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تمهيــــد 	

أولــت قيــادات المملكــة اهتمامــً بإنشــاء أجيــال ســليمة ومعافــاة مــن خــالل برنامــج الــزواج الصحــي 

ــذا  ــون ه ــد وأن يك ــراء العق ــل إج ــي قب ــص الطب ــهادة الفح ــار ش ــكاح بإحض ــد الن ــي عق ــزم طرف ــذي يل ال

ــن  ــر ع ــض النظ ــد بغ ــي العق ــزواج لصاحب ــام ال ــة إتم ــرك حري ــع ت ــد م ــن العق ــات تدوي ــد متطلب ــراء أح اإلج

ــًة. ــلبيًة أو إيجابي ــت س ــواء كان ــي س ــص الطب ــة الفح نتيج

وقــد وفــرت وزارة الصحــة كل مــا يلــزم لتنفيــذ هــذا البرنامــج مــن تأهيــل لمراكــز الفحــص وتدريــب للكادر 

ــي  ــي وعمل ــل توجيه ــل عم ــات دلي ــذه المتطلب ــم ه ــن أه ــة وم ــق المملك ــع مناط ــي جمي ــي ف الطب

يكــون مرشــدًا للعامليــن فــي البرنامــج ومرجعــً للتدريــب واإلجــراءات التشــغيلية المختلفــة. 

ويأتــي هــذا الدليــل تحديثــً للدليــل الســابق عــام 2015 م لمــا طــرأ علــى البرنامــج مــن مســتجدات وإضافة 

لعــدد مــن التدخــالت كتطــور متوقــع لبرنامــج منجــز ورائد. 



دليــل عمل برنـــامج الـزواج الصــحي

11

تعريفــــــــات: 	

الــزواج الصحــي: هــو حالــة مــن االكتمــال والتناغــم بيــن الزوجيــن مــن النواحــي البدنيــة 	 

والنفســية واالجتماعيــة والصحيــة والشــرعية ينتــج عنهــا تفاعــل بيــن عوامل عديــدة مؤثرة 

موروثــة ومكتســبة تنتقــل إلــى األبنــاء، بهــدف تكويــن أســرة ســليمة ومســتقرة تــؤدي 

وظائفهــا بنجــاح واعتبــاره حــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان.

الفحــص قبــل الــزواج: هــو إجــراء فحــص للمقبليــن علــى الــزواج لمعرفــة وجــود اإلصابــة 	 

ببعــض أمــراض الــدم الوراثيــة )اعتــالالت الهيموجلوبيــن وأهمهــا فقــر الــدم المنجلــي 

والبيتــا ثالســيميا( وبعــض األمــراض المعديــة )التهــاب الكبــد الفيروســي ب، التهــاب الكبــد 

الفيروســي ج، نقــص المناعــة المكتســبة( وذلــك بغــرض إعطــاء المشــورة الطبيــة حــول 

احتماليــة انتقــال تلــك األمــراض للطــرف اآلخــر مــن الــزواج أو األبنــاء فــي المســتقبل وإعطــاء 

التخطيــط ألســرة  أجــل مســاعدتهما علــى  الخطيبيــن مــن  أمــام  الخيــارات والبدائــل 

ســليمة صحيــً.

أمــراض الــدم الوراثيــة: هــي مجموعــة مــن األمــراض التــي تنتقــل مــن األبويــن لألبنــاء، 	 

ــدم  ــات ال ــات كري والتــي يكــون الســبب فــي حدوثهــا وجــود خلــل فــي تركيــب ومكون

ــي  ــة وبالتال ــا الطبيعي ــى أداء وظائفه ــادرة عل ــر ق ــراء غي ــات دم حم ــج كري ــراء، فتنت الحم

ــج  ــمولة بالبرنام ــة المش ــدم الوراثي ــراض ال ــاب، أم ــى المص ــة عل ــراض المرضي ــور األع ظه

ــا ثالســيميا. ــدم المنجلــي والبيت هــي: فقــر ال

الشخص السليـــم: هو الشخص الذي ال يحمل صـفة المــــرض.	 

الشــخص الحامــل للمــرض: هــو الشــخص الــذي يحمــل صفــة المــرض وال تظهــر عليــه 	 

األعــراض.

الشــخص المصــاب: هــو الشــخص الــذي يحمــل صفــة المــرض وتظهــر عليــه أعــراض 	 

المــرض.
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ــة زواج يكــون فيهــا كال الطرفيــن أو أحدهمــا ســليمً 	  ــزواج اآلمــن )التوافــق(: كل حال ال

مــن أمــراض الــدم الوراثيــة المشــمولة بالبرنامــج بغــض النظــر عــن الطــرف الثانــي ســواء 

كان حامــالً للمــرض أو مصابــً بــه.

الــزواج الغيــــر آمــن )عــدم التوافــق(: كــــــل حالــة زواج يكــــــون فيهــا كال الطرفيــن 	 

مصابيــن أو حامليــن للمــرض أو أحدهمــا مصــاب واآلخــر حامــل ألمــراض الــدم الوراثيــة 

بالبرنامــج. المشــمولة 

· األمــراض المعديــة: هــي األمــراض التــي تصيــب اإلنســان عــن طريــق انتقــال الفيروســات 	

)التهــاب  هــي:  بالبرنامــج  المشــمولة  المعديــة  األمــراض  آخــر،  إلــى  شــخص  مــن 

المكتســب(.  المناعــة  نقــص  ج،  الفيروســي  الكبــد  التهــاب  ب،  الفيروســي  الكبــد 

·  المشــورة: هــي جلســة حــوار ونقــاش للتحــدث وجهــً لوجــه، يســتطيع مــن خاللهــا 	

شــخص أن يســاعد شــخصً آخــر أو زوجيــن أو أســرة أو مجموعــة لتحديــد احتياجاتهــم 

واتخــاذ القــرارات.

·  المشــورة الطبيــة: عمليــة تفاعليــة تتــم بيــن خبيــر مختــص )طبيــب المشــورة( والــذي 	

يقــوم بتقديــم النصائــح الطبيــة ويعمــل علــى توفيــر المعلومــات الضروريــة بطريقــة 

ــزواج( علــى اتخــاذ الخيــارات  موضوعيــة لمســاعدة متلقــي االستشــارة )المقبــل علــى ال

الصحيحــة فــي بيئــة مهنيــة واجتماعيــة مناســبة، حيــث تهــدف هــذه العمليــة إلــى توفيــر 

ــذي يكفــل لمتلقــي االستشــارة القــدرة علــى اتخــاذ القــرار  ــم ال ــاخ النفســي المالئ المن

الصائــب فــي جــو مــن الثقــة والتكامــل والخصوصيــة.

· الطبيــة.	 المشــورة  لتقديــم  المخصــص  المــكان  هــو  الطبيــة:  المشــورة  عيــادة    

·  مقــدم المشــورة الطبيــة: هــو أحــد أعضــاء الفريــق الطبــي المتخصــص باإلرشــاد الوراثي 	

والطبــي أو الشــخص الــذي يتــم إعــداده أكاديميــً وطبيــً مــن أجــل تقديــم خدمــات 

المشــورة الصحيــة لألفــراد المقبليــن علــى الــزواج واألســر الذيــن يبحثــون عــن معلومــات 

تخــص احتمــاالت حــدوث مــرض وراثــي أو معــدي.
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السياسة واإلطار االستراتيجي لتنفيذ
برنــامج الــزواج الصحي

القسم
األول
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السياسة واإلطار االستراتيجي لتنفيذ برنامج الزواج الصحي: 	

منظمــة  قــدرت  البشــر.  بيــن  شــيوًعا  الوراثيــة  األمــراض  أكثــر  مــن  هــي  الهيموجلوبيــن  اعتــالالت 

الصحــة العالميــة )WHO( أن مــا ال يقــل عــن 5 ٪ مــن ســكان العالــم حاملــون ألمــراض وراثيــة 

خاصــًة لمــرض الهيموجلوبيــن )2.9 ٪ لمــرض الثالســيميا و2.3 ٪ لمــرض الخاليــا المنجليــة(. 

ــة  ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة العام ــاكل الصح ــدى مش ــيميا إح ــي والثالس ــدم المنجل ــرض ال ــر م يعتب

الســعودية حيــث تتســبب هــذه األمــراض فــي حــدوث أعبــاء اقتصاديــة وصحيــة هائلــة علــى المجتمــع 

وعلــى المريــض فــي الوقــت ذاتــه. نتيجــة لذلــك، فقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 4/ب/ 54504  

ــزواج مــع تقديــم المشــورة الطبيــة. ــزام الفحــص قبــل ال وتاريــخ 15 / 11 / 1424 هـــ والــذي يقضــي بإل

المستهدف: 	

يســتهدف هــذا الدليــل فــي المقــام األول صنــاع السياســات والمــدراء والموظفيــن والمنســقين بالبرنامــج 

وغيرهــم مــن المهنييــن فــي القطــاع الصحــي الذيــن لديهــم مســؤولية اختيــار االســتراتيجيات وتنفيــذ 

فحــص مــا قبــل الــزواج للوقايــة مــن األمــراض الوراثيــة والمعديــة، علــى مســتوى الرعايــة الصحيــة األوليــة 

والمستشــفيات.

العــــــــاملون بمركز الفحص الطبي قبل الـــــزواج:

 مشرف مركز الفحص الطبي قبل الزواج.	 

موظف االستقبال.	 

مثقف صحي.	 

الممرض المسؤول عن التطعيم.	 

الفني المسؤول عن سحب عينات الدم.	 

فني المختبر/ أخصائي المختبر.	 

طبيب المختبر.	 

طبيب عيادة المشورة الطبية.	 

صورة 1: أقسام دليل العمل التنظيمي لبرنامج الزواج الصحي
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صورة 1: أقسام دليل العمل التنظيمي لبرنامج الزواج الصحي

كيفية استخدام هذا الدليل: 	

الصحــة، 	  وزارة  قبــل  مــن  وضــع  الصحــي  الــزواج  برنامــج  عمــل  دليــل 

شــاملة بطريقــة  الخدمــة  لتقديــم  الفنيــة  المكونــات  وضــم 

يحــدد هــذا الدليــل »خارطــة الطريــق« لتنفيــذ فحوصــات مــا قبــل الــزواج فــي كل مناطــق 	 

المملكــة 

إلــى 	  وتنقســم  العــام  الهــدف  تخــدم  وكلهــا  مختلفــة  قضايــا  الدليــل  يقــدم 

تناولهــا  يمكــن  التــي  الصحــي  الــزواج  برنامــج  مكونــات  مــع  تتعامــل  أجــزاء 

الحاجــة.   تقتضيــه  مــا  حســب  أو  والتدريــب  التنفيــذ  أثنــاء  منفصلــة  كوحــدات 

لتقويــة المعــارف األساســية والحصــول علــى أقصــى اســتفادة مــن هــذا الدليــل ينصــح 	 

مــن  ألنــه  المختــار  الموضــوع  علــى  التركيــز  قبــل  الفصــول  عناويــن كافــة  بمراجعــة 

المفتــرض وجــود تداخــل بيــن الموضوعــات المختلفــة وال ســيما التعريفــات والمعلومــات 

األساســية حــول األمــراض المفحوصــة.

الهدف من الدليل 	

الطبيــة 	  الفحوصــات  وآليــات  الســتراتيجيات  توصيــات  الدليــل  هــذا  يقــدم 

واألمــراض  لألبنــاء  األبويــن  مــن  الوراثيــة  األمــراض  انتقــال  لمنــع  الــزواج  قبــل 

لتقديــم  انســيابيا  مخططــا  الدليــل  هــذا  يقتــرح  الزوجيــن،  بيــن  المعديــة 

المهمــة. ألداء  المطلــوب  والــكادر  الفحــص  مراكــز  فــي  الخدمــة 

فــي 	  المعتمــدة  أو  الوطنيــة  الموجهــات  عــن  بديــالً  يعتبــر  ال  الدليــل  هــذا 

المســتهدفة  المعديــة  واألمــراض  الوراثيــة  األمــراض  وعــالج  تشــخيص 

المعلومــات  إلــى  للوصــول  ومحدثــة  وســريعة  ســهلة  أداة  ولكنــه  بالفحــص 

الــزواج.  قبــل  الطبــي  للفحــص  المقدمــة  الخدمــات  عــن  األساســية 

يهدف الدليل أيضا إلى توجيه المقبلين على الزواج للفحوصات األساسية وتقديم شرح 	 

مبســط عــن هــذه األمــراض وأهميــة الفحــص والمشــورة التــي ســتقدم للمســتفيدين 

ــاء الفحــص.  ــالل أثن ــد اكتشــاف أي اعت ــة عن ــح نظــام اإلحال مــن هــذه الخدمــة مــع توضي

الخدمــة. 	  تقديــم  فــي  الفحــص  بمراكــز  واإلداري  الصحــي  الــكادر  دور  يوضــح 

بالمركــــــــــز. 	  الــــــخدمة  لتطبيـــــق  والمتــــــابعة  التقييــم  أدوات  يوضــح 
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الوراثيــة والمعديــة  	 األمــراض  لفحــص  العلميــة واألخاقيــة  المبــررات 
الــزواج: المشــمولة بالفحــص الطبــي قبــل 

1. زيــادة معــدل انتشــار أمــراض الــدم الوراثيــة )األنيميــا المنجليــة، الثالســيميا( فــي مناطــق مختلفــة 

مــن المملكــة العربيــة الســعودية.

2. الخســائر االقتصاديــة الباهظــة التــي تتحملهــا األســرة والمجتمــع ســنويً فــي عــالج المرضــى.

3. الخســائر الفادحــة فــي المــوارد البشــرية والكــوادر العاملــة والمنتجــة والتــي هــي أســاس التنميــة 

وبنــاء الوطــن.

4. انتقــال فيــروس نقــص المناعــة المكتســب )اإليــدز( والتهــاب الكبــد الفيروســي )ب، ج( عــن طريــق دم 

الشــخص المصاب أو ســوائل الجســم.

بالفحــص. المشــمولة  المعديــة  باألمــراض  المصــــــابين  لــدى  األعـــــــراض  ظهــور  تـــــــأخر   .5

بالفحــص. المشمـــــولة  باألمــــــراض  اإلصـــــــابة  مــن  الســــــالمة  فــي  األبنــاء  حــق  مراعــاة   .6

باألمـــــــــراض المعديــة. اآلخــر مــن اإلصابــة  الطــرف  لــه دور فعــــــال فــي وقايــة  الزوجيــن  7. فحــص 

المعــــــالجة والوقايــة. زيــــــادة فــرص  المعديــة يسهـــــــم فــي  المبكــر لألمــراض  االكتشـــــــاف   .8

9. المســاعدة فــي نجــاح الــزواج واســتقرار األســرة مــن النواحــي الصحيــة والنفســية واالجتماعيــة 

واالقتصاديــة.

 

  الرؤية، الرســــالة، القيم واألهــــــداف: 	

الرؤيـــــة: 	 

أجيــال صحيــة ومعافــاة مــن األمــراض الوراثيــة المنقولــة مــن اآلبــاء لألبنــاء والوقايــة مــن األمــراض المعديــة 

بيــن الزوجيــن.
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الرســـالة:	 

نهــدف إلــى المحافظــة علــى ســالمة األجيــال القادمــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، مــع 

تمكيــن العــالج للمصابيــن ومواجهــة المشــاكل الصحيــة ذات الصلــة، مــن خــالل تطبيــق 

العاليــة. الجــودة  يلتــزم بمعاييــر  بــه فريــق مؤهــل  يقــوم  الــذي  الصحــي،  الــزواج  برنامــج 

القيــــم: 	 

1. الخصـــوصية والسرية.

2. الشمـــــولية.

3. الدقة والمصــــداقية.

الهدف العــــــــــام: 	 

المســاهمة الفاعلــة فــي تكويــن أســر ســليمة مــن بعــض أمــراض الــدم الوراثيــة األكثــر 

بيــن  الصحــي  الوعــي  وزيــادة  خطــورة،  األكثــر  المعديــة  واألمــراض  بالمملكــة  انتشــارًا 

المقبليــن علــى الــزواج.

األهداف التفصيليـة: 	 

والمعديــة. الـــــــوراثية  الــدم  أمــراض  بعــض  انتشـــــــــار  مــن  الحــد   .1

والمجتمــع. األســــــــرة  علــى  والماليــة  المرضيــة  األعبــاء  مــن  التقليــل   .2

أطفالهــا. يعانــي  التــي  لألســـــــر  والنفســية  االجتماعيــة  المشــاكل  تجنــب   .3

4. نشر الوعـــــي بمفهــــوم الزواج الصحـــــي.
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األمــراض المشــمولة بالفحــص الطبــي 
قبــل الــزواج

القسم
الثاني
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القسم
الثاني

األمراض المشمولة بالفحص الطبي قبل الزواج: 	

يعــد الفحــص قبــل الــزواج مــن القضايــا االجتماعيــة والطبيــة الهامــة فهــو يجنــب بــإذن اهلل الضــرر 

األمــراض  بعــض  عــن  يكشــف  قــد  فالفحــص  األبنــاء.  أو  الــزواج  طرفــي  بأحــد  يلحــق  قــد  الــذي 

الزوجيــة. العالقــة  لهــذه  باهظــً  ثمنــً  يدفــع  طرفيهــا  أحــد  يجعــل  ممــا  والمعديــة  الوراثيــة 

أمراض الدم الوراثية المشمولة بالفحص الطبي قبل الزواج: 	

أمــراض الــدم الوراثيــة هــي مجموعــة مــن األمــراض التــي تنتقــل مــن األبويــن إلــى األبنــاء، والتــي يكــون 

الســبب فــي حدوثهــا وجــود خلــل فــي تركيــب ومكونــات كريــات الــدم الحمــراء، فتنتــج كريــات 

دم حمــراء غيــر قــادرة علــى أداء وظائفهــا الطبيعيــة ممــا يــؤدي إلــى ظهــور األعــراض المرضيــة علــى 

 Sickle( وأمــراض الــدم المنجلــي )Beta Thalassemia( المصــاب، ومــن أهــم أنواعهــا: البيتــا الثالســيميا

.)Cell Disorders

علــى  الموجــودة  )الجينــات(  المورثــات  طريــق  عــن  األبنــاء  إلــى  اآلبــاء  مــن  األمــراض  هــذه  تنتقــل 

الكروموســومات، ففــي حالــة وجــود اضطــراب فــي جينــات كل مــن األم واألب، فــإن هنــاك احتمــال 

ــن  ــالً، فم ــا مخت ــل جيًن ــر يحم ــليمً واآلخ ــن س ــد األبوي ــا إذا كان أح ــرض. أم ــا بالم ــل مصابً ــد الطف أن يول

الممكــن أن يكــون األبنــاء حامليــن للصفــة الوراثيــة وال يعانــون مــن األعــراض.

صورة 2: األمراض والخدمات المشمولة بالفحص الطبي قبل الزواج
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األعـــــراض: 	

· نوبــات متكــررة مــن األلــم فــي أجــزاء مختلفة من الجســم حســب مكان حصــول تمنجل 	

خاليــا الــدم الحمــراء وانســداد األوعية الدقيقة مثــل: آالم البطن أو المفاصل أو أحد األطراف.

· فقر الـــــدم الـــــمزمن.	

· التهــابـــات متكررة.	

· أعراض سوء التغذية وقصر القامة وبطء النمو.	

· تشوهات في العظام.	

· خمـــــول وإعيـــــاء.	

المضــــــــاعفات: تحــدث المضاعفــات نتيجــة انســداد األوعيــة الدمويــة الدقيقــة وتكســر خاليــا الــدم  	
الحمــراء وموتهــا مبكــرًا، ومــن هــذه المضاعفــات:

· الجلطات المختلفة في القلب أو المخ.	

· زيادة اإلصــابة بااللتهابــــات.	

·  اليرقـــــــان.	

· تكوين الحصوات المرارية.	

· اضطرابــات وفقــدان البصر.	

· تأخــر النمو عند األطفـــــال.	

األنيميا المنجلية: 	

األنيميــا المنجليــة هــي أحــد أمــراض الــدم الوراثيــة التــي 

يحــدث فيهــا اضطــراب فــي الجينــات المســؤولة عــن تكويــن 

الكريــات  هــذه  التصــاق  فــي  ويتســبب  الهيموجلوبيــن، 

تدفــق  يقــل  وبالتالــي  الدقيقــة،  الدمويــة  األوعيــة  داخــل 

األعــراض  ذلــك  عــن  وينتــج  للعضــو،  واألكســجين  الــدم 

المنجليــة  باألنيميــا  المصابيــن  لــدى  للنوبــات  المصاحبــة 

)2( وغيرهــا.  التنفــس،  فــي  ضيــق  الشــديد،  األلــم  ومنهــا 
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العـــــاج: 	

· الحــاالت 	 تكــرار  تقليــل  هــو  المنجليــة  األنيميــا  عــالج  مــن  األساســي  الهــدف  إن 

المضاعفــات  حــدوث  مــن  للحــد  المصــاب  لــدى  الطارئــة  واألزمــات  اإلســعافية 

المــرض. مــع  التعايــش  علــى  المصــاب  قــدرة  ولتحســين  األلــم  وتخفيــف 

· المضاعفــات 	 تكــرار  لمنــع  المســتمرة  للعنايــة  المنجليــة  باألنيميــا  المصــاب  يحتــاج 

الصحيــة. الحالــة  وتدهــور 

· يعطــى المصــاب باألنيميــا المنجليــة حبــوب حمــض الفوليــك للمســاعدة علــى تكويــن 	

كريــات الــدم الحمــراء.

· ــكنات 	 ــتخدام مس ــب باس ــم المصاح ــالج األل ــم ع ــاب يت ــدى المص ــات ل ــدوث األزم ــاء ح أثن

األلــم وإمــداد جســم المصــاب بالســوائل.

· الالوصفيــة 	 األلــم  مســكنات  الســتخدام  الحــاالت  بعــض  تســتجيب  قــد  األلــم  لعــالج 

أقــوى  مفعــول  ذات  لأللــم  مســكنات  الســتخدام  أخــرى  حــاالت  تحتــاج  حيــن  فــي 

المستشــفى. داخــل  طبــي  إشــراف  تحــت  وغيرهــا  والميبريديــن  المورفيــن  مثــل 

· يســتخدم دواء الهيدروكســي يوريــا )Hydroxyurea( لبعــض المصابيــن كوقايــة لمنــع 	

حــدوث األزمــات خاصــة األعــراض المتعلقة بالجهاز التنفســي كآالم الصــدر وضيق التنفس.

· المصابيــن، 	 لألطفــال  خاصــة  الروتينيــة  اللقاحــات  أخــذ  علــى  الحــرص  ينبغــي 

بالعــدوى. اإلصابــة  لمنــع  األنفلونــزا  كلقــاح  ســنويً  الموســمية  اللقاحــات  وكذلــك 

· قــد يحتــاج المصــاب إلــى نقــل الــدم بصــورة منتظمــة، وكذلك في حــاالت األزمــات الطارئة.	

· قد تتأثر العين لدى المصابين باألنيميا المنجلية، وقد تحدث مضاعفات تؤدي إلى فقدان 	

البصر؛ لذا ينبغي الحرص على المتابعة والكشف بصورة منتظمة لدى طبيب العيون.

· المنجليــة.	 باألنيميــا  اإلصابــة  حــاالت  لعــالج  النخــاع  زراعــة   يمكــن 

 الثاسيميــــا: 	

الثالســيميا أو أنيميــا البحــر المتوســط هــو مــن أمــراض الــدم الوراثيــة التــي تتســبب فــي ضعــف إنتــاج 

الهيموجلوبيــن وإحــداث تلــف فــي كريــات الــدم الحمــراء، وســمي بهــذا االســم النتشــاره بشــكل 

كبيــر فــي منطقــة حــوض البحــر المتوســط، ويحــدث نتيجــة وجــود خلــل فــي التركيــب الجينــي 

)3 ( للهيموجلوبيــن.
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أنــــواع الثاسيميــــا واألعـــراض:  	
يتكــون جــزيء الهيموجلوبيــن الرئيســي مــن أربــع سالســل بروتينيــة، اثنان من نوع ألفــا واثنان من نوع 

بيتــا، فــي األلفــا الثالســيميا يقــل إنتــاج سالســل ألفــا بينمــا فــي البيتــا ثالســيميا يقــل إنتاج سالســل بيتا.

 

ثاسيميا ألفا:

 توجــد أربــع نســخ مــن الجينــات مســؤولة عــن تكويــن سالســل ألفــا يحصــل الفــرد علــى اثنيــن مــن 

شــدة  وتختلــف  الجينــات،  تلــك  فــي  طفــرة  بســبب  ثالســيميا  األلفــا  تحــدث  األب.  مــن  واثنيــن  األم 

ــون  ــوع الطفــرة، حيــث ال يعانــي األشــخاص المصاب ــة بالطفــرة ون ــة حســب عــدد الجينــات المصاب الحال

بالثالســيميا مــن أي أعــراض ظاهــرة عنــد حــدوث الطفــرة فــي جيــن واحــد، وتســمى الثالســيميا 

Mi�( أمــا إذا أصابــت الطفــرة جينيــن فتنتــج حالــة الثالســيميا ألفــا البســيطة ،)Silent Carrier( ةالســاكن

ــدم. ــص ال ــالل فح ــن خ ــافها م ــن اكتش ــن يمك ــرة لك ــون ظاه ــد ال تك nor Alpha Thalassemia(، وق

وعندمــا تصيــب الطفــرة ثالثــة جينــات ينتــج فقــر دم شــديد، وتتــراوح األعــراض التــي يعانيهــا الشــخص 

 Hemoglobin H( )هـــ(  هيموجلوبيــن  مــرض  الحالــة  وتســمى  والشــديدة،  المتوســطة  بيــن  مــا 

Disease(، ويظهــر تحليــل الــدم للمصــاب بهــذه الحالــة كريــات الــدم الحمــراء صغيــرة ومشــوهة، 

ويصــاب المصــاب بتضخــم فــي الطحــال، وتشــوه فــي العظــام بســبب زيــادة نشــاطها لتعويــض 

طبيعــي. بشــكل  الحيــاة  مــن  ليتمكــن  الــدم  لنقــل  المصــاب  ويحتــاج  التالفــة،  الحمــراء  الخاليــا 

Al�( الشــديدة  ألفــا  الثالســيميا  الحالــة  فتســمى  جينــات  أربــع  فــي  الطفــرة  حدثــت  إذا  اأمــ 

الــوالدة. بعــد  أو  الــوالدة  قبــل  الجنيــن  وفــاة  فــي  وتتســبب   ،)pha Thalassemia Major

ثاسيميا بيتا:

علــى  الفــرد  يحصــل  بيتــا  سالســل  تكويــن  عــن  مســؤولة  الجينــات  مــن  نســختان  توجــد 

رئيســين: قســمين  إلــى  اإلصابــة  حــاالت  وتنقســم  األب،  مــن  واألخــرى  األم  مــن  منهــا  واحــدة 

الثاســيميا الصغــرى: وذلــك عندمــا يحــدث االعتــالل فــي جيــن واحــد فقــط وال يعانــي المصــاب 	 

ــة للدم.الثاســيميا ــل الروتيني ــاء التحالي ــر أثن ــيط يظه ــر دم بس ــوى فق ــرة س ــراض ظاه بأع

الكبــرى أو مــرض الثاســيميا: فــي هــذه الحالــة يحــدث خلــل فــي كال الجينيــن ويعانــي 	 

المصــاب أعــراض فقــر دم شــديدة وتشــوه فــي العظــام وتضخــم فــي الطحــال، ويكــون 

ــاة بشــكل طبيعــي، وال تظهــر  ــدم بشــكل منتظــم ليتمكــن مــن الحي بحاجــة إلــى نقــل ال

هــذه األعــراض عنــد والدة الطفــل، ولكــن تبــدأ فــي الظهــور خــالل العاميــن األولييــن مــن العمــر.
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المضـــــاعفات:  	
يصــاب المريــض بالثالســيميا الكبــرى ومــرض هيموجلوبيــن )هـــ( بكثيــر مــن المضاعفــات إذا لــم يتــم 

عالجــه بالشــكل الصحيــح، وفــي الوقــت المناســب، ومــن هــذه المضاعفــات:

· تأخر نمو الطفل.	

· تضخم الطحال وانتفاخ البطن.	

· تشوه العظام.	

· تفاقم مشكلة فقر الدم واإلحساس باإلجهاد والتعب المستمر. )4(	

العـــــــــاج:  	
· يحتــاج المصــاب بالثالســيميا الكبــرى ومــرض هيموجلوبيــن )هـــ( للعنايــة المنتظمــة 	

االلتهابــات  مثــل  للثالســيميا  المختلفــة  بالمضاعفــات  اإلصابــة  لمنــع  والمســتمرة 

المتكــررة، وتدهــور الحالــة الصحيــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى الوفــاة إذا لــم يتــم عالجــه 

الصحيــح. بالشــكل 

· يحتــاج المصــاب إلــى نقــل الــدم لرفــع مســتوى كريــات الــدم الحمــراء فــي الــدم، وتجنــب 	

فقــر الــدم، ويكــون ذلــك بشــكل دوري.

· إعطاء المصاب حبوب حمض الفوليك للمساعدة على تكوين كريات الدم الحمراء.	

· ــد 	 ــاج بعــض األشــخاص المصابيــن بالثالســيميا إلــى التخلــص مــن كميــة الحدي قــد يحت

ذلــك  ويمكــن  المســتمر،  الحمــراء  الخاليــا  تكســر  بســبب  والمتراكمــة  الزائــدة 

الديســفيرال. دواء  باســتخدام 

· الطحـــال.	 اســـتئصال  إلـــى  الكبـــرى  الثالســـيميا  مرضـــى  بعـــض  يحتـــاج 

·  يمكن زراعة النخاع للمرضى الذين يتم تشــخيصهم مبكًرا قبل حصول المضاعفات)4(	

الوقاية من أمراض الدم الوراثية: 	

إن االلتــزام بإجــراء الفحــص الطبــي قبــل الــزواج يســاعد علــى الحــد مــن انتقــال أمــراض الــدم الوراثيــة بيــن 

األجيــال؛ حيــث تظهــر التحاليــل الطبيــة احتمــال وجــود جينــات مصابــة بخلــل لــدى المــرأة أو الرجــل، 

الذيــن ال تظهــر عليهــم األعــراض المرضيــة.
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تقييم مخــــاطر مرض الدم الوراثـــي عند األبنــــاء: 	

· الزواج اآلمـــن.	

· الزواج غير اآلمـــن.	

الـــــزواج اآلمن:  

1. الزوجــان ســليمان: نســبة إنجــاب طفــل غيــر مصــاب بأحــد هــذه األمــراض هــي %100 

مــع كل حمــل.

2. أحــد الزوجيــن حامــل للمــرض واآلخــر ســليم: احتمــال إنجــاب طفــل غيــر مصــاب بأحــد 

حمــل. كل  مــع  بنســبة %50  للمــرض  حامــل  طفــل  أو  بنســبة %50  األمــراض  هــذه 

3. أحــد الزوجيــن مصــاب واآلخــر ســليم: نســبة إنجــاب طفــل حامــل للمــرض 100 % مــع 

كل حمــل.

    إن ســالمة أحــد الزوجيــن مــن أمــراض الــدم الوراثيــة المشــمولة بالبرنامــج بغــض النظــر عــن 

ــً آمنــً. ــه يكــون زواجـــ ــً ب ــون الطــرف اآلخــر حامــالً للمــرض أو مصاب كـ

 

صورة 3: الزواج اآلمـــــن

قـاعدة
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   الــــزواج غير اآلمن:

1.  كال الزوجيــن حامــل للمــرض: مــع كل حمــل احتمــال والدة طفــل مصــاب بنســبة    

.%25 بنســبة  ســليم  طفــل  أو   %50 بنســبة  للمــرض  حامــل  طفــل  أو   %25

والدة  احتمــال  حمــل  كل  مــع  حامــل:  واآلخــر  مصــاب  الزوجيــن  أحــد   .2

.%50 بنســبة  للمــرض  حامــل  طفــل  أو   %50 بنســبة  مصــاب  طفــل 

حمــل. كل  مــع   %  100 مصــاب  طفــل  إنجــاب  نســبة  مصــاب:  الزوجيــن  كال   .3

صورة 4: الزواج غير اآلمـــــن

صورة 5: مخاطر انتقال الثالسيميا واألنيميا المنجلية إلى األبناء

%50%25%25



دليــل عمل برنـــامج الـزواج الصــحي

26

	 )Haemoglobinopathies( دليل المختبر لتشخيص اعتاالت الهيموجلوبين

أمراض الدم الوراثية )األنيميا المنجلية والثاسيميا(	   
إن اضطرابــات تصنيــع بروتيــن الجلوبيــن كالثالســيميا وخضــاب الــدم الشــاذ تركيبيً ونوعيً، شــائعة في 

المملكــة العربيــة الســعودية وتمثــل مشــكلة كبيــرة فــي مجــال الصحــة العامــة. والتشــخيص 

ــزداد  ــي، ت ــدم المنجل ــر ال ــيميا وفق ــك الثالس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــن الوراثي ــراض الهيموجلوبي ــري ألم المخب

للطرفيــن. الــزواج  قبــل  مــا  فحــوص  فــي  للتشــخيص  المتزايــد  للطلــب  نظــرًا  ســيما  وال  أهميــة 

إن الفصــل بيــن أنــواع الهيموجلوبيــن المختلفــة يمكــن أن تحققــه مجموعــة متنوعــة مــن   

التقنيــات التــي تعتمــد علــى االختالفــات فــي الشــحنة أو الذوبــان ألنــواع الهيموجلوبيــن المختلفــة. 

وأحــد التقنيــات مثــل )HPLC( اآللــي والمعتمــدة فــي مختبــرات وزارة الصحــة، تعطــي أفضــل النتائــج فــي 

المختبــرات ذات الخدمــات الروتينيــة مقارنــة بالتقنيــات التقليديــة. وكذلــك تتمتــع بميــزة اســتيعاب عــدد 

كبيــر مــن العينــات فــي وقــت قصيــر جــدًا. ويناقــش هــذا المبــدأ التوجــه للفحــوص المخبريــة المفيــدة 

ــة المختلفــة. ــة ويصــف دورهــا فــي األحــوال اإلكلينيكي فــي تشــخيص أمــراض الهيموجلوبيــن الوراثي

الهيموجلوبيــن  اعتــاالت  لتشــخيص  الشــامل  المختبــر  دليــل  األول:  المخطــط   

)Scheme1 (

1.  يجــب ســحب عينــة دم واحــدة فــي أنبــوب يحتــوي مضــاد تجلــط )EDTA( مــن كال   

بتشــخيص  المرتبطــة   )HPLC( وفحــص   )CBC( الكامــل  الــدم  عــد  فحــوص  إلجــراء  الزوجيــن 

اعتــالالت تصنيــع سالســل بروتيــن الجلوبيــن “الثالســيميا” والهيموجلوبيــن الشــاذ هيكليــً. 

 Ferritin( إضافــة إلــى عينــة أخــرى الختبــار محتــوى الحديــد فــي الــدم عــن طريــق اختبــار الفررتيــن

test( نظــرا لشــيوع أنيميــا فقــر الــدم وتأثيرهــا علــى نتائــج الفحوصــات، ويتــم قــراءة المؤشــرات 

وفقا للمخطط التالي: 



دليــل عمل برنـــامج الـزواج الصــحي

27

المخطط 1: تشخيص اعتــــالالت الهيموجلوبين
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2. وينبغي مراعــــاة ما يلي عند قراءة هذا الــــمخطط:  

إدارة  مــن  المعتمــدة   )Normal ranges( للمؤشــرات  الطبيعيــة  المعــدالت  إلــى  الرجــوع     .1.2

القــراءة  أمــام   )N( عالمــة  توضــع  بحيــث  بهــا  التحاليــل  نتائــج  ومقارنــة  المختبــر  فــي  الجــودة 

الطبيعيــة وعالمــة )Low( or )High( أمــام المعــدالت العاليــة أو المعــدالت الناقصــة علــى التوالــي.

تكامليــة  بطريقــة  األخــرى  المؤشــرات  إلــى  النظــر  ينبغــي   HPLC نتيجــة  قــراءة  عنــد     .2.2

مراعــاة  ينبغــي  كمــا  األخــرى.  المؤشــرات  عــن  بمعــزل  مؤشــر  أي  قــراءة  يصــح  وال 

واختبــارات  الجهــاز  معايــرة  يخــص  فيمــا   HPLC بجهــاز  المتعلقــة  التقنيــة  األمــور  كافــة 

الهيموجلوبيــن  انتقــال  عمليــة  إلــى  التنبــه  مــع  بالعينــات  يختــص  وفيمــا  الدوريــة  الجــودة 

.)Carryover( بعمليــة  يســمى  مــا  أو  الالحقــة  العينــات  إلــى  ســابقة  عينــة  مــن  الشــاذ 

3.2.   عنــد وجــود هيموغلوبيــن HbS( S( ســواء فــي عينــات مرضــى األنيميــا المنجليــة أو حاملــي 

تموضــع  بســبب   )HbA2(  A2 هيموغلوبيــن  معــدالت  زيــادة  إلــى  تقنيــا  يــؤدي  فإنــه  المــرض 

هيموغلوبين S المتحلل )denatured HbS( في نفس مكان HbA2 ، ولذا ينبغي التنبه إلى هذه 

األمــر، بحيــث ال يتــم تشــخيص وجــود ثالســيميا مصـــــــاحبة لألنيميــا المنجليــــــة إال وفقــً لما يلي :

· 	 MCV& MCH حامــل االلفــا ثاســيميا مــع االنيميــا المنجليــة: وتكــون مؤشــرات

ــا  ــل االنيمي ــي حام ــادة ف ــدالت المعت ــن المع ــدل HbS ع ــي مع ــان ف ــع نقص ــة م منخفض

)Hbs<32%( المنجليــة فقــط

· 	 MCV& MCH حامــل البيتــا ثاســيميا مــع األنيميــا المنجليــة: وتكــون مؤشــرات

منخفضــة مــع زيــادة فــي معــدل HbS عــن المعــدالت المعتــادة فــي حامــل االنيميــا 

)Hbs>50%( ــط ــة فق المنجلي

ــؤدي إلــى نقصــان فــي مؤشــرات  ــات الشــاذة ال ي ــه إلــى أن حمــل الهيموجلوبين 4.2.   ينبغــي التنب

.)HbE(  E هيموجلوبيــن  عــدا  مــا  الــدم  خاليــا 
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5.2.   وجــود أنيميــا فقــر الــدم يمكــن تشــخيصه عــن طريــق نقصــان تحليــل الفررتيــن مــع حــدوث 

ــادة  ــواز فــي معــدالت MCV& MCH مــع زي نقصــان فــي معــدل الهيموجلوبيــن يصاحبــه نقصــان مت

معــدالت RDW. وهــذه األنيميــا تــؤدي غالبــا إلــى نقصــان معــدالت HbA2 وبالتالــي التأثيــر علــى 

دقــة تشــخيص بيتــا الثالســيميا الصغــرى )B�Thalassemia minor( ولــذا يجــب تصحيــح فقــر الــدم 

قبــل إصــدار الحكــم النهائــي إال فــي حالــة وجــود اختبــار جينــي دقيــق أو كان فقــر الــدم كامنــً 

معــدالت  فــي  واضــح  نقــص  حــدوث  دون   MCV & MCH معــدالت  فــي  نقصــان  ســوى  يحــدث  لــم 

الهيموجلوبيــن، فقــد أثبتــت الدراســات العلميــة أن فقــر الــدم ال يؤثــر علــى مســتوى HbA2 إال عنــد 

الهيموجلوبيــن. نقصــان 

ــا الــدم فقــط  6.2.   عنــد وجــود االشــتباه فــي حمــل الثالســيميا الصغــرى مــن قــراءة مؤشــرات خالي

مــع وجــود معــدالت طبيعيــة أو نقصــان فــي معــدل HbA2 وعــدم وجــود دالئــل فقــر الــدم فــإن 

التشــخيص التفريقــي يشــتمل علــى ثاثــة أمــور:

  ألفا ثالسيميا.	 

  دلتا بيتا ثالسيميا.	 

 	A2 بيتا ثالسيميا مع معدل طبيعي لهيموجلوبين  

3 رقــم  المخطــط  فــي  إزاؤهـــــا  عملــه  ينبغــي  ومــا  االحتمــاالت  هــذه  مناقشــة  وســيتم 
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الشــاذة  الهيموجلوبينــات  مــع  المنجليــة  األنيميــا  تداخــل  الثانــي:  المخطــط 

المحمولــة علــى جيــن بيتــا 

خلــو 	  مــن  التأكــد  فينبغــي  المنجليــة  لألنيميــا  حامــالً  األطــراف  أحــد  يكــون  عندمــا 

B variants struc�( فالطــر األخــر مــن أمــراض الــدم الوراثيــة المرتبطــة بجيــن البيتــا

ألن  األســفل  الشــكل  فــي  المذكــورة  األمــراض  خصوصــا   )tural hemoglobins

المنجلــي  الشــكل  إلــى  وتحولهــا  الــدم  خاليــا  تكســر  إلــى  تــؤدي  األمــراض  هــذه 

المعهــود وهــي بالتالــي تشــبه األنيميــا المنجليــة إلــى حــد كبيــر لدرجــة اعتبارهــا 

هــذا  ويشــمل   .)Sickle cell disorders( المنجلــي  المــرض  أقســام  مــن  جــزءًا 

HbSS  ،HbS lepore  ،HbSE  ،HbSO�Arab  ،HbSD  ،HbSC التاليــة:  االعتــالالت 

التأكــد 	  يجــب  هنــا  مذكــورة  ليســت  أخــرى  أمــراض  وجــود  وعنــد 

المشــورة. إعطــاء  قبــل  األبنــاء  علــى  المحتملــة  آثارهــا  مــن 

 

المخطط 2: تداخل األنيميا المنجلية مع الهيموجلوبينات الشاذة المحمولة على جين بيتا
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المخطــط الثالــث: تشــخيص حمــل الثاســيميا مــع نقصــان أو وجــود معــدالت 

  A2 طبيعية لهيموجلوبين

خاليــا  مؤشــرات  قــراءة  مــن  الصغــرى  الثالســيميا  حمــل  فــي  االشــتباه  وجــود  عنــد 

وجــود  وعــدم   HbA2 معــدل  فــي  نقصــان  أو  طبيعيــة  معــدالت  وجــود  مــع  فقــط  الــدم 

أمــور: ثاثــة  علــى  يشــتمل  التفريقــي  التشــخيص  فــإن  الحديــد  مــن  الناتــج  الــدم  فقــر  دالئــل 

نقصــان  إلــى  الطفــرات  تــؤدي  حيــث  شــيوعا  األســباب  أكثــر  وهــي  ثاســيميا:  ألفــا   .1

صبغــات  طريــق  عــن  عليهــا  االســتدالل  ويمكــن  ثالثــة،  أو  اثنيــن  وربمــا  األلفــا  جينــات  أحــد 

وأدق   ،HPLC تحليــل  فــي   H الهيموجلوبيــن  وجــود  أو   )HbH stain(  H هيموغلوبيــن 

.)Molecular Test( للجينــات  الجزيئــي  التحليــل  هــو  الجينــي  الخلــل  لهــذا  التحاليــل 

2.   دلتا بيتا ثاســيميا: وتســببها طفرات واســعة تؤدي إلى نقصان جينات الدلتا والبيتا بينما تحافظ 

 F ــده نســبة هيموغلوبيــن ــزداد عن علــى جيــن قامــا، وعندمــا يكــون الشــخص حامــال لهــذا المــرض ي

.)HbF 100%( F أما الشــخص المصاب فال يوجد لديه ســوى هيموغلوبين ،)Deletional type of HPFH(

3.   بيتــا ثاســيميا مــع معــدل طبيعــي لهيموجلوبيــن A2: طفــرات نــادرة الحــدوث غيــر معلومــة 

الســبب تــؤدي إلــى نقصــان معــدل هيموغلوبيــن A2، يعــود أغلبهــا إلــى وجــود الفــا ثالســيميا مصاحبــة.

مشــتبهً  وأحدهمــا  الصغــرى  ثالســيميا  للبيتــا  حامــال  األطــراف  أحــد  يكــون  وعندمــا 

يجــب  فإنــه   ،A2 هيموغلوبيــن  مــن  طبيعيــة  معــدالت  وجــود  مــع  للثالســيميا  حملــه  فــي 

النهائــي.   الحكــم  إصــدار  قبــل  بدقــة  الســبب  لتحديــد  الجزيئــي  الجينــات  تحليــل  عمــل 
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 أسبـــاب رفض عينات الدم من المختبر: 	

مضي أكثر من سبعة أيــام على سحب عينة الدم.	 

حفظ عينة الدم في درجة حرارة غير مناسبة.	 

تحلل عينة الدم المسحوبة.	 

عدم اكتمال أو وضوح الباركود على عينة الدم.	 

إذا كانــت كميــة الــدم غيــر كافيــة أو ال تتناســب مــع كميــة مضــاد التجلــط فــي األنبوبــة.	 

A2 المخطط 3: تشخيص حمل الثالسيميا مع نقصان أو وجود معدالت طبيعية لهيموجلوبين
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األمراض المعدية المشمولة بالفحص الطبي قبل الزواج: 	

· طــرق 	 عبــر  تنتقــل  الفيروســية  األمــراض  مــن  مجموعــة  هــي  المعديــة:  األمــراض  تعريــف 

مختلفــة مثــل ســوائل الجســم أو االتصــال الجنســي وذلــك مــن شــخص مصــاب إلــى شــخص 

آخــر ســليم وبعــض هــذه األمــراض غيــر قابلــة للشــفاء وربمــا تســبب مضاعفــات خطيــرة أو 

تــؤدي إلــى الوفــاة فــي ســن مبكــرة.

· الفيروسات المسببة لألمراض المعدية المشمولة بالبرنامج:	

   )Hepatitis B( فيروس االلتهاب الكبدي ب 

وصــــــــف الــــمرض: 	 

فيــروس التهــاب الكبــد ب  يســبب التهــاب الكبــدي الفيروســي ب  وهــو مــرض معــد يصيــب الكبــد 

وتعتمــد الصــورة المرضيــة لــه علــى عمــر المصــاب حيــث أنــه بصفــة عامــة ينــدر ظهــور أي أعــراض علــى 

المصابيــن مــن الرضــع حديثــي الــوالدة بينمــا تــزداد نســبة المصابين الذيــن تظهر عليهم األعــراض بتقدم 

العمــر لتصــل مــن 30% إلــى 50% مــن اإلصابــات فــي األطفــال األكبــر ســنً وفــي األشــخاص البالغيــن. 

 

ــم،  ــي مبه ــم بطنــ ــهية، أل ــدان للش ــدوث فق وتتضمــن أعــراض التهــاب الكبــدي الفيروســي ب ح

غثيــان، قــيء، آالم مفصليــة، طفــح وغالبــً مــا يتطــور إلــى يرقــان )اصفــرار الجلــد وأغشــية ملتحمــة 

العيــن(، وقــد تكــون الحمــى غيــر موجــودة أو خفيفــة. وتتراوح شــــدة المرض بيــــن حاالت خفية تكتشــف 

فقــط بفحوصــات وظائــف الكبــد حــاالت مميتــة بســبب حــدوث نخــر كبــدي )مــوت خاليــا الكبــد( الحــاد.

خطــــورة الــــمرض: 	 

تكمــن خطــورة فيــروس التهــاب الكبــد ب فــي تســببه لمــا يصــل إلــى 80% مــن حــاالت ســرطان الكبــد 

فــي حيــن يقــدر أن 15-25% مــن المصابيــن بالفيــروس يموتــون موتــً مبكــرًا بســبب تليــف الكبــد أو 

التطــور لســرطان الكبــد.  

العامــة  اإلدارة  قبــل  مــن  المعتمــدة  التشــخيصية  المعاييــر  علــى  االســتمرار 

بهــا  مشــكوك  مخبريــة  قيــم  او  دالئــل  ظهــور  وعنــد  الــدم  وبنــوك  للمختبــرات 

المناســب. القــرار  التخــاذ  نفســها  بالمنطقــة  بالمختبــر  استشــاريين  علــى  تعــرض 

ماحظة
 مهمة



دليــل عمل برنـــامج الـزواج الصــحي

34

طــــرق العــــدوى: 	 

ينتقــل فيــروس التهــاب الكبــد ب  عــن طريــق الــدم )ومشــتقات مصــل الدم( وكذلــك الســوائل المهبلية 

والمنــي ولعــاب المصابيــن المعدييــن. لذلــك يمكــن أن يحــدث انتقال الفيروس عبر أي من الطرق اآلتيـــة:

االتصــــال الجنسي غير المحمي.	 

االنتقال من األم المصابة إلى المولود أثناء الفترة المحيطة بالوالدة.	 

مشاركة الوخز باإلبر والحقن )خاصة بين مدمني المخدرات(.	 

استعمال أمواس الحالقة وفرش األسنان المشتركة.	 

المعرضون لإلصـابة بالمـــرض: 	 

جميــع األشــخاص الذيــن ليــس لديهــم مناعــة ضــد فيــروس التهــاب الكبد ب ويشــمل ذلك من لم يســبق 

ــات  ــلة جرع ــذ سلس ــتكملوا أخ ــم يس ــذ أو ل ــم أخ ــبق له ــم يس ــن ل ــً م ــروس وأيض ــة بالفي ــم اإلصاب له

ــة  ــة مناعي ــادة أو حماي ــة مض ــام حماي ــوا أجس ــم ينتج ــن ل ــك م ــد ب وكذل ــاب الكب ــروس الته ــاح في لق

فاعلــة ضــد الفيــروس باإلضافــة إلــى الرضــع المولوديــن مــن أمهــات مصابــات بفيــروس التهــاب الكبــد ب.

التشخيـــــص: 	 

يتم تـــــأكيد تشخيص اإلصـــابة بفيروس التهاب الكبد ب مخبريً.

الـــعـــــــــاج: 	 

ال يوجــد عــالج لاللتهــاب الكبــدي الفيروســي ب الحــاد. كمــا أن األدويــة التــي تؤخــذ مــن قبــل المصابيــن 

ــخ  ــت تناس ــى كب ــا إل ــم وإنم ــفاء معظمه ــى ش ــؤدي إل ــن ال ت ــي ب المزم ــدي الفيروس ــاب الكب بااللته

الفيروس لديهم ولذلك فإن غالبيتهم يستمروا بأخذ هذه األدوية مدى حياتهم تحت المتابعة الطبية.

هـــدف البرنــــامج:	 

التهــاب  بفيــروس  اإلصابــة  عــدم  أو  بالعــدوى  اإلصابــة  إمكانيــة  مــن  مخبريــً  التشــخيص  تأكيــد 

التاليــة: اإلجــراءات  واتخــاذ  الــزواج  علــى  المقبليــن  الطرفيــن  دم  عينــات  فحــص  عبــر  ب  الكبــد 

ــة بفيــروس التهــاب الكبــد ب للمختصيــن وذلــك مــن أجــل فتــح ســجل 	  ــة األطــراف المصاب إحال

طبــي لهــم لمتابعتهــم دوريــً. 

وقايــة الطــرف الــذي ليــس لديــه مناعــة فاعلــة ضــد فيــروس التهــاب الكبــد ب عنــد 	 

الرغبــة فــي إتمــام الــزواج مــن طــرف مصــاب عــن طريــق أخــذ جرعــة إلــى جرعتيــن علــى 

األقــل مــن سلســلة لقــاح التهــاب الكبــد ب )بحســب مســتوى األجســام المضــادة لــدى 

الطــرف المعــرض لإلصابــة بالمــرض( وأن يفصــل بيــن الجرعتيــن شــهر واحــد كحــد 

أدنــى وذلــك مــن أجــل رفــع نســبة الحمايــة المناعيــة مــن التهــاب الكبــدي الفيروســي 

ــه علــى أن يتعهــد بأخــذ جرعــة أخيــرة مــن اللقــاح بعــد مــرور 6 أشــهر مــن  ب وخطورت

الجرعــة األولــى حيــث يوصــى باســتكمال أخــذ ثــالث جرعــات مــن اللقــاح قبــل الــزواج. )6(
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اإلجــراءات الممكــن اتخاذهــا فــي حــال ارتبــاط طــرف مصــاب بالتهــاب الكبــد الفيروســي ب 	 

وطــرف ســليم:

الــالزم. اإلجــراء  لتحديــد  الســليم  الشــخص  عنــد   HBsAB المضــادة  األجســام  قيــاس   .1

2.   إذا كانــت النتيجــة non�reactive أي أقــل مــن 10 وحــدات )anti-HBs ≤ 10 IU/L(، التوجــد لديــه مناعــة 

كافيــة ويعطــى جرعتيــن ويفصــل بينهــم شــهر واحــد علــى أن يتعهــد بأخــذ جرعــة أخيــرة مــن اللقــاح 

بعــد مــرور 6 أشــهر مــن الجرعــة األولــى.

واحـــدة  جرعـــة  ويعطـــى  متوســـطة  مناعـــة  لديـــه  توجـــد  وحـــدة  النتيجـــة 100-10  كانـــت  إذا     .3

)anti-HBs 10-100 lU/L(

إضافــي. إجــراء  إلــى  يحتــاج  وال  مناعــة  لديــه  يوجــد  وحــدة   100 مــن  أكثــر  النتيجــة  كانــت  إذا    .4

 )Hepatitis C( فيروس االلتهـــاب الكبدي ج      

وصــــــــف الــــمرض: 	 

ــد  ــب الكب ــد يصي ــرض مع ــو م ــي ج وه ــدي الفيروس ــاب الكب ــبب الته فيــروس التهــاب الكبــد ج يس

ــن أو  ــن المصابي ــن 90% م ــر م ــي أكث ــراض ف ــدون أي أع ــا ب ــي بدايته ــدوى ف ــون الع ــث تك ــً حي تدريجي

ــة.  ــدوى خفيف ــون الع تك

وتتضمــن أعــراض التهــاب الكبــدي الفيروســي ج حــدوث فقــدان للشــهية، ألــم بطنــــي مبهــم، غثيــان، 

قــيء، وآالم مفصليــة. وتتحــول العــدوى إلــى الطــور المزمــن للمــرض لــدى 55-85% مــن المصابيــن.

خطــــورة الــــمرض: 	 

تكمــن خطــورة التهــاب الكبــدي الفيروســي ج فــي تطــوره إلــى حــدوث تليــف أو ســرطان الكبــد فــي 

حوالــي 15-30% مــن الحــاالت المزمنــة. 

طــــرق العــــدوى: 	 

ينتقــل فيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي عــن طريــق التعــرض للــدم المصــاب ومشــتقاته، وهــو األكثــر 

شــيوًعا مــن خــالل تعاطــي المخــدرات عــن طريــق الوريــد، ونقــل الــدم، زراعــة األعضــاء، مــن األم المصابــة 

إلــى الطفــل، أو عــن طريــق االتصــال الجنســي الغيــر محمــي.)7(

المعرضون لإلصـابة بالمـــرض: 	 

جميــع األشــخاص الذيــن لــم يســبق لهــم اإلصابــة بفيــروس التهــاب الكبــد ج ويشــمل ذلــك الرضــع 

بالفيــروس. مصابــات  أمهــات  مــن  المولوديــن 

التشخيـــــص: 	 

يتم تـــــأكيد تشخيص اإلصابة بفيروس التهاب الكبد ج مخبريً.
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الـــعـــــــــاج: 	 

األكثــر  الجديــدة  الدوائيــة  األنظمــة  أحــد  أخــذ  طريــق  عــن  ج  الفيروســي  الكبــدي  التهــاب  عــالج  يتــم 

أكثــر  الشــفاء  نســبة  تبلــغ  حيــث  الصحــة  وزارة  توفرهــا  التــي  الجانبيــة  األعــراض  وقليلــة  فاعليــة 

مــن 95% فــي مــدة عــالج تتــراوح بيــن 8 إلــى 24 أســبوع بحســب النظــام الدوائــي والــذي يعتمــد 

المريــض. لكليــة  الوظيفيــة  والحالــة  الكبــد  تليــف  ودرجــة  للفيــروس  الجينــي  النمــط  علــى 

هـــدف البرنــــامج:	 

عبــر  ج  الكبــد  التهــاب  بفيــروس  اإلصابــة  عــدم  أو  اإلصابــة  مــن  مخبريــً  التشــخيص  تأكيــد 

التاليــة: اإلجــراءات  واتخــاذ  الــزواج  علــى  المقبليــن  الطرفيــن  دم  عينــات   )PCR( فحــص 

· إحالــة األطــراف المصابــة بفيــروس التهــاب الكبــد ج للمختصيــن وذلــك ألخــذ العــالج المناســب 	

ــدم  بعــد إكمــال مــدة العــالج. باإلضافــة إلــى شــفاء  ــً مــن زوال الفيــروس مــن ال والتأكــد مخبري

الطــرف المصــاب مــن االلتهــاب الكبــدي الفيروســي ج وخطورتــه قبــل الــزواج يهــدف البرنامــج 

أيضــً إلــى وقايــة الطــرف المعــرض لإلصابــة مــن فيــروس التهــاب الكبــد ج والــذي ال يوجــد لقــاح )أو 

مضــاد مناعــي( لــه وذلــك عنــد الرغبــة فــي إتمــام الــزواج مــن الطــرف المصــاب. )8( 

· فــي حــال كانــت نتيجــة PCR ايجابيــة: يتــم تقديــم المشــورة الطبيــة الالزمــة ويحــول للعــالج 	

ــالبة  ــة PCR س ــون نتيج ــى أن تك ــالج عل ــن الع ــاء م ــد االنته ــهادة بع ــدر الش ــالج. وتص ــز الع بمراك

بعــد العــالج، وال حاجــة إلــى إبــالغ الطــرف الســليم إال بموافقــة الطــرف المصــاب علــى ذلــك.

· إذا كانــت نتيجــة PCR ســالبة: يعتبــر غيــر مصــاب وال يســتدعى للمشــورة الطبيــة وال يبلــغ 	

توافــق.  شــهادة  إصــدار  ويتــم  الســليم  الطــرف 

 HIV /AIDS فيروس نقص المنــــاعة المكتسبة 

وصــــــــف الــــمرض: 	 

مــرض  وهــو  المكتســبة  المناعــة  نقــص  متالزمــة  يســبب  البشــري  المناعــة  نقــص  فيــروس 

العــدوى  مــن  أشــهر  إلــى  أســابيع  وبعــد  حيــث  مراحــل  ثــالث  ذو  المناعــي  الجهــاز  يصيــب  معــد 

توجــد  ال  وقــد  ذاتيــً.  وتتوقــف  أســبوعين  أو  أســبوع  تســتمر  حــادة  علــة  المصابيــن  علــى  تظهــر 

ســنوات.  عــدة  إلــى  أشــهر  عــدة  مــن  تتــراوح  مزمنــة  مــدة  خــالل  الحــادة  المرحلــة  بعــد  األعــراض 

ثــم تظهــر بعــد تلــك المرحلــة المزمنــة بــدون أعــراض الصــورة المرضيــة المميــزة لمتالزمــة نقــص 

المرتبطــة  والعصبيــة  البنيويــة  واألعــراض  االنتهازيــة  العــدوى  ذلــك  فــي  بمــا  المكتســبة  المناعــة 

ــً بأعــراض غيــر  ــدء هــذه المرحلــة تدريجي بدرجــة الخلــل فــي وظيفــة الجهــاز المناعــي بحيــث يكــون ب

نوعيــة كاعتــالل العقــد اللمفيــة ونقــص الشــهية واإلســهال المزمــن وفقــدان الــوزن والحمــى واإلرهــاق.
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خطــــورة الــــمرض: 	 

نقــص  بفيــروس  العــدوى  مــن  المتأخــرة  المرحلــة  المكتســبة  المناعــة  نقــص  متالزمــة  تمثــل 

الجســم  وأجهــزة  وأعضــاء  المناعــي  الجهــاز  فــي  متزايــدًا  تلفــً  يســبب  الــذي  البشــري  المناعــة 

االنتهازيــة. بالعــدوى  اإلصابــة  إلــى  باإلضافــة  المركــزي  العصبــي  الجهــاز  فيهــا  بمــا  األخــرى 

طــــرق العــــدوى: 	 

ينتقــل فيــروس نقــص المناعــة البشــري مــن األشــخاص المصابيــن عــن طريــق الــدم )ومشــتقاته( 

وكذلــك الجمــاع الجنســي خاصــة فــي حــال وجــود عــدوى منقولــة جنســيً الســيما إذا كانــت تقرحــً فإنــه 

قــد يزيــد مــن ســهولة انتقــال الفيــروس زيــادة كبيــرة. باإلضافــة إلــى ذلــك يمكــن للفيــروس أن ينتقــل 

ــق  ــوالدة عــن طري ــق المشــيمة أو بعــد ال ــرة الحمــل عــن طري ــاء فت ــود أثن ــة إلــى المول مــن األم المصاب

ــرازات  ــاب واإلف ــي اللع ــدة ف ــاالت عدي ــي ح ــظ ف ــد لوح ــروس ق ــن أن الفي ــم م ــدي. وبالرغ ــن الث ــاع م اإلرض

عنــه. يبلــغ  لــم  اإلفــرازات  هــذه  مــع  التمــاس  طريــق  عــن  االنتقــال  أن  إال  والبــول  والدمــوع  القصبيــة 

المعرضون لإلصـابة بالمـــرض: 	 

ويشــمل  البشــري  المناعــة  نقــص  بفيــروس  اإلصابــة  لهــم  يســبق  لــم  الذيــن  األشــخاص  جميــع 

المصابيــن  نســبة  تتــراوح  حيــث  بالفيــروس  مصابــات  أمهــات  مــن  المولوديــن  الرضــع  ذلــك 

يكــون  أن  يمكــن  الثــدي  مــن  اإلرضــاع  أن  كمــا   %35-15 بيــن  مــا  الــوالدة  عنــد  بالعــدوى  منهــم 

وجــود  حــال  وفــي  الطفــل.  إلــى  األم  مــن  الفيــروس  انتقــال  طــرق  نصــف  إلــى  يصــل  لمــا  ســببً 

منهــا  كان  مــا  والســيما  للعــدوى  المعــرض  الطــرف  لــدى  جنســيً  منقولــة  أخــرى  أمــراض 

متقرحــً فقــد يزيــد ذلــك مــن االســتعداد لتقبــل العــدوى وينطبــق هــذا علــى عــدم ختــان الذكــور.

الـــعـــــــــاج: 	 

ــة التــي تؤخــذ مــن قبــل المصابيــن  ال يوجــد عــالج لمتالزمــة نقــص المناعــة المكتســب كمــا أن األدوي

ــت  ــى كب ــا إل ــم وإنم ــى منه ــة العظم ــفاء الغالبي ــى ش ــؤدي إل ــري ال ت ــة البش ــص المناع ــروس نق بفي

ــة مــدى حياتهــم  تناســخ الفيــروس والتقليــل مــن انتشــاره ولذلــك فإنهــم يســتمروا بأخــذ هــذه األدوي

تحــت المتابعــة الطبيــة.)9(

هـــدف البرنــــامج:	 

البشــري  المناعــة  نقــص  بفيــروس  اإلصابــة  عــدم  أو  اإلصابــة  مــن  مخبريــً  التشــخيص  تأكيــد 

التاليــة: اإلجــراءات  واتخــاذ  الــزواج  علــى  المقبليــن  الطرفيــن  دم  عينــات  فحــص  عبــر 

· البشــري 	 المناعــة  نقــص  بفيــروس  المصابــة  األطــراف  إحالــة  موجبــة:  النتيجــة  كانــت  إذا 

اإليــدز  مكافحــة  برنامــج  إدارة  مــع  بالتنســيق  الالزمــة  المشــورة  لتقديــم  فقــط 

بالمنطقــة ويفضــل بوجــود المنســق ويتــم إحالتــه إلــى عيــادة مكافحــة اإليــدز بالمنطقــة،



دليــل عمل برنـــامج الـزواج الصــحي

38

المشــورة  تقديــم  إلــى  باإلضافــة  لمتابعتهــم.  طبــي  ســجل  فتــح  أجــل  مــن  وذلــك 

يهــدف  وخطورتــه  البشــري  المناعــة  نقــص  فيــروس  مــن  المصــاب  للطــرف  الالزمــة 

يوجــد  ال  والــذي  الفيــروس  مــن  لإلصابــة  المعــرض  الطــرف  وقايــة  إلــى  أيضــً  البرنامــج 

المصــاب. الطــرف  مــن  الــزواج  إتمــام  فــي  الرغبــة  عنــد  وذلــك  لــه  شــاٍف  عــالج  أو  لقــاح 

· بمــرض 	 مصابــان  الطرفــان  كان  إذا  توافــق(  )شــهادات  بإصــدار  المشــورة  طبيــب  يقــوم 

حياتهمــا. مــدى  العــالج  بمتابعــة  يتعهــدا  أن  علــى  )اإليــدز(  المكتســب  المناعــة  نقــص 

)Measles/ Rubella( فيروس الحصبة/ الحصبة األلمانية   

A . فيروس الــــحصبة 

وصــــــــف الــــمرض: 	 

فيــروس الحصبــة يســبب الحصبــة وهــو مرض معــٍد حاد يصاحبه حمى والتهــاب ملتحمة العين وزكام 

وســعال وبقــع بيضــاء علــى الغشــاء المخاطــي المبطــن لجــدار التجويــف الفمــوي كمرحلة بادرة تســبق 

بدء ظهور الطفح الجلدي البقعي األحمر المميز للحصبة وذلك في اليوم الثالث إلى الســابع من بداية 

األعــراض حيــث يبــدأ الطفــح علــى الوجــه ثــم يصبــح طفحــً جلديــً عامــً ويســتمر ذلــك مــن 4 إلــى 7 أيــام. 

خطــــورة الــــمرض: 	 

تكــون الحصبــة أشــد فــي الرضــع والبالغيــن منــه فــي األطفــال وقــد تنجــم عنــه مضاعفات صحية تشــمل 

التهــاب الدمــاغ والتهــاب األذن الوســطى والتهــاب الحنجــرة والقصبــات الهوائيــة والتهــاب الرئــة وإســهال.

المعرضون لإلصـابة بالمـــرض: 	 

جميــع األشــخاص الذيــن ليــس لديهــم مناعــة ضــد فيــروس الحصبــة ويشــمل ذلــك مــن لــم يســبق لهــم 

اإلصابــة بالحصبــة وأيضــً مــن لــم يســبق لهــم أخــذ أو لــم يســتكملوا أخــذ الجرعــات الكافيــة لهــم مــن 

لقــاح الحصبــة وكذلــك الرضــع المولوديــن مــن أمهــات ليــس لديهــن مناعــة فاعلــة ضــد فيــروس الحصبــة.

طــــرق العــــدوى: 	 

ينتقــل فيــروس الحصبــة مــن األشــخاص المصابيــن عــن طريــق الهــواء أو بالتمــاس المباشــر مــع إفــرازات 

األلمانيــة  الحصبــة  بمتالزمــة  المصابــون  الرضــع  ينشــر  وقــد  المصابيــن.  لألشــخاص  الحلــق  أو  األنــف 

عــن  وذلــك  الــوالدة  بعــد  أشــهر  ولعــدة  مخالطيهــم  إلــى  الفيــروس  مــن  كبيــرة  كميــات  الوالديــة 

طريــق إفــرازات البلعــوم أو البــول.

التشخيـــــص: 	 

يتــم تشــخيص الحصبــة مبدئيــً علــى أســس ســريرية ووبائيــة ويعتمــد علــى التأكيــد المخبــري للحاالت 

المشتبهة. 

الـــعـــــــــاج: ال يــــــوجد.	 
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 B. فيـــروس الحصبة األلمانية

وصــــــــف الــــمرض: 	 

ــع  ــة م ــى خفيف ــه حم ــد يصاحب ــرض مع ــو م ــة وه ــة األلماني ــبب الحصب ــة يس ــة األلماني ــروس الحصب في

المصابيــن.  األشــخاص  مــن   %80-50 علــى  بوضــوح  يظهــر  عــام  وبقعــي  نقطــي  جلــدي  طفــح 

وقــد يســبق ذلــك لــدى البالغيــن مرحلــة بــادرة مــن 1 إلــى 5 أيــام كحمــى خفيفــة وصــداع وفتــور 

وزكام وقــد يحــدث التهــاب لملتحمــة العيــن ويعتبــر تضخــم العقــد اللمفيــة خلــف األذن أو العنــق 

األلمانيــة  للحصبــة  المميــزة  الســريرية  العالمــات  أكثــر  للجمجمــة  القفــوي  العظــم  أســفل  أو 

النســاء  لــدى  المفاصــل  فــي  التهــاب  أو  ألــم  يحــدث  كمــا  عامــة  العقــد  ضخامــة  تكــون  وأحيانــا 

البالغــات بنســبة تصــل إلــى 70%. وأمــا فــي األطفــال فقــد توجــد أعــراض عامــة قليلــة أو ال توجــد.

خطــــورة الــــمرض: 	 

تكمــن خطــورة فيــروس الحصبــة األلمانيــة فــي قدرته على إحــداث عيوب خلقية في الجنيــن أثناء الحمل 

حيــث تحــدث متالزمــة الحصبــة األلمانيــة الوالدية فــي 90% من الرضع الذين تلدهم نســاء أصبن بفيروس 

ــاب  ــا تص ــى20% عندم ــل إل ــى تص ــوب حت ــل العي ــل، وتق ــن الحم ــث األول م ــاء الثل ــة أثن ــة األلماني الحصب

األم بعــد األســبوع الســادس عشــر، وتكــون العيــوب نــادرة عندمــا تصــاب األم بعــد األســبوع العشــرين مــن 

الحمــل. واألجنــة المصابــة فــي وقــت مبكــر هــي األكثــر تعرضــً لخطــر المــوت داخــل الرحــم واإلجهــاض 

التلقائــي والتشــوهات الوالديــة ألجهــزة وأعضــاء جســم الجنيــن الرئيســية مثــل صغــر الدمــاغ أو التهــاب 

الســحايا والدمــاغ أو التخلــف العقلــي أو الصمــم أو صغــر العينيــن أو ضخامــة الكبد والطحــال أو اليرقان.

المعرضون لإلصـابة بالمـــرض: 	 

جميــع األشــخاص الذيــن ليــس لديهــم مناعــة ضــد فيــروس الحصبــة األلمانيــة ويشــمل ذلــك مــن لــم 

يســبق لهــم اإلصابــة بالحصبــة األلمانيــة وأيضــً مــن لــم يســبق لهــم أخــذ لقــاح الحصبــة األلمانيــة 

األلمانيــة. الحصبــة  فيــروس  ضــد  مناعــة  لديهــن  ليــس  أمهــات  مــن  المولوديــن  الرضــع  وكذلــك 

طــــرق العــــدوى: 	 

طريــق  عــن  األلمانيــة  بالحصبــة  المصابيــن  األشــخاص  مــن  األلمانيــة  الحصبــة  فيــروس  ينتقــل 

بلعومهــم  إفــرازات  مــع  أو  المصابيــن  األشــخاص  مــع  المباشــر  بالتمــاس  أو  التنفســي  الــرذاذ 

مــن  كبيــرة  كميــات  الوالديــة  األلمانيــة  الحصبــة  بمتالزمــة  المصابــون  الرضــع  ينشــر  وقــد  األنفــي. 

ــرازات البلعــوم أو البــول. ــوالدة وذلــك عــن طريــق إف الفيــروس إلــى مخالطيهــم ولعــدة شــهور بعــد ال

التشخيـــــص: 	 

مخبريــً. التشــخيص  يتــم  ولذلــك  دقيــق  غيــر  األلمانيــة  للحصبــة  الســريري  التشــخيص  يعتبــر 

الـــعـــــــــاج: 	 

ال يـــوجد.
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هـــدف البرنــــامج:	 

وقايــة النســاء المقبــالت علــى الــزواج ممــن لديهــن القــدرة علــى اإلنجــاب وذلــك عــن طريــق أخــذ جرعــة 

لقــاح الثالثــي الفيروســي علــى أال يكــون لديهــن أي موانــع صحيــة* مــن أخــذ اللقــاح وأن يتجنبــوا 

الحمــل لمــدة شــهر واحــد كحــد أدنــى وبذلــك يتــم توفيــر الحمايــة المناعيــة لهــن ولمواليدهــن مــن 

الحصبــة / الحصبــة األلمانيــة ومتالزمــة الحصبــة األلمانيــة الوالديــة ومضاعفاتهــا والــذي ال يوجــد عــالج لهــا. 

وتقــوم المقبلــة علــى الــزواج بالتوقيــع علــى إقــرار أخــذ اللقــاح وتجنــب الحمــل لمــدة شــهر علــى 

األقــل، وعلــى مــن ترفــض أخــذ اللقــاح التوقيــع علــى إقــرار بالرفــض بعــد تلقيهــا المشــورة الالزمــة. 

موانع استعمال لقاحات الحصبة والحصبة األلمانية: 	 

أو . 	 المناعــة  نقــص  أمــراض  مــن  بمــرض  لمصــاب  حــي  لقــاح  يعطــى  أال  ينبغــي 

أو  الــدم  لمفومــة  أو  لوكيميــا  ســرطان  عــن  )الناتــج  المناعيــة  االســتجابة  كبــت 

اإلشــعاعي  بالعــالج  أو  بالكورتيكوســتيرويد  يعالــج  مــن  أو  عــام(  خبيــث  ورم  أي 

للمصابيــن  اللقــاح  إعطــاء  وباإلمــكان  األيــض.  بمضــادات  أو  قلويــة  بأدويــة  أو 

المعالــج.  الطبيــب  استشــارة  بعــد  البشــري  المناعــة  نقــص  فيــروس  بعــدوى 

ينبغــي عــدم إعطــاء لقــاح حــي للنســاء الحوامــل لــذا يجــب أن تؤجــل الحامــل، أو مــن تعتقــد . 	

أنهــا قــد تكــون حامــل الحصــول علــى لقــاح الثالثــي الفيروســي إلــى مــا بعــد الــوالدة.

يجب أن يؤجل إعطاء أي لقاح حي لألشخاص المصابين بعلة شديدة مصحوبة أو غير مصحوبة . 	

بالحمــى حتــى يتــم شــفاؤهم مــن المرحلــة الحــادة للعلــة. أمــا المصابــون بعــالت بســيطة 

كاإلســهال أو عــدوى فــي الجهــاز التنفســي العلــوي فــال يعتبــر ذلــك مــن موانــع االســتعمال.

الشخص الذي سبق أن عانى من ردة فعل حساسية مهددة للحياة بعد الحصول على جرعة من . 	

لقاح )الحصبة، النكاف، الحصبة األلمانية(، أو لديه حساسية شديدة من أي من مكونات اللقاح. 

إذا خضــع لعمليــة نقــل دم مؤخــرًا أو تلقــى منتجــات دم أخــرى، يتــم تأجيــل أخــذ اللقــاح لمــدة . 	

3 أشــهر أو أكثــر.
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إجــراءات إعطــاء لقــاح الثاثــي الفيروســي بمراكــز الفحــص الطبــي قبــل  	
الــزواج:

 تقديـــــم التثقيف الصحــــي عن أهمية التطعيـــــم وفوائده.- 

التـــأكد من عدم وجــــود مـــوانع استعمــــال اللقــــــاح.	 

اللقــاح.	  أخــذ  مــن  يــوم   28 عــن  تقــل  ال  لمــدة  الحمــل  تجنــب  علــى  التـــــأكيد 

توقيــع علــى إقــرار أخــذ اللقــاح وتجنــب الحمــل لمــدة ال تقــل عــن 28 يــوم مــن أخــذ اللقــاح.	 

بالرفــض.	  إقــرار  علــى  التوقيــع  يتــم  اللقــاح،  أخــذ  الــزواج  علــى  المقبلــة  رفــض  حــــــال  فــي 

تســجيل بيانــات المقبلــة علــى الــزواج علــى النظــام اإللكترونــي حســب توجيهــات وزارة الصحــة. 	 

متــــابعة إجراءات الفحص الطبي قبـــل الزواج.	 

ماحظات
 هامة

· يعطــى جرعــة واحــدة مــن لقــاح الثالثــي الفيروســي بمراكــز فحــص مــا قبــل الــزواج قبــل 	

ســحب العينــة للفحــص وتنصــح بأخــذ الجرعــة الثانيــة الحقــً )بعــد مــرور شــهر( فــي أحــد 

مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة.

· فــي حــال رفضــت المراجعــة أخــذ لقــاح الحصبــة وأكملــت إجــراءات فحــص مــا قبــل الــزواج، 	

ــاح. ــذ اللق ــة ألخ ــة األولي ــة الصحي ــز الرعاي ــد مراك ــا ألح ــم تحويله ــاح يت ــذ اللق ــادت ألخ وع

· ال يشترط ظهور نتـــــــائج الفحص قبل إعطاء اللقاح.	

· أشــهر 	  6 بعمــر  المواليــد  مــن  بــدءا  العمريــة  الفئــات  لجميــع  آمنــا  اللقــاح  يعتبــر 

العمــر. عــن  النظــر  بغــض  الــزواج  علــى  للمقبــالت  إعطــاؤه  يمكــن  وبذلــك 

· ال يشتـــــــرط فحص الـــ IgM قبل إعطـــــاء اللقــــــاح.	

· ال يتعــارض اللقــاح مــع لقــاح كورونــا المســتجد COVID-19  علــى أن يفصــل بينهمــا 14 	

يــوم علــى األقل.
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فحوصات األمراض المعدية 	

دليل المختبر لفحص فيروس االلتهاب الكبدي ب	 

	 ..HBs Ag المســتضد  طريــق  عــن  ب  الكبــدي  االلتهـــــاب  فيــروس  فـــحص  يتــم 

 .2 HEPATITIS فــي حالــة اإليجابيــة يتــم عمــل الفحــص التأكيــدي لفيــرو س االلتهــاب الكبــدي ب 

HBsAg) NEUTRALIZATION( Bs ANTIGEN وباإلضافــة لهــذا الفحــص ينصــح بقيــاس األجســام 

Anti�HBc Total و Anti�HBs Ab المضــادة

3 .  NEUTRALIZATION   )HBsAg(  HEPATITIS Bs ANTIGEN إذا كان نتيجــة الفحــص التأكيــدي

إيجابيــة: يعتبــر مصابــا و يتــم تقديــم المشــورة الطبيــة الالزمــة ويحــول للعــالج بمراكــز العــالج.

إذا كان نتيجــة الفحــص التأكيــدي غيــر محــددة نقوم بإجــراء الفحص التأكيــدي الثاني، فحوصات . 4

  .)HBV�PCR( نوعية للفيروس

	 . :HBV�PCR تــــــأكيد النتيجة ب

· يســتدعي 	 وال  مصــاب  غيــر  يعتبــر  ســالبة:   HBV�PCR نتيجــة  كانــت  إذا 

توافــق.  شــهادة  اصــدار  ويتــم  الســليم  الطــرف  يبلــغ  وال  الطبيــة  للمشــورة 

· فــي حــال كانــت نتيجــة HBV�PCR ايجابيــة: يتــم تقديــم المشــورة الطبيــة الالزمــة ويحــول 	

تكــون  أن  علــى  العــالج  مــن  االنتهــاء  بعــد  الشــهادة  وتصــدر  العــالج.  بمراكــز  للعــالج 

ــك. ــى ذل ــاب عل ــرف المص ــة الط ــليم إال بموافق ــرف الس ــغ الط ــالبة، وال يبل ــة PCR س نتيج

إذا كانت نتيجة )HBs Ag( موجبة ألحد الطرفين يتم عمل اآلتي:

مســتوى . 	 مــن  للتأكــد  الســليم  للطــرف   Anti�HBs مؤشــر  فحــص  عمــل 

اإلجــراءات  إكمــال  يتــم  إيجابيــة  النتيجــة  كانــت  فــإذا  المضــادة  األجســام 

إحالــة  بموجــب  الوقائــي  الطــب  عيــادة  إلــى  المصــاب  الطــرف  وإحالــة 

الدوريــة. للمتابعــة  لــه  طبــي  ســجل  لفتــح  الطبيــة  المشــورة  عيــادة  مــن 

النمــوذج . 2 حســب  الخــاص  التطعيــم  لتلقــي  الســليم  الطــرف  يحــول 

الجرعــة  تلقيــه  بعــد  إال  الفحــص  شــهادة  تصــدر  وال   )4( رقــم  المرفــق 

الثالثــة. الجرعــة  باســتكمال  اإلقــرار  علــى  وتوقيعــه  الثانيــة 
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إصدار شهادة توافق

المخطط 4: التشخيص المخبري لفيروس االلتهاب الكبدي ب

إصدار
شهادة توافق

اإلحالة إلى عيادة
 المشورة

اإلحالة إلى عيادة
الطب الوقائي للعاج

إصدار شهادة توافق

اإلجــراءات الممكــن اتخاذهــا فــي حــال ارتبــاط طــرف مصــاب بالتهــاب الكبــد  	
الفيروســي ب وطــرف ســليم:

الــالزم. 	 اإلجــراء  لتحديــد  الســليم  الشــخص  عنــد   Anti�HBs Ab المضــادة  األجســام  قيــاس 

ــه . 2 ــد لدي ــدات )anti-HBs ≤ 10 IU/L(، ال توج ــن 10 وح ــل م ــة non�reactive أي أق ــت النتيج إذا كان

مناعــة كافيــة ويعطــى جرعتيــن ويفصــل بينهــم شــهر واحــد علــى أن يتعهــد بأخــذ جرعــة أخيــرة 

مــن اللقــاح بعــد مــرور 6 أشــهر مــن الجرعــة األولــى.

واحــدة. 3 جرعــة  ويعطــى  متوســطة  مناعــة  لديــه  توجــد  وحــدة   100-10 النتيجــة  كانــت  إذا 

)anti-HBs 10-100 IU/L(

إذا كانــت النتيجــة أكثــر مــن 100 وحــدة يوجــد لديــه مناعــة وال يحتــاج إلــى إجــراء إضافــي.. 4

موجبــة  النتيجــة  كانــت  إذا 

: فيــن للطر

إلــى . 	 الطرفيــن  إحالــة  يتــم 

الوقــــائي  الطــب  عيـــادة 

ــادة  ــن عيـ ــالة م ــموجب إحـ بـ

لفتــح  الطبيــة  المشــورة 

ســجل طبي لهمــا للمتابعة 

الدوريــة.

المشــــــورة . 2 تقديــم  يتــم 

الطبيــة الالزمــة للطرفيــــــن 

شهـــــــادة  منحهمـــا  ويتــم 

التوافــق.
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إصدار
شهادة توافق

اإلحالة إلى عيادة
 المشورة

اإلحالة إلى عيادة
الطب الوقائي للعاج

إصدار شهادة توافق

إصدار شهادة توافق

دليل المختبر لفحص فيرو س االلتهاب الكبدي ج	 

	 . Anti�( يتــم الفحــص األولــي بإجــراء فحــص الكشــف عــن األجســام المضــادة بفيــروس ج

 .)HCV

2 .�Immunobloting إذا كانت النتيجة إيجابية نقوم بإجراء الفحص التأكيدي

 .)Line Immune Assay LIA( 

إذا كان النتيجــة موجبــة أو غيــر محــددة نقــوم بإجــراء الفحــص التأكيــدي الثانــي، فحوصــات . 3

  .)HCV�PCR( نوعيــة للفيــروس

4 .:HCV�PCR يتم تأكيد النتيجة ب

 	 HCV-PCR إذا كانــت نتيجــة

ــر مصــاب  ــر غي ســالبة: يعتب

للمشــورة  يســتدعي  وال 

الطــرف  يبلــغ  وال  الطبيــة 

اصــدار  ويتــم  الســليم 

توافــق.  شــهادة 

نتيجــة 	  كانــت  حــال  فــي 

HCV-PCR إيجابيــة: يتــم 

الطبيــة  المشــورة  تقديــم 

للعــالج  ويحــول  الالزمــة 

وتصــدر  العــالج.  بمراكــز 

الشــهادة بعــد االنتهــاء مــن 

تكــون  أن  علــى  العــالج 

ســالبة،   HCV�PCR نتيجــة 

وال يبلــغ الطــرف الســليم إال 

المصــاب  الطــرف  بموافقــة 

ذلــك. علــى 

المخطط 5: التشخيص المخبري لفيروس االلتهاب الكبدي ج
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دليل المختبر لفحص نقص المناعة المكتسب	 

الرابــع.. 	 الجيــل  بتقنيــة   Anti-HIV Ag/Ab Test اختبــار  بإجــراء  األولــي  الفحــص  يتــم 

2 .�Immunobloting إذا كانت النتيجة إيجابية نقوم بإجراء الفحص التأكيدي

.)Line Immune Assay LIA(
الالزمــة . 3 المشــورة  تقديــم  يتــم  إيجابيــة:  التأكيــدي  الفحــص  نتيجــة  كانــت  إذا 

بالمنطقــة  اإليــدز  مكافحــة  برنامــج  إدارة  مــع  بالتنســيق  فقــط  المصــاب  لتشــخيص 

بالمنطقــة. اإليــدز  مكافحــة  عيــادة  إلــى  إحالتــه  ويتــم  المنســق  بوجــود  ويفضــل 

إذا كان نتيجــة الفحــص التأكيــدي غيــر محــددة نقــوم بإجــراء الفحــص التأكيــدي الثانــي، فحوصــات . 4

  .)HIV- PCR( نوعيــة للفيــروس

	 .:HIV-PCR يتم تأكيد النتيجة ب

إذا كانــت نتيجــة HIV-PCR ســالبة: 	 

يســتدعي  وال  مصــاب  غيــر  يعتبــر 

الطــرف  يبلــغ  وال  الطبيــة  للمشــورة 

توافــق.  شــهادة  إصــدار  ويتــم  الســليم 

 	 HIV-PCR نتيجــة  كانــت  حــال  فــي 

المشــورة  تقديــم  يتــم  ايجابيــة: 

فقــط  المصــاب  لتشــخيص  الالزمــة 

بالتنســيق مــع إدارة برنامــج مكافحــة 

بوجــود  ويفضــل  بالمنطقــة  اإليــدز 

عيــادة  إلــى  إحالتــه  ويتــم  المنســق 

بالمنطقــة. االيــدز  مكافحــة 

قبــل 	  مــن  توافــق(  )شــهادة  إصــدار 

كال  كان  إذا  المشــورة  طبيــب 

نقــص  بمــرض  مصابيــن  الطرفيــن 

علــى  )اإليــدز(،  المكتســب  المناعــة 

مــدى  العــالج  بمتابعــة  يتعهــدا  أن 

. تهمــا حيا

إذا كان الطرفيــن أحدهمــا مصــاب 	 

ــع إدارة  ــيق م واآلخــر ســليم، بالتنس

برنامــج مكافحــة اإليــدز، يتــم إحالــة 

لدراســة  المركزيــة  للجنــة  الحــاالت 

بشــخص  مصــاب  طــرف  زواج  حــاالت 

االشــتراطات  توفــر  عنــد  ســليم 

لذلــك. المطلوبــة 

المخطط 6: التشخيص المخبري لفيروس نقص المناعة المكتسب

إصدار شهادة توافق

إصدار
شهادة توافق

اإلحالة إلى عيادة
 المشورة

اإلحالة إلى عيادة
الطب الوقائي للعاج

إصدار شهادة توافق
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الــمبادئ التوجيهية
التشغيلية

القسم
الثالث
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المبـــــــادئ الــتوجيهية الـــتشغيلية: 	

قواعد الخصوصية والسرية: 	   

معرفــة  بــل  للمفحــوص،  الوحيــد  القلــق  مصــدر  يمثــل  ال  ذاتــه  بحــد  المخبــري  الفحــص 

مــن  الــزواج  علــى  المقبليــن  خــوف  فــي  األكبــر  الــدور  تلعــب  بالنتائــج  اآلخريــن 

للمفحــوص. واجتماعيــة  نفســية  مشــكالت  مــن  تســببه  بمــا  الفحــص  إجــراء 

ولضمان الخصوصية والسرية يتبع اآلتي:

استخــــــدام الرمز بدالً من االســــــم الصريح.	 

المعلومــات 	  وحجــب  الســرية،  يراعــي  وتوثيــق  إلكترونــي،  تســجيل  نظــام  وجــود 

لهــم. المصــرح  األشــخاص  عــدا  المطلوبــة 

ــزواج.	  ــة العــدول عــن ال ــج فحــص الطــرف اآلخــر فــي حال عــدم الســماح باالطــالع علــى نتائ

المســؤولية 	  وتحميلهــم  بالســرية  االلتــزام  المراكــز  فــي  العامليــن  علــى  التأكيــد 

الكاملــة تجــاه ذلــك.

الحاجــة.	  عنــد  وتحديثهــا  الســرية  علــى  المحافظــة  إلجــراءات  المســتمرة  المراجعــة 

قواعد التوعية والمشورة الطبية قبل الزواج:	 

خــالل 	  مــن  المفحــوص  شــخصية  مــن  التأكــد  التأكــد: 

وجــدت(. )إن  اإللكترونيــة  والبصمــة  الوطنيــة  الهويــة 

إعطاء النتيجة للمفحوص شخصيً دون غيره.. 	

االلتــزام بقواعـــد اإلبـــالغ لألخبـــار غير الســــارة.. 2

الشـــرح حـــول طبيعة الـــمرض وعوامل الخطـــــــورة واحتمـالية وطـــرق انتقـــاله.. 3

المناقشة: 	 

التعرف على المخـــــــاوف التي تشغل فكر المفحوص.. 	

التأكيــد علــى أن المصــاب فــي المرحلــة الحاليــة مصــاب بعــدوى الفيــروس وليــس . 2

بالضــرورة فــي مرحلــة المــرض المتقدمــة.

اإلصابــة.. 3 احتمــال  وتقليــل  العــدوى  مكافحــة  بطــرق  المفحــوص  إعــالم 

التحويــل: فــي حالــة إصابــة أحــد الطرفيــن، يتــم تحويــل الزوجيــن المفحوصيــن علــى 	 

النحــو التالــي:

	 .. الــالزم  العــالج  لتلقــي  العالجيــة  الخدمــات  قســم  إلــى  االيجابيــة  النتيجــة  ذو 

ــل . 2 ذو النتيجــة الســلبية إلــى قســم الخدمــات الوقائيــة مــن خــالل نمــوذج التحوي

ألخــذ اللقاحــات الالزمــة.

صورة 6: قواعد التوعية 

والمشورة الطبية قبل الزواج

التحويلالمناقشةالتأكد
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قواعد اإلباغ بنتائج الفحص الطبي للزواج وشهادات الفحص: 	

قواعد إباغ المراجع بالنتائج اإليجابية:	 

التحضير المسبق 	 

· مراعــــــاة الخصوصية.	

· مراجعة المعلومات الطبية الخاصة بالحالة، والتأكد منها.	

التحضير للمشورة الطبية	 

· معرفة ما يريده المفحوص.	

· ترتيب حضور أحد أفراد العائلة، أو األشخاص الداعمين عند الحاجة.	

· التعريف بالنفس.	

· تهيئة المفحوص لتقبل األخبار السيئة	

· التحويل للعيادة المتخصصة.	

التأسيس لعاقة اتصال جيدة	 

· التحلي بالصراحة.	

· المفهومــة.	 غيــر  الطبيــة  المصطلحــات  اســتخدام  عــن  واالبتعــاد  الهــدوء 

· مخاوفــه.	 عــن  والتعبيــر  حالتــه،  لوصــف  المفحــوص  أمــام  المجــال  إفســاح 

· إفســاح المجــال أمــام المفحــوص لإلجابــة عــن جميــع األســئلة الموجهــة إليــه مــع 	

المهمــة. األمــور  تدويــن 

· اختتام الزيارة بخالصة مختصرة وإعداد خطة لإلحالة.	

التعامل مع ردود أفعال المفحوص وعائلته	 

· التجاوب مع الردود العاطفية للمفحوص وعائلته.	

· إظهار المشاعر اإلنسانية في التعامل مع المفحوص.	

التشجيع وتجديد المشاعر اإليجابية	 

· اإلفصاح عما تعنيه نتائج الفحص للمفحوص.	

· التحدث عن آمال واقعية طبقً لميول المفحوص.	

· استخدام مصادر متنوعة.	
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شهــــــادات الفحص: 	

ــواردة أســماؤهم فيهــا قــد أجــروا  تعتبــر شــهادة الفحــص وثيقــة رســمية وتعبــر علــى أن األشــخاص ال

الفحوصــات المشــمولة بالبرنامــج وهــي إحــدى المكونــات الرئيســية الســتكمال عقــد النــكاح وبدونهــا 

ال يمكــن لمأذونــي عقــود األنكحــة مــن إجــراء العقــد.

عيــــادة الــمشورة الــطبية: 	

ــا 	  ــق( إذا كان طرف ــدم التواف ــص )ع ــهادة الفح ــة ش ــورة الطبي ــادة المش ــدر بعي تص

العقــد مصابيــن أو حامليــن للمــرض أو أحدهمــا مصــاب واآلخــر حامــل للمــرض وذلــك 

بالنســبة ألمــراض الــدم المشــمولة بالبرنامــج، وذلــك بعــد تقديــم المشــورة الطبيــة 

وحضــور البرنامــج التثقيفــي لحــاالت عــدم التوافــق كامــالً.

ــراف 	  ــد األط ــة شــهادة الفحــص )التوافــق( إذا كان أح ــورة الطبي ــادة المش ــدر بعي تص

ســليمً وبغــض النظــر عــن حالــة الطــرف اآلخــر إذا كان حامــالً أو مصابــً بأحــد أمــراض 

الــدم المشــمولة بالبرنامــج. 

الطرفــان 	  كان  إذا  )التوافــق(  الفحــص  شــهادة  الطبيــة  المشــورة  بعيــادة  تصــدر 

والطــرف  مصــاب  الطرفيــن  أحــد  كان  إذا  أو  ب  الكبــد  التهــاب  بفيــروس  مصابــان 

ــراف  ــة األط ــى إحال ــً إل ــة أيض ــه، باإلضاف ــي بمناعت ــات طب ــدم إثب ــدوى ق ــرض للع المع

الكبــدي. عــالج  لعيــادة  المصابــة 

طرق إثبات المنـاعة ضد فيروس التهاب الكبد ب:	 

توثيــق التطعيــم بجرعتيــن علــى األقــل مــن لقــاح التهــاب الكبــد ب )حيــث تعطــي . 	

جرعــات اللقــاح بعــد اســتكمالها مناعــة فاعلــة فــي 95% أو أكثــر مــن األشــخاص 

وذلــك بحســب صحــة الشــخص والعمــر أثنــاء التطعيــم وعــدد وتركيــز الجرعــات(.

تشــخيص مخبــري بالمناعــة ضــد فيــروس التهــاب الكبــد ب )وجــود األجســام . 2

المضــادة لمســتضد ســطح الفيــروس Anti�HBs فــي مصــل الــدم بمســتوى 10 

وحــدات دولية/لتــر أو أكثــر(. 

تصــدر بعيــادة المشــورة الطبيــة شــهادة الفحــص )التوافــق( إذا كان أحــد الطرفيــن أو 	 

كالهمــا مصابيــن بفيــروس التهــاب الكبــد ج بعــد اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:
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إحالة الطرف المصاب بفيروس التهاب الكبد ج إلى العيادة العالجية للكبدي.. 	

حصول الطرف المصاب على العالج ونتيجة فحص PCR سلبية )غير معدي(.. 2

تصــدر بعيــادة المشــورة الطبيــة شــهادة الفحــص )التوافــق( إذا كان الطرفــان 	 

مصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــري، بعــد اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:

إحالــة الطرفيــن المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــري إلــى عيــادة . 	

المشــورة ببرنامــج مكافحــة متالزمــة نقــص المناعــة المكتســب بالمنطقــة/

المحافظة مع إبالغ وحضور الطرف اآلخر وذلك بالتنســيق مع منســق البرنامج. 

الــزواج.. 2 بعــد  الطبــي  العـــــــالج  بمتابعــة  الطرفيــن  كـــــال  تعهــد 

ويرغــب 3.  البشــري  المناعــة  نقــص  لديــه  الطرفيــن  أحــد  كان  إذا    

بفيــروس  المصابيــن  الطرفيــن  إحالــة  ســليم،  طــرف  مــن  بالــزواج 

مكافحــة  ببرنامــج  المشــورة  عيــادة  إلــى  البشــري  المناعــة  نقــص 

بالمنطقة/المحافظــة. المكتســب  المناعــة  نقــص  متالزمــة 

· ال يشــترط حضــور ولــي األمــر إلجــراء الفحــص الطبــي مــا قبــل الــزواج أو عيــادة 	

الطبيــة. المشــورة 

· يفضــل حضــور والــدي كال الطرفيــن للبرنامــج التثقيفــي للحــد مــن زواج عــدم 	

التوافــق إن أمكــن.

· ال يشــترط إبــالغ الطــرف الســليم إلصــدار شــهادة التوافــق إذا كان الطــرف اآلخــر 	

ــة. ــراض الوراثي ــد األم ــال ألح حام

· ــالغ الطــرف الســليم لمتابعــة إجــراء إصــدار 	 يشــترط موافقــة الطــرف المصــاب بإب

شــهادة التوافــق.

· يشــترط إبــالغ الطــرف الســليم إلصــدار شــهادة التوافــق إذا كان الطــرف اآلخــر مصابــا 	

بأحــد األمــراض الوراثيــة أو المعديــة بعــد موافقته علــى اإلبالغ.

ماحظات
 هامة
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صورة 7: الشهادات الصادرة من عيادة المشورة الطبية قبل الزواج

شهادات فحص الزواج التي تمنح 

بعيادة المشورة الوراثية

شهادة توافق

1. تعطى ألمراض الدم الوراثية 
إذا كان : 

أحد الطرفين مصابً، حاما 	 
واآلخر سليم .

2. تعطى اللتهاب الكبد ب أو ج 
إذا كان :

الطرفان مصابان / حامان 	 
للمرض .

أحد الطرفين مصابً واآلخر 	 
سليم .

3. تعطى لمتازمة فيروس نقص 
المناعة المكتسبة إذا كان:

كا الطرفان مصابان.	 

1. تعطى فقط لألمراض الوراثية: 

الطرفان حامان للمرض	 
الطرفان مصابان بالمرض	 
أحد الطرفين مصاب بالمرض 	 

واآلخر حامل للمرض.

شهادة غير توافق
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المشـــورة الطبية 
قبل الـــــزواج

القسم
الرابع
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المشــــورة الطبية قبل الزواج: 	

مع تطور اكتشافات األمراض الوراثية واألمراض المعدية وتشخيصها قبل الحمل وأثنائه، وقدرة الوقاية 

منها بإذن اهلل أضحت المشــورة الطبية إحدى خدمات الرعاية الصحية الهامة وأحد المكونات األساســية 

فــي خدمــة فحــص مــا قبل الزواج، وذلك بتوفير المعلومات والنصائح الطبية المتعلقة باألمراض الوراثية 

والمعدية واحتماالت حدوثها لألفراد المقبلين على الزواج, ومســاعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة.

 

المشــــورة الطبية: 	

المشــورة(  مختــص )طبيــب  خبيــر  بيــن  تتــم  تفاعليــة  عمليــة 

توفيــر  علــى  ويعمــل  الطبيــة  النصائــح  بتقديــم  يقــوم  والــذي 

المعلومــات الضروريــة بطريقــة موضوعيــة لمســاعدة متلقــي 

االستشــارة )المقبــل علــى الــزواج( علــى اتخــاذ الخيــارات الصحيحــة 

فــي بيئــة مهنيــة واجتماعيــة مناســبة، حيــث تهــدف هــذه العمليــة 

لمتلقــي  يكفــل  الــذي  المالئــم  النفســي  المنــاخ  توفيــر  إلــى 

االستشــارة القــدرة علــى اتخــاذ القــرار الصائــب فــي جــو مــن الثقــة 

والتكامل والخصوصية.

أهداف المشــــورة الطبية: 	

توفيــــر المعلومــــات الالزمة حول أهمية المشورة.. 	

تنظيـــم األفكـــــار وتوحيــــد رؤية عملية الـــــتواصل.. 2

الــزواج.. 3 علــى  للمقبليــن  المعرفــة  مــن  ممكنــة  فائــدة  أقصــى  تقديــم 

تهيئــة المصابيــن لتلقــي وتقبــل العــالج المبكــر لألمــراض المعديــة والعــالج الوقائــي مــن . 4

تطعيمــات وغيــره للطــرف االخــر.

مســاعدة المقبليــن علــى الــزواج لتقبــل النتائــج ســواء عــدم التوافــق باألمــراض الوراثيــة أو . 	

ــة المشــمولة والتعايــش معهــا أو العــالج منهــا إن وجــد. ــة بأحــد األمــراض المعدي اإلصاب

التعــرف علــى احتيــاج األطــراف ومســاعدتهم التخــاذ القــرار وتعزيــز االســتجابة الطوعيــة.. 	

تهيئــة المفحوصيــن للتحويــل للبرنامــج التثقيفــي للحــد مــن زواج عدم التوافــق الوراثي.. 	

المشـــــورة 
عمليــة  الطبيــة 

الفــرد  تســاعد  ــاءة  بنَّ
واألسرة علــــى فهــــم 

لــــمشكلة ا
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عناصر المشورة الطبية 	

مكـــــــان توفير المشــــــورة:. 	

مــن المهــم تخصيــص الوقــت الكافــي لالستشــارة الطبيــة فــي المــكان المناســب، لذلــك 

ــة: ــار األمــور التالي ــن االعتب ــذ بعي ــب األخ يج

فقــط 	  الطبيــة  لالستشــارة  خاصــة  الزيــارة  تكــون  وأن  المناســب  الموعــد  تحديــد 

تحديــد زمــن محــدد وكاف للجلســة )ال تقــل عــن نصــف ســاعة وال تزيــد عــن ســاعة(	 

أن يكون المكان مريحً، وهادئً.	 

وضــع لوحــة عــدم اإلزعــاج علــى البــاب وعــدم الســماح ألحــد بالدخــول أثنــاء الجلســة.	 

إيقـــــــاف الهـــــــاتف خــــــالل الجلسة.	 

عدم السمــــــــاح باصطحاب األطفـــــــــال.	 

أن تكون الجلسة مقتصرة على األشخاص المعنيين فقط.	 

أن تكــون محتويــات العيــادة )جهــاز الكمبيوتــر وطابعــة وكذلــك شاشــة الكترونيــة أو 	 

بوســترات ومطويــات، وأن يكــون أربعــة مقاعــد مريحــة متقابلــة بينهــا طاولــة صغيــرة (.

 مقــــــدم المشــــــورة :. 2

من يقوم بعمل المشورة؟	 

مهــارات حــول  التدريبيــة  الــدورات  مــن  عــددًا  تلقــى  وراثيــً  مستشــارا  أو  طبيبــً  يكــون  أن 

الترتيــب: وحســب  التاليــة  التخصصــات  بأحــد  متخصصــً  الوراثيــة  الــدم  وأمــراض  التواصــل 

استشاريً طب أسرة ومجتمع.	 

استشاريً أمـــــــراض بـــــاطنة.	 

استشاريً أمــــــراض دم.	 

استشاريً أمــــــراض معدية.	 

استشاريً في الصحة النفسية.	 

طبيبً عامً حاصالً على شهادة تدريب من إدارة برنامج الزواج الصحي.	 

صورة 8: عناصر المشورة الطبية قبل الزواج

عناصر المشورة
الطبية

مكان توفير المشورة

مقــــدم المشــــــورة

متلقــي المشــــــورة
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دور مقدم المشورة الطبية:	 

جمــع 	  أجــل  مــن  الــزواج  علــى  المقبــل  بمقابلــة  الطبيــة  المشــورة  مقــدم  يقــوم 

ــي  ــة الوراث ــخ العائل ــن تاري ــزواج م ــى ال ــة عل ــة المقدم ــن الحال ــة ع ــات الضروري المعلوم

للتأكــد مــن خلــو العائلــة مــن األمــراض الوراثيــة.

ــوع انتقــال المــرض الوراثــي أو المعــدي إذا 	  ــد ن يقــوم مقــدم المشــورة الطبيــة بتحدي

كان قــد تــم تشــخيص المقبــل علــى الــزواج مســبقً وفــي بعــض الحــاالت يقــوم 

الضروريــة. الــدم  فحوصــات  بطلــب 

يقــوم مقــدم المشــورة الطبيــة بشــرح حيثيــات الحالــة للمريــض واالحتمــاالت المتوقعة 	 

والخيــارات المتوفرة.

يتأكــد مقــدم المشــورة الطبيــة مــن فهــم المقبــل علــى الزواج للمشــكلة، ويشــجعه 	 

علــى طــرح األســئلة واالستفســارات ذات العالقــة بالمــرض والــرد عليها.

ــزواج بعــد ذلــك إمــا فــي 	  ــة المقبــل علــى ال ــع مقــدم المشــورة الطبيــة حال كمــا يتاب

ــف.  ــق الهات ــن طري ــادة أو ع العي

صفات مقدم المشورة الطبية قبل الزواج: 	 

صورة 9: صفات مقدم المشورة الطبية قبل الزواج

الواقعية القبول األصالة االحترام المعرفة

المرونة الود الموضوعية األمانة التفهم
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الـــمعرفة

المعرفة بجميع القضايا المرتبطة بموضوع المشورة.	 

اكتساب المهــــــارة المبنية على الدراســـــات والخبرة.	 

المعرفة بالموضوعات المتعلقة ببرنامج الزواج الصحي.	 

بــه.	  العالقــة  ذات  واإلدارات  البرنامــج  لموضوعــات  المتاحــة  بالمصــادر  اإللمــام 

معرفــة العــادات والتقاليــد فــي المجتمــع والتــي لهــا تأثيــر علــى ســير البرنامــج فــي 	 

ــوب. ــاه المطل االتج

األخطــاء.	  مــن  وخاصــة  للتعلــم  الدائمــة  الرغبــة  المشــورة  مقــدم  لــدى  يكــون  أن 

االحتــــرام

إظهــار اإليجابيــة واالحتــرام والتقديــر والقــدرة علــى تلبيــة احتياجــات جميــع األطــراف. 	 

الشــعور والتواصــل بهــدف اتخــاذ موقــف يتماشــى مــع اعتبــار الزائــر إنســانً متفــرًدا ذا 	 

قيمــة ويتصــف باالحتــرام.

 

األصـــــالة

التواصل بتلقـــــائية ولبــــاقة .	 

عــدم اســتخدام مصطلحــات مهنيــة وفنيــة )اســتخدام لغــة ســهلة وبســيطة للشــرح( 	 

وعــدم التصنــع أو انتهــاج أســلوب فــظ.

 اســتخدام وســائل اإليضــاح والمســاعدات البصريــة المناســبة )الفيديوهــات - رســومات 	 

-الملصقــات – نمــاذج وغيرهــا( .

القبــــول

كانــت 	  أيــا  الزائــر  مــع  والتعامــل  التصنــع  وعــدم  المشــورة  متلقــي  قبــول 

وهــدوء. وصــدق  بإخــالص  بــل  تعــاٍل  بــدون  وســلوكياته  وعاداتــه  معتقداتــه 

االمتناع عن تقييم الزائر من منظور أخالقي أو اجتماعي أو اإلمالء عليه بما يجب فعله.	 

مخالــف.	  موقــف  اتخــاذ  دون  النظــر  ووجهــات  اآلراء  مختلــف  وقبــول  اإلنصــات 

المشــورة.	  جلســة  علــى  تأثيــر  الشــخصية  والمعتقــدات  للقيــم  يكــون  أال 
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الــــواقعية 

أال يكون لدى مقدم المشورة توقعات بالنسبة لمتلقي المشورة .	 

االعتــــراف بقدرة أو عجـز متلقـــي المشـــورة عن القيـــام بعمل مــا.	 

أال يقـــــــوم بالحكـــم المسبق.	 

الـــــتفهم 

أخــذ كالم متلقــي المشــورة ووجهــة نظــره بعيــن االعتبــار وتفهــم قيمــه وأحاسيســه 

وتعبيراتــه  تجاربــه  وتفهــم  لهــا  يتعــرض  قــد  التــي  االجتماعيــة  والمشــاكل  ومعتقداتــه 

اللفظيــة. وغيــر  اللفظيــة 

األمــــــــانة

أن يكـــــون مقــــدم المشــــورة محـــل ثقة.	 

عـدم إعطاء آمال كاذبة أو رسم سينـاريو ميؤوس منه.	 

أن يحــــافظ على األسرار ويكون ملتزمً بمصلحة	 

متلقي الـمشــــــورة.

الموضوعية

عــــدم تعــــارض العالقـــــات مع مــا يحبه الشخص أو يكرهه.	 

عــــدم توقـع مردود من أي نوع مقـابل الخدمـات التي تقدم.	 

 

الــــــود

الــــقدرة على التعامل بسهولة ومحبة مع اآلخرين.	 

إظـهـــــار عواطف التفـــــاعل مع متلقي المشـــورة.  	 

أن يكـــــون دافئً وسهل الوصــــول.	 

الــــمرونة 

ــة 	  ــاكل الحالي ــتجابة للمش ــل واالس ــم بدائ ــة تقدي ــرأي ومحاول ــي ال ــب ف ــدم التصل ــب ع تجن

ــزواج وقبــول عــدم التوافــق. ــة عــدم إتمــام ال والمحتملــة فــي حال

على غـــــرار أي 
معــاملة شخصيـــة، 

يمكن أن يصبح سلوك الفرد 
تحديًا عندما يشعر بالتهديد أو 
بالتقليل من قيمته أو الحكم 
عليه أو ببساطة إذا كان مقدم 

المشورة الطبية الذي يتعاملون 
معه يبدو أن له أهداًفا مختلفة 

أو نتائج مرغوبة أكثر من 
سلوكهم ألنفسهم
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مهارات وتقنيات المشورة:	 

االستشــارة تتضمــن مجموعــة مــن المهــارات الصغيــرة تعــرف أيًضــا باســم »المهــارات 

المشــورة  تقديــم  عمليــة  خــالل  باســتمرار  المهــارات  هــذه  تطبيــق  يتــم  المؤثــرة«. 

معهــم. القضايــا  عــرض  خــالل  مــن  والعمــل  المشــورة  متلقــي  مــع  عالقــة  لبنــاء 

 

الحضور

هي قدرة مقدم المشورة على إبداء االهتمام بالزائر ويشمل:

التركيز ومن مظاهره استخدام التواصل اللفظي 	 

مفاتيح الكلمات – الصوت 

استخدام المهارات غير اللفظية 	 

الجلــوس وضــع   – اإليمــاء   – اليــد  حــركات   – الهــدوء   – العيــون  بلغــة  التواصــل   – اإلنصــات 

وضع الجلوس المريح 	 

بالهــدوء االحتفــاظ   – حواجــز  وجــود  عــدم   – المناســبة  المســافة   – لوجــه  وجهــا  الجلــوس 

صورة 10: مهارات المشورة الطبية قبل الزواج

اســتخدام  بالضــرورة  ليــس 
جلســة  فــي  المهــارات  كل 

مــن  البــد  ولكــن  المشــورة 
معرفــة تطبيــق المشــورة فــي 
كل جزئيــة مــن المهــارات إذا 

مطلوبــة كانــت 

رة
و
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ــا
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م

الحضــــور

الصمــــت

اإلنصات الفعال

توضيح العبارات

التعـامل الــفوري 
مــع الموقف

استخدام عبارات
غير شخصية

االستفسار وإلقاء 
األسئلة



دليــل عمل برنـــامج الـزواج الصــحي

59

 

التقليل مما يتعارض مع االنتباه 	 

تجنــب مــا يدعــو إلــى المقاطعــة أو مــا يدعــو إلــى قطــع التواصــل مثــل )اســتعمال الهاتــف 

المحمــول(   

تذكــــر 	 

أن تقــدم نفسك.	 

أن تشـــــرح دورك.	 

التأكيد على الوضع المريح )التواصل وجهً لوجه(.	 

االحتفاظ بالتقاء العينين.	 

اإلبقــــاء على حالة الهدوء.	 

اإلنصات الفعال: )االستماع اإليجـــــابي(

اإلنصــات الفعــال هــو القــدرة علــى اإلنصات )باهتمام( الى التعبيرات اللفظيــة وغير اللفظية للزائر 

عنـــاصر اإلنصــــات الفعال 	 

القبــــول .	 

انعكاس المشاعر.	 

التفسير.	 

التركــــيز.	 

معوقات عملية اإلنصات الفعال 	 

االنشغـــال التـــــام.	 

الحكم على المتلقي.	 

الرسالة غير مفهومة.	 

الــــقفز إلى الخـــــالصة. 	 

كـــــــثرة التفــــاصيــــل. 	 

تكوين أفكار مسبقة.	 

الــــــصمت

صمت كل من الزائر ومقدم المشورة بهدف التفكير فيما يجب عمله	 

يساعد متلقي المشورة على تجميع األفكار أو التفكير في قضية ما.	 

يساعد متلقي المشورة على التعبير عن مشاعره.	 

يجــــب قطــــــع الــصمت عند وجـــود عالمـــات الــقلق.	 
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التعامل الفوري مع الموقف 

قدرة مقدم المشورة على التعامل مع الموقف في لحظة ما.	 

إلى أي مدى يؤثر متلقي المشورة على مقدم الخدمة.	 

إلى أي مدى يحدث رد فعل من مقدم الخدمة تجاه متلقي المشورة.	 

استخدام عبارات غير شخصية )ال تعني شخصً بعينه( 

الـــتحدث عن طرف ثــــــالث في الـــتعليق على 	 

الموضوعـات الشخصية.

مهمة جدًا في التعرف على أحـاسيس متلقي	 

المشورة واستكشـافها.

تستخـــدم لـعرض االختيــــارات المختلفة علــى	 

متلقي المشـــورة.

االستفســار وإلقـــــاء األسئلة

يعطي الــفرصة لمتلقي المشـــورة للتعبير عن نفسه بحرية.	 

المشــورة.	  متلقــي  وألويــات  احتياجــات  علــى  التعــرف  علــى  الخدمــة  مقــدم  يســاعد 

مهــــم في بدء الــــحوار وتحديد اتجاهــــات واهتمامات متلقي المشورة.	 

يفضل استخدام األسئلة ذات االجابات المفتوحة.	 

توضيـــــح العبــــارات

الــــسؤال عن توضيــح العبارة يقوى عملية التواصل.	 

قد يحتاج مقدم المشورة الى استيضاح ما سمعه ) مثــــال: هل تقصد ........؟؟(	 

يجعل التفاهم أكثر سهولة.	 

يؤكد المعلومات.	 

إعــــادة الصيـــــاغة	 

مرادفــة.	  بديلــة  بكلمــات  المشــورة  متلقــي  قالــه  مــا  إعــادة   = الصياغــة  إعــادة 

لكــــي تكون إعــــادة الصيـــاغة فعالة يجب اإلنصات الجيد.	 

تســـــاعد في فهم عبارات متلقي المشـورة وتصحيحهـا.	 

تبديــل إطــار الــكالم باالســتجابة لتعليقــات متلقــي المشــورة وإعــادة عرضهــا بشــكل 	 

أكثــر ايجابيــة.

إن النظــر إلــــى الصــورة 
الظــروف  وفهـــــم  األكبــر 

والـعواطـــــف   	 الـــــمختلفة 
الــمرتبطـــــة  والسلوكيـــــات 
بهــــــا 	 يمكــن أن يكــون أداة 
عنــد  للمستشــارين  رائعــة 

اآلخريــن. مســـاعدة 
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إعكاس المشاعر 	 

المشــورة  	  إلــى متلقــي  اإلحســاس  أو  الفكــرة  توجيــه   = المشــاعر  إعــكاس 

ــه متلقــي المشــورة للتأكيــد علــى الفهــم 	  إعــكاس المشــاعر يكــون إمــا بتكــرار مــا قال

الســليم واإلنصــات الدقيــق أو يكــون بإعــكاس األحاســيس التــي تســاعد علــى التفهــم فــي 

التوصيــل. عمليــة 

شــــرح وعرض ما تم فهمه من قبل متلقي المشـــورة.	 

التعرف على األحاسيس والمشاعر األساسية لمتلقي المشـــورة.	 

التعــرف علــى مــدى قــوة اإلحســاس ) مثــال.. واضــح أنــك غضبــان جــدا ويبــدو عليــك القلــق أو 	 

يظهــر أنــك مشــوش مــن جــراء مــا حــدث لــك(.

الــــتحدي )المواجهة(	 

ــرات.	  ــه متلقــي المشــورة مــن تعبي التحــدي هــو طريقــة الستكشــاف التناقــض فيمــا يبدي

يســاعد متلقــي المشــورة   علــى التعــرف علــى المنطقــة العميــاء )المجهولــة( بالنســبة لــه.	 

إذا كانــت اســتجابة متلقــي المشــورة هــي اإلنــكار المســتمر والرفــض فــال يجــب علــى 	 

النقطــة. هــذه  علــى  اإلصــرار  المشــورة  مقــدم 

الــــتلخيص	 

تلخيص لما قاله كل من متلقي ومقدم المشورة.	 

يساعد على فهم كل من متلقي ومقدم المشورة لآلخر.	 

ــة كل جلســة يجــب علــى مقــدم المشــورة تلخيــص النقــاط األساســية والقــرارات 	  فــي نهاي

الــالزم اتخاذهــا.

متلقي الخدمة )المشــــــورة(3. 

إن متلقــي خدمــة المشــورة الطبيــة لهــم شــخصيات مختلفــة وثقافــات مختلفــة وتعليــم 

ــد مــن معرفــة أنمــاط الشــخصيات بشــكل صحيــح ومعرفــة نقــاط ضعفهــم  مختلــف لذلــك الب

ــة ومــن أهــم تلــك األنمــاط: ــة وسالس ــم بمرون ــل معه ــم للتعام ــاط قوته ونق
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الـــشخصية البسيـــطة : هادئ - يثق بالناس - يرغب في سماع اآلخرين.. 	

التعـــامل معه:	 

	.اإلصغــــاء الجيد

	.المحافظة على مناقشة الموضوع المطروح وعدم الخروج عنه

	.والتصّرف بجدية عند الحاجة

 الــــــشخص المتــردد: تظهــر عليــه عالمــات الخجــل و القلــق - يجــد صعوبــة فــي اتخــاذ 2. 

ــدة - يميــل لالعتمــاد علــى الغيــر - يطلــب المزيــد  القــرار - يضيــع وســط البدائــل العدي

مــن المعلومــات والتأكيــدات.

التعـــامل معه:	 

	محاولة زرع الثقة في نفسه

	 التخفيف من درجة القلق والخجل

	 مساعدته على اتخاذ القرارات

	.توفير المعلومات وإعطائه مزيدًا من التأكيدات

الـــــشخص الخشـــــن: هــو شــخص قـــاس فــي تعاملــه حتــى أنــه يقســو علــى نفســه . 3

أحيانــا، يصــر علــى رأيــه وربمــا يظهــر ردات فعــل غيــر متوقعــة عنــد ســماعه بأنــه حامــل 

لمــرض أو مصابــً بــه.

التعـــامل معه:	 

	.ضبط األعصاب والمحافظة على الهدوء

	.اإلصغــــاء الجيد

	.استخدم معلوماته وأفكاره

	.الحزم عند تقديم وجهة النظر

	استعمال )أسلوب نعم... ولكن(. معه

الـــــشخص العنيـــــد: يتميــز بأنــه يتجاهــل وجهــة نظــرك وال يرغــب فــي االســتماع . 4

تعاملــه  فــي  قــاس  وهــو  صلبــة  تعتبــر  وشــخصيته  الثابتــة،  الحقائــق  ويرفــض 

التعـــامل معه:	 

	.محاولة إشراك اآلخرين معك لكي توحد الرأي أمام وجهة نظره

	.اطلــب منــه قبــول وجهــة نظر اآلخريــن لمدة قصيرة لكي يتــم التوصل إلى اتفاق

	.استعمل معه أسلوب نعم ........... ولكن



دليــل عمل برنـــامج الـزواج الصــحي

63

الشــخصية ذات رد الفعــل البطــيء: هــو شــخص يتصــف بالبــرود ويصعــب التفاهــم . 	

معــه، ويتميــز بدرجــه عاليــة مــن اإلصغــاء ويتفهــم المعلومــات وال يرغــب فــي االعتــراض.

التعـــامل معه:	 

 استخدام الصمت لتجبره على اإلجابة.	

 توجيه األسئلة المفتوحة التي تحتاج إلى إجابات مطولة.	

 اإلصغاء الجيد.	

 البطء في التعامل معه وعدم التسرع.	

 إظهار االحترام والود له.	

اللقـــــاء مع متلقي المشورة 	

خطــوات  مــن  تتكــون  خطــة  وفــق  والطبيــة  الوراثيــة  المشــورة  متلقــي  مــع  اللقــاء  يتــم 

المكتشــف.  بالمــرض  متعلقــة  خاصــة  وخطــوات  بالمــرض  متعلقــة  غيــر  عامــة 

أوالً: الخطــوات العامة 

البــد مــن األخــذ بعيــن االعتبــار عــدد مــن األمــور بغــض النظــر عــن المــرض المكتشــف 

وذلــك وفقــً للمراحــل الزمنيــة لعمليــة المشــورة )قبــل - أثنــاء - مــا بعــد المشــورة(

قبــل المشــورة: تجميــع بعــض المعلومــات عــن مــرض األشــخاص المعنيــن وكذلــك . 	

االســتعداد النفســي والذهنــي قبــل االســتقبال. باإلضافــة لتهيئــة المــكان بهــدف إعطــاء 

انطبــاع بأهميــة الشــخص والمشــكلة التــي ســتناقش

أثنـــاء المشــورة:. 2

البشاشــة 	  بإظهــار  بهــم،  وترحيبــا  لهــم  احترامــا  بالوقــوف  المعنــي  الشــخص  اســتقبال 

مــع  بالجلــوس(  تفضــل...   ، بــك  ،أهــالً  عليكــم  )الســالم  مثــال  الحميمــة  والمصافحــة 

إحساســه  مــن  التقليــل  بهــدف  يعرفــه  كان  إذا  إليــه  محبــب  لقــب  بــأي  أو  باســمه  مناداتــه 

ومعتقــدات. مشــاعر  مــن  يخفيــه  مــا  إظهــار  علــى  وتشــجيعه  والتــردد  الخجــل  أو  بالتوتــر 

ــات متعــددة 	   التعريــف بالنفــس و البــدء بالحــوار بطــرح ســؤل غيــر محــدد بحيــث يحتمــل إجاب

مثــال: بمــاذا تشــعر )كيــف حالــك اليــوم؟ ســالمات..... مــع تــرك الحريــة لــه بتوجيــه الحديــث.

 التحلــي بصفــات مقــدم المشــورة واســتخدام المهــارات الالزمــة إلنجــاح الجلســة )ذكــر ســابقً(- 

ــن 	  ــورة فيحس ــق المش ــى متل ــر عل ــره الكبي ــه أث ــر ل ــاع األخي ــورة إن االنطب ــة المش ــام جلس خت

توديعهــم كمــا أحســن اســتقبالهم.
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ما بعد المشورة:. 3

إمــا 	  ذلــك  بعــد  الــزواج  علــى  المقبــل  حالــة  الطبيــة  المشــورة  مقــدم  يتابــع 

المتاحــة. التعليميــة  بالمــواد  ويزودهــم  الهاتــف  طريــق  عــن  أو  العيــادة  فــي 

البرنامــج 	  لجلســات  وأســرهم  المشــورة  متلقــي  بتحويــل  يقــوم 

الحاجــة. عنــد  الوراثــي  التوافــق  عــدم  زواج  مــن  للحــد  التثقيفــي 

التخطيــط 	  وعيــادات  وراثــي  مرشــد  مــع  المتابعــة  ضــرورة  علــى  التأكيــد 

الــزواج. اتمــام  عنــد  الوراثــي  التوافــق  عــدم  لحــاالت  الحمــل  قبــل 

ثانيــً: الخطــوات الخاصــة المتعلقــة بالمــرض المكتشــف أو الــذي ســيتم التحــدث عنــه 

الثاســيميا واألنيميــا المنجليــة والتهــاب الكبــد )ب و ج( ونقــص المناعــة المكتســب.

تزويد متلقي المشورة بالمعلومات الالزمة والتي ذكرت في بداية الدليل.. 	

الشرح لمتلقي المشورة بوسائل اإليضاح المتوفرة.. 2

توصيات عامة في نقل الخبر السيء:  	

ــؤدي إلــى  ــة وت ــر الســيئ أحــد األســباب التــي تضــع الشــخص فــي أوضــاع نفســية متردي ــر الخب يعتب

يتــم  كــي  تدريجــي  بشــكل  تطبــق  مرنــة  آليــات  اتبــاع  مــن  البــد  لذلــك  صاحبهــا.  تــؤذي  صدمــة 

تخفيــف الصدمــة وتالفــي اآلثــار النفســية التــي يمكــن أن تنجــم عــن نقــل الخبــر.

ــذي  ــخص ال ــع الش ــا م ــن مراعاته ــد م ــدة الب ــور عدي ــاك أم هن

ســينقل لــه الخبــر وذلــك اعتمــادا علــى الموقــف وعلــى 

الـــــخبر بحــد ذاتــه لذلــك البــد مــن التــــأكد مــن اآلتـــــي:

الشخص مستعد نفسيً وجسديً لتلقي الخبر.	 

الوقت والمكان مناسبان.	 

أال يكون الخبر السيء هو أول ما ننطق به.	 

الخبــر  نقــل  يحتــاج 
الســيء الــى الكثيــر مــن 

والمهــارة,  والفــن  العلــم 
فكثيــر مــن االشــخاص ســاءت 
طريقــة  بســبب  حالتهــم 

الخبــر. نقــل  وأســلوب 
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ــزواج ودوره بالكشــف المبكــر عــن 	  يكــون البــدء بعــد الترحيــب بشــرح أهميــة الفحــص قبــل ال

األمــراض بهــدف الوقايــة منهــا وحمايــة األبنــاء بــإذن اهلل )كلمــا كان الكشــف عــن األمــراض 

ــدأ بإعالمــه  ــر( ثــم تب ــاء أكب مبكــرَا كلمــا كانــت فرصــة الشــفاء و تفــادي انتقــال المــرض لألبن

بالنتائــج الســليمة ، يشــعر متلقــي الخدمــة بــأن هنــاك شــيء غيــر طبيعــي ويكــون هــذا نــوع 

مــن التهيئــة )وفــي حــال عــدم استفســاره أو مبادرتــه للــكالم( البــدء علــى ســبيل المثــال” ولكن 

إحــدى النتائــج غيــر مرضيــة أو غيــر ســليمة” واالنتظــار قليــا حتــى يتــم اســتيعاب الجملــة.

 استخدم أقصر جملة تستطيع قولها.	 

 تكـون قريبــــَا منه لـــدعمه معنويـــــَا. 	 

أسبــــاب عدم قبول المشــــورة الطبية:  	

احتماليــة  ومــدى  األمــراض  تلــك  خطــورة  حــول  واإلرشــادات  النصــح  تقديــم  رغــم 

رفــض  وراء  ســببً   11 حصــر  وقــد  توافــق.  عــدم  شــهادات  إصــدار  يتــم  لألبنــاء،  انتقالهــا 

الطبيــة: المشــورة  عيــادة  فــي  الــزواج  علــى  للمقبليــن  الطبيــة  للمشــورة  االســتجابة 

االرتباط العاطفي المسبق.. 	

وجود ضغوط أسرية.. 2

عدم االقتناع بالمشورة الطبية المقدمة.. 3

االعتقاد بأن احتمالية انتقال المرض الوراثي لألطفال قليل.. 4

إتمام الزواج ولم يتم توثيقه.. 	

االنتهاء من التجهيزات.. 	

تفادي الشعور بالوحدة.. 	

الوضع األسري واالجتماعي.. 	

الوضع المادي. . 	

عدم الرغبة في اإلنجاب.. 		

التواكل واالعتقاد بالقضاء والقدر. 		

االستعداد والتحضير 
الجيد

نقل الخبر بالتدريج مع 
مراقبة واحتواء ردات 
الفعل التي يمكن أن 

تنجم 

متابعة واستكمال 
اإلجراءات حسب كل 

حالة واالنتهاء من 
الجلسة.

010203
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البرنامج التثقيفي للحد من زواج حاالت عدم التوافق الوراثي: 	

أهداف البرنامج التثقيفي:	 

الهــدف األساســي: الحــد مــن زواجــات عــدم التوافــق الوراثــي والمؤديــة إلنجــاب أطفال . 	

مصابيــن بأمــراض الــدم الوراثيــة.

األهداف التفصيلية:. 2

 األهــداف الخاصــة بالمقبليــن علــى الــزواج: تغييــر توجــه أفراد المجتمــع المقبلين - 

علــى الــزواج حــول زيجــات عــدم التوافــق الوراثي.

الــدم 	  فقــر  أو  الثاســيميا  بمــرض  المصابيــن  بأهالــي  الخاصــة  األهــداف 

خــالل  مــن  النفســية  والمعانــاة  بالحــزن  الشــعور  مــن  التخفيــف  المنجلــي: 

ذاتهــا. التجربــة  يخوضــون  الذيــن  األهالــي  مــع  التجــارب  مشــاركة 

الــــفئة المستهدفة:	 

حــــاالت عدم التوافق الوراثي من المقبلين على الزواج.. 	

أمهات وآباء حاالت عدم التوافق الوراثي من المقبلين على الزواج.. 2

األهالي ذوي األطفال المشخصين بمرض الثالسيميا وبفقر الدم المنجلي.. 3

آلية الــتسجيـــــل:	 

للمقبلين على الزواج:. 	

المشــورة 	  طبيــب  قبــل  مــن  الزوجيــن  توجيــه  يتــم  التوافــق  عــدم  حالــة  فــي 

التثقيفــي. البرنامــج  جلســات   3 لحضــور  الصحــي  التثقيــف  عيــادة  إلــى 

التثقيفــي.	  البرنامــج  جلســات  لحضــور  والديهمــا  إلحضــار  الزوجيــن  توجيــه 

تســجيل أســماء المقبليــن علــى الــزواج ومعلوماتهمــا، باإلضافــة إلى والــدي كٍل منهما.	 

تسجيل حضورهما في كل نشاط.	 

ألسر المصابين بمرض الثياسيميا أو فقر الدم المنجلي:. 2

والثالســيميا 	  المنجلــي  الــدم  فقــر  لمرضــى  التســجيل  بــاب  وفتــح  اإلعــالن 

مــع  بالتنســيق  ودعوتهــم  المجموعــة  فــي  األســرة  مــن  المرضــى  ومرافقــي 

عيــادات أمــراض الــدم الوراثيــة أو الجمعيــات الخاصــة بهــا للمشــاركة فــي جلســات 

االهتمــام.
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توقيــع المصابيــن بمــرض الثالســيميا أو فقــر الدم المنجلي وأفراد األســرة الراغبين 	 

بمجموعــات  التســجيل  قبــل  المســبقة  الموافقــة  نمــوذج  علــى  بالتســجيل 

االهتمام.

تسجيل أسمائهم ومعلوماتهم 	 

إبالغ المسجلين بموعد جلسة مجموعة االهتمام وتأكيد حضورهم.	 

لــن يتــم إصــدار شــهادة عــدم التوافــق الوراثــي فــي حــال عــدم حضــور كال الطرفيــن 

جلســات البرنـــــامج التثقيفــي كاملــة.

آلــــية الـــــعمل:	 

للمقبلين على الزواج وأهاليهم:	 

بعــد التســجيل فــي البرنامــج يتــم تســليم جــدول األنشــطة للمقبليــن علــى الــزواج . 	

منهمــا. كٍل  لوالــدي  لنســخ  باإلضافــة 

تكون الجلسات منفصلة، بحيث يحضر كل طرف على حده.. 2

التوالــي.. 3 علــى  األنشــطة  حضــور  ويكــون  أســبوع،  كل  األنشــطة  حضــور  يكــون 

حضورهــم.. 4 بتســجيل  المجموعــة  أفــراد  مــن  كل  يقــوم  نشــاط  كل  بدايــة  فــي 

على كافة المسجلين إتمام مراحل األنشطة الثالث.. 	

بعــد التأكــد مــن حضورهــم لكافــة األنشــطة فــي حــال إصرارهــم علــى الــزواج يتــم . 	

تســليم شــهادة عــدم التوافــق.

فــي حــال عــدم حضــور أحــد الزوجيــن المدعويــن ألحــد األنشــطة يتــم إعــادة البرنامــج مــن 

أخــرى. مــرة  األنشــطة  وحضــور  البدايــة 
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ألهالي المصابين بمرض الثياسيميا أو فقر الدم المنجلي.	 

الحضور يكون اختياريً لهم مع إيضاح المواعيد لهم.. 	

 الحضــور بالنســبة لهــم يكــون لنشــاط مجموعــات االهتمــام )أنظــر جــدول . 2

األنشــطة(. مراحــل 

مراحل أنشطة البرنامج: تكون الجلســــات كـــــافة متوفرة كل أسبـــــوع	 

وصف النشــــــاطالمدة الزمنيةموعد النشـــاط

ســـــاعةاألسبــوع األول

جلسة تثقيفية عن أمراض الدم الوراثية من حيث:

التعريــف، أســباب اإلصابــة، األعــراض المصاحبــة، العــالج، 
الوقايــة، اآلثــار المترتبــة علــى زواج عــدم التوافــق، الحلــول 

المتاحــة إلنجــاب أطفــال أصحــاء
يقــوم بهــا المثقــف الصحــي أو الممــرض أو طبيــب  	

المشــورة.

ســـــاعةاألسبوع الثاني
جلســة لمشــاهدة األفــالم التوعويــة المؤثــرة واإلجابــة 

علــى استفســارات المقبليــن علــى الــزواج.
يقوم بها المثقف الصحي أو الممرض. 	

ســـــاعةاألسبوع الثالث

ــي ذوي  ــع األهال ــة م ــة حواري ــام: جلس ــة االهتم مجموع
لتصــور  الوراثيــة،  الــدم  بأمــراض  المصابيــن  األطفــال 
معانــاة األهالــي واألطفــال عنــد إصابــة أطفالهــم بالمرض 

ــل. ــاة الطف ــم وحي ــى حياته ــرض عل ــر الم وتأثي
يقوم بها المثقف الصحي )مرشد المجموعة( 	

الفحص الطبي قبل الزواج لطرف غير السعودي: 	

فــي حــال رغبــة المواطــن الســعودي أو المواطنــة الســعودية الــزواج مــن غيــر الســعوديين، يتــم إجــراء 

الفحوصــات التاليــة:

التعــاون 	  دول مجلــس  الســعودية، ومواطنــي  المواطنــة   / الســعودي  المواطــن 

ــزواج كمــا ذكــر  ــل النازحــة: يجــرى لهــم الفحــص الطبــي قبــل ال الخليجــي ،والقبائ

ســابقً بالدليــل.
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الغير السعوديين تجرى لهم الفحوصــــــات التــالية:	 

األمراض الوراثية:	 

األنيميا المنجلية. 	

بيتا ثالسيميا. 2

3 .G6PD أنيميا الفول

الهيموفيليا.. 4

األمراض المعدية:	 

الكبد الفيروسي ب.. 	

الكبد الفيروسي ج.. 2

فيروس نقص المناعة المكتسبة.. 3

الزهري.. 4

فــي حــال زواج المواطنــة الســعودية مــن غيــر الســعودي يضــاف إلــى هــذه الفحوصــات 	 

فحــص الســموم، ويســتثنى مــن ذلــك مواطنيــن دول التعــاون الخليجي.

بعــد إجــراء الفحوصــات لــكال الطرفيــن: يكتــب تقريــر بنتائــج الفحوصــات لــكال الطرفيــن حســب   

النمــاذج المرفقــة.

الفحص الطبي قبل الزواج لطرف فحص خارج مراكز وزارة الصحة: 	

ــب  ــة يج ــز وزارة الصح ــارج مراك ــص خ ــرى الفح ــرف أج ــص لط ــج الفح ــات ونتائ ــال البيان ــم إدخ ليت

التحقــق ممــا يلــي:

ــق بالختــم مــن إدارة المستشــفى الحكومــي المجــرى بهــا . 	 ــر موث إحضــار تقري

الفحــص.

وضــوح كافــة المعلومــات المتعلقــة بالشــخص المفحــوص بالتقريــر الموثــق . 2

ــالد( ــخ المي ــس، تاري ــة، الجن ــم الهوي ــم، رق )االس

التأكد أن التقرير يشمل كافة الفحوصات المخبرية المشمولة بالبرنامج.. 3

بعد إدخال البيانات والنتائج بالنظام اإللكتروني، يحتفظ بالتقرير في االرشيف.. 4
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الفحــص الطبــي قبــل الــزواج لطــرف فحــص خــارج المملكــة العربيــة  	
الســعودية:

ليتم إدخال البيانات ونتائج الفحص لطرف أجرى الفحص خارج المملكة يجب التحقق مما يلي:

إحضار تقرير طبي مصدق من السفارة السعودية.. 	

وضــوح كافــة المعلومــات المتعلقــة بالشــخص المفحــوص بالتقريــر الموثــق . 2

ــالد( ــخ المي ــس، تاري ــة، الجن ــم الهوي ــم، رق )االس

التأكد أن التقرير يشمل كافة الفحوصات المخبرية المشمولة بالبرنامج.. 3

بعد إدخال البيانات والنتائج بالنظام اإللكتروني، يحتفظ بالتقرير في األرشيف.. 4
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النظام المؤسسي لبرنامج 
الــــزواج الصحي

القسم
الخامس
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النظام المؤسسي لبرنامج الزواج الصحي: 	

الهيكل التنظيمي لبرنامج الزواج الصحي بوزارة الصحة:·	

مهام منسق الزواج الصحي بالمناطق:  	

· ــزواج الصحــي لتحقيــق األهــداف 	 ــة لبرنامــج ال ــة والمســتهدفات التطويري وضــع الخطــط التنفيذي

الصحــة. وزارة  توجيهــات  حســب  االســتراتيجية 

· التنفيــذ المباشــر ألنشــطة برنامــج فحــص الزواج واإلشــراف على ومتابعة تنفيــذ الخطة التنفيذية.	

·  التنســيق والتعــاون مــع البرامــج الصحيــة ذات العالقــة فيمــا يخــص برنامــج الــزواج الصحــي. 	

· التنسيق لكتابة الخطابات وحفظ وأرشفة المعامالت وتكوين فريق عمل وتوزيع المهام واألدوار.	

· التواصــل مــع مشــرفي مراكــز الفحــص قبــل الــزواج وإبالغهــم بالتوجيهــات المرســلة مــن 	

واألنشــطة  الــدورات  مواعيــد  أو  منهــم  المطلــوب  أو  الجديــدة  بالتعاميــم  ســواء  الــوزارة 

· تدريــب الكــوادر بالمنطقــة واإلشــراف والمتابعــة الدوريــة والتأكــد مــن الصالحيــات المعطــاة 	

األمــر. لــزم  إن  وتغيرهــا  مهامهــم  حســب  بالمراكــز  للعامليــن  اإللكترونــي  بالنظــام 

وكــــــالة الصحة العــــــــامة

الوكــــــالة المساعدة للصحة الوقائية

إدارة برنـــــامـج الـــــزواج الـــــصحي

مراكز الفحص الطبي قبل الزواج

منسق البرنامج بالمناطق والمحافظات والتجمعات
الصحية

اإلدارة العامة للبرامج الصحية واألمراض المزمنة
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· الخدمــة 	 تقديــم  بمراكــز  الــزواج  قبــل  مــا  فحوصــات  خدمــات  كافــة  تنفيــذ  علــى  اإلشــراف 

ويشــمل الفحوصــات واللقاحــات والمشــورة الطبيــة بالتنســيق والتعــاون مــع اإلدارات المعنيــة 

المستشــفيات(.  - المختبــرات   – الطبــي  التمويــن   – األوليــة  الرعايــة  )إدارة  مثــل  بالمديريــة 

· الــزواج.	 قبــل  مــا  فحــص  خدمــة  لتوفيــر  بالمراكــز  االشــتراطات  توفــر  مــن  التحقــق 

· المشــاركة فــي مراجعــة وتحديــث األدلــة والنمــاذج والســجالت والمنشــورات التوعويــة الخاصــة 	

الصحــي. بالــزواج 

· رفــع الوعــي الصحــي حــول أهميــة الفحوصــات مــا قبــل الــزواج ونشــر الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع 	

وخصوصــً المقبليــن علــى الزواج من خــــــال:

	.المشاركة والتنسيق للندوات والورش والدورات واألنشطة التوعوية

	 التنســيق والتعــاون مــع االدارات المعنيــة والمؤسســات الحكوميــة واألهليــة والعلميــة

الصحــي. الــزواج  بأهميــة  للتوعويــة  مشــتركة  برامــج  تنفيــذ  فــي  واألكاديميــة 

· ــزواج مــن 	 تحســين جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة مــن خــالل مراكــز فحوصــات مــا قبــل ال

تفعيــل: خــالل 

	.المواعيـــــد

	.الدالئل العلمية للممارسة اإلكلينيكية للعاملين في المراكز

	.تدريب العاملين على هذه األدلة

	.االلتــــــزام بضوابط اإلحالة حسب الموجهــــــات من وزارة الصحة

	.متابعة سير وجودة العمل من خالل معايير الجودة الموضوعة

· التعــاون والتنســيق والمشــاركة فــي إعــداد الدراســات والبحــوث المحليــة )علــى مســتوى 	

المحافظــة(.  / المنطقــة 

· متـــــابعة تنفيذ التعــــاميم والتوجيهــــات المتعلقة ببرنـــامج الـــزواج الصحــــي.	

· رفع الشكاوى والمعوقات إلى إدارة البرامج الصحية بالمنطقة والمساهمة في حلها.	



دليــل عمل برنـــامج الـزواج الصــحي

74

الهيكل التنظيمي لمركز الفحص الطبي قبل الزواج  	

· مركز الفحص الطبي قبل الزواج:	

ــة  ــة صحي ــع حال ــل م ــة؛ تتعام ــدة عالجي ــت وح ــة وليس ــدة وقائي ــزواج وح ــل ال ــص قب ــز الفح ــر مرك يعتب

وليســت مرضيــة تقــدم خدمــات محــددة للمقبــل علــى الــزواج ابتــداَء مــن اســتقباله وأخــذ المعلومــات 

المطلوبــة وحتــى إصــدار شــهادة الفحــص التــي تعتبــر إحــدى المكونــات الرئيســية الواجــب إبرازهــا 

للمــأذون الســتكمال إجــراءات عقــد النــكاح.

توزيــع مراكــز فحــص مــا قبــل الزواج المعتمــدة بمناطق ومحافظات المملكة كما علــى الرابط التالي:

·  أقسام مركز الفحص قبل الزواج	

قسم االستقبال. 	

قسم التثقيف الصحي. 2

قسم اللقاحات. 3

قسم المختبر. 4

عيادة المشورة الطبية. 	

· العـــــــاملون بالمركز	

وتنظيــم 	  ســير  علــى  العــام  اإلشــراف  الــزواج:  قبــل  الفحــص  مركــز  مشــرف 

اإللكترونــي. بالنظــام  المراكــز  منســق  صالحيــة  ويعطــى  بالمركــز،  العمــل 

موظــف االســتقبال: المســؤول عــن اســتقبال المقبــل علــى الــزواج وإدخــال كافــة 	 

اإللكترونــي. بالنظــام  االســتقبال  صالحيــة  يعطــى  الــزواج،  علــى  المقبــل  وتوجيــه  البيانــات 

مثقــف صحــي أو مرشــد وراثــي: المســؤول عــن تقديــم كافــة المعلومــات الصحيــة 	 

عــن فحــص قبــل الــزواج واألمــراض المشــمولة بــه واإلجابــة علــى تســاؤالت المقبليــن 

ــزواج باإلضافــة إلــى تنســيق وإدارة البرنامــج التثقيفــي التوعــوي الخــاص بحــاالت  علــى ال

اإللكترونــي. بالنظــام  صحــي  مثقــف  صالحيــة  ويعطــى  الوراثــي.  التوافــق  عــدم 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Beforemarriage/Pages/002.aspx 
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ــزات وســالمة اللقاحــات وإعطــاء اللقاحــات المشــمولة 	  ممرضــة: المســؤولة عــن تجهي

ــزواج بالفحــص الطبــي قبــل ال

 تقــــــــوم الممرضة أو فنــــي الـــــمختبر بسحب عينة الــــــدم 

فنــي أو أخصائــي المختبــر: المســؤول عــن تأكــد ســالمة وصحــة عينــة الــدم وإجــراء 	 

التحليــل وكتابــة النتائــج لعرضهــا علــى األخصائــي العتمادهــا. ويعطــى صالحيــة منســق 

اإللكترونــي. بالنظــام  معــدي  مختبــر  منســق  أو  وراثــي  مختبــر  منســق  أو  مختبــر 

طبيــب المختبــر: المســؤول عــن مراجعة النتائــج المخبرية واعتمادهــا. ويعطى صالحية 	 

طبيــب مختبــر أو طبيــب مختبــر معــدي أو طبيــب مختبــر وراثــي بالنظــام اإللكترونــي. 

نتيجــة 	  عــن  المراجــع  إبــالغ  عــن  المســؤول  الطبيــة:  المشــورة  عيــادة  طبيــب 

طبيعــة  حــول  الكامــل  والشــرح  الطبيــة،  المشــورة  وتقديــم  الفحــص، 

مكافحــة  وطــرق  انتقالــه،  وطــرق  واحتماليــة  الخطــورة،  وعوامــل  المــرض 

الشــهادات.  وإصــدار  الالزمــة  الحــاالت  وإحالــة  اإلصابــة،  احتمــال  وتقليــل  العــدوى، 

اإللكترونــي. بالنظــام  الصحــي  للــزواج  األخصائــي  الطبيــب  صالحيــة  ويعطــى 

مراحل الفحص ومهام العاملين: 	

االستقبــــــــال: يعمــل بــه إداري مــن ذوي الخبــرة وممــن يتمتعــون بحســن التعامــل . 	

مــع المراجعيــن ويعمــل كمدخــل بيانــات ويقــوم بالمهــام التاليــة:

حسن استقبال المقبلين للفحص والمراجعين.	 

التــــأكد من هوية الــــمقبلين للفحـــص.	 

التأكــد مــن أمــر المحكمــة لفحــص القاصــر حســب الدليــل اإلرشــادي الفحــص الطبــي 	 

للــزواج المبكــر.

إنشاء جداول المواعيد الخاصة بالفحص الطبي قبل الزواج.	 

تســجيل حضــور موعــد الفحــص وإدخال كافة البيانــات المطلوبة بالنظــام اإللكتروني 	 

وطباعــة الباركود للعينة.
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إحالة المراجع لعيادة التثقيف الصحي ومكان سحب عينات الدم واللقاحات.	 

تسجيل مواعيد إحالة المراجعين لعيادة المشورة الطبية.	 

اإلجابة عن استفسارات اإلدارة والمراجعين وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.	 

التأكد من سالمة التجهيزات المتعلقة بالربط الشبكي.	 

رفع االحتياجات إلى مشرف المركز.	 

االهتمام بحسن المظهر مع وضع البطاقة االسمية والمهنية على الصدر.	 

االلتزام بالقرارات الصادرة عن إدارة البرنامج.	 

الحفاظ على سرية وبيانات المراجعين.	 

عيــــــــادة التثقيــف الصحــي: يعمــل بهــا ممرضــة مــن ذوي الخبــرة بالتثقيــف 2. 

الصحــي أو مثقــف صحــي أو مرشــد وراثــي وممــن يتمتعــون بحســن التعامــل مــع 

المراجعيــن وتقــوم بالمهــام التاليــة:

حسن استقبـال المقبلين للــفحص.	 

التأكد من هوية المقبلين للفحص.	 

تقديم الشرح الكافي عن الفحص الطبي قبل الزواج والنتائج المتوقعة للفحص.	 

تقديــم التثقيــف الصحــي عــن األمــراض المشــمولة بالفحــص وخطورتهــا وكيفيــة 	 

الوقايــة منهــا.

اإلجابة عن استفسارات ومخاوف المقبلين على الفحص.	 

تقديــم التثقيــف الصحــي عــن أهميــة لقــاح الثالثــي الفيروســي وأن يتجنبــوا الحمــل 	 

لمــدة شــهر واحــد كحــد أدنــى بعــد الجرعــة.

تنسيق وإدارة البرنامج التثقيفي التوعوي الخاص بحاالت عدم التوافق الوراثي.	 

رفع االحتياجات والمستلزمات الخاصة بالتثقيف الصحي إلى مشرف المركز.	 

التأكد من أرشفة وحفظ البيانات لضمان سالمتها.	 

 االهتمام بحسن المظهر مع وضع البطاقة االسمية والمهنية على الصدر.	 

االلتزام بالقرارات الصادرة عن إدارة البرنامج.	 

عيــــــــادة اللقاحــات: يعمــل بهــا ممــرض/ ممرضــة مــن ذوي الخبــرة باللقاحــات 3. 

وممــن يتمتعــون بحســن التعامــل مــع المراجعيــن وتقــوم بالمهــام التاليــة:
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حسن استقبال المقبلين للفحص.	 

التأكد من هوية المقبلين للفحص.	 

التأكد من مرور المقبلين على عيادة التثقيف الصحي قبل أخذ اللقاح.	 

التأكد من موانع استعمال لقاحات الحصبة.	 

إعطــاء اللقاحــات المشــمولة بفحــص الــزواج )لقــاح الثالثــي الفيروســي، لقــاح الكبــد 	 

ب(. الفيروســي 

التأكــد مــن توقيــع األنثــى المقبلــة علــى الــزواج علــى نمــوذج فهــم وإدراك أهميــة لقــاح 	 

الثالثــي الفيروســي وموانــع اللقــاح وأخــذ جرعــة اللقــاح وتجنــب الحمــل لمــدة شــهر واحــد 

كحــد أدنــى بعــد الجرعــة.

ــال 	  ــي ح ــض ف ــرار بالرف ــوذج إق ــى نم ــزواج عل ــى ال ــة عل ــى المقبل ــع األنث ــن توقي ــد م التأك

ــي. ــي الفيروس ــاح الثالث ــض لق رف

الكبــد 	  )لقــاح  الالزمــة  اللقــاح  جرعــة  باســتكمال  الخــاص  التعهــد  توقيــع  مــن  التأكــد 

ب(. الفيروســي 

والســالمة.	  الجــودة  لمعاييــر  وفقــا  الطبيــة  النفايــات  مــن  التخلــص  مــن  التأكــد 

المركــز.	  مشــرف  الــى  باللقاحــات  الخاصــة  والمســتلزمات  االحتياجــات  رفــع 

وفقــً 	  للقاحــات  الخــاص  اإللكترونــي  بالنظــام  الــزواج  علــى  المقبــالت  بيانــات  إدخــال   

الصحــة. وزارة  لتوجيهــات 

التأكد من أرشفة وحفظ البيانات لضمان سالمتها.	 

الصــدر.	  علــى  والمهنيــة  االســمية  البطاقــة  وضــع  مــع  المظهــر  بحســن  االهتمـــــام 

االلـــــتزام بالقرارات الصــــادرة عن إدارة البرنــــامج.	 

ســحب عينــة الــدم: يقــوم بــه فنــي مختبــر أو ممــرض مــن ذوي الخبــرة بســحب عينــات . 4

الــدم وممــن يتمتعــون بحســن التعامــل مــع المراجعيــن ويقــوم بالمهــام التاليــة:

حسن استقبال المقبلين على الفحص والتأكد من هويته.	 

سحب عينة الدم وفق معايير الجودة والسالمة المعمول به آلية السحب والحفظ والنقل. 	 

والســالمة.	  الجــودة  لمعاييــر  وفقــا  الطبيــة  النفايــات  مــن  التخلــص  مــن  التأكــد 

المختبــر.	  أخصائــي  إلــى  الــدم  عينــات  ســحب  ومســتلزمات  االحتياجــات  رفــع 

الصــدر.	  علــى  والمهنيــة  االســمية  اللوحــة  وضــع  مــع  المظهــر  بحســن  االهتمــام 

االلتزام بالقرارات الصادرة عن إدارة البرنامج.	 
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قسم المختبر:. 	

· مهام فني أو أخصائي المختبر:	

للفحــص.	  ســالمتها  مــن  والتأكــد  الــدم  عينــات  اســتالم  عــن  المســؤول 

تسجيـــــل العينـــــات في سجل ونظـــــام المختبر.	 

إجــراء الفحوصــات المخبريــة المطلوبــة وفــق التعليمــات وكتابــة النتائــج لعرضهــا 	 

علــى األخصائــي العتمادهــا.

إحالــة بعــض العينــات ذات نتائــج الرحــالن الكهربائــي )Electrophoresis( الشــاذ إلى 	 

المختبــرات المرجعيــة وتســجيل ذلــك كمالحظــة فــي ســجل المختبــر كمتابعة.

استــــــالم نتائج الـــفحص من الـــمختبر المرجعي.	 

إدخال البيانات ونتائج الفحص بالنظام اإللكتروني.	 

التأكد من سالمة التجهيزات المتعلقة بالربط الشبكي.	 

التأكد من أرشفة وحفظ البيانات لضمان سالمتها.	 

االلتزام بالقرارات الصادرة عن إدارة البرنامج .	 

· مهام طبيب المختبر:	

التأكد على حسن سير عمل فحوصات الزواج في المختبر.	 

اعتمـــــاد النتـــــائج بعد إدخـــــال كـــــافة التحاليل المخبريـــة.	 

رفع االحتياجات الالزمة للفحوصات المخبرية إلدارة المختبرات.	 

التأكد من أرشفة وحفظ البيانات لضمان سالمتها.	 

االلتــــــزام بالــــقرارات الصـــادرة عن إدارة البرنـــــامج.	 

الــزواج 	.  فحــص  نتائــج  إلبــالغ  عيــادة  هــي  الطبيــة:  المشــورة  عيــــــــادة 

الوراثيــة  باألمــراض  الخاصــة  الطبيــة  المشــورة  وتقديــم  اإليجابيــة 

أســرة  وطبيــب/ة  )ممــرض/ة(  العيــادة  منســق  بهــا  ويعمــل  والمعديــة. 

البرنامــج. إدارة  مــن  معتمــدة  الطبيــة  للمشــورة  تدريــب  شــهادة  علــى  حاصــل 

مهام طبيب عيادة المشورة الطبية:	 

حسن استقبال المقبلين على الزواج وااللتزام بسرية وخصوصية المشورة الطبية.	 

التأكــد مــن تســجيل كافــة البيانــات فــي الســجالت وأوراق اإلحالة وشــهادات الفحص.	 

التأكد من هوية المقبلين على الزواج. 	 

تقديم المشورة الطبية وإحالة المحتاجين للرعاية والمتابعة.	 

التأكد من أرشفة وحفظ البيانات لضمان سالمتها.	 

ــدر.	  ــى الص ــة عل ــمية والمهني ــة االس ــع البطاق ــع وض ــر م ــن المظه ــام بحس االهتم

االلتزام بالقرارات الصادرة عن إدارة البرنامج.	 
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مهام مشرف مركز الفحص:	 

اإلشراف العام على سير عمل المركز وتوزيع المهام بين العاملين.	 

التأكد من حسن سير العمل ببرنامج الربط الشبكي وسالمة تجهيزاتهن	 

للنظــام 	  الصالحيــات  إلعطائهــم  بالمركــز  الجــدد  الموظفيــن  بأســماء  الرفــع 

اإللكترونــي.

اإلجابة على استفسارات المراجعين فيما يتعلق بفحص ما قبل الزواج.	 

االلتزام بالقرارات الصادرة عن إدارة البرنامج.	 

النظام اإللكتروني والصاحيات الممنوحة: 	

ــد 	  ــد المعتم ــي الوحي ــام اإللكترون ــو النظ ــة، ه ــة صح ــر منص ــي عب ــزواج الصح ــام ال نظ

لــوزارة الصحــة وال تقبــل الشــهادات الورقيــة خــارج النظــام.

يمكنكــم االطــالع علــى دليــل المســتخدم لنظــام الــزواج الصحــي لمعرفــة الصالحيــات 	 

وآليــة العمــل بــه.

تعطــل 	  حيــن  وفــي  والنمــاذج،  الورقيــة  التعامــالت  عــن  يغنــي  اإللكترونــي  النظــام 

ــل  ــورة بالدلي ــاذج المذك ــل بالنم ــم العم ــاعة، يت ــن 48 س ــد ع ــدة تزي ــال لم ــام كام النظ

ــام. ــى النظ ــا عل ــات الحق ــال البيان ــادة إدخ وإع



دليــل عمل برنـــامج الـزواج الصــحي

80

 

التقييـــــم والــمتابعة

القسم
السادس
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القسم
السادس

التقييـــــم والمتـــــابعة:  	

برنامــج الــزواج الصحــي هــو برنامــج ينفــذ فــي كل مناطــق المملكــة ويشــمل تقويــم أنشــطة 

والتحصينــات  المختبــرات  وإدارة  المعديــة  االمــراض  كبرنامــج  أخــرى  ببرامــج  تتعلــق  متعــددة 

واإلمــداد، وبالتالــي تعنــى بيانــات المتابعــة بمدخــالت وعمليــات التنفيــذ ومخرجــات المشــاريع 

بهــا. الخاصــة 

يســاعد برنامــج الــزواج الصحــي الشــركاء المنفذيــن علــى االســتفادة مــن النتائــج كمرجعيــة 

ــات  ــر واكتشــاف المعوق ــاج إلــى تغيي ــد األدوات التــي تحت لتقــدم البرامــج نحــو تحقيــق أهدافهــا وتحدي

ووضــع التوصيــات الالزمــة للتغلــب عليهــا

ال بــد للعامليــن فــي برنامــج الــزواج الصحــي مــن تخطيــط وتنفيــذ برامــج المتابعــة والتقويــم واإللمــام 

المطلوبــة  والخطــوات  الرئيســية  والعناصــر  األســباب  وكذلــك  المتابعــة،  وأدوات  وطــرق  بمفاهيــم 

لوضــع خطــة عمــل المتابعــة والتقويــم، وكيفيــة التغلــب علــى الصعوبــات التــي تواجــه متابعــة البرامــج 

مــع التركيــز علــى برامــج المشــورة والفحــص ومجموعــات االهتمــام .

يوضــح هــذا البــاب أيضــً الجهــات المعنيــة بمتابعــة وتقويــم البرامــج، والمؤشــرات المالئمــة التــي 

ــئولية  ــد مس ــات وتحدي ــق البيان ــة تدف ــط طريق ــج، وتخطي ــج البرام ــات ونتائ ــاس مخرج ــى قي ــاعد عل تس

المســتويات المختلفــة علــى جودتهــا وتحليــل وتفســير البيانــات وكيفيــة اســتخدام النتائــج التخــاذ 

القــرار ودعــم البرنامــج واالرتقــاء بــه.

· ــدم 	 ــدى تق ــاس م ــى قي ــاعد عل ــات تس ــع البيان ــة لجم ــة روتيني ــي عملي ــابعة: ه المتــــ

البرامــج نحــو تحقيــق أهدافهــا وتشــمل اآلتــي:

حصـــــــر كــــــــل ما يقوم البرنــــامج بعمله.	 

مالحظة مستمرة لجودة الخدمات المقدمة.	 

· الـــتقويم: هو استخدام طرق البحث لدراسة فاعلية البرامج بطريقة منهجية.	

تصميــــم طريقة الــــــتقويم.	 

تحديد مجموعة مقارنة أو مجموعة ضابطة إذا لزم األمر.	 

قياس النتائج على المدى القريب والبعيد.	 

دراســــــات متخصصة.	 
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إطار المتابعة والتقويم الشامل: 	

يمكــن تنفيــذ المتابعــة والتقويــم فــي مختلــف مراحــل البرنامــج، وفــي كل مرحلــة يتــم جمــع 

بيانــات مختلفــة تكمــل بعضهــا بعضــً وتوضــح كيــف تــم تنفيــذ البرنامــج والنتائــج التــي حققهــا.

ــة: ــم والمتابع ــاه التقيي ــتوى تج ــكل مس ــة ب ــئوليات الخاص ــألدوار والمس ــح ل ــي توضي ــا يل فيم

برنــــامج الزواج الصحي بوزارة الصحة: 	

تقييــم االحتياجــات األولــي وعــدد العيــادات الخاصــة بفحــص قبــل الــزواج وتوزيعهــا فــي المناطــق 	 

المختلفة وخطط التوســع.

متــــــابعة الــــمدخالت وعملية الــــتنفيذ. 	 

ــج 	  ــن البرام ــي م ــتوى الوطن ــى المس ــواء عل ــطة س ــذي األنش ــن منف ــات م ــج البيان ــع ودم جم

الموازيــة أو علــى مســتوى المناطــق مــن العيــادات المنفــذة للفحــص مــن خــالل المنســقين.

النتائــج. 	  علــى  الشــركاء  كافــة  وإطــالع  التقاريــر  وكتابــة  وتحليلهــا  البيانــات  تجميــع 

تقديم التقارير إلى الجهات العليا وصانعي القرار على مستوى وزارة الصحة وأصحاب المصلحة. 	 

ومعالجتهــا.	  الفجــوات  وتحديــد  البرنامــج  اســتمرارية  لدعــم  النتائــج  اســتخدام 

منســقي الــزواج الصحــي بالمناطــق: متابعــة ومناقشــة مؤشــرات المراكــز  	
ومخرجــات العمــل مــع إدارة برنامــج الــزواج الصحــي. 

· ــراف: القيــام بإشــراف ميدانــي للوقــوف علــى أنشــطة البرنامــج ويتكــون مــن 	 اإلشـــــــ

جزئييــن رئيســيين:

ــة . 	 ــات المقدم ــودة الخدم ــع وج ــار المراج ــث مس ــن حي ــج م ــى أداء البرنام ــراف عل إش

ــة. ــل التوجيهي ــق الدالئ وتطبي

المؤشــرات.. 2 وحســاب  والتســجيل  التقاريــر  مــن  بالتحقــق  يتعلــق  الثانــي  الجــزء 

·  مستويات اإلشـــــــراف:	

من وزارة الصحة للمناطق ويشمل بعض المراكز المختارة.. 	

مــن منســق البرنامــج للمراكــز ويشــمل جميــع مراكــز الفحــص الطبــي مــا قبــل . 2

ــزواج بالمنطقــة / المحافظــة/ التجمــع الصحــي. ال
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· آلية اإلشـــــــراف:	

يقــع علــى عاتــق منســق البرنامــج فــي المناطــق والمحافظــات مســؤولية االشــراف 	 

والمتابعــة لعمــل مراكــز الفحــص الطبــي قبــل الــزواج والعامليــن بهــا والتأكــد مــن 

جــودة األداء واإلجابــة عــن استفســاراتهم وتوفيــر االحتياجــات الخاصــة ببرنامــج الــزواج 

الصحــي وفــق الخطــة التنفيذيــة التــي وضعهــا مــع الجهــات ذات العالقــة.

يتــم تحديــد نــوع الزيــارة اإلشــرافية )إشــراف دوري أو متابعــة( حســب الخطــة الموضوعــة 	 

أو حســب الحاجــة.

يتم التحضير للزيارة على ثالث مراحل:	 

مـــــا قبل الزيارة:. 	

تحديد قائمة المراكز والحصول على الموافقات الالزمة.	 

تحديد أهداف الزيارة ونوعها )إشراف دوري أو متابعة(	 

تحضير نموذج اإلشراف.	 

أثنـــــاء الزيـــــارة:. 2

لقــاء مديــر المنشــأة ومشــرف مركــز الفحــص الطبــي قبــل الــزواج قبــل وبعــد 	 

النقــاط  وعــرض  الدعــم  علــى  الشــكر  بهــدف  اإلشــرافية  الزيــارة  مــن  االنتهــاء 

اإليجابيــة والســلبية ومناقشــة التوصيــات.

لقــاء جميــع العامليــن بالمركــز واالطــالع علــى واقــع العمــل ومســار المراجعيــن 	 

ــكالت.  ــول للمش ــاد حل ــف وإيج ــوة والضع ــاط الق ــى نق ــوف عل والوق

بعد الزيــــــارة:. 3

إعــداد تقريــر الزيــارة والتوصيــات والرفــع بهــا إلدارة البرامــج الصحيــة واألمــراض 	 

الصحــي. التجمــع  المحافظــة/   / بالمنطقــة  المزمنــة 

تحديــد موعــد زيــارة المتابعــة بعــد أســبوعين مــن تاريــخ الزيــارة اإلشــرافية للتأكــد 	 

مــن تصحيــح المالحظــات الســلبية.

اختيـــار المؤشــرات: 	

المؤشــرات هــي األدوات التــي تؤكــد أن البرنامــج يســير باالتجــاه الصحيــح ويحقــق أهدافــه المرجــوة، وهــي 

كذلــك تشــير إلــى التغييــر المحتمــل فــي األوضــاع وتوضــح كميــة التغييــر الــذي قــد يــؤدي إلــى 

تحســن تقديــم الخدمــة.
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نســبة انتشــار األمــراض الوراثيــة لــدى المتقدميــن للفحــص الطبــي قبــل الــزواج.. 	

نســبة انتشــار كل مــن األمــراض المعديــة المشــمولة بالفحــص لــدى المتقدميــن . 2

للفحــص الطبــي قبــل الــزواج.

نسبة االستجابة للمشورة الوراثية.. 3

نسبة الزواج األمن لدى المتقدمين للفحص.. 4

ســحب . 	 تاريــخ  مــن  ويحســب  المراجــع  نتائــج  العتمــاد  األيــام  عــدد  معــدل 

اإللكترونــي. بالنظــام  النتائــج  اعتمــاد  تاريــخ  حتــى  الــدم  عينــة 

نســبة تحقيــق مســتهدفات المواعيــد المفتوحــة للفحــص الطبــي قبــل الــزواج.. 	

نشر واستخدام نتائج المتابعة والتقويم: 	

نشــر نتائــج التقويــم يزيــد مــن فاعليــة البرنامــج. ويســاعد علــى دعــم النشــاطات المســتقبلية، 

وأيضــً يمنــع ازدواج جهــود التقويــم التــي قــد تحــدث إذا لــم يعــرف اآلخــرون نتائــج التقويــم الســابقة. 

كمــا يوضــح أهميــة المتابعــة والتقويــم كأداة لتطويــر البرامــج، ويشــمل التغذيــة الراجعــة للمناطــق 

وأصحــاب المصلحــة علــى مســتوى الــوزارة والشــركات المجتمعيــة.

اعتماد مركز الفحص الطبي قبل الــــــزواج: 	

· شروط اعتماد مركز لتقديم خدمة الفحص الطبي قبل الزواج بوزارة الصحة:	

البــد مــن تحقيــق عــدة شــروط بالمراكــز ســواء كانــت مراكــز رعايــة صحيــة أوليــة أو 

مستشــفيات قبــل الحصــول علــى الموافقــة لتقديــم خدمة الفحــص الطبي قبــل الزواج: 

ــر . 	 ــل مدي ــن قب ــي م ــع الصح ــة/ التجم ــة / المحافظ ــق المنطق ــب لمنس ــع طل رف

ــص. ــة الفح ــم خدم ــز بتقدي المرك

ــوادر . 	 ــص والك ــام الفح ــع أقس ــر جمي ــن توف ــد م ــز للتأك ــق للمرك ــارة المنس زي

ــا. ــل به ــة للعم المؤهل

الــزواج.. 	 قبــل  الطبــي  بالفحــص  الخاصــة  المســتلزمات  توفيــر 

بعــد الحصــول علــى الموافقــة، يتــم تدريــب الكــوادر علــى تفعيل خدمــة الفحص.. 	
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التعليمـــات العامـــة: 	

توفيــر مــكان خــاص لالســتقبال والتثقيــف الصحــي وبجانبــه مــكان لســحب عينــات الــدم . 	

وآخــر للمشــورة الطبيــة.

توفير الكوادر المؤهلة والتجهيزات المخبرية ومستلزمات الربط الشبكي اإللكتروني.. 2

بــه.. 3 المعمــول  بالبرنامــج  الفحــص  مراكــز  مــع  اإللكترونــي  الشــبكي  الربــط 

االلتــزام بفحــص الخمســة أمــراض المشــمولة ببرنامــج الــزواج الصحــي )األنيميــا المنجلية . 4

وبيتــا ثالســيميا والتهــاب الكبــد ب و ج باإلضافــة لنقــص المناعــة المكتســبة( إلــى أن 

تصــدر تنظيمــات أخــرى.

الــزواج.. 	 علــى  مقبــل  كل  تخــص  التــي  المعلومــات  وخصوصيــة  بســرية  االلتــزام 

تعييــن مشــرف لبرنامــج الفحــص الطبــي قبــل الــزواج وتســمية نائــب لــه يقــوم بأعمالــه . 	

عنــد غيابــه.

 

مستلزمات الربط اإللكتروني: 	

توفر شبكة اإلنترنت بالمركز.. 	

توفــر أجهــزة الحاســب اآللــي بجميع األقســام )اســتقبال، تثقيف، مختبر، عيادة المشــورة(. 2

توفر طابعة الباركود بقسم االستقبال أو مكان سحب العينة.. 3

توفر جهاز قارئ الباركود بقسم االستقبال والمختبر.. 4
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إقــــرار

أقر أنا............................................................ رقم الهوية الوطنية.................................................

أنــه قــد تــم تقديــم الثقيــف الصحــي بشــأن أخــذ لقــاح )الحصبــة، النــكاف، الحصبــة األلمانية(، وشــرح 

ــة بهــذه األمــراض ومضاعفاتهــا علــى صحتــي وصحــة أطفالــي  أهميــة اللقــاح فــي تقليــل اإلصاب

مســتقبالً.

ــذ  ــع أخ ــى موان ــاح، وعل ــذا اللق ــذ ه ــن أخ ــإذن اهلل م ــوة ب ــد المرج ــى الفوائ ــي عل ــم إطالع ــا ت كم

اللقــاح. وأنــا علــى علــم باالشــتراطات التاليــة:

· ينبغــي أن أتجنــب الحمــل لمــدة شــهر علــى األقــل بعــد الحصــول علــى اللقــاح.	

· ينبغــي أن تؤجــل الحامــل أو مــن تعتقــد أنهــا حامــل، الحصــول علــى اللقــاح إلــى 	

ــوالدة. مابعــد ال

وعلى ذلك جرى التوقيع

االسم:.........................................................

التوقيع:.......................................................

نموذج 1: إقرار الموافقة على أخذ لقاح الثالثي الفيروسي وتجنب الحمل لمدة شهر .
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إقـــــرار بالرفض

أقر أنا.............................................................. رقم الهوية الوطنية...............................................

أنــه قــد تــم تقديــم الثقيــف الصحــي بشــأن أخــذ لقــاح )الحصبــة، النــكاف، الحصبــة األلمانية(، وشــرح 

ــة بهــذه األمــراض ومضاعفاتهــا علــى صحتــي وصحــة أطفالــي  أهميــة اللقــاح فــي تقليــل اإلصاب

مســتقبالً.

ــإذن اهلل مــن أخــذ هــذا اللقــاح، وعلــى االشــتراطات  ــد المرجــوة ب ــم إطالعــي علــى الفوائ كمــا ت

ــاح. ــذ اللق ــع أخ ــية، وموان الرئيس

وبعــد إطالعــي علــى جميــع ماســبق أعــاله أرفــض أخــذ اللقــاح علــى مســؤوليتي الخاصــة وعلــى 

ذلــك جــرى التوقيــع.

االسم:.........................................................

التوقيع:.......................................................

نموذج 2: إقرار رفض أخذ لقاح الثالثي الفيروسي
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تقرير الفحص قبل الزواج
)سري(

العمــــرالــجنسالعــــائلةالجــــداألباالســــم

السجل المدنيالجــوال

فحص األمـــــراض المعدية: )نقص المناعة المكتسب, والتهـــاب الكبد الوبـــائي ب/ج(:

نقص المناعة المكتسب:                     مصاب                      سليم
التهاب الكبد الوبائي )ب(:                     مصاب                       سليم
التهاب الكبد الوبائي )ج(:                      مصاب                       سليم

فحص األمراض الوراثية: )األنيميا المنجلية, والثالسيميا(:

متوافق                           غير متوافق بسبب وجود:                 األنيميا المنجلية                الثالسيميا
التشخيص: ...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

اسم الطبيب: …………………….................. التوقيع: ......................... التاريخ:       /      /    14هــ

إقرار للحاالت الموجبة:

أوافق على إبالغ الطرف اآلخر بنتيجة الفحوصات المخبرية الطبية.
أوافق على إتمام الزواج وشرح لنا طبيعة كافة الفحوصات ونتائجها بعيدة المدى.

االسم: ......................................................... التوقيع: ....................... التاريخ:      /        /     14هـ
أوافق على إتمام الزواج وشرح لنا طبيعة كافة الفحوصات ونتائجها بعيدة المدى.

االسم: ......................................................... التوقيع: ....................... التاريخ:      /        /     14هـ

المرفقات:
   نتائج الفحوصات الطبية المخبرية.                                             صورة من شهادة الفحص قبل الزواج

نموذج 3: تقرير نتيجة الفحص للحاالت اإليجابية

المملكة العربية السعودية

منطقة/محافظة:..................................... 

مستشفى/ مركز:..................................

الرمز : ..........................

التاريخ :     /      /  
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نموذج 4: نموذج أخذ لقاح التهاب الكبد الفيروسي ب والتعهد باستكمال جرعات اللقاح

نموذج أخذ لقاح التهاب الكبد الفيروسي ب 

تعبئة هذا الجزء خاصة بعيادة المشورة:

المواطن/المواطنة:................................................ العمر:.......... رقم الهوية:............................... 

يرغــب الــزواج بمصــاب التهــاب الكبــد الفيروســي ب، وعليــه أخــذ جرعــة اللقــاح األولــى و الثانيــة للوقايــة 
مــن المــرض، علــى أن يتعهــد بإســتكمال الجرعــة الثالثــة حســب الموعــد المحــدد.

التوقيع  التاريخ:      اسم الطبيب:    
........................                                ....../....../......       ...............................................

تعبئة هذا الجزء خاصة بعيادة الطب الوقائي )عيادة التطعيمات(:

نفيدكم أنه تم إعطاء المذكور/ المذكورة أعاله 
جرعة اللقاح األولى                     في تاريخ ......./...../.........            التوقيع:.....................
جرعة اللقاح الثانية                     في تاريخ ......./...../ ........            التوقيع:.....................
في تاريخ ......./...../ ........            التوقيع:..................... وتعهد أن يستكمل الجرعة الثالثة    

                  
                     االسم:            التاريخ:                   التوقيع 

........................                                                         ....../....../......                     ...............................................

تعبئة هذا الجزء خاصة بالمواطن/ المواطنة:

إقرار )تعــــــــهد(

أنا المواطن/المواطنة ..................................... أرغب الزواج من مصـاب بااللتهاب الكبد الفيروسي )ب( 
وأتعهــد بــأن أســتكمل الجرعــة الثالثــة مــن اللقــاح فــي الوقــت المحــدد و ألتــزم بإتبــاع و تطبيــق اإلرشــادات 

و النصائــح الطبيــة التــي قدمــت لــي.
العنوان بالتفصيل ....................................................................
رقم الجوال ..............................................................................
رقم بطاقة األحوال المدنية ......................................................

            
               االسم                                 التاريخ                   التوقيع

........................                                                        ....../....../......               ...............................................

هام: يتم االحتفاظ بهذه االستمارة في ملف كل من الطرفين بعد إصدار الشهادة.

المملكة العربية السعودية

منطقة/محافظة:..................................... 

مستشفى/ مركز:..................................

رقم الملف : .....................

التاريخ :     /      /  
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نموذج 5: نموذج إحالة مصاب التهاب كبد فيروسي ج للعالج

نموذج إحالة مصاب التهاب الكبد الفيروسي )ج( للعاج

من عيادة المشورة الطبية إلى عيادة عاج الكبدي
السام عليكم ورحمة اهلل و بركاته 

نحيل إليكم المواطن/المواطنة:.........................................العمر:.........رقم الهوية:........................
المصاب باالتهاب الكبدي )ج( وذلك ألخذ العالج الالزم.

وتفضلوا سعادتكم بأطيب تحياتي

اسم الطبيب:         التاريخ:              التوقيع والختم:
...........................                                  ........ /....... /.......    ........................

من عيادة عاج الكبدي إلى عيادة المشورة الطبية:
السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

ــه تــم إعطــاء المذكــور أعــاله عــالج التهــاب الكبــد الفيروســي ج وقــد تشــافى مــن المــرض.  نفيدكــم أن
 PCR مرفــق نتيجــة فحــص

وتفضلوا سعـــــــــادتكم بأطيب تحيــــــاتي

اسم الطبيب:          التاريخ:                           التوقيع والختم: 
...........................                                   ........ /....... /.......    ........................

مرفق: نتائج الفحص بعد اكمال العالج.	 
هام: يتم االحتفاظ بهذه االستمارة في ملف المريض بعد إصدار الشهادة.	 
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إقرار زواج طرفان مصابان بنقص المناعة المكتسب اإليدز

إقرار خاص بالطرف المصاب: 	
أقــر أنــا المصــاب بعــدوى فيــروس النقص المناعة البشــري )اإليدز(، والمقبل على الزواج بشــريك مصاب. أنه قد تم الشــرح 
لــي بواســطة المختصيــن عــن المخاطــر المتعلقــة بتلــك اإلصابة وســبل الوقاية من ذلــك. وأنني على وعــي كامل بهذه 
األمــور دون لبــس أو ســوء فهــم لهــا وأنــه مــن منطلــق ايمانــي بقضــاء اهلل وقــدرة واحساســي بالمســئولية تجــاه الطــرف 
اآلخــر، فإننــي ســألتزم بكافــة االحتياطــات الالزمــة لمنــع جلــب الضــرر للطــرف اآلخــر، وإنجــاب ذريــة ســليمة وذلــك باتبــاع 
االرشــادات التوعويــة و التدابيــر الخاصــة بالعــالج و الوقايــة التــي قررتهــا الجهــات الصحيــة، و التــي تــم توعيتــي بهــا من قبل 
المختصين. وفي حالة إهمالي أو تقصيري أو تعمدي التسبب بضرر، فإني عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في النظام.

رقم الهوية:االسم:
التاريخ:رقم التواصل:

العنوان الوطني:المدينة:
الرمز البريدي:الحي:

التوقيع:الرقم اإلضافي:

إقرار خاص بالطرف المصابة: 	
أقر أنا المصابة بعدوى فيروس النقص المناعة البشــري )اإليدز(، والمقبلة على الزواج بشــريك مصاب. أنه قد تم الشــرح 
لــي بواســطة المختصيــن عــن المخاطــر المتعلقــة بتلــك اإلصابة وســبل الوقاية من ذلــك. وأنني على وعــي كامل بهذه 
األمــور دون لبــس أو ســوء فهــم لهــا وأنــه مــن منطلــق ايمانــي بقضــاء اهلل وقــدرة واحساســي بالمســئولية تجــاه الطــرف 
اآلخــر، فإننــي ســألتزم بكافــة االحتياطــات الالزمــة لمنــع جلــب الضــرر للطــرف اآلخــر، وإنجــاب ذريــة ســليمة و ذلــك باتبــاع 
االرشــادات التوعويــة و التدابيــر الخاصــة بالعــالج و الوقايــة التــي قررتهــا الجهــات الصحيــة، و التــي تــم توعيتــي بهــا من قبل 
المختصين. وفي حالة إهمالي أو تقصيري أو تعمدي التسبب بضرر، فإني عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في النظام.

رقم الهوية:االسم:
التاريخ:رقم التواصل:

العنوان الوطني:المدينة:
الرمز البريدي:الحي:

التوقيع:الرقم اإلضافي:

مصادقة طبيب المشورة: 	
تــم توعيــة األشــخاص الموقعيــن أعــاله بكافــة اإلجــراءات العالجيــة والوقائيــة الالزمــة لمنــع جلــب الضــرر ألنفســهم و 
لمخالطيهــم، و تــم تحديــد الجهــة التــي ســتتابع حالتهــم الصحيــة بصــورة دوريــة لتقديــم كافــة الخدمــات العالجيــة و 

ــن. ــن المصابي ــة للطرفي الوقائي
اسم الطبيب                                               التوقيع                  التاريخ ....../....../......

األساس يحفظ بملفي المصابين.                              ختم الجهة الصحية 	
يعطى كل طرف نسخة. 	
يوقع كل طرف على نسخة استالم صورة من نظام المتعايشين. 	

المملكة العربية السعودية

منطقة/محافظة:..................................... 

مستشفى/ مركز:..................................

رقم الملف : .....................

التاريخ :     /      /  

نموذج 6: إقرار زواج طرفان مصابان بنقص المناعة المكتسبة
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عزيزي المقبل على الزواج..
نعمــل فــي برنامــج الــزواج الصحــي علــى دعمــك بجميــع المعلومــات لضمــان حيــاة زوجيــة مســتقرة 
وأســرة صحيــة بــإذن اهلل. وانــه عندمــا ينصــح باختيــار شــريكة متوافقــة معــك صحيــً فــإن ذلــك 
يســاعدك فــي ضمــان إنجــاب أطفــال أصحــاء )غيــر مصابيــن بأمــراض الــدم الوراثيــة( بــإذن اهلل ولتحقيــق 

حيــاة اجتماعيــة أفضــل.
كوننــا جميعــا نســعى لجعــل ســكان المملكــة العربيــة الســعودية أكثــر صحــة وللتقليــل مــن 
انتشــار األمــراض الوراثيــة، لــذا نرغــب فــي ضــم أســرتك لألســر الصحيــة الخاليــة مــن األمــراض الوراثيــة 

ــل. ــة أفض ــاة اجتماعي ــق حي لتحقي

ننصحــك بأخــذ وقتــك فــي التفكيــر فــي قــرار الــزواج الغيــر متوافــق صحيــً والتفكيــر 
بمســتقبلك ومســتقبل أطفالــك وعائلتــك

القرار األول: 	

إذا كان قــرارك إلغــاء الــزواج فإننــا نهنئــك علــى اختيــارك الواعــي ونتمنــى لــك التوفيــق مــع شــريكة 
ً ونفيــدك بأنــه ال حاجــة للحضــور او تســليم هــذا اإلقــرار لعيــادة المشــورة.  أخــرى متوافــق معــك صحيــ

القرار الثاني: 	

فــي حــال كان قــرارك اإلكمــال فــي الــزواج فإننــا بعــد النصــح بالتفكيــر مــرة أخــرى ومراجعــة 
قــرارك، نأمــل منــك قــراءة اإلقــرار المرفــق فــي الصفحــة التاليــة والتوقيــع عليــه مــن قبلــك ومــن 
قبــل والديــك أو مــن يحــل محلهــم. ثــم احضــار جميــع اإلقــرارات الخاصــة بــك وبشــريكتك لمكتــب 

ــادة المشــورة مــن أجــل اســتالم شــهادة عــدم التوافــق. االســتقبال فــي عي

التوقيعالتاريخاالســــــم

نموذج 7:نموذج تأكيد المخاطر للمقبل على الزواج
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نموذج معرفة الخطر

هذا النموذج للراغبين بإكمال الزواج الغير متوافق 

تســعي وزارة الصحــة المتمثلــة ببرنامــج الــزواج الصحــي لرفــع جــودة الحيــاة، معتمــدة علــى شــبابها وأطفالهــا. 
مــن هنــا فنحــن نحــرص علــى جعــل المملكــة العربيــة الســعودية خاليــة مــن االمــراض الوراثيــة التــي يمكــن 

تفاديهــا مــن خــالل الــزواج مــن اشــخاص متوافقيــن صحيــً.
 

تــم تزويــدك بهــذا النمــوذج لتأكيــد معرفتــك بمــا قــد تواجهــه مــن عواقــب وآثــار زواجــك الغيــر متوافــق صحيــا. 
ومــن ثــم ندعــوك للتفكيــر مــرة أخــرى بقــرارك فــي هــذا الــزواج 

نعلــم أن مــن المحتمــل أنــه قــد تــم دفــع وترتيــب تجهيــزات زواجكــم، ولكــن تذكــر أن المبالــغ الماديــة التــي 
صرفــت فــي تجهيــزات الــزواج يمكــن أن تعــوض، وأن االرتباطــات بيــن األســر يمكــن ان تتغيــر لكــن مــا يبقــى هــو 

ســعادتك ومســتقبلك أنــت وأنــت وحــدك مــن يملــك قــرار ســعادتك.

نتفهم صعوبة الموقف لذلك نريد أن نطمئنك: أنت لست وحدك
يقــوم أكثــر مــن نصــف المقبليــن علــى الــزواج )الغيــر متوافقيــن( فــي المملكــة باألخــذ بالنتيجــة وإلغــاء 

لعلمهــم زواجهــم 
أن النزول من أسفل السلم خير من السقوط من أعاله.

وأن اهلل سخر لك الطب لتعلم بخطورة هذا الزواج على أطفالك وهو بإذنه سيعوضك خيرا. 

وســعيدة  صحيــة  أســرة  بنــاء  فــي  تســاهمون  متوافــق  شــخص  مــن  الــزواج  فــي  بقراركــم  إنكــم 
وقراراكــم  المجتمــع  هــذا  ركائــز  أحــد  الســليمة  أســرتك  ألن  وســليم،  صحــي  جيــل  بنــاء  وبالتالــي 
والتنمــوي. واالقتصــادي  الصحــي  المملكــة  ســكان  مســتقبل  علــى  يؤثــر  حتمــً  الــزواج  فــي 

ــة األضــرار الرجــاء  ــق رغــم معرف ــر متواف ــزواج الغي ــراءة ماســبق وفــي حــال  رغبــت بال بعــد ق
ــي :  ــى اآلت ــة عل الموافق

معرفة أضرار قراري على مستقبل أسرتي ومدينتي

أعلــم أنــا الموقــع أدنــاه بأنــي حيــن أقبــل علــى هــذا الــزواج الغيــر متوافــق فإنــي بذلــك  	
قــد أختــار مســتقبل غيــر صحــي ألوالدي وأســرتي ومدينتــي.

نموذج 8: نموذج معرفة الخطر للمقبل على الزواج
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عندمــا يقــدم طرفــان غيــر متوافقــان صحيــً علــى الــزواج كمــا فــي حالتــك مــع شــريكك فإنهمــا يعرضــان 
أطفالهمــا إلــى احتماليــة عاليــة لإلصابــة بأمــراض الــدم الوراثيــة. وهــي إمــا:

 
األنيميــا المنجلية/الهاليــة: وهــو فقــر دم حــاد ينتقــل وراثًيــا مــن األبويــن الغيــر متوافقيــن . 	

ــات  ــى نقــل دم ومغذي ــاج إل ــى ضعــف نمــو الطفــل وآالم حــادة شــديدة ويحت ــؤدي إل ــاء وي ــى األبن إل
صحيــة بشــكل متكــرر،  وقــد تــؤدي إلــى الوفــاة فــي ســن مبكــر بســبب المضاعفــات الخطيــرة.

الثاسيميا/أنيميا البحر المتوسط: هو فقر دم حاد ينتقل وراثًيا من األبوين الغير متوافقين إلى . 2
األبناء ويحتاج إلى نقل دم متكرر مسبًبا تشوهات ومضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في سن مبكر.

رؤيتك لطفلك وهو يتألم ويعاني طوال حياته لن تكون باألمر السهل عليك. راجع قرارك.

بعد قراءة ماسبق و في حال  رغبت بالزواج الغير متوافق رغم أضراره الرجاء الموافقة على اآلتي :
معرفة احتمـالية إنجاب أطفــــال مصـــــابين

أعلــم أنــا الموقــع أدنــاه أن هنــاك احتماليــة إلنجابــي أطفــال مصابيــن بأمــراض الــدم الوراثيــة  	
وخطورتهــا وآالمهــا علــى أطفالــي.

ــة الناتجــة علــى  ــا ال تقتصــر علــى األضــرار الصحي ــر متوافــق وراثي إن الخطــورة واألضــرار الناتجــة عــن زواجــك الغي
ــة.  ــل يمتــد إلــى صحتــك النفســية والجســدية واالجتماعي ــن، ب ــك أطفــال مصابي ــك فــي حــال إنجاب أطفال

تذكر: األلم والجهد والمال 
في مشــاهدة أطفالك وهم يتألمون، المراجعات المســتمرة والمتعددة ألقســام الطوارئ في المستشــفيات 

والمراكــز الصحيــة لنقــل الــدم المتكــرر لطفلــك المصــاب، ومــا لذلك من تبعــات مالية، وســفر للعالج.
أضافة لألضرار النفسية واالجتماعية على أسرتك مثل تأثر الحياة االجتماعية وتأثر أداء الوالدين في العمل. 

بعد قراءة ماسبق و في حال  رغبت بالزواج الغير متوافق رغم اضراره الرجاء التأكيد على اآلتي :
فهم األضرار النفسية واالجتماعية

أعلــم أنــا الموقــع أدنــاه أنــه بإقبالــي علــى الــزواج الغيــر متوافــق فإنــي قــد أرزق بأطفــال مرضى  	
وأن ذلــك قــد يؤثــر علــى مســتوى حيــاة أبنائــي وأســرتي واســتقراري النفســي واالجتماعــي

التوقيع االسم                التاريخ     

نموذج 8: نموذج معرفة الخطر للمقبل على الزواج
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نموذج معرفة الخطر للوالدين الكرام أو من يحل محلهم

بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
فإنــه وبعــد عمــل ابنكــم لفحــص مــا قبــل الــزواج، فقــد أظهــر الفحــص بــأن ابنــك ليــس متوافــق 
صحيــً مــع الطــرف اآلخــر وهــذا يحتمــل إنجابهــم ألطفــال مصابيــن بأمــراض الــدم الوراثيــة والتــي 
الخطيــرة. المــرض  ومضاعفــات  العــالج  بســبب  وألحفادكــم  ألبنائكــم  آالم  و  معانــاة  تســبب  قــد 

ابنــك ليــس الوحيــد بــل إن الكثيــر مــن المقبلين على الزواج بالمملكة قــد حصلوا على نتائج 
غيــر متوافقــة ولكــن أكثــر مــن النصف قد اخذوا بــرأي الطبيب وقاموا بإلغــاء الزواج، لعلمهم 
انــه فــي حيــن اختيارهــم للشــريك المتوافــق فانهــم ســينجبون أطفــال اصحــاء بــإذن اهلل.

نســعى بهــذه الرســالة الــى الحصــول علــى دعمكــم فــي قــرار إلغــاء زواج ابنكــم وأن تكونــوا جــزءا مــن 
القــرار الصحيــح و ندعــوا اهلل أن يعوضهــم بشــريك أخــر متوافــق معهــم ليحصلــوا علــى أســرة صحيــة. 

واالرتباطــات  تعــوض  أن  يمكــن  الــزواج  تجهيــزات  فــي  صرفــت  التــي  الماديــة  المبالــغ  أن  وتذكــر 
وأحفادكــم.  أبنائكــم  وســعادة  صحــة  هــو  يبقــى  مــا  لكــن  تتغيــر  ان  يمكــن  األســر  بيــن 

بعد قراءة ماسبق و في حال دعم قرار إلغاء الزواج ، الرجاء اختيار اآلتي:
 دعـــــم

أنــا الموقــع أدنــاه أدعــم ابنــي فــي قــراره بعــدم إتمــام الــزواج و بذلــك أكــون شــاركت فــي حمايــة  	
أســرته مــن األمــراض الوراثيــة وبنــاء جيــل قــوي و صحــي فــي المملكة.

التاريخ التوقيع           
األب أو من يحل محله   
األم أو من يحل محلها  

بعد قراءة ماسبق و في حال دعمتم الزواج الغير متوافق رغم أضراره الرجاء الموافقة على اآلتي :
دعــــــم

ــأن إتمــام ابنــي لزواجــه الغيــر متوافــق ســيزيد مــن احتماليــة إنجــاب  	 ــاه أعلــم ب ــا الموقــع أدن أن
أطفــال مصابيــن بأمــراض الــدم الوراثيــة و بالتالــي فقــد أســاهم فــي انتشــار األمــراض الوراثيــة 

داخــل المملكــة.

التاريخ التوقيع           
األب أو من يحل محله   
األم أو من يحل محلها  

نموذج 9: نموذج معرفة الخطر لوالدي المقبل على الزواج
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عزيزتي المقبلة على الزواج..
نعمــل فــي برنامــج الــزواج الصحــي علــى دعمــك بجميــع المعلومــات لضمــان حيــاة زوجيــة مســتقرة 
وأســرة صحيــة بــإذن اهلل. وانــه عندمــا ينصــح باختيــار شــريك متوافــق معــك صحيــً فــإن ذلــك يســاعدك 
فــي ضمــان إنجــاب أطفــال أصحــاء )غيــر مصابيــن بأمــراض الــدم الوراثيــة( بــإذن اهلل ولتحقيــق حيــاة 

اجتماعيــة أفضــل.
كوننــا جميعــا نســعى لجعــل ســكان المملكــة العربيــة الســعودية أكثــر صحــة وللتقليــل مــن 
انتشــار األمــراض الوراثيــة، لــذا نرغــب فــي ضــم أســرتك لألســر الصحيــة الخاليــة مــن األمــراض الوراثيــة 

ــل. ــة أفض ــاة اجتماعي ــق حي لتحقي

ننصحــك بأخــذ وقتــك فــي التفكيــر فــي قــرار الــزواج الغيــر متوافــق صحيــً والتفكيــر 
بمســتقبلك ومســتقبل أطفالــك وعائلتــك

القرار األول: 	

إذا كان قــرارك إلغــاء الــزواج فإننــا نهنئــِك علــى اختيــارك الواعــي ونتمنــى لــك التوفيــق مــع شــريك 
آخــر متوافــق معــك صحيــً ونفيــدك بأنــه ال حاجــة للحضــور او تســليم هــذا اإلقــرار لعيــادة المشــورة. 

القرار الثاني: 	

فــي حــال كان قــرارِك اإلكمــال فــي الــزواج فإننــا بعــد النصــح بالتفكيــر مــرة أخــرى ومراجعــة قــرارك، 
نأمــل منــك قــراءة اإلقــرار المرفــق فــي الصفحــة التاليــة والتوقيــع عليــه من قبلــك ومن قبــل والديك 
أو مــن يحــل محلهــم. ثــم احضــار جميــع اإلقــرارات الخاصــة بــك وبشــريكك لمكتــب االســتقبال فــي 

عيــادة المشــورة مــن أجــل اســتالم شــهادة عــدم التوافق.

التوقيعالتاريخاالســــــم

نموذج 10:نموذج تأكيد المخاطر للمقبلة على الزواج 
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نموذج معرفة الخطر

هذا النموذج للراغبين بإكمال الزواج الغير متوافق 

تســعي وزارة الصحــة المتمثلــة ببرنامــج الــزواج الصحــي لرفــع جــودة الحيــاة، معتمــدة علــى شــبابها وأطفالهــا. 
مــن هنــا فنحــن نحــرص علــى جعــل المملكــة العربيــة الســعودية خاليــة مــن االمــراض الوراثيــة التــي يمكــن 

تفاديهــا مــن خــالل الــزواج مــن اشــخاص متوافقيــن صحيــً.
 

تــم تزويــدك بهــذا النمــوذج لتأكيــد معرفتــك بمــا قــد تواجهينــه مــن عواقــب وآثــار زواجــك الغيــر متوافــق صحيــا. 
ومــن ثــم ندعــوك للتفكيــر مــرة أخــرى بقــرارك فــي هــذا الــزواج 

نعلــم أن مــن المحتمــل أنــه قــد تــم دفــع وترتيــب تجهيــزات زواجكــم، ولكــن تذكــر أن المبالــغ الماديــة التــي 
صرفــت فــي تجهيــزات الــزواج يمكــن أن تعــوض، وأن االرتباطــات بيــن األســر يمكــن ان تتغيــر لكــن مــا يبقــى هــو 

ســعادتك ومســتقبلك أنــت وأنــت وحــدك مــن يملــك قــرار ســعادتك.

نتفهم صعوبة الموقف لذلك نريد أن نطمئنك: أنت لست وحدِك.
يقــوم أكثــر مــن نصــف المقبليــن علــى الــزواج )الغيــر متوافقيــن( فــي المملكــة باألخــذ بالنتيجــة وإلغــاء 

لعلمهــم زواجهــم 
أن النزول من أسفل السلم خير من السقوط من أعاله.

وأن اهلل سخر لك الطب لتعلم بخطورة هذا الزواج على أطفالك وهو بإذنه سيعوضِك خيرًا. 

وســعيدة  صحيــة  أســرة  بنــاء  فــي  تســاهمون  متوافــق  شــخص  مــن  الــزواج  فــي  بقراركــم  إنكــم 
وقراراكــم  المجتمــع  هــذا  ركائــز  أحــد  الســليمة  أســرتِك  ألن  وســليم،  صحــي  جيــل  بنــاء  وبالتالــي 
والتنمــوي. واالقتصــادي  الصحــي  المملكــة  ســكان  مســتقبل  علــى  يؤثــر  حتمــً  الــزواج  فــي 

ــزواج الغيــر متوافــق رغــم معرفــة األضــرار الرجــاء  بعــد قــراءة ماســبق و فــي حــال  رغبــِت بال
ــي :  الموافقــة علــى اآلت

معرفة أضرار قراري على مستقبل أسرتي و مدينتي

أعلــم أنــا الموقــع أدنــاه بأنــي حيــن أقبــل علــى هــذا الــزواج الغيــر متوافــق فإنــي بذلــك  	
قــد أختــار مســتقبل غيــر صحــي ألوالدي وأســرتي ومدينتــي.

نموذج 11: نموذج معرفة الخطر للمقبلة على الزواج
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عندمــا يقــدم طرفــان غيــر متوافقــان صحيــً علــى الــزواج كمــا فــي حالتــك مــع شــريكك فإنهمــا يعرضــان 
أطفالهمــا إلــى احتماليــة عاليــة لإلصابــة بأمــراض الــدم الوراثيــة. وهــي إمــا: 

األنيميــا المنجلية/الهاليــة: وهــو فقــر دم حــاد ينتقــل وراثًيــا مــن األبويــن الغيــر متوافقيــن . 	
ــات  ــى نقــل دم ومغذي ــاج إل ــى ضعــف نمــو الطفــل وآالم حــادة شــديدة ويحت ــؤدي إل ــاء وي ــى األبن إل
صحيــة بشــكل متكــرر،  وقــد تــؤدي إلــى الوفــاة فــي ســن مبكــر بســبب المضاعفــات الخطيــرة.

الثاسيميا/أنيميا البحر المتوسط: هو فقر دم حاد ينتقل وراثًيا من األبوين الغير متوافقين إلى . 2
األبناء ويحتاج إلى نقل دم متكرر مسبًبا تشوهات ومضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة في سن مبكر.

رؤيتك لطفلك وهو يتألم ويعاني طوال حياته لن تكون باألمر السهل عليك. راجع قرارك.

بعد قراءة ماسبق و في حال  رغبِت بالزواج الغير متوافق رغم أضراره الرجاء الموافقة على اآلتي :
معرفة احتمـالية إنجاب أطفــــال مصـــــابين

أعلــم أنــا الموقــع أدنــاه أن هنــاك احتماليــة إلنجابــي أطفــال مصابيــن بأمــراض الــدم الوراثيــة  	
وخطورتهــا وآالمهــا علــى أطفالــي.

ــة الناتجــة علــى  ــا ال تقتصــر علــى األضــرار الصحي ــر متوافــق وراثي إن الخطــورة واألضــرار الناتجــة عــن زواجــِك الغي
ــة.  ــل يمتــد إلــى صحتــك النفســية والجســدية واالجتماعي ــن، ب ــك أطفــال مصابي ــك فــي حــال إنجاب أطفال

تذكري: األلم والجهد والمال 
في مشــاهدة أطفالك وهم يتألمون، المراجعات المســتمرة والمتعددة ألقســام الطوارئ في المستشــفيات 

والمراكــز الصحيــة لنقــل الــدم المتكــرر لطفلــك المصــاب، ومــا لذلك من تبعــات مالية، وســفر للعالج.
أضافة لألضرار النفسية واالجتماعية على أسرتك مثل تأثر الحياة االجتماعية وتأثر أداء الوالدين في العمل. 

بعد قراءة ماسبق و في حال  رغبِت بالزواج الغير متوافق رغم اضراره الرجاء التأكيد على اآلتي :
فهم األضرار النفسية واالجتماعية

أعلــم أنــا الموقــع أدنــاه أنــه بإقبالــي علــى الــزواج الغيــر متوافــق فإنــي قــد أرزق بأطفــال مرضى  	
وأن ذلــك قــد يؤثــر علــى مســتوى حيــاة أبنائــي وأســرتي واســتقراري النفســي واالجتماعــي

التوقيع االسم                التاريخ     

نموذج 11: نموذج معرفة الخطر للمقبلة على الزواج
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نموذج معرفة الخطر للوالدين الكرام أو من يحل محلهم

بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
فإنــه وبعــد عمــل ابنكــم لفحــص مــا قبــل الــزواج، فقــد أظهــر الفحــص بــأن ابنــك ليــس متوافــق 
صحيــً مــع الطــرف اآلخــر وهــذا يحتمــل إنجابهــم ألطفــال مصابيــن بأمــراض الــدم الوراثيــة والتــي 
الخطيــرة. المــرض  ومضاعفــات  العــالج  بســبب  وألحفادكــم  ألبنائكــم  آالم  و  معانــاة  تســبب  قــد 

ابنتــك ليــس الوحيــد بــل إن الكثير من المقبلين على الزواج بالمملكة قد حصلوا على نتائج 
غيــر متوافقــة ولكــن أكثــر مــن النصف قد اخذوا بــرأي الطبيب وقاموا بإلغــاء الزواج، لعلمهم 
انــه فــي حيــن اختيارهــم للشــريك المتوافــق فانهــم ســينجبون أطفــال اصحــاء بــإذن اهلل.

نســعى بهــذه الرســالة الــى الحصــول علــى دعمكــم فــي قــرار إلغــاء زواج ابنتكــم وأن تكونــوا جزءا من 
القــرار الصحيــح و ندعــوا اهلل أن يعوضهــم بشــريك أخــر متوافــق معهــم ليحصلــوا علــى أســرة صحيــة. 

واالرتباطــات  تعــوض  أن  يمكــن  الــزواج  تجهيــزات  فــي  صرفــت  التــي  الماديــة  المبالــغ  أن  وتذكــر 
وأحفادكــم.  أبنائكــم  وســعادة  صحــة  هــو  يبقــى  مــا  لكــن  تتغيــر  ان  يمكــن  األســر  بيــن 

بعد قراءة ماسبق و في حال دعم قرار إلغاء الزواج ، الرجاء اختيار اآلتي:
 دعـــــم

ــي  	 ــاركت ف ــون ش ــك أك ــزواج و بذل ــام ال ــدم إتم ــراره بع ــي ق ــي ف ــم ابنت ــاه أدع ــع أدن ــا الموق أن
ــة. ــي المملك ــي ف ــوي و صح ــل ق ــاء جي ــة وبن ــراض الوراثي ــن األم ــرته م ــة أس حماي

التاريخ التوقيع           
األب أو من يحل محله   
األم أو من يحل محلها  

بعد قراءة ماسبق و في حال دعمتم الزواج الغير متوافق رغم أضراره الرجاء الموافقة على اآلتي :
دعــــــم

أنــا الموقــع أدنــاه أعلــم بــأن إتمــام ابنتــي لزواجــه الغيــر متوافــق ســيزيد مــن احتماليــة إنجــاب  	
أطفــال مصابيــن بأمــراض الــدم الوراثيــة و بالتالــي فقــد أســاهم فــي انتشــار األمــراض الوراثيــة 

داخــل المملكــة.

التاريخ التوقيع           
األب أو من يحل محله   
األم أو من يحل محلها  

نموذج 12: نموذج معرفة الخطر لوالدي المقبلة على الزواج
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نموذج 13: نموذج الموافقة المسبقة لإلنضمام لمجموعات اإلهتمام الخاصة باألمراض الوراثية

التاريخ:...............................  االسم:..........................................................     

ــكل  ــم ل ــن المه ــا، م ــة ألعضائه ــة ممكن ــل تجرب ــة، وأفض ــة، منتج ــة، داعم ــة آمن ــذه المجموع ــل ه لجع
ــة. ــن المجموع ــن م ــدر ممك ــر ق ــتفادة بأكب ــة، لالس ــطة المجموع ــور أنش ــزام بحض ــو االت عض

فضال الموافقة على االتزام بما يلي:

· الحضور:	
إذا قــررت حضــور أي مــن اللقــاءات و األنشــطة، فســأحاول التواجــد فــي المــكان أثنــاء 

الوقــت المحــدد.، فذلــك يزيــد مــن فعاليــة المجموعــة و مــدى االســتفادة منهــا.
· التفاعل:	

هــذا يعنــي االســتماع الفعــال و مشــاركة أفــكارك و مشــاعرك و ردود أفعالــك باحتــرام، 
فكلمــا زاد تفاعلــي و مشــاركتي فــي المجموعــة كلمــا خرجــت منهــا بفائــدة أكبــر. 
كمــا يحســن ذلــك مــن شــعوري اتجــاه زمالئــي فــي المجموعــة باألمــان و الثقــة و الدعــم 

المتبــادل بيننــا.
· السرية:	

أتفهــم أنــه فــي مجموعــات االهتمــام، ُيتوقــع مــن أعضــاء المجموعــة الحفــاظ علــى ســرية 
أحدهــم االخــر، وبذلــك أتفهــم أن جميــع المعلومــات التــي يتــم الكشــف عنهــا خــالل اللقــاء 

ــن. ــاء اآلخري ــن األعض ــل ع ــن قب ــا م ــف عنه ــم الكش ــن يت ــرية ول س

كمــا أتفهــم أن قائــد المجموعــة ال يســتطيع الكشــف عــن معلومــات عنــي دون إذن كتابــي 
منــي إال فــي الحــاالت التــي يتطلــب فيهــا القانــون اإلبــاغ عــن ذلــك، وهــي كاآلتــي:

إذا شكلت تهديًدا خطيًرا على نفسي أو لآلخرين. 	
ــار ســوء معاملــة و تعنيــف شــديد اتجاهــي كطفــل أو كبيــر فــي  	 فــي حــال كان هنــاك آث

ــة )مصــاب بإعاقــة( الســن أو كفــرد محتــاج للرعاي
إذا أصبت بشدة أو بانتكاسه صحية حرجة أثناء تواجدي في مكان اللقاء أو النشاط. 	

ــالغ مرشــد  فــي حــال أحسســت بأعــراض غريبــة أو بانتكاســه مفاجئــة فــي حالتــي الصحيــة ســأقوم بإب
المجموعــة فــوًرا و االتصــال علــى:
997 الرقم الموحد للطوارئ. 

937 الرقم الموحد لاستشارات الطبية.

التوقيع: .......................................................

وزارة الصحة

الوكالة المساعدة للرعاية الصحية األولية

اإلدارة العامة للتثقيف االكالينيكي
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نموذج 14: نموذج التسجيل في مجموعات اإلهتمام

مرشد مجموعة االهتمام:......................................  مجموعة االهتمام:...................................... 
المنطقة:......................................مركز الرعاية الصحية األولية/المستشفى:......................................

رقم التواصلالعمرالجنساالسم#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

مدير مركز الرعاية الصحية األولية/إدارة التثقيف الصحي في المستشفى:....................................
التوقيع:......................................

وزارة الصحة

الوكالة المساعدة للرعاية الصحية األولية

اإلدارة العامة للتثقيف االكالينيكي
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تقرير الفحص الطبي قبل الزواج

1. الطرف األول )المواطن/المواطنة(:
الجنس:  االسم الرباعي:        

تاريخ الميالد:  رقم الهوية الوطنية:        
رقم الجوال:

نتائج فحص األمراض المعدية: 	
سليــــم. 	
مصاب باألمراض التالية: 	

نقص المناعة المكتسبة )اإليدز(. 	
الكبد الفيروسي ب. 	
الكبد الفيروسي ج. 	

2. الطرف الثاني )غير السعودي(:
الجنس:  اإلسم الرباعي:        

تاريخ الميالد:  رقم اإلقامة/رقم الجواز:       
رقم الجوال:  الجنسية:         

نتائج فحص األمراض المعدية: 	
سليــــم. 	
مصاب باألمراض التالية: 	

نقص المناعة المكتسبة )اإليدز(. 	
الكبد الفيروسي ب. 	
الكبد الفيروسي ج. 	
الزهري  	

التوصيات:
ال يمنع الزواج بناء على قرار مجلس الوزارء رقم 156 	 
يمنع الزواج بناء على قرار مجلس الوزارء رقم 156 	 

اسم الطبيب: .............................................. التوقيع: .......................................... التاريخ:    /      / 
اسم مدير المركز:...................................... التوقيع:............................................الختم:

نموذج 15: تقرير الفحص الطبي قبل الزواج )زواج المواطنة السعودية من غير السعودي(

المملكة العربية السعودية

منطقة/محافظة:..................................... 

مستشفى/ مركز:..................................

الرمز : ..........................

التاريخ :     /      /  

نتائج فحص األمراض الوراثية: 	
سليــــم 	
مصاب باألمراض التالية: 	
حــــامل لألمراض التالية: 	

األنيميا المنجلية. 	
بيتـــا ثــالسيميــــا. 	

نتائج فحص األمراض الوراثية: 	
سليــــم 	
مصاب باألمراض التالية: 	
حــــامل لألمراض التالية: 	

األنيميا المنجلية. 	
بيتـــا ثــالسيميــــا. 	
أنيميـــــــا الــفـول. 	
الــــهيمـــوفيليـــا. 	
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االختصـــــارات

CBC Complete Blood Count 
EDTA Ethylene Diamine Tetra�acetic Acid
FL Femtolitre 
Hb Haemoglobin
HPFH Hereditary Persistence of Fetal Haemoglobin 
HPLC  High Performance Liquid Chromatography
IDA Iron Deficiency Anemia
MCV Mean Corpuscular Volume
MCH Mean Corpuscular Hemoglobin
Pg Picogram
RBC count  Red blood Cell count
RDW Red blood cell Distribution Width
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التشريعات والقرارات الناظمة لبرنامج الزواج الصحي: 	

· األهــداف 	 تحقيــق  فــي  أساســيُا  عنصــرًا  التنظيميــة  والقــرارات  التشــريعات  تعتبــر 

بالتعــاون  األنشــطة  وتحديــد  واألهــداف  االســتراتيجيات  لوضــع  مدخــالً  وتكــون 

متكاملــة. و  شــاملة  بمنهجيــة  العالقــة  ذات  القطاعــات  مــع  والتنســيق 

· المتضمــن 	 هـــ   1424  /  11  /  15 وتاريــخ   54504 4/ب/  رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار 

المتضمــن   /  110 رقــم/  الســامي  القــرار  وكذلــك  الــزواج  قبــل  الفحــص  إلزاميــة 

علــى  بنــاًء  الصحــي  الــزواج  برنامــج  ليصبــح  الــزواج  ماقبــل  الفحــص  برنامــج  تطويــر 

وانعكاســاتها  المعديــة  األمــراض  وبعــض  الوراثيــة  األمــراض  بخطــورة  ودرايــة  دراســة 

عــدة  علــى  القــرارات  تدرجــت  وقــد  والمجتمــع  واألســرة  الفــرد  علــى  الخطيــرة 

الســامي  باألمــر  المشــكلة  اللجنــة  قبــل  مــن  المتخــذ  المحضــر  أساســها  مراحــل 

رقــم 7/ 1489 /م وتاريــخ 20 / 8/ 1416 هـــ بشــأن الضوابــط الصحيــة الالزمــة للــزواج.

مراحل صدور التشريعات والقرارات : 	
· المرحلــة األولــى: 1416 - 1418 هـــ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 156 / تاريــخ / 1418 	

هـــ المتضمــن تقديــم شــهادة فحــص طبــي لمــن يرغــب باالقتــران مــن طــرف غيــر 

ســعودي ومنــع االقتــران بشــخص مصــاب أو حامــل لجينــات معتلــة ألمــراض الــدم الوراثية 

المواطنيــن  لتوعيــة  إعالميــة  برامــج  وضــع  مــع  المعديــة.  األمــراض  بأحــد  مصــاب  أو 

ــة تطبيقــه علــى جميــع الســعوديين. ودراســة إمكاني

· المرحلــة الثانيــة: 1418 - 1423 هـــ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 5 /تاريــخ / 1423 هـــ 	

متضمنــً تنظيــم حمــالت توعيــة توضــح فوائــد الفحــص قبــل الــزواج و اإلســراع فــي 

تجهيــز المختبــرات وتدريــب الكــوادر و إجــراء الفحــص الطبــي قبــل الــزواج لمــن يرغــب من 

الســعوديين مع توخي الســرية التامة والتنســيق مع وزارة العدل من أجل قيام مأذوني 

ــزواج وتخصيــص األمــوال الالزمــة لذلــك. ــد الفحــص الطبــي قبــل ال األنكحــة بإيضــاح فوائ

· المرحلــة الثالثــة: 1423 - 1424 هـــ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 4/ب/ 54504 وتاريــخ 15 / 	

11 / 1424 هـــ المتضمــن أن يكــون الفحــص الطبــي قبــل الــزواج إلزاميــا مــع تــرك حريــة 

إتمــام الــزواج بصــرف النظــر عــن نتيجــة الفحــص وأن يعمــل بــه اعتبــارًا مــن 1/ 1/ 1425 هـــ 

مــع إجــراء حمــالت توعيــة للمواطنيــن حــول فوائــد هــذا الفحــص.
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· المرحلة الرابعة: 1424 – 1429هـ	

 	 /4  /10 بتاريــخ   352/64 رقــم  الوقائــي  للطــب  المســاعد  الــوزارة  وكيــل  تعميــم  صــدور 

الــزواج. قبــل  الفحــص  برنامــج  فحوصــات  مــن  ثالســيميا  األلفــا  فحــص  بإلغــاء  هـــ   1427

صــدور قــرار رقــم / 110 / تاريــخ 8/ 4/ 1429 هـــ القاضــي بالموافقــة علــى تطويــر برنامــج 	 

المعديــة. األمــراض  إضافــة  مــع  الصحــي  الــزواج  برنامــج  ليصبــح  الــزواج  قبــل  الفحــص 

· المرحلــة الخامســة 1429 هـــ  تعميــم وزارة الصحــة رقــم 931 / 64 وتاريــخ 4/ 7/ 1429 	

ــدوى  ــه بالع ــت إصابت ــن يثب ــزواج لم ــل ال ــص قب ــهادة الفح ــدار ش ــدم إص ــن ع هـــ المتضم

بالفيروســات المســببة لمــرض نقــص المناعــة المكتســب )اإليــدز( فــي حــال رغبتــه الــزواج 

مــن شــخص ســليم  و إحالتــه إلــى مراكــز المعالجــة لمرضــى االيــدز فــي المنطقــة 

تاريــخ   /  232  / رقــم  قــرار  علــى  بنــي  والــذي  والمتابعــة.  الالزمــة  اإلجــراءات  التخــاذ 

واإلفتــاء  العلميــة  البحــوث  إدارة  و  العلمــاء  كبــار  هيئــة  عــن  الصــادر  هـــ   27/2/1429

ــدز و آخــر ســليم واعتبــاره ضــررًا والضــرر  القاضــي عــدم التــزاوج بيــن طــرف مصــاب باإلي

يجــب إزالتــه لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم فــي الحديــث الحســن )ال ضــرر وال ضــرار(.

تعاميم وقرارات أخرى: 	
تعميم رقم 1143 / 64 وتاريخ 22 / 8 / 1429 هـ المتضمن:	 

بالمنطقــة 	  البرنامــج  منســق  وخاصــة  الصحــي  الــزواج  ببرنامــج  العامليــن  تفريــغ 

تثبيت األطباء العاملين بعيادات المشورة الطبية.	 

تعميم رقم 162 / 64 وتاريخ 24 / 2/ 1431 هـ المتضمن: 	 

ــزواج الصحــي وخاصــة منســقي البرنامــج فــي 	  ــغ العامليــن فــي برنامــج ال ــد علــى تفري التأكي

المناطــق والمحافظــات.

ــل.	  ــي العم ــة ف ــدم الرغب ــازة أو ع ــفر أو اإلج ــال الس ــي ح ــق ف ــل للمنس ــخص البدي ــمية الش تس

تشــكيل فريــق عمــل )منســق- فنــي وأخصائــي مختبــر- مثقــف صحــي )لوضــع ومتابعــة خطــة 	 

المنطقــة(.

اعتماد فريق تدريبي متكامل.	 

قــرار رقــم 163 / 64 وتاريــخ 24  2 / 1431 هـــ المتضمــن تحديــد مــدة صالحيــة فحوصــات 	 

األمــراض المعديــة ســتة أشــهرفقط.

 قــرار رقــم 15669 / 64 وتاريــخ 16 / 4/ 1432 هـــ تشــكيل لجنــة وطنيــة تشــرف علــى 	 

ــي . ــزواج الصح ــج ال برنام
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 تعميــم رقــم 711 / 64 وتاريــخ 23 / 9 / 1432 هـــ المتضمــن بتفريــغ فنــي مختبــر تكــون 	 

مهمتــه فقــط إدخــال نتائــج جميــع التحاليــل المخبريــة الكيميائيــة والمصليــة إلكترونيــً 

للمقبليــن علــى الــزواج.

قــرار رقــم 253601 / 64 وتاريــخ 20 / 11 / 1432 هـــ والموجــه إلــى وزارة العــدل المتضمــن 	 

موافقــة اللجنــة المشــكلة مــن وزارة الصحــة ووزارة العــدل علــى إعفــاء مــن يرغــب 

الفحــص. مــن  بينهمــا  ذريــة  وجــود  ظــل  فــي  جديــد  بعقــد  مطلقتــه  الــى  الرجــوع 

قــرار رقــم 554026  – 1439 بتاريــخ  30/03/1439 هـــ القاضــي بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة 	 

االســتراتيجية لألمــراض الوراثيــة.

قرار رقم 1308042– 1440 بتاريخ 21/06/1440 هـ القاضي بتشكيل لجنة الزواج الصحي.	 

اســتقبال 	  بعــدم  م  يوليــو 2018  بتاريــخ 16  العامــة  للصحــة  الــوزارة  وكيــل  تعميــم 

الوطنيــة. الهويــة  بــدون  المراجعيــن 

قــرار معالــي وزيــر الصحــة بتاريــخ 28 ينايــر 2019 م باعتمــاد اليــوم التوعــوي للــزواج 	 

الصحــي 21 فبرايــر ويفعــل ســنويا.

األمر السامي رقم 46032 وتاريخ 28/07/1441 هـ بالموافقة على ضوابط الزواج المبكر.	 
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