات اللوجستیة) واالتدریبیة (مثل التواریخ والمو
 ج الدورة.منھ

 

  الشروع في الترتیبات اإلداریة.

  التأكید على توفر أماكن السكن/ اإلقامة.

  التأكید على المدربین و/ أو خبراء المحتوى.

  طلب المواد والمستلزمات والتجھیزات الطبیة الخاصة بالتعلیم والتدریب.
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وقت ما قبل 
الدورة التدریبة 

 لّوالباللتركیب 
(األجھزة 

الرحمیة) بعد 
 الوالدة

 X النشاط

 شھر

  إذا أمكن).زیارة المتدربین المحتملین في مواقعھم اإلكلینیكیة (

  .تأكید ضمان توفیر اإلمدادات بالقدر الكافي

اللّوالب تأكید ضمان اتباع تقدیم الممارسة والتدریب المناسبین في خدمات تركیب 
 بعد الوالدة.

 

التأكد بأن موظفي العیادات على علم بأن األفراد المتدربین في الدورة سیعملون 
 بأھداف الدورة. في العیادات وأنھم على معرفة جیدة

 

استعراض وتھیئة منھج الدورة التدریبیة والجدول الزمني والخطة العامة إذا لزم 
 األمر.

 

  إرسال نسخ من المنھج والجدول الزمني للمدربین.

  مراجعة مواد المحتوى واإلعداد لكل جلسة یقوم المدرب بتقدیمھا.

ثل الصور الشفافة وشرائح العرض إعداد الوسائل التعلیمیة السمعیة والبصریة م
 واأللواح الورقیة القالبة وأجھزة الفیدیو... الخ.

 

إعداد وتجھیز جمیع المعدات السمعیة والبصریة التي تشمل:  جھاز عرض 
 ) وشاشة عرض....الخDVDومشغل (LCD) (بروجكتر) وجھاز عرض (

 

 أسبوع

  إعادة التأكید على المدربین و/ أو خبراء المحتوى.

  التأكد من استالم المواد التعلیمیة والمستلزمات والتجھیزات الطبیة.

  وضع اللمسات األخیرة على الترتیبات اإلداریة. 

  التأكید على ترتیبات السكن/ اإلقامة.

 أسبوع

  مراجعة منھج الدورة التدریبیة.

  مراجعة الخطة العامة للدورة.

  مراجعة الجدول الزمني للدورة.

  مراجعة القوائم المرجعیة.

  مراجعة التقییم التعلیمي قبل الشروع بالدورة وفي منتصفھا.

  بعد الوالدة.  اللّوالب (األجھزة الرحمیة)مراجعة الدلیل المرجعي الخاص بتركیب 

  إعداد نقاط ومالحظات العرض التقدیمي.

  تجمیع المواد التعلیمیة.

  والبصریة المساعدة. تجھیز الوسائل السمعیة

  فحص جمیع المعدات السمعیة البصریة.

  إعداد النماذج التشریحیة واألدوات والتجھیزات الطبیة األخرى.

  تطبیق اإلجراءات اإلكلینیكیة باستخدام النماذج. 
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وقت ما قبل 
الدورة التدریبة 

 لّوالباللتركیب 
(األجھزة 

الرحمیة) بعد 
 الوالدة

 X النشاط

مراجعة قائمة المتدربین النھائیة للحصول على معلومات عن خبرتھم 
 .والمسؤولیات اإلكلینیكیة

 

  ترتیب/ تأكید توفر وسائل نقل المتدربین من وإلى موقع التدریب اإلكلینیكي.

  التدریب والتأكد من الترتیبات.التعلیم وزیارة قاعة 

  ترتیب قاعات التدریب الفرعیة إن وجدت.

  ترتیب وقت الراحة وتناول الوجبات إن وجدت.

  كز التدریب اإلكلینیكي.تأكید الترتیبات الستقبال المتدربین في مر

مقابلة المدربین المساعدین و/ أو خبراء المحتوى المختصین لمراجعة األدوار 
 والمسؤولیات المناطة بكل فرد.
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وقت ما قبل 
الدورة التدریبة 

 لّوالباللتركیب 
(األجھزة 

الرحمیة) بعد 
 الوالدة

 X النشاط

 یوم إلى یومین

  التدریب قبل بدء الدورة بیوم.التعلیم وترتیب قاعة 

  تجھیز قاعات التدریب. 

  التأكد من ترتیب األثاث بشكل مناسب.

  إعداد وتفقد الوسائل السمعیة والبصریة والمعینات التعلیمیة األخرى.

  ترتیب النماذج وجمیع المستلزمات واألدوات الالزمة.

تفقد األمور مع المدربین المساعدین للتأكد من إنھاء كافة   الترتیبات التي 
 تستدعي القیام بھا.

 

 
 

 إعداد وتجھیز قاعات التعلیم والتدریب

 إعداد وتجھیز القاعات، ینبغي التأكد من:عند 

 ترتیب الطاوالت بشكل حرف U  أن یروا  المتدربینأو أي شكل آخر یسمح ألكبر عدد ممكن من
(قد یكون تنفیذ ذلك صعبا في قاعات التدریب التي تكون  یواجھوا المدرب أیضاً وبعضھم البعض 

 كراسیھا مثبتة على األرض).

 لیضع علیھا المدرب المواد المتعلقة بالدورة. وضع طاولة في مقدمة القاعة 
  توفیر مساحة كافیة للمعدات السمعیة البصریة (مثالً، اللوح الورقي القالب والشاشة وجھاز عرض

)(LCD ) وجھاز العرض (بروجكتر) ومشغلDVD والشاشة التابعة لھ؛ ویجب على المدرب (
 والوسائل السمعیة والبصریة األخرى.ن علي رؤیة شاشة العرض والتأكد بأن المتدربین قادر

  توفیر مساحة كافیة للمتدربین لیعملوا في مجموعات صغیرة (وذلك إما عن طریق ترتیب الكراسي
بشكل دوائر صغیرة أو وضعھا حول الطاوالت) إال إذا توفرت قاعات تدریب فرعیة ومنفصلة (انظر 

 النقاط التالیة).
 تدریب عبر المحاكاة (على سبیل المثال، لبعض األنشطة المتعلقة توفیر مساحة كافیة إلنشاء عیادات ال

 بالنماذج التشریحیة أو ممارسة تقدیم المشورة).
 عت الحاجة (على سبیل المثال، لدراس�ة دتوفیر قاعات تدریب فرعیة لعمل المجموعات الصغیرة كلما است

اإلكلینیكیة وأنشطة ح�ل المش�اكل) وی�تم الحاالت ولعب/ تمثیل األدوار والتدریب باستخدام نماذج المحاكاة 
 بالطاوالت والكراسي وأي أدوات أخرى قد یحتاجھا المتدربون. تزویدھا

  وتھویتھ بشكل جید.بحسب الجو تدفئة المكان أو تبریده 
  أن تكون إضاءة القاعة كافیة باإلضافة إلى إمكانیة تعتیمھا بقدر كاٍف لعرض الوسائل السمعیة البصریة

 مح للمتدربین بتدوین المالحظات أو متابعة المواد التعلیمیة.وبطریقة تس
 .استمرار التیار الكھربائي خالل فترة الدورة، ووضع خطط طوارئ في حال انقطاع التیار 
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  توفیر األثاث مثل الطاوالت والكراس�ي والمكات�ب، بحی�ث تك�ون الكراس�ي مریح�ة ومف�ارش الط�اوالت
 متوفرة.

 بالطباشیر أو األقالم المخصصة باإلض�افة إل�ى لوح�ة االس�تعالمات لع�رض سبورة للكتابة علیھا  وجود
 المعلومات ورسائل تذكیر للمتدربین.

 وأن  لمصابیح.ا مثل والبدائلقطع الغیار توفر  مع، لالستخدامجاھزة  السمعیة والبصریة تكون المعدات
كما  ؤیتھا بوضوحر ربینالمتد حتى یتسنى لجمیع كبیرة بما فیھ الكفایة فیدیوعرض الشاشة تكون 

كھربائیة ال محوالتالواإلمدادات أسالك و كھربائیةالوصالت المن  یةكافال الكمیة توفیرینبغي 
 .)المقابسة (متعددالطاقة  وتوصیالت

 .تكون دورات المیاه بحالة جیدة 
 .إمكانیة استخدام الھواتف وأنھا تعمل بشكل جید مع إمكانیة استقبال رسائل الطوارئ 

 
 ز موقع التدریب السریريتجھی

 

حالما یتم اختیار موقع التدریب والممارسة اإلكلینیكیة المناسب، یجب األخذ بعین االعتبار كافة المسائل 
البیئة الفیزیائیة والخدمات المتعلقة بالتدریب والممارسة اإلكلینیكیة عند التجھیز إلجراء النشاط؛ ومنھا 

عندما تقوم بعین االعتبار األسئلة التالیة  خذالعیادة.  ووموظفات عدد ونوع حاالت المستفیدواللوجستیة 
 بالتجھیز واإلعداد للتدریب والممارسة اإلكلینیكیة:

لجمع المتدربین للنقاش أو لعمل أنشطة في مجموعات صغیرة؟ ینبغي إتاحة  ھل یوجد مكان كافِ  •
في األوقات التي ال تأتي فیھا . وإكلینیكيالمجال لمقابلة المتدربین قبل وبعد كل عملیة تدریب 

المستفیدات، یمكن للمتدربین استخدام غرفة االجتماعات لیشاركوا في دراسة الحاالت ولعب/ تمثیل 
األدوار أو لعمل أنشطة أخرى في مجموعات صغیرة. وینبغي اتخاذ الالزم لتوفیر القاعة أو المكان 

 المالئم قبل عقد التدریب اإلكلینیكي.

ر األدوات ییجب توف :على سبیل المثالف؟ المعداتویة األساسیة والمستلزمات واألدتتوفر ھل  •
ر األدوات یبعد الوالدة. ویجب توف لّولبوالمستلزمات الطبیة عند القیام بخدمات تركیب ال

والمستلزمات الطبیة الكافیة في المرافق الصحیة لتقدیم الخدمات للمستفیدات بشكل مستمر. ومع ذلك، 
األدوات االستھالكیة مثل ب المتمثلةمن الضروري تزوید مستلزمات العیادة األساسیة  یكون فربما

) وإحضار األدوات اإلضافیة الضروریة لتدریس اإلجراءات (أو حتى الطلب من لّوالب(القفازات وال
 المتدربین أن یحضروا األدوات/ المستلزمات).

 
الخدمات یكمن في إدارة  اإلكلینیكیةة التدریب والممارسة وثمة جانب آخر مھم یتعلق بعملیة إعداد وتجھیز بیئ

 عند اإلعداد والتجھیز: اآلتيیجب مراعاة و. اللوجستیة

مع من ترغب بالتنسیق للتدریب والممارسة اإلكلینیكیة؟ من ھو الشخص من اإلدارة أو العیادة أو  •
؟ اإلكلینیكيجراء التدریب المشرفین الذي تحتاجھ في مساعدتك عند القیام باإلعدادات الخاصة إل

زیارة المعني بال القسمأو الرعایة  قسمینبغي ترتیب اإلطار الزمني مع إدارة الموقع ورئیس 
 .اإلكلینیكیة

یجب تنسیق  ؟للكادر الطبيمناسبة ھل ھي ھل تم تنسیق الممارسة في أوقات تواجد المستفیدات و •
مقابلة المستفیدات بحیث ال یتعارض ذلك مع زیارات الممارسة في األوقات التي تسمح للمتدربین ب

 تقدیم الخدمات المنتظمة في العیادة. 

السریریة من المستفیدات إلى جلسات الممارسة  یاً كاف اً ما ھي االستعدادات الالزمة لضمان تدفق عدد •
ة موقع الممارس في مسألة عدد ونوع حاالت المستفیدات عند القیام بتحدید لقد تم النظر مسبقاً   ؟
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اإلكلینیكیة، ولذلك تتطلب اإلعدادات والتجھیزات تأكید ضمان وجود العدد والحاالت الكافیة وتدفق 
 یجب مراعاة ما یلي عند اإلعداد:و ؛المستفیدات بشكل ملحوظ لكل جلسة ممارسة إكلینیكیة

o  المشورة و الفحص   مواعید للمستفیدات؟ قد تتطلب بعض المھارات  إلى تحدیدھل ستحتاج )
مع لتأكید ضمان وجود عدد حاالت كافیة. ینبغي التنسیق قد تتطلب تحدید جدول للمستفیدات )

الممارسة وإجراء ة رزیالقیام بمن المستفیدات ل یاً كاف اً الموظفین المعنیین حول ترتیب عدد
 اإلكلینیكیة.

o ت ال یقل حاالاللھذه الزیارة؟ إن تعدد  ھل ھناك تنوع في حاالت المستفیدات في العدد المحدد
وجود المستفیدات الالتي یطلبن عمل إلى أھمیة عن عدد المستفیدات. إذا دعت الحاجة 

 لتحدیدإجراءات معینة أو یعانین من مشاكل صحیة محددة، فیتم الترتیب مع موظفي العیادات 
 المواعید أو للمساعدة في اختیار المستفیدات من األقسام الصحیة.

 
 

 
ویطلب منھن التسجیل  استقطاب المستفیدات عن طریق حملة صحیة تثقیفیة وتوعویةرة یجب حسناً، قبل البدء بالدو

لتلقي الخدمات المستھدفة خالل مرحلة فترة الممارسة اإلكلینیكیة الخاصة بالتدریب. ویمكن القیام بذلك عن طریق 
ة اإلكلینیكیة، ویجب أن تنص توزیع المنشورات في المرافق الصحیة والمنطقة المحیطة بھ في وقت سابق للممارس

وتبین المنشورات الغایة المنشودة من التدریب والترحیب بالمستفیدات للمشاركة، وبإمكان موظفي العیادة المساعدة في 
 ھذه الحملة ونشر المعلومات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ُكن مدرباً سریریاً فعاالً 
المحكم في خلق البیئة التعلیمیة اإلیجابیة، یأتي التسھیل والتیسیر البارع بنفس قدر أھمیة التخطیط الدقیق واإلعداد 

دائما ما یبدلون أسالیب أدائھم، فھم السریریة ن لدورات المھارات والمقدم الفنیون الصحیین  الذي ال غنى عنھ، 
ض تقدیمیة مزودة حینما یقومون بتقدیم المحاضرات التوضیحیة (عرو كالمدرسین التقلیدیناألرجح یبدون  على

فقط، السریري  یقومون بتوضیح اإلجراء؛ كما ات والصور) والشرح التوضیحي للمتدربینالرسومبشرائح 
 بھدف الُمیَِسرینحالما یبدأ المتدربون بالممارسة. وطوال الدورة یؤدون عملھم بمثابة  للموجھینوینقلون الدور 

الستقاللیة والثقة وفي تنمیة الكفاءات المطلوبة من خالل عقد مساعدة المتدربین للمضي قدماً نحو قدر أكبر من ا
 المناقشات في مجموعات صغیرة واستخدام اسلوب لعب/ تمثیل األدوار و دراسة الحاالت والمحاكاة اإلكلینیكیة.
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التعلُمخلق بیئة یسھل فیھا   
 ةالتعلیمیة اإلیجابیة تسعى إلى مضاعفتؤثر بیئة التعلیم بشكل كبیر على سیر وجودة العملیة التعلیمیة. فالبیئة 

المدرب تحقیق األھداف المرجوة من الدورة. ونظراً إلى أن  علىفعالیة التدریب وبذلك تساعد المتدربین و
، فكیفیة إلقاء وتوضیح المعلومات تعد ھاعن یعطي االنطباع الكاملیبین مسار الدورة وھو من السریري 

 یوازيتوصیل المعلومات  كیفیةن یمیة إیجابیة والحفاظ علیھا أثناء التدریب ألالمفتاح األساسي إلرساء بیئة تعل
یھدف إلى خلق روح و بالقدراتبالثقة  اً مفعم اً جولمتدربین ل، والمدرب الفعال والماھر یضفي أھمیتھا

تھم اءاإلحساس من أن المعرفة والمھارات والسلوكیات الجدیدة التي اكتسبوھا ال تمكنھم فقط من بناء كفا
خدمات  نوقدراتھم فحسب بل أنھم أصبحوا ضلیعین ومتمكنین من أداء المھارات في أماكن عملھم ویقدمو

وتحقیق التقدم المنشود، ومن جھة  التعلُممحسنة للمجتمعات المحلیة. ینبغي على المتدرب أن یشعر بقدرتھ على 
بشكل كبیر  –تعلیمیة اإلیجابیة الحفاظ علیھاأخرى یساعد المدرب في بناء ذلك الشعور عن طریق خلق البیئة ال

  .البناء والفعالعن طریق التدریب 
 

 
 والسمات التي یتمتع بھا المدرب والموجھ الفعاالن الصفات

 :اآلتیةبالصفات  الفعال دربالمیتسم 
  یتقن المھارات لتدریسھا 
  .یشجع المتدربین على تعلم المھارات الجدیدة 
  توح باالتجاھینیشجع علي التواصل المف 
   یأتيیقدم التغذیة الراجعة بشكل فوري كما: 

 مدى تحقیقھم ألھداف الدورة. علىلع المتدربین یُط 
   ال یسمح بتطبیق أي مھارة أو نشاط بشكل خاطئ (ھذا یعني، أنھ یوجھ المتدربین بلطف نحو

 )الطریقة الصحیحة بمجرد وقوع المتدرب في الخطأ.
  ما سنحت لھ الفرصة.یقدم التغذیة الراجعة كل 
  .یتجنب تقدیم التغذیة الراجعة بشكل سلبي وعوضاً عن ذلك یقدم اقتراحات معینة لتطویر أي مھارة 

 

   الستماع آرائھم: اً یلتمس التغذیة الراجعة من المتدربین ویكون متلھف 
 ع�ن  –والمت�دربین –ال�ذین یعم�ل معھ�م بش�كل مباش�رالس�ریریة یتحدث م�ع م�دربي المھ�ارات  :یطلبھا

بش��أن األس��الیب والط��رق الت��ي تس��اعده لیص��بح أكث��ر  اً ودقیق�� اً أدائ��ھ، ویطل��ب أن یك��ون تقی��یمھم وص��فی
 فعالیة.

  ذا كان یسعى للحصول على معلومات اضافیة  من أجل إجابة س�ؤال مع�ین أو تحقی�ق إ :بشكل مباشر
 كیمكن�فالتوض�یحي،  ؛ عل�ى س�بیل المث�ال، أثن�اء قیام�ك بالش�رحطلب مباش�رةً الھدف تعلیمي،  فیمكنھ 

 “.المتدربین: "ھل لدیكم تصور واضح عن الكیفیة التي أمسك بھا ھذه األداة؟ سؤال
 یس�تمع لم�ا ی�ود الن�اس قول�ھ ویش�كرھم عل�ى ذل�ك، و ؛ال یح�اول ال�دفاع ع�ن س�لوكھ أو تبری�ره :یتقبلھا

 ویأخذ ما ھو مفید لھ  وینبذ الباقي بھدوء.
 السیطرة على المدرب ویكون على معرفة بكیفیة كذلك یدرك أن التدریب قد یولد التوتر لدى المتدرب و

 من خالل اآلتي:بشكل فعال  سیر التدریبو التوتر
 المناسبة. استخدم الفكاھة 
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 والملل نظراتھم إلى ساعاتھم كعالمات تدل على التوتر ةالمتدربین ومراقب ةحظمال. 
  فترات راحة منتظمة.بتزویدھم 
 .عمل تغیرات لكسر روتین التدریب، عند الحاجة 
 .التركیز على النجاح الذي یحرزه المتدرب ولیس على فشلھ 

 یعتبر أحد تقنیات التدریب حیث یقوم المدرب بـ: التوجیھ 
 فاعالت المستفیدات والتزوید بالمھارات التي من المتوقع أن یتعلمھا المتدرب.وصف ت 
  شرح توضیحي للمھارات وبطریقة فعالة من خالل استخدام الوسائل التعلیمیة مثل شرائح العرض

 .ذج التشریحیةوأجھزة الفیدیو والنما
 ھارات مع المستفیدات یزود المتدربین بتغذیة راجعة مفصلة ومحددة خالل قیامھم بممارسة الم

وأثناء قیامھم  السریریةباستخدام النماذج التشریحیة واألدوات الفعلیة (إذا أمكن) في جلسة المحاكاة
 بتقدیم الخدمات للمستفیدات الفعلیات خالل فترة التدریب.

  بید  ؛المدرب الفعالتشبھ إلى حد كبیر صفات وسمات  الموجھ الفعالالصفات والسمات الواجب توفرھا في
 تتركز على: وجھن الصفات والسمات المھمة للمأ

  على تقدیم المؤازرة والدعم. وقدرةأن یكون لدیھ سعة صدر 
  .أن یقدم اإلشادة واإلطراء وتوطید التقویة اإلیجابیة 
  مشاعرھمعلى الحفاظ أن یصحح أخطاء المتدربین مع. 
 .القدرة على االستماع والمراقبة 

 
 

 الطریقة التي یتعلم منھا اآلخرین استیعاب الكیفیة وفھم و

فع�ال، فھ�ذا یعتم�د أیض�ا عل�ى فھم�ك لطریق�ة واس�لوب تعل�یم الب�الغین. ول�ذلك س�ریریة كي تكون  مدرب مھ�ارات 
ینبغي حص�ول الم�درب عل�ى ص�ورة واض�حة تب�ین احتیاج�ات المت�درب وم�ا ال�ذي یتوق�ع أن ینج�زه وعل�ى نف�س 

، وباإلض�افة إل�ى ذل�ك، ن حض�ورھم والتح�اقھم بال�دورة التدریبی�ةالنسق ینبغي على المتدربین توضیح الغای�ة م�
ینبغ��ي أن تت��وفر الص��فات والس��مات التالی��ة ف��ي الب��الغین الملتحق��ین بھ��ذه ال��دورات م��ن أج��ل اكتس��اب المع��ارف 

 : ، ومنھاوالسلوكیات والمھارات الجدیدة

  غي على المدرب أن یقدم لھم بحیاتھم العملیة، ولذا ینب الصلة الوثیقةطلب الحصول على المعرفة ذات
؛ ویجب أن یوضح لھم األھداف بمسؤولیات أعمالھم الحالیة أو المستقبلیة تتعلق مباشرةً تجارب تعلیمیة 

كل تسھم من الوقت لیشرح كیف  اً المناطة باألداء العملي الفعال في بدایة الدورة، بحیث یحدد المدرب متسع
 جاح.عملیة تعلیمیة في تحقیق أھداف الدورة بن

 وتشتد إذا اعتقدوا بأن التدریب لھ صلة بمجال عملھم؛  التحفیز یكون المتدربون على درجة عالیة من
. ویستطیع المدرب أن یوجھ ویزید مقدار ھذا الحماس من خالل بالتعلیم بدرجة كبیرة محماستھم واھتماماتھ

االفضل وبمستوى عاِل من االھتمام  توضیح األھداف والمقاصد التعلیمیة الجلیة؛ فمن أجل تحقیق االستخدام
بالمتدربین، ینبغي على المدرب أن یكتشف الطرق والوسائل المساعدة على دمج االحتیاجات لكل متدرب 

إلى معرفة بعض األمور عن  والعمل على تلبیتھا خالل جلسات الدورة، وھذا یعني بأن المدرب یحتاج
لعلمیة أو من خالل إتاحة المجال لھم بالتحدث في بدایة الدورة إما من خالل االطالع على خلفیتھم االمتدربین 

 عن خبرتھم العملیة واحتیاجاتھم التعلیمیة.
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 من المتدربین یفضلون الجلوس  قلیالً  اً . وبما أن عددضرورة المشاركة واالشتراك الفعال في العملیة التعلیمیة
اجح والمؤثر القیام بتصمیم الخبرات والممارسات في المقاعد الخلفیة واالستماع فقط، ینبغي على المدرب الن

. وفیما یلي بعض األمثلة مشاركة المتدربین بفعالیة في العملیة التدریبیة وبشكل إیجابيالتعلیمیة الرامیة إلى 
 التي تبین كیفیة إشراك المدرب للمتدربین: 

 نیة واالنشطة والفعالیات إتاحة الفرصة للمتدربین كي یقدموا ویساھموا بآرائھم حول الجداول الزم
 األخرى.

  .طرح األسئلة واالستماع للتغذیة الراجعة 
 .استنباط افكارھم وإشراكھم في المناقشات 
   .القیام بالتدریب العملي 
  .وضع المشاریع الجماعیة والفردیة 
 .إجراء األنشطة في القاعات الدراسیة 

 
  وینبغي على المدرب أن یستخدم مجموعة متنوعة عةمتنو تقدیم خبرات عملیة وتعلیمیةفي الرغبة الحقیقیة .

 من الطرق واألسالیب التعلیمیة والتي تحتوي على:
  .الوسائل السمعیة والبصریة 
  .المحاضرات التوضیحیة 
 .الشرح اإلیضاحي واإلرشادي 
   .استنباط األفكار 
  .أنشطة للمجموعات الصغیرة 
  .المناقشات الجماعیة 
 سات الحاالت والمحاكاة االكلینیكیة./ تمثیل األدوار ودرالعب 

 مستوى أدائھم. یحتاج المتدربون لمعرفة الرغبة الحقیقیة في إبداء التغذیة الراجعة اإلیجابیة للمتدربین ،
وال سیما في ضوء األھداف والتوقعات المناطة بھذه الدورة. ھل مستوى المتدربین وتقدمھم المنجز في تعلم 

بالتوقعات واألھداف التي وضعھا المدرب؟ ھل مستوى األداء اإلكلینیكي للمتدربین المھارات اإلكلینیكیة یفي 
فالتغذیة الراجعة االیجابیة للمتدربین ھي ؟ اإلجراء اإلكلینیكيیلبي المعاییر األساسیة المخصصة لھذا 

ممة للبدء من . وكما ینبغي أن یكون لدى المدرب الخبرات التعلیمیة المصالكفیلة بتقدیم كل ھذه المعلومات
مستوى معرفة المتدربین واالنتقال إلى المعلومات الجدیدة أو من األنشطة البسیطة تدریجیاً إلى االكثر تعقیداً، 

 بعضألن ھذا التقدم من شأنھ أن یعمل على تزوید المتدربین بالخبرات والتغذیة الراجعة اإلیجابیة. وفیما یلي 
 تقدیم التغذیة الراجعة اإلیجابیة:النقاط التي تساعد المدرب على مواصلة 

  .الثناء اللفظي على المتدربین ومدح أدائھم أمام االخرین أو على انفراد 
 .تقدیم الردود اإلیجابیة أثناء طرح األسئلة 
 .التعرف على المھارات المناسبة للمتدربین أثناء توجیھھم للممارسة في الوضعیة اإلكلینیكیة 
 التدریب. من المرجوةتوى أدائھم وتقدمھم نحو تحقیقھم لألھداف إطالع وتعریف المتدربین بمس 

 یجب على المدرب أن یدرك بأن العدید من المتدربین یخشون من الفشل المخاوف الشخصیة للمتدربین .
 واإلحراج أمام زمالئھم، وكثیراً ما یساورھم القلق والمخاوف في قدراتھم  إزاء:  

 .التالؤم مع بعضھم البعض 
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 دماً واالستمرار مع المدرب. المضي ق 
  .فھم محتوى التدریب 
 .تنفیذ وممارسة المھارات التي یجري تعلمھا 

  یجب على المدرب أن یفتتح الدورة بنشاط تمھیدي ضمن بیئة قوامھا الطمأنینةیحتاج المتدربون للعمل .
ین أن یتواصلوا في مناخ الذي من شأنھ أن یساعد المتدربین في الشعور باالرتیاح. كما ینبغي على المتدرب

یتسم بالطمأنینة وبذلك لن ینتقد بعضھم بعضاً أو یلوموا أنفسھم. فعلى سبیل المثال، یساعد النشاط التمھیدي 
الجید المتدربین على معرفة بعضھم البعض وعونھم على ربط أسماء المتدربین اآلخرین بصورھم؛ وإن مثل 

 .یمیة التي تھدف إلى دعم وتشجیع المتدربینھذا النشاط یمكن أن یعقبھ العملیات التعل

  خلفیة علمیة ومعرفیة وخبرات واحتیاجات تعلیمیة فریدة مختلفة عما لدى  كل متدرب ینبغي اإلدراك بأن لدى
مكن المدرب من اتخاذ خبرات المتدرب السابقة بمثابة األساس الجید والمتین لتزوید ن، وھذا یُ یاألفراد اآلخر

تعزز الشعور ھا والتي ؤالجدیدة. وفیما یلي بعض األسالیب التي ینبغي على المدرب أدا وإرساء المعلومات
 المتدربین باالھتمام الشخصي:لدى 
  .ذكر أسماء المتدربین كلما استطاع إلى ذلك سبیال 
  .إشراك جمیع المتدربین في العملیة التدریبیة بقدر اإلمكان 
  .التعامل مع المتدربین باحترام 
 للمتدربین لتبادل المعلومات مع بعضھم في القاعات الدراسیة وأثناء التدریب اإلكلینیكي. فرصةإتاحة ال 

 لإلیفاء ویحافظوا علیھا ثقتھم بأنفسھم  یزیدوا من. ینبغي على المتدربین أن فسبالن ةثقالالحفاظ على  یجب
لینیكیة المستخدمة في التدریب عن بمتطلبات الدورة التدریبیة اإلكلینیكیة. وغالباً ما تختلف األسالیب اإلك

الممارسات اإلكلینیكیة في عیادات المتدربین. ومن الضروري أن یظھر المدرب احترامھ للمتدربین وأن 
وتقدیم التحدیات باستمرار بغض النظر عما إذا كانت ممارساتھم واعتقاداتھم  میعمل على دعمھم ومؤازرتھ

 ى المدرب القیام بــ:صحیحة أم ال. ولتحقیق ما سبق، ینبغي عل
 .توطید الممارسات والمعتقدات الواردة في محتوى الدورة 
 ن ویستخدمونھا  وتقدیم التغذیة الراجعة التصحیحیة عند اقتضاء الحاجة، بطریقة یمكن أن یتقبلھا المتدرب

 بثقة وارتیاح.
 .تقدیم التدریب الذي یزید من إضفاء روح اإلحساس بالكفاءة والثقة بالنفس 
 ن.وعتراف باإلنجازات المھنیة التي یحرزھا المتدرباال 

 عقد ألنفسھم ولمدربیھم. یمیل المتدربون الحاضرون في الدورة التدریبیة إلى عقد اآلمال الكبیرة  ینبغي
.  وینبغي إعداد  المدربین اً وھام اً حقیقی اً ؛ فالتعرف على مدربیھم یعد مطلبكبیرة للمدربین وألنفسھم آمالٍ 

 تواضع عن أنفسھم وقدراتھم وخلفیاتھم العلمیة. للتحدث بكل

  للمتدربین بعین االعتبار. لكل متدرب  احتیاجاتھ  الخاصة أثناء عملیة  االحتیاجات الشخصیةیجب أن تؤخذ
التدریب، والتي تتمثل في أخذ االستراحات في الوقت المناسب وتقدیم أفضل تھویة ممكنھ واإلضاءة الجیدة 

عن صرف انتباھھم بعیداً عن التدریب والتي بإمكانھا أن تساعد على تخفیف التوتر وخلق بیئة ال تسفر 
 وتساھم في إیجاد جو إیجابي للتدریب.

 
 

 
تركیب اللوالب (األجھزة الرحمیة) بعد لیبیة الدورة التدرالمدرب: دلیل                                                                                                                                                   

 10–3الوالدة

  



 الجزء الثالث: نصائح للمدربین 
 

  تطویر المھارات وتقیم األداء: عملیة التوجیھ

أو مھارة  ذھنیةسواء أكانت مھارة نفسیة  –بجالءنمط المھارة التي یسعى المدرب إلى شرحھا  بغض النظر عن
ینبغي تطبیق منھجیة التوجیھ الخاصة  –القرار اإلكلینیكي أو مھارة التواصل صناعةویة أو متعلقة بمھارة ید

 بتطویر المھارات التي تتضمن الخطوات والمراحل اآلتیة:
 باستخدام النماذج السریریة المھارة حول كیفیة تنفیذ رشادياإلو حيتوضیالشرح لل تقدیم المدرب

اة وأداة التقییم (قائمة مرجعیة في الغالب) لتوضیح الخطوات الھامة. أما فیما یتعلق التشریحیة والمحاك
المنطقیة  المبررات والمسوغاتبمھارة اتخاذ القرار فیتحتم على المدرب تقدیم "شرح توضیحي" یبین 

ھا مقدم على عملیة التفكیر التي یتبع اطلعواوبھذه الطریقة یكون المتدربون قد  ؛لكل قرار تم اتخاذه
 القرار اإلكلینیكي. ةعاالخدمة الصحیة الذي ینبغي أن یكون بارعاً في صن

 (باستخدام نفس القائمة المرجعیة) مع تقدیم المدرب التغذیة الراجعة أوالً أثناء  تطبیق المتدرب للمھارة
 مع المستفیدات الفعلیات.أثناء الممارسة المحاكاة ومن ثم تدریب 

 ھارة المتدرب أثناء المحاكاة ومن ثم مع المستفیدات الفعلیات (باستخدام نفس تقییم المدرب لكفاءة م
 القائمة المرجعیة).

 
 :ةاآلتیمن خالل الخطوات الثالث المراحل ھذه یرد تفصیل و

 أو  ةالمھار شرح وتوضیحیتم ، في القاعة في غضون تقدیم العروض التقدیمیة التفاعلیةو في البدایة
 ن.وتدربیتعلمھ المكي النشاط 

 نولیتعلمھ المتدرب النشاطأو  ةعرض المھاراستخدام جھاز الفیدیو أو مجموعة شرائح ل ومن ثم یتم .    
 أو ) كان ذلك مناسباً تشریحي (إذا  نموذجباستخدام  النشاطأو  ةللمھار تقدیم شرح توضیحي بعد ذلك یتم

 أو المحاكاة اإلكلینیكیة. ) عرض حول تقدیم المشورة :األدوار (على سبیل المثاللعب/ تمثیل 
 ذج تشریحي أو في ونم أية أو النشاط الذي تم شرحھ آنفاً مع المھار لممارسةإتاحة الفرصة للمتدربین  ثم

المدرب  یكون بحیثالمحاكاة اإلكلینیكیة) واألدوار لعب/ تمثیل  :(على سبیل المثال متسمة بالمحاكاةبیئة 
  بمثابة الموجھ.

 ءةالتغذیة الراجعة البنا وطرحلسات الممارسة ج مراجعةیتم  بعد ذلك . 
 في   –بعد الممارسة المناسبة والكافیة –متدربأداء كل  تقییمیتم كاٍف  عمل الممارسة بقدرٍ بعد  ثم

 باستخدام القوائم المرجعیة المستندة على الكفاءة. المحاكاة وضعیةعلى النماذج أو النشاط أو  ةلمھارا
 في وضعیة المحاكاة، یشرع  الممارسةمن الكفاءة مع النماذج التشریحیة أو  بعد إحراز مستوًى معینٍ و

 المتدربون في ممارسة المھارة أو النشاط مع المستفیدات تحت إرشاد وتوجیھ المدرب.
  في وأخیراً یتم تقییم قدرة المتدرب على أداء وتنفیذ المھارة وفقاً لإلجراء المعیاري بحسب ما خطط لھ

 .یة المستندة على الكفاءةالقوائم المرجع
 
 

فیما و ؛خالل فترة اكتساب المھارات األساسیة بشرح وتوضیح المھارة بینما یالحظ المتدرب ذلكیقوم المدرب 
الكفاءة في أداء المھارة والقدرة عرض ، وأثناء موجھ ومقیّم لألداءكالمدرب  یعمللمھارة اممارسة یقوم المتدرب ب

 المناط بتأدیة المھارة فیما یقوم المدرب بتقییم األداء. یعتبر المتدرب حالیاً الشخص
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كفاءة  تطویرمساعدة ل(بصورتیھ التكوینیة داء األنتائج تقییم استخدام : ینبغي متواصلةتقییم األداء عملیة یعد 
 مساعدة تقییم وصناعة القرارات حول كفاءة المتدربین) ل( ةنھائیالوالمتدربین) 

تطویر تھم  في عمل على مساعدوالالتغذیة الراجعة للمتدربین تقدیم على بھدف التركیز  نيالتكویالتقییم وضع  •
 التدریب". الخاص ب"التقییم  أنھب التكوینيقییم توصف الوجاء في . األخرىلتقییمات ألداء استعداد أدائھم واال

لدورة في ا التالیةالمرحلة المتدرب إلى نقل  إمكانیةتحدید بغیة  التقییم النھائيواستخدامھا في النتائج  یتم تدوین •
اجتیاز الدورة ) والمستفیدات الفعلیاتإلى العمل مع التشریحیة من العمل مع النماذج  :التدریبیة (على سبیل المثال

ویستخدم بشكل رسمي لتقییم "تقییم التدریب" بـ التقییم النھائي  وغالباً ما یوصف التدریبیة في نھایة المطاف.
 .معینةأوقات  لتقدم الذي یحرزه المتدرب فيوتوثیق ا

والقوائم  التحریریةالمعرفة  اتتقییم ة فيثلتممیجب اّال یقوم المدربون بتعدیل أٍي من أدوات التقییم والمالحظة: 
ھذه األدوات والتحقق من صحتھا من قبل مجموعة من إعداد تم  ومعاییر األداء، ألنھالسریریة ا مھارات المرجعیة لل

األدوات تقدم ھذه موحد وأن معیاري وبأسلوب  المھارات ضمان تطویر وتقییمتأكید وذلك لوالمختصین براء الخ
 الدورة التدریبیة.في نھایة  وحصولھم على المؤھل لقیاس كفاءة المتدربین ةالوسائل الدقیق

 

 
  التقدیمیةالعروض في مھارات الفعالة الستخدام ا

تعلیمي المناخ التقدیمیة، في حین أن توطید ال العروضالفعالة في مھارات الم استخدامن األھمیة بمكان وجوب 
نظراً لمعلومات وذلك وطریقتھ في توصیل االمدرب أسلوب على یعتمد بشكل كبیر أثناء التدریب والحفاظ علیھ 

ن فإ، تدریبیةدورة  في أي و .ھایسعى لتمھید سبل سیرو التدریبیةیبین مسار الدورة  السریريالمدرب إلى أن 
العروض  المستخدمة فيبعض التقنیات الشائعة  یأتيفیما  یردو .أھمیتھا توصیل المعلومات یوازي كیفیة

 الفعالة: التقدیمیة
 والمحتوى الرئیسيالمقدمة و الجلساتأھداف  تتضمن، التي خطة واستخدام مالحظات المدربینال إتباع 

 والتقییم. والموجز عیة والبصریةالسم واألنشطة واإلشعارات الستخدام الوسائل
 العدید من وبما أن . للمتدربین الفھممیسرة وتسھیل عملیة طرق تقدیم المھارات وتناول األنشطة ب

ینبغي على  والمختصرات الخاصة بالمواضیع الجدیدة، المصطلحاتالمفردات وملّمین بالمتدربین غیر 
محاولة ربط وجدیدة لغویة  ضافة إلى وضع صیاغةباإلالكلمات والتعابیر المألوفة استخدام المدربین 

 . التقدیميالمتدربین ذھنیاً أثناء العرض 
 قراءةلــ " التواصل البصري. استخدم مع المتدربین(التواصل بالعین)  االستمرار في التواصل البصري" 

مع المتدربین  القة الطیبةإلقامة العحد التقنیات الممتازة أوھذا یعد  المتدربین، أوجھالمرتسمة على تعابیر ال
 .بشكل جید المحتوىساعدھم على فھم الكیفیة التي ست التي تبینوالحصول على التغذیة الراجعة 

  والتغییر في حجم  ،بوضوح كستماع إلییستطیع المتدربون الذین في المقاعد الخلفیة االرفع الصوت كي
یؤدي  يالشرح والتقدیم بصوت رتیب والذدي تفا، ومھانتباھوحّدة ووتیرة ونبرة الصوت لالستحواذ على 

 ال محالة إلى إغفاء ونوم المتدربین.
  تشتیت تؤدي إلى التي قد  المتكررة أو اإلیماءاتوالعبارات ستخدام اللھجة العامیة أو الكلمات اتجنب

 .      بشكل كبیر ھاستخدامحال ااألذھان 
 ونشاط والتحرك بحیویة  ةبتساماالإظھار ل من خالأھمیتھ واإلشادة بلحماس تجاه الموضوع ا اءإبد

 معنویاتعلى  مباشرٍ  تأثیرٍ  اوذ إیجابيٍ حماس وتفاعل المدرب ، وبھذا یعتبر والتفاعل مع المتدربین
 المتدربین. 

 من كل قربھ القاعة یساعد على ضمان  أرجاءإن تحرك المدرب في  .التدریب قاعة أرجاءتحرك في ال
مواصلتھم وبالشجاعة المتدربین التدریبیة مما یؤدي إلى شعور  الدورةسیر  أثناءمعینة ت افي أوق متدرب

 .البصري مع مدربھمتصال الل
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 المحتوى األساسي استیعاب لتعزیز  التقدیميأثناء العرض مناسبة البصریة والسمعیة الوسائل ال استخدام
 تبسیط المفاھیم المعقدة. فيأو المساعدة 

 واألكثر تحدیاً  البسیطةاألسئلة توجیھ في طرح و الشعور بالثقة . 
 التقدیميللمتدربین وذلك خالل العرض  تقدیم التغذیة الراجعة اإلیجابیة . 
 تعزیز المناخ التدریبي اإلیجابي وتساعد المتدربین كي یتم خلق وقدر اإلمكان بم أسماء المتدربین استخدا

 المتحدث.  إلىتركیزھم  توجیھفي 

 القصص الفكاھیة أو التدریب موضوع ا بصورة إیجابیة فیما یتعلق بروح الفكاھة واستخدمھاء إبد)
أو الرسوم أو على اللوح الورقي القالب، الشفافة وعرضھا على جھاز عرض الصور الرسوم المتحركة 

 ).علیھاالتعلیقات  كتابةالمتحركة والتي یطلب من المتدربین 

  المختلفة العدید من المواضیع  قدیمي یتم مناقشةالتأثناء العرض . المواضیعنتقال السلس بین االتھیئة
وفي حال قام المدرب باالنتقال المفاجئ من موضوع إلى آخر  وربما تكون وثیقة الصلة بمواضیع التدریب.

تتوافق مع بعضھا البعض عند وضعھا المواضیع المختلفة  وغیر مدركین بأنن مرتبكین ودربتیصبح الم
بین تأكید سالسة االنتقال إلى الموضوع التالي  االنتقالقبل المدرب  في إطاٍر أكبر؛ لذا ینبغي على

 :   ، وفي ھذا السیاق من خاللالمواضیع
  ٍمقتضٍب. تقدیم موجز 
 طرح مجموعة من األسئلة. 
 ممارسة.ربط المحتوى بال 
 إلخ)..االدوار  / تمثیلو لعبأحالة، دراسة التطبیقات (تمرین ستخدام ا .. 

  ًارتداء المالبس المناسبة  هفي مظھر اً إیجابی المدرب مثالً  یضرب. ینبغي أن ذى بھیحت فعاالً  كن مثال)
الوقت المحدد بدء واختتام الدورة في ولدورة) واالھتمام باالحماس  إظھار( الحسن السلوكإبداء ووالمھندمة) 

 .بحسب جدول اإلطار الزمني للدورة
 
 
 

 صناعة القرار اإلكلینیكيوالتدریب على  التعلیم
 

إصدار األحكام فیما بن والماھر الصحیة الرعایةحیث یقوم مقدمو اتخاذ القرارات السریریة ھي عملیة منھجیة   
إال أنھ یمكن ، ھذه العملیة برمتھا تدریسمن صعوبة بالرغم و. تھاومعالج ھاتشخیصالمستفیدة ویتعلق بحالة 

على التدریب إجراء و النقاشى تبسیط عملیة خطوات والتي من شأنھا أن تعمل علتقسیمھا إلى مجموعة من ال
 ةمدى قدر ینبغي علیھ تحدید االنشطة التدریبیة والتقییماتیسعى لتیسیر أداء المدرب وبما أن  مبین أدناه.ال النحو

 مجموعة منیستطیع المدرب أن یوظف  وبناًء على ذلك المستوى ؛السریري القرار  ةعافي عملیة صنالمتدربین 
 . ُسبلھاومساعدتھم على اكتشاف  القرار اإلكلینیكي ةعاعملیة صنفي المتدربین ت التي تقحم استراتیجیاال
  فترة  ھذه الخطوة أثناء یمكن إجراء ،بعد الوالدة لّوالبخدمات تركیب التقدیم  عملیةفي  –البیانات وجمعالتقییم

تحدید األسباب  :جین) أو الفحص (مثاالً لزول حول النوایا اإلنجابیةالتدریب  :(على سبیل المثال تقدیم المشورة
 ).المنع وسیلةالتي تحول دون استخدام الطبیة 

  بعد ھذه الخطوة  یمكن إجراء ،بعد الوالدة لّوالبتقدیم خدمات تركیب العملیة في  –البیاناتتشخیص أو تفسیر
یمكن  كوسیلة لمنع الحمل لّوالبختارت الاالمرأة التي بأن  لتحدید ا مثالً:والفحص استكمال تقدیم المشورة 

 ).تركیبھ لھا بأمان بعد الوالدة
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  تشتمل ھذه الخطوة قد ،بعد الوالدة لّوالبتقدیم خدمات تركیب العملیة في ـــ الرعایةالتخطیط أو تطویر خطة 
إطالع الوالدة على المخاض وغرفة ن في واإلخصائی وبھذا یصبحسجلھا الطبي  فيختیار المرأة اعلى توثیق 

 ستخدام. جاھزة لالبأنھا و الضروریةالتجھیزات توفیر كافة األدوات وأو ضمان  المستفیدةباختیار ووعي 
  من ھذه الخطوة تتكون ، بعد الوالدة لّوالبتقدیم خدمات تركیب العملیة في التدخل أو تنفیذ خطة الرعایةـــ

م تأكید خیارھا ثورة صحیحة وابتداًء بتأكید حصول المستفیدة على المشورة والفحص بص: التركیبعملیة 
 . التركیبتقدیم المشورة في مرحلة ما بعد ب وانتھاءً ة الفعلیالتركیب عملیة بواالستمرار 

 ھذه الخطوة  یمكن إجراء ،بعد الوالدة لّوالبتقدیم خدمات تركیب العملیة في خطة الرعایةـــ  تقییمتقییم أو ال
ھل المرأة تشعر  :الً مث( أسابیع بعد الوالدة 6إلى  4غضون ي الروتینیة ف ةالمتابعقیام المستفیدة بأثناء 

 .مشاكل؟) ةأی تعاني من؟ أو ھل اختیارھابالسعادة حیال 
 
 

یعون أن المتدربین ب متأكداً تكون في أن صناعة القرار اإلكلینیكي  للتدریب علىالھامة ة ستراتیجیاالوتكمن 
 كلینیكياإلالقرار  ةعاخطوات صنتنفیذ  . ومع أنخطوة خطوة وما یحدث في كلبخطوة  ةھذه العملیویعرفون 

 خذ ھذه الخطوات بشكل تخطیطيؤتُ نادراً ما بأنھ  ھ ینبغي على المتدربین أن یدركوا جیداً إال أن یتم بشكل متتابع
بین الخطوات وفقاً لما بشكل مستدیر بحیث یمكن للمدرب التنقل  متصلةعملیة  تعد بمثابةباألحرى ؛ وأو تسلسلي

 . الناشئة حتیاجات المختلفة أو المشاكلاالبحسب و أالسریریة الحالةالتغیرات الطارئة على تقتضیھ 
 

صناعة القرار اإلكلینیكي تتمثل في تقدیم أكبر قدر ممكن من الخبرة علیم رئیسیة أخرى في ت ستراتیجیةا وثمة
لمعرفة اإلكلینیكیة عنصراً أساسیاً في اباإلضافة إلى تعد  والتي، صناعة القرارالتدریب على في  والممارسة

 وفي ھذا السیاق ینبغي على المدرب أن: ؛صناعة القرارعملیة نجاح 

 المتدربین ویقحمھم في الممارسة على مجموعة واسعة ومتنوعة من حاالت المستفیدات وبقدر  یقدم
 اإلمكان.

 في أقرب وقت ممكن  شفى مثالً)ة (العیادة أو المستاإلكلینیكی یمارسون في الوضعیةالمتدربین  یجعل
 الخبرة. التي تساعدھم على اكتساب ةالدقیقبالتعلیمات  وتزویدھم

 لھم الفرصة والوقت الستخالص  یتیحوأن  ةالمنظم یةستقاللالمتدربین اكبر قدر ممكن من اال يعطی
 . بعین االعتبار قراراتھم ویأخذاستنتاجاتھم 

 القرارات تلك مع اإلكلینیكیة الحاالت وذلك لمقارنة قراراتھم ات مثالً: حول دراس لمتدربین،ل تقدیم ندوة
 غیرھم.ھا التي اتخذ

 
 

 ةعاعملیة صن وممارسة كیفیة تطبیق بشأنالتغذیة الراجعة بالمتدربین  تزویدوأخیراً، ینبغي على المدرب 
على نحو أكثر فعالیة بدالً من في المستقبل ئھم أدا تقویةوھذا سیؤدي إلى  ؛معینةصحیة القرار اإلكلینیكي في حالة 

ن تحصل اإلجابة الخاطئة أفي الواقع، ینبغي و ." أم الةالصحیح اإلجابة" وا قد تعرفوا علىالتركیز على ما إذا كان
على  ةإلجابة الصحیحلالتي یتم تزویدھا تلك من وبصورة أكبر یجابیة إعلى تغذیة راجعة وعلى الفكرة الصحیحة 

 الخاطئة. الفكرة
 

التدریب. وقد تم موارد حزم التدریب في جمیع  معیناتالقرار اإلكلینیكي مثل  ةعاصن تعلیم ي توفیر أدواتینبغ
 تعزیز خاللالقرار من  ةعاصن التعلیم والتدریب علىتسھیل بھدف األدوار  / تمثیللعبب األداء المناطتصمیم 

القرار  ةعاعملیة صنغیر كافیة للتدریب على تعتبر لوحدھا  األدواتھذه  إال أن ،في العملیة الالزمةالخطوات 
 والتوضیحشرح الوطرح األسئلة و الفعالة إلثراء النقاشاألدوار ب القیامیجب على المدرب وعلیھ . يكلینیكاإل

 ذابما" :على سبیل المثالف –ھذه األدواتإحدى في كل مرة یتم استخدام واتخاذ القرارات  كیفیةلمتدربین حول ل
بعد الوالدة لیس  لّوالببأن تركیب ال نصحت المستفیدةال؟ لما ؤذلك الس طرحت على المستفیدة كنت تفكر عندما
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 ةاإلكلینیكی الوضعیةھذا النوع من التفاعل حتى ینتقل المتدربون إلى مرحلة ینبغي أن یستمر و "لھا؟ اً جید خیاراً 
 .المستفیداتللعمل مع 

 
مؤازرة المتدربین ومنحھم إذا تم الشروع في إال  لمھارات التي یصعب تعلیمھامن االقرار اإلكلینیكي  ةعاتزال عملیة صن ال

األدوات ستخدام اوذلك إما بالتدریبیة الدورة الفرص السانحة والتعلیمات القیمة للممارسة في وقت مبكر وبشكل مستمر منذ بدء 
فھم الالمتدربین على  ونالمدربذا یساعد وبھ المستفیدات،مع  الممارسةالتدریب أو من خالل  مواردحزمة المتضمنة في 

 المقدمة للمستفیدات.الرعایة  ستتحسن نوعیة وبالتالي. ذلك القرار اإلكلینیكي وتنمیة مھارتھم في ةعاعملیة صنواالستیعاب الكامل ل

 
 

 
تركیب اللوالب (األجھزة الرحمیة) بعد لیبیة الدورة التدرالمدرب: دلیل                                                                                                                                                   

 15–3الوالدة

  



 الجزء الثالث: نصائح للمدربین 
 

 اجراء انشطة التعلیم  
 

لج�ذب اھتم�ام المت�دربین وإع�دادھم  بمقدم�ةتنعقد أثناء الدورة التدریبیة   ینبغي أن تبدأ كل جلسة (أو نشاط تعلیمي)
أو ع�روض تقدیمی�ة  محاضرة توض�یحیةللتعلم والتدرب؛ ویمكن للمدرب بعد ھذه المقدمة تقدیم المحتوى باستخدام 

. كم�ا یمك�ن أو عقد أنشطة من خ�الل تقس�یم المت�دربین إل�ى مجموع�ات ص�غیرة أو غیرھ�ا م�ن األنش�طة التعلیمی�ة
أثن�اء الع�رض التق�دیمي لتش�جیع تفاع�ل المت�دربین والحف�اظ عل�ى اھتم�امھم؛ وینبغ�ي  لةط�رح األس�ئاستخدام تقنیات 

 للنقاط أو الخطوات الرئیسیة.   بخالصةعلى المدرب في نھایة المطاف اختتام العرض التقدیمي 
 

 

 تقدیم العروض التقدیمیة التفاعلیة 

 تقدیم العروض التقدیمیة 

عرض توضیحي أمراً حاسماً وبالغ األھمیة؛ فق�د ینھم�ك المت�دربون ف�ي التفكی�ر  تعتبر الدقائق القلیلة األولى في أي
عن مسائل أخرى ویتساءلون عن ماھیة الجلسة أو یكون لدیھم اھتمام قلی�ل ف�ي موض�وع الع�رض؛ وبالت�الي ینبغ�ي 

 :  متضمنة لآلتيالمقدمة أن تكون 
 

 لمتابعة المعلومات المقدمة.ربین االستحواذ على اھتمام المجموعة بالكامل وإعداد المتد 
 ین على توقعات المدرب.إطالع المتدرب  
  .المساعدة في تعزیز مناخ تعلیمي إیجابي 

 
من التقنیات واألسالیب التعلیمیة والتدریبیة من أجل تقدیم مجموعة متنوع�ة م�ن  یمكن للمدرب االنتقاء من بین عددٍ 

ن بالملل، وتتوفر العدید م�ن ھ�ذه التقنی�ات التمھیدی�ة یمتدرباألنشطة والتقنیات ومن أجل الحرص على عدم شعور ال
 بما في ذلك: 

 
 إن تقدیم الموضوع من خالل إعادة صیاغة األھداف بشكل بس�یط یبق�ى المت�درب مراجعة أھداف الجلسة :

 على علم وإطالع بما ھو متوقع منھ. 
 معرفة الس�ابقة للمت�دربین فیم�ا : یدرك المدرب الناجح والفاعل الطرح سلسلة من األسئلة حول الموضوع

یخص الدورة التدریبیة الحالیة ویشجع المتدربین على المساھمة بالمداخالت ویتیح لھم ال�رد عل�ى األس�ئلة 
 ومناقشة اإلجابات والتعلیق علیھا ومن ثم االنتقال إلى صلب العرض التقدیمي. 

 م��ر ع��دداً م��ن الجلس��ات لتغطی��ة : عن��دما یتطل��ب األمس��بقاً  رب��ط الموض��وع بالمواض��یع الت��ي ت��م أخ��ذھا
موضوع واحد، یتم ربط كل جلسة بمحتویات الجلسات السابقة؛ وھ�ذا م�ن ش�أنھ أن یض�من فھ�م المت�دربین 

بحی��ث  –حیثم��ا أمك��ن ذل��ك –التص��ال الجلس��ات وكیفی��ة ارتباطھ��ا بالموض��وع الع��ام. وی��تم رب��ط المواض��یع
 لي. تكون المراجعة أو الخالصة الختامیة مقدمة للموضوع التا

 ھناك أوقات من خاللھا یتسنى للمدرب مشاركة تجاربھ وخبرات�ھ الشخص�یة مشاركة الخبرات الشخصیة :
لخلق ج�واً مفع�م باالھتم�ام أو التركی�ز عل�ى نقط�ة الموض�وع أو تھیئ�ة الموض�وع لیف�ي بمتطلب�ات العم�ل؛ 

وی�تم اس�تخدامھا  فالمتدربون یستمتعون باالستماع إلى ھذه القصص طالم�ا وھ�ي تتعل�ق بموض�وع ال�درس
 فقط عندما یكون ذلك مناسباً.   

 یمك��ن رب��ط العدی��د م��ن المواض��یع التدریبی��ة رب��ط الموض��وع بالتج��ارب المس��توحاة م��ن الحی��اة العملی��ة :
بالح��االت الواقعی��ة الت��ي ش��ھدھا معظ��م المت��دربین؛ وم��ن ش��أن ھ��ذه التقنی��ة ج��ذب اھتم��ام وانتب��اه المت��دربین 

ألن الن�اس یتعلم�ون بش�كل أفض�ل م�ن خ�الل "رب�ط" المعلوم�ات الجدی�دة  مال�تعلُ فض�الً ع�ن تس�ھیل عملی�ة 
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بالمواد المعروفة؛ ویمكن استلھام ھذه التجربة من الحیاة الیومیة أو م�ن عملی�ة معین�ة أو اس�تخدام األدوات 
 والمعدات. 

  :ح��ل إن أنش��طة اس��تخدام دراس��ة الحال��ة أو المحاك��اة اإلكلینیكی��ة أو غیرھ��ا م��ن أنش��طة ح��ل المش��اكل
متعل�ق بموض�وع الت�دریب؛ ول�ذا ف�إن العم�ل ف�ي مجموع�ات والمشاكل تولي اھتماماً بوضع واقع�ي مح�دد 

 الموضوع ذات الصلة والتركیز علیھ.  بصغیرة یزید عموماً من االھتمام 
 ) اس��تخدام أجھ��زة لفی��دیو/ ال��ـ دي ف��ي ديDVD( یمك��ن  أن أو الوس��ائل الس��معیة والبص��ریة األخ��رى :

 لوسائل السمعیة والبصریة ویخلق االھتمام في الموضوع ذات الصلة. یحفز استخدام ا
 وج�ود معظم ال�دروات التدریبی�ة اإلكلینیكی�ة  تتطلب: تقدیم عروض توضیحیة وتقدیمیة في قاعة التدریب

الت��ي م��ن ش��أنھا عموم��اً أن تزی��د م��ن و المس��تخدمة أثن��اء الش��رح التوض��یحيالمع��دات واألدوات والتقنی��ات 
 ربین. اھتمام المتد

 یول�د لع�ب/ تمثی�ل األدوار والمحاك�اة اھتمام�اً كبی�راً م�ن خ�الل استخدام لعب/ تمثی�ل األدوار أو المحاك�اة :
 اإلشراك المباشر للمتدرب وبالتالي یمكن االستفادة منھا في تقدیم المواضیع ذات الصلة. 

 ع ذات الص�لة عن�دما یض�ا: س�یزداد اھتم�ام المت�دربون ف�ي الموربط الموض�وع بخب�رات العم�ل المس�تقبلیة
یشاھدون العالقة ب�ین الت�دریب واألعم�ال الت�ي یمارس�ونھا؛ ول�ذا یس�تطیع الم�درب االس�تفادة م�ن ھ�ذا ع�ن 

 طریق ربط أھداف ومحتوى وأنشطة الدورة التدریبیة بحاالت العمل الحقیقیة. 
 
 
 

 استخدام تقنیة طرح األسئلة
 

 یمكن استخدام األسئلة في أي وقت من أجل: 
 یم الموضوع؛تقد 
  زیادة فعالیة المحاضرة التوضیحیة؛ 
  تعزیز استنباط األفكار؛ 
   .تكملة عملیة النقاش 

 
 

 استخدام مجموعة متنوعة من تقنیات طرح األسئلة للحفاظ على اھتمام المتدربین وتفادي نمط التكرار. 
 

 ل�راغبین ف�ي اإلجاب�ة عل�ى ھ�ذا : إن فائدة ھذه التقنیة تتیح الفرصة ألولئ�ك اطرح سؤال للمجموعة بالكامل
النوع من األسئلة، إال أن بعض المتدربین قد یستولون على المشاركة في المحاض�رة ف�ي ح�ین أن ال�بعض 

 اآلخر قد ال یشارك. 
 یدرك المت�درب أن الس�ؤال س�یوجھ إلی�ھ توجیھ سؤال إلى متدرٍب محدٍد والنداء باسمھ قبل طرح السؤال :

الس��ؤال ویق��دم اإلجاب��ة وفق��اً ل��ذلك. وم��ن مس��اوئ ھ��ذه التقنی��ة أن��ھ حالم��ا ی��تم وبالت��الي یس��عى للتركی��ز عل��ى 
 استھداف متدرٍب محدٍد وتوجیھ السؤال إلیھ، قد ال یركز المتدربون اآلخرون على السؤال المطروح. 

 ینبغ�ي عل�ى جمی�ع المت�دربین طرح السؤال والسكوت لبرھة ومن ثم توجیھ ھ�ذا الس�ؤال لمت�درب مح�دد :
للسؤال في حالة إلزامھم بتقدیم اإلجابة. والش�يء الس�يء ف�ي ھ�ذه التقنی�ة أن المت�درب ال�ذي تلق�ى االستماع 

 السؤال قد یكون شارد الذھن وبالتالي یُطلب من المدرب إعادة السؤال. 
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لم�اھر تتمثل النقطة الرئیسیة في طرح األس�ئلة عل�ى المت�دربین ف�ي تف�ادي ال�نمط الرتی�ب؛ وبالت�الي یق�وم المت�درب ا
باستخدام جمیع التقنیات المذكورة آنفاً للتنویع والحفاظ على اھتمام وانتباه المتدربین؛ وھناك تقنیات أخ�رى تتض�من 

 : ما یأتي
 تعتب�ر ھ�ذه التقنی�ة أم�راً محف�زاً وقوی�اً، كم�ا تس�اعد عل�ى مناداة المتدربین بأسمائھم أثن�اء ط�رح األس�ئلة :

 .ضمان اشتراك ومشاركة جمیع المتدربین
 تع��زز ھ��ذه التقنی��ة م��ن الثق��ة اإلیجابی��ة للمت��درب وتض��من ب��أن بقی��ة تك��رار إجاب��ة المت��درب الص��حیحة :

 المجموعة سمعت اإلجابة. 
 من أجل الحف�اظ عل�ى مش�اركة المت�درب ف�ي الموض�وع. وق�د  توفیر التعزیز اإلیجابي لإلجابات الصحیحة

أو استخدام المتدرب كمساعد أو اس�تخدام  یكون التعزیز اإلیجابي بشكل اإلطراء أو عرض عمل المتدرب
 تعابیر الوجھ اإلیجابیة أو اإلیماءات أو غیرھا من األفعال غیر اللفظیة. 

 یتوج�ب عل�ى الم�درب إع�ادة الج�زء الص�حیح م�ن اإلجاب�ة اً عندما یكون جزء من إجابة المتدرب صحیح ،
 س المتدرب أو لمتدرب آخر.  وبعدئذ تحسین الجزء غیر الصحیح أو إعادة توجیھ سؤال ذات صلة لنف

 یتوجب عل�ى الم�درب ال�رد بش�كل غی�ر انتق�ادي وإع�ادة ط�رح عندما تكون إجابة المتدرب غیر صحیحة ،
 السؤال لتوجیھ المتدرب وارشاده لتقدیم اإلجابة الصحیحة. 

 س�ؤال ، یمك�ن للم�درب إتب�اع اإلج�راء الموض�ح أع�اله أو إع�ادة توجی�ھ العندما ال یحاول المتدرب اإلجابة
لمت��درب آخ��ر؛ وی��تم الرج��وع م��رة أخ��رى إل��ى المت��درب األول بع��د تلق��ي اإلجاب��ة المطلوب��ة وإش��راكھ ف��ي 

 المناقشة.   
 یتوج��ب عل��ى الم��درب تحدی��د اإلجاب��ة المناس��بة م��ن خ��الل االعتم��اد عل��ى الخب��رة عن��دما یس��أل المت��درب ،

فإذا ما تطرق السؤال إلى موض�وع  ؛الشخصیة وتقییم احتیاجات الفرد مقابل احتیاجات المجموعة بالكامل
 ذات صلة ولكن لم یتم مناقشتھ مسبقاً، یمكن للمدرب إما: 

o اإلجابة على السؤال واالنتقال إلى الخطوة التالیة.   
o  .اإلجابة بسؤال آخر وبالتالي بدء المناقشة حول الموضوع ذات الصلة 

 
 

 تلخیص العروض التقدیمیة 
 

وى الع��رض التق��دیمي وتق��دیم مراجع��ة لنقاطھ��ا الرئیس��یة؛ وینبغ��ي أن تك��ون ی��تم اس��تخدام الخالص��ة لتعزی��ز محت��
 الخالصة: 
 موجزة؛ 
 تجمع النقاط الرئیسیة معاً؛ 
  .تُشرك المتدربین 

 
 یتوفر للمدرب العدید من التقنیات الخاصة بالخالصة، ومنھا: 

 
 لمضمون التعلیم�ي وق�د یمنح المتدربین فرصة لتوضیح فھمھم حول ا .الطلب من المتدربین طرح أسئلتھم

 ینجم عن ھذا نقاش مستفیض ومفعم بالنشاط یركز على تلك المجاالت التي تبدوا ذات صعوبة أكثر. 
 والت��ي ترك��ز عل��ى النق��اط الرئیس��یة للع��روض التقدیمی��ة بھ��دف مس��اعدة  ط��رح أس��ئلة عل��ى المت��دربین

 المتدربین على تلخیص ما سمعوه واستوعبوه للتو.
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  یم��نح المت��دربین فرص��ة إلثب��ات وتوض��یح فھمھ��م للم��ادة؛ وی��تم اس��تخدام  .أو امتح��انإدارة تم��رین تطبیق��ي
األسئلة بع�د التم�رین أو االمتح�ان كأس�اس للمناقش�ة م�ن خ�الل طل�ب اإلجاب�ات الص�حیحة وتوض�یح س�بب 

 صحة كل إجابة. 
 

لقی�ام باندما یسمح الوقت یقدم بعض التنوع لمراجعة المعلومات، ع استخدام لعبة تنافسیة لمراجعة النقاط الرئیسیة
ب��ذلك؛ فإح��دى اللع��ب الش��ائعة ھ��ي القی��ام بتقس��یم المت��دربین إل��ى ف��ریقین وتحدی��د وق��ت لك��ل فری��ق لوض��ع أس��ئلة 

عل�ى  للمراجعة، ومن ثم السماح لكل فریق بطرح األسئلة على الفریق اآلخر؛ ویكون المدرب بمثابة الوسیط لیحكم
نقاط للفریقین؛ وقد تكون ھذه اللعبة تحفیزیة للغایة وف�ي نف�س الوق�ت تع�د قبول األسئلة وتوضیح اإلجابات وتسجیل 

   بمثابة خالصة ممتازة. 
 
   
 

 تیسیر مناقشات المجموعة 

ھ وأفك�اره ویق�وم ئ�الت�ي یط�ور م�ن خاللھ�ا المت�درب معظ�م آرا طریق�ة م�ن ط�رق التعل�یم الجماعیةشات انقالتعتبر 
ال�ذي  یرش�د المت�دربین ویس�عى إل�ى  بمثابة  الُمیٍّس�ر  د أن یظھر المدرب بطرح األسئلة وتقدیم اإلجابات، والمعھو

 النقاش. تطویر
 :الحاالت اآلتیةداً إذا تم عقده في مفیاعي الجم نقاشال یعتبر
 تقدیميالعرض التام تخا عند. 
  فیدیوال مقطع توضیحي على جھازبعد مشاھدة. 
  التدریب العمليالممارسة ولسة أو مھارات جتوضیحي للمھارات اإلكلینیكیة  شرحعقب. 
  كلینیكیةاإلمحاكاة عبر البعد استعراض دراسة حالة أو. 
 األدوار / تمثیلبعد لعب. 
  معرفة مسبقة أو خبرة ذات صلة بالموضوع لدي المتدربینكون توقت آخر عندما أي 

 
 أي نق��اشمحاول�ة إج��راء ة عن��د م��ا تك�ون فعال�� م�ن المتص��ور أن یتحق�ق الق��در القلی��ل م�ن النت��ائج اإلیجابی��ة أو غالب�اً 

وعل�ى النق�یض م�ن  عقیم�ة؛ یؤدي إلى مناقش�ةبین المتدربین ذوي المعرفة والخبرة المحدودة والذي بدوره  جماعي
تثیر اھتم�ام س�ة المنبثق�ة المناقش�أن م�ن الم�رجح فإن�ھ الموضوع، أكثر تثقیفاً ودرایة ب نوذلك، في حال كان المتدرب

 : للقیام بــ ھذا التفاعل فرصة سانحة للمدرب. یتیح المشاركة الفعالةعلى  ھوتشجع رالتفكی ه علىحفزتو المتدرب
 اإلیجابیة تزوید المتدربین بالتغذیة الراجعة. 
  النقاط الرئیسیةالتركیز على. 
 قداتطویر مھارات التفكیر الن. 
  إیجابي یيمیمناخ تعلوخلق تھیئة. 

 
 اس�تراتیجیةعتبارھا باش الجماعي قاالنبنشاط  ل اتخاذ قرار القیامقب النظر في عدد من العوامل  المدربیجب على 

 : یة، ومنھامیتعل
 اً مت�درب 20إلى  15أكثر من  تحتوي علىالتي الجماعیة شات قانمن الصعوبة على المدرب األخذ بزمام ال ،

 . لمشاركةافرصة  متدربكل  والتي قد تفضي إلى عدم  منح
  تفاع�ل  التوض�یحیة وذل�ك بس�ببمحاض�رة من الوقت المخص�ص إللق�اء ال أكثر اً وقت عقد ھذا النقاشیتطلب

 .المتدربین على نطاق واسع وبشكل مكثف
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 الت��ي ت��م األھ��داف  ع��دم بل��وغو إل��ى االبتع��اد ع��ن الھ��دف المرج��واش ق��لنس��وء توجی��ھ الم��درب لی��ؤدي  ق��د
 .  لھذه الدورة وضعھا

  ف�ي  عدد قلی�ل م�ن المت�دربین عل�ى النق�اشویفرض وجوده، فقد یسیطر  لم یسیطر المدرب على النقاشإذا
 .االھتمام بالمشاركةن وخراآلحین یفقد 

 
م�ن آخ�ران نوع�ان یوج�د ، إح�دى الجلس�ات التدریبی�ةرك�ز عل�ى أھ�داف ی ال�ذي الجم�اعي ھذا النق�اشباإلضافة إلى 

 : المماثلة، وھي التدریب أنشطةاستخدامھا في والتي من الممكن  النقاشات
 اس�تخدام  لم�اذا یُفّض�ل(على سبیل المث�ال، ي میتعل نشاط/ حدثحول  المتدربینأسئلة  ولویتنا العام النقاش

 طریقة واحدة لشق العجان طرق (التوسعة الرحمیة) لتسھیل الوالدة عن بقیة الطرق؟)
 أعض�اء  طرح األسئلة وتلقي اإلجابات م�ن ةجلسال حیث یتولى فیھا رئیس على مائدة مستدیرة نقاش ندوة

 متدربین.وال اللجنة
 

 التالیة: النقاط الرئیسیة، ینبغي علیك اتباع ناجح جماعي إجراء نقاشلضمان 

 ط�اوالت تكون ھیئ�ة ال التفاعل (على سبیل المثال،  على المقاعد بطریقة تشجع المتدربین وتُحِمُسھمب تر

 )بعضھم البعض نوالمتدربواجھ یمربع أو دائرة بحیث  وأ U على شكل حرف والمقاعد

 لمقدمةسردك ل أثناء الموضوعى أشر إل. 

   إلى المتدربین. الُمیَسِّرمن  المحادثةسیر حول 

 عند الضرورةفقط وتدخل  قم بدور الحكم. 

 .  یتبادالن جانبي الحوار في ھذه المناقشةو رادیكا  امثال: "من الواضح أن سیم
 ....."أن  ینأنك تشعر فكما یبدواتوضیح موقفك. أحاول أن حي لي ، اسماسیممعذرة 

  بشكل دوري للنقاشلخص النقاط الرئیسیة. 

 نقاشنا...."في الواردة لخص النقاط الرئیسیة واحدة ثم نھنا لدقیقة  مثال: "دعونا نتوقف  

  الموضوع قاش في إطارنال استمرارتأكد من. 

 بي.اإلیجاومن ثم قدم التعزیز  متدربمساھمات كل  ماستخد 

 " .المجموعةمع  كلك مشاركت شكرروزمینا. أ، وضوعفي صمیم الم نقطة ممتازة همثال: "ھذ

 المتدربینبین  خفف من حدة الجدال . 

 ین على المشاركةدربشجع جمیع المت. 

  النقاشمجمل على  ھیمنة أحد المتدربینتأكد من عدم. 

 المذكور في المقدمة ھدفبالملخص ربط ال الُمیَسِّرة، وینبغي على ألفكار الرئیسیا لخصبم قاشاختم الن. 

 جلسة استنباط األفكار تیسیر  

، وغالب�ا م�ا تس�تخدم فك�ر واإلب�داعتحفیز الیمیة الرامیة إلى تعلال ات ستراتیجیتعتبر جلسة استنباط األفكار إحدى اال
 ط��رح وت��داول اآلراء  لجلس��ة اس��تنباط األفك��ار ف��يالغ��رض الرئیس��ي ویكم��ن ش��ات الجماعی��ة. قام��ع الن متزامن��ة
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 ف��ي قائم��ة، ة وتس��جیلھا جمیع��اً أو مش��كلة مح��ددمع��ین ل البدیل��ة الت��ي ترك��ز عل��ى موض��وع الحل��وإیج��اد أو  واألفك�ار
 .جم�اعي نق�اشٍ تشكل األساس إلجراء أنھا أو  ما ھا مقدمة لموضوعأن عتبارعلى ایمكن استخدام ھذه القائمة بحیث 

  .بالموضوعتبطة بعض المعلومات األساسیة والمرین دربالمتوتقتضي جلسة استنباط األفكار أن یكون لدى 

 

 :جلسة استنباط األفكار إجراءتسھل والتعلیمات التي سرشادات اإل یما یليفو

  القواعد األساسیة إرساء 
مقبول��ة كون تس�� واآلراء األفك��ارس��نتبع قاع��دتین أساس��یتین: أن جمی��ع  خ��الل جلس��ة اس��تنباط األفك��ار ھ��ذهمث��ال: "

؛ ف�ي أي وق�ت م�ن األوق�اتن ث�م س�نناقش أو ننتق�د أي فك�رة وم� ،الق�البال�ورقي  الل�وح وسیقوم ج�یم بت�دوینھا عل�ى
أي أس�ئلة؟ إذا ل�م  ل�دیكم . ھ�لنقط�ة عل�ى ح�دةسنعود ونن�اقش ك�ل  قائمة من االقتراحات، حصولنا علىبعد و ،الحقاً 

 ".... نــیك
 الموضوع أو المشكلة نعالإ 

. نا المتبعةقواعدآلرائكم بحسب نجري استنباط ألفكاركم وشحذ مثال: "خالل الدقائق القلیلة القادمة سوف 
ومعاییر األھلیة الطبیة بعد الوالدة  لّولبالصحیة لتركیب الموانع المؤشرات و"ال  یتعلق بــموضوعنا الیوم 
ھذه ابة كتبماریا وستقوم  ،مؤشر واحد على األقل فيالعالمیة. "أرید من شخص أن یفكر لمنظمة الصحة 

 ..." ؟ نعم، جویل....أن یكون أوال من یرغبمناقشتھا في وقت الحق.  حتى نتمكن من سبورةعلى الالمؤشرات 
 ؛ فھ�ذا س�یمنع التك�رار بكتابة األفكار والمقترحات على اللوح الورقي القالب أو عل�ى الس�بورة ارستمراال

ویجع��ل المت��دربین أكث��ر تركی��زا عل��ى الموض��وع. باإلض��افة إل��ى أن تل��ك البیان��ات المدون��ة س��تكون مفی��دة 
 .حین الوقت لمناقشة كل بندعندما ی

 المش��اركات وتعزی��ز م��ن أج��ل تش��جیع المزی��د م��ن  ز التغذی��ة الراجع��ة االیجابی��ةی��عزتك المت��دربین واش��رإ
 .  المدخالت

 للمساعدة على تحفیز طرح أفكار إضافیة األفكار واالقتراحات المكتوبة بشكل دوري ةراجعم . 
 وتوضیح المقبولة منھا ة المقترحاتم جلسة استنباط األفكار من خالل مراجعة كافااختت. 

 

 تسھیل انشطة المجموعات الصغیره

ك�ل مجموع�ة تتكون  حیث، مجموعات صغیرةاألوقات خالل التدریب إلى عدة المتدربین في كثیر من م یسیتم تقس 
 :أمثلة من أنشطة المجموعات الصغیرةوفیما یلي . متدربین 6–4عادة من 
 مقط�ع أو ش�فویا أو م�ن خ�الل ع�رض د یقدمھا المتدرب إما بشكل مكت�وب ، التي قحالة التفاعل مع دراسة

 .فیدیو أو الشرائح
 ات األخرى.المجموع كافة األدوار داخل المجموعة الصغیرة وعرضھ على / تمثیللعبلعداد اإل 
 درب الم�ھ قدم�ذي سبق وأن الو كلینیكیةاإل/ سیناریو إكلینیكي، كما ھو الحال في المحاكاة حالة التعامل مع

 .آخر أي متدربأو 
 المدرب باستخدام نماذج تشریحیة المشروحة والموضحة من قبلمھارة على إتقان ال التدرب. 

 
 : كما یليالعدید من المزایا  إلى تقدیمأنشطة المجموعات الصغیرة تسعى 

 من بعضھم البعضواالستفادة تعلم لل سانحة فرصة للمتدربین تیحت 
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 المتدربینجمیع  شركت 
 البعضھم بعضنتیجة تعرفھم على  المجموعة بین أعضاء العمل الجماعي بحب شعورالخلق ت 
 وجھات نظر متنوعة  تقدم 

 
 ال یتك�رر وج�ود المت�دربین ف�يص�غیرة، أات المجموع�إجراء أنشطة ال عندمن األمور المھمة التي ینبغي مراعاتھا 

إتباع بع�ض الط�رق المختلف�ة، ومنھ�ا  من خاللیمكن للمدرب إنشاء مجموعات صغیرة و المجموعة كل مرة.نفس 
 :في ھذا السیاق

 مجموعاتفي  المتدربین نــتعیی  
 تش�كیل ك�ل مجموع�ة م�ن بع�د ذل�ك ی�تم ... الخ، و "،3، 2، 1" المناداة بأرقامھم حصــر المتدربین وطلبھم

" ی�تم 2" یتم ضمھم في مجموعة؛ وكل من یحمل ال�رقم "1فكل من یحمل الرقم " ذوي األرقام المتشابھة، 
 الخضمھم في مجموعة ثانیة....

 بأنفسھم مجموعاتھمتشكیل طلب المتدربین القیام ب 
 المجموعة (أو اسمبكتابة رقم  طلب المتدربین القیام( 

 
بعم�ل أنش�طة المجموع�ة الص�غیرة كبی�رة بم�ا یكف�ي للس�ماح تنفی�ذ المس�تخدمة ف�ي  القاع�ة/ القاع�ات أن تك�ونینبغي 

 یس��تطیع أف��رادوالمع��دات) بحی��ث التش��ریحیة  نم��اذجالالكراس��ي والوس��ائل التعلیمی��ة (لط��اوالت ولترتیب��ات مختلف��ة 
 في أرجاءینبغي أن یكون المدرب قادرا على التحرك بسھولة كما  عمل دون إزعاج بعضھم البعض.المجموعات ال

ة قاع�� أص��غر ب��القرب م��ن حج��راتاس��تخدام  توفرھ��ا، ینبغ��ي وف��ي ح��اللزی��ارة ك��ل مجموع��ة.  الحج��رة التدریبی��ة
 حال�ةالدراس�ات وكل امشأنشطة حل العلى  من القیام بعملھاالمجموعات الصغیرة تتمكن حیث ة، بتدریب األساسیال
محاك�اة إكلینیكی�ة من  سیكون من الصعب إجراء أكثر األدوار. الحظ أنھ / تمثیللعبأداء المحاكاة اإلكلینیكیة أو  أو
 .واحد في آن / المنطقةالقاعةنفس ب
 

وتكتس��ي  مثی��رة لالھتم��امو متس��مة بط��رح التح��دیات ص��غیرةالمجموع��ات لألنش��طة المخصص��ة لتك��ون اأن ینبغ��ي 
 .المت�دربین العلمی�ةمناسبة لخلفی�ة تكون  بحیث، إلنھائھا فقط اً قصیر اً وقت تقتضي على أن، بالموضوع بارتباطھا

 محاكاة  أو دراسة حالة أو شكلةمربما تعمل على تعمل على نفس النشاط أو أن  كل مجموعة صغیرةكما أنھ یمكن ل
عن�دما و. ھبغض النظ�ر ع�ن نوع� ألداء كل نشاط ما تتاح مھلة محددةعادة و. مختلفة ر/ تمثیل أدواإكلینیكیة أو لعب

 دقائق من وقت النشاط أو عند انتھائھ.  5لھم  ىتبقتعندما مجموعات األمر كذلك، ینبغي تنبیھ الیكون 
 

 :كاآلتي جموعاتمالتعلیمات إلى الیمكن تقدیم 
 كتیب في 
  اللوح الورقي القالب على 
 الشفافة الشرائح على 
  ًمن قبل المدرب شفھیا 

   
 

 :یأتيعلى ما صغیرة المجموعة التعلیمات أنشطة تشمل  ما عادةً 
 االتجاھات 
 المتاح الزمن 
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  ر ادواأل / تمثیلحل أو لعبال أو لمناقشةل مشكلةأو حالة 
 األدوار مثیل/ تلعبفي حال ( المتدرب أدوار( 
  الجماعي للنقاش أسئلةطرح 

 
كبی�رة  ف�ي مجموع�ة مع�اً  بض�مھمالت�دریب اإلكلینیك�ي  یقوم مع�اوننش�اطھا، س� أداء م�نالمجموع�ات بمجرد انتھاء 

 : یتضمن النقاش استعراض ما یليقد ولمناقشة النشاط. 
 من كل مجموعة تقاریر 
 على األسئلة اإلجابات 
 صغیرةالمجموعات الفي وعرضھا على المتدربین  في كل مجموعةطویرھا التي تم ت األدوارتمثیل  /لعب 
 كل مجموعة توصیات 
  محاكاة اإلكلینیكیةفي حال ال( التطبیق العمليمناقشة( 

 
ی�تم ھ�ذا بأنش�طة المجموع�ات الص�غیرة. وتنفی�ذ عق�ب فعال مناقشة ملخص  بتقدیمالمدرب یقوم أن  الضروريمن   

 المنشود. لنشاطا المتدربین لھدفم ن فھاضم تأكیدو إنھاء النشاط
 

 

  فعال سریري إیضاحي شرح تقدیم 

جدیدة إكلینیكیة ة عند البدء بأي مھار اإلجراءاتكیفیة تنفیذ لتوضیح إتباع العدید من األسالیب والطرق  یمكن
 نھا: وم
  ط�وات ی�تم بواس�طتھا توض�یح كیفی�ة تنفی�ذ الخ مشاھدة مقطع فیدیووالصور أو  شرائح الرسوماتعرض

 ا طبقاً لمعاییر األداء المقبولة.وتسلسلھ
  الدة بعد الو لّوالبمثل جھاز/ نموذج المحاكاة اإلكلینیكي الخاص بتركیب ال النماذج التشریحیةاستخدام

 لتوضیح اإلجراءات والمھارات.
 مستفیدة ور والتجاوب كاللعب/ تمثیل األدوار بحیث یقوم المتدرب أو من یلعب دور المستفیدة بتمثیل الد

 الحقیقیة.
 ة (في العیادة أو یھا مع المستفیدات الفعلیات في الوضعیة اإلكلینیكؤتوضیح اإلجراءات الواجب أدا

 .المستشفى)
 
أسلوب/  باستخدام األنشطة إعدادعلى المدرب  یجبفإنھ  السریرياإلجراء المستخدمة في توضیح  األسالیب كانت مھماو

 ".الكل–الجزء–الكل"منھج 

  بالكامل من البدایة إلى النھایة حتى یتكون عند المتدرب تصور ذھني عن ھذا اإلجراء السریري  اإلجراء توضیح
 أو النشاط؛

  تھیئة اإلجراء اإلكلینیكيقبل تنفیذ المشورة تقدیم : على سبیل المثالم اإلجراء إلى أنشطة (یقستأو تجزيء ،
الخ) ویسمح بممارسة األنشطة الفردیة لإلجراء  جراء اإلكلینیكياإلالمستفیدة، المھام السابقة لھذا اإلجراء، تنفیذ 

 العملي؛

  بالكامل مرة أخرى ویسمح للمتدربین بممارسة اإلجراء من البدایة وحتى النھایة. اإلجراء اإلكلینیكيتوضیح 
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تخدام النماذج سواًء كان باس اإلجراء اإلكلینیكيأثناء إعداد وتقدیم الشرح اإلیضاحي واإلرشادي الخاص بتنفیذ 
 التشریحیة أو مع المستفیدات الفعلیات فینبغي على المدرب استخدام المبادئ التوجیھیة اآلتیة:

  القیام بسرد أھداف العرض التوضیحي قبل الشروع بتنفیذ اإلجراء ولفت انتباه المتدربین إلى ما یجب
 لخ.)علیھم القیام بھ (مثل: المداخلة باألسئلة والمالحظة الدقیقة ...ا

  ن جمیع المتدربین یستطیعون رؤیة الخطوات المتبعة.من أالتأكد 
 .عدم القیام بشرح المھارة أو النشاط بشكل خاطئ 
 والمواد المساعدة لتنفیذ اإلجراء في  تشرح اإلجراء بشكٍل واقعي وبقدر اإلمكان وذلك باستخدام األدوا

 ة المشابھة.یالوضعیة اإلكلینیك
 ملة بالتسلسل الصحیح وطبقاً لمعاییر األداء المعتمدة، وھذا یشتمل على شرح تنفیذ خطوات اإلجراء كا

الخطوات "غیر اإلكلینیكیة" مثل تقدیم المشورة قبل وبعد العملیة والتواصل مع المستفیدة أثناء الجراحة، 
 متبعاً الممارسات الموصى بھا للوقایة/ منع حدوث العدوى.

 یصعب علیھم الخطوات الصعبة التي أثناء الشرح للمتدربین والسیما  توضیح ما یتم تنفیذه في تلك اللحظة
 مالحظتھا.

 .طرح أسئلة على المتدربین إلبقائھم متیقظین ومشاركین 
 "تقدیم أمثلة على ذلك: "ما ھي الخطوة التالیة؟" "ماذا یحدث لو ....؟ 
 .تشجیعھم على طرح األسئلة وتقدیم االقتراحات 
 م مالحظة كل خطوة وفھمھا والتذكر بأن الھدف من الشرح ھو إكساب أخذ الوقت الكافي بحیث یت

 المتدربین المھارات ولیس استعراض المدرب لبراعتھ وسرعتھ.
 المعدات واألدوات كما ینبغي والتأكد بأن المتدربین قد شاھدو بوضوح كیف یتم التعامل معھا. ماستخدا 

 

الموضوعة خصیصاً لرصد السریریة  لمھاراتوائم المرجعیة لالقإضافةً إلى ذلك ینبغي على المتدربین استخدام 
 وھذا النشاط: لإلجراءات اإلكلینیكیة،األولي أداء المدرب أثناء الشرح 

 القائمة على الكفاءة.السریریة یّعود المتدربین على استخدام القوائم المرجعیة للمھارات 
  اإلجراء اإلكلینیكيیعزز الطریقة النموذجیة لتنفیذ. 
 ال یرتقي إلى درجة  –العالیة الخبرة أنھ من ذوي من الرغم على –المدرب  للمتدربین فكرة أن ِصلیُو

 .أدائھ على البناءة المالحظات قبول الكمال المطلق ویمكنھ
 

ینبغي على المدرب كقدوة یحتذى بھا المتدربون تطبیق ما یقوم بشرحھ (أي إتباع الطریقة المعیاریة/ النموذجیة 
على النحو المفصل في دلیل التدریب) وبالتالي، فمن الضروري أن یستخدم المدرب األسالیب المعیاریة. المعتمدة 

وكما یتوجب علیھ أثناء الشرح إظھار السلوك المعزز لذلك والتواصل الودي والفعال مع المستفیدات والكادر 
 الطبي لتعزیز الوصول إلى النتائج المنشودة.

 

 یة السریر إدارة الممارسات
أن یكون على درایة كاملة بمواقع تنفیذ  –ةلتحقیق االستفادة القصوى من الممارسة اإلكلینیكی –یجب على المدرب

ھذه الممارسات، وبصورة مثالیة ینبغي أن یكون المدربون من الكادر الطبي في المستشفى أو العیادة التي ستنعقد 
ى ذلك  فإن التعرف على مرفق الرعایة الصحیة قبل البدء بالتدریب فیھا الممارسة اإلكلینیكیة؛ وإذا لم یكن الحال عل
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والتغلب على أوجھ القصور في المرفق واإلعداد لتقدیم الخبرة التعلیمیة الطبي  ھاكادریتیح للمدرب بناء عالقات مع 
 ةممارسة إكلینیكی دائماً لضمان تجربة إن التخطیط الجید قد ال یكون كافیاً للمتدربین بأفضل وجھ ممكن؛ ومع ذلك ف

ناجحة. یستطیع المدرب في قاعة التدریب التحكم بالجدول الزمني واألنشطة إلى حد كبیر، في حین أنھ یتوجب علیھ 
أن یكون في حالة تأھب دائم في العیادة القتناص الفرص التعلیمیة غیر المخطط لھا التي قد تبرز في أي وقت وأن 

 لزمني وفقاً لذلك.یكون على استعداد لتعدیل الجدول ا

 

 مع المستفیدات: السریریةممارسة اإلجراءات 
المستفیدات،  اإلكلینیكیة مع اإلجراءات القیام بممارسةالسریریة  المھارات تطویر من النھائیة تتضمن المرحلة

الفعلي مع ألن الممارسة مع النماذج التشریحیة بغض النظر عن واقعیتھا ال یمكن أن تكون بدیالً إلجراء التنفیذ 
اإلنسان الذي یتمتع بالحیویة والتنفس والشعور وردود األفعال. وھناك مساوئ واضحة وجلیة عند إجراء 
 الممارسة مع مستفیدات فعلیات خالل التدرب على المھارات اإلكلینیكیة، فعندما یقوم ممارسون إكلینیكیون غیر

المضاعفات.  ارتفاع خطر حدوث دات للقلق الزائد أوفمن المحتمل تعرض المستفی تلك اإلجراءات ماھرون بتنفیذ
 المستفیدات الفعلیات إال مع وبقدر اإلمكان وعندما یكون ذلك مالئماً أّال یتم السماح للمتدربین بالعمل وعلیھ، ینبغي

 ذجومتسق مراراً وتكراراً من خالل التعامل مع النما صحیح یبرھنوا على أداء مھاراتھم وقدراتھم بشكل أن بعد
(األجھزة الرحمیة) بعد  لّوالبالتدریبیة الخاصة بتركیب ال الدورة ھذه وفي. المحاكاة وضع في أو التشریحیة

المتدربین  على جمیع األول وینبغي الیوم أسالیب التركیب في السانحة لتعلم الوالدة سیتم منح المتدربین الفرصة
 .المواقع اإلكلینیكیة یشرعوا بالعمل في أن مؤھلین للقیام بھ قبل اإلجراء وأن یكونوا ممارسة

 
وستساعد الممارسات التالیة على السریري یجب أخذ حقوق المستفیدات في االعتبار طوال فترة دورة التدریب 

 :السریريتأكید ضمان حمایة حقوق المستفیدات وبشكل روتیني أثناء التدریب 
  دة للفحص الطبي أو لإلجراء ویجب ستر یجب احترام حق الخصوصیة الجسدیة أثناء خضوع المستفی

 المستفیدة بالشكل المناسب في جمیع الفحوصات واإلجراءات.
 خالل علیھا تم الحصول معلومات مراعاة حق المستفیدة في الخصوصیة والسریة وعدم إفشاء أيٍ  یجب 

ة المستفیدات إعادة طمأن وینبغي اإلجراءات، أو الجسدي أو عن تاریخ مرضھا أو الفحص المشورة تقدیم
 في الفعلیة عندما یتم استخدام الحاالت وقد یكون من الصعب الحفاظ على ھذه السریة بھذا الخصوص.

 ھذه مثل ولذلك یجب أن تتم دائماً  واالجتماعات اإلكلینیكیة؛ الحالة دراسات مثل التعلیمیة التمارین
األخریات من استراق السمع وكما  والمستفیدات ال یتمكن الكادر الطبي بحیث مكان خاص النقاشات في

 .ینبغي عدم ذكر أو اإلشارة إلى اسم المستفیدة
 ن ین واألفراد المتدربیینبغي أن تكون المستفیدة على علم بدور كل فرد مشارك في التركیب (مثل المدرب

تنظیم والكادر الطبي المساند) وذلك أثناء تلقیھا المشورة أو الخضوع للفحص الطبي أو تلقیھا خدمات 
 األسرة بعد الوالدة  

  ،یجب أخذ اإلذن من المستفیدة قبل أن یقوم المتدرب اإلكلینیكي بالمعاینة أو المساعدة أو أداء أي إجراء
ومن المھم أن تفھم كل مستفیدة وتعي حقھا في رفض الحصول على الرعایة من قبل المتدرب 

أو رفض تقدیم الرعایة للمستفیدة في حال رفضھا اإلكلینیكي. باإلضافة إلى أنھ ال ینبغي تغییر الموعد 
السماح للمتدرب اإلكلینیكي بالتواجد أو بتقدیم الخدمات وفي مثل ھذه الظروف یجب على المدرب أو 

 القیام بتنفیذ اإلجراء.الكادر الطبي أحد أفراد 
 كما ینبغي أن تكون  ینبغي على المدرب التواجد أثناء التعامل مع أیة مستفیدة في الوضعیة اإلكلینیكیة

المستفیدة على علم بدور المدرب؛ ویجب على المدرب أن یكون على أھبة االستعداد للتدخل في حال 
 تعرض سالمة المستفیدة للخطر أو عبرت عن انزعاجھا من الخدمة.

 رس�ة یجب أن یكون المدرب شدید الحرص والدقة في كیفیة تقدیم التوجیھیات والتغذیة الراجعة أثن�اء المما
م��ع المس��تفیدات، بحی��ث تتط��رق التوجیھ��ات التص��حیحیة بحض��ور المس��تفیدة إل��ى األخط��اء فق��ط الت��ي ق��د 
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للمس��تفیدة والمت��درب  اً تتس��بب ف��ي إزع��اج المس��تفیدة؛ كم��ا أن كث��رة التعلیق��ات الس��لبیة ق��د تخل��ق اض��طراب
 اإلكلینیكي.

 دریب اإلكلینیكي، فعلى سبیل المثال ینبغي اختیار المستفیدات بعنایة لتأكید ضمان مالئمتھن ألغراض الت
ال یتوجب على المتدربین الممارسة مع المستفیدات "من ذوات الحاالت المعقدة" حتى یصبحوا متقنین 

 .اإلجراء اإلكلینیكيفي تنفیذ 
 

 

 خلق فرص للتدریب والتعلیم

 التخطیط للتدریب والتعلیم

صحیة وستقدم الخطة االھتمامات الیومیة التي على المدرب وضع خطة لكل یوم یقضیھ في مرفق الرعایة ال
تتوافق مع األھداف التدریبیة والتعلیمیة وتساعد على التأكید من أنھ سیتم تناول جمیع المھارات المطلوبة بشكل 

 كاٍف وعلى المدرب أخذ النقاط اآلتیة بعین االعتبار أثناء إعداد الخطة:

 لینیكیة واالبتداء من المھارات األساسیة إلى المھارات األكثر ینبغي التدرج في تقدیم مھارات الممارسة اإلك
تعقیداً، وھذا لن یساعد على تأكید ضمان سالمة وجودة الرعایة المقدمة من قبل المتدربین فحسب وإنما 

 قدرتھم وكفاءتھم في تنفیذ المھارات األساسیة.على سیمكنھم أیضاً من اكتساب الثقة بأنفسھم بحیث یبرھنون 
  وینبغي على المدرب أن یكون في حالة بعد الوالدة لّوالبالفرص لتركیب ال بعض تحدید أو توقع مكنیال .

كما ینبغي علیھ قبل كل  تأھب لتحدید الحاالت اإلكلینیكیة المالئمة ویقوم بتوزیعھا على المتدربین بالتساوي،
ذات أھمیة خاصة حتى یتسنى تكلیف كن تقد ة إشعاره بأي مستفیدالكادر الطبي ممارسة یومیة أن یطلب من 

؛ ویمكن عمل ذلك عبر التأكد من أن جمیع الفرق اإلكلینیكیة في أقسام المخاض االمتدربین للتعامل معھ
 والوالدة أو أقسام ما بعد الوالدة على علم بأنھ یتم تنفیذ ذلك التدریب اإلكلینیكي.

 

 :الفرص بعین االعتبار، وھي على المدرب أخذ االستراتیجیات الرامیة إلى زیادة یجب
 قم بمراجعة سجالت النساء المتواجدات في قسم الوالدة لمعرفة ما  –بعد خروج المشیمة لّولبتركیب ال

بعد الوالدة، وحدد ما إذا كانت المرأة في المرحلة  لّوالبإذا قد تم تقدیم المشورة لھن بشأن تركیب ال
للمشاركة في النقاش حول وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة الكامنة من المخاض مالئمة بما فیھ الكفایة 

المتواجد في قسم المخاض عن التدریب وأطلب منھم استدعائك عند وصول الكادر الطبي وقم بإشعار 
 حاالت إضافیة طوال الیوم.

 مزمع قم بمراجعة الجدول الصباحي لحاالت الوالدة القیصریة ال –أثناء العملیة القیصریة لّولبتركیب ال
 على ھؤالء النساء كوسیلة لتنظیم األسرة بعد الوالدة. لّولبھا وتبین ما إذا كان قد تم عرض الؤإجرا

 قم بالعمل مع فریق رعایة ما بعد الوالدة أو استشاري ما بعد  –في وقت مبكر بعد الوالدة لّولبتركیب ال
ن في یالدة.(مالحظة: یجب على المدرببعد الو لّولبالوالدة للتعرف على المستفیدات المھتمات بتركیب ال

 الدورة تقدیم المشورة للنساء حول اھتمامھن باستخدام وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة.)
  حیث  المتدربون للعمل خالل ساعات المساء قد یضطرمن أجل الحصول على الخبرة اإلكلینیكیة الكافیة

 أو المدرب على بعد الوالدة، ویجب لّوالبركیب الت مھارات لتطویر فرصة توفر قد والتي الوالدات تحدث
 المتدرب في قسم المخاض عند الضرورة. اإلكلینیكیین مرافقة المتدربین من غیره

 في نفس الوقت وبشكل مریح في أي موقع من مواقع مرافق  قد یكون عدد المتدربین أكبر مما یمكن استیعابھ
ثة إلى أربعة متدربین بحد أقصى في الموقع الواحد دون الرعایة الصحیة. وبشكل عام یمكن استیعاب ثال

التأثیر على تقدیم الخدمات؛ وفي حال زاد عدد المتدربین فینبغي على المدرب وضع خطة لتنظیم التناوب 
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بینھم تسعى لوضع كل متدرب على قدم المساواة من حیث الوقت والفرصة في الممارسة اإلكلینیكیة. في ھذه 
ن الوقت في أربعة أماكن وھي على وبعد الوالدة، سیقضي المتدرب  لّوالبالخاصة بتركیب ال الدورة التدریبیة

 النحو اآلتي:
 المخاض والوالدة بما في ذلك الوقت اإلضافي الكتساب خبرة التركیب. قسم 
 بعد األسرة خیاراتھن لتنظیم حول للنساء الكتساب خبرة تقدیم المشورة الوالدة قبل ما عیادة رعایة 

 لوالدة.ا
 باختیار وسیلة لتنظیم  ةما بعد الوالدة الكتساب خبرة تقدیم المشورة للنساء الالتي لم یقمن قبل الوالد قسم

 األسرة بعد الوالدة.
 عیادة تنظیم األسرة لفھم معالجة المضاعفات واآلثار الجانبیة 
  تضمن خطة المدرب مجاالت أخرى ینبغي أن تباإلضافة إلى الممارسة الیومیة للمھارات اإلكلینیكیة المحددة

مثل الوقایة/ منع حدوث العدوى أو تقدیم اإلمدادات اللوجستیة للمرفق الصحي أو متابعة  مثیرة لالھتمام
 غیرھا، إال أنھا تلعب أو في القوائم المرجعیة مباشرة المواضیع ھذه أنھ ال یتم تقییم الرغم المستفیدات. وعلى

أن المتدربین قد  بعد الوالدة. وللتأكد من لّوالبذات الجودة العالیة لتركیب ال الخدمات توفیر في ھاماً  دوراً 
أولوا اھتماماً كافیاً بھذه المواضیع فإن على المدرب تصمیم ووضع األنشطة التي یتناولھا كل واحد منھم، 

 ومنھا في ھذا السیاق: 
 حي. ما ھي الممارسات المرفق الص في المستخدمة العدوى الوقایة/ منع حدوث ممارسات رصد

الموصى بھا التي یتم استخدامھا والتي ال یتم استخدامھا؟ وھل یتم استخدامھا بشكل مستمر وصحیح؟ 
 ولماذا یتم أو ال یتم استخدامھا؟

  قم بمراجعة سجالت تنظیم األسرة في المرافق الصحیة لألشھر القلیلة الماضیة لتحدید أنواع المستفیدات
كما یمكن الحصول على معلومات إضافیة مثل المضاعفات واآلثار الجانبیة األكثر  الالتي تم معاینتھن،

 شیوعاً وكیفیة معالجتھا.
 بعد الوالدة مع لّوالبلتركیب ال اإلكلینیكیة الممارسة فرص تكون فراغ عندما أوقات ھناك حتماً سیكون 

ة وتمارین تعلیمیة جاھزة مثل تلك ؛ ویجب أن یكون لدى المدرب أنشطة إضافیمعدومة أو المستفیدات قلیلة
ألن أخذ استراحة طویلة أو  وإن لم یكن ھنالك مستفیداتالمحددة في جدول المتدربین بمعنى مواصلة التعلیم 

 فترات خالل المعدة للمناقشة مغادرة موقع التدریب في وقت مبكر لیس بالخیار المقبول. وتتضمن التدریبات
 اإلكلینیكیة ما یأتي: لممارسةموقع ا عدم وجود المستفیدات في

  :العدوىحدوث منع الوقایة/ تحدید خطوات التمرین الثالث 
  :(األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة. لّوالباألسئلة الشائعة حول خدمات تركیب الالتمرین الرابع 
  سؤال وجواب. –مبادئ الوقایة/ منع حدوث العدوى التمرین الخامس: مراجعة 

 

 
 
 

 ة الصحیةفي مرفق الرعای
كما ورد فیما س�بق، ال یع�د التخط�یط االنف�رادي كافی�اً لض�مان ممارس�ة إكلینیكی�ة ناجح�ة وھن�اك ثم�ة اس�تراتیجیات 

 رئیسیة بإمكان المدرب استخدامھا في مرفق الرعایة الصحیة لزیادة احتماالت النجاح، وھي.
  ممارستھا وخالل كم مرة یتم للمھارات التي یمكن لكل متدرب  المراقبة بشكل فعالیجب على المدرب

 یعطى المتدرب تنفیذھا بحیث یكون لدى كل متدرب الفرص الكافیة لتطویر الكفاءة الالزمة. ینبغي أّال 
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بعد خروج المشیمة فُرصاً إضافیة للممارسة إال بعد إتاحة الفرصة  لّوالبالذي یبدي كفاءة في تركیب ال
على المدرب استخدام نموذج متابعة/ تتبع المھارات  لبقیة المتدربین لیطوروا ھذه الكفاءات؛ ویجب

 اإلكلینیكیة لتعقب ھذه الكفاءات.
 باستمرار القتناص الفرص التعلیمیة كلما طرأت وھذا  اً ومتیقظ اً من الضروري أن یكون المدرب مرن

، ھ ومھامھ والسكان المستفیدین منھ ...الخئیتطلب التعرف على مركز الرعایة الصحیة وطریقة إنشا
 الذین سیضطر المدرب إلى االعتماد ،الكادر الطبيباإلضافة إلى الحصول على عالقات عمل طیبة مع 

ألولئك  الخدمات للمتدربین بتقدیم تعاونھم في إبالغھ عن المستفیدات المناسبات والسماح على
لون في ذلك ن ممن یعموالمستفیدات. ویمكن أن تنشأ ھذه العالقات بشكل أكثر سھولة إذا كان المدرب

إال أنھ ینبغي بالبدء بإنشاء ھذه العالقة سلفاً خالل اإلعداد للموقع والزیارات األخرى  يالموقع اإلكلینیك
 التي یقوم بھا المدرب. 

   مثل تلك الفرص التدریبیة والتعلیمیة، ومن ثم یقرر المدرب ینبغي أیضاً تشجیع المتدربین للبحث عن
فیدة الواحدة، وعلى المدرب والمتدربین أن یتذكروا دائماً أنھ یجب توزیع عدد المتدربین المكلفین للمست

ومشاركة الخبرات اإلكلینیكیة بالتساوي. ویجب أّال یتم اختیار المتدرب للحالة التي تعرف علیھا إذا سبق 
د لمجر مرات المستفیدة لإلجراء عدة المالئم إخضاع من أن تعامل مع حالة مشابھة لھا؛ كما أنھ لیس

 المھارة. المتدربین من ممارسة تمكین جمیع
  تعدیل الخطة لذلك الیوم واألیام التي تلیھلالستفادة من الفرص عند ظھورھا قد یتطلب من المدرب 

ولكن بأقل قدر ممكن من عرقلة تقدیم الخدمة؛ ویجب إبالغ المتدربین بأي تغییر في أقرب وقت ممكن 
 م تدریبي. حتى یكونوا مستعدین بشكل جید لكل یو

  قد ال تتاح الفرصة في بعض األحیان لجمیع المتدربین للعمل مع كل حاالت المستفیدات؛ وبالتالي
استكمال العمل مع النماذج التشریحیة وإجراء المناقشات حول العمل المنجز مع سیحتاج المدرب إلى 

ب لتقدیم خدمات تركیب كما یج ؛ كما سیقوم المدرب بتحدید ما إن كان المتدرب مؤھالً المستفیدات
 أنھ لم یستكمل جمیع المھارات التي تعتبر أھدافاً رئیسیة للدورة التدریبیة. أمبعد الوالدة  لّوالبال

 
 

وجد قاعة اجتماعات في ك�ل مرف�ق م�ن مراف�ق تبما أنھ ال ا السریریة  الممارساتو بعد  عقد اجتماعات  قبل 
 جھده إلیجاد مكان یتسم بــ:  ىالرعایة الصحیة یتوجب على المدرب بذل قصار

وإجراء عم�ل المجموع�ات الص�غیرة والممارس�ة والتطبی�ق عل�ى  النقاش الحر الفرصة لعقدإمكانیة اتاحة  •
 النماذج التشریحیة؛ 

إن أمك�ن ذل�ك حت�ى ال تت�داخل ھ�ذه االجتماع�ات  موقع بعید عن مكان تقدیم خدمات الرعای�ة للمس�تفیدات
 ة للمستفیدات أو غیرھا من أعمال الموظفین.أمع مھام تقدیم الرعایة الكف

 
  السریریة االجتماعات الخاصة بما قبل الممارسات

ینبغي على المدربین والمتدربین االلتقاء في بدایة كل جلس�ة ممارس�ة إكلینیكی�ة بحی�ث یك�ون االجتم�اع م�وجز وی�تم 
 تغطیة المواد اآلتیة: 

 األھداف التعلیمیة لھذا الیوم؛  •

 تطرأ على الجداول الزمنیة؛  أي تغییرات قد •

 أدوار ومسئولیات المتدربین لھذا الیوم، بما في ذلك مھام العمل وجدول المناوبة إن وجد؛  •

 المھام الخاصة التي ینبغي إنجازھا ھذا الیوم؛  •
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موض��وع االجتم��اع الخ��اص بم��ا بع��د الممارس��ات اإلكلینیكی��ة حت��ى یتس��نى للمت��دربین ت��دوین المالحظ��ات  •
 يء یحدث خالل الیوم من شأنھ أن یسھم في المناقشة؛ الخاصة بأي ش

أسئلة تتعلق بأنش�طة الی�وم أو األی�ام الماض�یة إذا أمك�ن اإلجاب�ة علیھ�ا بش�كل مقتض�ب وإذا ل�م یك�ن ك�ذلك،  •
 ینبغي تأجیلھا إلى اجتماع ما بعد الممارسات اإلكلینیكیة. 

 
 

 یق العملي)االجتماعات الخاصة بما بعد الممارسات اإلكلینیكیة (التطب
یتوجب على المدرب إنھاء كل یوم تدریبي إكلینیكي بلقاء خاص مع المتدربین لمراجعة األنش�طة الت�ي أجری�ت ف�ي 

دقیق�ة؛ وی�تم اس�تخدام  30خبرات تعلیمیة؛ ومن المستحسن أن ال یقل ھذا اللقاء عن  ذلك الیوم واإلفادة منھا بوصفھا
 ھذه اللقاءات/ االجتماعات من أجل: 

  .األھداف التعلیمیة للیوم التدریبي وتقییم مستوى التقدم نحو اإلنجاز مراجعة •

تقدیم الحاالت التي تم مالحظتھا ف�ي ذل�ك الی�وم وال س�یما تل�ك الح�االت الت�ي كان�ت مثی�رة لالھتم�ام وغی�ر  •
 التي كان من الصعب التعامل معھا.المألوفة أو تلك الحاالت 

علق��ة بالح��االت والمس��تفیدات ف��ي مرف��ق الرعای��ة الص��حیة أو اإلجاب��ة عل��ى األس��ئلة واالستفس��ارات المت •
 في الدلیل المرجعي.المعلومات المدونة 

 ات في جدول األعمال بحسب الحاجة.القادمة وإجراء التغییر ةالتخطیط للجلسة اإلكلینیكی •

 إجراء تطبیق عملي إضافي مع النماذج التشریحیة إذا لزم األمر.  •
 

 

 المدرب بمثابة المشرف 
القی�ام بالرقاب�ة واإلش�راف عل�ى أنش�طة المت�دربین ف�ي مرف�ق الرعای�ة الص�حیة  –ف�ي دور المش�رف –ى المدربعل

 حتى: 

 ة لممارسة المھارات اإلكلینیكیة.یحصل كل متدرب على الفرص المناسبة والكافی •

ن أو الت��داخل م��ع الم��وظفیداخ��ل المرف��ق الص��حي أو  الفعال��ةال یعط��ل المت��دربون عملی��ة تق��دیم الخ��دمات  •
 مھامھم.

 تكون الرعایة التي یقدمھا المتدرب آمنة وال تضر بالمستفیدات أو تُعرُضھن لوضع غیر آمن.  •

 
والس��یما عن��دما یق��وم ھ��ؤالء  م��ع المس��تفیدات ھتعامل�� أثن��اءم��ع المت��درب بص��ورة دائم��ة الم��درب تواج��د  ینبغ��ي

مت�درٍب واح�ٍد أو أكث�ر، وبم�ا أن المت�درب ال  المتدربون باإلجراءات اإلكلینیكیة. وقد یقوم المتدرب باإلشراف على
 یستطیع التواجد مع بقیة المتدربین في نفس الوقت ینبغي علیھ استخدام وسائل اإلشراف األخرى.

یتوجب على المتدربین فھم ومعرفة المھام التي یمكنھم القیام بھا بشكل مستقل وك�ذلك المھ�ام الت�ي تتطل�ب  •
م�ع مت�درب  اً لھم االنخراط في مھامھم عن�دما یك�ون الم�درب منھمك� إشراف المدرب علیھم، وبذلك یتسنى

عن��دما تس�تدعي الحاج�ة ل�ذلك، وبھ��ذا ال ى المت�درب آخ�ر؛ ویتحم�ل المت�درب مس�ئولیة تأكی��د اإلش�راف عل�
 تزال المسئولیة النھائیة تقع على كاھل المتدرب؛

ربین ب�االنخراط بش�كل فع�ال ف�ي تتیح األنشطة اإلضافیة التي ال تتطل�ب أي إش�راف مباش�ر الف�رص للمت�د •
 في اتصال مباشر مع المستفیدات؛  نالتدرب عندما ال یكونو
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مشرفین إذا كان المدرب على ثق�ة بمھ�اراتھم وق�دراتھم كفي المرفق الصحي  الكادر الطبيیمكن أن یعمل  •
رف عل��ى ھ��ذا اإلكلینیكی��ة لتق��دیم التغذی��ة الراجع��ة المناس��بة. وم��ن ھ��ذا المنطل��ق ینبغ��ي عل��ى الم��درب التع��

الكادر قبل بدایة الدورة التدریبیة وذلك بسبب إمكانی�ة إش�راكھم ف�ي اإلش�راف عل�ى المت�دربین. كم�ا یمك�ن 
العام�ل ھن�اك والتحق�ق م�ن  الطب�يللمدرب أثن�اء إع�داد وتجھی�ز موق�ع الت�دریب مالحظ�ة مھ�ارات الك�ادر 

الم�درب الفرص�ة للقی�ام بتقی�یم مھ�اراتھم  ؛ وق�د ینتھ�زأكف�اءأھلیتھم في تقدیم الرعایة الصحیة إن لم یكونوا 
لتحس�ین مھ�اراتھم الك�ادر  اھ�ذالتوجیھیة (في مجال التدریب).وقد یكون ھناك حتى وقت�اً متاح�اً للعم�ل م�ع 

 الدعم لعملیة تعلیم المتدربین. ننماذج یحتذى بھا ویقدمو نبحیث یكونو

س�یكون ال�ذي  الطب�يم�درب عل�ى الك�ادر م�ا زاد اعتم�اد اللن ف�ي المرف�ق الص�حي كیكلما زاد عدد المتدرب •
. بید أن المسئولیة النھائیة على كل متدرب تقع على عاتق المدرب بما ف�ي ذل�ك أیضاً  بمثابة مدربینأفراده 

إجراء التقییم النھائي لكف�اءة المھ�ارات وإتقانھ�ا. وانطالق�اً م�ن ھ�ذا المب�دأ وف�ي ح�ال تع�دد مواق�ع الت�دریب 
 ، ینبغي تعیین مدرب واحد في كل موقع.  أثناء سیر الدورة التدریبیة

ال یشترك عادةً مع المتدربین في جزء التدریب المنفذ ف�ي القاع�ات الدراس�یة ف�ال  الطبيونظراً ألن الكادر  •
یتسنى لھم معرفة المتدربین وقدراتھم قبل وص�ولھم إل�ى المرف�ق الص�حي (موق�ع الت�دریب)، وبالت�الي م�ن 

ت م�ع ھ�ذا الك�ادر والس�یما عن�دما یتوج�ب عل�یھم ت�ولي ج�زًء كبی�راً م�ن األفضل تبادل مث�ل ھ�ذه المعلوم�ا
عملی��ة اإلش��راف عل��ى المت��دربین. باإلض��افة إل��ى تش��جیع ھ��ذا الك��ادر ف��ي القی��ام ب��التقییم األول��ي لمھ��ارات 
المت��دربین قب��ل الس��ماح لھ��م بالعم��ل م��ع المس��تفیدات حت��ي یش��عروا بالثق��ة أن المت��دربین عل��ى اس��تعداد جی��د 

 لتقدیم الخدمات للمستفیدات.   وجاھزین 

التغذی�ة الراجع�ة بخص�وص المت�دربین والت�ي ی�ود م�دركاً لكیفی�ة تق�دیم  الطب�يكما ینبغ�ي أن یك�ون الك�ادر  •
 المدرب معرفتھا:

o  ھل ستكون التغذیة الراجعة شفویة أم مدّون�ة أم األثن�ین مع�اً؟ إذا ك�ان المطل�وب أن تك�ون التغذی�ة
بم�ا  الطب�يعلى المدرب تصمیم وثیق�ة أو نم�وذج لتوجی�ھ الك�ادر  الراجعة مكتوبة، یتوجب عندئذ

م�ن نس�خ النم�اذج وتوجی�ھ التعلیم�ات للك�ادر ح�ول  ھو مطلوب، ویقوم المدرب بتوفیر عدد ك�افٍ 
كیفی��ة اس��تخدامھا. ویس��عى الم��درب إل��ى تص��میم االس��تمارة بص��ورة تُّس��ِھل عل��ى الك��ادر تعبئتھ��ا 

 بسرعة. 
o  الراجعة؟ كم مرٍة یتم تقدیم التغذیة 
o اجعة بشكلیھا اإلیجابي والتصحیحي؟ ھل یجب تقدیم التغذیة الر 
o  ھ��ل توج��د ھن��اك ثم��ة قن��وات إداری��ة مناس��بة یج��ب إرس��ال التغذی��ة الراجع��ة عبرھ��ا؟ فعل��ى س��بیل

المثال: ف�ي بع�ض العی�ادات یق�وم الموظف�ون بتق�دیم التغذی�ة الراجع�ة إل�ى الش�خص المس�ئول ع�ن 
 ه یقوم بإعداد تقریر للمدرب. دورمرفق الرعایة الصحیة الذي ب

التغذیة الراجعة أن یأخ�ذ بع�ین االعتب�ار الوق�ت ال�الزم إلع�داد وتق�دیم  آلیةینبغي على المدرب عند تصمیم  •
أص�الً م�ن ش�دة  يمثل ھذه التغذیة الراجعة. وھذا بحد ذاتھ س�یكون عم�الً إض�افیاً للك�ادر الطب�ي ال�ذي یع�ان

بس��یطة وس��ھلة االس��تخدام بق��در  ھ��ذه الوثیق��ةم��ن األفض��ل أن تك��ون ازدح��ام ج��دول أعم��الھم، وبالت��الي ف
 اإلمكان. 

  

 المدرب بمثابة الموجھ  
ف�ي كیفی�ة  –حتى أن المدربین من ذوي الخبرة یواجھونھا بصعوبة –تكمن أحد أصعب المھام المناطة على المدرب

الوض�عیة اإلكلینیكی�ة. ومھم�ا ك�ان الوض�ع أن یصبح المدرب موجھاً جیداً ومقدماً للتغذیة الراجعة والمالحظات في 
مریحاً للم�درب ف�ي إب�داء المالحظ�ات وتق�دیم التغذی�ة الراجع�ة للمت�دربین ف�ي قاع�ة الت�دریب أو عن�د الممارس�ة م�ع 

م�ن  لٌ حی�ث یتواج�د عل�ى مقرب�ة من�ھ ك�النماذج التشریحیة، إّال أن األمر یبدو مختلف�اً ومتغی�راً ف�ي المرف�ق الص�حي 
لی��ات  والك��ادر الطب��ي وغی��رھم م��ن المت��دربین وبالت��الي ال ب��د وأن ت��تم خ��دمات الط��وارئ بسالس��ة المس��تفیدات الفع
وغالب��اً م��ا یع��اني المت��درب م��ن ض��غوط تس��ییر العم��ل نظ��راً لوج��ود مس��تفیدات أخری��ات ف��ي قائم��ة  ووتی��رة عالی��ة.
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" م�ع إح�دى المس�تفیدات أو طویل قضاء "وقت االنتظار. كما ینبغي على المدرب التواجد مع جمیع المتدربین؛ ألن
 تأثیر ینعكس على الجمیع.    سیكون لھ أحد المتدربین 

 
 جلسات التغذیة الراجعة  

كثیراً ما یتم تخطي جلسات التغذیة الراجعة قبل وبعد ممارسة التطبیق العملي وذلك في محاول�ة لت�وفیر الوق�ت، إّال 
ارات المت�درب النفس�یة والذھنی�ة أو مھ�ارات ص�نع الق�رار. أن ھذه الجلسات تعتبر ھامة جداً للتط�ویر المس�تمر لمھ�

وھكذا وبدون التعزیز بالتغذیة الراجعة والتزوید بالتوجیھ المناسب، یمكن أن تف�وت عل�ى المت�درب فرص�ة تعلیمی�ة 
ال بد ھامة ویستغرق وقتاً أطول لتحقیق الكفاءة الالزمة. كما ینبغي األخذ بعین االعتبار أن المتدرب في ھذا الوقت 

قد برھن وأثبت كفاءتھ وقدرتھ في التعامل مع النماذج التشریحیة ولم یعد بحاج�ة إل�ى أخ�ذ تغذی�ة راجع�ة یكون  وأن
 تس�تغرق مكثفة. ومن ھنا یمكن إجراء جلس�ات التغذی�ة الراجع�ة لم�ا قب�ل وم�ا بع�د الممارس�ات اإلكلینیكی�ة والت�ي ال

    .  للمستفیدات الرعایة الصحیةتقدیم أماكن  بعیدمكان  وتعقد فيسوى بضع دقائق 
 

ا إذا أجری�ت ھ�ذه الجلس�ة قب��ل ّم��النظ�ر ع تك�ون بنی�ة جلس�ة التغذی��ة الراجع�ة متش�ابھة م�ن الناحی��ة الجوھری�ة بغ�ض
م��ع المس��تفیدات  أمحیة الممارس��ات اإلكلینیكی��ة أو بع��دھا وس��واء كان��ت تخ��ص أداء المت��درب م��ع النم��اذج التش��ری

 الفعلیات. 

 یة التي تحتاج إلى تحسین وتطویر.أوالً تحدید نقاط القوة والمجاالت الشخص ینبغي على المتدرب •

بعد ذلك ینبغي على المدرب تقدیم التغذیة الراجعة المحددة والوصفیة الت�ي تتض�من االقتراح�ات ل�یس ع�ن  •
 إنما أیضاً عن كیفیة القیام بذلك.ماھیة التحسن فحسب و

تفاق على محور جلسة الممارس�ات اإلكلینیكی�ة بم�ا ف�ي ذل�ك وفي النھایة ینبغي على المدرب والمتدرب اال •
كیفیة تواصلھم مع بعضھم البعض أثن�اء التعام�ل م�ع المس�تفیدة. فعل�ى س�بیل المث�ال، یمك�ن أن ی�تم االتف�اق 
على أنھ إذا وضع المدرب یده على كتف المتدرب فھذا یعني أنھا إشارة للمتدرب للتوق�ف وانتظ�ار المزی�د 

    من التعلیمات. 

   
 

غرف�ة تق�دیم الرعای�ة للمس�تفیدة، ویمك�ن إل�ى  ینبغي أن تكون جلسة التغذیة الراجعة  قبل دخ�ول الم�درب والمت�درب
حت�ى ی�تم إنھ�اء تق�دیم الرعای�ة للمس�تفیدة أو تك�ون حال�ة  الممارسات اإلكلینیكیةتأجیل جلسة التغذیة الراجعة لما بعد 

اجة إلى مواصلة تقدیم الرعایة؛ وال ینبغ�ي عل�ى الم�درب محاول�ة ت�أخیر ھذه المستفیدة مستقرة ولم تعد ھناك ثمة ح
التغذیة الراجعة أطول من الوقت الالزم، ألنھا دائماً ما تكون أكثر فعالیة عندما ی�تم تق�دیمھا ف�ي أق�رب وق�ت ممك�ن 

ف یق�دم لھ�ا الخ�دمات، الت�ي س�و التالی�ةاستخدامھا مع المس�تفیدة فرصة اإلفادة منھا وبعد الرعایة مما یتیح للمتدرب 
  إذا كان ذلك مناسباً.     

      

 التغذیة الراجعة أثناء القیام باإلجراءات اإلكلینیكیة
خدمات  نوإن كان بالفعل ممن یقدمو ھو متدرب لھا لّولبسیقوم بتركیب الالذي التأكد بأن المستفیدة تعرف بأن 

المھارات على النماذج أداء كثف وواسع النطاق واتقن مسبقاً؛ وطمأنتھا بأن المتدرب قد مارس بشكل مالرعایة 
التشریحیة؛ ومن المتوقع أن تسمع المستفیدة المدرب وھو یتحدث إلى المتدرب وتفھم وتدرك بأن ھذا ال یعني أن 

؛ وفي نھایة المطاف ینبغي أن تفھم المستفیدة بشكل واضح بأن المدرب ھو مقدم ئاً یحدثطاھناك شیئاً ما خ
 بشكل آمن ودون تأخیر.    اإلكلینیكیةمن أجل ضمان إتمام اإلجراءات ھو متواجد ھنا ر وخبیر وخدمات ماھ

 

 

 التغذیة الراجعة اإلیجابیة 
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غالباً ما تكون التغذیة الراجعة اإلیجابیة سھلة اإللقاء ویمكن تقدیمھا في ظل وج�ود المس�تفیدة؛ كم�ا یعتق�د الم�دربون 
ذی�ة الراجع�ة وإن كان�ت إیجابی�ة س�وف ت�زعج المس�تفیدة؛ إال أن س�ماع مث�ل ھ�ذه في كثیر من األحیان أن سماع التغ
الرعای��ة الص��حیة ق��د ی��ثلج ص��در العدی��د م��ن المس��تفیدات ویش��عرن مق��دم الم��درب لالتعلیق��ات اإلیجابی��ة الت��ي یق��دمھا 

 بالراحة.    

إلط�راء والثن�اء الزائ�د ھ�ادئ م�ع العل�م أن اتقدیمھا بشكل محدودة وبصورة التغذیة الراجعة  مواصلة إلقاء •
الزائ�د ق�د یثی�ر م�ن تس�اؤل الم�دح أن قد یكون مثیراً للقلق وكأن المستفیدة تستمع إل�ى تعلیق�ات س�لبیة؛ كم�ا 

 "ماذا یحدث في الخفاء؟" "ما ھو الشيء المدھش في قیام ھذا الشخص بعمل رائع؟" :المستفیدة

بی�رات الوج�ھ ونب�رة الص�وت ب�دالً م�ن اس�تخدام یمكن التعبیر عن التغذیة الراجعة اإلیجابیة عن طری�ق تع •
     الكلمات وبالتالي تكون فعالة للغایة.    

 

ألن�ھ وف�ي ھ�ذه  .أم�راً مربك�اً ومزعج�اً للمت�دربیع�د راجع�ة مھم�ا ك�ان نوعھ�ا التغذی�ة إن انعدام الوفي الوقت ذاتھ، 
مل�ھ حت�ى م�ع المس�تفیدة األول�ى ویتع�ود حس�ناً ف�ي ع أن یبل�ي ب�الءً المرحلة من تطور المھارات یتوقع من المتدرب 

أیض�اً إعط�اء التعلیق�ات اإلیجابی�ة م�ن أج�ل المحافظ�ة عل�ى ثق�ة  مھ�معلى س�ماع التعلیق�ات اإلیجابی�ة؛ بی�د أن�ھ م�ن ال
   المتدرب.      

 

 التغذیة الراجعة التصحیحیة  
تفیدة. وم�ن األھمی�ة تحت أي ظرف من الظ�روف، والس�یما ف�ي وج�ود المس� تصحیحیةمن الصعب إعطاء تعلیقات 

تجع�ل األم�ر ف�ي  دة. ھناك ع�دد م�ن التقنی�ات الت�يومحدبصورة بمكان إبقاء مثل ھذه التعلیقات ھادئة وغیر ملفتة و
 غایة السھولة.   

غالب�اً م��ا تك��ون النظ�رة أو اإلش��ارة بالی��د (م��ثالً: لمس�ة عل��ى الكت��ف) فعال��ة كفعالی�ة الكلم��ات وأق��ل إزعاج��اً  •
 للمستفیدة؛ 

بطریق��ة ھادئ��ة ومباش��رة؛ م��ع ع��دم  اإلج��راء اإلكلینیك��يیم بع��ض االقتراح��ات البس��یطة لتس��ھیل یمك��ن تق��د •
إل�ى ح�ین ذل�ك تأجی�ل سبب تق�دیم االقت�راح أو ع�رض المالحظ�ة وی�تم حول تفاصیل إسھاب الفي  الخوض

 ؛ الممارسات اإلكلینیكیةإتمام جلسة التغذیة الراجعة بعد عقد 

السؤال بھدوء وببساطة وبش�كل طرح تدرب لتفادي الوقوع في الخطأ من أجل مساعدة المویمكن للمدرب  •
خط�وة م�ن أی�ة ي طِّ�خَ إذا كان�ت ھن�اك احتمالی�ة تَ  :نفسھ. فعلى سبیل المثال اإلجراء اإلكلینیكيمباشر حول 

، فإن الطلب من المتدرب تسمیة الخطوة التالیة قبل القیام بھا یمك�ن أن یس�اعد اإلجراء اإلكلینیكيخطوات 
تفادي الوقوع ف�ي الخط�أ ألن ھ�ذا ل�یس الوق�ت المناس�ب لط�رح أس�ئلة افتراض�یة ح�ول اآلث�ار الجانبی�ة في 

 ویروع المستفیدة؛ عن أداء مھمتھ الرئیسیة والمضاعفات المحتملة ألن ھذا قد یصرف انتباه المتدرب 

أن��ھ ق��د تلق��ى ن م��أحیان�اً یمك��ن أن یرتك��ب المت��درب أخط��اء م�ن المحتم��ل أن تض��ر بالمس��تفیدة عل��ى ال�رغم  •
تطبیقاً عملیاً مكثفاً وواسع النطاق على النماذج التشریحیة؛ ففي مثل ھ�ذه الح�االت، یتوج�ب عل�ى الم�درب 

المس�تفیدة في أي لحظة بھ�دوء وس�یطرة كامل�ة لتف�ادي إث�ارة قل�ق  اإلجراء اإلكلینیكيالتدخل وتولي القیام ب
 الذي ال داعي لھ. 

 
 من الممارسة إلى الواقع العملي 

إن الممارسة من خالل المحاكاة (أو في قاعات التدریب) ھي عبارة عن استعداد وإعداد الزم الكتساب الخبرة 
العملیة في الوضعیة اإلكلینیكیة بید أن "الممارسة" بحد ذاتھا تعد أمراً مستمراً. ومرة أخرى، ال یمكن أن 

ع المستفیدات الفعلیات وذلك بسبب أن كونك كفؤاً تتحقق الكفاءة في المھارات الحقیقیة إال من خالل الممارسة م
ومؤھالً یعني أن تكون قادراً على تقدیم خدمات عالیة الجودة في واقع الحیاة العملیة والحاالت الحقیقیة 

بغض النظر عن المشاعر الصعبة والنتائج غیر المتوقعة وغیرھا من الحوادث غیر  –للمستفیدات الفعلیات
أن المدربین والمتدربین سیواصلون استخدام العدید من األدوات والوسائل التي من وبالرغم المتوخاة. وبالتالي 
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تعرفوا علیھا في قاعة التدریب اعتماداً على ما عرفوه وتعلموه مسبقاً، إال أنھ ال أحد یعرف وال حتى المدرب 
ضمان بأن المتدربین یستطیعون القیام ما سیحدث بالفعل في الوضعیة اإلكلینیكیة (الواقع العملي) .... إن تأكید ال

ویثبتون في نھایة المطاف الكفاءات المطلوبة في ھذا "المجال غیر المألوف" یقتضي  الممارسات اإلكلینیكیةب
التخطیط الدقیق والتواصل واالتصال الواضح والمرونة وااللتزام الحازم والجازم بحمایة وسالمة المستفیدات 

 التي یشترك فیھا كل شخص: المدرب/ المدربون والمتدربون والكادر الطبي. في المھام –وضمان حقوقھن
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