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 تقـدیـر وعـرفـان
یود المشاركون في إعداد ھذا الدلیل أن یعربوا عن شكرھم الخاص لألشخاص والمنظمات اآلتیة تقدیراً وعرفاناً 

، ونثمن قیادتھم جمھوریة الھندات أثرت ھذا الدلیل األولي والمقدم لالستخدام في بما قدموه من مساھمات ومشارك
وقد ساعد كالً منھم في إرساء األسس  –بعد الوالدة في الھند لّوالبورؤیتھم الثاقبة في تنفیذ برنامج تركیب ال

 القویة والمتینة لھذه المواد العالمیة، وھم.
  كالة األمریكیة للتنمیة الدولیةومن ال ماسولف مونیك والفلین جوھري )USAID(الھند؛ / 
  .في وكالة خدمات تنظیم األسرة  الوالیةابتكارات قسم سریفاستافا من و رینكو سینھا أم. كیھ

)SIFPSA؛( 
 ماھاراج الطبیة شاھوجي شاتراباتى تروال من مستشفى كوین ماري، جامعة جو أغأن فینیتا داس و

)CSMMUو؛ا) / لكن 
  دلھي، وشاشي كھاري من كلیة نیو ، سافدارغانجسینغال من مستشفى و سونیتا  سلھانسودھاNSCB 

 ، جابالبور؛یةالطب
  من وزارة الصحة ورعایة األسرة  كانسال مریتاا موھان ودورجا، جیالل سوشما امبواني، كیران

)MOHFW؛)، نیو دلھي  
 جمیع أعضاء فریق جي بایجو (بلبل سود وو  سومیش كومارJHPIEGO ( الھند.في 

 
، لتقدیمھ التعلیمات يونود أن نعبر عن شكرنا لـ فیسنت بتاغلیا من المستشفى الوطني في أسونسیون، البارغوا

الفنیة ومراجعة المواد في الھند؛ وإلى ریكي لو، مدیر الصحة اإلنجابیة وتنظیم األسرة، منظمة جي بایجو 
رفیع استشاري فني  —قادمة من الھند؛ وإلى جیف اسبیلربالتیمور، لمراجعة كٍل من المواد العالمیة وتلك ال

، للتنمیة الدولیةلوكالة األمیركیة التابع للسكان والصحة اإلنجابیة العلوم والتكنولوجیا في مكتب في ا المستوى
د و ھولي بالنشارالنثروب و  إیفاوإلى ؛ عالميالدلیل للوذلك لقیامة بالمراجعة الفنیة  —، مقطعة كولومبیاواشنطن

 .ھذا الدلیللتحدیث  MCHIP منظمة لیا إلیوت من
 

بعد الوالدة   (األجھزة الرحمیة) لّوالبتركیب الخدمات  مجموعة المصادر التعلیمیة الخاصة ببرنامج تمویل یعد 
مكتب الصحة و مكتب السكان والصحة اإلنجابیةالوالدة و اتخدمتحسین  شعبةالدعم المقدم من قبل من جزءاً 

بموجب و ) ACCESS–FP( تنظیم األسرةل أكسسبرنامج  والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة من خالل العالمیة
 واالتفاقیة التعاونیة المرجعیة الرائدة  GPO–A–00–05–00025–00#واالتفاقیة التعاونیة المشتركة شروط 

#GHS–A–00–04–00002–00.  أفكار واعتقادات المشاركین عن تعبر إّال بھذا الدلیل ال اآلراء المذكورة إن
 .وال تعكس بالضرورة وجھة نظر الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة فیھ

 
مجموعة المصادر  بما یتالءم معوالمواد ذات الصلة ھذا عالمي ال يمرجعالدلیل تم إعداد ال :مالحظةالیرجى 

 منظمة جي بایجوستخدم في الھند؛ كي ت(بعد الوالدة  لّوالبالتعلیمیة للخدمات اإلكلینیكیة الخاصة بتركیب ال
JHPIEGO 2010( — من قبل الوكالة األمیركیة للتنمیة الدولیة من خالل برنامج أكسس  أیضاً وقدم التمویل

بعثة وبالتعاون مع وزارة الصحة ورعایة األسرة، حكومة الھند؛  وتم الطباعة )ACCESS-FP(لتنظیم األسرة 
في  الوالیةابتكارات وقسم الصحة ورعایة األسرة، حكومة والیة اوتار برادیش؛ الصحة الریفیة الوطنیة، وزارة 

 .)CSMMUجامعة تشاتراباتى شاھوجي ماھاراج الطبیة (و )؛SIFPSAوكالة خدمات تنظیم األسرة (
 

 
 
تتمیز ھذه المجموعة التعلیمیة باحتوائھا على برامج حاسوبیة بمیزات وسمات الفیدیو لعرض خطوات تركیب 

لتدریب األطباء والمساعدین الصحیین في  –بعد الوالدة مباشرةً: وتم إنتاج برامج محاكاة بالحاسوب لّوالبال
لنظم  ZMQمن قبل  –بعد الوالدة ومعرفة تقنیات التركیب لّوالبتطویر مھاراتھم الخاصة بتركیب ال

) بالمحتوى وقُدم التمویل JHPIEGO) وزودت منظمة جي بایجو (www.zmqsoft.comبرمجیات، الھند (
 من قبل الجھات المذكورة أعاله بالنسبة لمواد الھند.
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 تـقـدیـم
أنھ یلعب دوراً ھاماً في تقلیص حاالت بحیث یعتبر برنامج تنظیم األسرة بعد الوالدة بمثابة وسیلة إلنقاذ الحیاة 

تفادي األمراض التي تسببھا حاالت الحمل غیر ویساعد في  دة واألطفالالوفاة عند األمھات وحدیثي الوال
كي ھامة لألمھات ال ما بعد الوالدة آفاقاً من الفرصھا وحاالت الوالدة المتتابعة. وتنبثق عن فترة بالمرغوب 

مات خدن العدید من األمھات من الحصول على على خدمات تنظیم األسرة ألن ذلك من شأنھ أن یُمكِّ یحصلن 
 تنظیم األسرةھذا الوقت یمكن تعریفھُن ووصلھُن بخدمات في و -ما بعد الوالدةوالصحیة في فترة الحمل  الرعایة

 قد:إما بعد الوالدة ما العدید من األمھات خالل فترة ف عالوةً على ذلك،. بعد الوالدة
 یجھلن مخاطر الحمل. •
 استخدام وسائل منع حمل.بن یرغبویرغبن في المباعدة بین الوالدات أو الحد منھا،  •
تنظیم األسرة  خدماتوسائل تنظیم األسرة، أو حتى  الحصول على خدماتال یلجئن على األرجح إلى  •

 على مصالحھن الشخصیة. أسرھنلح ابعد الوالدة، ویكمن السبب وراء ذلك في انشغالھن وإیالء مص

خیاراً — ساعة من الوالدة 48 خاللأو نزول المشیمة یتم تركیبھ بعد  —بعد الوالدة مباشرةً  لّولبیعتبر تركیب ال
الممارسات للرضاعة الطبیعیة وأولئك الالتي ال یُرِضعن. وبما  لألمھاتلتنظیم األسرة بعد الوالدة كوسیلة جیداً 

خالل فترة الحمل وإن ة للمرأة م المشوریقدفمن األفضل ت، بفترة وجیزة جداً  بعد الوضع لّولبأنھ یتم تركیب ال
 يوھ المنشأة الصحیةمغادرة  بعد الوالدة مباشرةً، تتمكن األم من لّولبوبتركیب ال المخاض والوالدة.مكن أثناء أ
أ) سیمنع  380نحاسي تي (ال لّولبجداً. وعلى الرغم من أن التمتع بوسیلة منع حمل آمنة وطویلة األمد وفعالة ت

شاءت وألي سبب كان وسوف تعود أي وقت دة إزالتھ في المستفیإمكان  أن بعاماً، إال 12من حدوث الحمل لمدة 
 لھا خصوبة اإلنجاب فوراً عقب اإلزالة.

تنظیم من وسائل  وغیر الملباةكبیرة ال لنساء بعد الوالدةاوتماشیا مع ھدفنا المتمثل في االستجابة الحتیاجات 
میة الخاصة ببرنامج  خدمات تركیب مجموعة المصادر التعلیبتقدیم یفخر برنامج أكسس لتنظیم األسرة  األسرة،

ھذه المواد . ومن خالل مدربین ومتدربین مؤھلین وبارعین، تھدف (األجھزة الرحمیة) بعد الوالدة لّوالبال
 جودة عالیةبعد الوالدة ب لّوالبالخاصة بتركیب الخدمات التقدیم قادرین على إعداد مقدمي خدمات  التعلیمیة إلى

وفي حین أن تركیب نطاق خیارات تنظیم األسرة المتاحة للمرأة بعد الوالدة. یتسع ، وبالتالي وبصورة شاملة
 یمكن تعلم ھذه، بعد فترة زمنیة من الوالدة لّولبعن مھارات تركیب الیتطلب مھارات مختلفة بعد الوالدة  لّولبال

ایة األمومة وحدیثي رع المختصین، وباإلضافة إلى مقدمي خدمات  لّوالبالمھارات من قبل مقدمي خدمات ال
 .ه الطریقةھذأدنى خبرة ب لیس لدیھمل الذین اطفاألالوالدة و

ة في تمثلمالوھائلة الفرصة اغتنام ھذه ال ونأمل في أن یتمكن جمیع مقدمي الخدمات في جمیع أنحاء العالم من
ال  اً اح وتحسین حیاة عددإلى إنقاذ األروبعد الوالدة والرامیة  لّوالبتقدیم خدمات تنظیم األسرة/ تركیب ال

 من خالل:وذلك ، من األُسر یُستھان بھ
 بعد الوالدة، إلى جانب  لّوالبخدمات تركیب ال حوللتوعیة النساء وتقدیم المشورة لھن الوقت  تخصیص

 ن.المتاحة لھوسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة األخرى و
  للمرأة التي اختارت  لّولبلتقدیم وتركیب ال شرةً فترة ما بعد الوالدة مبا أثناء بضع دقائق اضافیةتخصیص

.ھذه الوسیلة

تعزیز خدمات تنظیم األسرة/ تركیب إنشاء أو  إلى بشكٍل كبیر الطامحةبالنسبة لمقدمي الخدمات والجھات 
 انیقدم) ACCESS-FPفكلى اإلصداران التالیان من قبل برنامج أكسس لتنظیم األسرة (، بعد الوالدة لّوالبال

 الجھود:مثل تلك لدعم والتعلیمات الرامیة اإلرشادات ویزودان بة من المعلومات ثرو
تقدیم ورشة عمل حول . ACCESS-FP( .2008إتش و دیلر بي. برنامج أكسس لتنظیم األسرة (بالنشارد 

: )JHPIEGOمنظمة جي بایجو (). مجموعة مواد تعلیمیة ( بعد الوالدةالرعایة الشاملة لتنظیم األسرة 
 لتیمور، میریالند.با

دلیل تطویر . ACCESS-FP( . 2010برنامج أكسس لتنظیم األسرة ( .میركادو-ناشآر و  أنتوني كویاتي
: بالتیمور، )JHPIEGOمنظمة جي بایجو ( رسائل تنظیم األسرة للنساء في السنة األولى بعد الوالدة.
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 مقـدمة. 1الفصل 
لل�زوجین مع�اً لمعرف�ة أو  تلیھ�ا مباش�رةً بمثاب�ة فرص�ة ثمین�ة للم�رأةالت�ي تعد الفت�رة الزمنی�ة الت�ي تس�بق والدة الطف�ل و

طبی�ة الت�ي تق�دم احتماالً لقیام النساء بزیارة المنشآت ال كثرخدمات تنظیم األسرة واالستفادة منھا؛ وھذه ھي األوقات األ
والت��ي ی��تم  –الرعای��ة الخاص��ة بالحوام��ل وق��ابالت التولی��د الم��اھراتم��ن خ��الل  –خ��دمات الرعای��ة الص��حیة الرس��میة

 الحد منھا. أو  عبرھا تحفیز النساء على المباعدة بین فترات الحمل المتتابعة
  

لدان النامیة ویرجع ذلك إلى ع�دم احتمالی�ة اس�تخدام الفترة الممتدة بعد الوالدة تشكل تحدیاً للنساء وال سیما في البأن  بید
عرض��ةً للحم�ل غی��ر المخط�ط ل��ھ. وتظھ�ر دراس��ة تخ��تص  أكث�رالنس�اء لوس��ائل من�ع الحم��ل بع�د ال��والدة مم�ا یجعلھ��ن 

الت�ي أُجری�ت  1المس�وحات الس�كانیة والص�حیةم�ن  27 بالنساء في فترة ما بع�د ال�والدة والت�ي أجری�ت م�ن خ�الل تنفی�ذ
% من  النساء الالتي رغبن باستخدام وسائل منع الحمل خالل الس�نة األول�ى 40أن  سنوات، والتي بینت 6على مدى 

بعد الوالدة ال یقمن باستخدام مثل تلك الوسائل؛ وع�الوة عل�ى ذل�ك وب�الرغم م�ن وج�ود نس�بة ص�غیرة فق�ط م�ن النس�اء 
نسبة ما یق�ارب م�ن أن  والدة، إالآخر  في غضون عامین من تاریخآخر  %) الالتي یرغبن بإنجاب طفلٍ 8لى % إ3(

 ھذه الفترة الزمنیة.  أثناء% من النساء ینجبن 35
 

 
 
 

 
 

 
بع��ض األس��باب الواقف��ة وراء ھ��ذه اإلحص��ائیات إل��ى ع��دم تكھ��ن الم��رأة بع��ودة خص��وبة اإلنج��اب واس��تئناف  وتع��زو

ص ت��أثیرات وس��ائل من��ع الحم��ل المعاش��رة الزوجی��ة والتخ��بط المس��تمر ب��ین مق��دمي الخ��دمات والمس��تفیدات فیم��ا یخ��
ولیس��ت أی��ة رض��اعة بمثاب��ة طریق��ة اس��تخدام الرض��اعة الطبیعی��ة كوس��یلة لمن��ع الحم��ل.  باس��تخدام الرض��اعة الطبیعی��ة

؛ وف�ي 2تسعى المرأة لطلب ھذه الخدمات ألنفسھن خ�الل فت�رة م�ا بع�د ال�والدةأن  فمن غیر المحتملوإضافةً إلى ذلك، 
الخ�دمات الخاص�ة برعای�ة الحوام�ل عل�ى األق�ل وأن ھن�اك ع�دداً متزای�داً م�ن النس�اء ف�ي  غالبیة النس�اء یتلق�ینأن  حین

نسبة ضئیلة جداً م�نھن یح�اولن الحص�ول عل�ى الخ�دمات أن  بعض البلدان یتلقین خدمات الرعایة الخاصة بالوالدة، إال
 الصحیة المقدمة في فترة ما بعد الوالدة.
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یة) وسائل عالیة الفعالیة وطویلة المفعول ومؤقتھ لتنظیم األسرة وھي آمنة االستخدام (األجھزة الرحم لّوالبتعتبر ال
غیر مكلفة ومریحة ألن نسبة المضاعفات نتیجة  لّوالبھذه الأن  للنساء بعد الوالدة بمن فیھن النساء المرضعات؛ كما

ساعة بعد  48ما یصل إلى أو  دقائق 10د التي یتم تركیبھا بع لّوالبالاستخدامھا تعتبر ضئیلة جداً. وبالتالي فإن 
 تتمیز بــ:    الوالدة
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  .سھولة الحصول علیھا وفي متناول النساء الالتي یلدن في مرافق الرعایة الصحیة

 جودة حلیب األم.أو  عدم التأثیر على كمیة 

 .آمنة االستخدام للنساء المصابات بفیروس نقص المناعة البشریة 

  وقت (مع العودة الفوریة لخصوبة اإلنجاب) حالما تتغیر رغبات النساء أي  إزالتھا فيأنھا وسیلة مؤقتة یمكن
 النوایا اإلنجابیة.أو  بخصوص وسائل منع الحمل

 عناء یومي من جانب المستفیدة.أي  أنھا ال تتطلب 

 في  لّولبتركیب التم  ماإذا  عملي مستقل إجراءأو  أنھا ال تتطلب قیام المستفیدة بزیارة مستقلة إلى المنشأة الطبیة
دقائق بعد الوالدة.  10غضون 

ھا ب وسیلة موثوقاً  وقد ركبتبعد الوالدة مغادرة المنشأة الطبیة بعد الوالدة  لّولبیمكن للمرأة التي تختار تركیب ال
ة وعلى المدى األمر الذي یخول المرأة القدرة على التحكم بنوایاھا اإلنجابیة طوال فترة ما بعد الوالد —لمنع الحمل

ألف). وھذا یعتبر أمراً بالغ األھمیة والسیما  380النحاسي تي  لّولبعاماً بالنسبة ل 12الذي ترغب بھ (یصل إلى 
تسعى المرأة للحصول على ھذه الخدمات لنفسھا، وإن حصل ذلك فھي أن  من النادرأنھ  في البلدان النامیة، بحیث

 عند اقتراب الوالدة فقط.   أو فترة الحمل أثناءتسعى لھذه الخدمات 

ھل تعلم بأن العدید من النساء بعد الوالدة:
تأجیل الحمل القادم لمدة عامین على األقل. أو  یرغبن في الحد من حاالت الحمل •
یرغبن في استخدام وسائل منع الحمل ویخططن للبدء بذلك بعد عودة الحیض لھن.  •
أسابیع بعد الوالدة. 6إلى  4عودة دورتھن الشھریة في فترة  قبل اإلباضة)(ستعود إلیھن خصوبة اإلنجاب  •

یستأنفن المعاشرة الزوجیة في غضون األشھر القلیلة األولى بعد الوالدة.  •
یعتقدن خطأً بأنھن في مأمن من الحمل ما دمن یرضعن أوالدھن الرضاعة الطبیعیة.  •
تم�ل ع�دم ع�ودتھن إل�ى المنش�أة حالنامی�ة ول�ذا فم�ن الملدیھن أعباء كثیرة على حساب أوقاتھن والسیما في البل�دان  •

خدمات تنظیم األسرة. أو  الطبیة للحصول على الرعایة الخاصة بما بعد الوالدة
ف��ي الثقاف��ات والمجتمع��ات الت��ي ی��تم  –فت��رة بع��د ال��والدة أثن��اءیُع��رفن وھ��ن یطلُ��بن وس��ائل من��ع الحم��ل أن  ال ی��ردن •

خوفاً من انتقادھن.  –الوالدةاالمتناع فیھا عن ممارسة الجنس بعد 
یصل بھن المطاف إلى عدم استخدام أیة وس�یلة م�ن وس�ائل من�ع الحم�ل وخصوص�اً ف�ي البل�دان النامی�ة ویص�بحن  •

وبالتالي تزداد المخاطر التي یتعرضن ھن وأطفالھن لھا جراء النتائج  ،حوامل في فترة قصیرة بعد الوالدة السابقة
الصحیة السیئة. 

اإلعاقة م�ن خ�الل اس�تخدام وس�ائل تنظ�یم األس�رة أو  أنفسھن وأطفالھن من التعرض لحاالت الوفاة یستطعن وقایة •
بعد الوالدة. 

 –مباشرة بعد الوالدة وخروج المشیمة –بضع دقائق إضافیة: یستغرق الوقت منك مجرد ما الذي یمكنك القیام بھ
للنساء الالتي فضلن استخدام ذلك. اً عام 12لیتھا إلى لمنع الحمل بعد الوالدة تصل فعا وسیلة آمنة وفعالةلتركیب 

من خالل تمكین الم�رأة/ ال�زوجین عل�ى المباع�دة  –تساعد خدمات تنظیم األسرة وبما فیھا الخدمات المقدمة بعد الوالدة
عل�ى قی�د على ضمان بقاء األم وولیدھا بص�حة جی�دة و –الحد من حاالت الحمل غیر المخطط لھاأو  بین فترات الحمل

الحی���اة؛ ویمتل���ك مق���دمو خ���دمات رعای���ة األموم���ة وح���دیثي ال���والدة واألطف���ال وك���ذلك مق���دمو الخ���دمات (الق���ابالت 
بع�د ال�والدة  لّوال�بالقابالت واألطباء... وما إل�ى ذل�ك) العدی�د م�ن الف�رص ف�ي تق�دیم خی�ارات تركی�ب ال–والممرضات

ئل تنظ�یم األس�رة بع�د ال�والدة وذل�ك ف�ي س�یاق زی�ارات وتقدیم المش�ورة للنس�اء ح�ول ذل�ك وغیرھ�ا م�ن خی�ارات وس�ا
 األمھات والرعایة المقدمة لألمھات وأطفالھن. 
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مقـدمة. 1الفصل   

خدمات رعایة األمومة وحدیثي الوالدة  يویھدف ھذا الدلیل والمواد المرفقة معھ إلى مساعدة وإعداد وتجھیز مقدم
بجودة عالیة  لّوالبر خدمات تركیب الواألطفال إلى جانب المرشدین واالستشاریین الصحیین لتقدیم وتوفی
للمستفیدات كجزء من البرنامج الشامل لخدمات تنظیم األسرة بعد الوالدة.
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. الحاجة إلى وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة2الفصل   

الحاجة إلى وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة. 2الفصل 
ل أظھرت الدراسات المتعددة التي أجریت في مختلف أنحاء العالم بأن النتائج السلبیة المؤثرة على األمھات وخال

الفترة المحیطة بالوالدة وعلى الرضع تنجم بسبب فترات الحمل المتقاربة جداً. وھكذا تزید حدة المخاطر بالنسبة 
اق یوضح یاإلجھاض، وفي ھذا السأو  اإلسقاط عقب أو  للنساء الالتي یحملن في فترة قریبة لفترة الحمل السابقة

3خالصة ھذه النتائج. 1الجدول رقم 

دولة نامیة بأن األطفال الذین تحمل بھم أمھاتھم في فترة  52یل بیانات المسوحات السكانیة والصحیة المأخوذة من وكما كشف تحل
شھراً من الوالدة السابقة للطفل األكبر یتعرضون إلى مخاطر الوفاة في غضون عامھم األول بنسبة واحد إلى أثنین  24تقل عن 

كما أظھر تحلیل المسوحات . 4شھراً من الوالدة السابقة 47إلى  36الحمل بھم بعد فترة ) مقارنة باألطفال الذین یتم 2.3– 1.1(
نقص التغذیة المزمن تزداد بصورة كبیرة كلما أو  االستطالعیة السكانیة والصحیة بأن احتمالیة تعرض الطفل إلى حاالت التقزم

شھراً  17إلى  12كون األطفال الذین یتم الحمل بھم بعد فترة من تناقصت فترات المباعدة بین الحمل والوالدة. فعلى سبیل المثال: ی
 36% من أولئك األطفال الذین یتم الحمل بھم بعد فترة 25عرضة لحاالت التقزم ونقص الوزن بنسبة أكثرمن الوالدة السابقة فقط 

 .5شھراً من الوالدة السابقة 47إلى 

ات تنظیم األسرة بعد الوالدة تَُمّكن النس�اء م�ن الظف�ر بفت�رات ص�حیة تنظیم األسرة/ خدمأن  وتتمثل األخبار السارة في
وخف�ض وفی�ات األطف�ال  6% من وفی�ات األمھ�ات40% إلى 25حوالي سقوط تُجنب أن  بین الوالدات التي من شأنھا

 7%ٌ.10بنسبة تقدر بـ 
 

11–6 فترات الحمل : مخاطر النتائج الصحیة السلبیة بعد الفترة الفاصلة القصیرة بین1الجدول رقم 
8 9 10 11 12 13

 أشھر بعد الوالدة الطبیعیة 6الحمل في فترة والناجمة عن حدوث المخاطر المتزایدة 
 الخطر المتزایدالنتائج السلبیة 

 %650اإلجھاض المتعمد 

 %230اإلسقاط 

 %170أشھر) 9<وفاة األطفال حدیثي الوالدة (

 %150وفاة األمھات 

 %70الوالدة المبكرة 

 %60الموالید الموتى 

 %60موالید دون الوزن الطبیعي 

اإلسقاطأو  أشھر بعد اإلجھاض 6الحمل في فترة أقل من والناجمة عن حدوث المخاطر المتزایدة 

شھرأ 5–3الفترة الفاصلة من شھر 2–1الفترة الفاصلة من الخطر المتزاید   

 %140 %170 دون الوزن الطبیعي موالید

 %120 %160 ابة األمھات بفقر الدماص

 %40 %80 الوالدة المبكرة

المباعدة الصحیة بین فترات الحمل 

لمراجعة  اً فنی اً خبیر 30من  أكثرم بدعوة 2005) في شھر یونیو من عام WHOقامت منظمة الصحة العالمیة (
ن َحمٍل وآخر؛ وتستند التوصیات األتیة على األدلة والشواھد العلمیة العالمیة المتوفرة بخصوص الفترات الفاصلة بی

 :14النتائج القائمة على االستشارات الفنیة المقدمة من ھؤالء الخبراء
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. الحاجة إلى وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة2الفصل    
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ھ���ذه الفت���رة أن  (بی���دش���ھراً  24االنتظ���ار لم���دة ال تق���ل ع���ن : ینبغ���ي عل���ى الم���رأة بع���د ال���والدة الطبیعی���ة -1
أج���ل تقل���یص النت���ائج الس���لبیة م���ن آخ���ر  س���نوات) قب���ل محاول���ة إنج���اب طف���لٍ  5تزی���د عل���ى أن  ال ینبغ���ي

الم���ؤثرة عل���ى األمھ���ات وح���دیثي ال���والدة والرض���ع؛ كم���ا ینبغ���ي عل���ى النس���اء القی���ام ب���التخطیط للفت���رة 
 سنوات.  3أو  شھراً  36الصحیة الفاصلة بین الوالدات التي تمتد حوالي إلى 

قب���ل  أش���ھر 6 االنتظ���ار لم���دة ال تق���ل ع���ن، ینبغ���ي عل���ى الم���رأة اإلجھ���اض المتعم���دأو  اإلس���قاط بع���د  -2
لتقل���یص مخ���اطر النت���ائج الس���لبیة الم���ؤثرة عل���ى األمھ���ات واألطف���ال ح���دیثي آخ���ر  محاول���ة إنج���اب طف���لٍ 

 الوالدة والرضع؛ 
م��ن أج��ل تقل��یص عل��ى األق��ل  18ینبغ��ي عل��ى الزوج��ات المراھق��ات تأجی��ل الحم��ل حت��ى ی��بلغن س��ن ال��ـ  -3

 لوالدة والرضع. مخاطر النتائج السلبیة المؤثرة على األمھات واألطفال حدیثي ا
 
الرعایة الصحیة لألمومة/ األطفال أو  تنظیم األسرة اتخدم يومن ھذا المنطلق، یتوجب على كل امرأة ومقدم 

(تم توضیح رسائل  وآخر حدیثي الوالدة معرفة وفھم التوصیات الرئیسیة المتعلقة بفترات المباعدة الصحیة بین حملٍ 
 .))أ( حقلفي الم / الوالداتحیة بین الحملخاصة ومحددة بخصوص فترات المباعدة الص

 
: حتى یسھل تقدیم المشورة بفعالیة للنساء واألسر حول المباعدة الصحیة لفترات الحمل، المصطلحات الرئیسیة

 یتوجب على مقدمي الخدمات فھم واستیعاب بعض المصطلحات بوضوح. 
 

 ة بین الوالدة الطبیعیة وبدایة الحمل القادم.  : الفترة الزمنیة الفاصلالفترة الفاصلة بین الحمل والوالدة •
: الفترة الزمنیة الفاصلة بین الوالدة الطبیعیة السابقة والوالدة الطبیعیة الفترة الفاصلة بین الوالدات •

 القادمة. 
الرسائل الفنیة تحویل وتبدیل الفترة الفاصلة بین الحمل أو  یمكن لمھني الصحة عند مراجعة الدراسات العلمیة

  أشھر إلى السنة. 9والوالدة إلى الفترة الفاصلة بین الوالدات عن طریق إضافة 
 

 االحتیاجات غیر الملباة لخدمات تنظیم األسرة بعد الوالدة
نس�بة كبی�رة م�ن ال�والدات أن  بالرغم من النتائج السلبیة الصحیة المرتبطة بالفترة القصیرة الفاص�لة ب�ین ال�والدات، إال

% م��ن 60) تح�دث ح��والي 1داً م��ن بعض�ھا ال��بعض. فعل�ى س��بیل المث��ال: ف�ي باكس��تان (الش�كل رق��م تعتب�ر متقارب��ة ج�
 24الوالدات في فترات زمنیة أقص�ر م�ن تل�ك الفت�رات الفاص�لة ب�ین الحم�ل وال�والدة الموص�ى بھ�ا والت�ي تص�ل إل�ي 

بحی�ث  –bذل�ك الوض�ع ف�ي باكس�تان؛ وبالنسبة لألوضاع في العدید من البلدان النامی�ة فھ�ي تش�بھ إل�ى ح�ٍد كبی�ر aشھراً 
 تواجھھا األمھات والرضع. أن  تضیف ھذه األوضاع تحدیات ومخاطر صحیة ال تعد وال تحصى والتي ال بد

  
 

 
  

 

 –س��نة ف��ي باكس��تان 49إل��ى  15أوس��اط جمی��ع النس��اء الالت��ي تت��راوح أعم��ارھن ب��ین  ف��ي: فت��رة المباع��دة ب��ین الحم��ل وال��والدة 1الش��كل 
 .  15على مدى الخمس السنین الماضیة جمیعھن لم یلدن

 

a   الذي أجري في دراسة المسوحات السكانیة والصحیة في باكستان بخصوص  2007-2006أخذت البیانات من إعادة التحلیل لعام
 .)MCHIP 2013العامین األولین بعد الوالدة في باكستان ( أثناءاحتیاجات تنظیم األسرة 

b  التي أجریت في تسعة بلدان (بنغالدیش وإثیوبیا وغانا 2011 – 2005اً لدراسة المسوحات السكانیة والصحیة الماضیة والمتاحة (وفق (
 وكینیا ولیبیریا ومدغشقر والفلبین ورواند).

                                                           



. الحاجة إلى وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة2الفصل   

المستخدمة خالل السنة األولى بعد الوالدة بإمكانیة محتملة لتقلیص نسبة كبیرة من الحمل تتمتع وسائل منع الحمل 
غیر المرغوب فیھ، وكما أظھرت األبحاث، فأن النساء لدیھن الكثیر من "االحتیاجات غیر الملباة" الخاصة بخدمات 

وتشیر االحتیاجات غیر الملباة، بحسب تعریفھا العام، إلى نسبة النساء الالتي ال . 1ھذه الفترة أثناءة تنظیم األسر
عدد النساء الالتي كن بحاجة أن  ؛ بحیثیرغبن في الحمل إّال أنھن ال یستخدمن وسائل منع الحمل في الوقت الحالي

أن  . وفي دراسة أجریت مؤخراً، تَبَیَن16امرأة ملیون 222م بلغ 2012إلى وسائل حدیثة لمنع الحمل في العام 
) لوسائل تنظیم األسرة ینخفض مع اقتراب نھایة الفترة الممتدة اً بلد 17بلداً من أصل  14احتمال استخدام النساء (في 

ن شھر) مقارنةً بالنساء المتزوجات في عموم السكان؛ وبالتالي شكلت تلك النساء الالتي استخدم 11.9بعد الوالدة (
.17)2وسائل تنظیم األسرة نسبة صغیرة مقارنةً بأولئك النساء الالتي ھن بحاجة إلى مثل ھذه الوسائل (الشكل رقم 
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. الحاجة إلى وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة2الفصل   

مقاب��ل النس��اء الالت��ي  ش��ھر بع��د ال��والدة 11.9إل��ى  9: نس��بة النس��اء الالت��ي یس��تخدمن وس��ائل تنظ��یم األس��رة خ��الل 2الش��كل 
 م. 2007 –م2003الذي أجري في  یحتجن لتلك الوسائل، المسح السكاني والصحي

الفترات القصیرة الفاصلة بین الوالدات  أثناءالعوامل المساھمة في حدوث الحمل 
بالنظر إلى االحتیاجات غیر الملباة في مجال تنظیم األسرة وتفشي الفترات القصیرة غیر الموصى بھا بین الوالدات، 

ء ومقدمي الخدمات فھم وإدراك العوامل التي تسھم في ارتفاع مخاطر حاالت الحمل غیر المرغوب بھا یتوجب على النسا
 أوساط النساء بعد الوالدة. في

 عودة خصوبة اإلنجاب
: ق�د یب�دأ ح�دوث التب�ویض عن�د الم�رأة قب�ل ت�درك ذل�كأن  عادةً ما تعود خصوبة اإلنجاب للم�رأة بع�د ال�والدة دون •

؛ وت�زداد فرص�ة ع�ودة خص�وبة اإلنج�اب ل�دى الم�رأة كلم�ا امت�دت فت�رة م�ا بع�د أخ�رىیة مرة عودة الدورة الشھر
. 18الوالدة

: تعاني معظم النساء غیر المرضعات م�ن ع�ودة ال�دورة الش�ھریة ال یمكن التنبؤ بعود خصوبة اإلنجاب ألي امرأة •
خیر عودة خص�وبة اإلنج�اب ون�زولالرضاعة الطبیعیة تقوم بتأأن  أسابیع بعد الوالدة؛ كما 6إلى  4في غضون 

ال یمكن االعتماد علیھا كوسیلة لمنع الحمل ما لم تمارس المرأة طریقة استخدام الرضاعة أنھ  الدورة الشھریة، إال
الطبیعیة المطلقة كوسیلة لمنع الحمل (لمزیداً من التفاصیل في الصفحة التالیة).

الدراس�ات التخصص�یة أن  : یب�دوس�رة بع�د ع�ودة ال�دورة الش�ھریةعادةً ما تبدأ المرأة باستخدام وسیلة تنظ�یم األ •
 –اس�تخدام الوس�یلةأن  التي أجریت لتحدید العالقة بین عودة الحیض والبدء باستخدام وسیلة منع الحمل وتشیر إلى

تس�تخدم ف�ي الش�ھر ال�ذي یل�ي ع�ودة الح�یض وال�ذي أن  فم�ن المحتم�ل –ما استخدمت خالل فترة ما بعد الوالدةإذا 
فت�رة  أثن�اءم�ن النس�اء حمل�ن  %10% إل�ى 8. وقد أظھرت إحدى الدراسات بأن ح�والي 1,19غالباً ما یكون متأخراً 

 . 20انقطاع الطمث بعد الوالدة

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 

 2005 غینیا
 2003 نیجریا

 2007 بنغالدیش
 2006 مالي

 2007 - 2006 باكستان
 DRC 2007 ,الكنغو

 2006 - 2005 الھند
اوغندا  2006 

 2004 - 2003 مدغشقر
 2003 كینیا

 2005 إثیوبیا
غانا    2003 
 2005 راوندا

 2005 - 2004 تنزانیا
 2006 - 2005 ھاییتي

 2004 ماالوي
 2007 زمبابوي

Percent of late postpartum women who have a need for family  
planning and percent who are using family planning 

Total need at 9.0 
to 11.9 months  
postpartum 

Modern family  
planning use at  
9.0 to 11.9  
months  
postpartum 

إجمالي االحتیاج 
إلى  9خالل 
شھر بعد  11.9

 الوالدة

استخدام 
 وسائل تنظیم

 خاللاألسرة 
 11.9إلى  9

بعد شھر 
 الوالدة

نسبة النساء المتأخرات والالتي یحتجن إلى وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة ونسبة 
 النساء الالتي یستخدمن تلك الوسائل.
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بل�داً نامی�اً  17دراس�ة أجری�ت م�ؤخراً ف�ي : قام�ت تتباین نسب عودة المعاشرة الزوجیة بعد الوالدة بدرج�ة كبی�رة •
أش�ھر بع�د ال�والدة؛  9 –5إل�ى  3صي حقیقة النسب المئویة لعودة الزوجین إلى المعاشرة الزوجیة ف�ي غض�ون بتق

% م�ن النس�اء 10نس�بة أن  ووجدت ھذه الدراسة بأن دولة غینیا تقع في الط�رف األقص�ى م�ن ھ�ذه الدراس�ة حی�ث
دیش ورواندي الط�رف اآلخ�ر بنس�بة یعاودن المعاشرة الزوجیة في غضون اإلطار الزمني ھذا، بینما احتلت بنغال

.14أشھر 6% تقریباً من النساء الالتي یعادون المعاشرة الزوجیة بعد حوالي 90
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: لق��د أش��ارت ال ی�تم دائم��اً االلت�زام باالمتن��اع ع�ن ممارس��ة الج�نس بع��د ال�والدة ف��ي البل�دان الت��ي یش�یع فیھ��ا ذل�ك •
التي یمتنع فیھا الزوجان عن المعاشرة الزوجی�ة بع�د ال�والدة، حتى في أوساط تلك البلدان أنھ  األبحاث النوعیة إلى

 أكث��رتك��ون أن  وتت��درج إل��ىبع��د ال��والدة  وق��ت مبك��رف��إن المعاش��رة الزوجی��ة ق��د تح��دث بش��كل غی��ر من��تظم ف��ي 
.21انتظاماً 

ة م�ا اس�تأنفت الم�رأة المعاش��رإذا  :ق�د ال ترغ�ب الم�رأة بطل�ب وس�یلة لمن�ع الحم�ل "ف�ي وق�ت مبك�ر" بع�د ال�والدة •
یتم ذلك وفقاً لثقافة بلدھا، فإنھا ق�د تعتق�د ب�أن مق�دم الخدم�ة س�وف أن  الزوجیة بعد الوالدة بفترة مبكرة مما یفترض

ما طلبت استخدام وسیلة لمنع الحمل. ونتیجة لذلك، قد تتخلى المرأة عن استخدام وسیلة المنع حت�ى ول�و إذا  ینتقدھا
 لحمل غیر المرغوب بھ. التخلي یعرضھا لخطر اأو  كان ھذا االمتناع

 )LAMالرضاعة الطبیعیة مقابل طریقة استخدام الرضاعة الطبیعة المطلقة كوسیلة لمنع الحمل (

: ینبغي على النس�اء م�ن أج�ل تف�ادي طریقة استخدام الرضاعة الطبیعیة كوسیلة لمنع الحمل≠ الرضاعة الطبیعیة 
ن الرض�اعة الطبیعی�ة ال تع�د بمثاب�ة وس�یلة لمن�ع الحم�ل)؛ الحمل غیر المرغوب بھ استخدام وسیلة لمنع الحم�ل (أل

% 98.5وإح��دى خی��ارات وس��ائل من��ع الحم��ل ھ��ي اس��تخدام الرض��اعة الطبیعی��ة المطلق��ة الت��ي تعتب��ر فعال��ة بنس��بة 
تقوم المرأة بإرضاع طفلھا رضاعة طبیعی�ة مطلق�ة/ خالص�ة كلم�ا أن  أشھر بعد الوالدة شریطة 6ولفترة تصل إلى 

ھ�ذه الفت�رة)  أثن�اء خ�رىاألطعم�ة األأو  النھ�ار؛ وال ی�تم إعط�اء الرض�یع الس�وائلأو  (سواء في اللیلشاء رضیعھا 
 یك�ون ق�د ع�اد لھ�ا الح�یض. وعل�ى ال�رغم ب�أن اس�تخدام الرض�اعة الطبیعی�ة كوس�یلة لمن�ع الحم�ل تعتب�ر فاعل�ة وأّال 

 ومریحة إال أنھا ال تزال غیر مستخدمة على نطاق واسع.  

تع�ود أن  : یمك�نأش�ھر 6فعاالً إال لمدة دام الرضاعة الطبیعیة المطلقة كوسیلة لمنع الحمل ال یكون استخ •
بالنسبة للمرأة التي تستخدم الرضاعة الطبیعی�ة كوس�یلة لمن�ع الحم�ل (وغالب�اً  أخرىخصوبة اإلنجاب مرة 

عة أش��ھر حت��ى وإن اس��تمرت ف��ي ممارس��ة الرض��ا 6م��ا یح��دث ذل��ك قب��ل ع��ودة الح��یض لھ��ا) بع��د فت��رة 
الطبیعیة؛ ولھذا السبب یتوجب على المرأة التي تستخدم الرض�اعة الطبیعی�ة كوس�یلة لمن�ع الحم�ل االنتق�ال 

 ختل أحد معاییر ھذه الوسیلة.افي أقرب فرصة في حال  أخرىإلى وسیلة 
العدی�د م�ن النس�اء یرض�عن أطف�الھن بش�كل أن  : ب�الرغمأش�ھر 3تتقلص الرضاعة الطبیعیة المطلق�ة بع�د  •

أش�ھر، األم�ر  3المعدل ینخفض بشكٍل ملحوٍظ بع�د أن  خالل األشھر القلیلة األولى بعد الوالدة، إالخالص 
 الذي یؤدي إلى عودة خصوبة اإلنجاب.    

 المترتبة على وضع برامج تنظیم األسرة اآلثار
إل�ى مس�اعدة النس�اء   –وباإلضافة إلى ض�مان ت�وفر خ�دمات عالی�ة الج�ودة –تھدف برامج تنظیم األسرة بعد الوالدة

واألزواج على فھم وإدراك مخاطر الحمل غیر المرغوب بھ، إلى جانب استیعاب الفوائد والمزایا التي س�تتمتع بھ�ا 
 ك�ان ذل�ك مرغوب�اً ب�ھ)؛ كم�اإذا  األمھات وحدیثي الوالدة من جراء تنفیذ المباعدة بین فترات الحمل (أو الح�د منھ�ا،

) م��ع خ��دمات تنظ��یم األس��رة یعتب��ر أم��راً MNCHیثي ال��والدة واألطف��ال (رب��ط خ��دمات رعای��ة األموم��ة وح��دأن 
 حاسماً لتحقیق توصیات المباعدة بین فترات الحمل ومعالجة االحتیاجات غیر الملباة لتنظیم األسرة. 

ینبغي إدراج المعلومات المتعلقة بالمباعدة الصحیة بین فترات الحمل في صلب حمالت التوعیة الص�حیة وخ�دمات 
ق��دیم المش��ورة والرعای��ة المت��وفرة للنس��اء وع��ائالتھن حیثم��ا تق��دم تل��ك الخ��دمات. وتتض��من ط��رق تق��دیم الخ��دمات ت

 المقترحة اآلتي: 
إعطاء المستفیدات المعلوم�ات الكامل�ة ح�ول المزای�ا والتوص�یات الخاص�ة بالمباع�دة الص�حیة ب�ین فت�رات •

دم��ة خ��الل حم��الت التوعی��ة العام��ة والمح��ددة الحم��ل كج��زء م��ن الخ��دمات الروتینی��ة لتنظ��یم األس��رة والمق
وخدمات تقدیم المشورة. 
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أو  اإلس�قاط أو  التشدید على أھمی�ة الب�دء باس�تخدام وس�یلة تنظ�یم األس�رة ف�ي الوق�ت المناس�ب بع�د ال�والدة •
اإلجھاض (والوسیلة "االنتقالیة" بعد استخدام الرضاعة الطبیعیة المطلقة كوسیلة لمنع الحمل) كج�زء م�ن 

ات الرعایة الروتینیة المقدمة في فترة الحمل وما بعد الوالدة وما بعد اإلجھاض. خدم
تواجدھن في مرفق الرعایة الصحیة بعد تلقیھن الرعایة.  أثناءتقدیم خدمات تنظیم األسرة للنساء  •
و أ مثل التطع�یم وخ�دمات رعای�ة ح�دیثي ال�والدة خرىدمج خدمات تنظیم األسرة مع الخدمات الصحیة األ •

األطفال. 
مساعدة المستفیدات لممارسة حقوقھن في  االختی�ار بمطل�ق الحری�ة واتخ�اذ الق�رار الم�دروس بش�أن حج�م  •

 األسرة المرغوب بھ والنوایا اإلنجابیة المستقبلیة وخیارات وسائل منع الحمل المتاحة. 

 تكون شریطة أّال  فسھاالوسیلة التي تختارھا بنوسیلة منع الحمل المناسبة للمرأة ھي تلك أن  :تذكر
تزوید المستفیدة للخدمات،  ین؛ وبإمكاننا، كمقدمھالالوسیلة تحول دونما تركیب ھناك أسباب طبیة 

 االختیار.ب ھا من تقومالمعلومات التي تحتاجھا التخاذ القرار الصائب والمناسب حیث أنب

 نظرة عامة –بعد الوالدة مباشرة لّولبال . تركیب3الفصل 

كوسیلة من الوسائل الرئیسیة لمنع  لّولبعام باستخدام ال 30من  أكثرتقوم النساء منذ ي، العالم الصعید على
 من ھنفي اوساط النساء المتزوجات السیما  شیوعاً  كثرالوسیلة األعالمیاً  لّولبفي واقع االمر یعتبر الوالحمل، 

ل ذلك نسبة امرأة حیث مثّ  162.680.000 بـ بلّولال یستخدمنم قدر عدد من 2007ففي عام  .في سن اإلنجاب
% من جمیع النساء الالتي تتراوح اعمارھن ما 14% من اجمالي النساء المستخدمات لوسائل منع الحمل و 23

 22من لھن غیر ذلك من االرتباطات.أو  سنة والالتي ھن متزوجات 49–15بین 

یشعرن بارتیاح  لّولبتي یستخدمن الالالنساء الأن  وقد اوضحت دراسة اجریت في الوالیات المتحدة االمریكیة
كانت نسبة  :مؤقتة (على سبیل المثال أخرىمن تلك النسوة الالتي یستخدمن وسائل  أكثرالختیارھن ھذه الوسیلة 

على ذلك، فالمزایا التي ینفرد بھا  وعالوةً  .% لمستخدمي حبوب منع الحمل) 91% مقابل  99 لّولباستخدام ال
 ألمراضلغالبیة العظمى من النساء حتى في ظل وجود العدید من االتي قد تتعرض لھا اتفوق المخاطر  لّولبال

فیروس  ،على سبیل المثال ،من ھذه الظروفوالتي كان یعتقد في السابق انھا تحول دون استخدام ھذه الوسیلة 
 23خارج الرحم. نقص المناعة البشریة/ اإلیدز والعقم واالصابة بمرض التھاب الحوض والحمل

ساعة بعد الوالدة تعد من  48لغایة مدة تصل الى أو  دقائق 10بعد الوالدة بفترة  لّولبتركیب الأن  فقد اتضح
 "من الوالدة"بعد فترة زمنیة أو  كما ھو الحال بالنسبة للتركیب العادي 24الطرق اآلمنة والفعالة والمریحة للمرأة

أو  حدوث الحملالفترات الفاصلة لبین  وقتٍ أي  في لّولبن الوالدة، تركیب الم زمنیة(ویقصد  بالتركیب بعد فترة 
بعد  مباشرةً  لّولبوتمثل فكرة تركیب ال .الحمل)البتة ب عالقةً لھا  لیسأو  أسابیع من الوالدة 4 مرور بعد في/

الصحیة فرصة نادرة وذلك ما یستطعن الوصول إلى خدمات الرعایة  الوالدة بالنسبة للعدید من النساء الالتي نادراً 
بعد الوالدة  لّولبشیوع تركیب الأن  .لكي یبدئن في استخدام وسیلة فعالة وطویلة االمد من وسائل تنظیم األسرة

تساند وتؤازر  التي فعالً  مورفي دول ذات ثقافات مختلفة ومتنوعة مثل الصین والمكسیك و مصر یعد من األ
 25 .سھولة وامكانیة تبني ھذه الوسیلة
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ما ھو اللّو لب؟ 
) ویقوم بتركیبھ Tشكل (حرف من البالستیك على  عموماً ومصنوع صغیر ومرن  جھازھو عبارة عن  لّولبال

 ایمتد ینخیطین احادیأو  خیط تقریباً  لّوالبجمیع أنواع اللدى و .داخل الرحم مقدم متدرب ومختص في ھذه الخدمة
 م إلى المھبل.حبعنق الر من الرحم مروراً 

أنواع اللوالّ ب 
 الشائعة والمتاحة في جمیع أنحاء العالم كاآلتي: لّوالبأنواع ال

 TCu 380 لّول�بأل�ف (ال 380النحاس�ي ت�ي  لّول�ب: العلى النح�اس (غی�ر الھرمونی�ة)المحتویة  لّوالبال •
الحمول��ة  متع��دد لّول��بوال TCu 200C لّول��بالحمول��ة اآلمن��ة) والأل��ف ذو  TCu 380 لّول��بأل��ف وال

)MLCu 250  وCu375و (نوفا على شكل حرف  لّولبT )Nova T .( 

  Lenovorgestrel إف��راز ھرم��ون لیفونورجیس��تریل لّول��بو  ®Mirena لّول��ب: الھرمونی��ة لّوال��بال •
)LNG–IUSr®.( 

 لّول�بد الألف بالنسبة للبرامج ومق�دمي الخ�دمات ال�راغبین بتزوی� 380النحاسي تي  لّولبمن المستحسن استخدام ال
 للمستفیدات في فترة ما بعد الوالدة؛ ویمكن مراجعة ھذه التوصیة استناداً إلى األدلة والتجارب اإلضافیة. 

 لّولبآلیة عمل ال
من خ�الل من�ع عملی�ة  ألف 380النحاسي تي  لّولبغیر الھرمونیة (التي تحتوي على النحاس) مثل ال لّوالبتعمل ال

حاس بتقلی�ل حرك�ة ووظیف�ة الحیوان�ات المنوی�ة م�ن خ�الل تغیی�ر بیئ�ة س�وائل ال�رحم ، فتقوم ایونات الن26اإلخصاب
والبوق، وبالتالي تمنع الحیوانات المنویة من الوصول إلى قناة ف�الوب وتخص�یب البویض�ة؛ وتح�دث ھ�ذه العملی�ات 

أی�ة آث�ار عل�ى  داخلیاً بشكل كبیر دون زیادة ملموس�ة ف�ي مس�توى النح�اس ف�ي مص�ل الم�رأة؛ وألن�ھ ال توج�د ھن�اك
إذا  غی�ر الھرمونی�ة مباش�رةً بع�د ال�والدة بص�رف النظ�ر عم�ا لّوال�بجودة حلیب األم، فإنھ یمكن استخدام الأو  كمیة

 كانت المرأة تقوم بإرضاع طلفھا أم ال.

 لّولبفترة فعالیة ال
على األقل؛ وبالت�الي  27عام 12ألف تصل لمدة  380النحاسي تي  لّولبأظھرت األدلة العلمیة الحدیثة بأن فعالیة ال

ع�ام  12إزالتھا بعد م�رور فت�رة أو  للقیام باستبدالھا لّوالبینبغي نصح المستفیدات الالتي یستخدمن ھذا النوع من ال
النحاس�ي ت�ي حالم�ا ی�تم إزالت�ھ م�ع الع�ودة الفوری�ة  لّول�بمن تاریخ التركیب؛ وتتوقف آثار منع الحمل الناشئة من ال

 لخصوبة اإلنجاب. 

یعد آمناً  لّولبممزقة، فإن الأو  تالفة لّولب: ما لم تكون عبوة الوتغیر لونھ لّولبمالحظة بخصوص العمر االفتراضي ل
)، ألن تاریخ االنتھاء لّولب(حتى وإن تغیر/ أّسود لون ال تصل إلى ما قبل تاریخ انتھاء العبوة بیوملیتم تركیبھ في فترة 

؛ لّولبالسلیم التي تظل فاعلة إلى تاریخ االنتھاء وال تشیر إلى فعالیة ال لّولبوة الیشیر إلى فعالیة تعقیم محتویات عب
 عام من تاریخ التركیب ولیس من تاریخ االنتھاء. 12لمدة  لّولبوتستمر فعالیة ال

الفعـالیة 
تھ في نفس الوقت الوسائل الفعالة جداً لمنع الحمل على المدى الطویل وتعتبر وسیلة مؤق أكثرأحد  لّولبیعد ال

ما قامت إذا  اإلناث. فعلى سبیل المثال،أو  تعقیم الذكورأو  وتساوي فعالیتھ بشكل كبیر لفعالیة حقن الھرمونات
ألف، فإن حوالي ست إلى ثمان نساء ستحمل خالل السنة األولى  380النحاسي تي  لّولبامرأه باستخدام ال 1000

%.99من  أكثریعتبر فعاالً بنسبة  ولبلّ الأن  وھذا یعني لّولبمن تركیب ھذا ال
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تعتب�ر متش�ابھة س�واًء ت�م اس�تخدام ھ�ذا  االس�تخدام الص�حیح) إل�ى جان�ب Tالنحاسي ت�ي ( لّولبفعالیة الأن  في حین
 االس�تخدام النم�وذجيفعالی�ة أن  كوس�یلة لمن�ع الحم�ل لفت�رة معین�ة، إالأو  كوسیلة لتنظیم األسرة بعد الوالدة لّولبال

ھن�اك عوام�ل كثی�رة ت�ؤثر ف�ي أن  ؛ ویب�دواc المركبة في فترة ما بعد الوالدة لّوالببة مرتفعة قلیالً لطرد التتأثر بنس
ف�ي ق�اع المھب�ل  لّول�ببعد الوالدة؛ وبالت�الي ف�إن التركی�ب الص�حیح ال�ذي یھ�دف إل�ى وض�ع ال لّوالبمخاطر طرد ال

 .لّولبالً لضمان االحتفاظ بالفعا (الذي یتم القیام بھ بسھولة بعد الوالدة مباشرة) یعتبر

 اآلثار الجانبیة
النحاسیة التي قد تواجھ المس�تفیدات ف�ي اإلط�ار الموج�ود ف�ي الص�فحة التالی�ة؛ وال  لّوالبتم وصف اآلثار الجانبیة ل

نی�ة م�ن التي یتم تركیبھا بعد فت�رة زم لّوالببعد الوالدة (مقارنة بال لّوالبتركیب الأن  توجد ھناك ثمة أدلة تشیر إلى
الت�ي ی��تم  لّوال�بالأن  ش�دة ھ�ذه اآلث�ار الجانبی�ة ف�ي الواق�ع، تش�یر بع�ض الدراس�ات إل�ىأو  ال�والدة) یزی�د م�ن وتی�رة

الت�ي ی�تم تركیبھ�ا بع�د فت�رة زمنی�ة م�ن ال�والدة،  لّوال�بتركیبھا بنجاح بعد الوالدة قد یكون نسبة تحملھا أفضل من ال
تش�بھ النزی�ف والتقلص�ات الت�ي ع�ادةً م�ا تواجھھ�ا  لّوال�بنبی�ة المتص�لة بالالعدی�د م�ن اآلث�ار الجاأن  ویرجع ذلك إلى

بع��د  لّوال�بالمس�تفیدة خ�الل ھ�ذا الفت��رة كج�زء طبیع�ي م�ن عملی��ة الش�فاء. وبالت�الي، ف�إن النس��اء الالت�ي یس�تخدمن ال
 بعد الوالدة.  لبلّواالوالدة قد یعانین من ھذه اآلثار الجانبیة بشكٍل أقل وھذا یعتبر میزة كبیرة لتركیب ال

c   ولم یتم طرده)، في حین یشیربشكٍل صحیح لّولبإلى ما یمكن توقعھ في ظل ظروف مثالیة (مثالً: یتم تركیب ال االستخدام الصحیحیشیر ،
 بشكٍل صحیح، ویتم طرده). لّولبیحدث في الواقع (مثالً: لم یتم تركیب الأن  إلى ما یمكن االستخدام النموذجي
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المحتویة على النحاس التي یتم تركیبھا بع�د فت�رة  لّوالبشیوعا المرتبطة بال كثرفیما یأتي تم توضیح اآلثار الجانبیة األ
 زمنیة من الوالدة: 

ش�یوعاً  كث�رد الس�بب األوھ�ذا یع� –تغیٍر في كمیة وفترة تدفق الحیض وزیادةً في مقدار مغ�ص ال�دورة الش�ھریة •
 .28لّولبفي إزالة ال

ف�ي األس�ابیع  –مث�ل النزی�ف المھبل�ي/ النزی�ف الخفی�ف (ب�ین فت�رات ال�دورة الش�ھریة) –تغیر في أنماط النزیف •
 القلیلة األولى؛ و

  . وخالل األیام القلیلة األولى 29لّولبتركیب ال أثناءوجود التقلصات أو  الشعور بعدم الراحة •

كم�ا ینبغ�ي تقی�یم  لّول�بالنصح والمشورة لجمیع النساء بخصوص اآلثار الجانی�ة الش�ائعة قب�ل تركی�ب ال ینبغي تقدیم
اختیاراً غیر مناسباً بسبب ھ�ذه اآلث�ار الجانبی�ة (ومنھ�ا: ت�اریخ المعان�اة  لّولبتجعل من الأن  الحاالت التي من شأنھا

الم الح��وض الراھن��ة) وینبغ��ي تق��دیم المش��ورة بخص��وص آأو  فق��ر ال��دم الش��دیدأو  الش�دیدة م��ن آالم ال��دورة الش��ھریة
 (المس�كنات) الس�تیرویدي -زیارات المتابعة. یمكن للعقاقیر المضادة لاللتھابات أثناءاآلثار الجانبیة بحسب الحاجة 

تشجع وتع�زز م�ن اس�تمرار اس�تخدام وس�یلة أن  ؛ ولذا فإن بإمكان المشورة الجیدة30تقلل من أعراض األمراضأن 
 31,32حمل المحددة.منع ال

 بعد الوالدة لّولبتوقیت تركیب ال
المبكرة بعد أو  التي یتم تركیبھا في الفترة المباشرة لّوالببعد الوالدة فقط إلى تلك ال لّولبیشیر مصطلح تركیب ال

 أثناءھا التي یتم تركیب لّوالبألن معدالت االحتفاظ بالساعة بعد الوالدة)؛  48حتى أو  دقائق 10الوالدة (خالل 
، ومع ذلك ) تكون مرتفعة جداً الوالدة القیصریة أو أثناء فترة ما بعد الوالدة مباشرة (بمعنى عند خروج المشیمة

ساعة التالیة للوالدة؛  48فترة مبكرة بعد الوالدة، بمعنى، خالل الــ أي  یعتبر أمراً أمناً في لّولبفإن تركیب ال
:لّوالبلوفیما یأتي األوقات الثالثة لتركیب ا

: ف��وراً بع��د خ��روج المش��یمة (القی��ام ب��إدارة المرحل��ة الثالث��ة م��ن المخ��اض) ف��ي ال��والدة بع��د خ��روج المش��یمة •
 باستخدام األدوات قبل مغادرة المستفیدة غرفة الوالدة؛ لّولبالمھبلیة، یتم تركیب ال

أو  بش�كل ی�دوي لّول�بی�تم تركی�ب ال، ال�والدة القیص�ریة أثناء: فوراً وبعد إزالة المشیمة الوالدة القیصریة أثناء •
 بالملقط الحلقي قبل إغالق/ ترقیع شق الرحم وقبل مغادرة المستفیدة غرفة العملیات؛ 

س�اعة م�ن  48: لیس مباش�رة بع�د ال�والدة/ إزال�ة المش�یمة ولك�ن ف�ي خ�الل ی�ومین/ بعد فترة مبكرة من الوالدة •
 لّول��باألول بع��د ال��والدة، م��ثالً)، وی��تم تركی��ب الس��اعة، ف��ي ص��باح الی��وم  48ال��والدة (ویستحس��ن خ��الل فت��رة 

 مستقل.   إجراءبواسطة األدوات من خالل 

بسبب الزیادة العامة في  أسابیع من الوالدة 4ساعة وقبل استكمال  48بعد مرور فترة الــ  لّولبال ینبغي تركیب ال
 4التي یتم تركیبھا بعد فترة  لّوالبوتعتبر ال. لّولبوطرد ال االلتھاباتاإلصابة بمخاطر حدوث المضاعفات وال سیما 

التي یتم تركیبھا بعد فترة زمنیة من الوالدة بحیث یقتضي وجود  لّوالببعد تلك الفترة ھي نفس الأو  أسابیع من الوالدة
 التي یتم تركیبھا بعد الوالدة مباشرةً. لّوالبوھي لیست مثل ال –نفس التقنیة وتقدیم نفس الخدمات

بعد الوالدة  لّوالبتالفات الرئیسیة وخصائص الاالخ
 بعد الوالدة  لّوالبالتركیب مزایا 
الت�ي ی�تم تركیبھ�ا بع�د  لّوال�بلتل�ك ال ھبع�د ال�والدة مش�ابھ لّوالبمن والسالمة بالنسبة لتركیب ال: یعد جانب األاألمان

بع�د ال�والدة ویرج�ع  لّول�بعن�د تركی�ب ال معدالت ثقب جدار ال�رحم تب�دوا منخفض�ةأن  فترة زمنیة من الوالدة؛ كما
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جدار ال�رحم یك�ون ثخین�اً بع�د فت�رة الحم�ل؛ ویمك�ن لمق�دم الخدم�ة أن  ذلك إلى االدوات المستخدمة لیست حادة وإلى
ال��والدة بع��د ال��والدة مباش��رةً (خ��روج المش��یمة،  لّول��بتركی��ب ال أثن��اء التأك��د أیض��اً ب��أن المس��تفیدة لیس��ت ح��امالً 

 فترة مبكرة بعد الوالدة.في أو  )القیصریة

 المخ�اض وال�والدة أثن�اءالخدمات المقدم�ة  مع بعد الوالدة لّوالبتكامل خدمات تركیب الأن  :الخدمات إلى الوصول
الخ��دمات؛ ألن الوص��ول إل��ى  الت��ي تق��ف عائق��اً أم��ام تق��دیم والح��واجز المتع��ددة المص��اعب یس��اعد ف��ي التغل��ب عل��ى

 منھ�ا أس�باب، الم�دى ع�ادةً م�ا تك�ون مح�دودة وذل�ك لع�دة س�رة الدائم�ة وطویل�ةالخدمات الخاص�ة بوس�ائل تنظ�یم األ
 كم��ا تش��كل الع��ودة المن��ال؛ وس��ھلة مناس��بة بص��ورة مجھ��زة قمق��دمي الخ��دمات الم��دربین وع��دم ت��وفر مراف�� نق��ص

 ل�دیھن ت�يفترة الوالدة والسیما تلك النس�اء الال بعد للنساء تحدیاً  في أغلب األحیان للحصول على مثل ھذه الخدمات
 .أوقاتھن المھام والواجبات التي تفوق من العدید

 الم�رأة تك�ون عن�دما لّوال�بال تقدیم خدمات تركیب تكلفة لمقارنة 33بیرو أجریت في دولة في دراسة: التكلفة فاعلیة
أن  وج�د ؛ف�ي المنش�أة الطبی�ة الحق�اً  العی�ادات الخارجی�ة إل�ى عودتھ�ا مقاب�ل الوالدة بعد ما فترة خالل المستشفى في

م�ن تكلف�ة تركیبھ�ا  بكثی�ر أقل كانت) دوالرات 9(المقدرة بــ  بعد الوالدة مباشرةً  لّوالبخدمات تركیب ال تقدیم تكلفة
تجع��ل م��ن خ��دمات تركی��ب  المخفض��ة التكلف��ة ھ��ذه ؛ وبالت��الي ف��إن)دوالر 24(والمق��درة بـ��ـ  الخارجی��ة العی��ادة ف��ي

 ة للعدید من المستفیدات.مالئمة بالنسب أكثربعد الوالدة  لّوالبال

 أو أثناء في فترة ما بعد الوالدة مباشرةً (بعد خروج المشیمة لّولبتركیب الأن  :الوقت وكفاءة الخدمات المقدمة
ات في نفس جراءیتم تنفیذ اإلأنھ  ) یوفر الوقت لكٍل من المستفیدة ومقدم الخدمة ویرجع ذلك إلىالوالدة القیصریة

ات سوى بضع دقائق كوقت إضافي. وعلى الرغم بأن تركیب جراءالقیام بمثل ھذه اإلالمكان بحیث ال یتطلب 
 ات إكلینیكیة مستقلة، إالإجراءساعة األولى بعد الوالدة) یقتضي القیام ب 48في فترة مبكرة بعد الوالدة (الـ  لّولبال

من احتمالیة حصول المستفیدة على  مما یزید لّولبال یستلزم القیام بزیارة إضافیة بعد تركیب ال جراءھذا اإلأن 
بعد الوالدة في المرفق الصحي الذي تلقت فیھ  لّوالبتقدیم خدمات تركیب الأن  . وھذا باإلضافة إلىلّولبھذا ال

المستفیدة خدمات الوالدة یساعد من تخفیف االزدحام المكتظ على العیادات الخارجیة ویتیح تقدیم عنایة ورعایة 
دات.  للنساء المستفی أكثر

 التركیب بعد الوالدة مقابل التركیب بعد فترة زمنیة من الوالدة: التحدیات واالعتبارات
، تم تقدیم خدمات المشورة بشأن تنظیم األسرة 34م2004في دراسة أجریت في جمھوریة مصر العربیة عام 

نساء الالتي تم تقدیم المشورة % من ال 28.9؛ فاختارت لعدد من النساء خالل فترة الحمل وبعد الوالدة مباشرةً 
فوراً/ في  لّولبما طلبت المرأة تركیب الإذا  بعد الوالدة كوسیلة لتنظیم األسرة. وفي الواقع، لّولبلھن تركیب ال

بنسبة  لّولبوجودھا في المستشفى بعد الوالدة، فمن المحتمل حصولھا على ال أثناءفترة مبكرة بعد الوالدة 
بعد الوالدة من أجل تركیب  أكثرأو  أسابیع 6النساء الالتي فضلن االنتظار لفترة من أولئك  أكثر%) 71.2(
 %).7.1( لّولبال

مباشرةً/ في  لّولبمرات حول تزوید المرأة بالوسیلة حالما تختار تركیب ال 10ویمكن لھذه الفوارق المضاعفة بــ 
تعكس مستوى التزام المرأة أن  بعد الوالدة) وقت مبكر بعد الوالدة مقارنةً بالتركیب المتأخر (في فترة زمنیة

أن  باختیارھا للوسیلة (أي أنھا كانت متأكدة من اختیارھا بشكٍل أكبر من المرأة التي اختارت تأجیل التركیب) أو،
المرأة قد تبذل كل جھدھا وتنشغل بإدارة شؤون أسرتھا مما قد یعكس واقع صعوبة العودة إلى المنشأة الطبیة في 

 .لّولبالمناسب لتركیب الالوقت 
المسؤولیة تقع على عاتق الطبیب كونھ المختص بمساعدة المرأة في ترقب أن  حال، فإن النتائج تؤكدأي  وفي

الحواجز التي تقف عائقاً أمام تحقیق أھدافھا اإلنجابیة وحمایة صحتھا وحیاة أسرتھا وكذلك في توعیتھا حول 
كان االحتمال یتضاءل كثیراً بأن المرأة التي تعلن رغبتھا في استخدام كیفیة التغلب على تلك العوائق. وإذا 

وسیلة المنع ستكون قادرةً على العودة للحصول على ھذه الوسیلة بعد مغادرتھا المنشأة الطبیة، فینبغي على 
كان ذلك ا إذ وجودھا في المستشفى، أثناءمقدمي الخدمات بذل جھداً إضافیاً للعمل على تزویدھا بتلك الوسیلة 

   حسب رغبتھا.

 بعد الوالدة لّولبأوجھ القصور المترتبة على تركیب ال
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بعد الوالدة ضئیلة جداً وتساوي بصورة أساسیة مثیالتھا الناجمة  لّولبتعد أوجھ القصور المترتبة على تركیب ال
 ال لّولبفإن ال فیھ التركیب،التوقیت الذي أجري  عن النظر وبغض. بعد فترة زمنیة من الوالدة لّولبعن تركیب ال

التغیرات  ، وتعتبرجنسیاً المنقولة  األمراض من غیرهأو  البشریة المناعة نقص من اإلصابة بفیروس یحمي
ولكن، كما ذكر  لّولبالشائعة المصاحبة الستخدام ال الجانبیة األعراض أحد من الشھریة الطارئة على الدورة

ل لّوالبل المركبات النساء الوالدة، وقد تستطیع جمیع بعد للمرأة عاجاً إز ھذه األعراض أقل تكون سابقاً، قد  تََحمُّ
تم تقدیم المشورة لھن بصورة صحیحة وطمأنتھن على الوجھ المطلوب بأن إذا  بشكٍل أفضل األعراض ھذه مثل
مقدم  تھ وجودإزالأو  لّولبتركیب ال إجراءما یتطلب القیام ب ودائماً . ال تلحق الضرر بصحتھن األعراض ھذه

من  یتطلب ال الوالدة بعد لّولبفإن تركیب ال الخدمة المدرب تدریباً خاصاً على الوضعیة اإلكلینیكیة. ومھما یكن،
 كان التركیب مباشرةً بعد خروج المشیمة.إذا  مستقل إجراءقیام مقدم الخدمة بأو  مستقلة المستفیدة القیام بزیارة

مبدئیاً عقب التركیب  لّولببعد الوالدة في صعوبة رؤیة خیوط ال لّولبة لتركیب الالفرید ویكمن أحد أوجھ القصور
 الرحم عنق خالل ما تتدلى الخیوط من ویُعزى ذلك إلى ُكبر طول الرحم بعد الوالدة مقارنةً بطول الخیوط. وعادةً 

قد یتأخر نزول أنھ  ، إال)أسابیع 6إلى  4الوالدة (بعد  األولى المتابعة زیارة بالتزامن مع موعد المھبل إلى داخل
وإنما یتطلب األمر  سلباً  لّولبیتأثر أداء وفعالیة ال ذلك، ال من الرغم الخیوط وتدلیھا إلى أجٍل غیر مسمى. وعلى

 یسقط لم لّولبالأن  المستفیدة ومقدم الخدمة من نكشف للتأكد ولكي تطمئ إجراءأو  القیام ببعض زیارات المتابعة
 .منھا
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 بعد الوالدة لّولبالمترتبة على تركیب ال ر الصحیةالمخاط
ومع ذلك فإن عدم وجود  بعد الوالدة، لّولبھناك عدداً قلیالً من المخاطر الصحیة المحتملة والمصاحبة لتركیب ال

بعد الوالدة تكون مصممة تصمیماً جیداً وخاضعة الستعراض األقران یترك عدداً  لّولبدراسات بشأن تركیب ال
ساؤالت الھامة دون إجابة وخاصةً فیما یتعلق باإلحصائیات الدقیقة عن المضاعفات والمتغیرات مثل من الت

التوقیت وتقنیة التركیب، وكل ھذا ُمدرج ضمن مواضیع  البحوث الجاریة ذات الصلة. وال یزال باإلمكان 
تبطة عبر البلدان والمواقع الطبیة استخالص االستنتاجات المتعلقة بالمضاعفات اآلتیة استناداً إلى النتائج المر

 . من الممرضات إلى القابالت إلى األطباء —نوعیة مقدمي الخدمة
 :أجري استعراض منھجي مؤخراً لألدبیات ومراجعة للدراسات المتعلقة بتركیب  ثقب جدار الرحم

القیام بتركیب  اءأثنحالة تشیر إلى حدوث ثقب لجدار الرحم أي  ال یوجدأنھ  بعد الوالدة وتبین لّوالبال
التركیب یُعد أمراً نادر الحدوث. وإذا  أثناءوذلك ألن حدوث ثقب في جدار الرحم  35بعد الوالدة، لّولبال

حصل وأنثقب جدار الرحم فھذا غالباً ما یكون بسبب األداة المستخدمة "المسبار" الرحمي والذي ال 
  .بعد الوالدة لّولبیستخدم في تركیب ال

 تأثیر جسیم حول مخاطر أي  بعد الوالدة ال یصاحبھ لّولبتركیب الأن  على ما یبدو :اباتااللتھ/ العدوى
بعد فترة زمنیة من  لّولبالتھاب المسالك التناسلیة، وتعد ھذه النسبة منخفضة جداً مقارنةً بتركیب ال

لعلوي بااللتھاب بشكل دائم فإن مخاطر إصابة الجھاز التناسلي ا لّوالبالوالدة. وفي أوساط مستخدمات ال
 وھي نسبة تقل بكثیر عما كان یعتقد سابقاً، إال %1التھاب البوق) تقل بنسبة أو  (مثل التھاب بطانة الرحم

 ، ویُعتقدلّولبیوماً األولى التي تعقب تركیب ال 20حد المخاطر األدنى ھذا یعد مرتفعاً في غضون الــ أن 
أو  م تطبیق الممارسات السلیمة للوقایة/ منع حدوث العدوى)بتقنیة التركیب (بسبب عدأما  لھذا عالقةً أن 

یوماً األولى، تصبح مخاطر  20أیة صلة بذلك. وبعد مرور الــ  لّولببااللتھابات الموجودة سابقاً، ولیس ل
Fمساویة لتك المخاطر في أوساط من ال یستخدمنھا لّوالبفي أوساط مستخدمات ال االلتھاباتبلإلصابة 

36. 
 لّولبشیوعاً یكمن في طرد ال كثرالسبب األأن  أمراً نادر الحدوث، إال لّولبفشل تركیب ال یعد لطرد:ا 

المركب بعد الوالدة مباشرةً (في  لّولبوتصبح معدالت الطرد التلقائي أعلى ل 37 تلقائیاً/ طبیعیاً من الرحم.
بعد  لّولبب تركیب الیصاحالمركب بعد فترة زمنیة من الوالدة.  لّولبدقائق) مقارنةً بال 10غضون 

بعد فترة زمنیة  لّولبدقائق) انخفاض لمخاطر الطرد مقابل تركیب ال 10الوالدة مباشرةً (في غضون 
تم التركیب بعد إذا  من الرحم بعد الوالدة لّولبنسبة طرد ال وتقل32 .ساعة) 48من الوالدة (تصل إلى 
من الوالدة. وینبغي على جمیع النساء الالتي  أكثرأو  أسابیع 4بعد مرور أي  فترة زمنیة من الوالدة،

معظم عملیات الطرد تحدث خالل الثالثة أن  یكن على بینٍة بھذه المخاطر ویُدركنأن  لّوالبركبن ال
وبحسب بیانات الخدمات المقدمة في الھند من قبل برنامج الصحة  38 األشھر األولى التالیة للتركیب.

بعد  لّوالبامرأة تركیب ال 100,000من  أكثرحیث طلبت ) MCHIPوالطفولة ( لألمومة الشامل
 .%3الوالدة، فقد وصل معدل الطرد التلقائي إلى 

 ّلوالبال لتقلیص طرد الرئیسیة والتدریب األمثل من العوامل المناسب والتقنیات المستخدمة یعد التوقیت
 المركبة بعد الوالدة 

 بین متسقة فقد تبین نشوء عالقة الدراسات، تتفاوت بین الفردیة الطرد مخاطر تقدیراتأن  من الرغم على
أو  المنشأة الطبیةأو  البلد عن النظر بغض الطرد، ومعدالت المستخدمة والتقنیة التركیب بعد الوالدة توقیت

 .39نوعیة مقدم الخدمة

عد خروج الوالدة مباشرةً (ب المركب بعد لّولبل الطرد معدل انخفاض اإلكلینیكیة التجارب أظھرت وقد
وھذا ،)ساعة 48 غضون في( الوالدة الوالدة القیصریة) مقارنةً بالتركیب في وقت مبكر بعد أثناءالمشیمة، 

 خالل) الرتداد الرحم حاسم بالنسبة أمر وھو(وارد بسبب الثقة الكبیرة في سھولة الوصول إلى قاع الرحم 
 أكثر التركیب یجعل مما مباشرةً  ذلك بعد صالبتھ ةاالنكماش واستعاد في الرحم یبدأ حین في التركیب المباشر،

 . في وقت مبكر بعد الوالدة صعوبة

 االختالف ھذا ویُعزى الطرد المنشآت الطبیة بخصوص معدالت كبیر بین تباین عدیدة طبیة دراسات ورد في
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 أھمیة على ددتش والتي ،التركیب تقنیات استخدام تمتعھ بكفاءةأو  افتقار مقدم الخدمة للمھارةسبب  إلى
 .الطرد معدالت الموحد والقیاسي لتقلیص التدریب إجراء

 لّولبل الذاتي الطرد مسألة بخصوص العامة الصحة منظور
المركب بعد  لّولبال معدل طردأن  والطفولة والمشاریع إلى لألمومة الصحة الشامل لبرنامجالحدیثة  تشیر البیانات
بحسب ھذه البیانات المأخوذة من ثالثة  %95من  أكثریصل إلى  لّولببالومعدل االحتفاظ  40%3الوالدة یبلغ 

) والتي تعتبر من وجھة نظر الصحة العامة فرصة سانحة N =39,144بلدان ( إثیوبیا وغینیا والھند، مجموع 
 ودلزیادة تباعد فترات الحمل، وخصوصاً في الحاالت التي یكون فیھا الوصول إلى مراكز الرعایة الصحیة محد

 تكون االستفادة من خدمات متابعة ما بعد الوالدة نادرة.أو 

ونفذت في مصر، فمن الممكن تقدیر حجم الفرق الناتج من  2003وباستخدام بیانات من دراسة صدرت عام 
من  %71.2ة نسبأن  بعد الوالدة مباشرةً. وفي الدراسة التي أجراھا محمد وآخرون، تبین لّولبتركیب ال

في الحاالت التي أما  بعد الوالدة مباشرةً استطعن الحصول على ذلك، لّولبالمستفیدات الالتي طلبن تركیب ال
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أسابیع إلى قسم العیادات الخارجیة  6بعد الوالدة مباشرةً وحیث تم إخبارھن بالعودة بعد  لّولبطلبن فیھا تركیب ال
وتم  لّولبالمرأة التي طلبت الأن  نھایة المطاف. وھذا یشیر إلىفقط في  %7.2التركیب لم یعد سوى  جراءإل

أضعاف لتركیبھ مقارنةً بالمرأة التي طلب منھا العودة  10توفیره لھا على الفور ربما تحظى بفرصة أكبر بــ 
وفقاً  1فئة وتركیبھ فوراً بعد الوالدة یدخل ضمن ال لّولبتزوید المرأة بالأن  لتركیبھ في وقٍت الحق. ولذلك، وبما

 –لمعاییر األھلیة الطبیة الصدرة من قبل منظمة الصحة العالمیة، مما یترتب علیھ توفیر وسیلة المنع لكل امرأة
 .لّولبفي الوقت الذي اختارت فیھ ل –وتم تقدیم المشورة لھا وتقیمھا وثبوت أھلیتھا لّولبطلبت تركیب ال

والدة بعد ال لّوالبخدمات تركیب السیاق . 4 الفصل
مع خدمات رعایة األمومة وحدیثي الوالدة  بشكٍل تام بعد الوالدة لّوالبتركیب الخدمات ینبغي دمج وتكامل 

الرعایة الصحیة تقدیم ابتداًء من  —ألسرة/ تنظیم األسرة بعد الوالدةالبرنامج الشامل لتنظم اكجزء من  واألطفال
 علماً / حدیثي الوالدة. نتھاًء بخدمات رعایة األمھات بعد الوالدةفي فترة الحمل ومروراً بفترة المخاض والوالدة وا

الصحیة الرعایة ات إجراءتداخل مع تفإن عملیة التركیب لن الوالدة بعد  مناسبٍ  في وقتٍ  لّولبتم تركیب الإذا أنھ 
مثل إیالء تقدیم  الضروریة موربقیة األاألسبقیة على  بعد الوالدةتتصدر عملیة التركیب ینبغي أّال الروتینیة. و

 بعد الوالدة/وما المخاض والوالدة في فترات كٍل من التي قد تنشأ وھدد الحیاة تُ للحاالت التي العالج المناسب 
عندما تكون األم  مناسبیحین الوقت الأن  سھولة إلىوذلك ألنھ یمكن تأجیل التركیب بكل  حدیثي الوالدة

.الدقیق اإلكلینیكيسود الحكم یأن  اً ینبغي دائم، ومستقرةورضیعھا في حالة طبیة 

الحالیة االحتیاجات كالً من االعتبار والھام إلى األخذ بعین ھذا الوقت الحرج ذاتھا الخدمات تسعى أن  وینبغي
توقیت الوكذلك  ھذه التقنیة الموصى بھاوتھدف . وال سیما التحول المستمر لجسم المرأة رضیعھاووالمستمرة لألم 

التي تحدث في عنق  الھائلةلتغیرات لبصورة مباشرة تقدیم المعالجة و إلى بعد الوالدة لّوالبب التركیلالمناسب 
تقنیة للبسیطة الھذه التعدیالت وتعد . بعد الوالدة وقت مبكرفي أو  الرحم والرحم خالل فترة ما بعد الوالدة مباشرةً 

في المكان  لّولبمن أجل الظفر بوضع الیة ضرور بعد فترة زمنیة من الوالدة لّولبالمستخدمة في تركیب ال
 الطرد. مخاطر ھذا بدوره یؤدي إلى تقلیص، وفي قاع الرحم الصحیح

وبشأن  بعد الوالدة لّوالبكانت ترغب بتركیب الإذا  حول مااألمر متروك للمرأة أن  على الرغم منو، وأخیراً 
التي یتم على أساسھا تقدیم توصیات التقدیم أیضاً  الخدمة والواجب علیھقدم باستطاعة مأن  إّال ، توقیت التركیب

 لّوالبین للمستخدمین المحتمللأفضل النتائج توفیر تؤدي إلى أن  والسلوكیات التي من شأنھاالممارسات وعرض 
تصورات بشأن من عدة  واحدٍ بمثابة بعد الوالدة"  لّوالبتركیب ال لخدمات األمثل"التصور ویعد . بعد الوالدة

 .)29ش في الصفحة اقلنمن ا یرد مزیداً ممكنة (الات خدمال
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وإنما تكمن األھمیة في : فحسب بعد الوالدة القیام بعملیة التركیب بعد الوالدة لّوالبتركیب الخدمات ال تعني : تذكر
فإن خیار ، المفعول ةطویلحالما تعرب المرأة عن رغبتھا في الحصول على وسیلة لمنع الحمل أي  ؛االختیار
على وتُعرض لھا ھذه الوسیلة قدم تُ أن  بالنسبة لھا. ولكن یجب األمثلخیار القد یكون  بعد الوالدة لّوالبالتركیب 

 .المتوفرةمنع الأنھا واحدة في مجموعة واسعة من خیارات وسائل 

 ةبعد الوالدوما الوالدة/ المخاض و أثناءالمقدمة  خرىوالخدمات األ بعد الوالدة لّوالبتركیب الخدمات 
الضروریة المقدمة لرعایة اعناصر غیرھا من بسھولة مع  بعد الوالدة لّوالبتركیب التكامل خدمات یمكن دمج و

 ، بما في ذلك:ألمھات وحدیثي الوالدةل
  ًإدارة المرحلة ، وأداء مخطط المخاضإلى أحدث التوصیات، مثل استخدام  إدارة الوالدة الطبیعیة استنادا

 ...إلخ.أدناه) الوارد اإلطار  (انظر الثالثة من المخاض
 ألطفال حدیثي الوالدةلرعایة األساسیة ال تقدیم. 
 المستمرة والمتابعةفحص ما بعد الوالدة  إجراءالقیام ب. 
  حسب االقتضاءبعد الوالدة مباشرةً وبشكٍل مطلقتسھیل الرضاعة الطبیعیة ،. 
  محددة بشأن  ونقاط تي ستتضمن رسائلبعد الوالدة/ حدیثي الوالدة، والالمشورة الفعالة لما تقدیم

 .بعد الوالدة لّوالبلاالستخدام السلیم 
 اإلحالة.أو  العاجلةدارة القیام باإل تتطلبقد التي  حاالتالأو  مضاعفاتالوتحدید  فحص 

نزیف  إیقافأظھرت قدرتھا على ، وقد التولید ""أفضل ممارساتمن  إدارة المرحلة الثالثة من المخاضتعد 
ویُعزى ذلك إلى كل والدة  أثناءكل امرأة ھا لإجراءینبغي ، ونتیجة لذلك وفیات األمھاتتقلیص الوالدة و ما بعد

 ، وفي ھذا السیاق:ھذه المضاعفات التي تھدد الحیاةبالتنبؤ عدم القدرة على 
  لّولبوتركیب ال إدارة المرحلة الثالثة من المخاضلتقییم التفاعل بین  إكلینیكیةتجارب  ةأیتجرى لم 

من  مجموعة 2004منظمة الصحة العالمیة في عام دعت ، ومع ذلك مباشرةً بعد خروج المشیمة.
إدارة المرحلة بین تأثیر أو  تفاعل وجود عدملمناقشة القضیة وخلصت إلى والمختصین خبراء ال

 لبعض.الممارسات ال تتداخل مع بعضھا اأن ھذه بعد الوالدة و لّولبتركیب الو الثالثة من المخاض
  إدارة المرحلة الثالثة تركیبھ للمستفیدة التي مرت ب تأجیلأو  بعد الوالدة لّولبتركیب ال تأخیرال ینبغي

 .من المخاض
  ،ل للوالدة(  األوكسیتوسین إعطاءتأخیر ینبغي ال وبالمثل إدارة المرحلة كجزء من  )ھرمون معجِّ

أو  أدلةأیة ھناك ، وذلك ألنھ ال یوجد ولبلّ حول طرد ال المترتبة مخاوفالبسبب  الثالثة من المخاض
 لّولبدفع الستؤدي إلى  مقوي لتوتر الرحمالعالج الاالنقباضات الناتجة عن أن  تشیر إلىشواھد 

في مكانھ  ھناك لّولبیثبت الأن  رجح، فمن األحقیقة األمرفي الرحم. ووضعھ في قاع وطرده حال 
تقلصات ما أن  قاع الرحم، ویعزو السبب في ذلك إلى في طرده مناالنقباضات المستمرة ولن تتسبب 
تبدأ من قاع الرحم وتنحدر نزوالً مثل  المخاضتقلصات أن  في حین وموحدةقویة  تعدبعد الوالدة 

 تسبب في اتساع عنق الرحم ونزول الجنین.یالموجة من األعلى إلى أسفل الرحم مما 
القیام قبل  إدارة المرحلة الثالثة من المخاضالمتعلقة بالث جمیع الخطوات الثأداء ینبغي االنتھاء بنجاح من 

  .بعد الوالدة لّوالببتركیب ال
لطفل. ابعد والدة  كل امرأة مباشرةً لتوتر الرحم  مقویاتتأكد من تقدیم ال العالج المقوي لتوتر الرحم: 1

 .نزیف ما بعد الوالدة إلیقافاألوكسیتوسین الدواء المفضل ویعد 
من أجل تقلیص دقائق على األقل  3–1لمدة  السري الحبل قطعتأخیر  :السري لالحبقطع تأخر  2

 السري. لحبلالمحكم لالجر ، والقیام باألطفال حدیثي الوالدةلدى معدالت فقر الدم 
وفي  ؛الرحممن انقباضات  للتأكدلرحم ا فوري لمجرىتقییم  إجراءیتم القیام ب بعد الوالدة: مالحظة ما 3
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 .لخالرحم إقاع ینبغي االستمرار في تدلیك  (عدم استمرار االنقباضات) مالرح ليوحال وجد 

 بعد الوالدة ّلوالبتركیب الفي  ةالسلیماستخدام التقنیة ھمیة أ
 ضمانتأكید  تكمن فيفي فترة ما بعد الوالدة  المركبة لّوالبمعدل طرد اللتقلیص أھمیة  كثراألو ةالوحید ةالطریق

ما یحدث في جسم المرأة خالل فترة ما بعد الوالدة ة، وبھذا یعد فھم واستیعاب صحیح یتم التركیب بصورةأن 
 .بعد الوالدةالمناسبة الصحیحة وتركیب لاتقنیة استخدام الاتقان من أجل بالغ األھمیة اً أمر

 ذات العالقة والتوصیاتبعد الوالدة في وقت مبكر مباشرًة وبعد الوالدة  التي تطرأ التغییرات
بشكٍل  لّولبلقیام بوضع الالرحم وعنق الرحم مواتیة لتعتبر حالة  المشیمة خروجاألولى بعد  ساعةً  48 ـل الخال

 .وذلك ألن سھلو سریعٍ 
  یمكن ، سم. عموماً  30وبطول  كجم 1حوالي ویزن  أشھر 5 البالغالجنین حجم ب تقریباً  یكون الرحمحجم

 ةالرحم األمامی انراجدویعد . بطن، أسفل السرةمن خالل جدار ال(أعلى الرحم)  الرحمقاع  تحسس
الجزء السفلي من الرحم أما  سم. 5–4حوالي وتبلغ سماكة كالً منھا  من بعضھا البعضقریبة  ةوالخلفی

ما یمیل  عادةً  ذيجسم الرحم، والل ةملحوظال الحركة سھولةللغایة مما یؤدي إلى  مرنٌ و وممتدٌ  رقیقٌ فھو 
 السفلي یخلق زاویة حادة بین المھبل ھوجزئوالوزن بین جسم الرحم  القوامفي  االتساقإلى األمام. ھذا 
 48 الـ في غضونو التركیب. أثناء یةعالیتعامل معھا مقدم الخدمة بفأن  والتي یجب )4والرحم (الشكل 

 أثناءكم بھ فیھ الكفایة كي یُتحزال مرن بما قلیالً ولكنھ ال یالرحم التالیة للوالدة، ربما یتقلص طول ساعة 
 التركیب. إجراءالقیام ب

 ةالخارجی ة وحوافھكبیرفتحھ وتعد لرحم، لمثل الجزء السفلي  ممتد ومرنورقیق یعتبر  عنق الرحم 
متد عنق الرحم بما یكفي یأن  بعد الوالدة یمكنائق األولى دقال 10وخالل الــ وناعمة للغایة.  متخلخلة

وحتى . سھالً  خیاراً التركیب ، األمر الذي یجعل حلقي فنھایة/ طر ذو طویل يملقط مشیملالتساع ل
 ذات فال یزال التركیب باستخدام األدواتالوالدة،  بعدساعة  48 إلىدقائق  10خالل الفترة من 

 .اً على وجھ العمومممكن الحلقیة/ العریضة األطراف

 . تشریح الرحم بعد الوالدة4الشكل 

األدوات المستخدمة (انظر بعد فترة زمنیة من الوالدة وعلى  لّولبالتركیب ة تعدیالت طفیفة على تقنیإدخال مع و
 الرحم مما یقلص مخاطرفي قاع الصحیح المكان في بسھولة  لّولبیمكن القیام بوضع ال اإلطار في الصفحة التالیة)،

 الطرد.

 بعد الوالدة ّلوالبتركیب ال على تقنیةالتعدیالت الرئیسیة 

 .لرحملالجزء السفلي  یدویة محددة للقیام بتعدیلاورة منخدام باست " الرحمرفع" •

، بدال من الرحم قاع في لّولبال بتحریك وادخال الملقط للتأكد من وضع المھبلیة–یةزاویة الرحمالتعامل مع ال•
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 .إلقائھ في منتصف تجویف الرحم

المستخدم  االدخالبدال من أنبوب  –أوحلقي  طرف ذوملقط طویل باستخدام أما  ،للتركیباستخدام طریقة بدیلة  •
 استخدام: –)طولھا وصالبتھا غیر كاِف وال تفي بالغرضأن  حیث( عملیة التركیب بعد فترة زمنیة من الوالدةفي 

بما فیھ الرحم وصلبة إلى قاع یكفي لتصل طویلة بما ومشابھة  أخرىأدوات أو  يملقط كیلي المشیم •
كان إذا  تحدد ماإكلینیكیة  رباتجوال یوجد ھناك أیة . المھبلیة–یةزاویة الرحمكي تتعامل مع الالكفایة 

 إّال  منخفض؛معدل طرد ینتج عنھ  یةاالسفنجبمالقط المقابض الحلقیة/  مقارنةً  ياستخدام ملقط كیلي المشیم
بالوصول إلى قاع الرحم سمح ید فقملقط كیلي، زیادة طول  بسببأنھ  حقیقةإلى  الخبرة العملیة توحيأن 
دون االمساك بالخیوط ملقط طرف الطفیف في نھایة النحنى وباإلضافة إلى ذلك، یحول الم. ولة أكبربسھ

.طردهأو  لّولبالإزاحة  مخاطرقلل من وھذا بدوره یملقط، عندما یتم سحب ال

ركیب بالنسبة لت باستخدام معاییر محددة:وذلك  الرحم قاعبشكٍل صحیٍح في  قد وضع لّولبالأن  د بتأني منتأكال •
الشعور (یمكن  لّولبلبقاع الرحم ضد الملقط الذي یحمل امقاومة بوجود ر وشعیتم ال، باستخدام األدوات لّولبال

داخل جسم المرأة بمن الملقط  یوجد الجزء األكبرالبطن) والرحم من خالل جدار قاع تحسس من خالل  أیضاً  بذلك
، بما في ذلك لّولبمن ال جزءٍ أي  ؛ وینبغي أّال یُرىالعجان)من  جداً  ةقریب تكون الید القابضة على الملقط  (أي،

 في المھبل.أو  ، في عنق الرحمخیوطال

 ذات العالقة والتوصیاتخروج المشیمة بعد  التي تطرأ التغییرات
 أسابیع بعد الوالدة (ارتداد/ التفاف 4ساعة إلى  48حجم الرحم بالنقصان تدریجیاً في الفترة الزمنیة بین یبدأ 

الخلف، مما یؤدي إلى صعوبة الوصول إلى قاع الرحم. أو  إلى األمامأما  ویشرع في استئناف شكلھ الطبیعيالرحم) 
 لّولبیفكر مقدم الخدمة بانھ قد وصل إلى القاع ویقوم بإطالق الأن  وفي ھذه الحالة وعند القیام بالتركیب، فمن الشائع

في معدالت الطرد ویتولد الشعور باإلحباط عند كٍل من مقدمي  في منتصف تجویف الرحم، وینجم عن ذلك ارتفاع
متانتاً، مما یزید من صعوبة مرور  أكثر. وخالل ھذا الوقت فإن عنق الرحم ینغلق ویصبح 35الخدمات والمستفیدات

 4إلى ساعة  48بین في الفترة الزمنیة  لّولبفمن غیر المستحسن تركیب  الأیة أداة عبر فتحتھ. ولھذه األسباب، 
أسابیع من الوالدة یكون الرحم وعنق الرحم في الغالب قد عادا إلى  4، وذلك ألنھ بعد مرور 41أسابیع بعد الوالدة

حجمھما الطبیعي وإلى ما كانا علیھ قبل الحمل. وفي ھذا الوقت، فمن المستحسن القیام بتنفیذ الطریقة المثالیة الخاصة 
والدة (باستخدام أنبوب اإلدخال القیاسي واألدوات). وتم تناول شرح ھذا بعد فترة زمنیة من ال لّوالببتركیب ال

 42.أخرىفي مواضع  جراءاإل

 الرئیسیةعناصر ال—بعد الوالدة لّوالبتركیب الخدمات 
قد أو  مختلف في ترتیبٍ  ھا(قد یحدث بعض أتيی فیما بعد الوالدة لّوالبتركیب الالعناصر الرئیسیة لخدمات تتمثل 

  ):غیرھاتداخل مع ت
 :یتم تقدیم المعلومات األساسیة للمرأة  القیام بالتوعیة وتقدیم المشورة بشأن وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة

حول المباعدة الصحیة بین فترات الحمل (أو الحد منھا، بحسب الرغبة) وحول وسائل تنظیم األسرة المتاحة لھا 
ھا اإلنجابیة والحاالت الطبیة الفردیة وذلك أھدافاإلضافة إلى مناقشة (على سبیل المثال: الفعالیة ومدة الحمایة)، ب

 .حتیاجاتھاال مناسبة تماماً الوسیلة المساعدتھا في اختیار ل
  لّوالبالالراغبات باستخدام وسیلة محددة من وسائل المنع كلنساء بالنسبة لالمشورة حول وسیلة محددة: تقدم 

اآلثار الجانبیة  :المحددة (على سبیل المثالحول تلك الوسیلة مزید من المعلومات لفینبغي تقدیم ا، مثالً  بعد الوالدة
 .)الخطروعالمات 

 :وسیلة من وسائل المنعاختارت امرأة إذا  تدّوین اختیار المرأة لوسیلة تنظیم األسرة بعد الوالدة في سجلھا ،
 ونخرو الخدمة األمقدمیعلم أن  من أجل لطبيھا امكان بارز أعلى سجلفیجب تسجیل وتوثیق خیارھا في 

یتاح الوقت الكاِف للمرأة كي تناقش قرارھا أن  بقرارھا، ویمكن القیام بذلك في وقت ما بعد تقدیم المشورة وبعد
 مع زوجھا وبقیة أفراد أسرتھا.

 ص فح إجراءإلى  بعد الوالدةكوسیلة لمنع الحمل  لّولبالالمرأة التي تختار  تخضع لفحص األولي:ا إجراء
منظمة الصحة العالمیة معاییر األھلیة الطبیة الصادرة من قبل ل (وفقاً الحالیة بخصوص السمات/ الحاالت 
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وجود أسباب أو  كوسیلة لمنع الحمل غیر مناسب لّولبل ھایارتخاتجعل أن  التي من شأنھا) لّوالبالبخصوص 
 .ھالالوسیلة ھذه تحول دونما تركیب طبیة 

 الخدمة بالتأكد مقدم یقوم ، للوالدةالمرأة تأتي عندما  :بعد الوالدة لّوالبتركیب اللالمرأة اختیار أكد األول من تال
، من وقت التركیب الذي یناسبھا ویسعى إلى طمأنتھا وتقدیم المشورة لھاو لّولبالغب بتركیب ال تزال ترأنھا 

/ وسائل لّوالبخدمات تركیب الیتم تقدیم المشورة حول أن  ذلك، ینبغيمن رغم بال، ومجدداً . (حسب الحاجة
 .)خالل فترة الحمل، كلما كان ذلك ممكناتنظیم األسرة بعد الوالدة 

  تي  يالنحاس لّولبالأن  یتأكد مقدم الخدمة من وجاھزة لالستخدام:التأكد بأن المستلزمات واألدوات متوفرةT 
 خدام.دوات ومصدر الضوء الالزم متوفر وجاھز لالستالمستلزمات واألوالمعقم 

 :أي  ومعالجة إدارة المرحلة الثالثة من المخاضتنفیذ و مخطط المخاضاستخدام تشمل  إدارة المخاض والوالدة
ألسبقیة عند إیالء اوبعد الوالدة   لّوالبخدمات تركیب الخدمات رعایة التولید مع فیھا دمج وی، تطرأمشاكل قد 
 االقتضاء.

 أن  التي من شأنھاوالناتجة عن المخاض والوالدة  حاالتلبشأن ادة فحص المرأة بعد الوالینبغي  :الفحص الثاني
 .ھالالوسیلة تحول دونما تركیب وجود أسباب طبیة أو  كوسیلة لمنع الحمل غیر مناسب لّولبل ھایارتخاتجعل 

 یُخبِر د الوالدةبع لّوالبالالقیام بتركیب قبل و فوراً  بعد الوالدة: لّوالبتركیب اللاختیار المرأة من  الثانيأكد تال ،
إعداد في ھذا یساعد ، ولذلكوجاھزة مستعدة  كانتإذا  لھا لّولبال تركیبعلى وشك المستفیدة بأنھ مقدم الخدمة 

 خیارھا من جدید.على ویؤكد  المستفیدة
  ترتیب یتم و للمستفیدة، لّولبھ سیتم تركیب الأنبالنھائي  القرار اتخاذبعد  :بعد الوالدة لّولببتركیب الالقیام

. )29في الصفحة  ة(موضح ""عدم اللمسباستخدام تقنیة  العبوةمن  لّولبالواألدوات وإخراج / المستلزمات
 أثناءبعد خروج المشیمة، مباشرة بعد الوالدة (أما  للممارسات الموصى بھا، بلطف وفقاً  لّولبثم یتم إدخال الومن 

 ساعة). 48یصل إلى الوالدة (ما في وقت مبكر بعد أو  )الوالدة القیصریة
  عالمات الخطرحول اآلثار الجانبیة ویتم تقدیم معلومات للمستفیدة  :التركیبتقدیم المشورة في مرحلة ما بعد 

بعد الوالدة/ لرعایة ما الروتینیة الخدمات مع ه الخدمات للمتابعة. وینبغي دمج ھذمتى تعود إلى المنشأة الطبیة و
 .رعایة حدیثي الوالدة

 لّولبإلى المنشأة الطبیة للقیام بالمتابعة الروتینیة لرأة تعود المالوالدة،  منأسابیع  6إلى  4 بعد مرور متابعة:ال 
 .إحالتھاأو  كي یتم معالجتھا لّولبالالمتعلقة بحتملة ویتم فحص المشاكل الم. المركب بعد الوالدة

 :ینبغي جودة عالیةالمقدمة بالخدمات  كافةفي 
  تزویدھا بتلك ینبغي ویُترك لھا حریة اختیار وسیلة المنع و احتراموكیاسة و لطفب ةالمستفیدالتعامل مع

 .دلة والمعاییر العالمیة للرعایةاألستندة على ألحدث التوصیات الم وفقاً  ة لھامناسب تكانإذا  الوسیلة
  ما حسب بالعدوى  ع حدوثمن /ممارسات الوقایةالطاقم الطبي القیام بو غیرھم من الخدمة مقدمي على

 للمعاییر العالمیة. وفقاً و تقتضیھ الحاجة

 بعد الوالدة لّوالبتركیب الخدمة  تصورات تقدیم

أم ال، فإن للمرحلة األولى من  بعد الوالدة لّولبتركیب التقدیم المشورة للمرأة خالل فترة الحمل وتم اختیار تم سواًء 
مما یؤدي إلى  تقدیم الخدماتمن خاللھا الكیفیة التي سیتم على  لفترة ما بعد والدة الطفل تأثیراً مباشراً أو  المخاض

في الصفحة ، وقد تم وصف وشرح ھذه التصورات "بعد الوالدة لّوالبتركیب المختلفة لخدمات  تصوراتخلق "
 .التالیة

لتقدیم المشورة ینبغي إتاحة مزیداً من الوقت  :بعد الوالدة لّوالبالبخدمات تركیب فترة الحمل  أثناءالمرأة تعریف 
ولتمكین المرأة من التفكیر والتأمل في خیارات وسائل منع الحمل بعد الوالدة المتاحة لھا وإیالءھا مطلق الحریة 

 إجراءوقد ینجم عن ذلك القیام بالفحص األولي.  إجراءب لمقدم الخدمة كي یقوم ، وبعد الوالدة لّوالبتركیب اللتختار 
 5. ویبین الشكل لّولبالمرتفعة لالحتفاظ بمعدالت في الغالب بیرتبط والذي ، اشرةً بعد الوالدة مب لّولبتركیب ل

."بعد الوالدة لّوالبتركیب الات خدملاألمثل  التصور"

بعد لّولبتركیب الفوري لتعریف المرأة بالخدمات وال —"بعد الوالدة لّوالبتركیب الات خدملاألمثل  التصور" :5الشكل 
 الوالدة
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 إذا  خدماتالیمكن ضغط  :بعد الوالدة لّوالبالبخدمات تركیب  المخاض والوالدةفترة  أثناءالمرأة یف تعر
للحصول  ةنشطال/ غیر ةمبكرالمخاض الفي مرحلة  لّولبالاختارت لتمكین المرأة التي وذلك  ،لزم األمر

 :ھذا یؤدي إلىأن  إّال بعد الوالدة. لھا  لّولبعلى الخدمة آنذاك وتركیب ال
  فترة إلى عملیة التركیب لتأخیر ینجم عنھ طلب المستفیدة  والذي قد  المشورةتقدیم  وقتتقلیص

معدالت طرد أعلى التركیب في ھذه الفترات بیرتبط ، وأخرىإلى فترة أو  مبكرة بعد الوالدة
كیب وتعریفھا بفوائد الترمرأة الینبغي نصح  الحالة هفي ھذو. مستقل إجراءالقیام بیتطلب  كذلكو

وألي سبب ما تشاء وقت  لّولبال إزالةوتذكیرھا بأن لھا الحق في تغییر رأیھا و لّولبالفوري ل
  .كان

  غیر من ف، والدة مھبلیة طبیعیةحتى لو مرت المرأة ب :لفحص األوليا إجراءوقت تقلیص
 أن التي من شأنھارحم مشوه) : معینة (على سبیل المثالطبیة  تعاني من حاالتأن  المحتمل

تحول دونما تركیب وجود أسباب طبیة أو  كوسیلة لمنع الحمل غیر مناسب لّولبل ھایارتخاتجعل 
 .ھالالوسیلة ھذه 

  الشروع بتقدیم یمكن  :بعد الوالدة لّوالبالبخدمات تركیب  المخاض والوالدةفترة  بعدالمرأة تعریف
 لّولبتركیب الیمكن وبالتالي  دة،بعد الوال قسم رعایة مافي  تحتى وإن كان خدمات بعد والدة الطفلال

ساعة من  48(في غضون المنشأة الطبیة تغادر أن  قبل التي اختارت ھذه الوسیلة مرأة للبعد الوالدة 
 الوالدة): 

 مقارنة الوالدة بعد  في وقت مبكرالمركب  لّولبطرد الل المتزایدخطر یمكن تخفیض ال
 ساعةً  24 ــفي غضون ال جراءتنفیذ اإلیام ببفترة التركیب بعد الوالدة مباشرةً وذلك بالق

 43بعد الوالدة). األولیوم الفي صباح  :األولى (على سبیل المثال
 مالءمةً  أكثر یظلأنھ  إالمستقل،  إجراءالقیام بیتطلب  التصورھذا أن  منرغم بالو 

الحالة وھو أفضل من  لّولبغالباً ما یؤدي إلى التركیب الفعلي لوفعالیة من حیث التكلفة و
.لّولبالمرأة الحقاً بعد مغادرتھا المنشأة الطبیة لتركیب العود تأن  التي یُتوقع فیھا

المخاض النشط ألنھا اآلن منھكة وغیر قادر  أثناءبعد الوالدة للمرأة  لّولبال یستحسن عرض خدمات تركیب ال
 ت.على التركیز، ویجب أّال یطلب منھا اتخاذ أیة قرارات مھمة في ھذا الوق

الفحص األولي للمستفیدات  إجراء.  تقدیم المشورة و5الفصل 
 بعد الوالدة لّوالبالمحتمالت من خدمات تركیب ال

 یسعى استشاريأن  ، ینبغيتقدیم المشورة بشأن خدمات تنظیم األسرة بعد الوالدة أثناء
ب والمؤھل إلى تسخیر وقتھ واھتمامھ وكیاستھ ومھأو  اراتھ بشكٍل مقدم الخدمة الُمَدرَّ

 :فھم ومعرفة فّعاٍل وھادف من أجل مساعدة المستفیدات على
  فترات الحملالفوائد الصحیة المترتبة على المباعدة بین. 
 .نوایاھن اإلنجابیة المستقبلیة 
  وسائل منع الحمل والعمل على إیجاد الحلول الواقعیة والمناسبة بشأن وسائل

افھن وكذلك وضعھن المعیشي المنع التي تتماشى مع احتیاجاتھن وأھد
 على الخدمات والموارد المتاحة وإلخ...). الحصول(
 .إمكانیة عودة خصوبة اإلنجاب لھن فور إزالة وسیلة المنع 

تعد جودة التوعیة الصحیة وتقدیم 
المشورة ذات أھمیة كبرى للتغلب 
على العقبات التي تقف عائقاً أمام 

في الحاالت وخاصة  لّولبالاستخدام 
الحصول إلى  المرأةالتي تفتقر فیھا 

أو  لّولبال الصحي بشأنالوعي على 
التي یشیع فیھا معلومات حاالت ال

كاذبة حول النتائج الناجمة من 
مھ.استخد
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قد أخترن أو  بعد الوالدة (أي النساء الالتي یرغبن لّوالبأما بالنسبة للمستفیدات المحتمالت من خدمات تركیب ال
 تشتمل على: الوسیلة المحددةلمشورة حول تلك إن تقدیم اف ھذه الوسیلة)

 الزوجین وعرض وتقدیم السمات والمیزات أو  ھو الخیار األنسب والمالئم للزوجة لّولبالأن  التأكد
 منع. الالتفضیلیة التي یبحثون عنھا في وسیلة 

 " عد الوالدة " (میزات وفوائد التركیب ببعد الوالدة لّوالبتركیب ال لخدمات األمثلالتصور مناقشة
 مباشرةً).

كوسیلة لمنع الحمل بعد الوالدة في  لّولبه لألمھات الالتي اخترن تركیب الإجراءالذي یتم  الفحص األوليیساعد 
لھن وذلك وفقاً لمعاییر األھلیة الطبیة الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة  لّولبكان باإلمكان تركیب الإذا  تحدید ما

من تقدیم المشورة بشكٍل فردي  اً نع الحمل، ویمكن القیام بھذا الفحص الذي یعتبر جزءبخصوص استخدام وسائل م
للبدن وإنما یقتصر على طرح مجموعة من األسئلة التي تسلط الضوء على  طبي فحص إجراءكونھ ال ینطوي على 
 التاریخ الطبي للمرأة.

سائل تنظیم األسرة قد تعتریھا بعض المخاطر جمیع وأن  وبالرغم منأنھ  ویجب على جمیع مقدمي الخدمة التذكر
ھي أحجمت تماماً عن استخدام أیاً أن  على المرأة وأسرتھا قد تصبح أشد وأعظمالصحیة المخاطر أن  المصاحبة، إال

للمرأة وعندما یقوم مقدم الخدمة بتقدیم المشورة  منھا وقد ینتج عنھ حاالت حمل غیر مرغوب بھا وذات توقیت سيء.
 تقوم ھذه المرأة بــ:أن  بشكٍل صحیح، فمن األرجحوفحصھا 

 اتخاذ القرار الحكیم واختیار وسیلة منع الحمل المناسبة لتحقیق أھدافھا الخاصة بالصحة اإلنجابیة. •

 االقتناع بالوسیلة التي اختارتھا. •

 استخدام الوسیلة المختارة بشكل صحیح ولفترة أطول. •
الفحوصات إلى دفع المرأة إلى اختیار  إجراءأو  تقدیم المشوراتأو  ھذه الخطوات منأي  تجاوز تنفیذأو  قد یقود التسرع

عرضةً للمعاشرة  أكثرمنھا جملةً وتفصیال، مما یؤدي إلى جعلھا أي  تحجم عن اختیارأو  الوسیلة التي ال تتناسب معھا
  . أخرىالزوجیة دون وقایة وحدوث الحمل غیر المرغوب بھ والمعاناة من مضاعفات 

 بعد الوالدة: لّوالبتقدیم المشورة بشأن تركیب ال
 التي تجري من خاللبعد الوالدة  لّوالبفترة الحمل في تقدیم المشورة حول تركیب ال أثناءمثالیاً، ینبغي الشروع 

  عدة مراحل، منھا:
  الصحیة مجموعة من المستفیدات) حول الفوائد  بحضورأوالً، كجانب توعوي صحي عام (غالباً ما یقدم

ُرِغَب بذلك) وحول وسائل تنظیم األسرة إذا  (أو الحد منھا فترات الحملالناتجة من المباعدة الصحیة بین 
أو  بعد الوالدة المتاحة والمتوفرة للمرأة في المجتمع المحلي. وفي ھذه المرحلة، یمكن لمقدم الخدمة

. خرىالوسائل األ باإلضافة إلىالوالدة  بعد لّوالباالستشاري تقدیم المعلومات األساسیة حول تركیب ال
 یُتبع ذلك بتقدیم المشورة فیما یتعلق بوسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة وبشكٍل فردي، أن  ومن ثم، ینبغي

) ودعمھا خرى(الوسائل األأو  محددةالوسیلة التفاصیل حول مزیٍد من الوھنا یتم تقدیم معلومات للمرأة ب
الوسیلة التي تُلبي احتیاجاتھا وظروفھا الشخصیة خالل  بخصوصالمدروس وفي اتخاذ القرار السدید 

أعضاء األُسرة أو  فترة ما بعد الوالدة. وفي الغالب تحتاج المرأة وقتاً لمناقشة الخیارات مع زوجھا
 األخرین قبل اتخاذ قرارھا النھائي.

 فإنھ:كوسیلة محددة بعد الوالدة  بلّوالتركیب ال بخصوص یقدمتركیز تقدیم المشورة أن  وبالتالي، وبما 
  

ركیب بعد الوالدة، فإن المشورة المقدمة قبل التركیب التبالنسبة ألولئك النساء الالتي اخترن •
 خرىتھدف إلى إثراء المستفیدات بمزیٍد من المعلومات المفصلة حول آلیة التركیب والمزایا األ

 الفحص األولي.  جراءرصة مثالیة وسانحة إل، تعتبر ھذه فمجدداً التي تتمتع بھا ھذه الوسیلة. 
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بعد الوالدة مباشرةً،  لّولبالالتي حصلن على خدمة تركیب ال اءوأخیراً، وبالنسبة ألولئك النس •
بزیارات المتابعة المعنیة معلومات بال التزویدتقدیم المشورة بعد التركیب إلى عملیة ترمي 

علة حال اكتشافھا وكیفیة التعامل مع وما الذي ینبغي ف عالمات الخطرلا والتعرف على
 ).6(انظر الفصل  المصاحبة األعراض الجانبیة

. كما تم تلخیص )أ(تم تلخیص النقاط األساسیة بخصوص المباعدة الصحیة بین فترات الحمل في الملحق 
عالوة على ذلك، . )ب(المعینات الوظیفیة بشأن تقدیم المشورة حول وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة في الملحق 

تقنیات وأسالیب تقدیم المشورة العامة والمتعلقة بالتوعیة الصحیة الفعالة وكیفیة تقدیم المشورة حول وسائل أن  تجد
 40–38 .أخرى مواضعتم عرضھا بتفاصیٍل دقیقة في قد تنظیم األسرة بعد الوالدة 

4445
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بأنفسھم بشأن وسائل تنظیم األسرة وكما یحق لھم : كل األفراد واألزواج لدیھم الحق في اتخاذ قراراتھم تذكر
وھم على یقین تام وكذلك الحصول على أدق وأحدث المعلومات التي یحتاجونھا من أجل اتخاذ تلك القرارات 

الحصول على مجموعة كاملة من خیارات وسائل منع الحمل اآلمنة والموثوق بھا. وتلعب عملیة التوعیة وتقدیم 
 خرىیاً في تمكین المستفیدات من ممارسة ھذه الحقوق وغیرھا من الحقوق األساسیة األالمشورة دوراً محور

 تجري في وقٍت واحٍد وبطریقة تسعى لمؤازرة خیار المستفیدة، علماً بأنھ ال ینبغي القیام بإقناع المستفیدةأن  وینبغي
 استمالتھا الستخدام وسیلة معینة.أو  الضغط علیھاأو 

 محددةبعد الوالدة كوسیلة  لّولبمقدمة بشأن تركیب المضمون المشورة ال
مستوى من الثقة عند الشعور بانبثاق وكوسیلة لمنع الحمل بعد الوالدة  لّولبفوراً وحال ما تختار المستفیدة ال

الجزء الخاص بالمشورة حول ھذه قدم الخدمة، ینبغي الشروع في تقدیم / ماالستشاريبینھا وبین والطمأنینة 
 معتتناسب أن و، اآلتيفي الجدول  المبینةتلك ك، تفصیالً  أكثرتشمل رسائل أن  ینبغيوالتي  محددةلة الالوسی

 لمرأة/ الزوجین.ل الفردیة واالھتمامات والظروفاالحتیاجات 

 فوائد تركیبھ بعد الوالدةو لّولباألساسیة ل المقدمة للمستفیدة حول المزایارسائل ال. 2الجدول 

 النقاط الرئیسیة اسیةاألسالخصائص 

مة
لعا

ت ا
وما

معل
ال

 ؟لّولبما ھو ال
 ھو جھاز صغیر مصنوع من البالستیك ویتم تركیبھ في الرحم لّولبال.

 الفاعلیة
 أكثر، مما یجعلھ أحد %99من  أكثرفي منع الحمل ب لّولبتُقدر فعالیة ال

 .وسائل منع الحمل (المتاحة حالیا) فعالیة
 آلیة العمل

 حدوث الحمل ویقف حاجزاً أمام الحیوانات المنویة ویمنعھا ولبلّ یمنع ال
 .من تخصیب البویضة

 توقیت التركیب
 أي بعد فترة زمنیة من الوالدة، فیمكن تركیبھ في لّولببالنسبة لتركیب ال

المستفیدة غیر حامل ولیست في فترة نزول أن  وقت یثبت فیھ قطعاً 
 الحیض.

 ةً بعد خروج المشیمة (بعد الوالدة المھبلیةمباشرأما  لّولبیمكن تركیب ال 
في وقت مبكر بعد الوالدة (لیس مباشرةً أو  الوالدة القیصریة) أو أثناء

 ساعة من الوالدة). 48في غضون 
 بعد خروج المشیمة/ مباشرةً وذلك ألن نسبة طرد  لّولبیفضل تركیب ال

شرةً ولكن منخفضة مقارنةً بتركیبھ في وقت مبكر بعد الوالدة (لیس مبا
 أكثرساعة من الوالدة)، ویعد ھذا التركیب أسھل و 48في غضون 

 مالءمةً لكٍل من المرأة ومقدم الخدمة.
 مدة الحمایة

 النحاسي تي  لّولبفي العمل فوراً وتصل فعالیة ال لّولبیشرع الT لمدة
 عاماً. 12

 وقت وألي سبب كان وسوف تعود خصوبة اإلنجاب أي  یمكن إزالتھ في
اً مما یدل على طول مفعولھ ولكنھ یعتبر أیضاً وسیلة مؤقتة لتنظیم فور

 األسرة.
 بعد الوالدة بحمایة وسیلة المنع ھذه حتى  لّولبتتمتع المرأة التي ركبت ال
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 قبل خروجھا من منشأة الوالدة.
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ص
فح

بال
ة 

علق
مت

 ال
ات

وم
معل

 ال

من التي یمكنھا 
 ؟لّولباستخدام ال

 الالتي لم یسبق لھن أو  ن الفتیات الیافعاتبإمكان معظم النساء بمن فیھ
أولئك أو  فترة الرضاعة الطبیعیة أثناءبعد الوالدة و لّوالباإلنجاب استخدام ال

الالتي یقمن بأعمال شاقة وكذلك من لدیھن بعض الحاالت الصحیة المحددة 
 لّوالبداء السكري. وتعتبر الأو  مثل اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة

مة جداً وخصوصاً للنساء الالتي لم یعدن یرغبن باإلنجاب ویرغبن مالئ
 بتأخیر التعقیم حتى یصبحن متیقنات من األمر.

من التي ال یمكنھا 
 ؟لّولباستخدام ال

 ومنھن أولئك الالتي لدیھن تشوه على بعض النساء  لّولبیُحضر استخدام ال
اتیة عالیة من اإلصابة مخاطر ذأو  في الرحم (مثالً بسبب األورام اللیفیة)

المعاناة أو  اإلصابة حالیاً بمرٍض في الحوضجنسیاً أو باألمراض المنقولة 
 الكالمیدیا.أو  مرض السیالنأو  من أمراض الحوض االلتھابیة

  الوالدة ولكي  أثناءفي بعض األحیان تتعرض المرأة لإلصابة بمرٍض ما
 یتم معالجتھا.، ینبغي علیھا االنتظار حتى لّولبیتم تركیب ال

حول التقییم األولي ویوجد في الملحق  25–23(توجد إرشادات في الصفحات 
 قائمة مكتملة بخصوص معاییر الطرد) )ج(

وذلك  لّولببإمكان النساء الالتي یمارسن الرضاعة الطبیعیة استخدام ال  الرضاعة الطبیعیة
 األم. جودة حلیبأو  ألن استخدامھ بعد الوالدة ال یؤثر على كمیة

الوقایة من اإلصابة 
بفیروس نقص 
المناعة البشریة 

 خرىواألمراض األ
 جنسیاً المنقولة 

 أو  أیة وقایة من اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة لّوالبال تقدم ال
. في حین تساعد الوسائل العازلة فقط جنسیاً المنقولة  خرىاألمراض األ

إلصابة بفیروس نقص المناعة (مثل الواقي) على الحمایة من التعرض ل
أن  . وإذا كانت المرأة تعتقدجنسیاً البشریة وغیره من األمراض المنقولة 

 جنسیاً لدیھا "مخاطر شخصیة كبیرة جداً" بشأن بعض األمراض المنقولة 
 حتى یتقلص مستوى تلك المخاطر. لّولبفینبغي علیھا عدم استخدام ال

األ
ت  

ارا
عتب

اال
رى

خ
 

أوجھ القصور 
 خاطروالم

 من قبل مقدمي خدمات الرعایة الصحیة الماھرین.  لّولبیجب تركیب وإزالة ال
مالئمةً من تركیبھ بعد فترة زمنیة من الوالدة وذلك  أكثرویعد تركیبھ بعد الوالدة 

مستقل (إذا كان  إجراءعمل أو  ألن العملیة ال تتطلب القیام بزیارة مستقلة
التركیب بعد خروج المشیمة مباشرة).

 بعض المخاطر/ المضاعفات إّال أنھا نادرة وقلیلة بحیث  لّولبیصاحب تركیب ال
الفحص الصحیح واستخدام التقنیة  إجراءیمكن التخلص منھا فعلیاً عن طریق 

المناسبة للتركیب:

 االلتھابات /نادراً ما یحدث ثقب في الرحم وتحدث اإلصابة بالعدوى 
ى الخطرین بمستوى أدنى (وقد ینخفض كل% 1عن للحاالت بنسبة تقل 

46 47.من ذلك في حال تم التركیب بعد الوالدة)

 معظم النساء ال أن  یعتبر الخطر الرئیسي إال لّولبطرد الأن  بالرغم من
الطرد في حال تم تركیبھ بعد الوالدة  مخاطراھتمام، ویزید أي  تعیره

بعد الوالدة  لّولبمقارنةً بالتركیب بعد الوالدة بفترة زمنیة؛ وعند تركیب ال
قد  لّولبامرأة یجدن بأن ال 100نساء من بین كل  10إلى  5فإن حوالي 

التي یتم تركیبھا بعد الوالة  لّوالبطُرد خالل الثالثة األشھر األولى (ال
الوالدة القیصریة] أقل  أو أثناء مباشرةً [بعد خروج المشیمة مباشرةً 

ساعة بعد الوالدة).  48 –24عرضة للطرد من تلك التي یتم تركیبھا خالل 
على المرأة العودة إلى العیادة  من مكانھ فینبغي لّولبوفي حال طرد ال

اً جدیداً لكي تستمر عملیة منع الحمل. لّولبوتركیب 
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 النقاط الرئیسیة اسیةاألسالخصائص 

 في البدایة عقب تركیبھ بعد الوالدة، وھذا  لّولبقد یصعب رؤیة خیوط ال
أو  عات اإلضافیةاألمر یُحتم على المستفیدة القیام ببعض زیارات المتاب

 لم یسقط من مكانھ. لّولبالأن  الكشف للتحقق من

آمن وفعال ویصاحبھ مضاعفات بنسبة منخفضة  لّولبیعتبر ال آمن وفعال:  المیزات والفوائد
 جداً.

 :من لحظة تركیبھ وحتى وقت لزوم إزالتھ ال  منخفض التكلفة ومالئم
دفع تكالیف أو  ستلزماتأخذ مأو  اتإجراءتحتاج المستفیدة القیام بأیة 

إضافیة، وفي معظم الحاالت ال تقوم المستفیدة بزیارة العیادة للمراجعة إّال 
بعد الوالدة  لّولبعلى وجھ الخصوص، یعد تركیب اللمرة واحدة فقط. 

التركیب سیتم قبل خروج أن  منخفض التكالیف ومالئم جداً، حیث
مستقل  إجراءأو  ة مستقلةالمستفیدة من المنشأة الطبیة (وال یتطلب زیار

 .[إذا كان بعد الوالدة مباشرة])
 :یعتبر وسیلة طویلة المفعول ومؤقتھ في  متعدد االستخدام وسریع المفعول

وباإلمكان استخدامھ  – نفس الوقت ویقوم بمنع الحمل بعد تركیبھ مباشرةً 
 عاماً بحیث تعود الخصوبة حال إزالتھ. 12على مدى أو  لمدة قصیرة

 لّوالبمستخدمات الأن  ن مخاطر الحمل خارج الرحم تماماً (تبینیقلل م 
أقل عرضةً لحدوث الحمل خارج الرحم مقارنةً بمن ال یستخدمن وسائل 

، سیصبح لدیھا لّولبحدث وحملت المرأة المركبة لإذا  ومع ذلكالمنع)؛ 
خطر متفاقم من جراء الحمل خارج الرحم ویجب علیھا العودة إلى مرفق 

 الصحیة مباشرةً. الرعایة
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 النقاط الرئیسیة اسیةاألسالخصائص 

دة
تفی

مس
 لل

ات
یم

تعل
ت/

وما
معل

 

) لیس لھا Tالنحاسي تي  لّولبالتي تحتوي على النحاس (مثالً: ال لّوالبال  اآلثار الجانبیة
"آثار جانبیة ھرمونیة" (كتلك التي تصاحب حقن دمبا والغرسات 
واألقراص) ولكنھا أحیاناً تتسبب بزیادة في كمیة ومدة الدورة الشھریة 

تختفي ھذه األعراض خالل األشھر أو  الّم المصاحبة لھا وعادةً ما تقلوال
 القلیلة األولى بعد التركیب.

  في الغالب ال تُالحظ المرأة ھذه األعراض بعد الوالدة ألنھا ال زالت في
طور التعافي من متاعب الحمل والوالدة وبالنسبة للمرأة التي تمارس 

الشھریة لم تعد إلیھا بعد في ھذه  الدورةأن  الرضاعة الطبیعیة فربما
 الفترة.

  إذا كانت اآلثار الجانبیة مزعجة جداً للمرأة فینبغي علیھا العودة إلى مرفق
 الرعایة الصحیة.

لمستخدمات األجھزة الرحمیة بضرورة العودة إلى  عالمات الخطرتوحي  عالمات الخطر
واالھتمام المرفق الصحي في أقرب وقٍت ممكن للحصول على الرعایة 

 العاجل، وتشمل ھذه العالمات:
  والتي تختلف عن السائل وجود إفرازات مھبلیة ذات رائحة كریھة)

 النفاسي بعد الوالدة)
  ًأو  الحمىأو  صاحبھا شعور بوعكة صحیةإذا  اآلم أسفل البطن وخصوصا

 القشعریرة.
 لّولبالمخاوف من طرد ال 
 ظھور عالمات الحمل 

وقت شاءت وألي سبب كان من قبل أي  في لّولبإزالة ال بإمكان المرأة  اإلزالة
احد مقدمي الخدمة الماھرین. وینبغي على المرأة العودة إلى المرفق 

عام بعد التركیب، وبحیث یمكن  12الصحي إلزالتھ في موعد ال یتجاوز 
 رغبت بذلك.إذا  اً جدیداً لّولبتركیب 

 بعد الوالدة كوسیلة محددة لّولبالإرشادات تقدیم خدمات المشورة الخاصة بتركیب 
 من الذي ینبغي علیھ تقدیم المشورة وما ھو الوقت المناسب؟

فعالیة (كونھا  كثرأمكن، حول الوسیلة المحددة واألأن  فترة الحمل، أثناءینبغي القیام بتقدیم المشورة للمرأة الحامل 
ة) كجزء من الرعایة الصحیة الروتینیة من قبل تتبع التوعیة/ المشورة المقدمة حول تنظیم األسرة بعد الوالد

مقدم رعایة الحوامل. ویكسو ھذه الخدمة العدید من المزایا خصوصاً للنساء الالتي قمن باختیار أو  االستشاري الماھر
بعد الوالدة ومنھا تركیب  وقت مبكرفي أو  وسائل منع الحمل التي سیتم الشروع باستخدامھا بعد الوالدة مباشرةً 

تعقیم المرأة (ربط األنابیب الرحمیة). أو  استخدام الرضاعة الطبیعیة كوسیلة لمنع الحملأو  بعد الوالدة لّوالبال
 وسیؤدي استخدام ھذه الوسائل في ھذا التوقیت إلى:

 .توفیر العدید من الفرص (المحتملة) لمعالجة مخاوف المرأة والرد على استفساراتھا قبل اتخاذھا للقرار 
 صة السانحة للمرأة كي تناقش خیارھا مع زوجھا وإتاحة الوقت لمشاركة المشورة مع زوجھا و/أو منح الفر

 المرأة أھمیة القیام بذلك).أو  بقیة أفراد العائلة (إذا رأى مقدم الخدمة
 الفحص األولي. جراءتوفیر متسع من الوقت إل 

 :خرىالفرص األ
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 كانت المرأة تخضع إذا  حصول على الرعایة غیر الروتینیة:بالنسبة للمرأة المتواجدة في المرفق الصحي لل
، فینبغي تقدیم المشورة لھا حول أخرىأیة مشاكل صحیة أو  المعالجة بخصوص مضاعفات الحملأو  للتقییم

بعد الوالدة؛ ویعد ھذا الوقت مناسباً بالفعل لمناقشة الفوائد الصحیة لألم  لّوالبوسائل تنظیم األسرة/ تركیب ال
رغبت بذلك). فقد یكون لدى المرأة/ أن  فل والناتجة عن المباعدة بین فترات الحمل (أو الحد منھاوالط

 الزوجین اھتماماً خاصاً بالطرق التي تزید من احتمالیة التوصل إلى نتائج صحیة إیجابیة للحمل في المستقبل.
 كانت المرأة في إذا  لوالدة: بالنسبة للمرأة المتواجدة في المرفق الصحي للحصول على خدمات رعایة ا

بعد  لّوالبمرحلة المخاض المبكرة/ غیر النشطة ولم یتم تقدیم المشورة لھا من قبل، فإن خیار تركیب ال
األخصائي اإلكلینیكي من تقدیم المشورة المناسبة أو  تمكن مقدم المشورةإذا  الوالدة ال یزال مطروحاً 

اختیار وسیلة منع الحمل یعتبر قراراً مھماً ویجب اتخاذه أن  وبمابخصوص وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة. 
 بعد الوالدة وتفھم لّولبتعرف المرأة الراغبة بتركیب الأن  في مثل ھذه الفترة القصیرة، فمن األھمیة بمكان

 وقت.أي  وأنھا تستطیع تغییر رأیھا في  –ھذه الوسیلة لیست دائمة ویمكن إزالتھا حینما تشاءأن 
 المخاض النشط. أثناءبعد الوالدة ألول مرة  لّولبینبغي تقدیم المشورة للمرأة حول تركیب العام، ال  بشكل 

أو  یؤدي اإلعیاء والتعب الشدید المصاحب للوالدة إلى صعوبة تركیز المرأة على المعلومات المقدمة لھا
 اتخاذ القرار السلیم بخصوص وسیلة المنع على الوجھ الذي ینبغي.

 د تقدیم المشورة:ما بع
في بطاقتھا الخاصة یجب توثیق الوسیلة التي اختارتھا المرأة بخصوص تنظیم األسرة بعد الوالدة بوضوٍح 

). ویعد التوثیق أمراً بالغ األھمیة بالنسبة للمرأة 6في السجل الطبي (كما ھو موضح في الشكل أو  برعایة الحوامل
 أثناءھا إجراءالتي ینبغي  خرىبعد الوالدة (أو الوسائل األ لّولبلتركب اأن  فترة الحمل أثناءالتي اختارت 

مما یؤدي إلى تنبُھ الطاقم الطبي في غرفة الوالدة ومالحظة ذلك وإلى قیامھم بالترتیبات  –المخاض والوالدة)
یكون أن  بیجالالزمة لوضع الوسیلة المختارة بعد خروج المشیمة مباشرةً (أو خالل فترة مبكرة بعد الوالدة). و

خدمات رعایة كون بمثابة تذكیر لجمیع مقدمي یلبحیث یمكن مالحظتھ بسھولة و واضحٍ الخیار بشكٍل  تدوین
 األمومة وحدیثي الوالدة واألطفال.

 لّوالبلمن خدمات تركیب االمحتمالت  فیداتمستال تقییم 

من أجل القیام  مرحلتینتتم عملیة التقییم على أن  یجب
بعد الوالدة  لّوالبخاصة بخدمات تركیب البالترتیبات ال

 ).7(الشكل 
 وھو عبارة عن مراجعة عامة لتاریخ  الفحص األولي

وتحدید  الحالیةالمرأة الطبي لتحدید السمات والحاالت 
 أھلیتھا بشأن استخدام الوسیلة.

  الفحص الثاني ویتم قبل التركیب مباشرةً (بعد خروج
دة) لتقییم الحاالت ساعة من الوال 48خالل أو  المشیمة

قد یكون لھا التي الناجمة عن المخاض والوالدة و
في ھذا بشكٍل آمٍن  لّولبالإمكانیة تركیب على تأثیراً 
 )6. (أنظر الشكل الوقت

إذا تم تحدید مثل تلك السمات/ الحاالت، فعلى مقدم الخدمة والمستفیدة عمل مقارنة بین المخاطر التي قد تنجم عن 
في ھذا  لّولبكان یجب تركیب الإذا  وتلك التي قد تنجم عن حدوث حمل غیر مرغوب بھ لیقرر ما ولبلّ تركیب ال

الوقت أم ال.

 بعد الوالدة ّلوالب. مخطط التقییم المرأة التي اختارت تركیب ال7الشكل 

تنظیم األسرة بعد الوالدة في السجل لوسیلة اختیار المستفیدة توثیق  .6الشكل 
 الطبي
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 التركیب
إمكانیة تحدید 

 لّولبالتركیب 
في بشكٍل آمٍن 

 ھذا الوقت

 الفحص الثاني

 قبل التركیب مباشرةً   التوقیت

تحدید الحاالت       الھدف
الناجمة   عن    

 المخاض والوالدة

 الفحص األولي

أو  الحمل أثناء التوقیت
 الحضور ألول مرة

تحدید معاییر استبعاد  الھدف
وفق معاییر  لّولبال

 لطبیةاألھلیة ا
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 لّوالبلمستفیدات المحتمالت من خدمات تركیب المضمون الفحص األولي ل
لیة الطبیة الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمیة األساس العلمي لتقییم المستفیدة فیما یتعلق تُشّكل معاییر األھ

كان بإمكان المرأة التي تعاني من إذا  وتقدم ھذه المعاییر تعلیمات مفصلة بخصوص ما 40بوسائل تنظیم األسرة
). وتحتوي معاییر األھلیة الطبیة )ج( حاالت معینة استخدام وسیلة تنظیم األسرة المقدمة لھا بشكل آمن (الملحق

 .3على أربع فئات كما ھو مبین في الجدول 

 . فئات معاییر األھلیة الطبیة وفقاً لمنظمة الصحة العالمیة3جدول 
 المحدود اإلكلینیكي الحكم القرار الطبي الفئة

 نعم من األحوال حالٍ أي  استخدام الوسیلة في 1
 عام م الوسیلة بشكلٍ اتخدسا 2 م الوسیلة)ااستخدیمكن (

خرىكانت الوسائل األإذا  الوسیلة إّال  باستخدام ال یوصى عادةً  3
 ال مناسبةغیر أو  غیر متاحة مالئمةً  كثراأل

 الوسیلة) مستخداا ینبغي (ال
 الوسیلةاستخدام یجب ال  4

یة والمذكورة ضمن معاییر األھلیة یبحث عن الحاالت اآلتأن  الفحص األولي إجراء أثناءینبغي على مقدم الخدمة 
كوسیلة لمنع الحمل  لّولببعد الوالدة. وھذه المعاییر تجعل من خیار ال لّوالبالطبیة والمتعلقة بخدمات تركیب ال
 غیر مناسب للمرأة التي تعاني من:

  4تشوه تجویف الرحم بسبٍب معروف (حاجز الرحم، األورام اللیفیة الرحمیة ... الخ) (الفئة( 
 4خراج القیحي الشدید (أو ما یشبھ القیح) (الفئة ال( 
 3لإلصابة بالسیالن/الكالمیدیا (الفئة تعرض بالعالیة الفردیة االحتمالیة ال( 
 3/4الخبیثة (الفئة أو  أمراض األرومة الغاذیة الحمیدة( 
 عقاقیربال یتم معالجتھا الأو  اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة ومصابة بوعكة صحیة إكلینیكیة 

 )3(الفئة  مضادة لفیروسات النسخ العكسيال (القھقریة)

 لّوالبلمستفیدات المحتمالت من خدمات تركیب اللالفحص األولي  إجراءإرشادات تقدیم خدمات 
 علیھ تقدیم المشورة وما ھو الوقت المناسب؟من الذي ینبغي 

  حامل خالل فترة الحمل من قبل مقدم رعایة الفحص األولي للمرأة ال إجراءمجدداً وبالشكل األمثل، یجب
الحوامل؛ ومع ذلك فبالنسبة للنساء المتواجدات في المرفق الصحي من أجل الحصول على خدمات رعایة 

/ اتخاذ القرار الطبي بخصوص السمات ي، فینبغي على األخصائي اإلكلینیكمسبق فحصٍ الوالدة ولم یجر لھن 
أسباب  ھناكأو أن  كوسیلة لمنع الحمل غیر مناسب لّولبتجعل اختیارھا لأن  التي من شأنھاالمحتملة و الحاالت

 تحول دون تركیب الوسیلة لھا. أخرىطبیة 
 فمن المعقول االفتراض بأّال یكون لدیھا تشوه في  مھبلیة طبیعیة كاملة بنزول الرأس أوالً  إذا مرت المرأة بوالدة

أنھا تعاني من مرٍض حاٍد بسبب اإلصابة أو  الخبیثةأو  مرض األرومة الغاذیة الحمیدةأو  تجویف الرحم
 التي یصعب معالجتھا. جنسیاً األمراض المنقولة أو  بفیروس نقص المناعة البشریة

  الرحم بنھایة فترة الحمل فمن المعقول االفتراض بأنھا ال  في عنق التھاب قیحيإذا لم یثبت أنھا تعاني من
فحٍص  إجراءللمرأة دون  لّوالبن غیر المشخص، ومن المعقول تركیب الالسیالأو  الكالمیدیاتعاني من مرض 

 بعد فترة زمنیة من الوالدة. لّولبكما ھو الحال في الفحص الخاص بتركیب ال جنسیاً مسبٍق لألمراض المنقولة 

 :الفحص األولي إجراءما بعد 
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 ینصح المستفیدة بأن تركیبھا أن  ، ینبغي على مقدم الخدمةمعیار یستبعد التركیبأي  في حال عدم وجود
تكون نتائج الفحص الثاني مالئمة. ومن ثم یسعى مقدم الخدمة للقیام أن  بعد الوالدة سیكون آمناً شریطة لّولبل

 بــ:
 مشورة إضافیة بحسب الحاجة.أي  تقدیم 
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Chapter 6: Postpartum Insertion of the IUD—A Process 

 بعد الوالدة  لّولبلالمناقشة واتخاذ القرار بتحدید الوقت المناسب للتركیب ویذّكر المستفیدة بأن تركیب ا
الوالدة القیصریة) قد تصاحبھ مشاكل أقل مقارنةً بالمشاكل  أو أثناء مباشرةً (بعد خروج المشیمة مباشرةً 

 ساعة. 48الناجمة عن التركیب الحقاً خالل 

 .أخذ الموافقة الشفھیة من المستفیدة 

 .اإلجابة على أیة استفسارات قد ترغب المستفیدة بطرحھا 

 ینبغي على مقدم الخدمة تفسیر سبب عدم إمكانیة تركیب معیار یستوجب استبعاد التركیب، أي  في حال وجود
یساعدھا على المقارنة بین  3(وبالنسبة لحاالت الفئة  أخرىومساعدة المرأة على اختیار وسیلة  لّولبال

لومات إضافیة حول مع )ب(). یقدم الملحق خرىإیجابیات وسلبیات استخدام ھذه الوسیلة مقابل الوسائل األ
 خیارات تنظیم األسرة بعد الوالدة.

 جراءاإل –بعد الوالدة لّوالب. تركیب ال6الفصل 
كان التركیب بعد  في عملیة التركیب ذاتھا سواءً بعد الوالدة  لّوالبخدمات تركیب اللیكمن العنصر الرئیسي 

بعد الوالدة یحدث  لّوالبتركیب الأن  ؛ وبماوالدةلل التالیة ساعةً  48 في غضون الـأو  دقائق 10بـ المشیمة خروج 
كلینیكي اإل جراءبمثابة اإللیس  التركیب بأنفكر نأن  المفید جداً ، فمن خرىاألحداث الصحیة الھامة األ إطارفي 

حدیثي ولالوالدة وبعد  أثناءخدمات الرعایة المقدمة للمستفیدة مع ومدمجة  فقط ولكن بوصفھ عملیة متكاملة تماماً 
 :وخطوات كثیرةمراحل ب تمرالتي والوالدة 
  ة.بعد الوالد لّوالبتركیب الب راغبةً زال تال  المستفیدةأن واالختیار  من التأكدبابتداًء 
 التي وناجمة عن المخاض والوالدة  متغیرات ةلضمان عدم وجود أی للمستفیدة ثانٍ  تقییم إجراءاستمراراً ب

 االستعدادعن (آخر  لیھا تأكیدویغیر آمنة في ھذا الوقت،  بلّولالعملیة تركیب تجعل أن  من شأنھا
في أو  مباشرةً ) الوالدة القیصریة أو أثناء المشیمةبعد خروج ( لّولبالبخصوص تركیب ) والجاھزیة

 .حسبما كان ذلك مناسباً وحیثما أمكن وقت مبكر بعد الوالدة
  ًالتركیبالمشورة في مرحلة ما بعد  بتقدیم وانتھاء. 

على مجموعة  یعتمدانفالتركیب ھذه المراحل المختلفة لعملیة یة والوقت اللذان یتم من خاللھما تنفیذ كیفالأما 
 اآلن حضت بھا حتىلخدمات التي معرفة نوعیة او المستفیدةبما في ذلك تفضیالت  —لمتنوعة من العوام

معاملة الوتعد الرعایة الصحیة.  مرفقالتي یتمتع بھا قدرات السیاسات والومقدم الرعایة الصحیة ومھارات 
بمثابة  العدوى ع حدوثمن /لوقایةلبالمعاییر العالمیة االلتزام كذا وأسرتھا والمستفیدة للمرأة المقدمة  محترمةال

.مسارھاھذه العملیة  التي تأخذكیفیة البعد الوالدة، بغض النظر عن  لّوالبتركیب ال إجراءال یتجزأ من  جزءٍ 

بعد الوالدة  لّوالبتركیب المن  للمستفیدة المحتملةالجاھزیة  االختیار/ تأكید
بعد الوالدة: لھا  لّولبیتأكد بأن المستفیدة ال تزال ترغب بتركیب الأن  إجراءیجب على مقدم الخدمة قبل القیام بأي 

 .جراءاإلالقیام بقبل مباشرةً  أخرى، ومرة كان ذلك ممكناً إذا  النشط، المخاض بدءمرة قبل 
 قبلبعد الوالدة  لّوالبمرأة تركیب اللا تاختارإذا  اً بالغ األھمیة خصوصاً أمرول األ تأكیدال دیع 

لم تغیر رأیھا. د أنھا یلضمان وتأكوذلك ) الحمل(أي خالل فترة  لتلقي رعایة المخاض والوالدة حضورھا
ھذا عمل لتحضیر لبا كي یقومواموظفي غرفة الوالدة لیوفر متسع من الوقت  فھووباإلضافة إلى ذلك، 

مستلزمات الوالمعدات  جلبو قسم الوالدةفي  متوفرة لّوالبأن الالتأكد ب :، على سبیل المثالجراءاإل
 في المقام األول منع الحمل مسألة احترام یلةوسلاختیار المرأة یعد التأكید على ). )د( (الملحقالضروریة 

ما حسب قدم الخدمة كي یقدم المشورة بأسئلة ولم ما لدیھا منطرح كي تفرصة للمرأة إتاحة الكذلك و
 الحاجة.تقتضیھ 
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  بعد الوالدة  تركیبعملیة السبق یووالدة الالثاني الذي یلي  الفحص إجراءبعد  تأكید الثانيالیحدث
یشرح بإیجاز ما و لھا لّولبال تركیبوشك على أنھ  ، بحیث یوضح مقدم الخدمة للمستفیدةمباشرةً 

).لّولبال ترغب بتركیبنھا ال تزال أ(مما یؤكد ویتأكد من جاھزیتھا  جراءاإل علیھ أداءنطوي یس

بعد الوالدة  لّولبتركیب المن  للمستفیدة المحتملة الفحص الثاني إجراء
 عملیة المخاض والوالدة وضعاً  ھ لم ینجم عنأنبالتأكد للمستفیدة في الفحص الثاني  إجراءن یكمن الھدف م

المشیمة  خروجالمرأة بعد وفحص على وجھ التحدید ینبغي تقییم و بعد الوالدة، لّولبح بتركیب الال ینص اً إكلینیكی
 :في كٍل مما یأتي

 الحقاً بمزید من التفصیل  ترد المناقشة( التھاب المشیمة( 
  4التھاب بطانة الرحم/ التھاب الرحم بعد الوالدة (الفئة( 
  4اإلنتان النفاسي (الفئة(  
  الحقاً بمزید من التفصیل  ترد المناقشةتمزق األغشیة إلى والدة الطفل ( ذساعة من 18من  أكثرمرور( 
 الحقاً بمزید من التفصیل  ترد المناقشة( نزیف مستمر بعد الوالدة( 

 ترد المناقشة( بعد الوالدة لّولبشفاءھا والتئامھا سیتضرر من جراء تركیب الأن  الجراح التناسلیة الشدیدة لدرجة
)الحقاً لتفصیل بمزید من ا

 الحاالتأن  وتجدر اإلشارة إلى. يثاناللفحص ا إجراءالمعینات الوظیفیة المستخدمة في  )ھـ(الملحقیقدم 
، لّوالباستخدام اللیست موصوفة ضمن معاییر األھلیة الطبیة لمنظمة الصحة العالمیة الخاصة بالمذكورة أدناه 

 .المتخصصینالتجارب اإلكلینیكیة ورأي  المستندة إلى حتیاطاتاالأو  ستثناءاتمن االتعتبر ھا نغیر أ

التي قد تحدث االلتھابات بالعدوى/  التھاب المشیمةیُعرف  .1
السلوي السائل  عند نزولعند تمزق األغشیة و

 علىلتھابات االھذه المعالجة لمبدأ ویحث . (األمنیوسي)
العدوى مما یساعد على إزالة  الجنین االسراع في والدة

 تولیدالمضادات الحیویة ویتم  تُعطى وبالتالي ،من األم
 حاجة إلىال وال تستدعيالجنین في أسرع وقت ممكن. 

مضادات حیویة إضافیة بعد الوالدة المھبلیة  ةأی إعطاء
ألنھ قد تم  ةالتھاب المشیم التي تعاني من للمرأةالطبیعیة 

اآلن  لّولبالبتركیب نصح ال یُ أنھ  غیر ؛معالجة العدوى
لإلصابة بالعدوى المرأة في خطر متزاید أن  بما) 3(الفئة 
 .ةالنفاسی

من  كثر) یصل ألPROMحدوث تمزق مطول لألغشیة ( .2
في  یعد ضمن معیار االستثناءات ساعة قبل الوالدة 18

بعد  لّوالبال معظم الدراسات البحثیة الخاصة بتركیب
اإلنتان النفاسي بعد أو  حدوث تمزق مطّول لألغشیة یزید من خطر إصابة األم بعدوى الرحمأن  الوالدة. وبما

حاسمة، أو  ال یوجد لھذا المعیار أیة أدلة قویةأنھ  ). بید3اآلن (الفئة  لّولبالوالدة، فال یُنصح بتركیب ال
 . وبالتالي فھو مفتوح للمراجعة وإعادة النظر

أن  وجود احتمالیة مع  لّولبال یقف عائقاً أمام تركیب جسديٍ  تحدٍ  بمثابة بعد الوالدة المستمرقد یعتبر النزیف  .3
ركز على معالجة یأن  على مقدم الخدمة. وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي لّولبطرد الیؤدي إلى نزیف سالتدفق 

األسباب ھذه  في ظل وجود تركیبالقیام بال ینبغيال و ،لّولبال تركیب عوضاً عن األمسبب النزیف واستقرار 
 حالة صحیة مستقرة. تكون المستفیدة في ف ویالنزالسیطرة على یتم حالما  لّولبالتركیب یمكن و). 4(الفئة 

  التھاب المشیمةتشخیص 
 السائل السلوي  تلوثب التھاب المشیمةیعرف 

األغشیة الجنینیة یصیب (األمنیوسي) والذي 
ویتسم المخاض  أو أثناء ئل السلوي قبلاوالس

 :بــ
  38 إلىدرجة الحرارة ارتفاع °C 
 ألم في البطن 

 :یأتيواحد مما  إلى باإلضافة
  الرحم ألم في 
  (األمنیوسي)  السلويتسرب السائل

 كریھ الرائحة
نبضة في  160دقات قلب الجنین (>  تسریع

)الدقیقة
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ولكنھا  ،لمرأة في ھذا الوقتل لّولبال یمكن تركیب الأنھ  الوالدة عنالناجمة  الشدیدةالجراح التناسلیة  عنيتال  .4
 .وطریقة مقدم الخدمة في التركیبلى كیفیة ستؤثر ع

  فمن المشیمة خروجبعد  مباشرةً المستفیدة تعاني من الجراح التناسلیة الواسعة الناجمة أن  وجدإذا ،
في ھذه الحالة ، وتمزقات/ بضع الفرجال بترقیعقبل البدء باستخدام األدوات  لّولبتركیب الالمستحسن 

اإلسفنج بالعدید من ضمادات أو  فوطةالجدار الخلفي للمھبل بغطي یأن  على مقدم الخدمةینبغي 
 .اإلدخال أثناء لّولبتلوث ال ینبغي الحرص على عدمتلوث وحدوث الالشاش للحد من إمكانیة و

  بعد الوالدة (في  مبكرةتقییمھا خالل فترة  أثناء المستفیدة تعاني من الجراح التناسلیة الواسعةأن  وجدإذا
 لّولبحالما یقوم بتركیب العنایة خاصة إیالء  مقدم الخدمةیجب على فالوالدة)،  ساعة من 48غضون 

 .عملھاالتي سبق من الترقیعات أي  عدم تمزیقضمان تأكید لوذلك 

 یقوم بالفحص ومتىأن  علیھینبغي من الذي 
مقدم (أي  جراءذ اإلنفیمن قبل الشخص الذي س لّولبالتركیب الثاني على الفور قبل  الفحص إجراءیتم أن  ینبغي

 ).قام بتولید المستفیدةالذي الخدمة 
  الفحص الثاني خالل ى یُجرَ أن  فمن األفضل، المشیمةبعد خروج  لّولبتركیب اللإذا تم التخطیط

لمرحلة الثالثة من إدارة امما یسھل القیام بعملیة التركیب مباشرةً عقب المرحلة الثانیة من المخاض 
 تأخیر.أي  یمة دونالمش وبعد خروج المخاض

  نشطة األالفحص الثاني خالل یُجرى أن  ینبغيف، الوالدة القیصریة أثناء لّولبلتركیب الإذا تم التخطیط
 قبل الجراحة. جراءالسابقة لإل

  لم یكن باإلمكان في أن  (أو الیوم الثاني، األول بعد الوالدةخالل الیوم  لّولبتركیب اللإذا تم التخطیط
بعد الوالدة. التقییم األولي أثناءالفحص الثاني یُجَرى أن  ینبغيفاألول)  الیوم

 ثانيال الفحص إجراءبعد ما 
  بمأمونیة لمستفیدة لصح نُ تقدیم الالخدمة مقدم فینبغي على ، ستثناءاتاالمعاییر من أي  تم تحدیدلم یإذا

 .كیبالخاصة بالتراالستعدادات عمل في  المضي قدماً  ھویمكنلھا  لّولبب الیترك
 عدم تركیب سبب للمستفیدة شرح یأن  الخدمةعلى مقدم فینبغي ، ستثناءاتاالمعاییر من أي  إذا تم تحدید

، 3 بالنسبة لحاالت الفئةمؤقت (أو على األقل بشكل ، أخرىوسیلة منع في اختیار تھا ومساعدلھا  لّولبال
 )ب(الملحق یوفر ). مقارنة بغیرھاالمنع  أحد وسائلاستخدام المفاضلة بین فوائد وأضرار في  یساعدھا

 :أیضاً و. لتنظیم األسرة بعد الوالدة خرىاألسائل ووال خیاراتالمعلومات إضافیة حول 
 ما ھي إال الفحص الثاني في دھا یحدتم تأن الحالة التي بوواضحة تكون الصورة جلیة أن  یجب

كوسیلة لمنع  لّولبغب في الال تزال ترالمستفیدة كانت إذا  وأنھ ة،حالة إكلینیكیة مؤقتمجرد 
 أسابیع. 4 غضون لھا في بركّ یُ أن  یمكنالحمل بعد الوالدة ف

 أسابیع. 6إلى  4 في غضونبعد الوالدة ة ما لزیار ینبغي تحدید موعد 

 dبعد الوالدة لّولبالعدوى خالل تركیب ال / منع حدوثالوقایة
 مخاطر حدوثالحد من  فيبعد الوالدة  لّوالبتركیب ال أثناءالعدوى حدوث منع للوقایة/ األھداف الرئیسیة تكمن 

ونقل األمراض للمستفیدات من التركیب داخل المرفق بعد الوالدة  لّوالبتركیب اللتقنیة  المصاحبةالعدوى 

d  قط فتم یھنا و، العدوى ع حدوثمن /المبادئ األساسیة للوقایةبخصوص على أسس متینة مقدمو الخدمة قد تدربوا مسبقاً كون یأن  من المحتمل
 /معلومات إضافیة حول الوقایة و . یقدم الملحقبعد الوالدة بشكل آمن وسلیم لّوالبتركیب ال خدماتفي تقدیم ممارسات التي ال غنى عنھا المراجعة 

 .العدوى ع حدوثمن
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. لألمراضحمایة العاملین في مجال الرعایة الصحیة على جمیع المستویات من التعرض العمل على ، والصحي
 ھداف یجب على مقدمي الخدمة وموظفي الرعایة الصحیة:لتحقیق ھذه األو

 القیاسیة.االحتیاطات  تنفیذ 
  بعد الوالدة لّولبتركیب ل عملیةكل  أثناء) 29عقیم/ "عدم اللمس" (صفحة تالتقنیة استخدام. 
  إجراءبعد كل بصورة صحیحة التخلص من النفایات و المعقمة/ بمستوى عالِ  المطھرةالمعدات استخدام. 

 الجراحیةوارتداء الطاقم الصحي والمستفیدات للمالبس المناسب ات من خالل اإلعداد جراءاإلق ھذه یتطبتم یو
.)و( في الملحق أدناه وموجزٌ  ) كما ھو موضحٌ 4(الجدول المناسبة 

بعد لّوالبتركیب ال أثناءالعدوى  ع حدوثمن /للوقایة الجراحیة المالبسوارتداء . اإلعداد المناسب 4الجدول 
  الوالدة

اإلعداد/ الوضعیة  التوقیت
 اإلكلینیكیة

 مالبس طاقم الموظفین

غرفة الوالدة وعلى  المشیمةبعد خروج 
نفس السریر المستخدم 

 في المخاض والوالدة

  الوالدة  أثناءاستخدام معدات الوقایة الشخصیة المناسبة
أو  المھبلیة (على سبیل المثال: أردیة محكمة ومنیعة

ت أكمام طویلة مع مآزر (مرایل) مصنوعة من أردیة ذا
 المطاط وواقیات العین والفم)

 إذا  ال تحتاج القفازات المعقمة إلى تغیرھا  قبل التركیب
 لم تتلوث

الوالدة  أثناء
 القیصریة

غرفة العملیات، منضدة 
 العملیة

 معدات الوقایة الشخصیة 
 إذا  ال تحتاج القفازات المعقمة إلى تغیرھا  قبل التركیب

 لم تتلوث

في وقت مبكر بعد 
  الوالدة

 جراءغرفة اإل
اإلكلینیكي، منضدة 

 العملیة

  رداء ذو أكمام طویلة یغطي ذراعي مقدم الرعایة
الصحیة 

 یعد استخدام واقیات العین والفم اختیاري 
  عند استخدام تقنیة "عدم اللمس"، فیكفي استخدام قفازات

فحص نظیفة 

 :ینبغي بعد الوالدة ولبلّ تركیب القبل و مباشرةً 
 د( األدوات والمستلزمات متوفرة وجاھزة لالستخدام (الملحقأن  التأكد(.( 
 وغیر تالفة والتحقق من تاریخ انتھاء الصالحیة. (یجب  مختومة (غیر مفتوحة) لّولبال عبوةأن  التأكد

اإلعداد)أو  توقیتالبغض النظر عن للتركیب اتخاذ القرار النھائي  إال بعد لّولبال عبوةفتح  عدم
  معقم) مثل  مجالمعقم (وجاف  على سطحٍ ووضعھا معقمة الفتح وترتیب جمیع األدوات والمستلزمات

لضمان  یتطلب األمر عنایة خاصة بعد الوالدة مباشرةً . الفوالذيحوض الأو  فوطةال/ الغطاء الجراحي
حدوث منفصلة لمنع  منصةأو  منضدةفمن المستحسن استخدام  بما فیھ الكفایة،معقم  مجالوجود 
 الوالدة. أثناءاألدوات المستخدمة  بینالتلوث انتفال 

 معقم. ال المجال في جھة لّولبال وضع
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 جعل المستفیدة تغسل منطقة العجان بالماء أو  في وقت مبكر بعد الوالدة ینبغي غسل لّولبعند تركیب ال
إذا كان التركیب بعد الوالدة ي التركیب. ووالصابون وذلك قبل تجھیز المھبل وعنق الرحم والشروع ف
معقمة یعد كاٍف في حال عدم  فوطةأو  مباشرةً فإن تنظیف منطقة العجان بلطف وباستخدام شاش

 ظھور تلوث برازي واضح.

دلیل أي  ال یشترط تجھیز مطھر لمنطقة الفرج والعجان ومحیط المستقیم. وعالوة على ذلك، ال یوجد: مالحظة
/ بعد الوالدة یقلل من معدل اإلصابة بالعدوى لّولبتركیب الأو  لمنطقة التناسلیة من أجل الوالدةحلق اأن  على

 .االلتھابات

 الید حمایة مما یؤدي إلى  ة تماماً العان مفصلفوق  المستفیدةمعقمة على بطن وضع قطعة قماش جافة و
"رفع" الرحم.على من أجل حینما تقوم بالدفع لألالتلوث اإلصابة بمن  لمقدم الخدمة خرىاأل
  للمستفیدةبین منطقة األعضاء التناسلیة  –في حال توافرھا –جافة ومعقمة أخرىقطعة قماش وضع 

 لّولبوالتقلیل من خطر تلوث األدوات المعقمة والة المریضة راحوذلك من أجل الفحص  منضدةوسطح 
.عملیة اإلدخال أثناء

  ًلھواء الجاف.تعریضھن لأو  بقطعة قماش جافة ونظیفة نیفھتجفوبالماء والصابون  غسل الیدین جیدا
 المعقمة على كلتا الیدین.أو  عالٍ  مستوىب المطھرةالقفازات الجراحیة  ارتداء
 مائیة ر یطھت ذلك، ویتم استعمال مادة ما یعادلأو  معقمي حلقملقط أو  اسفنجواستخدام شاش معقم ب

عنق  ةطھیر من داخل فتحویتم الت لّولبقبل إدخال ال رأكثأو  المھبل وعنق الرحم مرتینفي مناسبة 
 الرحم إلى الخارج.

  حامل ( األیدوفوراتالتناسلي السفلى:  في تنظیف الجھاز مطھرات استخداماً ال أكثریرد فیما یأتي
) والكلورھیكسیدین povidone iodine) مثل یود البوفیدون (iodophors، الیود

)chlorhexidine( المضي  قبل دقیقة 2–1لمدة ینبغي التوقف  األیدوفوراتستخدام ا، وعندما یتم
.كي تتفاعل وتعمل" اً مثل یود البوفیدون تتطلب "وقت األیدوفورات ألن جراءفي اإل قدماً 

  زید من یفي الواقع قد ة ومؤلم للمریضألنھ  الكحول كمطھر في الجھاز التناسلي السفليعدم استخدام
لمھبل وعنق الرحم.لق تجفیف وإتالف الغشاء المخاطي عن طریااللتھابات حدوث  مخاطر

  أثناءاألولى القفازات المعقمة التركیب في حال تلوثت قبل الشروع في ومعقمة  ةجدیدقفازات تغییر زوج 
التطھیر.عملیة 

ینبغي: )حیثما یكون مالئماً ( لّولبال تركیب إجراء أثناء
 معقمةلم تعد وملوثة قد أصبحت المھبل أو  نالقفازات التي استخدمت للمس العجاأن  تذكرال.
 مس" للحد للعدم اواستخدام تقنیة " جراءوتطبیق كافة خطوات اإلالمعقمة  ةعبوالمن  لّولبال بإخراجبدء ال

 یعني ، ھذابعد الوالدة لّوالبتركیب الباستخدام تقنیة عدم اللمس خالل ومن مخاطر تلوث تجویف الرحم. 
:لّولبالأن 
 معقمة فقط.بأدوات غیر ملوثة ووقفازات معقمة ب اللم یُلمس إ
 شفرات أو  ر المھبلاجدأو  العجانأو  بمالمستھ للغطاء الجراحي لردفي المستفیدةیسمح  لم

)ھتلوثیؤدي إلى غیر معقم قد آخر  سطحأي  (أو المھبل منظار

أو إذا  النجاحب ل في قاع الرحماألو لّولبفي حال لم یتكلل وضع ال أخرىمرة  لّولبالتخطیط لمحاولة تركیب ال
 لّولبالھذا تلوث ؛ وفي حال تلوثحدث لھ إذا  إال لّولبنفس ال تركیبیمكن إعادة تحرك من مكانھ، وأو  أُزیح

 لمھبل.لر إضافي یطھت إجراءإلى  أیضاً تستدعي الحاجة  المعقمة وقد العبوةمن اً جدید اً لّولبیجب استخدام 
 لّولبالتركیب بعد 

48
 الدلیل المرجعي لمقدمي خدمات تركیب اللوالّ ب



Chapter 6: Postpartum Insertion of the IUD—A Process 

 مقدم الخدمة، ینبغية قفازات قبل إزال:
  إذا  دقائق إلزالة التلوث، 10% لمدة 0.5األدوات المستخدمة في محلول الكلور بتركیز وضع جمیع

 لم یتم وضعھا مسبقاً.
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  التخلص من النفایات (على سبیل المثال: كرات القطن والشاش) عن طریق وضعھا في وعاء مانع
 كیس بالستیكي.في أو  للتسرب (مع غطاء إغالق محكم)

  0.5غمس الیدین المرتدیة للقفازات في محلول كلور بتركیز.% 
 .إزالة القفازات عن طریق خلعھا من الخارج إلى الداخل 
 في كیس بالستیكي.أو  التخلص من القفازات عن طریق وضعھا في وعاء مانع للتسرب 
 تعریضھن للھواء الجاف.أو  فةغسل الیدین جیداً بالماء والصابون وتجفیفھن بقطعة قماش جافة ونظی 
  لتطھیرھا بعد مغادرة المستفیدة. %0.5بمحلول الكلور  العملیةمسح منضدة 
 جمیع األدوات والقفازات وغیرھا من المستلزمات التي یمكن إعادة استخدامھا قد تم معالجتھا أن  التأكد

 .))و(لملحق بدرجة كبیرة وفقاً لممارسات الوقایة/ منع حدوث العدوى الموصى بھا (ا

 بعد الوالدة لّوالبركیب التاإلكلینیكیة ل التقنیة
خطوة والتعلیمات رشادات اإل الجزءیقدم ھذا 

بعد  لّوالبالثالثة أنواع من حول تركیب بخطوة 
) 1الوالدة مباشرةً: (: خالل فترة ما بعد الوالدة

 باستخدام األدوات بعد خروج المشیمةالتركیب 
 ) ویدویاً القیصریة (والدة ال أثناءالتركیب ) 2(
بعد الوالدة التركیب في فترة مبكرة ) 3(

ھذه والھدف من كل . e(باستخدام األدوات)
من شكًل آب لّولبالیرمي إلى تركیب نواع األ
 الطرد التلقائي مخاطر تسعى للحد منبطریقة و
 .لّولبل

باستخدام  المشیمةبعد خروج  لّولبتركیب ال
األدوات

 المشیمةبعد خروج  لّولبتركیب ال یجري
 المشیمة مباشرةً نزول  (باستخدام األدوات) عقب

 دقائق باستخدام ملقط كیلي 10غضون في  وعادةً 
الملقط الحلقي، حیث وقد تم تقدیم المشورة أو 

مكوث  أثناءویتم التركیب . الحملفترة  أثناءتقدیم المشورة ، ویفضل المخاض النشطا قبل بدء تجھیزھو للمستفیدة
ال تزال في وضعیة بضع حیث أنھا لم تنھض من على سریر الوالدة و الوالدةوفي غرفة المخاض المستفیدة 

 یةم وضعااستخدتم إذا  وضعیة بضع المثانةأنھا في یفترض أو  لوالدة،لتالیة ال )وضعیة ظھریة عجزیة( المثانة
ویرد المشیمة.  وخروج ة الثالثة من المخاضلمرحلإدارة ابعد  فوراً  لّولبجري تركیب الیو خالل الوالدة، ةبدیل

 .)ج( في الملحقالحقاً خیصھا تلویأتي  5ول في الجد التامھذه الخطوات بالتفصیل  شرح

e   تمارینوالتي یمكن استخدامھا في ب التركیمن إجراءات إجراء تضمین القوائم المرجعیة لكل  تمھذا الدلیل، ل ةفقالمرام یالتعلمجموعة مصادر في 
 م والتقییم.یالتعل

 لّولبل الطرد التلقائيمخاطر للحد من مقدمة نصائح 
الوقت المناسب:

الوالدة  أثناءو المشیمةبعد خروج التركیب الموصى بھ  •
.متدنیة ردطمعدالت واللذان یتمتعان ب القیصریة

:األداة المناسبة والصحیحةتقنیة/ ال

جزئھ السفلي.لتعدیل "رفع" الرحم  •
زاویة كي تتعامل مع الیھ الكفایة بما فمتینة م أداة ااستخد •

إلى قاع  كي تصلطویلة بما فیھ الكفایة المھبلیة و–یةالرحم
 ).الحلقيملقط الأو  (مثل ملقط كیليالرحم 

:األدوات فیتمباستخدام كان التركیب إذا  •
 .الرحم حتى یتم الوصول إلى قاع ةمغلقجعل األداة  •
.ولبلّ بمحاذاة جدار الرحم بعد وضع الاألداة  سحب •
.السحب أثناءداة مفتوحة األ جعل •
 قد وضع بشكل صحیح. لّولبالأن  تأكدال•
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باستخدام المالقطبعد خروج المشیمة  ّلولب. تركیب ال5الجدول 

المھام الواجب تأدیتھا  قبل مرحلة المخاض النشط والوالدة 

ح/ التعلیمات اإلضافیةالتوضی الخطوة الرقم  
 الخطوات

1–5 
ھو الوسیلة  لّولببعد الوالدة مباشرةً وأن ال لّولبالمستفیدة قد اختارت تركیب الأن  التأكد

 المناسب لھا.
مراجعة السجل الطبي للمستفیدة  .1

للتأكد أنھا قد اختارت تركیب 
 بعد الوالدة. لّوالبال

دة ومراجعة قبل اقتراب مقدم الخدمة من سریر المستفی
بعد  لّوالباختارت تركیب الكانت قد إذا  سجلھا وما

 قد تم:أنھ  ، ینبغي التأكدالوالدة
 لّولبتوعیتھا/ تقدیم المشورة لھا فیما یتعلق بتركیب ال 

بعد الوالدة وتقدیم معلومات مفصلة حول تركیب 
 بعد الوالدة.  لّولبال

ختیار فحصھا للتأكد من السمات والحاالت التي تجعل من ا
كوسائل لمنع الحمل غیر مناسب لھا (أي، وفقاً  لّولبال

لمعاییر األھلیة الطبیة الصادرة من قبل منظمة الصحة 
 العالمیة).

قد تم تقدیم المشورة لھا أنھ  التأكد .2
من أجل وفحصھا بشكل مناسب 

 بعد الوالدة. لّوالبتركیب ال

 بلطف واحترام.تحیة المستفیدة  .3

المستفیدة حول خیارھا والسماح لھا بطرح  التحدث مع
تستخدم المستفیدة وسیلة منع أن  األسئلة، فمن األرجح

الحمل بشكل صحیح ولفترة أطول عندما تشعر بالدعم 
 والتشجیع المؤید لقرارھا.

التوضیح للمستفیدة بأنھ سیتم تركیب  .4
مباشرةً بعد والدة الطفل  لّولبال

ألمر، وخروج المشیمة (وإذا لزم ا
یمكن تذكیرھا بأن ھذا ھو الوقت 
األفضل للتركیب)، والتأكد أنھا ال 

بعد  لّولبتزال ترغب بتركیب ال
 الوالدة.

اإلجابة عن أیة أسئلة قد تطرحھا  .5
وبث روح الطمأنینة المستفیدة 

واألمان. (تقدیم المشورة، بحسب ما 
 )fتقتضیھ الحاجة.

 مالحظة: تتمثل النقاط الرئیسیة التي
قد یكون من المناسب طرحھا في 

 ھذا الوقت بــ:
  أن التركیب المباشر ھو من

 أفضل الطرق. 
  أن بإمكانھا تغییر رأیھا متى ما

 شاءت.
 أي  في لّولبأنھ یمكنھا إزالة ال

وقت وأن خصوبة اإلنجاب 
 ستعود لھا فوراً.

  الخطوات
وجاھز لالستخدام. المختوم متوفر لّولبالمستلزمات/ المعدات والأن  التأكد 7–6

f  فمن غیر المرجح ةھادئ مرت المستفیدة بحمل سلس ووالدةإذا للمرأة حتى ولو لم یتم عمل الفحص األولي لھا، و لّولبال یزال باإلمكان تركیب ال 
 بھدف تناولالفحص الثاني مناسب لمنع الحمل، ویتم عمل  ركخیا لّولبالتثني تسأن  التي من شأنھا السمات والظروفمن أي  لدیھایصبح أن 

 األكثر أھمیة. المسائل
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حالما یتم التأكد بأن المستفیدة ترغب  .6
ینبغي بعد الوالدة،  لّولببتركیب ال

احضار العدة/ الصینیة الخاصة 
(أو جلب  بعد الوالدة لّوالببتركیب ال

األدوات المعقمة الصحیحة 
والمستلزمات ومصدر اإلنارة) للقیام 

 .جراءبأداء ھذا اإل

أكد بأن كافة العناصر الالزمة یجب على مقدم الخدمة الت
أي  للتركیب متوفرة وجاھزة لالستخدام حتى ال ینجم

تأخیر دون داع بعد خروج المشیمة. والحفاظ على 
 .الصینیة مغلفة/ مغطاة حتى بعد والدة الطفل.

وإبقاء العبوة  معقم لّولباحضار  .7
 مختومة إلى ما قبل التركیب مباشرةً.

مة من أجل الحفاظ على تعقیمھا تبقى العبوة مختوأن  یجب
 إجراءسوف یُرّكب (أي بعد  لّولبحتى یتم التأكید بأن ال

  الفحص الثاني للمستفیدة والحصول على التأكید النھائي).
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  مھام ما قبل التركیب –التركیبالمھام الواجب تأدیتھا  قبل 
 التوضیح/ التعلیمات اإلضافیة الخطوة الرقم

  الخطوات
إدارة المرحلة الثالثة من المخاض والفحص الثاني. ءإجرا 11–8

بعد المخاض والوالدة (بما في ذلك  .8
إدارة المرحلة الثالثة من المخاض) 
یتم فحص المستفیدة للتأكد من 

الظروف التي أو  خلوھا من السمات
لھا اآلن،  لّولبتحول دون تركیب ال

 ومنھا:
حدوث تمزق مطّول  •

 18من  كثرلألغشیة أل
 ةساع

 التھاب المشیمة •
 نزیف مستمر بعد الوالدة •

[لمزیٍد من التفاصیل، انظر الصفحات 
 ])ز(وأیضاً الملحق  27و  26

إدارة المرحلة الثالثة من المخاض  إجراءیجب تذكر: 
وال كالمعتاد من أجل منع حدوث نزیف بعد الوالدة. 

تتداخل عملیات إدارة المرحلة الثالثة من المخاض 
 بعد خروج المشیمة مع بعضھا البعض. ولبلّ وتركیب ال

 إجراءقبل االستمرار والشروع ب .9
ات إجراءالفحص الثاني ینبغي تنفیذ 

الوقایة/ منع حدوث العدوى 
 بالصورة المناسبة:

 مقدم الخدمة الذي  ال یحتاج
وتركیب سیقوم بعملیة التولید 

 القفازات.إلى تغییر  لّولبال
یجِر  مقدم الخدمة الذي لمیجب على 

عملیة التولید ولكنھ سیقوم بتركیب 
التأكد بأن إدارة المرحلة  لّولبال

الثالثة من المخاض قد أنجزت، ومن 
ثم یقوم بتنظیف یدیھ ویضع 

 المطھرةأو  القفازات المعقمة
 .بمستوى عالِ 

إذا كان نفس مقدم الخدمة سیقوم بعملیة التولید وتركیب 
 لّولبیتم أخذ الأنھ  مافال داِع لتبدیل القفازات ب لّولبال

بملقط كیلي من داخل العبوة، وبالتالي ال یلمس مقدم 
بیدیھ البتة (أي، یتم استخدام تقنیة "عدم  لّولبالخدمة ال
 اللمس").

كان مقدم خدمة التركیب شخص إذا  ،أخرىومن ناحیة 
ینظف یدیھ ویرتدي زوج أن  آخر/ جدید، فینبغي علیھ

 .بمستوى عالِ  المطھرةأو  جدید من القفازات المعقمة
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فحص العجان واألشفار وجدران  .10
 :المھبل للتأكد من التمزقات

  إذا كان ھناك تمزقات وكانت
تنزف یتم وضع  الملقط 

)clamp على مناطق النزیف (
كي یتوقف ویتم االستمرار في 

 .لّولبتركیب ال إجراء
 ،لزم األمر، إذا  ترقیع التمزقات

 .جراءبعد ھذا اإل

زید من التفاصیل، انظر الصفحات [لم
 .]27و  26

 إلى بعد لّولبال ینبغي على مقدم الخدمة تأخیر تركیب ال
 یستكمل ترقیع الجروح الطفیفة.أن 

 الظروف/ السماتأحد أن  إذا وجد .11
، اآلن لّولبتحول دون تركیب ال

لمستفیدة فیجب التحدث مع ا
لیس  حاليوالتوضیح بأن الوقت ال

. وینبغي لّولبآمناً لتركیب المناسباً و
تقدیم المشورة لھا حول وسائل منع 

 كلما كان ذلك مناسباً. خرىالحمل األ

لھن اآلن، فمن  لّولبالمستفیدات الالتي ال یمكن تركیب ال
الثاني بعد أو  الممكن القیام بالتركیب  في الیوم األول

عودة الوالدة. ما لم یتم تقدیم المشورة للمستفیدة ونصحھا بال
الفحص وإعادة التقییم  جراءأسابیع من الوالدة إل 4بعد 

مساعدتھا في اختیار أو  و/ لّولبواحتمالیة القیام بتركیب ال
 .أخرىوسیلة منع  
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  مھام ما قبل التركیب –التركیبالمھام الواجب تأدیتھا  قبل 
 التوضیح/ التعلیمات اإلضافیة الخطوة الرقم

 الخطوات
12–13 

، وإن كان ذلك مالئم لھا فیتم لّولبالمستفیدة بأن مقدم الخدمة على وشك القیام بتركیب الإعالم 
 ترتیب أدوات/ مستلزمات التركیب.

إذا لم ینجم عن الفحص الثاني أیة  .12
تعیق تركیب أن  ظروف من شأنھا

فیتم التأكد في ھذا الوقت،  لّولبال
بأن المستفیدة على استعداد 

وتقدیم  ،تركیبوجاھزة لعملیة ال
اإلجابة على أیة أسئلة قد تطرحھا 
وبث روح الطمأنینة واألمان لدیھا، 

 .بحسب ما تقتضیھ الحاجة

وبنفس النمط واألھمیة التي یتم فیھا التحدث إلى المستفیدة 
ودعمھا وتشجیعھا خالل المخاض والوالدة، ینبغي 

تركیب  إجراء أثناءمواصلة أداء نفس ھذه السلوكیات 
 .ولبلّ ال

فتح العدة/ الصینیة الخاصة بتركیب  .13
وترتیب األدوات بعد الوالدة  لّوالبال

في المجال المعقم  والمستلزمات
في عبوتھ المعقمة إلى  لّولبوإبقاء ال

 جانب ھذا المجال.

وضع قطعة قماش جافة ومعقمة 
  على بطن المستفیدة.

قد تم  یكونأن  من أجل الوقایة/ منع حدوث العدوى، یجب
معالجة وتعقیم جمیع األدوات والمستلزمات بشكٍل صحیح 

 لّولبوتم وضعھا في المجال المعقم، كما یجب وضع ال
بجوارھا ألن سطح العبوة الخارجي یعتبر غیر معقم. 

المعقمة الموضوعة على بطن المستفیدة في  فوطةوتساعد ال
 .حمحمایة ید مقدم الخدمة من التلوث حینما یقوم "برفع" الر
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 لّولبال تركیب
 التوضیح/ التعلیمات اإلضافیة الخطوة الرقم

  الخطوات
إعداد مھبل وعنق رحم المستفیدة للقیام بعملیة التركیب.16–14

إدخال  منظار سیمز بلطف ورؤیة  .14
وذلك بالضغط على  عنق الرحم

إذا  :مالحظةالجدار الخلفي للمھبل. (
یتم لم یتم رؤیة عنق الرحم بسھولة، 

الضغط بلطف إلى أسفل مما یؤدي 
إلى نزول عنق الرحم والتمكن من 

 رؤیتھ.)

مناسب آخر  منظارٍ أو أي  یمسك مقدم الخدمة منظار سیمز
) ویستخدمھ لرؤیة عنق خرىبالید الیسرى (أو الید األ

 .الرحم

لإلمساك آخر  ولیس من الضرورة عادةً االستعانة بشخصٍ 
وجد مقدم إذا  نھ الصحیح، إّال بالمنظار ووضعھ في مكا

آخر  الخدمة صعوبة في ذلك فال بأس بمساعدة شخص
   .یستخدم المنظار بلطف لرؤیة عنق الرحم

بمحلول تنظیف عنق الرحم والمھبل  .15
مطھر مرتین، وذلك باستخدام 
قطعتي من الشاش (قطعة شاش 

 مختلفة في كل مرة).

استخدام عنق الرحم وحواف المھبل بلطف ب تنظیف
وذلك للمساعدة على الكلورھیكسیدین أو  البتادینمطھرات 

 والتلوث.االلتھابات منع حدوث 
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یتم سحب الشفة األمامیة لعنق  .16
وذلك باستخدام الرحم بلطف وعنایة 

ملقط حلقي. (یمكن إبعاد المنظار في 
لزم األمر.) أبعد یدك إذا  ھذا الوقت،

من الملقط وتركھ قابضاً لعنق 
 م.الرح

یمكن استخدام نفس الملقط الحلقي الذي أستخدم في تنظیف 
عنق الرحم وحواف المھبل في سحب الشفة األمامیة لعنق 

  الرحم والجر بلطف.

57 
 الدلیل المرجعي لمقدمي خدمات تركیب اللّوالب



Chapter 6: Postpartum Insertion of the IUD—A Process 

 لّولبتركیب ال
 التوضیح/ التعلیمات اإلضافیة الخطوة الرقم

  الخطوات
 .لّولبفتح العبوة وإخراج ال 19–17

من  المعقمة لّولبفتح عبوة ال .17
األسفل عن طریق سحب الغطاء 

 البالستیكي إلى الخلف بنحو الثلث.

من العبوة  لّولبتساعد تقنیة "عدم اللمس" إلخراج ال
معقماً  لّولبیبقى الأن  ) على ضمان19–17(الخطوات 

 تركیبھ. إجراء أثناءتماماً 
ینبغي إخراج كل شيء من العبوة ما.18

: لّولبعدا ال
 من الطرف  ولبلّ إمساك عبوة ال

وتثبیت  خرىالمغلق بالید األ
داخل العبوة عن طریق  لّولبال

الضغط علیھ من الخارج 
ووضعھ بین أصابع وإبھام الید 

 .خرىاأل
 إلخراج  خرىاستخدام الید األ

قضیب المكبس وانبوب وكرت 
 .من العبوة لّولبتركیب ال

 ال یستلزم األمر استخدام قضیب المكبس وانبوبة التركیب
بعد الوالدة وال یُستخدم الكرت  لّولبعند القیام بتركیب ال

 اآلن وإنما الحقاً.
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لّولبتركیب ال  
 التوضیح/ التعلیمات اإلضافیة الخطوة الرقم

  الخطوات
. (تابع)لّولبفتح العبوة وإخراج ال19–17

استخدام ملقط المشیمة ومسكھ بالید  .19
من  لّولبلسحب ال المعقمة بالكامل

 ل العبوة المعقمةداخ

بحافة ملقط  لّولبكما ھو موضح أدناه، ینبغي مسك ال
المشیمة فقط مما یساعد على إطالقھ بسھولة من الملقط 

 عند فتحھ في قاع الرحم.

  الخطوات
بلطف وعنایة وذلك باستخدام تقنیة "عدم اللمس". لّولبإدخال ال 21، 20

رفع الشفة األمامیة لعنق الرحم  .20
وذلك باستخدام ملقط حلقي لطف ب

 بعد تعدیلھا لدرجة واحدة.

یؤدي رفع الشفة األمامیة إلى فتح عنق الرحم والسماح 
 بالمرور. لّولبل

59 
 الدلیل المرجعي لمقدمي خدمات تركیب اللّوالب



Chapter 6: Postpartum Insertion of the IUD—A Process 

21.
 في حین تجنب لمس جدار

، یتم إدخال ملقط المشیمة المھبل
عبر عنق  لّولبالذي یمسك بال

الرحم إلى التجویف السفلي 
 .للرحم

 لتعمق بلطف وا لّولبتحریك ال
حیث الشعور  باتجاه الرحم

بمقاومة طفیفة إلى نھایة الجدار 
الخلفي للجزء السفلي من تجویف 

إبقاء ملقط من  والتأكدالرحم 
 المشیمة ثابتاً وبشكٍل محكم.

  خفض الملقط الحلقي وسحبھ
ووضعھ في  بلطف من الرحم

 معقمة. فوطة

 لّولبال یالمس أّال ، ینبغي اللتھاباتبااإلصابة من أجل منع 
إبقاء ملقط المشیمة ثابتاً وبشكٍل محكم یساعد جدار المھبل و

 أثناءفي منتصف تجویف الرحم  لّولبفي عدم سقوط ال
عملیة اإلدخال ویوضع الملقط في مجال معقم في حال 

 .أخرىالحاجة إلیھ مرة 
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لّولبتركیب ال  
 التوضیح/ التعلیمات اإلضافیة الخطوة الرقم

 الخطوات
22–24  

المھبلیة والوصول –رفع" الرحم ودفع ملقط المشیمة نحو السرة للتعامل مع الزاویة الرحمیة"
 إلى قاع الرحم.

"رفع" الرحم:.22
 على  خرىوضع راحة الید األ

الجزء السفلي من الرحم (في 
المنتصف، تماماً فوق عظمة 
العانة وتكون األصابع نحو قاع 

 المھبل)؛
 ع دفع الرحم كامالً بشكل مرتف

إلى األعلى (باتجاه رأس 
المستفیدة) 

  المحافظة على ھذه الوضعیة
عملیة  أثناءلتثبیت الرحم 

 التركیب.

یتم القیام بأداء ھذه المناورة المتمثلة برفع الرحم من أجل 
التخفیف من الزاویة الواقعة بین الرحم والمھبل بحیث 
یمكن تحریك الملقط بسھولة وبشكل تصاعدي نحو قاع 

 الرحم.
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لّولبتركیب ال  
 التوضیح/ التعلیمات اإلضافیة الخطوة الرقم

 الخطوات
22–24 

المھبلیة والوصول –"رفع" الرحم ودفع ملقط المشیمة نحو السرة للتعامل مع الزاویة الرحمیة
 إلى قاع الرحم. (تابع)

عن لّولبإبقاء الملقط مغلقاً ودفع ال.23
 طریق:

 یاً بلطف تصاعد لّولبتحریك ال
نحو قاع الرحم وبزاویة نحو 

السرة. 
  خفض الید المعقمة بالكامل (الید

/ الملقط) لّولبالقابضة على ال
بحیث یَسھُل تمریر الملقط عبر 

 المھبلیة.–الزاویة الرحمیة
  االستمرار بإدخال الملقط حتى

یشعر مقدم الخدمة بمقاومة 
 :تجویف الرحم

• 
إذا ُشعر بمقاومة كبیرة 

، ى القاعقبل الوصول إل
ینبغي على مقدم الخدمة 
محاولة تغییر وضعیة 

، عن أخرىالرحم (مرة 
طریق دفع الرحم بلطف 
إلى أعلى) وإعادة 

 محاولة دفع الملقط.

یُحّرك مقدم الخدمة الملقط إلى أعلى الرحم تصاعدیاً حول 
المنحنى باتجاه السرة لتخفیف الزاویة بین المھبل والرحم 

ھولة؛ وعلى الرغم من تقلیل حدة س أكثروجعل اإلدخال 
أن  )، إّال 22الزاویة من خالل "رفع" الرحم (الخطوة 

 عملیة التركیب ما زالت تتطلب تقنیة دقیقة.

، یجب على مقدم جراءطوال ھذا الجزء من اإلمالحظة: 
 الخدمة أن:

(إذا لم  یحرص على عدم استخدام القوة المفرطة )1
دم الخدمة یثقب مقأن  یكن حذراً، فمن المحتمل

 .للرحم)الجدار الخلفي 
 لّولببحیث ال یتم إسقاط ال یبِق الملقط مغلق دائماً  )2

 .منتصف تجویف الرحم ال شعوریاً في
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مواصلة دفع الملقط بلطف حتى  .24
حیث یشعر  یصل إلى قاع الرحم

مقدم الخدمة بالمقاومة؛ وینبغي 
طرف الملقط قد وصل إلى أن  التأكد

 قاع الرحم.

یصل الملقط إلى قاع الرحم، فإن مقدم الخدمة حالما 
یشعر بوجود الملقط أن  سیشعر بالمقاومة ویمكنھ أیضأ

 من خالل جدار البطن. خرىویستشعره بیده األ

: المیزة اإلضافیة لملقط كیلي المشیمي تتمثل في مالحظة
وجود حلقة واسعة في الطرف اآلخر مما یستبعد البتة 

 الرحم.تسبب الملقط في ثقب قاع 
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لّولبتركیب ال  
 التوضیح/ التعلیمات اإلضافیة الخطوة الرقم

  الخطوات
من مكانھ. لّولبفي قاع الرحم والقیام بسحب الملقط واتخاذ الحذر وعدم إزاحة ال لّولبإطالق ال27–25

االستمرار في تثبیت الرحم، یتم  أثناء .25
وإمالتھ قلیالً نحو خط  فتح الملقط

ووضعھ  لّولبق الالمنتصف إلطال
 في قاع الرحم.

ثابتاً في مكانھا للحفاظ على  خرىاالستمرار بوضع الید األ
في المكان  لّولباستقرار الرحم، وھذا یؤدي إلى وضع ال

 الصحیح.

أن  فیمكنھ لّولبأمسك بخیوط الأو  إذا كان الملقط مغلق و/
دون قصد ویُنزلھ من مكانھ ویزید من  لّولبیسحب ال

  الطرد. اطرمخ

االستمرار في فتح الملقط بشكل.26
تدریجي وإخراجھ ببطء من تجویف 

والحرص على عدم إزاحة  الرحم
من مكانھ. یمكن القیام بذلك  لّولبال

 عن طریق:
 إلى جانب الجدار  تحریك الملقط

 الرحمي.
 بمحاذاة جدار  سحبھ الملقط

 الرحم.
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االستمرار في تثبیت الرحم حتى یتم  .27
، ویتم وضع حب الملقط تماماً س

 الملقط في المجال المعقم.

یوضع الملقط في مجال معقم في حال الحاجة إلیھ مرة 
 .أخرى
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لّولبتركیب ال  
 التوضیح/ التعلیمات اإلضافیة الخطوة الرقم

  الخطوات
فحص عنق الرحم والبدء في معالجة وتعقیم األدوات.29، 28

إذا  فة مالمعر فحص عنق الرحم .28
الخیوط أو  لّولبجزء من الأي  كان

 .بارزة من عنق الرحمأو  مرئیة

منھما من أي  وإذا ما لوحظ بروز
 عنق الرحم، فیتم: 

باستخدام نفس  لّولبإزالة ال •
الملقط الذي تم بھ تركیب 

 لّولبال
بداخل العبوة  لّولبوضع ال •

و  18المعقمة (الخطوات 
19( 

 لّولبإعادة تركیب ال •
–20الخطوات  (تكرار

27.( 

ال یُرى من فوھة عنق  لّولبالأن  من األھمیة بمكان التأكد
خیوطھ كانت أن  في حالةأو  مرئیاً  لّولبالرحم، وإن كان ال

لم یتم وضعھ كما ینبغي في أنھ  طویلة جداً فھذا یدل على
قاع الرحم، وھذا بدوره یزید من فرصة الطرد التلقائي 

 .لّولبل

 لم یتلوث.إذا  لّولبب نفس الیمكن إعادة تركی

إزالة جمیع األدوات المستخدمة  .29
ووضعھا في محلول كلور بتركیز 

0.5.% 

ھذه ھي الخطوة األولى للوقایة/ منع حدوث العدوى من 
خالل المعالجة والتعقیم وبحیث یتم فتح المالقط وغمرھا 

 مع جمیع األدوات تماماً في المحلول.
 التركیب بعد المھام الواجب تأدیتھا 

 التوضیح/ التعلیمات اإلضافیة الخطوة الرقم
  الخطوات

ات الوقایة/ منع حدوث العدوى.إجراءتأخذ المرأة قسطاً من الراحة یتم مواصلة القیام ب بینما33–30

مساعدة المرأة على االسترخاء  .30
لبضع دقائق والشروع في تقدیم 

بما الرعایة الروتینیة بعد الوالدة، 
ي ذلك تشجیعھا على إرضاع طفلھا ف

مباشرةً بعد الوالدة، حسب ما 
 تقتضیھ الحاجة

ترتاح المرأة على الطاولة لبرھة من الزمن بعد أن  ینبغي
یركز اآلن أن  التركیب وینبغي على مقدم الخدمة إجراء

 على تقدیم الرعایة الروتینیة لألم والطفل.

ووضعھا في  التخلص من النفایات .31
 .اصوعاء خ

قد أُجري بعد الوالدة المھبلیة  لّولبتركیب الأن  بما
یتّبع جمیع أن  مباشرةً، فینبغي على مقدم الخدمة
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قفازات قبل إزالتھامعالجة وتعقیم ال.32
 والتخلص منھا:

  غمس الیدین المرتدیة للقفازات
في محلول كلور بتركیز 

0.5%. 
  بعد ذلك یتم إزالة القفازات عن

طریق خلعھا من الخارج إلى 
الداخل ویتم التخلص منھا بشكٍل 

 صحیح.

ات الوقایة/ منع إجراءالممارسات الروتینیة المتعلقة ب
ات جراءحدوث العدوى الخاصة بالوالدة وكذلك تلك اإل

 التي تم وصفھا مسبقاً في ھذا الفصل.

یتم تنظیف الیدین بشكل صحي  .33
 ومناسب.
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التركیب بعدالمھام الواجب تأدیتھا    
 التوضیح/ التعلیمات اإلضافیة الخطوة الرقم

  الخطوات
.تقدیم مشورة ما بعد التركیب وتحدیث السجالت الطبیة36–34

قد تم  لّولبإخبار المستفیدة بأن ال .34
تركیبھ بنجاح وتقدیم المشورة لھا 

مع  في مرحلة ما بعد التركیب
 لّولبإعطاؤھا التعلیمات الخاصة بال

أن التعلیمات ذاتھا وكذلك إخبارھا ب
قبل  أخرىسیتم تقدیمھا مرة 

 خروجھا من المنشأة الصحیة.

طمأنة المستفیدة وتقدیم اإلجابة عن 
 أیة أسئلة قد تطرحھا.

للمستفیدة،  لّولبینبغي تقدیم التعلیمات الخاصة باستخدام ال
من قبل موظفي قسم ما بعد  أخرىوربما لعائلتھا، مرة 

التعلیمات قد تم فھمھا. وإن كان  أن الوالدة للتقین من
باإلمكان، إعطاؤھا تعلیمات مكتوبة كي تأخذھا إلى 

  منزلھا.
تسجیل البیانات وإرفاق كرت  .35

 في بطاقة/ سجل المستفیدة لّولبال
كي تأخذه إلى منزلھا عند خروجھا 

 .من المنشأة الصحیة

ویتضمن تسجیل البیانات في سجل المستفیدة على 
(وتدوینھا على  لّولبساسیة بشأن تركیب الالمعلومات األ

بطاقة یمكن أخذھا معھا) مما یساعد في تسھیل المتابعة 
اإلكلینیكیة المالئمة، بما في ذلك التوقیت المناسب إلزالة 

االنتقال إلى وسیلة أو  اً جدیداً لّولبوتركیب  لّولبھذا ال
  .مختلفة لمنع الحمل بحسب رغبة المستفیدة

بیانات في السجل المتوفر تسجیل ال .36
 .جراءفي غرفة أداء اإل

ینبغي تسجیل المعلومات األساسیة مع معلومات التواصل 
بعد الوالدة لضمان التأكید بأن  لّوالبتركیب ال في سجل

/ وسائل منع الحمل بعد الوالدة لّوالببرنامج تركیب ال
 .بنجاح یجري تنفیذه
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 لقیصریةالوالدة ا أثناء لّولبتركیب ال
یفضل تكون المستفیدة قد تلقت المشورة مسبقاً (أن  ینبغي الوالدة القیصریة أثناء لّولبمن أجل القیام بتركیب ال

في غرفة المخاض مكوث المستفیدة  أثناءویتم التركیب العملیة،  الشروع فيإعدادھا قبل تم وقد  الحمل)فترة  أثناء
 اً كافیفإن التركیب الیدوي یُعد  عادةً وعلى طاولة العملیات،  المثانة وضعیة بضعال تزال في حیث أنھا  الوالدةو
بعد وإلى قاع الرحم بسھولة. وذلك لتمكن مقدم الخدمة من الوصول ) بالمقارنة مع التركیب باستخدام األدوات(

 :یقوم مقدم الخدمة بــإزالة المشیمة، 
 وضعھ في من ثم شق الرحم ووتمریره من خالل  وسطىبین السبابة والوإمساكھ بأصابع یده  لّولبال أخذ

 .قاع الرحم
  صحیح بشكلٍ موضوع في مكانھ وال یزال  لّولبالأن  ببطء وضمانیده سحب. 
 مع خیوط الترقیعات لّولبوأخذ الحیطة والحذر من عدم تداخل خیوط ال إغالق شق الرحم. 

القناة العنقیة، ألن ھذه الطریقة ھا نحو دفع نحو عنق الرحم ولكن ال ینبغي لّولبتوجیھ خیوط ال: یمكن مالحظة
 لّولبالإزاحة أو  المھبلیة) بالفطریاتتلوث تجویف الرحم  بسببالرحم (في  االلتھاباتحدوث منع تساعد على 

).یةعنقالقناة الاتجاه تنازلیاً ب الخیوط سحب بسبب( الرحم قاعمكانھ في من 

  في وقت مبكر بعد الوالدة لّولبتركیب ال
ولكن في خروج المشیمة فترة  انقضاءبعد وبشكٍل مباشٍر في وقت مبكر بعد الوالدة  لّولبتركیب ال إجراءتم ی

یقوم أن  یمكنتلقت المشورة حتى اآلن فأن  المرأة لم یسبق لھاأن  . وفي حالساعة من الوالدة 48غضون 
بعض اإلرشادات/  د الوالدة بتقدیمأحد مقدمي خدمات رعایة ما بعأو  استشاري متخصص بوسائل تنظیم األسرة

بعد  لّولبحول تركیب ال المشورة ویعقب ذلك تقدیم، ما بعد الوالدة قسمفي مشورات بشأن وسائل تنظیم األسرة 
خدمات رعایة ما مقدم  یقوم نفسأن  استخدام ھذه الوسیلة، ویمكنیرغبن في الالتي للنساء بشكٍل فردي  الوالدة

ما بعد  قسم رعایةي المتوفرة فالفحص أو  جراءفي غرفة اإل لّولبال بتركیبلخدمة ل ماھرمقدم أو أي  بعد الوالدة
األول یوم الفي صباح  :ساعة من الوالدة، على سبیل المثال 24في غضون  التركیبیتم أن  ومن األفضل ،الوالدة

المسائل لطرد وأیضا لتجنب معدالت االثاني وذلك من أجل تقلیص  یومعوضاً عن القیام بذلك في ال بعد الوالدة
 بعد الوالدة. الخروج من المنشأة الصحیةوجستیة في وقت للا

ولكن عملیة  بعد خروج المشیمة باستخدام األدوات لّولببصفة أساسیة تركیب البعد الوالدة  لّولبیشبھ تركیب ال
على  اً حیة التي قد یكون لھا تأثیرو تجدر اإلشارة إلى العدید من التغیرات التشریما زالت مستمرة، ارتداد الرحم 

 التقنیة المستخدمة:أو  األدوات
 وقد ، نبوبيأخذ شكلھ المستدیر واألاستئناف ببدأ یوسوف تماسكاً وإحكاماً  أكثرصبح عنق الرحم ی سوف

 بشكل أفضل. تؤدي الغرضأن  التي یمكنھاقط مالال عیةعلى نو اً یكون لھذه التغییرات تأثیر

ینبغي زیادة الضغط قلیالً أنھ  إالعنق الرحم،  لمسك وجذب الحلقیةقط مالال ن استخدامیمكأنھ  على الرغم •
 (على عنق الرحم) . إلحكامھا

وذلك بسبب  من خالل عنق الرحمي في تمریر ملقط كیلي المشیمٍة ما إذا الحظ مقدم الخدمة صعوبو•
إلدخال آخر  تخدام ملقط حلقيعلیھ اسینبغي فعنق الرحم، توسیع  بصدد عرض حلقاتھ في الطرف اآلخر

 الرحم، بما فیھ الكفایة للوصول إلى قاع طویالً  يحلقالملقط الأن  التأكدیجب على مقدم الخدمة و .لّولبال
الذي قد حدث رتداد االوھذا یتوقف على مقدار  بالغرضالعادي الحلقي ملقط یفي الأن  من الممكنو
 لرحم.ل
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  أو  إلى األمامأما  التھ الطبیعة لما قبل الحمل والوالدة وأخذ شكلھإلى حالعودة استئناف بالرحم  یبدأقد
الضرورة زال ت. ومع ذلك، فال تزید صعوبة إدخال األداة من خالل الرحم إلى القاعوبالتالي، قد . الخلف

الطرد  عملیةیكون العامل الرئیسي في ارتفاع ذلك قد الفشل في  ألن إلى قاع الرحمتستدعي الوصول 
بعملیة التركیب المباشر بعد  في وقت مبكر بعد الوالدة مقارنةً عقب التركیب التي تحدث و لّولبیة لالتلقائ

 إضافیة. رعایة تقدیمینبغي في ھذا السیاق، . وخروج المشیمة

عنق ل الفحص النظري إجراءوأن یقوم بوضع في قاع الرحم قد  لّولبالخدمة التأكد بأن الیجب على مقدم  •
 .یببعد التركالرحم 

أن  على مقدم الخدمةینبغي ف، مناسبغیر طویلةً بشكٍل بدو ت الخیوط تكانأو إذا  مرئیاً  لّولبإذا كان ال •
فمن  شكٍ ثمة إذا كان ھناك الرحم أم ال؛ و في قاعموضوعاً بشكٍل صحیح  لّولبكان الإذا  ماویقرر نظر ی

 .تركیبھعادة إو لّولباألفضل إزالة ال
 

 لّولبتركیب البعد مباشرةً  مشورةإیالء الرعایة وتقدیم ال
الرعایة الخاصة بینبغي مراعاة المعاییر العالمیة/ البروتوكوالت المحلیة التركیب،  إجراءبعد استیفاء خطوات 

للتو وجعلھا  لّولبالتي ركبت الللمرأة تقدیم المشورة اإلضافیة ینبغي وحدیثي الوالدة. لوللمرأة بعد الوالدة المقدمة 
 في المنشأة الطبیة والعودة للمتابعة معالجة أیة مشاكل محتملة في حینھاو لّولبلستخدام الصحیح على االتركز 

یقوم مقدم أن  ویجب ،)بعد الوالدة لّوالبتركیب ال/ لّوالبالبإدارة المشاكل المتعلقة كیفیة تناول الفصل التالي ی(
 قادرة على التركیز.حینما تكون امرأة و ةاستراحفترة  أثناءتقدیم المشورة ب لّولبالالخدمة الذي قام بتركیب 

  من األفضل القیام ، الوالدة القیصریة أو أثناء لھا بعد خروج المشیمة لّولبللمرأة التي تم تركیب البالنسبة
 .بشكٍل كبیر على التركیز درةً اقتھا وعندما تصبح استراح أثناءالمشورة في الیوم التالي بتقدیم 

  ساعة)، یمكن تقدیم  48ولكن في غضون  مباشرةً وقت مبكر بعد الوالدة (لیس  فيأجري التركیب إذا
 .التركیب عقبأقرب وقت في ما بعد التركیب مشورة 

 

 المباشرةالرعایة إیالء 
 :بأسرع وقٍت ممكنوالتي ینبغي معالجتھا  من الحاالت اآلتیةأي  بالغ عنتقوم باإلأن  المستفیدةینبغي نصح 

 لمعاییر العالمیة/ ل وفقاً الرحم  ولي الناجم عنمھبلي الف یزمعالجة الن. ینبغي المھبليالنزیف في زیادة ال
أن  :حسب الضرورة. الحظبتوتر الرحم، ل مقوٍ إعطاء تدلیك الرحم وب والقیام كذلكبروتوكوالت المحلیة ال

 الرحم. وليزید من خطر یال بعد الوالدة  لّولبتركیب ال
 یجب القیام ، بعد الوالدة لّولبتركیب ال التقلصات عقباستمرت ذا إ .الرحم ة فيتقلصات الحادال

 .)48 صفحة انظر. (لّولبل كاملأو  طرد جزئيحدوث لتحقق من للفحص واالیدین أو  المنظارباستخدام 
 ھا، لتحدید مصدرإكلینیكي كامل تقییم تستدعي اإلصابة بالحمى اإلسراع بعمل كشف و. الشعور بالحمى

 الصحیحة فيیجب استخدام نظام المضادات الحیویة  بطانة الرحمفي وجود التھاب حال افتراض في و
التھاب بطانة الرحم  معالجة أثناء لّولبلیس من الضروري إزالة ال :.) الحظ49صفحة  انظر. (ةجالعمال

 .المحتملة
 

 أخذھا إلى المنزل اإلرشادات الرئیسیة الواجب
 :ة المستفیدة ونصحھا بأنطمأن
 كتل دمویةأو  شدیدنزیف وجد أن  الحظتنفاس ولكن د سائل الوجوتوقع ت. 
  طبیعیة التقلصات الرحمیة تعتبر متقطع والف المھبلي یأعراض ما بعد الوالدة مثل النزوتعي بأن تدرك

تمییزھا عن اآلثار الجانبیة قد یصعب أنھ  إالالوالدة،  عقبسابیع األولى األ 6إلى  4خالل الفترة من الــ 
 .لّولبة لالمصاحب

51 
 الدلیل المرجعي لمقدمي خدمات تركیب اللّوالب



Chapter 6: Postpartum Insertion of the IUD—A Process 
 

  بإعطاء نصح حسب الحاجة. (ال یُ بمن مسكنات األلم  اغیرھأو  باراسیتامولأو  ایبوبروفینإعطاء
 األسبرین في فترة ما بعد الوالدة ألنھ یحتوي على تأثیر مضاد لتخثر الدم.)

  فإنھ لّولباحتمال طرد الفیما یخص: 
 بعد الوالدة.األولى شھر الثالثة األخالل على األرجح  قد یحدث الطرد التلقائي 
  ھا.عند تغییر من مالبسھا الداخلیة السفلیةالسریر في الصباح و مالیاتمن ینبغي تحقق المرأة 
 أن  ، وال تستدعي الضرورةلوالدةل األولى التالیةسابیع األ 6 الــ في لّولبقد تشعر المرأة بخیوط ال

 .ھمسحبتأن  علیھاینبغي ال فمت بذلك، اقإذا  ولكنتتحقق من وجودھا 
 نھ إھذا السبب فلوفي زیارة المستفیدة للمتابعة، عند العودة ھا تحقق من وجودیقوم مقدم الخدمة بالس

یكون على في نفس العیادة آخر  على األقل شخصأو  مقدم الخدمةتعود لرؤیة نفس أن  من المھم
 .بعد الوالدة لّوالبتركیب ال خدماتببینة علٍم ومعرفٍة 

 والرضاعة  لّولبال أن، وحسب ما تقتضیھ الحاجةب ھا رضاعة طبیعیة مطلقةع طفلإرضاالمرأة ب ستمرت
 مع بعضھا البعض . نتداخالیالطبیعیة ال 

 فیروس نقص المناعة البشریة.من و جنسیاً األمراض المنقولة  منال یحمي  لّولبالأن  ذكرتت 
 الحمایة الكاملة ضد الحمل  لّولبالیقدم و لذلك مستعدھا أنتشعر  وقتٍ أي  في أنف المعاشرة الزوجیةستت

 .منذ تركیبھ
 تھ.بعد إزال فوراً  اإلنجابخصوبة  تعودسنة)؛ و 12وقت تشاء (حتى أي  في لّولبزالة الإلتعود أن  یمكن 

 
 مستفیدةالتعود أن  ینبغيمتى 

 االتصالب ھاوینبغي نصح خروج المستفیدة من المنشأة الطبیةقبل  اآلتیة عالمات الخطرینبغي تسلیط الضوء على 
 من ھذه العالمات:أي  حدثإذا  لتقییمالكشف وا إجراءمن أجل  فوراً المنشأة العودة إلى أو 

  شدیدنزیف مھبلي 
 أسفل البطن ةشدید اضطرابات 
 حمى 
 وعكة صحیة 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :مما یأتيأي  وجد لدیھاإذا  الحضور إلى المنشأة الطبیةأو  ینبغي على المرأة المستفیدة االتصال

  طبیعیةإفرازات مھبلیة غیر وجود. 
  منھطرد من قد أنھ  أو في المھبل لّولبالتشعر المستفیدة بوجود أن أما  –لّولبالالشك بطرد. 
  لبلّوالبتتعلق  أخرىلدیھا مشاكل/ أسئلة. 

بطاقة التذكیر الخاصة بالمستفیدة من خدمات 
 بعد الوالدة لّوالبتركیب ال

اقة مدّون إن كان باإلمكان، إعطاء المستفیدة بط
 علیھا المعلومات اآلتیة:

 المركب لّولبنوع ال •
   لّولبتاریخ تركیب ال •
 لّولبالشھر والسنة التي ینبغي إزالة ال •

 استبدالھأو 
تاریخ زیارة المتابعة بعد الوالدة/  •

 لّولبتركیب ال
بمن تتصل في حال واجھت أو  إلى أین تذھب

.لّولبرغبت بطرح أسئلة حول الأو  مشاكل  

52 
 الدلیل المرجعي لمقدمي خدمات تركیب اللّوالب



 Chapter 7: Follow-Up of the PPIUD User 
 

 تركیبھمنذ  عاماً  12ى انقضقد أنھ  أو لّولبإزالة الترغب ب. 
 
 
 

خدمات من ات المتابعة الروتینیة للمستفید. 7الفصل 
 وعملیة إدارة المشاكل المحتملة  بعد الوالدة لّوالبالتركیب 

الخدمات  ودمیصبح مقأن  نجاحات ذات المدى الطویل ألي برنامج تنظیم األسرة تكمن فيأي  مكانیة تحقیقإن إ
الصحیة وغیرھم من الموظفین مدركین ألھمیة توفیر خدمات دعم قویة لعمالئھم فقط، فتقدیم خدمات متابعة 

رضاھم باإلضافة الى مستوى الرعایة الصحیة بجودة عالیة للعمالء في مجال تنظیم األسرة یسھم في الرفع من 
 .ةاالستخدام اآلمن والفعال والمستمر لوسائل تنظیم االسر

فان خدمات رعایة المرضى والمشورة تكاد تكون متشابھة بالنسبة للنساء الالتي  لّولبیتم تركیب الأن  وبمجرد
بعد الوالدة مباشرة، وقد تشمل المتابعة الروتینیة للعدید لھن  لّولبتم تركیب الأو  رغبن في المباعدة بین الوالدات

بقلیل من اإلجابة على  أكثر أمورأسابیع) على  6إلى  4 د مروربعالرحمیة بعد الوالدة ( لّوالبمن مستخدمات ال
وغیرھن ممن  لّوالباستفساراتھن والتعزیز من النقاط الرئیسیة فقد تكون بعض المستخدمات لأو  أسئلتھن
لرعایة ومساندة إضافیة، فھناك مشاكل خطیرة غیر شائعة تتعلق  بحاجة لّوالبمن اآلثار الجانبیة ل ینزعجن
 ولكن عند حدوثھا فمن الضروري عندئذ التعاطي معھا ومعالجتھا بشكل مناسب وسریع.  لّولبم الباستخدا

 

 الرحمي لھا بعد الوالدة مباشرة  لّولبمن تم تركیب المتابعة لالرعایة الروتینیة 
 : اآلتيأن األھداف الرئیسیة لمتابعة الرعایة الروتینیة ھي على النحو 

 لھن لّوالبا الالتي تم تركیب تقییم مدى رضا النساء عموم 
 تحدید وإدارة المشاكل المحتملة 
 مخاوف لدى النساء أو  استفساراتأي  التعاطي مع 
 ومدة استمراره لّولبالتعزیز من النقاط الرئیسیة المتعلقة بإزالة ال 

 

 ھا بفترة قصیرة معبعدأو  بعد الوالدة مباشرة لّوالبیجب دمج خدمات رعایة متابعة النساء الالتي تم تركیب لھن 
تقدیم خدمات  أثناءالبروتوكوالت المحلیة، ف / بعد الوالدة وبحسب مقتضیات المعاییر العالمیةلما الرعایة  خدمات

الفحوصات الطبیة المعتادة لما بعد الوالدة لجمیع النساء اللواتي ابلغن عن  إجراءالمتابعة الصحیة باإلضافة إلى 
 :باآلتيیجب على من یقوم بمعالجة المریضة القیام وذلك  تؤكدن الطبیة سجالتھأو  لھن لّولبتركیب ال
 سقط منھا لّولبالأن  مشاكل واذا تعتقدأي  تعاني منكانت إذا  سؤالھا فیما. 
  لفترة طویلةأو  كانت تشتكي المرأة من نزیف كبیرإذا  لمعالجة فقر الدم إكلینیكيعمل فحص . 
 إلى المھبل، ففي  لّولبقد تدلت خیوط الكانت إذا  كنا لتحدید فیماكان ذلك ممإذا  فحص بالمنظار إجراء

 سم.   4–3ظاھرة من عنق الرحم بحوالي أو  الخیوط طویلة یتم قصھا بحیث تكون الخیوط بارزةأن  حال
 جنسیاً من الحاالت التالیة: األمراض المنقولة أي  فحص على الحوض فقط في حال الشك بوجود إجراء

فحص أن  كامل، مع العلمأو  بشكل جزئي لّولبتم طرد الأنھ  أو الحملأو  الحوض التھابات فيأو 
 . الضروریةأو  المطلوبة مورالزیارات للمتابعة الطبیة لیس من األ أثناءالحوض بشكل روتیني 

 آثار جانبیة، عند الحاجةأي  تقدیم المشورة والعالج من . 
  أرادت أو إذا  لّولببالقلق إزاء المشاكل المحتملة من التقدیم النصیحة للنساء بالعودة في حال شعورھا

 .من وسائل تنظیم األسرة  أخرىوسیلة تبدیلھ بأو  إزالتھ

53 
 الدلیل المرجعي لمقدمي خدمات تركیب اللّوالب



Chapter 7: Follow-Up of the PPIUD User 
 

 عالمات خطر والتي قد تشیر إلى ضرورة عودة المرأة إلى العیادة فوراأي  التحقق من . 
 األولى راتھا الشھریةبعد دوأو  / أثناء لّولبتذكیرھا باالستمرار في مراقبة احتمالیة حدوث طرد ل. 
  كلما كان ذلك  جنسیاً تشجیعھا على استخدام الواقي الذكري لحمایتھا من االصابة باإلمراض المنقولة

 . ضروریا 
 
 

 لّولبلتركیب  أخرىطریقة أو  للمرأة أخرىسائل منع حمل وعرض أو  ، یتم اقتراحلّولبتم طرد ال في حال
من أي لم یوجد : إذا فیھ ردطُ في نفس الیوم الذي فوراً  لّولبال رغبت في ذلك، وباإلمكان تركیبإذا آخر 

ساعة  48خالل فترة ما بین  لّولبیتم تركیب ال وأّال  نھا حامل؛بأشك الأو  التھابات؛ ةیأعالمات إصابة المرأة ب
 .أسابیع من الوالدة 4و 

 
وري قیامھا باي زیارات للمتابعة مشاكل، فلیس من الضرأي  في مكانھ ولیس لدى المرأة لّولبالأن  وفي حال

لیست ضروریة، ولكن ینبغي توجیھ النصح للمرأة التي  لّولبد حالة الالفحوصات السنویة لتفقُّ أن  الصحیة، كما
لمنع  بھا الموصى لّولبرادت إزالتھ بحیث ال یتجاوز ذلك فترة صالحیة الأنھا أبالعودة في حال  لّوالبلدیھا 
 )Tتي النحاسي  لّولبل اماً ع 12حمل ( مثال أي  حدوث

 

  ؟من الذي یقوم بالمتابعة الطبیة واین
، وفي نفس كان ذلك ممكناً إذا  ةكلینیكیتابعة اإلمتقدیم خدمة ال لّولبأي  ن من واجب مقدم الخدمة الذي قام بتركیبإ

حصولھا على ، كون ذلك سیساعد على ضمان استمراریة المرأة في لّولبتركیب الفیھ المرفق الصحي الذي تم 
لما قدمھ من خدمة التركیب ة كلینیكیذلك سیمكن مقدم الخدمة من متابعة ومالحظة النتائج اإلن إ الرعایة، بل

الخاصة  التقنیاتوتقویة " وذلك بھدف تعزیز وأسبابھا لّولبنسبة طرد ال عنحصائیة بشكل شخصي إ"وتأسیس 
ز بشكل كبیر القدرة على تتبع مدى النجاح الذي حققتھ المتابعة تعزأن  كما. وكلما كان ذلك ممكناً  بالتركیب

تحسینات لھا بحسب الحاجة،  إجراءبعد الوالدة وبالتالي  لّوالب/ تركیب التنظیم االسرةخدمات البرامج التي تقدم 
طبیة متاحة ومتوفرة عند المتابعة ال لّوالبالسجالت المتعلقة بتركیب ال المدونة فيتكون المعلومات أن  كما ینبغي

 الستمارة جمع البیانات). حتى یكون ھناك ارتباط مع ما تم التوصل الیھ من نتائج. (المرفق (ك) یقدم مثاالً 

 
ن نفس مقدم الخدمة من القیام بالمتابعة بشكل عملي و في نفس المرفق الصحي، فال ضیر ولكن في حال عدم تمكُّ 

یكون لدیھ أن  شریطةآخر  وفي مرفق صحي لّوالبامل مع الة في التعإكلینیكیلھ خبرة آخر  یقوم مقدم خدمةأن  في
الفحوصات الطبیة للحوض وصالحیة  إجراءالحد األدنى من التجھیزات الالزمة للمتابعة وتقدیم المشورة و

من الناحیة المثالیة فمن أما  فحوصات الموجات فوق الصوتیة، كلما دعت الحاجة لذلك، جراءاإلحالة إل
لبرنامج والمخرجات إلى  االنتائج  عنعلى رفع تقاریر  قادراً  قدم الخدمة/ المرفق الصحيیكون مأن  الضروري

 بعد الوالدة مباشرة. لّوالب/ تركیب الساسي الخاص بتقدیم خدمات تنظیم االسرةاأل
 

 

 

 متى یجب القیام بالمتابعة الطبیة 
أسابیع  6 بعد مرورام بزیارة واحدة على األقل على المرأة القیأن  جح منظمة الصحة العالمیة في الوقت الراھنرّ تُ 

عد ذلك فرصة جیدة للحصول على خدمات المتابعة الطبیة بعد الوالدة السیما للمرأة التي تم ، حیث یُ 48الوالدة من
د بعاألولى األسابیع  6 الـن الرحم خالل فترة بعدھا بفترة قصیرة، وذلك ألأو  لھا بعد الوالدة مباشرة/ اً لّولبتركیب 
تتلقى أن  ، وفي جمیع االحول یجبالطبیعیة لما قبل الحمل والوالدةحدث لھ رجوع كامل الى حالتھ قد الوالدة 

أن  ) االشھر األولى بعد الوالدة وذلك بسبب3خدمة المتابعة الطبیة خالل الثالثة ( لّولب ركبتالمرأة الوالدة والتي 
 .خالل ھذه الفترة تحدث لّولبطرد الحاالت اغلبیة 

 

54 
 الدلیل المرجعي لمقدمي خدمات تركیب اللّوالب



 Chapter 7: Follow-Up of the PPIUD User 
 
 

55 
 الدلیل المرجعي لمقدمي خدمات تركیب اللّوالب



Chapter 7: Follow-Up of the PPIUD User 
 

  49ھاوالتعاطي مع تحدید اآلثار الجانبیة الشائعة والمشاكل المحتملة
ما تزول مع مرور الوقت ومن تلقاء نفسھا،  خطیرة وعادةً  لّولبستخدام الالمصاحبة الاآلثار الجانبیة  أكثرال تعد 

 تي: منھا من خالل اتباع اآل اً ومع ذلك یمكن تفادي كثیر
  لّولبالت التي ركب للمرأةعمل فحص دقیق  
  لّولبالمناسبة لتركیب الوالتقنیة طریقة بالاالھتمام الكبیر 
 التھاباتأو  عدوىال حدوث من /االلتزام الصارم باتباع السبل والتقنیات الكفیلة بالوقایة 
  لضمان دقة التركیب وراحة وسالمة  وتلطُّفببطء  بعد الوالدة مباشرةً  لّولبات تركیب الإجراءتنفیذ

 لھا  لّولبتركیب البتم  المرأة التي
 

ن الغرض من تقدیم المبادئ إومع ذلك ھنالك بعض المشاكل التي قد تحدث وتتطلب معالجة محددة، وعلیھ ف
) ھو مساعدة مقدمي الرعایة الصحیة في كیفیة توفیر الدعم المناسب ألي امرأة 6االرشادیة في  الجدول رقم (
في  لّولب، ففي معظم الحاالت بإمكان المرأة االستمرار في استخدام الالمشاكلأو  تعاني من تلك اآلثار الجانبیة

 لّولبالفحوصات  الطبیة وفي ما یلي بعض المشاكل المرتبطة باستخدام الأو  حال انتظارھا وخضوعھا للمعالجة
 والتي تتطلب معالجة محددة: 

  ُّالدورة الشھریة  نزولر في وقت ظھور تغی 
 ةمھبلی آالمأو  حدوث تقلصات 
  حدوث التھابات 
 لّولباحتمال طرد الأو ( لّولبمشاكل تتعلق بخیوط ال( 
 كامل (حالة مؤكدة)أو  بشكل جزئي لّولبطرد ال 
 لّولبالحمل من فوق ال  

 المبادئ االساسیة لمعالجة تلك المشاكل ھي كما یلي:
 أو  ما یتعلق باستمرارھافیلھا معلومات تحتاج لھا وذلك بغیة تقدیم الدعم أي  ینبغي طمأنة المرأة وتقدیم

 بحسب رغبتھا.ھذه الوسیلة بحسب ما ھو مناسب وباستخدام عدم استمرارھا 
 تغطیتھا في ھذه المبادئ االرشادیة فیتعین على من یقدم أو  یرادھاإمشاكل لم یتم أي  في حال حدوث

توكوالت المحلیة ذات للمعاییر العالمیة/ البرو المزید من التقییم وتوفیر العالج وفقاً  إجراءالخدمات 
 لزم األمر) .إذا  الصلة (یمكن الرجوع الیھا

 من عملیات أي  الالزمة لتنفیذ للمصادریفتقر أو  الخدمة التدریب المطلوب وإذا لم یكن قد تلقى مقدم
طرق العالج الواردة في ھذه المبادئ االرشادیة فیجب علیھ احالة المرأة الى أو  اتجراءالتقییم واإل

 لصحي المناسب.المرفق ا
 أو  أخرىاستخدام وسیلة ترغب بأو ألي سبب كان و/  لّولبالمرأة ترغب في إزالة الأن  وفي حال

أو  تحدید موعد لذلكأو  لّولبمختلفة من وسائل منع الحمل، عند ذلك یجب على مقدمي الخدمة إزالة ال
اإلرشادات الخاصة بكیفیة إزالة  تم ارفاق .بحسب ما ھو مناسب لھا ھتإلزالآخر  احالتھا لمختص /مرفق

 )حفي الملحق ( لّولبال
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 . تحدید وإدارة اآلثار الجانبیة الشائعة و المشاكل التي واجھتھا في المتابعة 6الجدول 

 اإلدارة / المعالجة الشرح المشكلة ( العالمات / األعراض)

 نزولظھور تغییر في وقت 
 الدورة الشھریة

یادة في كمیة دم الز •
 یض فوق ما ھو معتادالح
متوقع عادة في الفترة أو 

 التي تلي الوالدة
استمرار مدة الحیض لفترة  •

أو  اطول مما ھو معتاد
متوقع عادة في الفترة لما 

 بعد الوالدة
 /طفیفنزیف حدوث  •

بین  نزول قطرات دم
الدورات الشھریة بمجرد 

 بعد الوالدةنزول الحیض 

 دورةالوقات حدوث أطرأ على ت التيالتغییر 
بین  الشھریة  یعد أحد اآلثار الجانبیة شیوعاً 

بغض النظر عن وقت  لّوالبمستخدمات ال
 .اتركیبھ

 
ھذه التغییرات في  تتضحال أن  ومن الممكن

) األسابیع االولى بعد الوالدة بسبب 6الستة (
بسیط غیر منتظم أو  حصول نزیف كثیف

ما خالل فترة  طبیعتھنتیجة لرجوع الرحم الى 
 لوالدة . بعد ا

 
 مطلقرضع طفلھا بشكل وبالنسبة للمرأة التي تُ 

تنقطع الدورة الشھریة أن  جداً  األرجحفمن 
كانت  أشھر، سواءً  6ترة تصل إلى فعنھا ل

 أم ال. لّولبتستخدم ال
 

ال تكون التغیرات الشھریة التي یسببھا  وعادةً 
تختفي خالل أو  قلتمضرة للمرأة وقد  لّولبال

، لّولبتركیب الالتالیة للقلیلة األشھر االولى ا
ھذه األعراض تحدث بشدة أن  ولكن في حال

وباستمرار وترافقھا بعض العالمات/ 
، فیجب القیام بمتابعة طبیة خرىاألعراض األ

  خاصة لمعالجتھا.

ولمدة كم استمرت  ؟المعتادغیر كمیة الزیادة في النزیف ھي یتم تحدید شدة األعراض: ما  •
 ) الى...الحمى آالم،(على سبیل المثال  أخرىأعراض أي  ھل ترفقھاوت األعراض ومتى بدأ

 .ھذه االعراضلتحمل المرأة یبلغ مدى أي 

 األعراض خفیفة ومتسقة مع رجوع الرحم الى عادتھ.أن  یتم طمأنة المرأة في حال •

إذا  ھلومن ثم احالتھا إلى طبیب مؤ كلما كان ذلك مناسباً  أخرىامراض تناسلیة أي  یتم استبعاد •
 .یاً كان ذلك ضرور

عمل أو  عن طریق الرجوع الى تاریخھا الطبي یتم استبعاد حدوث الحمل كلما كان ذلك مناسباً  •
 فحص لتحدید ذلك. 

 : من خالل تحسس الخیوط بالیدینكلما كان ذلك مناسباً  الزال موجوداً  لّولبالأن  یتم التحقق من •
 استخدام المنظار.أو 

ھا جرعة خفیفة من مضادات ؤفي تناول العالجات یمكن اعطاالمرأة ترغب أن  في حال •
المشكلة ھي أن  أیام وفي حال 5إلى  3فترة قصیرة تتراوح ما بین  خالل تتناولھا لااللتھاب 

 تجلط الدم .أو  تأثیر مضاد لتخثرھ یتمتع بنفال یجوز استخدام األسبرین ألوجود نزیف حاد 

عالمات أو  ادى الى وجود اعراضأو  فترة طویلةومستمر ل النزیف غزیر جداً أن  في حال •
مخبریة تشیر الى وجود فقر دم شدید (على سبیل المثال ظھور الشحوب والضعف أو  ةإكلینیكی

خذ بعین االعتبار مسألة إزالة األھا مادة الحدید كعالج بدیل ویجب ؤعلى المرأة) یجب اعطا
 بموافقة من المریضة. لّولبال

نصحھا بشأن أو  و یتم استشارتھا لّولبتتقبل حدوث النزیف یتم إزالة ال المرأة الأن  في حال •
 اتباع وسیلة بدیلة من وسائل تنظیم األسرة.أو  تجربة

في أسفل  األآلمأو  تقلصاتال
 البطن

 
 م اسفل آالأو  الشعور بتقلصات

قد تحدث تقلصات خفیفة متقطعة في األسابیع 
ال ولكنھا  لّولبالقلیلة األولى بعد تركیب ال

بعد ما الرحم في فترة أن  بسبب عموماً تظھر 
الوالدة یعود الى حالتھ الطبیعیة ( وتسمى 

 ).الطلقباآلالم 

 ومتي بدأ، وھل یصاحب األلم استمرارهمدة و ؟یتم تحدید مدى شدة األعراض: ما مدى شدة األلم •
 .مدى تتحمل المرأة ھذه األلمأي  الىوالحمى)؛ (مثل النزیف و أخرىأعراض أي 

تقییم مناسب بما في ذلك العالمات الحیویة للمریضة وفحص باطني للحوض وعمل  إجراءیتم  •
] والمزارع CBC[ الكامل تعداد الدم وتحلیلالفحوصات المخبریة المناسبة (اختبار الحمل 

لإلصابة؛ التحقق من الطرد الجزئي أو  مالمحتملة لألل خرىالمخبریة) بھدف استبعاد األسباب األ
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قد ال تصاحب البطن والتي 

 الحیض  نزول
 

مالحظة زیادة في  أیضاً ومن الممكن 
الدورة  نزولم مع عودة التقلصات واألآل

حدى اآلثار الجانبیة إالشھریة وھذه تعتبر 
، ولكن یجب لّوالبعة بین مستخدمات الالشائ

ما كانت ھناك إذا  القیام بالمتابعة الخاصة
لھا عالقة تكون أو  أعراض مزعجة وشدیدة

 .أخرىأعراض أو  / بوجود عالمات
 

الحمل خارج الرحم؛ حدوث التھابات المسالك أو  الحملأو  مثل: حصول ثقب للرحم  لّولبل
)  والحمل في 49البولیة، ومن الممكن القاء نظرة على الجزء الخاص بإدارة االلتھابات (صفحة 

 ).51في مكانھ (صفحة  لّولبظل وجود ال
  .األعراض خفیفة ومتسقة مع رجوع الرحم الى عادتھ بعد الوالدةأن  في حالیتم طمأنة المرأة  •
جرعة خفیفة من مضادات االلتھاب الدورة الشھریة  أو أثناء یتم تقدیم للمرأة وعلى الفور وقبل •

 للمساعدة في التخفیف من آالم الحیض والتقلصات والتي تعتبر مزعجة للمرأة.
تم أو  بشكل غیر صحیح وضعھواذا تم  لّولبدیدة یتم إزالة الشم آلالتقلصات واأل كانت في حال •

 مع المرأة اً جدید اً لّولبمشوه یتم مناقشة عملیة تركیب أو  غیر طبیعي/ بدى وكأنھأو  طرده جزئیاً 
أو  استخدام تقدیم المشورة للمرأة حولطبیعي وفي مكانھ الصحیح فیمكن  لّولبالأن  ظھرإذا أما 

 وسائل تنظیم األسرة. لة منیاتباع وسیلة بد
 االلتھابات 

الشعوب بآالم أسفل  •
 البطن

 حدوث حمى •
 یكون الجماع مؤلماً  •
حدوث نزیف بعد   •

فیما بین أو  الجماع
 الدورات الشھریة بمجرد

عودة نزول الدورة 
 بعد الوالدة ةالشھری

الشعور باأللم جدیدة  •
الدورة  نزولصاحب ت

 الشھریة 
إفرازات مھبلیة غیر  •

 یعیةطبأو  عادیة
 الغثیان والقيء •

مخاطر حدوث التھابات بعد أن  بالرغم من
في فترات لیس بعد الوالدة  لّولبتركیب ال

نھا تكون في أعلى أ ّال إ متدنیة جداً  مباشرةً 
األولى من  اً ) یوم20العشرین ( أثناءمستویاتھا 
لھا صلة بالحدوث أن  ویعتقد لّولبتركیب ال

التي  باتااللتھاأو  المتزامن لمرض السیالن
یسببھا مرض الكالمیدیا، ومع عدم وجود 
تقییمات لمعدل حدوث مخاطر مماثلة بسبب 

 ھنالك دراسات تشیر إلىأن  ّال إ لّولبتركیب ال
ن ولكن أل معدل المخاطر متدني جداً أن 

تھابات في الحوض قد تؤدي إلى عقم لاال
ینبغي على مقدمي  أخرىومشاكل خطیرة 

أو  یع الحاالتالخدمات الصحیة معالجة جم
عدم  ھا، ومن المھم جداً باالعراض المشكوك 

من أي  عند االشتباه بوجود لّولبتركیب ال
 و السَّلَىة التھاب الَمشیمامراض النفاس مثل 

 التھاب بطانة الرحم.أو 

تقییم مناسب بما في ذلك العالمات الحیویة للمریضة وفحص باطني وللحوض وعمل  إجراءیتم  •
] والمزارع CBC[ الكامل تعداد الدم وتحلیلیة المناسبة (اختبار الحمل الفحوصات المخبر

التھاب الزائدة الدودیة  وأمثل: التھاب بطانة الرحم  أخرىمشاكل أي  المخبریة) بھدف استبعاد
حدوث التھابات  وأالحمل/ الحمل خارج الرحم؛ أو  حصول ثقب للرحم  وأ لّولبطرد جزئي ل وأ

الممكن القاء نظرة على الجزء الخاص بمعالجة الحمل في ظل وجود للمسالك البولیة ومن 
 ).51في مكانھ (صفحة  لّولبال

غیر العالمات/  خرآ سببأي  عدم تحدیدالحوض االلتھابیة في حال  أمراضیتم الشك في وجود  •
 : اآلتیةاألعراض 

في  آالم( الملحقاتإیالم في الرحم في أو  م في الجزء السفلي للبطنآلفي حال وجود األ •
 قناتي فالوب)أو  المبیضین

صفراء اللون على وجود التھابات في عنق الرحم: افرازات من عنق الرحم  األدلة والشواھد •
وتحتوي على مادة مخاطیة وصدید ووجود نزیف في عنق الرحم وعند مالمستھا بالمسحة یتم 

 .عنق الرحمِ لایجابیة مسحة الحصول على 
الم عنق الرحم عند آالفحص بالیدین ( أثناءریك عنق الرحم والرحم عند تحألم وتوجع الشعور ب •

 الحركة)
 تصلب في إحدىأو  عنق الرحم وتضخمقیحیة من محتملة: إفرازات  أخرىعالمات/ أعراض  •

الم مباشرة في آكلتا قناتي فالوب ورم حوضي لین واأللم عند الضغط بلطف على البطن (أو 
 فجأة (االیالم البطني االرتدادي) اثم تركھ بلطف اعند الضغط علیھأو  البطن)
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 امراض الحوض االلتھابیة، یتم عالج ذلك فوراً أو  إذا كان ھناك اشتباه بالتھاب بطان الرحم •
باتباع نظام المضادات الحیویة المناسبة بحسب المعاییر العالمیة/ والبروتوكوالت المحلیة 

فقط في  لّولبلتھابات الالھوائیة ویتم إزالة الواالالخاصة بمعالجة مرض السیالن والكالمیدیا 
ساعة من معالجتھا، ومع ذلك  72ظھرت أعراض ال تتحسن خالل أو إذا  حال وجود تسمم الدم

  34قد تؤثر على نتائج معالجة التھابات الحوض لّولبإزالة الأن  فلم تشر الدراسات إلى
من یام أعالج یتم ازالتھ بعد یومین الى ثالثة ال أثناء لّولبتحتفظ بالأن  إذا كانت المرأة ال ترید •

 البدء في عالجھا بالمضادات الحیویة.
فیجب، كلما كان ذلك  جنسیاً ي مرض من االمراض المنقولة أالمرأة مصابة ب أنفي حال الشك ب •

أمراض جنسیة في المستقبل وتقدیم أي  من انتقال للحمایة الواقیاتممكنا، نصحھا باستخدام 
 جة الزوج.النصح بمعال
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إما ( لّولبمشاكل تتعلق بخیوط ال
أو  طویلةأو  دةوغیر موج

 )قصیرة

طولھا أو  قصرھاأو  لّولبخیوط ال ان فقدان
ؤدي إلى حدوث یمتوقع قد مألوف وھو ما ع

تتمثل في  مجموعة متنوعة من المشاكل
 إزاحتھ منأو  لّولبطرد الأو  حدوث الحمل

شكل ھذه كثیرة ال ت مكانھ، ومع ذلك فأحیاناً 
قد  برمتھا فالمسألةمشكلة تذكر،  ةمور أیاأل

الغالب تعلق بعدم نزول الخیوط للرحم وفي ت
من خالل  نھائیاً  لّولبقد ال تتدلى خیوط ال

  عقبفتحة عنق الرحم إلى المھبل بعد تركیبھ 
 الوالدة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالشكل  لّولبونظرا لعدم قص خیوط ال
فقد تتدلى الى  المطلوب بعد تركیبھ بعد الوالدة

منتصف المھبل و ربما الى الفرج وذلك 
) 6) إلى (4خالل فترة تتراوح ما بین (

 أسابیع بعد الوالدة.
 
 
 
 

ن وجود الخیوط لیس لھ عالقة بفعالیة أ: بتذكر

 : المفقودة لّولبالخیوط 
 فیھا مفقودة لّولبمع الحاالت التي تكون خیوط ال للتعامل المعینات الوظیفیة )ط(یقدم الملحق 

 .قد سقط منھا لّولبالأن  تعتقدكانت إذا  یتم سؤال المرأة فیما •
عمل أو  عن طریق الرجوع الى تاریخھا الطبي یتم استبعاد حدوث الحمل كلما كان ذلك مناسباً  •

 تحدید ذلك.فحص ل
ملقط معقم (على أو  فرشاة عنق الرحمأو   HLDیتم فحص قناة عنق الرحم باستخدام جھاز  •

التمساح) لتحدید مكان الخیوط ومن ثم یتم سحبھا بلطف حتى تبرز في أو  سبیل المثال، البوز
 قناة المھبل.

فوق أو  ینیةمرأة لعمل أشعة سلفي حال عدم وجود الخیوط في قناة عنق الرحم یتم إحالة ا •
ظار للنتائج یتم اقتراح وسیلة بدیلة من ت، وبینما یتم االنالوضع الطبیعي للرحم صوتیة للتأكد من

 وسائل تنظیم االسرة، وبناء على النتائج یتم معالجة الحاالت التالیة بالطرق المناسبة:
یتم إزالتھ ویتم فال  ،تحتفظ بھأن  موجود في الرحم وال زالت المرأة ترید لّولبالأن  في حال -

یحمیھا من  لّولبلم یعد باستطاعتھا الشعور بالخیوط ولكن ال زال الأنھ  التوضیح لھا
طرد أي  حمل ویتم استعراض العالمات واألعراض التي تدل على حدوثأي  حصول

 .لّولبل تلقائي
 دربمتموجود في الرحم و ترید المرأة إزالتھ یتم احالتھا الى متخصص  لّولبالأن  في حال -

 .لّولبللقیام بإزالة ال
في التجویف الصفاقي فیتم معالجة ھذه أو  في الرحم لّولبال یمكن رؤیة الأنھ  في حال -

 . لّولبالخاص بالطرد الكامل ل ءالحالة بحسب ما ھو موضح ادناه في الجز
 طویلة  لّولبخیوط ال

 .سم من فتحة عنق الرحم  4–3یتم قص الخیوط بحسب الحاجة لذلك وبحدود 
  قصیرة لّولبخیوط ال

 الزوج)أو  (إذا كانت مزعجة للمرأة
 وغیر ضارة. الخیوط مرنة جداً أن  وزوجھاالمرأة یتم طمأنة  •
باإلمكان تقصیر الخیوط بشكل اكبر بحیث تلتف أنھ  خبار المرأةإنھا مزعجة جدا فیتم أفي حال  •

 حول شفة عنق الرحم، ویتم تقصیرھا بحسب الحاجة.
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نما الغرض منھا ھو إعملیة تركیبھ وأو  لّولبال

والتأكد من مكانھ داخل  لّولبتسھیل إزالة ال
 الرحم فقط .

 لّولبكامل لالو جزئي أالطرد ال
  منتظم بدایة جدیدة لنزیف غیر

 تقلصاتو/ أو 
  ُطرد  لّولبھد طرد الوش)

 كامل)
 في القناة  لّولبالشعور/ رؤیة ال

 المھبلیة (طرد جزئي)
  غیاب نزول الدورة تأخر أو

 من فوق(انظر الحمل  الشھریة
 ، أدناه).لّولبال
 مفقودة أو أطول  لّولبخیوط ال

خیوط (انظر مشاكل مما ینبغي 
 .)50، صفحة لّولبال

یعد من أكثر أشكال  لّولبعلى الرغم من أن ال
وسائل منع الحمل المؤقتة فعالیةً، إال أن 
احتمال حدوث الفشل واردة؛ فحوالي ثلث 

تأتي نتیجةً  لّولبحاالت الحمل من فوق ال
لعدم الكشف عن الطرد الجزئي أو الكامل 

، لبلّووعندما یحدث الحمل من فوق ال .لّولبل
یجب استبعاد الحمل خارج الرحم ویجب 

في مكانھ أثناء  لّولب؛ إذا تُرك اللّولبإزالة ال
الحمل فقد یؤدي إلى تفاقم خطر حدوث 
المخاض والوالدة المبكرة واإلجھاض 
 التلقائي واإلجھاض القسري.

 راض مثل إجراء تقییم مناسب، بما في ذلك: فحص الحوض الستبعاد األسباب المحتملة األخرى لألع
 االلتھابات والحمل.

 حالما یتم استبعاد األسباب المحتملة األخرى لألعراض، ینبغي إدارة الحالة بناًء على النتائج: 
 مثالً، شاھدتھ المرأة، أوكد ذلك باألشعة السینیة أو الموجات  لّولبإذا تم تأكید الطرد الكامل ل)

لمرأة بذلك وكان مناسباً لھا (غیر حامل أو فوراً إذا رغبت ا لّولبفوق صوتیة): یجب استبدال ال
 لدیھا التھابات) أو تُقدم لھا المشورة حول وسیلة بدیلة من وسائل تنظیم األسرة.

 (مثالً، شعرت بھ المرأة أو شاھدتھ ھي أو الطبیب): یجب إزالة  لّولبإذا تم تأكید الطرد الجزئي ل
باً لھا (غیر حامل أو لدیھا التھابات) أو تُقدم واستبدالھ إذا رغبت المرأة بذلك وكان مناس لّولبال

 لھا المشورة حول وسیلة بدیلة من وسائل تنظیم األسرة. 
 مطموراً في قناة عنق الرحم ویصعب إزالتھ بسھولة باستخدام الطرق القیاسیة:  لّولبإذا وجد ال

ب تدریباً خاصاً إلزالتھ.  یجب إحالة المرأة إلى مقدم الخدمة الُمَدرَّ
  إدارة وتقدیم خدمات رعایة وأظھر التشخیص وجود حمل، یجب  لّولبتم تأكید الطرد الكامل لإذا

 للمعاییر الوطنیة واإلقلیمیة.الحوامل وفقاً 
 

 50لّولبالحمل من فوق ال
  تأخر أو غاب نزول الدورة

 الشھریة
  عالمات/ أعراض الحمل

 األخرى
 مفقودة لّولبخیوط ال 
 أقصر أو أطول  لّولبخیوط ال

یعد من أكثر أشكال  لّولبعلى الرغم من أن ال
وسائل منع الحمل المؤقتة فعالیةً، إال أن 
احتمال حدوث الفشل واردة؛ فحوالي ثلث 

تأتي نتیجةً  لّولبحاالت الحمل من فوق ال
لعدم الكشف عن الطرد الجزئي أو الكامل 

، لّولبوعندما یحدث الحمل من فوق ال .لّولبل
الحمل خارج الرحم ویجب یجب استبعاد 

في مكانھ أثناء  لّولب؛ إذا تُرك اللّولبإزالة ال
الحمل فقد یؤدي إلى تفاقم خطر حدوث 

 ب تأكید الحمل خالل األشھر الثالثة األولى. إذا كانت المرأة في الشھر الثاني أو الثالث من الحمل، یج
المناسب، إذا الخدمة مقدم إلى إدارة الحالة وفقاً للمعاییر العالمیة/ البروتوكوالت المحلیة وإحالة المرأة 

 لزم األمر.
  استبعاد الحمل خارج الرحم في حال وجود آالم شدیدة/ وخزات في البطن (والذي غالبا ما تكون في

إذا أُشتبھ بالحمل خارج الرحم، یجب جانب واحد)، نزیف مھبلي غیر طبیعي، دوار ودوخة/ إغماء. 
 إحالة المرأة فوراً/ نقلھا إلى أقرب مرفق صحي یتمتع باإلمكانیات الجراحیة.

 :عندما یتم استبعاد الحمل خارج الرحم وإذا كان الحمل في الثالثة األشھر األولى، ینبغي 

 
 الدلیل المرجعي لمقدمي خدمات تركیب اللّوالب 61



 

 اإلدارة / المعالجة الشرح المشكلة ( العالمات / األعراض)
المخاض والوالدة المبكرة واإلجھاض  ا ینبغيمم

 التلقائي واإلجھاض القسري.
 قد  لّولبین أن إزالة ال؛ ففي حلّولبتقدیم المشورة للمرأة حول فوائد ومخاطر اإلزالة الفوریة ل

في مكانھ یجعل المرأة تواجھ  لّولبتؤدي إلى زیادة طفیفة في خطر اإلجھاض إال أن ترك ال
مخاطر كبیرة تؤدي إلى إسقاط الجنین في الشھر الثاني من الحمل واإلصابة بااللتھابات 

 مل.من المرأة الحا لّولبوحدوث الوالدة المبكرة. ولذلك، فمن المستحسن إزالة ال
 ینبغي المضي قدماً والقیام بإزالتھ فوراً إذا كانت الخیوط مرئیة لّولبإذا طلبت المرأة إزالة ال ،

وكان الحمل في الشھر األول. وإذا لم تكن الخیوط مرئیة، ینبغي الكشف بالموجات فوق 
ال یزال في  بلّولال یزال في الرحم أو قد تم طرده. فإذا كان ال لّولبالصوتیة لتحدید ما إذا كان ال

وقت الوالدة على  لّولبمكانھ فال یمكن إزالتھ بأمان وینبغي المتابعة ووضع الخطط إلزالة ال
  النحو المبین أدناه:

 ینبغي توفیر الدعم وتقدیم الرعایة وفقاً لإلرشادات العالمیة/ لّولبإذا رفضت المرأة إزالة ال ،
قاربة لمراقبة الحمل من قبل مقدم الخدمة البروتوكوالت المحلیة القیاسیة وتحدید مواعید مت

 اإلسقاطالمؤھل، ویجب التشدید وتأكید أھمیة العودة إلى العیادة على الفور حالما تشعر بعالمات 
أخرى.  الخطرعالمات من أو نزیف) أو أي أو األمراض (مثل الحمى، آالم أسفل البطن و/ 

ل من أجل الحصول على نتائج صحیة بمجرد اكتشاف أنھا حام لّولبویجب تشجیع إزالة ال
 أفضل.
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ة الخاصة بتركیب كلینیكیخدمات الرعایة اإل. 8الفصل 
 بعد الوالدة  لّولبال

من آ بشكلٍ و بعد الوالدة مباشرةً  لّولبة لتركیب الكلینیكیال یمكن تقدیم خدمات الرعایة اإل
تلزمات/ والمعدات البنیة التحتیة الكافیة والمسب یتمتع إكلینیكيال في مرفق صحي إ

 أثناءباإلمكان تقدیم المشورة وعمل التقییم الصحي أنھ  ومع .والكادر المؤھل المناسبة
عملیة أن  الحمل والوالدة اال أثناءساعات العمل العادیة من خالل نظام الرعایة الصحیة 

 ریةالوالدة القیص أو أثناء المشیمة خروجالسیما باستخدام نھج ما بعد  لّولبتركیب ال
ولھذا السبب فمن الضروري  لیالً ونھاراً  وقت من االوقات سواءً أي  ممكنة فيأضحت 

وعلیھ ینبغي توجیھ  ؛مثل ھذه الخدمات ضمن خدمات نظام الرعایة التولیدیة القیام بدمج
 لّوالبوتدریب جمیع موظفي التولید/ وفرق رعایة األمومة نحو تقدیم خدمات تركیب ال

للمشورة موحدة ومتسقة النقاط الرئیسیة أن  مما سیساعد على ضمان بعد الوالدة مباشرة،
واعد تقدیم ق رساءالمساندة إلفترة خالل ھذه الوانھ یتم توزیع ونشر معلومات دقیقة 

ساسیة لزیادة ن تعد من المفاتیح األیوكال الحالت بعد الوالدة مباشرةً  لّوالبخدمات تركیب ال
 . الطلب على مثل ھذه الخدمات

 
 

عھا في اتبینبغي اتقنیة المناسبة التي ال نوعیةسیكون لھ الصالحیة في تحدید  إكلینیكيكل برنامج ومرفق أن  كما
لمعاییر وفقاً لعلى تقدیم الخدمات قدرة الكادر الطبي والموظفین الصحیین على بناًء وذلك  لّوالبتركیب ال إجراء

 .لمجالوالسیاسات الوطنیة والمحلیة المعمول بھا في ھذا ا

 

 بعد الوالدة لّوالباالعتبارات التي یجب اخذھا في الحسبان عند الشروع في تنفیذ برنامج تركیب ال
 

الوالدة  أثناءمرفق صحي یقوم بتقدیم رعایة التولید األساسیة بما في ذلك خدمات الرعایة أن أي  دراكإینبغي 
 فمن االفضل للنساء،  بعد الوالدة مباشرة لّوالبیب الة الخاصة بترككلینیكییمكن تجھیزه بھدف تقدیم الخدمات اإل

الطبیبات بتقدیم الخدمات أو  الممرضاتأو  اتخدمات الرعایة الصحیة كالقابالت المجتمعی ویقوم مقدمأن 
 .بعد الوالدة لّوالبة، السیما اولئك الذین تم تدریبھم الكتساب الكفاءة المطلوبة لتقدیم خدمات تركیب الكلینیكیاإل
 

لتقدیم  اأفضل الطرق التي یمكن اتباعھالرامي إلى تحدید التحلیل األول للمرفق الصحي  أثناءفمن الضروري 
ة ومسؤولیات كلینیكییتم استعراض سبل الرعایة وحجم الخدمات اإلأن على بعد الوالدة  لّوالبخدمات تركیب ال

عملیة  أثناءي من المھم التعاطي معھا توال تیةاآلخذ في الحسبان العوامل األیتم أن في المرفق و الطبي الكادر
 :البرنامج، وھيالشروع في تنفیذ 

 ھل توجد آلیة لتقدیم خدمات تنظیم األسرة وھن؟ امن أین یتم تقدیم خدمات تنظیم األسرة في الوقت الر
دة المخاض في وح لّوالبن اتباعھ لتوفیر الكللنساء في الجناح الخاص بما بعد الوالدة؟ ما السبیل الذي یم

 والوالدة؟
 م غیرھم أالخدمة  ورة؟ ھل سیقوم نفس مقدمسم خدمات المشورة وتنظیم االیقدقوم حالیاً بتمن الذي ی

في مجال تقدیم  اتخدمال يبعد الوالدة مباشرة؟ ما ھي خبرات مقدم لّولببتقدیم خدمات تركیب ال
 ؟لّولبالمشورة وطرق تركیب ال

  ؟ ھل في العیادة تي یضعن في ھذا المرفقالحمل السیما الال أثناء خدماتالتحصل النساء على ین أمن
لیة التي ھنالك شبكة خارجیة من المراكز الصحیة تقوم بذلك؟ ما اآلأن  التابعة لنفس المرفق الصحي ام

ابالغ موظفي ھذا المرفق الصحي عن اختیار المرأة لوسیلة من وسائل منع الحمل بعد أو  یتم توصیل
 الوالدة؟

 

تتطلب عملیة تقدیم 
خدمات تركیب 

بعد الوالدة  لّوالبال
مباشرة القیام بالتنسیق 

والتعاون الجاد بین 
مقدمي خدمات 

 أثناءالرعایة الصحیة 
وبعد  أثناءالحمل و

الوالدة في كال من 
لمجتمع والمرافق 

 حیةالص
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  أثناءن لم یتلقین خدمات الرعایة الصحیة مّ أتي عدد كبیر من النساء الالتي یضعن في ھذا المرفق میھل 
صحیة الرعایة التقدیم المشورة لھن بشكل یختلف عن النساء الالتي تلقین أو  الحمل؟ وھل سیتم معاملتھن

 في ھذا المرفق؟
  ؟ في بعد الوالدة لّولبتركیب الل شھریاً توقع ؟ ما ھو العدد الماالمھاتحاالت ما ھو الحجم الحالي لعدد

ة كلینیكیالخدمة المدربین الحفاظ على مھاراتھم اإل وكیف یستطیع مقدمفالعدد متدني أو  الحجمأن  حال
 ؟لّوالبطریقة تركیب الأو  تقنیة بشأن

 ت الوالدات لمریضات؟ ما ھو النظام المتبع في االحتفاظ بسجالالیة المتبعة في االحتفاظ بسجالت ما اآل
 من مكونات نظام االحتفاظ بالسجالت؟أي  والزیارات الخاصة بتنظیم األسرة؟ ھل تتشابھ

 تركیب  عقببعد مغادرتھا للمرفق الصحي  المرأةعلومات التي ستحصل علیھا نوع المأو  ما طبیعة
 لھا بعد الوالدة؟ لّولبال

 
 لّوالبیة في تقدیم خدمات تركیب الحراء المرافق الصبالحسبان سیساعد مدھذه العوامل ان التخطیط الدقیق واخذ 

 .ھا بنجاحئبعد الوالدة مباشرة  وارسا
 

تكون  لّولبوذلك ألن معدالت طرد ال مباشرةً بعد خروج المشیمة أو  الوالدة القیصریة أثناء لّولبیفضل تركیب ال
بعض المرافق الصحیة توجد مع ذلك مالءمة للمرأة و كثر، وھذا التوقیت الزمني ھو األأخرىاوقات أي  أقل من

ذات التجھیز الجید والتي تستطیع تقدیم ھذه الخدمات للنساء في قسم ما بعد الوالدة خالل االوقات المبكرة التي تلي 
 /مراجعة واستعراض احتیاجات جناحالوالدة، ففي ھذا السیاق یمكن للمستشارین المؤھلین ومقدمي ھذه الخدمات 

النساء من وسائل ومتطلبات تنظیم األسرة وتوفیر الرعایة المطلوبة بشكل احتیاجات لوالدة وما بعد ارعایة قسم 
 .مخطط ومنظم

 

 بعد الوالدة  لّوالبمعاییر خدمات تركیب اللالحد األدنى 
 بعد الوالدة ما یلي: لّوالباالمنة والفعالة لتركیب ال الحد األدنى من معاییر تقدیم الخدماتیتضمن 
  بعد  لّولببرنامج تركیب ال: یعد ھذا األمر بالغ األھمیة إلنجاح القائم على المعرفةأو  روسالمدالطلب

، فجمیع الفئات من النساء واألسر والمجتمعات بحاجة لمعلومات دقیقة ومفھومة تقدم لھم في الوالدة
ار المدروسة بعد الوالدة مباشرة حتى یتمكنوا من اتخاذ القر لّولباالوقات المناسبة حول تركیب ال

مثل ھذه المعلومات قد یتم الحصول أن  والمستنیر حول خیارات وسائل تنظیم االسرة بعد الوالدة، ومع
علیھا عن طریق التعلیم الجماعي واإلرشاد الفردي التي تستھدف المستفیدین من خدمات تنظیم االسرة 

وحمالت وسائل اإلعالم والعاملین  أخرىمكن تقدیمھا من خالل خدمات صحیة من المأنھ  بعد الوالدة اال
عضھم بالتوصیات التي یقدمھا األقران لأو  النصائحعبر أو  في مجال الصحة المجتمعیة/ والمتطوعین

بعد الوالدة مما  لّوالبتركیب الب یرغبنالطلب یساعد على استمراریة تدفق النساء الالتي أن  البعض كما
 قدراتھم المھاراتیة وتطویر كفاءتھم. علىون حافظیجعل مقدمي الخدمات یؤدي إلى 

 تیة: مكان لتقدیم رعایة المرضى الخارجیین في مجال واالشیاء اآل مور: تتمثل في وجود األالبنیة التحتیة
مكان أو  التشخیص والفحص لما قبل الوالدة وتقدیم المشورة والمتابعة والتقییم بعد الوالدة؛ ومساحة

بعد خروج المشیمة؛ وكذلك  لّولببحیث تتم فیھ الوالدات وعملیة تركیب الالوالدة،  أثناءلتقدیم الرعایة 
قسم خدمات ما بعد الوالدة حتى یتم تركیب أو  في جناحأو  لمعالجة بالقرباوجود غرفة للفحص/ 

 مباشرة بعد الوالدة. لّوالبال
 :قدمیھا علیھا  سنادإلجزء أو  طاولة للوالدة/ لفحص المرأة مع قطعة المستلزمات/ والمعدات الكافیة

ملقط كیلي  :خر طویل (على سبیل المثالآالحلقة و ومثل منظار سیمز والمشبك ذ لّولبدوات تركیب الأو
(باسم تجاري  معقمة وقفازات معقمة؛ محالیل مطھرة مثل محلول الیود البوفیدون فوط)؛ والمشیمي
في  لّوالبسالفون وھیبیكلنس وال دینامحلول الكلورھیكسیدین جلوكونات (باسم تجاري بتأو  بتداین)

 عبواتھا المعقمة.
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بعد الوالدة مباشرة" والتي تم  لّولباطقم تركیب المن وجود "بعد الوالدة  لّوالبوسیستفید برنامج تركیب ال
 .اتجراءتجھیزھا مسبقا ولفھا في علب معقمة، االمر الذي یعزز من سالمة وكفاءة ھذه اإل

 
 :األطباءالطبیباتأو  ة مثل القابالتكلینیكیلك في ما یسمى بمقدمي الخدمات اإلیتمثل ذ الكادر الوظیفي / 

استمرار عند النساء الالتي بمنتظم و متواجدین بشكلٍ  نالذین یكونو/ الممرضین الصحیین الممرضاتأو 
خدمات  الكفاءة في تقدیمو القدرات المھاراتیةالوالدة والذین تم تدریبھم الكتساب أو  في مرحلة المخاض

تقنیات أو  بعد الوالدة مباشرة بما في ذلك تقدیم المشورة والوقایة من العدوى وطرق لّوالبتركیب ال
 .لّولبالمضاعفات التي یسببھا الأو  ثار الجانبیةاآلومعالجة النساء من  لّوالبتركیب/ إزالة ال

 :مات فیما بین مقدمي الرعایة یتمثل في وجود نظام تواصل وتبادل المعلو تنسیق تقدیم الرعایة الصحیة
لوحدات ااالقسام المختصة بخدمات ما بعد الوالدة وأو الوالدة والمخاض  أقسامالحمل و أثناءالصحیة 

 .التي تقدم خدمات رعایة ما بعد الوالدة في العیادات الخارجیة

 لتي ذكرت أعاله لجمیع العناصر والنقاط ا یتمثل ذلك في ایجاد تكامل وترابط كافٍ  :االنظمة االداریة
بحیث یتم تقدیم الخدمات على نحو یضمن استمراریة تقدیم الرعایة الصحیة والمشورة الجیدة 

 .والمتابعة الطبیة الكافیةااللتھابات والممارسات الھادفة الى الوقایة من 
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 بعد الوالدة مباشرة  لّولبتقییم خدمات تركیب الستخدام معاییر األداء لا
المشتملة على تنفیذ المھارة أو مجموعة من المھارة إلى ء الى تقسیم المھام والمسئولیات تھدف معاییر األدا

معیار من عدمھ عن طریق استخدام أداة ال إنجازخطوات التي یمكن مالحظتھا، بحیث یمكن التحقق ما إذا تم 
 وني ذاتي یستخدمھ مقدمدلیل ارشادي تمكی بمثابةتكون ھذه األداة أن  مرجعیة، ویمكنالقائمة معدلة بنسق ال

بعد الوالدة بجودة  لّولبخدمات تركیب التنفیذ  واستمرارالخدمات والمشرفین و مدراء البرنامج في عملیة تأسیس 
 عالیة. 

 
  بعد الوالدة  لّولبمعاییر األداء الخاصة بخدمات تركیب التقییم باستطاعة مقدمي الخدمات استخدام اداة

مكانیة استخدام ھذه إعن  داء زمالئھم، فضالً أأو  كلینیكيوتقییم ادائھم اإل ) كوسیلة لتطویر)ي((الملحق 
 .االداة كوسیلة من وسائل المعینات الوظیفیة

 محددة والمفصلة للقیام بالرقابة على الالطرق أو  یمكن للمشرفین استخدام أداة التقییم كإحدى الوسائل
تعطیھم المجال في تقدیم تغذیة راجعة أن  ن الممكنبعد الوالدة وم لّوالبعملیة تقدیم خدمات تركیب ال

أو  تفید مقدمي الخدمات والمدراء المعنیین عن ما یتم تنفیذه بشكل جید والمجاالتمن شأنھا أن محددة 
 . كبرأ ھتماماالمناطق التي قد تحتاج إلى 

 لي المدیریات/ ان التقییم المتسلسل لألداء ومقارنة ذلك مع المعاییر یعطي مدراء البرامج ومسؤو
مقارنة لتقییم أداء  إجراءالخدمات وتمكینھم من تنفیذ المحافظات مع مرور الوقت الفرصة لمراقبة جودة 

 . المرافق بطریقة قابلة للقیاس الكمي

 نظام حفظ السجالت 
في أو  الرحمي تدوین عدة مالحظات في ملف المرأة الطبي لّولبیجب على مقدمي الخدمات بعد تركیب ال

مر نفسھ في حال عودة المرأة ، وینطبق األلّوالبتركیب الأو  الملفات الخاصة بتدوین عدد الوالداتأو  سجالتال
وقت كان، یتم الرجوع الى مثل ھذه أي  مشكلة فيأي  اكتشافأو  ففي حال وجود ،الكشف الطبيأو  للمراجعة

د تم ارفاق استمارة كمثال لجمع البیانات السجالت والملفات بھدف معرفة العوامل وراء حدوث تلك المشكلة، وق
 .)ك(في الملحق 

المھمة في مسألة تأسیس وانشاء برنامج ناجح لتقدیم خدمات تركیب  مورتعتبر عملیة االحتفاظ بالسجالت من األ
 لّولبل، وذلك ألن المعاییر التي تتبعھا النساء في اختیار وسائل تنظیم االسرة وطریقة تركیب ابعد الوالدة لّوالبال

یؤثر ذلك على نجاح البرنامج أن  وبالتالي فمن المحتمل لّولبلالتلقائي طرد الترتبط بشكل مباشر مع معدالت 
فسیكون بمقدور ، لّولبلكلي الأو  جزئيالطرد بسبب العدن الالتي یلنساء  عددزیادة في  تبینوإذا  .عام بشكلٍ 

 لّولبھا في السجالت في االوقات التي تم فیھا تركیب المقدمي الخدمات الرجوع الى المالحظات التي تم تدوین
الصعوبات التي واجھھا  كذلك(فعلى سبیل المثال یمكن الرجوع الى نتائج الفحوصات والتشخیصات في حینھا و

المتابعات الطبیبة قد تزود مقدمي  أثناءبنفس الشاكلة فالمالحظات التي تم تدوینھا و )، آنذاك مقدمي الخدمات
ففي كلتا و لّوالبالصعبة في تركیب الأو  بمعلومات تساعد في الخروج برؤى مھمة عن السبل الناجحةت االخدم

مدراء المشرفین على البرامج الفرصة النظمة حفظ السجالت والملفات الطبیة للمرضى أالحالتین تعطي عملیة و
وتقییم النساء المستفیدات ومن ثم تحدید  لّولبب الیركقام بتلمعرفة والتحقق من الممارسات التي تمت من قبل من 

 . تعدیالت ذات الصلةأو  تغییراتأي  جراءكان ھناك ضرورة إلإذا  ما

 
 
 

 الوالدات بین الصحیة بالمباعدة الخاصة األساسیة النقاط )أ(الملحق 
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 Appendix A 
 

 رغبت التي للمرأة بالنسبة 
 بعد الحمل حصول في

طفل انجاب  

 رغبت التي مرأةلل بالنسبة
  بعد لحملا حصول في

 اإلجھاضاإلسقاط أو 
 القسري

 الالتي للفتیات بالنسبة
 حصول في یرغبن
 سن في وھن الحمل

)عام 18˃( المراھقة  

 خصوبة عودة
 اإلنجاب

في حال أنِك ال ترضعین 
طفلك رضاعة طبیعیة مطلقة 
فمن المحتمل ان تعود 
خصوبة االنجاب (حصول 

 6 إلى 4في غضون  الحمل)
 الوالدة. من أسابیع

 
 

في حال أنِك ال ترغبین في 
، بجب البدء في الحمل مجدداً 

وسائل استخدام أي وسیلة من 
 من اختیارك تنظیم األسرة

في أقرب وقت بعد  أنت
 .الوالدة

قد تعود خصوبة االنجاب 
خالل فترة  (حصول الحمل)

قصیرة جداً تمتد الى أسبوعین 
 اإلسقاطحدوث  فقط من بعد

 .او اإلجھاض القسري
 
 
 

ال أنِك ال ترغبین في في ح
، علیك استخدام الحمل مجدداً 

وسائل تنظیم أي وسیلة من 
 أنت من اختیارك األسرة

او  اإلسقاط مباشرةً بعد
 اإلجھاض القسري.

 

الرضاعة 
الطبیعیة 
   المطلقة 

إن اتباع المرأة للرضاعة 
المطلقة ولمدة تصل  الطبیعیة

حول ت بعد الوالدة أشھر 6 لــ
االنجاب.  دون عودة خصوبة

أما في حال أنِك تتبعین 
الرضاعة طریقة استخدام 

 الطبیعیة كوسیلة لمنع الحمل
(والتي تنطبق فیھا المعاییر 

فقد تعود  ،)األساسیة الثالث
خصوبة االنجاب في حال 

 :التالیة حدوه أي من الحاالت
 6 اصبح عمر الطفل •

 أشھر.
لم تعودي ترضعین  •

 طبیعیة رضاعةطفلك 
 مطلقة.

 دورة الشھریة نزول ال •
 
 

في حال أنِك ال ترغبین في 
، بجب البدء مجدداً  الحمل

استخدام أي وسیلة من ب
من  وسائل تنظیم األسرة

فوراً عند  أنتِ  اختیارك
اإلخالل بأي من المعاییر 

 السابقة.
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 رغبت التي للمرأة بالنسبة 
 بعد الحمل حصول في

طفل انجاب  

 رغبت التي مرأةلل بالنسبة
  بعد لحملا حصول في

 اإلجھاضاإلسقاط أو 
 القسري

 الالتي للفتیات بالنسبة
 حصول في یرغبن
 سن في وھن الحمل

)عام 18˃( المراھقة  

المباعدة بین 
 الوالدات

من اجل الحفاظ على صحتك 
علیِك طفلِك، وصحة 

 شھراً على 24لمدة  االنتظار
 5من  ولكن لیس أكثر، األقل

محاولة الحمل قبل  سنوات
 .مرة أخرى

 
 

في حال أنِك ال ترغبین في 
، علیِك استخدام الحمل مجدداً 

وسائل تنظیم أي وسیلة من 
 أنتِ  من اختیارك األسرة

 .خالل تلك الفترة الزمنیة

من اجل الحفاظ على صحتك، 
أشھر   6علیِك االنتظار لمدة 

الحمل  ولةقبل محا على األقل
 .أخرىمرة 

 
 
 
 

في حال أنِك  ال ترغبین في 
، علیك استخدام الحمل مجدداً 

وسائل تنظیم أي وسیلة من 
 أنتِ  من اختیارك األسرة

 .خالل تلك الفترة الزمنیة

 وصحة صحتك اجل من
 االنتظار علیك طفلك،

 18 الـ سن تبلغي حتى
  .لتحملي المحاولة قبل

 
 

 ترغبین الأنِك   حال في
 علیك ،مجدداً  الحمل في

 من وسیلةأي  استخدام
 من األسرة تنظیم وسائل

 أن إلى أنتِ  اختیارك
 الثامنة) 18( سن تبلغین
 .عشر
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 الوالدة بعد االسرة تنظیم بوسائل الخاصة لتقدیم المشورة الوظیفیة المعینات): ب( حقلالم
 الوالدة بعد رةاالس تنظیم وسائل سمات —المشورة تقدیم دلیل: الوظیفیة المعینات

 منع وسیلة
 الحمل

 تفیداتالمسب ةالخاصعتبارات االتقییم / ال العیوب المزایا

 لّولبتركیب ال
  الوالدة بعد

 متوفر بعد الوالدة مباشرة دون أي تأخیر •
الذي یتم تركیبھ لیس مباشرة بعد  لّولبشبیھ ل •

 الوالدة:
  99>فعالیتھ % 
  بمجرد ازالتھ تعود خصوبة االنجاب

  فوراً 
 حمایتھ ومفعولة قصیر أو طویل االمد 
   ال یتطلب أي تجھیزات/ أدوات إضافیة

أو عمل أي إجراءات من قبل المستفیدة 
 سنة) 12(صالحیتھ تمتد لغیایة 

یقلل من كافة احتماالت حدوث الحمل خارج  •
 الرحم (عن طریق منع الحمل)

تكون الدورة الشھریة مؤلمة  ناحتمال أ •
لطمث السیما في أكثر وبكمیة أكبر من ا

الدورات الشھریة القلیلة االولي، وغالباً 
ما تقل ھذه االعراض بشكٍل ملحوظ 

 بالنسبة للنساء بعد الوالدة
 خطورة الطرد مرتفعة نسبیاً  •
المركب بعد فترة زمنیة من  لّولبكال •

الوالدة فھو ال یوفر أي وقایة من 
األمراض المنقولة جنسیاً، بما في ذلك 

 عة البشریةفیروس نقص المنا
المركب بعد فترة زمنیة من  لّولبكال •

 الوالدة، فھو یتطلب إجراءات إكلینیكیة

 غیر مناسب للنساء الالتي لدیھن: •
 سرطان في عنق الرحم أو مرض األرومة الغاذیة 
 (مثل األورام اللیفیة والحواجز الرحمیة) التشوھات الرحمیة 
 ارتفاع مخاطر وجود مرض السیالن/ الكالمیدیا 
 اإلیدز وتعاني من وعكة صحیة أو ال تخضع حالیاً  مرض

مضادة لفیروسات النسخ ال (القھقریة) عقاقیربالللعالج 
 العكسي

غیر مالئم للمرأة بعد الوالدة التي لدیھا بعض الحاالت المرضیة  •
 لمخاض والوالدةا الناجمة من

 ساعة من الوالدة. 48یجب تركیبھ خالل  •

أقراص 
 البروجیستین

  فقط

 قبل األمھات من  تفعالیة إذا ما استخدمأكثر  •
 الالتي یمارسن الرضاعة الطبیعیة 

 تقریباً % 99لى یتھا إتصل فعال •
بعد التوقف عن فوراً تعود خصوبة االنجاب  •

   استخدامھا

 یجب تناول حبوب منع الحمل یومیاً  •
 وفي نفس الموعد

  الطمثقد تتعرض المرأة للتغیرات في  •
راض المنقولة ال توفر أي وقایة من األم •

، بما في ذلك فیروس نقص جنسیاً 
 المناعة البشریة

 غیر مناسبة للنساء الالتي: •
 لدیھن تلیف كبدي أو األمراض الكبدیة النشطة 
 تتناول أدویة لمرض السل أو التشنجات العصبیة 
  لدیھن جلطات في الساقین أو الرئتین حالیا 
 لدیھن تاریخ طبي لسرطان الثدي 

 .قبل الخروج من المنشأة الطبیة عة منھابمجمو التزویدیجب  •
 أسابیع بعد الوالدة . 6ینبغي على المرأة البدء بھا خالل  •

 
نتقال بعض األمراض امنع الحمل و  إمكانیة •  اتالواقی

 (بما في ذلك فیروس االیدز) المنقولة جنسیاً 
استخدامھا بمجرد استئناف الزوجین  إمكانیة •

الحصول علیھا  كانیةإمضرورة توفر  •
 االمدادات السلعیة  مع

 %85الفعالیة قد تصل الى حوالي   •

  معاشرة زوجیةیجب استخدام الواقي في كل  •
 معاشرة زوجیةیجب وضعھ بشكل صحیح في كل  •
 .الخروج من المنشأة الطبیةقبل  بمجموعة منھا التزوید یجب •
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 الوالدة بعد رةاالس تنظیم وسائل سمات —المشورة تقدیم دلیل: الوظیفیة المعینات

 منع وسیلة
 الحمل

 تفیداتالمسب ةالخاصعتبارات االتقییم / ال العیوب المزایا

 . المعاشرة الزوجیة
تعقیم المرأة 

(ربط االنابیب 
 )الرحمیة

  الوالدة بعد

 من وسائل تنظیم األسرة الدائمة  •
 %) 100% ( لیست 99>الفعالیة  •
، مع ندرة المضاعفات عملیة سھلة جداً  •

 الخطیرة 

ال توفر أي وقایة من األمراض المنقولة  •
، بما في ذلك فیروس نقص جنسیاً 

 المناعة البشریة
 تتطلب إجراء عملیة جراحیة •

نجاب المزید إفي للنساء الالتي لدیھن الیقین الكامل بعدم الرغبة  •
 من األطفال

 یجب تجھیز المستشفى الذي سیتم فیھ اجراء العملیة الجراحیة •
 أیام بعد الوالدة . 7ھا في أول ئیمكن اجرا •

استخدام 
الرضاعة 
الطبیعیة 
لمنع كوسیلة 
الحمل 

)LAMِ( 
 

كافة  تشجیع
األمھات على 

 ممارسة الرضاعة
 الطبیعیة

دیثي لألم واألطفال ح ةجیدووسیلة مفیدة  •
 الوالدة

انطباق % في حال 98.5لى إة یتصل الفعال •
 المعاییر الثالثة جمیع 

 ال توجد آثار جانبیة •
 بعد الوالدة البدء فوراً  •
 و متطلبات إضافیةأال توجد أي مستلزمات/  •

ال توفر أي وقایة من األمراض المنقولة  •
، بما في ذلك فیروس نقص جنسیاً 

 المناعة البشریة
یر االمد وسیلة ذات مفعول قص •

 أشھر 6لى إوموثوق بھا لمدة تصل 

 ة:تیالثالثة اآل / الشروطالمعاییر كافة تحققتفعالة إذا  •
 سواءً كلما شاء الرضیع الرضاعة الطبیعیة المطلقة تقدیم  )1

أو سوائل  أطعمةأي  هفي الیل او النھار، مع عدم اعطاء
 أخرى 

 لم تعد الدورة الشھریة بعد )2
  أشھر 6ن م أن یكون عمر المولود أصغر )3

االنتقال إلى وسائل اخرى لمنع الحمل إذا لم یتم االیفاء بأي من  •
 عالهأالثالثة المعاییر 

 

  الرجل تعقیم
(استئصال 

األسھر 
Vasectomy( 

 من وسائل تنظیم األسرة الدائمة  •
 %) 100% ( لیست 99الفعالیة > •
، مع ندرة المضاعفات عملیة سھلة جداً  •

 الخطیرة
 خول المستشفىالعملیة ال تتطلب د •

ال توفر أي وقایة من األمراض المنقولة  •
، بما في ذلك فیروس نقص جنسیاً 

 المناعة البشریة
تتطلب إجراء عملیة جراحیة في  •

 العیادات الخارجیة 

لألزواج الذین لدیھم الیقین الكامل بعدم الرغبة في المزید من  •
 األطفال

  تاریخ العملیةأشھر من  3تأثیرھا یبدأ بعد  •
 ھا في أي وقتؤاجرایمكن  •
 ال یؤثر على الرجل من حیث الباءة •
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الملحق (ج): معاییر األھلیة الطبیة الخاصة بتركیب 
 gبعد الوالدة لّوالب/ تركیب اللّوالبال

 
  1حاالت الفئة 

 حالةتستخدم الوسیلة في أي 
 2حاالت الفئة 

 تستخدم الوسیلة بصفة عامة

 بعد خروج المشیمة مباشرة أو أثناء الوالدة القیصریة 
  أسابیع  4بعد الوالدة بأكثر من 
  ساعة 48بعد الوالدة بأقل من 
  عام 20العمر: أكبر من 
 والدة واحدة أو أكثر 
  غزارة في عدم انتظام الحیض (النزیف الرحمي) دون

 الحیض
 نة للحمل خارج الرحمحالة مزم 
 التدخین 
 (السمنة) البدانة 
 عوامل خطرة على أمراض القلب واألوعیة الدمویة 
 ارتفاع ضغط الدم أو سوابق في ارتفاع ضغط الدم 
 (ًفي وقٍت سابق أو حالیا) أمراض تخثر الدم 
 فرط شحمیات الدم 
  المصحوبة بالمضاعفاتالقلب غیر صمامات أمراض 
 (أي نوع) الصداع 
 الصرع 
 الكتئابا 
 أورام المبایض الحمیدة 
 أورام عنق الرحم 
  حمیدة أو سرطان الثديالأمراض الثدي 
  لمضادات الحیویة أو مضادات التشنجاتلالنساء تناول 
  أمراض الغدة الدرقیة أو الكبد أو المرارة أو مرض

 السكري
 المالریا 

  العمر: من بدء نزول الحیض وحتى أقل من
 عام 20

 عدم الوالدة 
 النزف المھبلي الغزیر أو لفترات طویلة 
  أمراض صمامات القلب المصحوبة

 بمضاعفات
استخدم المضاد الحیوي للوقایة قبل  مالحظة:[

التي لدیھا أمراض صمامات  التركیب عند المرأة
 القلب]

  مرض الذئبة عند استخدام األدویة المثبطة
 للمناعة

 انتباذ بطانة الرحم 
  حالة مزمنة ألمراض الحوض االلتھابیة

 (المتبوعة بالحمل)
  ارتفاع مخاطر اإلصابة بفیروس نقص

 المناعة البشریة (االیدز)
  النساء المصابات بفیروس نقص المناعة

دز) ویتعاطین یخضعن حالیاً البشریة (االی
مضادة ال (القھقریة) عقاقیرللعالج بال

 لفیروسات النسخ العكسي
  في حالة اإلصابة باألنیمیا (فقر الدم) (الناجم

 عن الثالسیما أو نقص الحدید)

g  (األجھزة الرحمیة) بشكل عام فإن  لّوالببالرغم من تحدیث معاییر األھلیة الطبیة في السنوات األخیرة لتقدیم إرشادات واضحة حول استخدام ال
) بعد الوالدة محدودة وبناًء علیھ فمن الضروري االطالع على معاییر األھلیة الطبیة والبلّ المعلومات الدقیقة حول تركیب األجھزة الرحمیة (ال

مالئمة أو غیر مالئمة. في  لّوالبفي فترة ما بعد الوالدة وكذلك التوسع في قائمة الحاالت التي یتضح فیھا ما إن كانت ال لّوالبالمتعلقة باستخدام ال
ركز على ھذه المعاییر یالثاني فإن الفحص  لّوالبوالمعتمدة بشكل كبیر أثناء استخدام الالمعاییر العامة لى یشمل ع األوليحین أن تركیز الفحص 

 .)بالخط العریضالتي تظھر و( بشكل موسع
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 مرض السل غیر الحوضي 
 مل)تاریخ أمراض الحوض االلتھابیة (المتبوعة بالح 
  اتبما في ذلك العملیفي وقت سابق جراحة الحوض 

 القیصریة السابقة
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 3حاالت الفئة 
إال إذا كانت  بصفة عامة یجب أّال تستخدم الوسیلة

الوسائل األخرى األكثر مالئمة غیر متاحة أو غیر 
 مقبولة

 4حاالت الفئة 
 ال یجب أن تستخدم الوسیلة

  ساعة بعد الوالدة وأربعة أسابیع 48ما بین 
  المشیمةالتھاب 
  ساعة 18لمدة تزید عن ألغشیة مطول لتمزق 
  جروح شدیدة في األعضاء التناسلیة، فالتركیب في

[مالحظة: ة قد یؤدي إلى تمزق الترقیعات*. ھذه الحال
ینطبق ھذا على التركیب في الیوم األول أو الثاني بعد 

 الوالدة فقط]
  اإلصابة بفیروس نقص المناعة البشریة مع عدم تتناول

أو عدم الحصول على لفیروسات ل ةمضاداألدویة ال
 الرعایة الطبیة

  السیالن وارتفاع المخاطر الفردیة لإلصابة بالكالمیدیا
(كأن یكون لدى الزوج في الوقت الحالي خراج قیحي 

 )جنسیاً تنتقل عدوى أو 
 اإلصابة بسرطان المبایض 
 حمیدالداء األرومة الغاذیة اإلصابة ب 
  اإلصابة بمرض الذئبة مع النقص الشدید في الصفائح

 الدمویة

 اإلنتان النفاسي 
 التھاب بطانة الرحم بعد الوالدة 
 دة نزیف مستمر بعد الوال 
 (البیّن أو االشتباه بالحمل) الحمل 
 النزیف المھبلي غیر المفسر 
  وجود أمراض الحوض االلتھابیة والسیالن

 والكالمیدیا في الوقت الحالي
 (أو ما یشبھ القیح) الخراج القیحي الشدید 
 تشوه تجویف الرحم 
 داء األرومة الغاذیة الخبیث 
 إصابة الحوض بالسل المعروف 
 لجھاز التناسلي (عنق سرطان ااإلصابة ب

 الرحم أو بطانة الرحم)

 
الً لذلك * لم یتم ذكر ھذه الحاالت على وجھ الخصوص في معاییر األھلیة الطبیة لمنظمة الصحة العالمیة ومع ذلك فإن إدراجھا یعتبر تفسیراً معقو

 المنشور.
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الملحق (د): المستلزمات واألدوات المطلوبة لخدمات 
 الوالدةبعد  لّوالبتركیب ال

 

 رعایة/ تقدیم المشورة للحوامل
  نماذج لوسائل منع الحمل مثل الوسائل المرئیة

 أثناء تقدیم المشورة
 بعد الوالدة لّولبشرح توضیحي حول تركیب ال 
  المعینات الوظیفیة في تقدیم المشورة حول

 ))ببعد الوالدة (الملحق ( لّولبتركیب ال
 والدةبعد ال لّولبتركیب الالبطاقة الخاصة ب 

ویعطى للمرأة التي بإمكانھا إحضاره أثناء 
 الوالدة.

  ختم أو لتسجیل وسیلة تنظیم األسرة التي تم
 اختیارھا على بطاقة رعایة الحوامل

 
التركیب بعد نزول المشیمة أو أثناء الوالدة 

  hالقیصریة
  مواد تقدیم المشورة (كالمذكورة أعاله) إذا لزم

 األمر
 ما قبل التركیب  المعینات الوظیفیة لفحص

 ))ھـ(الملحق (
 :طاولة أو وعاء المستلزمات واألدوات 

 ) سم) للتركیب 33ملقاط مشیمي طویل 
 ملقاط حلقي لمسك عنق الرحم 
  أداة مباعدة العضالت أو منظار سیمز الطبي

  (للفحص المھبلي)
 شاش التضمید/ لفات القطن 
  ،محلول تطھیر مثل یود البوفیدون (أي

رھیكسیدین جلوكونات (أي بتادین) أو الكلو
 سافلون  أو ھیبسلیز)

  ِالقفازات المعقمة أو المطھرة بمستوى عال 
 في عبوتھ المعقمة لّولبال 
 ) 2الفوط المعقمة عدد( 
 ) كنموذج جمع البیانات (الملحق(( 

 
  التركیب في وقت مبكر بعد الوالدة

  مواد تقدیم المشورة (كالمذكورة أعاله) إذا لزم
 األمر.

  المعینات الوظیفیة كفحص ما قبل التركیب
 ))ھـ(الملحق (

  طاولة أو صینیة المستلزمات واألدوات
 (كالموضحة أعاله)

 عاِل  القفازات المعقمة أو المطھرة بمستوى 
 في عبوتھ المعقمة لّولبال 
 ) 2الفوط المعقمة عدد( 
 ) كنموذج جمع البیانات (الملحق(( 
 بعد الوالدة لّوالبالسجل الخاص بتركیب ال 
 بعد الوالدة  لّولببطاقة التعلیمات حول تركیب ال

لغرض إعطاءه للمرأة عند خروجھا من المنشأة 
 الطبیة.

 
 المتابعة

 كق (نموذج جمع البیانات (الملح(( 
 سجل المتابعة 
  مستلزمات عمل فحص المھبلي بالمنظار إذا لزم

 األمر:
 منظار سیمز أو كاسكو أو منظار جریفیز 
 ملقاط طویل 
 مقصات 

 أدویة لمعالجة األعراض الشائعة 
 ) ملي جرام)  400أقراص أیبوبروفین 
 أقراص الحدید 

h .لم نذكر ھنا المعاییر القیاسیة األخرى المستخدمة أثناء المخاض والوالدة 
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 بعد الوالدة لّوالبسجل تركیب ال 
 بعد الوالدة  لّولببطاقة التعلیمات حول تركیب ال

ة عند خروجھا من المنشأة لغرض إعطاءه للمرأ
 الطبیة.
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الملحق (ھـ): المعینات الوظیفیة إلجراء الفحص الثاني 
 بعد الوالدة لّوالبة بتركیب الالخاص

 ة:یعلیك التأكد من المعلومات اآلتیة حول المرأة وحالتھا اإلكلینیك لّولبأثناء التحضیر لتركیب ال
 

لغرض تنظیم  لّولبھل ال تزال ترغب بتركیب ال أسئل المرأة
 األسرة بعد الوالدة

  ال   نعم 

 وتأكد من أن: قم بمراجعة سجلھا الطبي

 وسیلة مناسبة لھا لّولبصھا األولي بأن الیبیّن فح   ال   نعم 

  حصلت على المشورة في مجال تنظیم األسرة قبل حدوث
أن ھنالك دلیل یفید بالموافقة ضمن أوراقھا  وفترة المخاض 

 أو

  ال   نعم 

 تتلقى المشورة اآلن خالل فترة ما بعد الوالدة   ال   نعم 

 وتأكد من أنھ ال وجود ألي من الحاالت اآلتیة:دتھا والو قم بمراجعة سیر مخاضھا

إذا كانت تنوي التركیب بعد خروج المشیمة أو التركیب أثناء الوالدة 
   ظھور أي من الحاالت التالیة: عدمالقیصریة فتحقق من 

 (أثناء الوالدة) التھاب المشیمة   نعم   ال 

  ساعة 18وجود تمزق في األغشیة لمدة تزید عن   نعم   ال 

 نزیف مستمر بعد الوالدة   نعم   ال 

فتحقق من أنھ إذا كانت تنوي التركیب في فترة مبكرة بعد الوالدة 
 ألي من الحاالت اآلتیة:ال وجود 

  

 اإلنتان النفاسي   نعم   ال 

 التھاب بطانة الرحم بعد الوالدة   نعم   ال 

 نزیف غزیر ومستمر بعد الوالدة   نعم   ال 

  جروح شدیدة داخل في األعضاء التناسلیة حیث أن التركیب
 في فترة مبكرة بعد الوالدة قد یؤدي إلى تمزق الترقیعات

  نعم   ال 

 نعم   ال   أن أدوات التعقیم متوفرة* تأكد
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 نعم   ال   متوفرة وفي متناول الید في قسم الوالدة.* لّوالبأن ال تأكد

ع مرب أيإذا وجد  
مؤشر في ھذا العمود 

قم بتأجیل تركیب 
وقدم للمرأة  لّولبال

معلومات عن الوسائل 
 األخرى

 جمیعإذا كانت 
المربعات في ھذا 
العمود مؤشرة 

فباشر بإجراءات 
 لّولبتركیب ال

 .زمنیة مناسبةعندما یصبح متوفر خالل فترة  لّولبالمعقمة فباشر بتركیب ال لّوالب* إذا لم تتوفر األدوات المناسبة أو ال
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الملحق (و): ملخص بالخطوات الالزمة لمعالجة وتعقیم األدوات واألصناف األخرى المستخدمة في 
 51بعد الوالدة لّوالبخدمات تركیب ال

 

 التعقیم التطھیر بمستوى عالِ  التنظیف أو الغسل التطھیر الصنف
 

الخطوة األولى في معالجة األدوات المتسخة 
نتقال مرض التھاب والتي تقلل من خطر ا

فیروس نقص المناعة و Bالكبد البائي 
 البشریة (االیدز)

إزالة كل ما یمكن رؤیتھ من الدم 
 وسوائل الجسم واألوساخ

الطریقة الموصى بھا للمعالجة 
وإبادة كل أنواع الفیروسات 

والبكتیریا والطفیلیات والفطریات 
 وبعض األبواغ الداخلیة 

لنھائیة والتي الطریقة البدیلة للمعالجة ا
تبید كل أنواع المیكروبات بما فیھا 

 األبواغ الداخلیة

سطح طاولة الفحص 
وأسطح المساحات 

 الواسعة األخرى

الغسل بالماء والصابون في حال  % 0.5تمسح بمحلول الكلور بتركیز 
 بقاء أي مواد عضویة بعد التطھیر

 لیس ضروریاً  لیس ضروریاً 

األدوات المستخدمة في 
 ھأو إزالت لّولبالتركیب 

(مثل المنظار المھبلي 
أداة  والملقاط الحلقي و

مباعدة العضالت/ 
 )المنظار المھبلي

% لمدة 0.5تنقع في محلول الكلور بتركیز .
عشرة دقائق قبل التنظیف ومن ثم تنظف أو 

 تغسل مباشرة.*
 

تغسل بالماء والصابون باستخدام 
فرشاة وتشطف بمیاه نظیفة وبعد 

یمھا تجفف بالھواء أو أن یتم تعق
 باستخدام فوطة ومن ثم یتم حفظھا.

  تعرض للبخار أو الغلي لمدة
 دقیقة 20

  التطھیر الكیمیائي عاِل
المستوى بالنقع في الكحول 

دقیقة والشطف بمیاه  20لمدة 
مغلیة والتجفف في الھواء قبل 

 استخدامھا أو تخزینھا.

 لمدة ساعة حتى بالحرارة جاف  تعقیم
درجة  170رارتھا إلى تصل درجة ح

 فھرنھایت)، أو 340مئویة (
  (االوتوكالف) توضع بوعاء التعقیم

 250درجة مئویة ( 121عند 
 kPa 106فھرنھایت) و عند ضغط 

(15 lb/in2)  دقیقة (أو  20لمدة
  دقیقة إذا كانت مغطاة) 30

األوعیة الخاصة 
 بتخزین األدوات

% لمدة 0.5تنقع في محلول الكلور بتركیز .
شر دقائق قبل التنظیف وتشطف أو تغسل ع

تغسل بالماء والصابون وتشطف 
بمیاه نظیفة وتجفف بالھواء أو 

 20غلي الوعاء مع الغطاء لمدة 
دقیقة أما إذا كان الوعاء كبیر جداً 

  التسخین الجاف لمدة ساعة حتى تصل
درجة مئویة  170درجة حرارتھا إلى 
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 في الحال.**
 

 فــ: باستخدام فوطة.
  یتم تعبئتھ بمحلول الكلور

 20% وینقع لمدة 0.5بتركیز 
 دقیقة.

 اه ثم یتم غلیھ لمدة یشطف بالمی
دقیقة ویجفف في الھواء  20

 قبل استخدامھ.

 فھرنھایت)، أو 340(
  (االوتوكالف) توضع بوعاء التعقیم

 250درجة مئویة ( 121عند درجة 
 kPa 106فھرنھایت) و عند ضغط 

(15 lb/in2)  30(أو  دقیقة 20لمدة 
 دقیقة إذا كانت مغطاة)

 
 * إذا كانت غیر مغطاة فتستخدم في الحال وفي حالة تغطیتھا فباإلمكان تخزینھا لمدة أسبوع قبل استخدامھا.

 ت وتلف المنتجات المطاطیة أو القماشیة.%) وذلك لتقلیل نسبة التآكل والصدأ في األدوا0.5دقیقة وتركیز أكبر من  20** تجنب اإلفراط في تعریضھا للكلور لمدة طویلة (ألكثر من 

 
 الدلیل المرجعي لمقدمي خدمات تركیب اللّوالب 80



 Appendix G 
 

 لّولبالملحق (ز): المعینات الوظیفیة لخطوات تركیب ال
 باستخدام األدوات

 

التحدث مع المستفیدة أثناء 
 تنفیذ اإلجراء

اتباع ممارسات الوقایة/ منع  استخدام التقنیة اللطیفة "عدم اللمس" 
 حدوث العدوى

    
ة قد . التأكد بأن المستفید1

وأنھ قد قدم  لّولباختارت ال
 لھا المشورة. 

. إدارة المخاض والوالدة، 2
بما في ذلك المرحلة الثالثة 

 من المخاض.

. إجراء الفحص الثاني 3
والمتضمن فحص العجان 

 للتأكد من التمزقات.

. إذا لم یكن ھناك إي 4
إشكال، اسأل المستفیدة عما 

إذا كانت جاھزة لتركیب 
.لّولبال  

    
. إعداد وترتیب 5

المستلزمات واألدوات 
بجوارھا. لّولبووضع ال  

 
 
 

. رؤیة عنق الرحم 6
 باستخدام المنظار.

. تنظیف عنق الرحم 7
والرحم مرتین باستخدام 
 قطعة قطن في كل مرة.

. جر شفة عنق الرحم 8
الداخلیة باستخدام مالقط 

 حلقیة.

    
. فتح العبوة وأخذه 9

لقط.بالم لّولبال  
. إدخال الملقط الحامل 10

عبر فتحة عنق الرحم  لّولبل
إلى تجویف الرحم السفلي؛ 
وتجنب لمس المھبل وإبقاء 

 الملقط مغلق.

. االستمرار بإدخال 11
ووضع الید األخرى  لّولبال

 على بطن المستفیدة.

. "رفع" الرحم عن 12
طریق دفعة باتجاه رأس 

 *المستفیدة.
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والملقط  ولبلّ . تحریك ال13
تصاعدیاً باتجاه السرة حتى 

یتم الشعور بالرحم؛ 
والمتابعة في ظل وجود 
 مقاومة في تجویف الرحم.

. فتح الملقط وإطالق 14
في قاع الرحم. لّولبال  

. سحب الملقط بمحاذاة 15
 جدار الرحم.

. إبقاء الملقط مفتوح 16
 وإخراجھ ببطء.

ترك المستفیدة تأخذ قسطاً 
 من الراحة

تأكد من تقدیم رعایة ما بعد الوالدة بشكل تامال تقدیم التعلیمات لفترة ما بعد  
 التركیب

 

 لّولبالمھبلیة كي یسھل إدخال ال-والزاویة الرحمیة لرحملالجزء السفلي  تعدیللیدویة الاورة منتستخدم ھذه ال *
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 38,43لّولبالملحق (ح): اإلرشادات والتعلیمات الخاصة بإزالة ال
بسیط وال یصاحبھ الشعور  عبارة عن إجراء روتیني لّولبإزالة ال ما یكون عادةً 

 أو بناًء على رغبة المرأةسبب طبي ل لّولبال یتم إزالة ما إنباآلالم بشكل نسبي؛ و
 لّولبال بعد إزالة فوراً  جدید لّولباستخدام ھذه الوسیلة، یتم تركیب  التوقف عن في

وبعد تنفیذ  قبل وتقدیم الرعایة المناسب ء التقییمإجرا بذلك. ترغب إذا كانت، القدیم
ترغب  المرأة وعما إذا كانت اإلزالة السبب الكامن وراء، وھذا یعتمد على اإلجراء

 ممارسات یجب استخدام. باستخدام وسیلة مختلفةالبدء  أو آخر لّولببتركیب 
 الصحیحة. الوقایة/ منع حدوث العدوى

 
 لّولبال قبل إزالةما 
 لّولبإزالة اللطلب  األسباب التي دعتھاعن  مرأةال اسأل: 

 منھا؛  لّولبال)، یتم إزالة مطلقاً عن األسبابفصح لم تُ أو ( ألسباب/ ظروف شخصیة لّولبترغب بإزالة ال إذا كانت المرأة
 السبب. بغض النظر عنشاءت،  وقتاستخدام الوسیلة في أي  التوقف عن وذلك ألن للمرأة الحق في

 مناسب التقییم لإلجراء اخضعت قد یتم التأكد بأنھا )، یتھفعالعند انتھاء فترة ، (أي لّولبال ستبدالباترغب  مرأةإذا كانت ال
 مرة أخرى. لّولبحالیاً لیُركَّب لھا المؤھلة  ما إذا كانت لتحدید

  قد یتم التأكید بأنھا خطر) وبشكل نزول الحیض بغزارة ، الحمل :(مثالً  ألسباب طبیة لّولبال إزالةبترغب  كانت المرأةإذا
عملیات اإلزالة لیمكن اإلحالة . في ھذا الوقت لھا آمنیعد  لّولبإزالة ال ما إذا كان لتحدیدمناسب التقییم لإلجراء اخضعت 
 إذا لزم األمر.، الخاصة

  تحدیدساعد على ، وھذا سیلھاحیض  آخر دورة بدأتسأل متى ا، مختلفة وسیلة باستخدامالبدء في  ترغب كانت المرأةإذا 
 .مساندة طریقةاستخدام  ستحتاج إلى ما إذا كانت

  حسب االقتضاء: ،منھا لّولبالمتعلقة بإزالة ال اآلتیة النقاط الرئیسیةالتأكد بأنھا تعي وتفھم 
 "لّولبال إزالة بعدفوراً  مرة أخرىتتعرض لحدوث الحمل أن  یمكن". 
 " منع  ةلیوسباستخدام ء تبدعلى الفور أو اً آخراً لّولبِب كِّ رَ تُ ، یجب أن مجدداً  ترغب بالحملنت ال اكإذا

 ."ىخرأ
 " لّوالبال بین فترة راحةال یقتضي األمر وجود". 

 األمراض المنقولة جنسیاً  ضدوحاجتھا للحمایة اإلنجابیة  أھدافھا مراجعة. 
  إذا كان ذلك مناسبا، منع الحمللمختلفة  وسیلة على اختیارمساعدتھا. 
 

 لبلّوال إزالة
 :نفیذ الخطوات اآلتیةتل " وبصورة معقمة بالكامللمسال "عدماللطیفة  تقنیةال استخدام
 :المستفیدة : إعداد1الخطوة 

 ما حسب الطمأنینة خلق جو من و األسئلة ھا على طرحوتشجیع للمستفیدةاإلجراء  لمحة موجزة عن تقدیم
 .الحاجةتقتضیھ 

 حال شعورھا بأي ألم. تتحدثھا بأن تذكیر 
 

 .الیدینعلى مطھرة بمستوى عاِل  فحص أو قفازات جراحیةإلجراء ال/ نظیفة  ةضع قفازات جدیدو: 2لخطوة ا
 

 

: بالنسبة إلجراءات مالحظة
 (وخاصةً  الروتینیة اإلزالة

)، لّولبال في حالة استبدال
من السھل إزالتھ  قد یكون

 عندما نزول الحیض أثناء
، ومع ذلك. یلین عنق الرحم

في أي وقت  یمكن إزالتھ
 الدورة الشھریةفترة  خالل

 تحیض). طالما والمرأة(
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 .لّولبال وخیوط عنق الرحمورؤیة ) معقمأو (بمستوى عاِل  مطھر منظار إدراج :3الخطوة 
 ط( (الملحق لبلّوإدارة الحالة الخاصة بفقدان خیوط الغیر مرئیة، یتم تنفیذ  لّولبلو كانت خیوط ال(.( 
 

 مطھر المناسب: الر عنق الرحم والمھبل بیطھت: 4الخطوة 
 تنظیف ل أو أكثر یود البوفیدون أو والكلورھیكسیدین) مرتین :(مثلبشكل كامل  ةمناسباستخدام المطھرات ال

یس لدى أنھ لتأكد یتم ال، البوفیدونیود  إذا تم استخدام) المھبل. إلى خارج من داخلمسح ال(عنق الرحم 
 .المحلولأ عمل تان كي یبددقیق )2لمدة ( واالنتظار الیود حساسیة منالمستفیدة 

 

 :لّولبقبل إزالة ال المستفیدة فوراً : تنبیھ 5الخطوة 
  ُا التنفس بعمق وبشكل بطيء وأن تسترخينھمطلب ی. 
  مر طبیعيذا األوھبعض التقلصات االنزعاج وب شعرتقد  أنھاتُخبر. 

 
في ھذه المرحلة تستخدم القوة ال  

 
 

 لطف:ب ُھمجرَّ و لّولبخیوط البك امساإل: 6الخطوة 
  من خالل ملقط ضیق  لّولبالاإلمساك بخیوط

، 1-ھـ (الشكل) معقمأو (بمستوى عاِل  مطھرو
 ).ىالیسرالصورة 

الخیوط سحب  یتمو طفبلو ثابتبشكل  تطبیق الجر
-ھـ (الشكل باستخدام الملقطمقدم الخدمة  نحو بلطف

 دونب لّولبالإزالة  عادةً یمكن (. الیمنى)الصورة ، 1
 .)صعوبة

یتم ، لّولبالیمكن رؤیة  لكنو الخیوطانقطعت إذا  -
 .باستخدام الملقط إزالتھو لّولباإلمساك بال

القوة ال تستخدم ، ھتإزال من الصعب إذا كان -
التعلیمات  أدناه للحصول على انظر اإلطار !المفرطة

 .ھذه المشكلة إدارة بشأن اإلرشادیة
 

 لّولبالالتعلیمات اإلرشادیة بشأن صعوبة إزالة 
 ، فیجب:قناة عنق الرحم من خاللسحبھ  صعوبة فيك واجھت بشكل جزئي ولكن لّولبال قمت بإزالة إذا
 بلطف سحبھالعمل على أثناء وبشكل بطيء  لطفب لّولبلوي ال محاولة. 
  بالراحة.طالما والمستفیدة ما زالت تشعر بذلك االستمرار 

 المستفیدة إلى مقدم الخدمة المدرب بشكل خاص  إحالةفیجب  لّولبما زال من الصعب إزالة ال إذاو
 .والذي یمكنھ توسیع عنق الرحم

 

 :فیجب عنق الرحمالرحم وجسم  بینزاویة حادة  أن ھناكلو تبین 
 وإلى الخارج نزوالً لطف بیتم جره و، على عنق الرحم) معقمأو (ملقط خطافي مطھر بمستوى عاِل  ضعو. 

لّولبإزالة ال 1-ھـ الشكل   
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 بلطف سحبھالعمل على أثناء وبشكل بطيء  لطفب لّولبلوي ال محاولة. 
  طالما والمستفیدة ما زالت تشعر بالراحةبذلك االستمرار. 

 المستفیدة إلى مقدم الخدمة المدرب بشكل خاص  إحالةفیجب  لّولبما زال من الصعب إزالة ال إذاو
  .والذي یمكنھ توسیع عنق الرحم
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دقائق  10لمدة و% 0.5 بتركیز محلول الكلور في وضعھمن ثم یتم و، لمستفیدة لتراهل لّولبال تقدیم: 7الخطوة 
 زالة التلوث.إل
 

استمرار لتفادي الزمة  دواعِ  ھناك أيم یكن ولالمستفیدة ترغب بذلك إذا كانت ، الجدید لّولبال: إدراج 8الخطوة 
بتركیز محلول الكلور  في یوضع بلطف ومنظار الیتم إزالة  ،اً جدید اً لّولبال ترغب بتركیب  إذا كانتستخدام. اال

 زالة التلوث.دقائق إل 10لمدة و% 0.5
 

 لّولبال ما بعد إزالة
  ُاآلتیةمن األعراض سأل المستفیدة عن شعورھا وما إذا كانت تعاني من أي ت: 

 الغثیان 

  في البطنتوسطة م خفیفة الىأو تقلصات ألم 

 نادرة غماءأو اإل الدوخة)( 
 بالبقاء لھا والسماحلدیھا الطمأنینة یتم بث روح األعراض، من ھذه  تعاني من أي إذا كانت المرأة −

 .وتأخذ قسطاً من الراحة إلى أن تشعر بتحسن طاولة الفحص على
 

 المستفیداتیع جم یجب أن تبقى، لّولبال إزالة مشاكل بعد یعانین من ال المستفیداتمعظم  على الرغم من أن: ھــام
 .انصرافھااحترازي قبل  كإجراء دقیقة 30 إلى 15 تتراوح بین لمدة في العیادة

 

 مساندة، إذا لزم  طریقة مع فوراً  ذلك ینبغي توفیر، جدیدة لمنع الحملء استخدام وسیلة دستب إذا كانت المرأة
األمر.
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الملحق (ط): البروتوكول الخاص بإدارة حاالت فقدان 
 عقب التركیب بعد الوالدة لّولبخیوط ال
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 iةبعد الوالدة مباشر لّوالبالخاصة بخدمات تقدیم المشورة وتركیب ال ءمعاییر االداالملحق (ي): 
 بعد الوالدة مباشرة لّوالبتركیب المعاییر االداء بشان تقدیم المشورة وخدمات 

 المجاالت الرقــم
 معاییر االداء

 المجموع  العدد
والفحص األولي للمستفیدات  بعد الوالدة مباشرةً  لّولبتركیب ال/ تنظیم األسرة عیة وتقدیم المشورة للمستفیدات حول وسائلالقیام بتو 1

  ورعایة المتابعة الطبیة وزیارات المراجعة أثناء فترة الحملخالل تقدیم الرعایة 
1–8 8 

فترة وتقییم المستفیدات أثناء  بعد الوالدة مباشرةً  لّولبتركیب ال/ ألسرةتنظیم ا القیام بتوعیة وتقدیم المشورة للمستفیدات حول وسائل 2
 المخاض المبكر/ غیر النشط أو فترة ما بعد الوالدة

 

9–3 5 

 8 21–14  لّولبتركیب ال 3

حفظ السجالتو بعد الوالدة مباشرةً  لّولبإدارة خدمات تركیب ال 4  
 

22–26 5 

 
 

 
 

i منظمة (برنامج الخاصة بتنظیم األسرة خدمات من عدة مصادر منھا معاییر أداء  في ھذه الوثیقةالموضوعة داء تم اخذ معاییر األJhpiego(  التي استخدمت في أفغانستان، ومعاییر تنظیم االسرة التابعة لمنظمة
 .دة مباشرة والتي قدمتھا منظمة اكوایر وانجندر الصحیةبعد الوال لّوالبالصحة العالمیة ومنظمة سي سي بي: الدلیل العالمي لمقدمي الخدمات والمواد التدریبیة الخاصة بتركیب ال

                                                           



 

 __________________________________________________________________________________________________________________ اسم المنشأة الطبیة:

 __________________________________________________التاریخ: ______________________________________________________________  فریق التقییم:
 

 معاییر التحقق اءمعاییر األد
 ال / نعم

 ال ینطبق

 ال / نعم

 مالحظات ال ینطبق

الفحص األولي للمستفیدات خالل تقدیم الرعایة إجراء و بعد الوالدة مباشرةً  لّولبتركیب ال /تنظیم األسرة التوعیة وتقدیم المشورة للمستفیدات حول وسائل  :)1المجال (
 .زیارات المراجعةورعایة المتابعة الطبیة و للحواملالصحیة 

یتلقین المشورة على التوالي أثناء حضورھن للحصول على خدمات رعایة مرأتین ) حول تقدیم خدمات تنظیم األسرة بعد الوالدة ال6-1أداء المعاییر (مالحظة یتم من یقوم بالتقییم: لالتعلیمات 
 ). 8) و (7معاییر (السب بحعلى األقل  مرأتینالرعایة التقدیم خدمات  مالحظةكما یتم و الحوامل

مستشار ال/ یقوم مقدم الخدمة .1
زیارات الحصول على  أثناء

رعایة ما قبل الوالدة 
سالیب الموصى األم استخدبا

في مجال تقدیم المشورة لبھا 
 .  تنظیم األسرة بعد الوالدة

ما  ةالحظم المستفیدةیتم في المكان المناسب لتقدیم الخدمات اإلكلینیكیة وأثناء تواجد 
 :مستشارال/ الخدمةمقدم إذا كان 

   

    .بالراحةفي جعلھا تشعر احترام للمرأة ویساعد یظھر  •

    وطرح األسئلةھا والتعبیر عن ھمومھا حتیاجاتعلى توضیح ا لمستفیدةاجع یش •

    . خذ موافقتھاأتھا المھمین بعد أحد أفراد عائلأو  لمستفیدةازوج  یشرك •

    . ینصت الیھا بعنایة •

    .المبني على معرفة والمدروس لمستفیدةا قراریساند حترم وی •

 تنظیم األسرة بعد الوالدة وسائل حول لمشورةنقاط الرئیسیة لفھم الت ھالتأكد من أنلھا لأیس .    

المستشار  /یزود مقدم الخدمة .2
المرأة بمعلومات عن الفوائد 
الصحیة للمباعدة بین 
الوالدات (أو الحد من 

    :ستشارالم /یتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة

    . (بعد الوالدة) معرفة المرأة عن وسائل تنظیم األسرةطلع مدى یست •

   عن السابق وفي م األسرة تنظیة من وسائل لیسألي و المرأة عن استخدامھا یسأل •
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 معاییر التحقق اءمعاییر األد
 ال / نعم

 ال ینطبق

 ال / نعم

 مالحظات ال ینطبق

والدات إذا رغبت المرأة ال
بذلك) ویستطلع مدى معرفة 
المرأة عن وسائل تنظیم 

 .األسرة (بعد الوالدة)

( مثل الرضاعة الطبیعیة المطلقة  جمیع وسائل تنظیم األسرةتھا بشأن معرف
بعد الوالدة والتعقیم (ربط األنابیب الرحمیة) منع الحمل ل فقط-البروجستین وأقراص

 . بعد الوالدة مباشرة لّولبتركیب الو اتاقیواستخدام الو

االتصال عبر الحمایة من األمراض المنقولة ب صلةلھا احتیاجات یتعاطى مع أي  •
 اتاستخدام الواقیتشجیعھا على الجنسي بما في ذلك فیروس نقص المناعة البشریة و

 . للوقایة من ھذه األمراض

   

 الوظیفیة المعیناتاستخدام یتم 
 بوسائل الخاصة لتقدیم المشورة

 الوالدة (المحق بعد االسرة تنظیم
 . المھمة ھذهتنفیذ لتسھیل  )ب(

    .الخاطئة ھایصحح معلومات •

    .اھمیة استخدام وسائل منع الحمل بالنسبة لھاوما اإلنجابیة  ھاوخططھا یناقش وضع •

إذا في األخذ في االعتبار أي من وسائل تنظیم االسرة المناسبة لھا، ویساعد المرأة  •
 . التوصل إلى قرارفي لزم األمر یساعدھا 

   

    .رأةخیار المساند ی •

 ستشارالم/ یقوم مقدم الخدمة .3
تحدید مقتضب لفحص بعمل 

ھو  لّولبالتركیب ما إذا كان 
التي مرأة لالمناسبة لوسیلة ال

بعد الوالدة ھ تركیب ترغب في
 . مباشرة

یتم مالحظة ما إذا كان ، بعد الوالدة مباشرةً  لّولبتركیب ترغب في المرأة في حال أن 
 : م باآلتيیقوستشار مقدم الخدمة/ الم

   

    :  تعاني من أي من الحاالت اآلتیةد أن المرأة الیحدت •

  ةاألرومة الغاذیة الخبیثأمراض    

  أو في الرحم نفسھ أو في أي من المبایض  عنق الرحم سرطان في    

 تشوه تجویف  ؛/ األورام اللیفیة الرحمیةالتناسليالجھاز  في التشوھات الرحمیة
  الرحم
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 معاییر التحقق اءمعاییر األد
 ال / نعم

 ال ینطبق

 ال / نعم

 مالحظات ال ینطبق

 ل الحوضس    

 الشخصيعلى المستوى  ارتفاع مخاطر وجود مرض السیالن أو الكالمیدیا    

  (القھقریة) عقاقیرال تخضع حالیاً للعالج بالمرض اإلیدز وصحتھا سیئة أو 
  مضادة لفیروسات النسخ العكسيال

   

أنھا  في حال انھا ال تعاني من أي من الحاالت أو االعراض السابقة الذكر، أخبرھا •
 . لّولباستخدام التستطیع 

   

 تقدیم المشورة الخاصة باستخدام ھذه الوسیلة •
 
ما كانت تعاني من أي معرفة إذا ل المرأة بعد الوالدة مباشرةً  شخیصإعادة تیتم : مالحظة(

غیر مناسب لھا خیار  لّولبالتي قد تجعل الو حاالت مرضیة ناجمة من المخاض والوالدة
 .تحدید)بال ھذا الوقتفي 
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 معاییر التحقق اءمعاییر األد
 ال / نعم

 ال ینطبق

 ال / نعم

 مالحظات ال ینطبق

 ستشارمقدم الخدمة/ الم یقوم .4
معلومات بإعطاء المرأة 

كوسیلة  لّولبالعن محددة 
 . من وسائل منع الحمل

    یقوم اآلتي:ستشار یتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة/ الم

    .للمرأة المشورةتقدیم ) خالل لّوالبات وصور املصقالالبصریة (وسائل م الاخداست •

    : ذات العالقة المعلومات األساسیةحول  المرأة مع النقاش •

 حاالت الحمل% من 100فعالیتھ تصل الى منع حوالي : لّولبما مدى فعالیة ال    

 في الرحم مما یعمل على تعطیل تغییر كیمیائي یسبب الحمل:  لّولبكیف یمنع ال
 ةتلقح البویضالحیوانات المنویة قبل أن 

   

 أي  لّولبالبعد الوالدة وبعد ذلك ال یتطلب یتم تركیبھ : لّولبكیف یتم استخدام ال
لدیھا معرفة بانھ یمكن التركیب في  المرأةالتأكد من أن یجب إضافیة ( رعایة 

 ). أوقات أخرى أیضاً 

   

 380 ي تيالنحاس لّولبال(  عاماً  12لغایة الحمل: في منع  لّولبما مدة فعالیة ال 
 .ألف)

   

 وقت بإزالتھ في أي  مدربینالخدمة ال ومقدم: یقوم لّولبة الكیف یمكن إزال
 .فوراً االنجاب ستعود خصوبة وبمجرد القیام بذلك فإن 

   

    .إلى المرفق الصحي عن موعد عودة المستفیدةمعلومات تقدیم  •
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 معاییر التحقق اءمعاییر األد
 ال / نعم

 ال ینطبق

 ال / نعم
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 ستشارمقدم الخدمة/ الم یقوم .5
أة  طا ال ا إ ل

    
     

    
  

    یقوم باآلتي:ستشار یتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة/ الم
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 ال ینطبق

 ال / نعم
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    نقاش المزایا اآلتیة مع المستفیدة: •

  بعد الوالدةالتركیب الفوري     

  إجراءاتعدم قیام المرأة بأي     

 عودة خصوبة االنجاب بمجرد إزالتھ    

 ال یؤثر على الرضاعة الطبیعیة    

  بفعالیة طویلة االمد ومؤقتھ: یمكن استخدامھ لمنع الحمل لمدة قصیرة أو لقترة
 سنة 12تصل الى 

   

    مناقشة العیوب اآلتیة: •

  یكون الطمث اكثر وبألم اكبر من المعتاد وبالذات في الدورات الشھریة القلیلة
 ساء بعد الوالدة بسبب عملیة التعافي من الوالدة)  األولى (وقد ال تدركھ الن

   

 ال یمنع انتقال األمراض الجنسیة بما في ذلك فیروس االیدز    

 مخاطر طفیفة تتعلق بحدوث ثقب في جدار الرحم    

 عند تركیبھ بعد الوالدة مباشرةً (ولكن یمكن  لّولبمخاطر كبیرة تتعلق بطرد ال
عن طریق التركیب (بعد خروج المشیمة أو أثناء  التخفیف من ھذه المخاطر

 الوالدة القیصریة ) باستخدام التقنیة واألدوات المناسبة لذلك

   

التحدث حول عالمات الخطر اآلتیة ویوضح للمرأة أن علیھا العودة الى العیادة في  •
 اسرع وقٍت ممكن في حال حصول أي من العالمات اآلتیة: 

   

 یة كریھة الرائحة وبشكل مختلف عن االفرازات المعتادة خروج إفرازات مھبل    
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  آالم في اسفل البطن خصوصاً إذا صاحب ذلك الشعور بالتعب أو حمى أو
 قشعریرة  

   

 الشك في أنھا حامل    

 قد سقط دون معرفتھا  لّولبالشك في أن ال    
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 ال / نعم
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 ستشارمقدم الخدمة/ الم یقوم .6
بتسجیل المالحظات على 

سجل المرأة الطبي ملف أو 
إلشعار اآلخرین من مقدمي 
الخدمات أنھا قد اختارت 

كوسیلة لمنع الحمل  لّولبال
 .بعد الوالدة

    یقوم باآلتي:ستشار مقدم الخدمة/ الم یتم مالحظة ما إذا كان

     تنظیم األسرة لما بعد الوالدةعمل مالحظة أنھ قد تم اختیار وسیلة  •

وأنھا  للمستفیدةقة رعایة الحوامل أنھ تم تقدیم المشورة التوثیق على ملف أو بطا •
  بعد الوالدة لّولبطلبت تركیب ال

   

أنھا عندما تأتي للوالدة ینبغي علیھا إخبار مقدم خدمة الوالدة في  المستفیدةیخبر  •
 بعد الوالدة  لّولبالمرفق أنھا ترید تركیب 

   

بعد  لّولبر أنھا وافقت على تركیب الالبطاقة الصحیة والتي تُظھ المستفیدةیعطي  •
 الوالدة مباشرة

   

قد انجبت ولیدھا وقد مرت بإدارة  7و  6من خالل استعراض الخطوتین رقم  المستفیدةاألمر یفترض أن  في واقع  :مالحظة
تم خروجھا من المرفق لھا و لّولبالومن المحتمل انھ قد تم تركیب ، (أي بعد الوالدة الطبیعیة) المخاضالثالثة من المرحلة 

 . مشاكل أو استفسارات امتابعة الروتینیة أو كلما كان لدیھللأسابیع  6خالل مدة عودة الصحي واعطاؤھا تعلیمات بال

   

ستشار یقوم مقدم الخدمة/ الم .7
ورعایة المتابعة بتقدیم 

 الطبیة وزیارات المراجعة
 .بشكل مناسب

    : اآلتيیتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة یقوم 

    . بكیاسة واحترام القاء التحیة على المستفیدة •

    . الغرض من الزیارةتحدید  •

    .الخصوصیة والسریةضمان حق  •

    . طرح األسئلةب السماح للمستفیدة •

    . لّولبالبكان لدیھا أي مخاوف أو مشاكل تتعلق إذا ما  سؤال المستفیدة •

    رسة الرضاعة الطبیعیة (إذا كان ممكناً) االستفسار عن قیامھا بمما •
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مخاوف ما ھي الو المعاشرة الزوجیةكانت قد استأنفت ما إذا  سؤال المستفیدة •
التي لدیھا عن احتمال تعرضھا لمخاطر كبیرة من اإلصابة باألمراض المنقولة 

المسبب لھ، والقیام بشرح وعرض استخدام فیروس جنسیاً/ ومرض االیدز وال
 . كلما كان ذلك ضروریاً  مزدوجةالحمایة توفیر الل اتالواقی

   

ال زالت موجودة ومدى  لّولبتوثیق إذا ما كانت خیوط اللحوض ولفحص عمل  •
 .طولھا، كلما كان ذلك ممكناً 

   

    . بذلك إذا رغبت المستفیدةأو  ، إذا كان ذلك مناسباً لّولبقص خیوط ال •

 في أي وقت لّولبھ باإلمكان ازالة الأنو م األمرالعودة، إذا لزب تذكیر المستفیدة •
 . شاءت

   

    .الزیارة في السجل/الملف الخاص بذلكمعلومات تدوین كل ذلك وغیره من  •
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یقوم مقدم الخدمة بتحدید  .8
المشاكل التي تعاني منھا 

 مضاعفاتالمرأة ومعالجة ال
كلما كان ذلك  الناجمة،

 .یاً ضرور
 

ت ( یمكن الحصول على معلوما
إدارة معالجة و حول أكثر تفصیالً 

اآلثار الجانبیة والمضاعفات في 
عالمي الدلیل التنظیم األسرة: 

(منظمة الصحة الخدمة لمقدمي 
ومنظمة سي سي بي عام  العالمیة
2011 ( 

    یتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي:

 لّولبتركیب الن ة أو مشاكل متعاني من أي آثار جانبیإذا ما كانت  سؤال المستفیدة •
 . بعد الوالدة مباشرة

   

، یتم عمل فحص أو تقییم مشاكلالآلثار الجانبیة و/ أو في حال انھ تم تحدید ا •
تتم المعالجة وفقاً ) وكما تم تحدیدھا في ھذا الملحق: (مختصر أو المعالجة المبدئیة

 إحالة المستفیدة للمعالجة اإلضافیة: لذلك أو 

   

 وفحص  فقر الدموتقییم  المستفیدةطمأنة شدید: تقدیم شرح لذلك و یف مھبلينز
 400ایبوبروفین مثل عالج (ات تھابااللمضادات صرف عالجات كوالحوض 

و ال یجوز صرف ، الحدیدمادة أقراص مع أیام)  5مرتین یومیا لمدة ، ملغ
 . األسبرین ألن لدیھ تأثیر مضاد لتخثر أو تجلط الدم

   

 وفحص  فقر الدموتقییم  المستفیدةطمأنة تقدیم شرح لذلك و: منتظمف غیر الالنزی
 400ایبوبروفین مثل عالج (ات تھابااللمضادات صرف عالجات كوالحوض 

 .الحدیدمادة أقراص مع أیام)  5لمدة  مرتین یومیاً ، ملغ

   

  بطانة : عمل فحص لتحدید وجود التھابات في البطن أو تقلصاتاسفل آالم في
وتقدیم شرح ومراقبة اإلفرازات المھبلیة الجس البطني لالم الرحم عن طریق 

مثل عالج (ات تھاباللمضادات صرف عالجات كو المستفیدةطمأنة لذلك و
 أیام)  5لمدة  مرتین یومیاً ، ملغ  400 ایبوبروفین

   

 التھاب في حمل خارج الرحم أو فحص أو تقییم للأسفل البطن:  ةم شدیدالآ
 . الحوض

   

  فحص الحوض والتشخیص لعرفة ما إذا كان صدید: بحمى و إفرازات مھبلیة
 أثناء المعالجة).  لّولبإزالة المن الضروري یس ل: مالحظةھنالك التھابات (

   

  لحملوتقییم حالة ا الحوض اشتباه في حدوث حمل: القیام بفحص.    
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  جزئي، بشكل  لّولبطرد الإذا تم وفحص الحوض: : یتم لّولبالطرد اشتباه في
إذا  فتسأل المستفیدة لّولبلم یتم العثور على الوأما إذا ستبدل یُ یتم ازالتھ ومن ثم 

اً اخراً أو لّولبویعرض علیھا تركیب ( منھا لّولبطرد التعلم بانھ تم  تكان
ولیس  لّولبالعثور على الواستخدام وسیلة اخرى لمنع الحمل) وفي حال عدم 

وجات فوق مأشعة سینیة أو ه أم ال، یتم عمل طردیة ما إذا تم درا للمستفیدة
 .صوتیة

   

  ؛ أو لم یتم العثور جداً طویلة : في حال أنھا لّولبالمتعلقة بخیوط الالمشاكل
ویتم عمل أشعة موجات فوق  لّولبعلیھا، فیتم الفحص لمعرفة إذا ما تم طرد ال

 .لّولبصوتیة لمعرفة مكان ال

   

لخضوع ل لم تكن فعالة، ینبغي إحالة المستفیدةاألولیة لطرق العالجیة في حال أن ا •
 .عند الضرورة لمزیٍد من التشخیص والمعالجة

   

    . ذلكتطلب التي  على المستفیدة لّولبإزالة الیتم اقتراح  •
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 عد الوالدةتقدیم المشورة وتقییم المستفیدات من النساء أثناء المخاض أو فترة ما بخدمات : ) 2المجال (

الرعایة تقدیم خدمات  مالحظةكما یتم ) 11و  10و 9( معاییر رقمالخدمات بحسب التحدید فیما إذا یتم تقدیم تقدیم الخدمات لمستفیدة واحدة على األقل مالحظة یتم لمن یقوم بالتقییم:  تعلیماتال
 .)13 و 12معاییر (البحسب على األقل  مرأتینال

ة ینبغي على مقدمة الخدم .9
التأكید مجدداً مع المستفیدة 
وھي في مرحلة المخاض 

تركیب  اختارتأنھا قد 
كوسیلة  بعد الوالدة لّولبال

 .تنظیم األسرةمن وسائل 

    یتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي:

    .تحیة المستفیدة (ورفیقتھا إذا كانت متواجدة) بكیاسة واحترام •

    (ورفیقتھا إذا كانت متواجدة).  لمستفیدةل / نفسھاتقدیم نفسھ •

    (مثل االسم وتاریخ المیالد)  التأكد من البیانات الخاصة بالمستفیدة •

سیعتبر مواصلة النقاش حساس    قد دخلت مرحلة المخاض، المستفیدةفي حال أن  •
لھا كونھا منزعجة ومتألمة وعلیھ یجب التوقف عن أي نقاش خالل حدوث 

 .آالم المخاضو /انقباضات

   

بعد خروج المشیمة  لّولبتنطبق علیھا معاییر تركیب ال المستفیدةالتحدید بأن حالة  •
  المعینات الوظیفیة الخاصة بفحص ما قبل التركیبذلك باستخدام و

   

  لم تكن في مرحلة عندما  المشورة بشأن تنظیم األسرةأنھا قد حصلت على
 .النشطالمخاض 

   

 تھا موافقطت أنھا قد أع    

 مباشرةبعد الوالدة  لّولبإمكانیة تركیب ال.    

) وأنھا الزالت 12(انظر المعیار رقم ( للمستفیدة اً مناسب لّولبتحدید إذا ما كان ال •
 .ترغب في تركیبھ
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ینبغي على مقدمة الخدمة  .10
التأكید مجدداً مع المستفیدة 
التي قد وضعت ( بعد الوالدة) 

تركیب  تاختارأنھا قد 
عد الوالدة كوسیلة ب لّولبال
 .تنظیم األسرةل

    یتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي:

    .احترامتحیة المستفیدة (ورفیقتھا إذا كانت متواجدة) بكیاسة و •

    (ورفیقتھا إذا كانت متواجدة).  تقدیم نفسھ/ نفسھا للمستفیدة •

     .المستفیدة (مثل االسم وتاریخ المیالد)التأكد من البیانات الخاصة ب •

     .بعد خروج المشیمة لّولبتركیب التنطبق علیھا معاییر  المستفیدةتحدید أن حالة  •

  لم تكن في مرحلة عندما  المشورة بشأن تنظیم األسرةأنھا قد حصلت على
 .النشطالمخاض 

   

  تھا.موافقأنھا قد أعطت    

بعد خروج المشیمة  لّولبتنطبق علیھا معاییر تركیب ال مستفیدةالالتحدید بأن حالة  •
أنھا التأكد و المعینات الوظیفیة الخاصة بفحص ما قبل التركیبذلك باستخدام و

 .الزالت ترغب في تركیبھ
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یقوم مقدم الخدمة بمشاورة  .11
وفحص المستفیدة التي لم 
تحدد أثناء فترة الحمل 

بعد  لّولباختیارھا لتركیب ال
 . مباشرةلوالدة ا

    یتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي:

تحدید النساء الالتي في مرحلة المخاض والالتي قد وضعن اوالدھن الرغبات في  •
 . بعد الوالدة مباشرة لّولبالتركیب 

  

ى المعرفة في مرحلة المخاض المبكر أو بعد الوالدة مباشرةً والتأكد أن المستفیدة عل •
 .ما یرام ومرتاحة وقادرة على اتخاذ قرار مدروس

  

بعد  لّولبتركیب ال كانمقتضب وتحدید إذا ما فحص من خالل إجراء قییم القیام بالت •
 )3 رقم  (انظر المعیار للمستفیدةالمناسبة وسیلة ھو ال الوالدة مباشرة

  

انظر (  دة مباشرةبعد الوال لّولبالعن تركیب معلومات محددة  إعطاء المستفیدة •
 ) 5و  4 رقم  معاییرال

  

قد  الطبي واشعار مقدمي الرعایة أن المستفیدة تدوین المالحظات في ملف المستفیدة •
 . الوالدةبعد  لّولبتركیب الاختارت 

  

وبشكل مبكر قبل خروج  بعد الوالدة مباشرة لّولبتركیب اللترتیبات عمل ال •
التي قد وضعت  لك كلما كان ذلك مناسباً للمستفیدةمن المرفق الصحي وذ المستفیدة

اً لھا بعد خروج لّولبیكن بمقدور مقدمي الخدمة تركیب التي لم جنینھا أو تلك 
 .مشیمةال

  

یتأكد مقدم الخدمة من أن  .12
لال ة لة ال  لّ نا ال

    
    

    
    

    یتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي:
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عدم وجود أي لضمان  قبل التركیب ماالوظیفیة الخاصة بفحص  المعیناتم اداستخ •
 : اآلتیةالت الطبیة من األعراض أو الحا

   

 نفسھ التھاب بطانة الرحم بعد الوالدة/ أو التھاب الرحم    

 حمى النفاس    

 جنین والدة الحین تمزق األغشیة إلى وقت ساعة من  18أكثر من ور مر    

  بعد الوالدةعدم معالجة نزیف ما    

  بعد الوالدة الى  لّولبمما قد یتسبب تركیب الالتناسلیة تمزق شدید لألعضاء
 تعكیر اصالح تلك التمزقات 
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یجسد مقدم الخدمة عالقة  .13
وتفاعل جید مع المستفیدات 

 . ه الخدماتمن ھذ

    یتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي:

    الوضع  بما یتناسب مع ستفیدةاسم الماستخدام   •

على اسئلة مرافقتھا إذا (واالجابة تلك االسئلة فرصة لطرح األسئلة؛ منح المستفیدة ال •
 ت متواجدة) كان

   

    .وسریة المستفیدةخصوصیة حق على  ةافظالمح •

    . اإلنصات للمستفیدة بشكل كبیر •

    . ومفھومة لغة واضحة وبسیطةة وبباحترام ومھنیالتحدث معھا  •

    .المقدمة لھاالمعلومات التأكد بأن المستفیدة تفھم  •

 لّوالبخدمة توفیر ال: )3المجال (

یتم الطلب من  مستفیدةوفي حال عدم وجود أي  21 -14على األقل منفردتین وبحسب المعاییر من رقم مرأتین ال لّولبعملیة تقدیم خدمات توفیر المالحظة یتم  التعلیمات لمن یقوم بالتقییم:
طرق بغرض االطالع على آخر حالتین لكل نوع من انواع اإلكلینیكیة ت سجالالمراجعة مقدمي الخدمة بتجسید كیف یتم تقدیم ھذه الخدمة من خالل استخدام نموذج تشریحي، ومن ثم یتم 

 .أشھر 6أكثر من (التركیب بعد خروج المشیمة وأثناء الوالدة القیصریة وفي فترة مبكرة بعد الوالدة) ویجب أّال یكون قد مر على تلك الحاالت  لّوالبتركیب ال

 بعد الوالدة مباشرة لّولبلاتركیب 
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مقدم الخدمة باالنتھاء  یقوم .14
من إنجاز جمیع مھام ما قبل 

خروج بعد  لّولبتركیب ال
المشیمة أو أثناء الوالدة 

  القیصریة.
 
 

المعینات الوظیفیة استخدام یتم 
الخاصة بالفحص الذي یتم عملھ 

ھذه تنفیذ لتسھیل  قبل التركیب
 . المھمة

    یتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي:

    . بعد الوالدة مباشرة لّولبتركیب ال على تقد وافق التأكد أن المستفیدة •

    لّولبتركیب ال متوفرة في غرفةمستلزمات واألدوات الالتأكد أن جمیع  •

    :بالنسبة للتركیب بعد خروج المشیمة

 لّولبملقط مشیمي طویل لتركیب ال     

  عنق الرحمملقط حلقي لمسك    

  اداة سحب أو منظار سیمز    

 یةكرات قطنو/ قطع شاش    

 ن (بیتادین)محلول یود البوفیدو    

    بالنسبة للتركیب أثناء الوالدة القیصریة: 

  ملقط حلقي للتركیب 
 

   

كان التركیب بعد  معقمة (في حالالووضعھا على صینیة الوالدة  لّولبالعبوة فتح  •
على صینیة األدوات (في حال كان التركیب أثناء الوالدة أو  خروج المشیمة)

 القیصریة) 
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الخدمة بتركیب مقدم  یقوم .15
وذلك صحیح  بشكلٍ  لّولبال

ائق بعد دق 10خالل مدة 
في حال المشیمة خروج 

باستخدام الوالدة المھبلیة (
 األدوات)

 
 

بعد  لّولبالتركیب : یجب مالحظة
االنتھاء من إدارة المرحلة الثالثة 

من أن تأكد من المخاض وال
في أدنى النزیف بعد الوالدة 

 .مستوى
 
 

 

    ا إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي:یتم مالحظة م

كانت مستعدة من المرحلة الثالثة من المخاض إذا ما  د االنتھاءبع سؤال المستفیدة •
 . كان لدیھا أي أسئلةما وإذا للتركیب 

   

    .مطھرة بمستوى عاِل أو معقمة ضع قفازاتو؛ تنظیف الیدین •

كان مغطى بمالءات معقمة ممعقمة أو مستلزمات على الصینیة الاألدوات والترتیب  •
. 

   

    .جانباً  ووضعھ الحلقيملقط الأو  المشیميكیلي باستخدام ملقط  لّولبلاامساك  •

 تمزقاتللتأكد من عدم وجود أي  نھااجدرومنطقة العجان واألشفار والمھبل فحص  •
إذا  ولبلّ التركیب بعد  یتم ترقیعھا بشدةغیر أنھا ال تنزف تمزقات وفي حال وجود 

 .ذلك األمرتطلب 

   

لضغط على الجدار الخلفي وذلك بالطف النظر وببتفحص عنق الرحم  •
على الرحم ضغط یتم العنق الرحم كان من الصعب رؤیة إذا  مالحظة:(للمھبل
 )بالتالي یمكن رؤیتھینزل عنق الرحم بحیث 

   

قطعة شاش في م باستخداوذلك ف عنق الرحم و المھبل بمحلول مطھر مرتین ینظت  •
 .كل مرة

   

    . الحلقيبالملقط بلطف األمامیة لعنق الرحم إمساك الشفة  •

    . الحلقيملقط الباستخدام بلطف الشفة األمامیة لعنق الرحم سحب  •

    . لّولبالبجدران المھبل ویتم تجنب لمس رحم االسفل للتجویف الى ال لّولبالادخال  •

    . نفسھ الرحماألخرى باتجاه الید بكف " ھعالرحم عن طریق "رفتثبیت  •
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زاویة نحو السرة) بحیث تكون ال(قاع الرحم نحو ى األعلى بلطف ال لّولبك الیحرت •
 . لرحموعدم احداث أي ثقب لأخذ الحرص ویجب  تجویف الرحممتبعاً شكل 

   

    . في غیر موضعھ الرئیسي لّولباء الملقط مغلقاً حتى ال یتم وضع البقا •

    . الى قاع الرحم  وصل الحلقي/ أن الملقط المشیميد التأك •

    .قاع الرحمفي  لّولبالبحیث یتم یترك ملقط فتح ال •

    . إلى الجدار الجانبي من الرحم الحلقي/ يلقط المشیمالم تحریك •

أخذ عنایة خاصة وإبقائھ مفتوح قلیالً مع  ملقط ببطء من تجویف الرحمیتم إبعاد ال •
 أثناء إخراج الملقط  لّولبإزاحة الدم بع

   

     داخلھ من ملقط تماماً الى أن یتم إخراج الالرحم تثبیت  •

خیوطھ أو  لّولبوفي حال رؤیة ال یفحص عنق الرحم للتأكد من عدم وجود نزیف •
 إعادة تركیبھ و لّولبالیتم ازالة من عنق الرحم بارزة 

   

    %.5ا في محلول كلور بتركیزضعھوواألدوات المستخدمة إبعاد جمیع   •

ودعم البدء في تقدیم الرعایة  بضع دقائقلراحة بأخذ قسط من ال للمستفیدةح اسمال •
  یةالرضاعة الطبیعیة الفوربما في ذلك ممارسة ما بعد الوالدة لالروتینیة 
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یقوم مقدم الخدمة بتركیب  .16
بشكل صحیح أثناء  لّولبال

 . الوالدة القیصریة

    مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي:یتم 

ھات، األمر الذي تشوي لمعرفة ما إذا كان ھناك أي تجویف الرحمتفحص ال •
وجود  :بیل المثال(على س ناجحبشكٍل مفید و لّولبل المستفیدةاستخدام سیحد من 

أورام لیفیة تحت المخاطیة أو وجود قرنین أو الرحم ذوي أن حواجز رحمیة أو 
 أورام لیفیھ تشویھیة) 

   

    .مسك قاعھالرحم عن طریق تثبیت  •

    . قاعالالرحم إلى فتحة  عن طریق إدخالھ عبر لّولبتركیب ال •

    . قاع الرحمفي  لّولبترك ال •

إزاحة كثیراً بعدم تحریك أو  مع االعتناء ببطء من الرحمسحب الید/ الملقط  •
 .أثناء سحب الید/الملقط لّولبال

   

عنق الرحم فتحة لرحم بالقرب من لفي الجزء السفلي  لّولبالوضع خیوط  •
 . الداخلیة

   

مع ترقیعات شقوق  لّولبفي عدم إدراج أو تضمین خیوط ال أخذ عنایة خاصة  •
 . الرحم

   

حدوث خطر فھذا یزید من : مالحظة. (عنق الرحمعدم تمریر الخیوط من خالل  •
 ، فالخیوط ستمرر نفسھا بنفسھا وبشكلروريضااللتھابات وھو عمل غیر 

 رجوع الرحم الى حالتھ الطبیعیة) تلقائي من خالل عنق الرحم إلى المھبل بعد 
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 الوالدة منفترة مبكرة  بعد لّولبالتركیب 

یقوم مقدم الخدمة باالنتھاء  .17
من إنجاز جمیع مھام ما قبل 

بعد التركیب في فترة مبكرة 
 .الوالدة

    ا إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي:یتم مالحظة م

    .ھادون لمسومعقمة المطھرة بمستوى عاِل أو ال األدوات فتح وعاء/ طقم •

    وعاء األدوات والمستلزمات اآلتیة: علبة أو تجھیز  •

 منظار ثنائي المصراع أو منظار سیمز    

 لّولبملقط مشیمي طویل لتركیب ال    

 عنق الرحمظیف ملقط حلقي لمسك وتن     

  محالیل التطھیرعاء لو/ مسطحوعاء    

  قطع شاش    

 قفازات معقمة    

    .كوبفي  التطھیرصب محلول  •

    . ووضعھا على وعاء الوالدة المعقم لّولبالعبوة فتح  •

یقوم مقدم الخدمة بعمل  .18
فحص للحوض قبل التركیب 

 .بعد الوالدةفي وقت مبكر 

    إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي:یتم مالحظة ما 

    ھا.الغرض منوطبیعة الفحص عن  للمستفیدةح تقدیم شر •

    .تھاقد أفرغت مثان التأكد من أن المستفیدة •

    . على طاولة الفحصللصعود  المستفیدة ةساعدم •
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    . جیدارتخاء وانقباض الرحم یتم بشكل د مستوى الرحم وأن یدتح •

    . وتحت أردافھا المستفیدةنظیفة على بطن أو مالءات  مناشفضع و •

    . على كلتا الیدینمطھرة بمستوى عاِل أو معقمة وضع قفازات والیدین تنظیف  •

كان مغطى بمالءات ممستلزمات على سطح الوعاء المعقم أو األدوات والترتیب  •
 .نظیفة

   

    .جانبا ھكومن ثم تر  الحلقيملقط لاأو  يلمشیماكیلي باستخدام ملقط  لّولبلاامساك  •

    . األعضاء التناسلیة الخارجیةتفحص  •

    . بلطفادخال المنظار  •

    . عنق الرحمرؤیة ظار لتحریك المن •

یقوم مقدم الخدمة بتركیب  .19
لال ة شكل   لّ ف فت

    

    : ان مقدم الخدمة یقوم باآلتيفیتم مالحظة ما إذا ك طبیعيفي حال تبین أن الفحص 
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    . كان لدیھا أي أسئلةما وإذا للتركیب كانت مستعدة إذا ما  سؤال المستفیدة •

قطعة شاش في باستخدام وذلك ف عنق الرحم والمھبل بمحلول مطھر مرتین ینظت  •
 .كل مرة

   

    . الحلقياألمامیة لعنق الرحم بالملقط بلطف یتم امساك الشفة  •

    . الحلقيملقط الالشفة األمامیة لعنق الرحم باستخدام لطف تسحب ب •

    . لّولبالبجدران المھبل ویتم تجنب لمس رحم االسفل للتجویف الى ال لّولبالادخال  •

ه الید ھذفي حین اإلمساك بالملقط یتم تحریك  –عنق الرحممسك الید التي تترك  •
 . الرحمقاع ن الجزء العلوي موضعھا على ناحیة البطن و

   

    . نفسھ الرحمبتجاه الید بكف " ھالرحم عن طریق "رفعتثبیت  •

زاویة نحو بحیث تكون ال( قاع الرحم نحو ى األعلى لإبلطف  لّولبك الیحریتم ت •
خرم بعدم احداث أي خرق أو أخذ الحرص ویجب  تجویف الرحممتبعاً شكل السرة) 

 . لرحمل
 
 

فمن بعد الوالدة، وبالتالي تقلص لرحم قد یلسفل ء االتذكر أن الجزیجب : مالحظة(
المكان  إلى لّولبإلى االمام ووصول ال لّولبدفع الضغط طفیف لالضروري القیام ب

 .المناسب)

   

    . في غیر موضعھ الرئیسي لّولباء الملقط مغلق حتى ال یتم وضع البقا •

    . الرحم الى قاع  وصلقد  الحلقي/ أن الملقط المشیميد التأك •

    .قاع الرحمفي  لّولبالبحیث یترك ملقط فتح ال •
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    . إلى الجدار الجانبي من الرحم الحلقي/ يلقط المشیمتحریك الم •

أخذ عنایة خاصة وإبقائھ مفتوح قلیالً مع  ملقط ببطء من تجویف الرحمیتم إبعاد ال •
 أثناء إخراج الملقط. لّولبإزاحة البعدم 

   

     داخلھ. ملقط تماما منالى أن یتم إخراج الم الرحتثبیت  •

خیوطھ أو  لّولبوفي حال رؤیة ال فحص عنق الرحم للتأكد من عدم وجود نزیف •
 إعادة تركیبھ و لّولبالیتم ازالة من عنق الرحم بارزة 

   

    %.5ا في محلول كلور بتركیز ضعھواألدوات المستخدمة وإبعاد جمیع   •

ومساعدتھا للنزول من على  بضع دقائقلراحة خذ قسط من البأح للمرأة اسمال •
 .المنضدة إذا لزم األمر

   

او أي فرد  الخدمة مقدم یقوم .20
من الطاقم الطبي بتنفیذ مھام 
الوقایة/ منع حدوث العدوى 
لمرحلة ما بعد القیام 
باإلجراءات السابقة وكذلك 

التي تنظیف ومعالجة األدوات 
 .تم استخدامھا

    ما إذا كان مقدم الخدمة/ أي فرد من الطاقم الطبي یقوم باآلتي: یتم مالحظة

    .النفایات بشكل مناسبالتخلص من  •

دقائق  10لمدة  %0.5في محلول الكلور بتركیز معدنیة ال األدواتمنظار ومس الغ •
 . إلزالة التلوث

   

     %0.5غمس القفازات التي یرتدیھا في محلول الكلور بتركیز  •

 ومن ثم وضعھا في الوعاء  القفازات عن طریق خلعھا من الخارج إلى الداخللع خ
 .المخصص لذلك

   

     .تنظیف الیدین بعد خلع القفازات •

بتقدیم  الخدمة مقدم یقوم .21
تعلیمات ما بعد التركیب 

    : یتم مالحظة ما إذا كان مقدم الخدمة یقوم باآلتي

     .وتاریخ تركیبھ لّولبتدوین المالحظات على بطاقة الخروج متضمنة نوعیة ال •
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 للمستفیدة.
 
 
 

مالحظة: كما ینطبق األمر نفسھ 
على المریضات أو الوالدات 

لك في الیوم بعملیات قیصریة وذ
 .الثاني أو الثالث من الوالدة

    ض العادیة التي تحدث بعد الوالدة.واالعرا لّولبمراجعة اآلثار الجانبیة ل •

عن موعد الرجوع للمعاینة بعد الوالدة/ للمراجعة الطبیة وفحص  یدةإخبار المستف •
  .لّولبال

   

في أي وقت في حال حدوث أي من عالمات الخطر  التأكید على أن تعود المستفیدة •
  .أو الشكوك أو المخاوف

   

     .لّولبمراجعة عالمات الخطر المتعلقة بال •

    .من عدمھ وما تقوم بھ في حال الطرد ولبلّ مراجعة كیف یمكن أن تتأكد من طرد ال •

    لن یؤثر على الرضاعة الطبیعیة وحلیب األم.  لّولبأن ال طمأنة المستفیدة •

قد فھمت ووعت التعلیمات الخاصة بفترة ما بعد تركیب  التأكد من أن المستفیدة •
  .لّولبال

   

    تركیب، إن كان ذلك ممكناً.تعلیمات مكتوبة خاصة بفترة ما بعد ال اعطاء المستفیدة •
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 معاییر التحقق اءمعاییر األد
 ال / نعم

 ال ینطبق

 ال / نعم

 مالحظات ال ینطبق

 سجالتدارة و حفظ ال) : اإل4المجال (

) كما یتم مراجعة سجالت غرفة الوالدة وتلك الخاصة 22لھن بعد الوالدة بحسب المعیار رقم ( لّوالبآلخر حالتین تم تركیب اإلكلینیكیة ت سجالمراجعة الیتم  التعلیمات لمن یقوم بالتقییم:
)، یتم إجراء مقابالت شخصیة مع المسؤول اإلداري الصحي وأحد مقدمي الخدمات 24-24) وبالنسبة للتحقق من المعاییر رقم ( 23ت العالقة بحسب المعیار رقم (بغرفة االجراءات ذا

 . إلى استعراض وفحص مدى جاھزیة مجاالت تقدیم الخدمات ذات العالقة ومدى تنظیمھا باإلضافة

یقوم مقدم الخدمة بتسجیل  .22
والبیانات الخاصة لومات المع

في ھا تي تلقتخدمات البنوع ال
ملف أو السجل الطبي ال

  .الخاص بالمستفیدة

ما إذا تم تدوین حدید ت مستفیدتینیتم من خالل مراجعة سجلین أو ملفین طبیین ل
 :اآلتیة فیھاالمعلومات 

   

     .ة للمستفیدةخدمتاریخ تقدیم ال •

أم في وقت مبكر بعد  أم أثناء الوالدة القیصریةة المشیمخروج بعد نوع التركیب ( •
 .لّولبالوھل تم اختیار  الوالدة)

   

    .الصحیة في حال حدوثھا للمستفیدةمضاعفات ال •

    .الطبیة متابعةالخطة  •

یقوم مقدم الخدمة بتسجیل  .23
والبیانات الخاصة المعلومات 

في ھا تي تلقتخدمات البنوع ال
ملف أو السجل الطبي ال

  ..الخاص بالمستفیدة

ما إذا تم تدوین حدید یتم من خالل مراجعة سجالت غرفة الوالدة وغرفة االجراءات ت
 :اآلتیة فیھاالمعلومات 

   

    وعدد مرات الحمل والوالدة أو االجھاض  اسم وسن المستفیدة •

    نھا اعنو •

    المضاعفاتات والوالدعدد  •

    نوع وتوقیت التركیب  •
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 معاییر التحقق اءمعاییر األد
 ال / نعم

 ال ینطبق

 ال / نعم

 مالحظات ال ینطبق

    التي واجھتھا أثناء الوالدة اعفات ضالم •

    الطبیة متابعةالخطة  •
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 معاییر التحقق اءمعاییر األد
 ال / نعم

 ال ینطبق

 ال / نعم

مالحظات ال ینطبق

مرفق یجب أن یكون ال .24
الصحي مجھز بالمستلزمات 

لتقدیم الكافیة واألدوات 
تنظیم األسرة بعد خدمات 

 .الوالدة

تحدید یتم من خالل إجراء مقابلة مع احد مقدمي الخدمات أو المسؤول اإلداري الصحي 
 یمتلك التجھیزات اآلتیة: ما كان المرفق إذا 
 .المخازنمتوفرة في  تنظیم األسرة بعد الوالدةل مجموعة كاملة من الخیارات •

 اتواقیال •

 لّوالبال •

 البروجستین فقط أقراص •

من عدد % 50 یساويبما بعد الوالدة  لّوالباطقم تستخدم في تركیب العدد من  •
 . یوميرفق بشكل تي یضعن في المالنساء الال

لكي یتم استخدامھا في تركیب  مستقلبشكل معبئة/ مخزونة ة طویلة یقط مشیممال •
 . یمةبعد خروج المش لّوالبال

 .نساءتوزیعھا على الیتم بعد الوالدة معلومات/ منشورات حول مرحلة ما  •

. متوفرة في غرفة/ قسم الوالدة لّوالب •

. بعد الوالدةات ما رفة إجراءفي غمتوفرة  لّوالب •

الخدمة  / مقدمومقدم یتمتع .25
. المؤھالت المطلوبةب

تحدید ؤول اإلداري الصحي یتم من خالل إجراء مقابلة مع احد مقدمي الخدمات أو المس
 :یأتيما 
ات دورمن خالل حضور  اً تدریببعد الوالدة قد تلقوا  لّوالبأن مقدمو خدمة تركیب ال•
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 معاییر التحقق اءمعاییر األد
 ال / نعم

 ال ینطبق

 ال / نعم

مالحظات ال ینطبق

وأنھم یفوا بمتطلبات الكفاءات المطلوبة في المرافق على الكفاءة  ةقائم یةتدریب
عن  فضالً اإلقلیمیة والمتطلبات / الصحیة وعلى مستوى المؤسسات ذات العالقة

 . التي تمنحھم حق ممارسة التولید والخدمات األخرىمعاییر الشھادات 

الكوادر ھذه الخدمات قابالت مجتمعیات وطبیبات أو من مقدمي یجب أن یكون •
ات نسجم مع معاییر الممارسبما ی لّوالبالتركیب الصحیة األخرى القادرین على 

 . الوطنیة
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 معاییر التحقق اءمعاییر األد
 ال / نعم

 ال ینطبق

 ال / نعم

 مالحظات ال ینطبق

وجود نظام دقیق وواسع  .26
ضم المرافق الصحیة النطاق ی

ھ یتم ضمان أنوذلك بغرض 
في امرأة تقدیم المشورة لكل 

حول بعد الوالدة فترة ما 
تنظیم األسرة بعد خدمات 

 .الوالدة

یتم من خالل إجراء مقابلة مع أحد مقدمي الخدمات أو المسؤول اإلداري الصحي 
 :یأتيتحدید ما و

   

ا بعد الوالدة بھدف تقدیم خدمات أنھ تم تدریب كادر متخصص من مقدمي خدمات م •
 . تنظیم األسرةفي مجال المشورة 

   

یتم فیھا تقدیم المشورة مساحة أن قسم أو جناح رعایة ما بعد الوالدة یوفر مكان أو  •
 .بشكل سري وخاص

   

نظام تسجیل النساء الالتي یتبعن تنظیم االسرة وذلك  لدى قسم أو جناح ما بعد الوالدة •
 .خروجھا قبلن كل امرأة تحصل على خدمات المشورة بغیة ضمان أ

   

ملصقات أو لوحات بھا معلومات عّما یتم تقدیمھ من  لدى قسم أو جناح ما بعد الوالدة •
 بعد فترة زمنیة من الوالدة  لّوالبتركیب الذلك بما في خدمات تنظیم األسرة 

   

    . األسرةفیما یتعلق بتنظیم المستفیدات حقوق وجود معلومات عن  •

یتم عرضھا في قسم أو جناح ما بعد وسائل تنظیم األسرة وجود معلومات عن  •
 .الوالدة

   

    .وسائل تنظیم األسرة حولمحدثة  وجود لوح ورقي قالب یحتوي على معلومات  •

بحیث یتم وسائل تنظیم األسرة  عینات من لدى قسم أو جناح ما بعد الوالدة •
 .م المشورةتقدیأثناء استخدامھا 

   

بالحصول بشكل دوري على تعلیقات المستفیدات  یقوم قسم أو جناح ما بعد الوالدة •
 .التي یتم تقدیمھا لھنالخدمات ویحتفظ بالتغذیة الراجعة حول 

   

التي من شأنھا أن تعزز نشطة األبتشجیع وعمل  یقوم قسم أو جناح ما بعد الوالدة •
 . نوعیة خدمات تنظیم األسرة
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 ملخص التقییم

مجموع عدد معاییر  المجال
 النسبة المئویة العدد الذي تم تحقیقھ العدد الذي تم مالحظتھ المجاالت

الرعایة الصحیة قبل الوالدة ورعایة المتابعة الطبیة تقییم خدمات   :)1المجال (
    8 .وزیارات المراجعة

تفیدات أثناء المخاض أو فترة ما تقدیم المشورة وتقییم المسخدمات   ): 2المجال (
    5 بعد الوالدة

    8 لّوالبخدمة توفیر ال   : )3المجال (

    5 سجالت دارة و حفظ الاإل   ): 4المجال (

    26 المجموع الكلي
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Appendix K 
 

 

الملحق (ك): نموذج جمع البیانات بشأن خدمات تركیب 
 بعد الوالدة لّوالبال

 لتفاصیل عن تركیب وسیلة منع الحم

الرقم 
التسلسلي 

 ): لّولب(ل

 تاریخ تعبئة االستمارة: اسم المستفیدة: رقم السجل

 السن:
  <20  20–35  >35 

 :عدد مرات الحمل والوالدة أو اإلجھاض
 1         2–4        >4 

 :عدد االطفال االحیاء

  :رقم الھاتف العنوان:

 :رقم الھاتف

 :الجوالرقم 

 :تم الحجز
 م    نع ال 

 

 مدة الحمل عند الوالدة:   
  21–32    اسبوع 33-36  اسبوع 

 37-41 اسبوع 

 :متى یتم تقدیم المشورة
 رعایة الحوامل   المخاض المبكر
 بعد الوالدة 

  :نوع التركیب
 بعد خروج المشیمة      أثناء الوالدة القیصریة 
 بعد الوالدة بفترة قصیرة 

 

  :لّولبدمة في تركیب الاألدوات المستخ
 ملقط اسفنجي         ملقط كیلي 

 :الفترة التي استغرقت لتمزق االغشیة
  ˃ 6   ساعات    6 -12 ساعة 
  12 – 18 ساعة          ˂ 18   ساعة  

 

 

  :حدث نقب أثناء التركیب
   نعم                                ال 

( بحیث  10- 1یاس من (على مق تقییم مقدم الخدمة
 :االسھل) 10تمثل 

 10  9   8  7  6  5  4 3  2  1سھولة التركیب:  
 لم استطع تركیبھ باستخدام ملقط كیلي 
 لم استطع تركیبھ باستخدام الملقط االسفنجي 

 

( بحیث  10- 1(على مقیاس من  تجربة المستفیدة
 :اعلى حالة قلق أو ألم) 10تمثل 
 10  9   8  7  6  5  4 3  2  1 األلم: 
 10  9   8  7  6  5  4 3  2  1القلق: 

 

 عند زیارات المتابعة) ةتعبئالتفاصیل تتعلق بالمتابعة ( یتم 

 اشھر 3 –اسابیع   6   اسابیع     ˃6 –ال، إذا كانت االجابة بنعم          نعم : لّولبطرد ال
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 Appendix K 
 

 االزالة: 
   نعم                              
  ال 

 السبب لإلزالة: 
   الرغبة في الحمل         وجود التھابات          نزیف كثیف 

   الم                           طرد جزئي               ال سبب 

 ال          نعم    فشل الوسیلة:
 اشھر    ˂ 3اشھر   0-3 –إذا كانت االجابة بنعم 

 

 ال           نعم   االلتھابات:
 ایام   4-7 ایام   1-3 –اذا كانت االجابة بنعم 

  1-2  اسابیع  ˂ 2    اسبوعین 

 :الخیوط أثناء المتابعة
 لم یتم رؤیتھا           تم رؤیھا   الزیارة االولى:

                      یجب تقصیرھا  
 لم یتم رؤیتھا          تم رؤیھا  :الزیارة الالحقة

                     یجب تقصیرھا  
 

 اإلجراء الذي تم اتخاذه حیال الخیوط: 
 موجات فوق صوتیة    الزیارة االولى:

                       تم سحبھا لألسفل 
 صوتیةموجات فوق    الزیارة الالحقة:
                      تم سحبھا لألسفل 

اعلى حالة رضى ) الى أي مدى انت مرتاحة  10( بحیث تمثل  10- 1(على مقیاس من رضا المستفیدات: 
 ؟لّولببال

 10  9   8  7  6  5  4 3  2  1الزیارة االولى:  
 10  9   8  7  6  5  4 3  2  1 الحقة:الزیارة ال
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 المراجع/ الحواشي
فترة الموسعة ال خاللالحاجة غیر الملباة و ستخدام، ونوایا االوسائل منع الحمل استخدام .2001وینفري دبلیو إل. و إیھ  روس جیھ 1

 .27-20): 1( 27 وسائل تنظیم األسرةاستخدام بشأن  دولیة وجھات نظر بعد الوالدة.

 تقاریر في البلدان النامیة.محددات وال: المستویات رعایة ما بعد الوالدة .2006 .إن و عبد الرحیمإم تي،  كوثريإیھ إل،  فورت2 
 .میریالند، كالفیرتون: انترناشیونال ماكرو . مؤسسة15رقم للمسوحات السكانیة والصحیة   مقارنة

 التوقیت الصحيفترات  معرفتھ عن كل ما ترید :HTSP(101( عدة الصحیة بین الوالدات. التوقیت والمبا2009 بوست إم. 3
 : واشنطن، مقاطعة كولمبیا.المشروع الشامل لخدمات التولید. الحملفترات  والمباعدة بین

األطفال و والرضع لوالدةحدیثي اتغذیة أثیرات فترات الوالدة السابقة على حالة وفیات وإضافیة حول ت أدلة .2008 إس أو. روتستین 4
 أبحاثالمسوحات السكانیة والصحیة،  أوراق عملالصحیة. المسوحات السكانیة و: أدلة من في البلدان النامیةدون سن الخامسة 

 .المرجع نفسھ). 41(الصحة السكان و
 . المرجع نفسھ  5

ص معدل وفیات األمھات: تنفیذ ما یصلح منھا. النسیت . االستراتیجیات الرامیة إلى تقلی2006كامبل إم آر و غراھام دبلیو جیھ. 6 
368 )9543 :(1284-1299. 

 .1827-1810): 9549( 368. تنظیم األسرة: جدول األعمال غیر المكتمل. النسیت 2006كلیالند جیھ وآخرون.  7
لة بین الحملین: دراسة متعددة . أمراض ووفیات األمھات المصاحبة للفترة الفاص2000أغودیلو إیھ و بلیزان جیھ إم. -كوندي  8

 .1259-1255): 7271( 321القطاعات. المجلة الطبیة البریطانیة 
 األمھات صحة على بالوالدة المحیطة والفترة اإلجھاض عقب الحملین بین الفاصلة الفترة آثار. 2005. وآخرون إیھ أغودیلو-كوندي 9

 .S34-S40): 1 ملحق( 89 والوالدة النساء ألمراض الدولیة المجلة. الالتینیة أمریكا في
 للفترة السلبیة النتائج وخطر الوالدات بین المباعدة. 2006. سي إیھ كافوري-غوتا و إیھ برمودیز روزاس إیھ، أغودیلو-كوندي 10

 .1823-1809): 15( 295 األمریكیة الطبیة الجمعیة مجلة. میتا تحلیل: بالوالدة المحیطة
 ووفیات األمھاتوأمراض  ونتائج الحمل وفیات الرضع واألطفال على المباعدة بین الوالدات "آثار .2004. وآخرونفانزو جیھ  دا 11

 .كالیفورنیا، مونیكا سانتا: مؤسسة راند. WR-198، والسكان للعمل سلسلة أوراق عمل مؤسسة راند" بنغالدش. في منطقة مطلب،
ألمراض  المجلة الدولیة بنغالدش. في منطقة مطلب، یات األمھاتووف حملین فترات البالمباعدة  .2005. وآخرونإیھ  رزاق 12

 .S41-S49: )1ملحق ( 89 والوالدة النساء
األطفال دون سن الخامسة والرضع و حدیثي الوالدةتغذیة على حالة وفیات والسابقة  الوالدة فترات آثار .2005إس أو.  روتستین 13

 .S7-S24: )1ملحق ( 89 والوالدة ألمراض النساء المجلة الدولیةالصحیة. یة والمسوحات السكان: أدلة من في البلدان النامیة

منظمة . المباعدة بین الوالدات حول المشورات الفنیة لمنظمة الصحة العالمیة تقریر .WHO( .2006( الصحة العالمیة نظمةم14 
 .جنیف: الصحة العالمیة

 احتیاجات تنظیم األسرة .ACCESS-FP( .2009ج أكسس لتنظیم األسرة () وبرنامUSAID( الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 15
 .میریالند، بالتیمور): JHPIEGOجي بایجو (منظمة . الھند في الفترة الموسعة بعد الوالدة خالل

 .غوتماشر معھد. 2012 تقدیرات. خدمات منع الحمل: تكالیف وفوائد اإلجمالي .2012داروتش جیھ إي. إس و سینغ 16
ووسائل منع الحمل بعد اإلنجاب  خصوبة .ACCESS-FP .(2010(برنامج أكسس لتنظیم األسرة ینفري دبلیو إم و و دابور 17

 .میریالند، بالتیمور): JHPIEGO. منظمة جي بایجو (بلد 17من  النتائج: تحلیل الوالدة

الطبعة الثامنة ، وسائل منع الحملتكنولوجیا  في." والرضاعة بعد الوالدةوسائل منع الحمل " .2004 و تروسل جیھ.كیھ إل  كینیدي18 
  . نیویورك، مؤسسة: ردنت میدیاامحررون). (. وآخرون ھاتشر آر إیھ، عشر المنقحة

 بیرودولتي  في فترة ما بعد الوالدة والرضاعة الطبیعیة خالل وسائل منع الحمل دینامیكیة استخدام .2001 .إس إس و أحمد بیكر 19
، ونوایا وسائل منع الحمل استخدام .2001ینفري دبلیو إل. و إیھ  روس جیھ؛ 179-165: )2( 55 سكانیة دراسات وإندونیسیا.
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بعد الوالدة مباشرة لّوالبعشر نقاط أساسیة خاصة بخدمات تنظیم االسرة/ تركیب ال  
یرغبن إما في تأجیل الحمل أو الحد من فرص حدوثھ ویرغبن في الحصول على  ھناك الكثیر من النساء الالتي .1

المعلومات حول وسائل تنظیم األسرة (السیما لفترة ما بعد الوالدة)، فضالً عن الوسائل المتعددة لمنع الحمل حتى 
 تتمكن كل امرأة من اختیار ما یتناسب معھا من ھذه الوسائل.

وذلك ألنھ قد  یة السیما بعد الوالدة أكثر عرضة من غیرھا لحدوث حمل غیر المرغوب بھتعد المرأة في البلدان النام .2
 تعود خصوبة اإلنجاب لدیھن دون إدراكھن لذلك ومعظمھن ال یستخدمن أي نوع من وسائل منع الحمل.

ات لتقدیم خدمات تقدم خدمات رعایة المرأة واألطفال العدید من الفرص التي یمكن استخدامھا طیلة تقدیم ھذه الخدم .3
، ومن الممكن أن یتم ذلك من خالل تنفیذ برنامج ناجح لتقدیم التوعیة والمشورة حول وسائل تنظیم األسرة بعد الوالدة

خدمات تنظیم األسرة لما بعد الوالدة بتوظیف عدة استراتیجیات ترمي للوصول إلى النساء من خالل الرسائل والنقاط 
 ة بعد الوالدة.الرئیسیة لخدمات تنظیم األسر

ینبغي ان یتم البدء بتقدیم المشورة أثناء فترة الحمل حول خدمات تنظیم األسرة لما بعد الوالدة كلما كان ذلك ممكناً،  .4
، حتى أو ربط األنابیب الرحمیة (تعقیم األنثى) متاحة ومتوفرة بعد الوالدة لّولبتركیب الالسیما عندما تكون خدمات 

 متسع من الوقت للتفكیر في الخیارات المختلفة وطرح األسئلة واختیار الوسیلة األفضل لھم. یكون لدى المرأة وزوجھا
 12یدوم  Tالنحاسي تي  لّولبمن الوسائل اآلمنة والفعالة فضالً عن  كونھ یدوم لفترة طویلة جداً (فال لّولبیعتبر ال .5

رةً أو بعد فترة زمنیة منھا وھذه الوسیلة حصلت عاماً) ویعتبر وسیلة منع مؤقتھ سواًء تم تركیبھ بعد الوالدة مباش
 على نسبة عالیة من رضا المستخدمات.

 :یجب تدوین المالحظات في ملفھا الطبي بشكٍل واضح ویجب بعد الوالدة لّولبتركیب الفي حال ان المرأة اختارت  .6
وآثاره  لّولبیح مدة فعالیة ال(على سبیل المثال: توض تزویدھا بالمزید من المعلومات المتعمقة حول ھذه الوسیلة •

 الجانبیة وعالمات الخطر) مما سیساعد في الحث على استخدامھ الصحیح والمستمر 
(ما بعد خروج المشیمة او أثناء الوالدة القیصریة)  تقدیم المشورة لھا حول مزایا تركیبھ مباشرة بعد خروج المشیمة •

بعد الوالدة مباشرة یقلل من نسبة حدوث الطرد  لّولبدة: فتركیب البخالف التركیب في الیوم األول أو الثاني من الوال
الوالدة او بعد مرور فترة من  التركیب بعد فترة مبكرة منویكون أكثر فعالیة من حیث التكلفة والتوقیت مناسب أكثر من 

 الوالدة.
 :لّولببإمكان الغالبیة العظمى من النساء استخدام ال .7
حدث معاییر منظمة الصحة العالمیة لألھلیة الطبیة على مساعدة مقدم الخدمة في  تحدید ما وفقا أل الفحص األوليیعمل  •

 یناسب المرأة التي تم فحصھا أم ال. لّولبإذا كان ال
الذي یجري تنفیذه بعد الوالدة مباشرةً بخصوص السمات/ الحاالت الناجمة عن المخاض والوالدة  الفحص الثانيویركز  •

 .إلى أن یحین الوقت المناسب أو إلغاؤهمقدم الخدمة تأجیل التركیب  والتي قد تُحتم على
الحاالت، ینبغي على مقدم الخدمة والمستفیدة عمل مقارنة بین المخاطر التي قد تنجم عن تركیب  : في بعض مالحظة

 ھذا الوقت أم ال.في  لّولبوتلك التي قد تنجم عن حدوث حمل غیر مرغوب بھ لیقرر ما إذا كان یجب تركیب ال لّولبال
مباشرة بعد الوالدة (مقابل  لّولبیمكن التخفیف بشكٍل كبیر من معدالت الطرد العالیة نسبیاً والمصاحبة لتركیب ال .8

، فھذه الطرق تركز على ضمان تركیبھ بعد مرور فترة زمنیة منھا) وذلك باستخدام الطرق واالدوات المناسبة لذلك
 .  لّولبمھنیة عالیة كون ذلك ھو العنصر األكثر أھمیة في االحتفاظ بال في قاع الرحم بطریقة لّولبوضع ال

بما في ذلك اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالثة من  مع خدمات رعایة التولید الروتینیة بعد الوالدة لّولبتركیب الال یتعارض  .9
رعایة الروتینیة المقدمة بعد الوالدة أو كما أّال یتعارض التركیب مع ال لّولبالمخاض حیث یتم القیام بھا قبل تركیب ال
 ال یؤثر على الرضاعة الطبیعیة وحلیب األم.أنھ رعایة األطفال حدیثي الوالدة، فضالً عن 

 
اآلثار الجانبیة مؤقتة (وعادةً ما تتحملھا النساء بعد الوالدة بشكل اكبر) وأما المضاعفات الناجمة عنھ تعتبر عموما  .10

ن الممكن تحدید المشاكل المحتملة والتعاطي معھا ومعالجتھا عند الزیارات الروتینیة للمتابعة فنادرة أو غیر شائعة، وم
الطبیة (وال تحتاج المرأة سوى زیارة واحدة فقط)، وكما ھو الحال بالنسبة لجمیع خدمات تنظیم األسرة لما بعد الوالدة، 

إلحالة وطمأنة المرأة كلما دعت الحاجة لذلك، من األمور یجب تقدیم خدمات المتابعة بجودة عالیة بما في ذلك العالج وا
 .التي لھا تأثیر إیجابي وقوي على رضا المستفیدات واالستمرار في استخدام ھذه الوسیلة على النحو المنشود
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