وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﳌﺰﻣﻨﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻲ
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كلمة
بفضــل اهلل عــز وجــل ثــم بتوجيهــات حكومتنــا الرشــيدة بقيــادة خــادم احلرمــن
الشــريفني و ســمو ولي عهده وولي ولي عهده يحفظهم اهلل  ،بضرورة االهتمام بصحة
املواطنني والذي جتسد بصدور األمر السامي رقم /4ب 54504/تاريخ 1424/11/15هـ
اخلــاص بتطبيــق الفحــص قبــل الــزواج علــى جميــع الســعوديني واملتضمــن إلــزام طــريف
عقــد النــكاح بإحضــار شــهادة الفحــص الطبــي (للتالســيميا وفقــر الــدم املنجلــي)
ـداء مــن 1425/1/1ه ـ مــع تــرك احلريــة لطــريف العقــد باتخــاذ القــرار .
والعمــل بــه ابتـ ً
وكذلــك صــدور قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  /110 /تاريــخ  1429/4/8ه ـ القاضــي باملوافقــة
علــى تطويــر برنامــج الفحــص قبــل الــزواج ليصبــح برنامــج الــزواج الصحــي مــع إدخــال
بعــض األمــراض املعديــة ( التهــاب الكبــد ب/ج  -اإليــدز)
عملــت وزارة الصحــة  -وكالــة الــوزارة للصحــة العامــة  -املتمثلــة بالوكالــة املســاعدة
للرعايــة الصحيــة االوليــة  ،االدارة العامــة ملكافحــة االمــراض الوراثيــة واملزمنــة ،
برنامــج الــزواج الصحــي علــى اعتمــاد شــبكة مــن مراكــز الفحــص وتوفيــر احتياجاتهــا
ومســتلزماتها ودعمهــا بالكــوادر البشــرية وذلــك بعــد تأهيلهــم وتدريبهــم املســتمرين .
وباعتبــار إن املشــورة الطبيــة هــي ركــن أساســي مــن أركان برنامــج الــزواج الصحــي
والتــي تهــدف إلــى تقــدمي النصائــح واإلرشــادات للحــاالت التــي حتتــاج للمشــورة ،
ومســاعدتهم علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة دون التأثيــر عليهــم  ،كان البــد مــن
االهتمــام بالعنصــر البشــري بتدريبــه وتزويــده باملعــارف واملهــارات واملواقــف واخلبــرات
الالزمــة .
لذلــك كان البــد مــن إعــداد دلي ـ ًا خاص ـ ًا باملشــورة الطبيــة يســاعد علــى تنظيــم
وتوحيــد األفــكار ويزيــد مــن مهــارات التواصــل مبــا يتــاءم واحلــاالت  ،وتقــدمي أقصــى
فائــدة ممكنــة مــن املعرفــة مبــا ينعكــس علــى حتســن جــودة األداء .
د /محمد بن يحيى صعيدي
مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة االمراض الوراثية واملزمنة
املشرف العام على برنامج الزواج الصحي
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القسم االول

تعاريف ومصطلحات

11
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المشورة

هــي عمليــة اتصــال وجهــا لوجــه يســتطيع من خاللها شــخص أن يســاعد شــخصا آخر
أو زوجــن أو أســرة أو مجموعــة لتحديــد احتياجاته/احتياجاتهــا واتخــاذ القــرارات.
المشورة الطبية ؟

جلســة اجتماعيــة مهنيــة ديناميــة هادفــة وثيقــة يف منــاخ نفســي خــاص تتــم بــن
مقــدم ا ملشــورة ومتلقيهــا مــن اجــل توفيــر املعلومــات والنصائــح الطبيــة املتعلقــة
باألمــراض الوراثيــة واملعديــة املشــمولة واحتمــاالت حدوثهــا ,ومــن ثــم مســاعدة
االفــراد علــى اتخــاذ القــرارات الشــخصية املتعلقــة بصحتهــم  ..علــى قاعــدة مــن
االحتــرام بصــرف النظــر عــن العمــر والثقافــة بشــرط وجــود تــوازن واعتــدال بــن املهنيــة
واالجتماعيــة.
عيادة المشورة الطبية

هو املكان املخصص لتقدمي املشورة الطبية فقط.
المستشار الطبي
هــو احــد اعضــاء الفريــق الطبــي املتخصــص باالسترشــاد الوراثــي والطبــي او
الشــخص الــذي يتــم اعــداده اكادمييــا وطبيــا مــن اجــل تقــدمي خدمــات املشــورة
الطبيــة لالفــراد املقبلــن علــى الــزواج واالســر الذيــن يبحثــون عــن معلومــات تخــص
احتمــاالت حــدوث مــرض وراثــي اومعــدي.
امراض الدم الوراثية

هي االمراض املشمولة بالبرنامج االنيميا املنجلية و الثالسيميا.
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الشخص السليم

هو الشخص الذي ال يحمل صفة املرض.
الشخص الحامل للمرض

هو الشخص الذي يحمل صفة املرض وال تظهر عليه االعراض.
الشخص المصاب

هو الشخص التي تظهر عليه اعراض املرض.
الزواج االمن (التوافق)

كل حالــة زواج يكــون فيهــا كال الطرفــان اواحدهمــا خاليــا مــن امــراض الــدم الوراثيــة
املشــمولة بالبرنامــج بغــض النظــر عــن الطــرف الثانــي اذا كان حامــ ً
ا للمــرض او
مصابـاً بــه.
الزواج غير االمن (عدم التوافق)

كل حالــة زواج يكــون فيهــا كال الطرفــان مصابــان او حامــان للمــرض او احدهمــا
مصــاب واألخــر حامــل بأمــراض الــدم الوراثيــة املشــمولة بالبرنامــج.
االمراض المعدية

هي االمراض املشمولة بالبرنامج التهاب الكبد ب /ج – نقص املناعة املكتسب.
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القسم الثاني

الهدف من إعداد الدليل
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لماذا هذا الدليل؟
مــع تطــور اكتشــافات األمــراض الوراثيــة واألمــراض املعديــة وتشــخيصها قبــل احلمــل
وإثنائــه ,وقــدرة الوقايــة منهــا بــإذن اهلل أضحــت املشــورة الطبيــة إحــدى خدمــات الرعايــة
الصحيــة الهامــة التــي ال غنــى عنهــا ،لذلــك كان البــد مــن توفيــر املعلومــات والنصائــح
الطبيــة املتعلقــة باألمــراض الوراثيــة واملعديــة واحتمــاالت حدوثهــا لألفــراد املقبلــن
علــى الــزواج ,و مســاعدتهم علــى اتخــاذ القــرارات الصحيحــة وذلــك مــن اجــل تأســيس
أســرة خاليــة مــن األمــراض املشــمولة بالبرنامــج  ,قــادرة علــى ممارســة احليــاة العامــة
واخلاصــة بفعاليــة وإنتاجيــة .ولذلــك كان االهتمــام البالــغ لــكل مــا مــن شــأنه االرتقــاء
باخلدمــات الصحيــة يف بالدنــا الغاليــة إلــى أرقــى املســتويات .

الهدف من إعداد هذا الدليل
يعتبــر العاملــون يف برنامــج الــزواج الصحــي الركيــزة األساســية للنجــاح والتقــدم لتحقيــق
األهــداف املرجــوة  ,ويقــع علــى عاتــق إدارة البرنامــج تدريــب العاملــن واختيارهــم وتزويدهــم
باملعــارف واملهــارات واملواقــف واخلبــرات الالزمــة ,لذلــك البــد مــن وجــود مــادة علميــة
مكتوبــة تقــدم رؤيــة واضحــة وتوفــر املتطلبــات الالزمــة .
ويهدف هذا الدليل إلى بناء قدرات العاملني  ،والعمل على :
 توفير املعلومات الالزمة حول أهمية املشورة ببرنامج الزواج الصحي . تزويد العاملني باملهارات األساسية ا يف عملية التواصل لرفع كفاءة أدائهم . تنظيم األفكار وتوحيد رؤية عملية التواصل . تقدمي أقصى فائدة ممكنة من املعرفة . تطوير وحتسني مهارات التواصل بشكل مستمر مبا يتالءم واملتغيرات الصحية -حتسني جودة األداء يف البرنامج.
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القسم الثالث

أهمية الفحص والمشورة
الوراثية والطبية
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أهمية الفحص والمشورة الوراثية والطبية
او ًال  :من املنظور الطبي
 -1الكشف املبكر عن األمراض الوراثية واألمراض املعدية
 -2عالج بعض األمراض املعدية املكتشفة
 -3تقليل اإلعاقة وانتشار األمراض املعدية
 -4تقليل األعباء االقتصادية التي تتحملها األسر واملجتمع والدولة
 -5تامني العالج املناسب لألمراض املكتشفة
 -6توعية املجتمع بأهمية الكشف عن األمراض املشمولة بالفحص قبل الزواج
ثاني ًا  :من املنظور ال�شرعي
 إن الشــريعة اإلســامية مبنيــة علــى جلــب املصالــح ودرء املفاســد كمــا قــال تعالــى:(ومــا أرســلناك إال رحمــة للعاملــن)  .و قــال تعالــى( :ونزلنــا عليــك الكتــاب تبيانــا لــكل
شــئ) ومــن هنــا يجــب علــى الفقهــاء أن يعــودوا لنصــوص القــرآن والســنة مــن أجــل اســتخراج
حكــم مــا يــرد عليهــم مــن مســائل جديــدة .ومــن أول الوســائل املذكــورة إجــراء الفحوصــات
الطبيــة علــى الراغبــن يف الــزواج مــن بعضهمــا بحيــث يتــم فحــص الــدم والتحقــق مــن
خلــو الزوجــن مــن األمــراض الوراثيــة والتأكــد مــن عــدم حملهــم ألمــراض معينــة ميكــن
أن تنتقــل ألبنائهــم.
 والشــريعة اإلســامية تؤكــد أن إجــراء هــذه الفحوصــات مســتحباً ومرغوبــا فيــه ويــدلعلــى ذلــك العديــد مــن األدلــة يف الشــريعة ومنهــا مــا يأتــي :
1ـ األدلــة الشــرعية التــي تبــن أن الــزواج مقــرر شــرعاً مــن أجــل فوائــد يحصــل عليهــا
املتزوجــان مــن حصــول الســكن بينهمــا واالســتقرار واملــودة والرحمــة ,قــال تعالــى( :ومــن
آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــا لتســكنوا إليهــا وجعــل بينكــم مــودة ورحمــة إن يف
ذلــك آليــات لقــوم يتفكــرون) .
2ـ األدلــة الشــرعية الدالــة علــى الترغيــب يف الــزواج مــن الكــفء  ,رج ـ ً
ا كان أو امــرأة كمــا
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قــال النبــي ( :إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فزوجــوه أال تفعلــوا تكــن فتنــة يف
األرض وفســاد عريــض) رواه أهــل الســن وروى ابــن ماجــه ,أن النبــي  قــال( :تخيــروا
لنطفكــم وانكحــوا األكفــاء) ومــن طــرق اختيــار الكــفء يف الــزواج إجــراء الفحوصــات
الطبيــة الالزمــة قبــل الــزواج ,ولذلــك تتابعــت أقــوال الفقهــاء املســلمني يف مالحظــة اختيــار
الكــفء فمــن حــق الولــد علــى والــده ( :انتقــاء األم وحتســن االســم وتعليــم األدب) .
3ـ ترغيــب الشــرع يف اختيــار الزوجــة الولــود التــي تنجــب كمــا قــال النبــي ( :تزوجــوا
الــودود الولــود)  ,ومــن طــرق معرفــة كونهــا ولــودا إجــراء الفحــص قبــل الــزواج  ,وكمــا يرغــب
الشــرع يف كــون الزوجــة ولــودا يرغــب يف إجنــاب أبنائهــا وســامتهم يف أبدانهــم وممــا
يحصــل بــه ذلــك إجــراء الفحــص قبــل الــزواج.
4ـ أن هــذه الفحوصــات بهــا املصلحــة للخلــق  ,والشــريعة جــاءت بجلــب املصالــح وطــرد
املفاســد .أن هــذه الفحوصــات وســائل لتحصيــل مقاصــد شــرعية ومــن القواعــد
املقــررة عنــد الفقهــاء أن الوســائل لهــا أحــكام املقاصــد.
األدلــة الدالــة علــى مشــروعية التــداوي كقــول النبــي ( :تــداووا عبــاد اهلل وال تتــداووا مبحــرم
فانــه مــا مــن داء اال ولــه دواء) ومشــروعية التــداوي مــن أجــل دفــع األمــراض وإزالتهــا,
وهــذه احلكمــة موجــودة يف إجــراء الفحوصــات قبــل الــزواج فيكــون هــذا الفحــص
مشــروعا.
5ـ قــرر الفقهــاء قاعــدة (الدفــع أولــى مــن الرفــع)  ,املــراد بالدفــع منــع حصــول الضــرر قبــل
وقوعــه ,واملــراد بالرفــع إزالــة الضــرر بعــد حصولــه ,وإجــراء الــزواج الصحــي يتــم
بــه منــع األضــرار املتوقعــة قبــل حصولهــا فيكــون أولــى مــن تــرك النــاس يصابــون
بهــذه األمــراض ثــم نقــوم بإزالــة تلــك األمــراض أو التخفيــف مــن أضرارهــا.
6ـ مــن قواعــد الشــريعة أن (الضــرر يــزال)  ,فنقــول( :ال ضــرر وال ضــراء) وقــد دل علــى
هــذا القــول العديــد مــن األدلــة الشــرعية وبواســطة هــذه الفحــوص نتمكــن مــن منــع
الضــرر قبــل وقوعــه.
7ـ أن الشــريعة نهــت عــن كل أمــر يؤثــر علــى نفســيات اخللق ويجعلهــم يتضايقــون ويتبرمون وال
تســتقر نفوســهم ومــن هنــا نهــت الشــريعة عــن الســخرية باآلخريــن وعــن الــكالم
يف معائبهــم وأمــرت بحســن التعامــل وانتقــاء األلفــاظ الطيبــة ,فالكلمــة الطيبــة صدقــة,
وتبســمك يف وجــه أخيــك صدقــة كمــا ورد عــن النبــي   ,والشــك أن ممــا يؤثــر علــى
نفســيات األفــراد إصابــة أبنائهــم باألمــراض أو إصابتهــم ,ومــن وســائل دفــع ذلــك إجــراء
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الفحوصــات الطبيــة قبــل الــزواج فيكــون ذلــك مشــروعا.
تواتــرت نصــوص الشــريعة يف النهــي يف اإلســراف واألمــر بتــرك التبذيــر قــال تعالــى:
(ال تبــذر تبذيــرا إن املبذريــن كانــوا إخــوان الشــياطني وكان الشــيطان لربــه كفــورا) وقــال
ســبحانه(:وكلوا واشــربوا وال تســرفوا انــه ال يحــب املســرفني) وقــال ســبحانه(:والذين
إذا أنفقــوا لــم يســرفوا ولــم يقتــروا وكان بــن ذلــك قوامــا) وال شــك أن معاجلــة األمــراض
الوراثيــة تتطلــب الكثيــر مــن النفقــات التــي يقــوم بهــا األفــراد ملعاجلــة أنفســهم أو أبنائهــم
أو تقــوم بهــا احلكومــات  ,فــإذا متكنــا مــن درء تلــك النفقــات الباهظــة مــن خــال إجــراء
الفحوصــات الطبيــة الالزمــة قبــل الــزواج كان ذلــك أمــرا مشــروعا.
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القسم الرابع

االنماط الوراثية لألمراض
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أنماط الوراثة :
 -١الوراثة املتنحية
 -٢الوراثة السائدة
 -٣الوراثة املرتبطة بالكروموسوم
 -٤الوراثة املرتبطة بامليتوكوندريا
 -٥الوراثة املتعددة االسباب
 -1الوراثة املتنحية :
 هي أمراض تصيب الذكور و اإلناث بالتساوي ويكون كال األبوين حامل للمرض. بني الزوجني صله قرابة.R = working copy of gene
r = non-working copy of gene

Carrier

Carrier

R/r

r/r
25%
SA

R/r
25%
Carrier

R/r

R/r
25%
Carrier

R/R
25%
Non-Carrier
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 تنتشــر هــذه األمــراض يف املناطــق التــي يكثــر فيهــا زواج األقــارب كبعــض املناطــق يفالعالــم العربــي
 ومــن أشــهر هــذه األمــراض أمــراض الــدم الوراثيــة ،خاصــة فقــر الــدم املنجلــي (األنيميــااملنجليــة) وفقــر دم البحــر املتوســط (الثالســيميا ) و أمــراض التمثيــل الغذائــي
بأنواعهــا.
 -2الوراثة السائدة :
 تتميز بإصابة أحدى الوالدين بنفس املرض أشهر أمراض هذا النوع متالزمة مارفان,. عنــد زواج اثنــن مصابــن بنفــس املــرض (وقــد يكــون بينهمــا صلــه نســب ) فقــد تكــوناإلصابــة يف أطفالهــم اشــد او اخطــر.
 -عادة ليس لها عالقة بالقرابة,
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R = working copy of gene
r = non-working copy of gene
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 -3الوراثة املرتبطة بالكروموسوم x
 - 1-3متنحية :
 املصابون يكونون فقط من الذكور. -قد يصيب البنات إذا تزوج رجل مصاب باملرض بإحدى قريباته احلاملة للمرض
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 جميع بنات الشخص املصاب حامالت للمرضHemophilia A, G6PD  أشهر هذه األمراض مرض نقص خميرة. ، وهذا النوع يف العادة ليس لها عالقة بزواج األقارب∞Ŀ −"ÕŬ◊ŬŌÛ≤25"8Ċ6,≤Ǿ−"8Ẃ
› Ś$Ǿ−"8(−ÃŬ−
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 - 2-3سائدة :
 يكون الذكر املصاب مرتبطاً بزوجة سليمة ,وجميع أبنائه الذكور سليمني وبناته مصابات. أنــواع مــن األمــراض النــادرة والتــي تنتقــل مــن األم إلــى أطفالهــا الذكــور و اإلنــاث ,وقــديكــون شــديد يف الذكــور مقارنــه باإلنــاث.
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 -4الوراثة املرتبطة بامليتوكوندريا
 امليتوكوندريا هي مصنع الطاقة يف اخللية . البويضــات غنيــة بامليتوكوندريــا بعكــس احليوانــات املنويــة التــي حتتــوي علــى عــدد قليــلمــن امليتوكوندريــا.
  DNAاملوجــود يف امليتوكوندريــا يتــم انتقالــه عــن طريــق االمهــات فقــط البنائهــن الذكــورواإلناث.
 اذا كان لــدى االم طفــرة يف الـــ دي ان ايــه املوجــود يف امليتوكوندريــا يتــم انتقــال هــذهالطفــرة الــى ابنائهــن ســواء كانــوا ذكــوراً أو اناث ـاً.
 مثال )Leber’s hereditary optic neuropathy (LHON : -5الوراثة املتعددة االسباب
ـرض مــا
 هــي عبــارة عــن مزيــج مــن العوامــل الوراثيــة والعوامــل البيئيــة التــي تســبب مـ ٍمثــال  - :الســمنة  -ضغــط الــدم.
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األمراض الوراثية املتنحية
تتكــون الصبغــات مــن عــدة جينــات ،فبذلــك يكــون لــدى األبنــاء نســختان مــن هــذه اجلينــات
القادمــة مــن األبويــن .فعنــد وجــود خلــل يف إحــدى النســختني القادمــة مــن األ ب أو
األم فــإن الســليمة تقــوم مقــام الغيــر ســليمة أمــا عنــد حــدوث خلــل يف كال النســختني
فيحــدث بذلــك عطــل يف تلــك املورثــة وتكــون فرصــة ظهــور املــرض يف األطفــال %25يف
كل حمــل .واحتمــال أن يكــون األطفــال ناقلــي املــرض مثــل األبويــن %50يف كل حمــل
وكذلــك احتمــال أن يكــون األطفــال غيــر ناقلــن املورثــة  %25يف كل حمــل علــى ســبيل
املثــال مــرض ( األنيميــا املنجليــة ) .
الزواج السليم
 .1سليم  +سليم = جميع األبناء سليمني.
 .2سليم +حامل = جميع األبناء سليمني ظاهرياً ولكن هناك احتمال ان نصفهم
حاملي املرض يف كل حمل.
 .3سليم +مصاب = جميع األبناء سليمني ظاهرياً ولكن حاملي املرض يف كل حمل.
الزواج غير السليم
 .1مصاب  +مصاب = جميع األبناء مصابني.
 .2مصاب  +حامل = احتمال  % 50مصابني  %50حامل يف كل حمل.
 .3حامل للمرض +حامل للمرض = احتمال  %25من األبناء مصابني يف كل حمل.
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R = working copy of gene
r = non-working copy of gene
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االختبار الوراثي
االختبــار الوراثــي هــو عبــارة عــن عمليــة حتليــل عــدد الصبغيــات وأشــكالها وكذلــك حتديد
اخللــل يف مورثــة املــرض الوراثــي ودورهــا احليــوي ونتائجهــا ،وذلــك يســاعد يف الكشــف
عــن أي تغيــر مصاحــب للمــرض الوراثــي.
الناقل أو احلامل للمرض الوراثي
تعبيــر ناقــل أو حامــل املــرض يقتصــر علــى األشــخاص الذيــن لديهــم خطــورة أو احتمــال
نقلهــم املــرض الوراثــي للجيــل القــادم ،ولكــن ال يعانــون مــن أعــراض املــرض .يعتقــد
البعــض بــأن (ناقلــي املــرض الوراثــي) مصابــن باملــرض بشــكل بســيط ،أو أنهــم ليســوا
أصحــاء بالكامــل ,والبعــض األخــر يــرى أنــه حتــى األشــخاص األصحــاء مــن الناقلــن
للمــرض يكــون جميــع أبنائهــم مصابــن بهــذا املــرض.
الناقــل أو احلامــل للمــرض هــو شــخص ســليم ولكنــه يحمــل طفــرة جينيــة وراثيــة ملــرض
وراثــي معــن.
فحص ناقلي املرض الو راثي
ميكن استخدام عدة فحوصات لتحديد ناقلي املرض الوراثي:
 منها ما هو مرتبط ارتباطا مباشراً بوظيفة املورثة ومنها ما يحدد اخللل يف تركيب املورثة مجموعــة أخــرى يتــم الكشــف عنهــا بواســطة الفحــص املتأنــي والدقيــق للعالمــاتالســريرية ،وميكــن دعــم الفحــص الســريري ببعــض الفحوصــات األخــرى كالدراســات
الفســيولوجية عــن طريــق اســتخدام املجهــر ،أو األشــعة التشــخيصية.
فوائد اختبارات حتديد املرض الوراثي:
 التعرف على املصابني بخلل وراثي. التعرف على العائالت املصابة باألمراض الوراثية ومعرفة اخللل الوراثي. يفيــد املقدمــن علــى الــزواج الناقلــن للمــرض يف التوصــل إلــى قــرارات مدروســةبخصــوص اإلجنــاب.
 -التشــخيص املبكــر و اإلجــراءات الطبيــة املناســبة ممــا يســاعد علــى تــايف املضاعفــات
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اخلطيــرة التــي تصاحــب األمــراض الوراثيــة مثــل أمــراض الــدم الوراثيــة وكذلــك
األمــراض املعديــة.
 االهتمــام مبشــكلة األمــراض الوراثيــة يف بعــض املســائل القانونيــة املهمــة والتــي حتتــاجإلــى دور كل مــن العائلــة و اجلهــات الصحيــة والشــرعية و املجتمــع ككل ملواجهتهــا.
 -العمل على التقليل من انتشار األمراض الوراثية واملعدية.
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القسم اخلامس

األمراض المشمولة
بالمشورة الطبية
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األمراض المشمولة بالمشورة الطبية
 يعتبــر الفحــص الطبــي قبــل الــزواج أحــد اخلدمــات الصحيــة الهامــة التــي تقدمهــاالــوزارة للمواطنــن للحــد مــن بعــض األمــراض الوراثيــة واألمــراض املعديــة يف االجيــال
القادمــة .حيــث أنــه عنــد عــدم الكشــف املبكــر والعــاج املبكــر لألمــراض املعديــة تســوء
احلالــة الصحيــة ومــن ثــم الوفــاة املبكــرة.
 أظهــرت العديــد مــن الدراســات احملليــة والدوليــة أهميــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواجللحــد مــن األمــراض الوراثيــة واملعديــة.
 يقــوم البرنامــج بتغطيــة جميــع مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث تؤخــذ عينــةالــدم مــن املقبــل علــى الــزواج ،متــرر العينــة بواســطة أجهــزة مخبريــه متطــورة ودقيقــة
للفحــص علــى أمــراض الــدم الوراثيــة (الثالســيميا و االنيميــاء املنجليــة) و األمــراض
املعديــة ( التهــاب الكبــد ب وج ومــرض نقــص املناعــة املكتســب /اإليــدز).
والتعليــم  ،حيــث أن مهــارات
 لــذا تأتــي أهميــ َة االستشــارة الوراثيــةِ كمصــدر للوعــيِ
تقــدمي املشــورة والتفاعــات الشــخصية مــع متلقــي املشــورة يُ ّ
ـرات التــي
ؤطــرانِ التأثيـ َ
يكِ ـ ُن أَ ْن تُؤ ّث ـ َر علــى ال َف ْهــم وتقبــل النصيحــة ألفــراد املجتمــع.
ُْ
 يعــد الفحــص قبــل الــزواج مــن القضايــا االجتماعيــة والطبيــة الهامــة فهــو يجنــب بــإذناهلل الضــرر الــذي قــد يلحــق بأحــد طــريف الــزواج أو األبنــاء ويشــمل الفحــص قبــل
الــزواج نوعــن مــن األمــراض :
أ -أمراض الدم الوراثية  (:فقر الدم املنجلي – التالسيميا )
* هــي مجموعــة مــن األمــراض تنتقــل مــن األبويــن إلــى األبنــاء ,وتؤثــر على مكونــات كريات
الــدم احلمــراء ,ويتســبب ذلــك يف التأثيــر علــى قيــام الكريــات بوظائفهــا الطبيعيــة
وظهــور األعــراض املرضيــة.
* تنتقــل األمــراض الوراثيــة عــن طريــق املورثــات ( اجلينــات ) املوجــودة علــى الصبغــات
(الكروموزومــات) مــن اآلبــاء إلــى األبنــاء علــى شــكل صبغــي مــن كل مــن األب واألم ،وملــا
كانــت جينــات معظــم أمــراض الــدم الوراثيــة ذات صفــة وراثيــة متنحيــة (.أي أن وجــود
جينــة مرضيــة علــى أحــد الصبغيــن وجينــة ســليمة علــى الصبغــي اآلخــر اليــؤدي إلــى
ظهــور أعــراض املــرض.
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* لذلــك فانــه ميكــن تقســيم النــاس مــن حيــث حملهــم ألمــراض الــدم الوراثيــة عــل النحــو
التالــي:
 -1سليم :ال يحمل صفة املرض ( يحمل صبغيني سليمني ) .
 -2حامــل للمــرض :يحمــل صفــة املــرض و ال تظهــر عليــه أعــراض املــرض ( يحمــل
صبغــي مريــض وصبغــي ســليم ) .
 -3مصاب :تظهر عليه أعراض املرض ( يحمل صبغيني مريضني ) .
*وميكــن معرفــة مــدى توافــق الزوجــن مــن الناحيــة الوراثيــة وذلــك بفحــص الــدم لــكل
منهمــا قبــل الــزواج  ,وتقســيم نتائــج الفحــص املخبــري وتقييــم مخاطــر امــراض الــدم
الوراثيــة املعنيــة عنــد االبنــاء علــى الشــكل التالــي :
ً
اوال  :الزواج االمن
 -1الزوجان سليمان  :الطفل سليم  ( %100زواج آمن ) .
 -2أحــد الزوجــن حامــل و اآلخــر ســليم :احتمــال طفــل ســليم  %50و احتمــال طفــل
حامــل للمــرض  ( %50زواج آمــن ) .
 -3أحد الزوجني مصاب و اآلخر سليم :طفل حامل  ( %100زواج آمن ) .

أن سالمة أحد الزوجني (أي أن يكون غير مصاب أو غير حامل)
يكفي ليكون الزواج آمن ًا.

40

ثاني َا  :الزواج غير االمن
 -4كال الزوجــن حامــل :احتمــال طفــل مصــاب ( )%25ـــــ طفــل حامــل ( )%50ــــ طفل ســليم
(( )%25يف كل حمل ).
 -5أحــد الزوجــن مصــاب و اآلخــر حامــل :احتمــال طفــل مصــاب ,%50طفــل حامــل ,%50
(يف كل حمــل )
 -6كال الزوجني مصاب :الطفل مصاب  ( %100زواج غير امن ) .

ب -األمراض املعدية ( :التهاب الكبد الوبائي ب  /ج  -االيدز )
ــــ هــي مجموعــة مــن األمــراض تنتقــل إلــى اإلنســان بطــرق مختلفــة بعضهــا يكــون غيــر
قابــل للشــفاء مســبباً مضاعفــات خطيــرة والوفــاة يف ســن مبكــرة.
ــــ وللحــد مــن إصابــة الطــرف اآلخــر  /الســليم  ،وللحــرص علــى ســامة الذريــة  ،ال
تتــوان وزارة الصحــة يف اتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر الالزمــة الوقائيــة للطــرف الســليم
والعالجيــة للطــرف املصــاب أو حامــل املــرض كمــا تســعى بطــرح البرامــج التوعويــة و
التثقيفيــة بهــدف نشــر الوعــي الصحــي .

41

42

القسم السادس

المشورة الطبية
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المشورة الطبية ؟
جلســة اجتماعيــة مهنيــة ديناميــة هادفــة وثيقــة يف منــاخ نفســي خــاص تتــم بــن مقــدم
املشــورة ومتلقيهــا مــن اجــل توفيــر املعلومــات والنصائــح الطبيــة املتعلقــة باألمــراض
الوراثيــة واملعديــة املشــمولة واحتمــاالت حدوثهــا ,ومــن ثــم مســاعدة االفــراد علــى اتخــاذ
القــرارات الشــخصية املتعلقــة بصحتهــم  ..علــى قاعــدة مــن االحتــرام بصــرف النظــر عــن
العمــر والثقافــة بشــرط وجــود تــوازن واعتــدال بــن املهنيــة واالجتماعيــة
أهمية الوقت واملكان للمشورة الطبية:
 مــن املهــم تخصيــص الوقــت الــكايف لالستشــارة الطبيــة يف املــكان املناســب ،لذلــك يجــباألخــذ بعــن االعتبــار األمــور التاليــة:
 حتديد زيارة خاصة لالستشارة الطبية فقط. أن يكون املكان مريحاً ،وهادئاً. وضع لوحة عدم اإلزعاج على الباب وعدم السماح ألحد بالدخول أثناء اجللسة. إيقاف الهاتف خالل اجللسة. عدم السماح باصطحاب األطفال. أن تكون اجللسة مقتصرة على األشخاص املعنيني فقط. وجــود ممــرض او ممرضــة مــع الطبيــب يف العيــادة ووجــود رجــل أمــن يف املركــز أو عنــدالعيادة
 ان تكون العيادة قريبة جداً من املختبر. أن تكــون محتويــات العيــادة (مكتــب متكامــل مــع جهــاز الكمبيوتــر والفاكــس وكذلــكوجــود بوســترات ومطويــات ،وأن يكــون أمــام املكتــب أربعــة مقاعــد متقابلــة بينهــا طاولــة
صغيــرة)
 إعطاء الوقت الكايف للتحدث واالستفسار واإلصغاء اجليد. تغذية راجعة للتأكد بأن املعلومات التي قدمت قد مت فهمها واستيعابها وتقبلها. -عدم تشتيت ذهن طالب املشورة باستعمال أشياء أو أدوات أثناء احملادثة معه.
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مقابلة املستشار الطبي:
 يقــوم املستشــار الطبــي مبقابلــة املقبــل علــى الــزواج مــن أجــل جمــع املعلومــات الضروريــةعــن احلالــة املقدمــة علــى الــزواج يف منــوذج خــاص ,ومــن هــذه البيانــات يأخــذ تاريــخ
العائلــة الوراثــي للتأكــد مــن خلــو العائلــة مــن األمــراض الوراثيــة.
 يقــوم املستشــار بتحديــد نــوع انتقــال املــرض الوراثــي أو املعــدي إذا كان قــد مت تشــخيصاملقبــل علــى الــزواج مســبقاً.
 و يف بعض احلاالت يقوم بطلب فحوصات الدم الضرورية. يقــوم املستشــار الطبــي بشــرح حيثيــات احلالــة للمريــض واالحتمــاالت املتوقعــةواخليــارات املتوفــرة.
 يتأكــد املستشــار بالتأكــد مــن فهــم املقبــل علــى الــزواج للمشــكلة ,ويشــجعه علــى طــرحاألســئلة واالستفســارات ذات العالقــة باملــرض والــرد عليهــا.
كمــا يتابــع املستشــار الطبــي املقبــل علــى الــزواج بعــد ذلــك إمــا يف العيــادة أو عــن طريــق
الهاتــف أو القيــام بزيــارة لبعــض احلــاالت يف منازلهــم.
دور طبيب املشورة
 التعرف على املرضى املصابني من خالل دراسة شجرة العائلة والتاريخ الصحي إطالع املقبل على الزواج أو أسرته بجميع اخليارات املتوفرة لهم. فحص األشخاص األصحاء يف تلك العائالت والتعرف على حاملي املرض منهم التعرف على العائالت املصابة باألمراض. إرشــاد املتزوجــن الناقلــن للمــرض يف التوصــل إلــى قــرارات مدروســة بخصــوصاإلجنــاب.
 التشخيص والعالج املبكر وتاليف املضاعفات اخلطيرة التي قد تصاحب األمراضمبسطة ووافية.
 تلخيص وشرح أية معلومات تقدم للمريض أو أسرته بطريقة ّ مواجهة ردود أفعال عائلة املقبل على الزواج حلاالت مخاطر اإلصابة. توفير املعلومات واالستشارات والنصائح بطريقة علمية مبسطة وواضحة. مراعاة العوامل النفسية واالجتماعية والتعليمية. -عمل دراسات ميدانية وحتديد التوزيع اجلغرايف لألمراض.
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عوامل جناح املشورة
 احترام اخلصوصية والسرية إشعار هم باالطمئنان. مالئمة املكان وأالسلوب. احلوار اإليجابي املتبادل و إعطاء األولوية لالستماع إلى كل املخاوف والتساؤالت . احترام وجهات النظر. أن تكون لغة احلوار مفهومة وواضحة ومناسبة. التعامل اإلنساني. استخدام وسائل اإليضاح املناسبة (رسومات – مناذج وغيرها) تخصيص وقت كاف إلجراء املشورة. تدريب مقدمي اخلدمة على أسس وأساليب االتصال واإلقناع. أن يكون العاملني باملشورة على دارية كافية باملعلومات األساسية وخصائص املجتمع التزام احلياد التام.العوامل املساعدة لنجاح املشورة
 املظهر والصوت والتعبيرات الواضحة اظهار االهتمام حتديد املوعد املناسب تنظيم اجللسات زمن محدد للجلسة ( ال تقل عن نصف ساعة وال تزيد عن ساعة). -مكان محدد للجلسة (غرفة خاصة)
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فوائد املشورة
 التعرف على احتياجات االطراف حتديد درجة ومعرفتهم بالوسائل املختلفة . تصحيح كافة التساؤالت املساعدة على اتخاذ قرار التأكد من أن االستجابة طوعية شرح االثار جانبية أو مضاعفات .المشورة الطبية

عملية بنَّاءة تساعد الفرد واألسرة على فهم املشكله
المشورة الطبية

ليست فقط مساعدة الناس يف احتياجاتهم املباشرة ،ولكن أيضا
مساعدتهم للتعرف على مواردهم اخلاصة والتي ميكن استخدامها يف
املستقبل حلل املشاكل التي قد تواجههم .
المشورة الطبية

هي خلق نظرة جديدة وتغيير والتغيير قد يكون داخل الشخص
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القسم السابع

عناصر المشورة الطبية

مقدمي املشورة

مكان تقدمي املشورة

متلقي املشورة
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مقدمو المشورة الطبية
 ان مقدمــي املشــورة الطبيــة لديهــم فــرص كثيــرة ملســاعدة املقبلــن علــى الزواج فبتوســيعنطــاق املشــورة الطبيــة ليشــمل احلالــة النفســية واالجتماعيــة والنواحــي الدينيــة  ،تكــون
النظــرة إلــى املســتفيدين متكاملــة .وهــذا يعظــم مســاعدة املنتفعــن يف موضــوع تنظيــم
األســرة واحليــاة بصفــة عامــة ويجعــل املنتفعــن يشــعرون أن مقــدم املشــورة يرعاهــم
كبشــر اكثــر مــن كونهــم مراجعــن فقــط.
 واملشــورة أيضــا تعظــم اســتخدام األماكــن املتاحــة .فمقدمــو املشــورة الذيــن قــد متتدريبهــم  ،قــد اعتــادوا علــى عمليــة املشــورة ويثــق بهــم املجتمــع وميكنهــم الوصــول
إلــى مجموعــة اكبــر مــن املنتفعــن الذيــن لديهــم احتياجــات غيــر ملبــاة ومنهــم الشــباب
والفتيــات يف املراحــل العمريــة االوليــة الذيــن هــم غيــر مهيئــن للــزواج
 يف كثيــر مــن جلســات العيــادات  ،قــد ال يتواجــد مقــدم مشــورة متخصــص بصفــة رســميةولكــن العديــد مــن العاملــن بالعيــادة  ،مثــل طبيــب عــام واملثقفــن الصحيــن وأخصائيــو
املختبــرات ميكــن تدريبهــم ليكونــوا اكثــر مالئمــة للعمــل كمقدمــي مشــورة محترفــن.
 يجب على املديرين حتفيز ودعم مقدمي اخلدمة على االنخراط يف املشورةمن يقوم بعمل املشورة ؟
ان يكــون طبيب ـاً او مستشــار وراثــي اتبــع عــدداً مــن الــدورات التدريبيــة حــول مهــارات
التواصــل ومتخصصــا بأحــد التخصصــات التاليــة وحســب الترتيــب :
 -1باالسترشاد الوراثي /او مستشار وراثي
 -2استشاري طب اسرة ومجتمع
 -3استشاري امراض باطنة
 -4استشاري امراض دم
 -5استشاري امراض معدية
 -6استشاري الصحة النفسية
 - 7طبيب عام مدرب تدريبا عالياً
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شروط جناح املشورة الطبية
تعتبر املشورة الطبية عملية متكاملة بني مكوناتها الثالثة :
 .1مقدم اخلدمة
 .2متلقي اخلدمة
 .3البيئة احمليطة

 -1مقدم اخلدمة (املشورة )

• أن ميلك املعرفة :
 عن املوضوعات املتعلقة ببرنامج الزواج الصحي. عن كل املصادر املتاحة ملوضوعات البرنامج واالدارات ذات العالقة به عــن العــادات والتقاليــد يف املجتمــع والتــي لهــا تأثيــر علــى ســير البرنامــج يف االجتــاهاملطلــوب
• أن يكون متحفزا وملتزما
• أن ميلك مهارات املشورة املتضمنة:
 االستماع اإليجابي. االتصال غير اللفظي. -إعادة صياغة املعلومة يف حال عدم فهم متلقي املشورة لها .
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 إلقاء األسئلة. انعكاس املشاعر. تقدمي املعلومات.• أن ميلك االجتاهات الصحيحة متضمنة:
 أن ال يقوم باحلكم املسبق. أن ال يثقل املنتفعني بالقيم اخلاصة به. أن يكون دافئا وسهل الوصول إليه. أن يكون متعاطفا. أن يكن احتراما للمنتفعني. أن يكون ملتزما مبصلحة املنتفعني. أن يكون له الرغبة الدائمة للتعلم وخاصة من األخطاء. أن يعرف نفسه. أن ميلك املعرفة عن احلياة والناس على مختلف ثقافتهم ونظم حياتهم. -2متلقي اخلدمة (املشورة )
ان متلقــي خدمــة املشــورة الطبيــة لهــم شــخصيات مختلفــة وثقافــات مختلفــة وتعليــم
مختلــف لذلــك البــد مــن معرفــة أمنــاط الشــخصيات بشــكل صحيــح ومعرفــة نقــاط
ضعفهــم و نقــاط قوتهــم للتعامــل معهــم مبرونــة و سالســة ومــن اهــم تلــك االمنــاط:

53

 -1الشخصية البسيطة
 هاديء  -يثق بالناس  -يرغب يف سماع اآلخرينالتعامل معه
 اإلصغــاء اجليــد  -احملافظــة علــى مناقشــة املوضــوع املطــروح و عــدم اخلــروج عنــه -والتصـ ّرف بجديــة عنــد احلاجــة
 -2الشخص املتردد
 تظهــر عليــه عالمــات اخلجــل و القلــق  -يجــد صعوبــة يف اتخــاذ القــرار  -يضيــعوســط البدائــل العديــدة  -مييــل لالعتمــاد علــى الغيــر  -يطلــب املزيــد مــن املعلومــات
و التأكيــدات
التعامل معه
 التخفيــف مــن درجــة القلــق و اخلجــل  -مســاعدته علــى إتخــاذ القــرارات  -توفيــراملعلومــات و إعطائــه مزيــداً مــن التأكيــدات .
 -3الشخص اخلشن
يظهر ردات فعل غير متوقعة عند سماعه بأنه حامل ملرض او مصابا به
التعامل معه
 ضبــط أألعصــاب و احملافظــة علــى الهــدوء  -االصغــاء اجليــد  -اســتخدم معلوماتــهو أفــكاره  -احلــازم عنــد تقــدمي وجهــة النظــر  -اســتعمال معــه أســلوب نعــم ...و لكــن
البطى (املصدوم )
-4الشخصية ذات رد الفعل
ْ
التعامل معه
 اســتخدام الصمــت لتجبــره علــى اإلجابــة  -توجيــه األســئلة املفتوحــة التــي حتتــاج إلــىـى يف التعامــل معــه و عــدم التســرع
إجابــات مطولــة  -االصغــاء اجليــد  -البطـ ْ
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 -3البيئة احمليطة :
مــن املهــم أن جتعــل متلقــي خدمــات املشــورة الوراثيــة والطبيــة يشــعرون باليســر واألمــان
والثقــة بالنفــس.
 إن خلق بيئة آمنة يضمن جناح جلسة املشورة أينما كانت . إن خلق بيئة آمنة تضمن اخلصوصية والسرية وتؤدي للشعور باالرتياح أن ترتيب العيادة يسهل عملية االتصال بني االطراف . استخدم مساعدات بصرية لتسهيل املناقشة مثل اللوحة القالبة ،امللصقات إن مقاربــة مقــدم املشــورة واجتاهاتــه يف املوضــوع تكــون مهمــة .فيمكــن ملقــدم املشــورةأن يشــعر املســتفيدين باألمــان والثقــة مبعاملتهــم معاملــة دافئــة وطريقــة محترمــة
ويتواصــل معهــم بلغــة وألفــاظ يفهمونهــا.
 فور بدء املقابلة قدم التحية لهم بأدب وقدم نفسك ,وعبر عن اهتمامك بني لهم أن املعلومات املتبادلة ستكون سرية. اسال عن سبب الزيارة وكيف ميكنك تقدمي املساعدة . اتــرك الوقــت الــكايف للتعبيــر عــن أفكارهــم واتخــاذ قرارهــم بأنفســهم  ,قــدر فتــرةالســكون عندمــا يتعمــق املنتفعــون يف التفكيــر وتفاعــل مــع عواطفهــم.
 كــن علــى درايــة بالفــوارق الثقافيــة املعروفــة أو احملتملــة بينــك وبــن املنتفعــن واســألإذا لــم تفهــم أو إذا احتجــت إلــى مزيــد مــن املعلومــات.
 ال تكتــب وتســمع يف نفــس الوقــت .ضــع كل االنتبــاه لالســتماع ثــم بعــد ذلــك دونمالحظاتــك بعــد أخــذ إذن املنتفعــن إذا احتجــت إلــى ذلــك.
 شجع على الكالم أو كرر قول »أنا سامع « أو استمري « أو ما شابه ذلك. ساعد على التحدث عن احتياجاتهم وشجعهم على إلقاء أي أالسئلة ســاعد املنتفعــن علــى التركيــز علــى املوضوعــات التــي ميكــن أن يحــدث فيهــا تغييــرإيجابــي دون التمــادي يف عــرض مطــول للمشــكلة.
 حــاول أن جتــاوب علــى أســئلة املنتفعــن بصــدق ،إجابــات صحيحــة وكاملــة حتــى لــو كانذلــك صعبــا إنــك ال تســاعد املنتفعــن إذا قدمــت لهــم اطمئنانــا زائفــا لوقــف قلقهــم.
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توصيات عامة باملشورة :
• إعطاء نتائج االختبار لصاحب العالقة حصرياً.
• أن تتم جلسة املشورة يف بيئة هادئة وخاصة
• تخصيص الوقت الكايف للمناقشة.
• عدم اعطاء آماال كاذبة او رسم سيناريو ميؤوس منه.
• ضرورة اختيار الكلمات غير املؤذية .وعدم البدء بالقول "لدي أخبار سيئة.
• تفادى أساليب املراوغة واملماطلة .
• عدم ايصال اخلبر يف مكان مفتوح
• عدم املقاطعة واملجادلة.
• عدم االستجابة بغضب مقابل الغضب .
• عدم قول " أنا أعرف كيف تشعر -------
• عدم اخلجل باالعتراف بعدم املعرفة

56

تعميم ثقافة الفحص قبل الزواج:
ان سياســة وزارة الصحة ان يتم نشــر ثقافة الفحص الطبي قبل الزواج يف اكبر شــريحة
ممكنــة مــن املجتمــع وذلــك مــن خــال الوســائل املتاحــة ،والفئــة االكثــر اســتهدافا هــم فئــة
الشــباب ( ذكــور وانــاث ) مــن ســن  18ســنة فاكبــر والذيــن يتواجــدون يف مــكان واحــد
ووقــت واحــد  .لــذا فــان القيــام بهــذه املهمــة يحتــاج الــى مهــارة ودرايــة بكيفيــة التواصــل
اجليــد مــع اجلماعــات والطريقــة املثلــى يف ذلــك واليــك بعــض مــن هــذه التوصيــات :
 ســل املجموعــة إذا كان لديهــا أيــة معلومــات عــن الفحــص الطبــي قبــل الــزواج وشــجعهمعلــى املناقشــة مــن خــال تقــدمي املعلومــات.
 إذا كان لديك وقت كاف ،اجعل املناقشة بعد كل موضوع حتدث عن املوضوعات بصفة عامة دون التطرق إلى املعلومات الشخصية. احلجم األمثل للمجموعة يعتمد على الوقت املتاح ووسيلة االتصال يف جلســات معينــة وللطبيعــة الثقافيــة اخلاصــة حــول مســائل الصحــة يفضــل إجــراءاملشــورة اجلماعيــة يف العائــات الكبيــرة أو املجموعــات املتجانســة يف املجتمــع.

 يف املشــورة اجلماعيــة يقــوم مقــدم املشــورة بتوجيــه عمليــة احلــوار ويفتــح املوضوعــاتحــول الوقايــة أو اختيــارات اإلقــال مــن املخاطــر أو اآلثــار النفســية واالجتماعيــة التــي
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يتركهــا عــدم االلتــزام باملشــورة يف حــال عــدم التوافــق30
 كلمــا كان االشــخاص متجانســن يف العمــر واحلالــة االجتماعيــة والقيــم والعــاداتوالتقاليــد يشــعرون بالراحــة يف التحــدث مــع بعضهــم وميكنهــم مشــاركة مشــاعرهم
وجتاربهــم.
 ســل املســتفيدين عــن الوســائل التــي يعرفونهــا والتــي لهــا تأثيــر يف تغييــر الســلوك لــدىهــذه الفئــة ،فرصــة لتقديــر الوســائل وتصحيــح املعلومــات إذا كانــت خاطئــة.
 اشــرح كل وســيلة للمســتفيدين وقــدم معلومــات إضافيــة عــن الوســائل التــي حتــوز علــىاهتمامهــم .
 ال حتــاول أبــدا أن تفــرض وســيلة او طريقــة رغمــا عنهــم غيــر التــي اقترحوهــا ألنهــااجــدر بتطبيقهــا ملوافقتهــا قدراتهــم وعاداتهــم.
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القسم الثامن

كيفية
اللقاء مع طالب المشورة
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اللقاء مع متلقي المشورة
يتــم اللقــاء مــع متلقــي املشــورة الوراثيــة والطبيــة وفــق خطــة تتكــون مــن خطــوات عامة غير
متعلقــة باملــرض وخطــوات خاصــة متعلقــة باملــرض املكتشــف باإلضافــة الــى اجــراءات
البــد مــن اتخاذهــا قبــل وأثنــاء ومــا بعــد املشــورة.
ً
اوال :اخلطوات العامة
البــد مــن االخــذ بعــن االعتبــار عــدد مــن االمــور بغــض النظــر عــن املــرض املكتشــف
وذلــك وفقــاً للمراحــل الزمنيــة لعمليــة املشــورة ( قبــل  -اثنــاء  -مــا بعــد املشــورة ).
 -1قبل املشورة
 جتميــع بعــض املعلومــات عــن مــرض االشــخاص املعنيــن وكذلــك االســتعداد النفســيوالذهنــي قبــل االســتقبال.باإلضافة لتهيئــة املــكان بهــدف اعطــاء انطباعــا بأهميــة
الشــخص واملشــكلة التــي ســتناقش
 -2اثناء املشورة
 1 -2اســتقبال الشــخص املعنــي بالوقــوف احترامــا لهــم وترحيبــا بهــم ،بإظهــار البشاشــة
واملصافحــة احلميمــة مثــال (الســام عليكــم ،أهــ ً
ا بــك  ،تفضــل ..باجللــوس
) مــع مناداتــه باســمه أو بــأي لقــب محبــب إليــه إذا كان يعرفــه بهــدف التقليــل
مــن إحساســه بالتوتــر او اخلجــل والتــردد وتشــجيعه علــى اظهــار مــا يخفيــه مــن
مشــاعر ومعتقــدات.
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 2 - 2البــدء باحلــوار بطــرح ســؤل غيــر محــدد بحيــث يحتمــل إجابــات متعــددة مثــال :
مبــاذا تشــعر) كيــف حالــك اليــوم ؟ ســامات .....مــع تــرك احلريــة لــه بتوجيــه
احلديــث.
 3 - 2إظهــار االهتمــام الكامــل بإشــعار املعنــي أن الدقائــق التــي يقضونهــا مــع الطبيــب
هــي ملكهــم حيــث اليشــغله ماحولــه مثــل جهــاز الكمبيوتــر ،جهــاز الهاتــف ،وحتــى
األوراق اخلاصــة بســجل ملريــض مثــال :يجلــس الطبيــب منتصــب القائمــة مائــل
قليـ ً
ا باجتــاه املعنــي وينظــر إلــى عينــه ليشــعر مبــدى اهتمامــه وإنصاتــه حلديثــه
ويظهــر البشاشــة يف تعابيــر وجهــه وذلــك بهــدف كســر احلواجــز التــي تعيــق عمليــة
املشــورة واســتبعاد اخلجــل والتــردد ومســاعدته علــى اإلســترخاء وبــأن الطبيــب
مهتــم بهــم.
 4 - 2إظهــار التعاطــف وذلــك باالســتماع اجليــد ومالحظــة اللغــة غيــر الشــفهية الصــادرة
منهــم ومــن ثــم تســمية هــذه املشــاعر باســمها املناســب مثــال( :يبــدو أن هــذه
املســألة تســبب لــك الكثيــر مــن القلــق) (اتفهــم وضعــك) بهــدف مســاعدتهم علــى
ترجمــة مشــاعرهم بشــكل واضــح ومواجهتهــا ومــن ثــم التعبير عنها بشــكل مناســب
ومباشــر ،ممــا يســاعده علــى الســيطرة عليهــا ومعاجلتهــا.
 5 - 2الدعــم املعنــوي والنفســي باملوافقــة علــى مايشــعرا بــه ويعطيهــم احلــق يف
ابــراز االنزعــاج أو احلــزن مثال(:معــك كل احلــق هــذا امــر مزعــج) (انامتفهــم
ومقدرملوقفــك).
 6 - 2التــوازن بالعالقــة مــع متلقــي املشــورة فعلــى الطبيــب أن يظهــر كل اإلهتمــام
والتعاطــف بــدون إفــراط أوتفريــط مثــال :الطبيــب يتعاطــف مــع املريــض ولكــن
اليبكــي معــه إذا بكــى  ,يقــف الــى جانــب املريــض ولكــن اليشــترك معــه يف انتقــاد
احــد.
 7 - 2ختــام جلســة املشــورة ان اإلنطبــاع األخيــر لــه أثــره الكبيــر علــى متلــق املشــورة
فيحســن توديعهــم كمــا احســن اســتقبالهم.
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ثانيـ ًا :اخلطــوات اخلاصــة متعلقــة باملــرض املكتشــف او الــذي ســيتم التحــدث
عنــه الثالســيميا واالنيميــا املنجليــة والتهــاب الكبــد ب وج ونقــص املناعــة
املكتســب.
بالنسبة ألمراض الدم الوراثية
اوال ً  :تزويد متلقي املشورة باملعلومات التالية :
 الوراثــة هــي انتقــال الصفــات الوراثيــة مــن األب و األم إلــى األبنــاء بحيــث يحمــل كلطفــل نصــف الصفــات الوراثيــة مــن األب والنصــف األخــر مــن األم ،مثــل الطــول والقصر
ولــون الشــعر والبشــرة ولــون العينــن( .واضــح) ال ميكــن قياســها ( احتمــال خجــل املقبــل
علــى الــزواج و يجعلــه يقــول نعــم )  ,يفضــل الطلــب منــه تكــرار الرســالة.
 أنــا وأنــت وجميــع النــاس يحملــون مــن خمســة إلــى عشــرة أمــراض وراثيــة  ،وهــذا يعنــيأن جميــع النــاس يحملــون أمــراض وراثيــة مختلفــة ويف نفــس الوقــت كمــا نــرى أن ليــس
جميــع النــاس مصابــون مبــرض وراثــي .ولكــن عندمــا يتــزوج شــخصني يحمــان مورثتــن
متشــابهتني يكــون نســبة احتمــال إجنــاب أطفــال مصابــن الربــع يف كل حمــل (واضــح) .
لــذا ينصــح بعــدم الــزواج مــن شــخصني يحمــان مورثتــن متشــابهتني لتجنيــب األطفــال
واألســرة واملجتمــع مــن األمــراض الوراثيــة ( .هــل توافقنــي)
 عنــد وجــود خلــل يف إحــدى النســختني القادمــة مــن األب أو األم فــإن الســليمة تقــوممقــام غيــر الســليمة أي يكــون الشــخص حامــل للمــرض مثــل حالتــك وحالــة خطيبتــك،
أمــا عنــد خلــل يف كال النســختني أى النســخة التــي ال تعمــل القادمــة منــك ومــن خطيبتك
فيحــدث بذلــك عطــل يف تلــك املورثــة وتكــون فرصــة ظهــور املــرض يف أبنائــك %25يف
كل حمــل .واحتمــال أن يكــون األطفــال ناقلــي املــرض مثــل األبويــن  %50يف كل حمــل
وكذلــك واحتمــال أن يكــون األطفــال غيــر ناقلــن املورثــة  %25يف كل حمــل علــى ســبيل
املثــال مــرض ( تســمى املــرض الــذي يحملــه ).
 ال تنســى عزيــزي أن الهــدف مــن الــزواج هــو االســتقرار وأن وجــود طفــل معــاق يلغــيهــذا االســتقرار ،الكثيــر مــن اآلبــاء يعانــون مــن مشــاكل نفســية واجتماعيــة نتيجــة وجــود
طفــل معــاق يف العائلــة .ســوف أســتعرض لــك شــريط فيديــو حقيقــي عــن كيفيــة معانــاة
الطفــل املعــاق ووالديــه.
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ثاني ًا :الشرح ملتلقي املشورة بوسائل االيضاح املتوفرة :
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بالنسبة لألمراض املعدية
اوال ً  :تزويد متلقي املشورة باملعلومات التالية
 تنتقــل األمــراض املعديــة مــن أشــخاص مصابــن أو حاملــي املــرض لألشــخاصالســليمني بعــدة طــرق ،مثــل االتصــال اجلنســي نقــل الــدم أو األعضــاء أو اســتخدام
املــواد الشــخصية مثــل أمــواس احلالقــة مــن أشــخاص مصابــن أو حاملــي املــرض.
(واضــح)
 سأذكر لك بعض الفوائد للكشف املبكر عن األمراض املعدية: -1أثبتــت الدراســة أن اكثــر مــن  % 90مــن املصابــن لــم يعــرف إصابتهــم باملــرض إال عــن
طريــق فحــص عينــة الــدم.
 -2الكشف املبكر عن االمراض تزيد من فرص الشفاء
 -3التأكــد مــن أن الطــرف الســليم لديــة مناعــة إذا كان الطــرف األخــر يحمــل التهــاب
الكبــد الوبائــي ,أو إعطائــه مناعــة.
 -4إمكانيــة اجلمــع بــن زوجــن يحمــان مــرض نقــص املناعــة وممارســة حيــاة زوجيــة
طبيعيــة حتــت اشــراف طبــي.
 -5احلد من انتشار األمراض املعدية وسالمة األخرين من اإلصابة باملرض.
ثاني ًا :الشرح ملتلقي املشورة بوسائل االيضاح املتوفرة
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اهم طرق انتقال االمراض املعدية املشمولة ببرنامج الزواج الصحي

ختان

عيادة االسنان

حقن

احلمل واثناء الوالدة

حقن

منتجات الدم

حالقة

مخدرات

حقن
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توصيات عامة يف نقل اخلبر السيء

يعتبــر اخلبــر الســيئ أحــد األســباب التــي تضــع الشــخص يف أوضــاع نفســية مترديــة
وتــؤدي إلــى صدمــة تــؤذي صاحبهــا .لذلــك البــد مــن اتبــاع اليــات مرنــة تطبــق بشــكل
تدريجــي كــي يتــم تخفيــف الصدمــة وتــايف االثــار النفســية التــي ميكــن ان تنجــم عــن نقــل
اخلبــر .
 يحتــاج نقــل اخلبــر الســيء الــى الكثيــر مــن العلــم والفــن واملهارة  ,فكثير من االشــخاصســاءت حالتهم بســبب طريقة وأســلوب نقل اخلبر .
 هنــاك أمــور عديــدة البــد مــن مراعاتهــا مــع الشــخص الــذي ســينقل لــه اخلبــر وذلــكاعتمــادا علــى املوقــف وعلــى اخلبــر بحــد ذاتــه لذلــك البــد مــن التأكــد بــان :
• الشخص مستعداً نفسياً وجسدياً لتلقي اخلبر.
• الوقت واملكان مناسبان .
• ال يكون اخلبر السيء هو أول ما ننطق به ..
• يكــون البــدء بعــد الترحيــب بشــرح اهميــة الفحــص قبــل الــزواج ودوره بالكشــف املبكــر
عــن االمــراض بهــدف الوقايــة منهــا وحمايــة االبنــاء بــاذن اهلل (كلمــا كان الكشــف عــن
االمــراض مبكــرا كلمــا كان فــرص الشــفاء او تفــادي انتقالــه لألبنــاء اكبــر ) وتبــدأ
بإعالمــه بالنتائــج الســليمة (يشــعر متلقــي اخلدمــة بــان هنــاك شــيء غيــر طبيعــي
وتكــون نــوع مــن التهيئــة) ويف حــال عــدم استفســاره او مبادرتــه للــكالم ( البــدء علــى
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ســبيل املثــال ” ولكــن احــدى النتائــج غيــر مرضيــة او غيــر ســليمة ”----------
واالنتظــار قليــا حتــى يتــم اســتيعاب اجلملــة ---------
• ان تستخدم أقصر جملة تستطيع قولها ..
• ان تكون قريباَ منه لدعمه معنوياً

 باختصــار هنــاك  3مراحــل البــد مــن االخــذ بهــا عنــد ايصــال اخلبــر الســيء وهــياملرحلــة االولــى االســتعداد والتحضيــر اجليــد  -املرحلــة الثانيــة نقــل اخلبــر بالتدريــج
مــع مراقبــة واحتــواء ردات الفعــل التــي ميكــن ان تنجــم  -املرحلــة الثالثــة متابعــة
واســتكمال االجــراءات حســب كل حالــة واالنتهــاء مــن اجللســة .
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القسم التاسع

مقترح سيناريو
حول المشورة الطبية
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سيناريو حول المشورة الطبية قبل اجراء الفحص
ً
اوال  :سيناريو املشورة ألمراض الدم الوراثية قبل الفحص
ال بــد مــن اســتقبال الشــاب أو الفتــاة املقبلــون علــى الــزواج عنــد مدخــل العيــادة و الترحيب
بهــم واملباركــة لإلقبــال علــى الــزواج ،وبعــد ذلــك يقــوم املستشــار الطبــي بتقــدمي نفســة
كمــا يطلــب مــن املقبــل علــى الــزواج تعريــف نفســه أيض ـاً ،وبعــد ذلــك يطلــب مــن املقبــل
علــى الــزواج اجللــوس حيــث البــد ان يجلــس املستشــار الطبــي أمامــه بــدون حواجــز مثــل
طاولــة املكتــب.
• املستشار الطبي:
 السالم عليكم ومرحباً بك يف عيادة املشورة الطبية• املقبل على الزواج:
 يرد التحية• املستشار الطبي:
نحتاج نصف ساعة من وقتك ملناقشة أهداف الزواج الصحي إن أمكن ذلك.
• املقبل على الزواج:
 ميكنك ذلك• املستشار الطبي:
 يهــدف الــزواج الصحــي للحــد مــن بعــض األمــراض الوراثيــة مثــل األنيميــا املنجليــة والثالســيميا وبعــض األمــراض املعديــة مثــل التهــاب الكبــدي الوبائــي (ب/ج) ونقــص
املناعــة املكتســب (اإليــدز).
 هــل اتضــح لــك املطلــوب فحصــه قبــل الــزواج؟ (للتأكــد مــن الوضــوح ميكــن أن نطلــبمنــه أن يكــرر الرســالة).
• املقبل على الزواج:
 -نعم (للتأكد ميكن أن نطلب منه تكرار الرسالة).
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• املستشار الطبي:
حسناً سوف أقوم بشرح موجز عن كيفية انتقال هذه األمراض :
 األمــراض الوراثيــة :الوراثــة هــي انتقــال الصفــات الوراثيــة مــن األب و األم إلــى األبنــاءبحيــث يحمــل كل طفــل نصــف الصفــات الوراثيــة مــن األب والنصــف األخــر مــن األم،
مثــل الطــول والقصــر ولــون الشــعر والبشــرة ولــون العينني(.واضــح) ال ميكــن قياســها
( احتمــال خجــل املقبــل علــى الــزواج و يجعلــه يقــول نعــم ) ،يفضــل الطلــب منــه تكــرار
الرســالة.
 أنــا وأنــت وجميــع النــاس يحملــون مــن خمســة إلــى عشــرة أمــراض وراثيــة ،وهــذا يعنــيأن جميــع النــاس يحملــون أمــراض وراثيــة مختلفــة ويف نفــس الوقــت كمــا نــرى أن ليــس
جميــع النــاس مصابــون مبــرض وراثــي .ولكــن عندمــا يتــزوج شــخصني يحمــان مورثتــن
متشــابهتني يكــون نســبة احتمــال إجنــاب أطفــال مصابــن الربــع يف كل حمــل (شــكل )1
(واضــح) .لــذا ينصــح بعــدم الــزواج مــن شــخصني يحمــان مورثتــن متشــابهتني لتجنيــب
األطفــال واألســرة واملجتمــع مــن األمــراض الوراثية(.هــل توافقنــي).
• املستشار الطبي:
• هــل تبــن لــك مــن الشــرح ملــاذا يتــم الكشــف عــن األمــراض الوراثيــة قبــل الــزواج؟ (البــد
مــن التأكــد أن الشــخص املقبــل علــى الــزواج اســتوعب مــا مت شــرحه.
ثاني ًا  :سيناريو املشورة لألمراض املعدية
• املستشار الطبي:
تنتقــل األمــراض املعديــة مــن أشــخاص مصابــن أو حاملــي املــرض لألشــخاص الســليمني
بعــدة طــرق ،مثــل االتصــال اجلنســي نقــل الــدم أو األعضــاء أو اســتخدام املــواد الشــخصية
مثــل أمــواس احلالقــة مــن أشــخاص مصابــن أو حاملــي املرض(.واضــح)
سأذكر لك بعض الفوائد للكشف املبكر لألمراض املعدية:
 .1أثبتــت الدراســة أن  %95مــن املصابــون مبــرض اإليــدز لــم يعــرف إصابتهــم باملــرض إال
عــن طريــق فحــص عينــة الــدم.
 .2أثبتــت الدراســة أن  %90مــن املصابــون بالتهــاب الكبــد الوبائــي لــم يعــرف إصابتهــم
باملــرض إال عــن طريــق فحــص عينــة الــدم.
 .3التعرف على احلامل أو املصاب مبرض معدي مبكراً.
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 .4بدء العالج مبكراً أفضل من متكن املرض بعد تقدم السن.
 .5التأكــد مــن أن الــزوج الســليم لديــة مناعــة إذا كان الــزوج األخــر يحمــل التهــاب الكبــد
الوبائــي ,أو إعطائــه مناعــة.
 .6إمكانيــة اجلمــع بــن زوجــن يحمــان مــرض نقــص املناعــة وممارســة حيــاة زوجيــة
طبيعيــة.
 .7احلد من انتشار األمراض املعدية وسالمة األخرين من اإلصابة باملرض.
• املستشار الطبي:
هل ما مت شرحه بشكل واضح؟
• املقبل على الزواج:
 نعم (طلب من املقبل على الزواج تكرار الرسالة).• املستشار الطبي:
 ســوف اعطيــك هــذه املطويــة املشــروح فيهــا جميــع مــا تقــدم ذكــره ،أرجــو قراءتهــا كاملــةوســتجد رقــم العيــادة مكتــوب فيهــا عندمــا ترغــب عــن االستفســار عــن مــا مت شــرحة.
ســوف تســتغرق النتيجــة مــن يومــن وحتــى األســبوع ،وعندمــا يطلــب منــك إعــادة ســحب
عينــة الــدم فهــذا ال يعنــي أنــك مصــاب ،ولكــن قــد تكــون العينــة األولــى غيــر صاحلــة
نتيجــة عوامــل خارجيــة أو للتأكــد مــن نتيجــة التحليــل الســابقة .وعندمــا يطلــب منــك
مراجعــة املستشــار الطبــي فهــذا يعنــي أنــك حتتــاج لبعــض الوقــت ملناقشــة النتيجــة
واتخــاذ القــرار املناســب لــك ،وتأكــد دائم ـاً أن القــرار األخيــر لــك وللطــرف األخــر يف
الــزواج.
• املستشار الطبي:
 -شكراً حلضورك وأمتنى لك زواجاً سعيداً مع أبناء أصحاء.
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سيناريو حول المشورة الطبية بعد صدور النتائج
ً
اوال  :سيناريو املشورة بوجود عدم توافق نتيجة مرض وراثي
ال بــد مــن اســتقبال الشــاب او الفتــاة املقبلــن علــى الــزواج عنــد مدخــل العيــادة و الترحيــب
بهــم ،وبعــد ذلــك يقــوم املستشــار الطبــي بتقــدمي نفســه كمــا يطلــب مــن املقبــل علــى الــزواج
التعريــف بنفســه أيضـاً ،وبعــد ذلــك يطلــب مــن اجللــوس (حيــث البــد ان يجلــس املستشــار
الطبــي أمامــه بــدون حواجــز مثــل طاولــة املكتــب).
• املستشار الطبي
 السالم عليكم ومرحباً بك يف عيادة املشورة الطبية املقبل على الزواج يرد التحية• املستشار الطبي
 نحتاج نصف ساعة من وقتك ملناقشة سبب طلب زيارتك إن أمكن ذلك.• املقبل على الزواج
 ميكنك ذلك• املستشار الطبي
 سبق وأن ُشرح لك عن بعض األمراض الوراثية وطرق انتقالها هل هذا صحيح؟• املقبل على الزواج
 نعم• املستشار الطبي
 حســناً تبــن مــن نتيجــة الفحــص أنــك ســليم ولكــن حتمــل مــرض وراثــي (يســميه)ويعطــى الشــاب أو الفتــاة وقــت الســتيعاب النتيجــة ،واالســتعداد لــردة الفعــل ،وعندمــا
يهــدأ يوجــه املستشــار الطبــي نظــره لعــن الشــاب أو الفتــاة قائــا ً:أعتقــد أن النتيجــة
غيــر ســارة ،أليــس كذلــك؟!
• املقبل على الزواج
 -نعم
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• املستشار الطبي
 هــل بإمكانــي أن أشــرح لــك مــاذا تعنــي هــذه النتيجــة أم تفضــل أن نؤجــل الشــرح ملوعــدأخر؟
• املقبل على الزواج
 اآلن من فضلك.• املستشار الطبي
 سأقوم بشرح لك ماذا يعني حامل املرض الوراثي: يعتقــد البعــض بــأن (ناقلــي املــرض الوراثــي) مصابــن باملــرض بشــكل بســيط  ،أو انهــمليســوا أصحــاء بالكامــل وهــذا االعتقــاد غيــر صحيــح .الناقــل أو احلامــل للمــرض هــو
شــخص ســليم ولكنــه يحمــل طفــرة جينيــة وراثيــه ملــرض وراثــي معــن ،ولذلــك فــإن
تعبيــر ناقــل أو حامــل املــرض يقتصــر علــى األشــخاص الذيــن لديهــم خطــورة أو احتمــال
نقلهــم املــرض الوراثــي للجيــل القــادم وذلــك عنــد الــزواج مــن شــخص يحمــل نفــس
املــرض .ولكــن عنــد زواجهــم مــن شــخص ال يحمــل نفــس املــرض فــإن أطفالهــم ال
يصابــون بنفــس املــرض الوراثــي أنظــر لهــذا املجســم ( صــورة كيفيــة انتقــال األمــراض
املتنحيــة).
 عنــد وجــود خلــل يف إحــدى النســختني القادمــة مــن األب أو األم فــإن الســليمة تقــوممقــام الغيــر ســليمة أي يكــون الشــخص حامــل للمــرض مثــل حالتــك وحالــة خطيبتــك،
أمــا عنــد خلــل يف كال النســختني أى النســخة التــي ال تعمــل القادمــة منــك ومــن خطيبتك
فيحــدث بذلــك عطــل يف تلــك املورثــة وتكــون فرصــة ظهــور املــرض يف أبنائــك %25يف
كل حمــل .واحتمــال أن يكــون األطفــال ناقلــي املــرض مثــل األبويــن  %50يف كل حمــل
وكذلــك واحتمــال أن يكــون األطفــال غيــر ناقلــن املورثــة  %25يف كل حمــل علــى ســبيل
املثــال مــرض ( تســمى املــرض الــذي يحملــه ).
 ال تنســى عزيــزي أن الهــدف مــن الــزواج هــو االســتقرار وأن وجــود طفــل معــاق يلغــيهــذا االســتقرار ،الكثيــر مــن اآلبــاء يعانــون مــن مشــاكل نفســية و اجتماعيــه نتيجــة
وجــود طفــل معــاق يف العائلــة .ســوف أســتعرض لــك شــريط فيديــو حقيقــي عــن كيفيــة
معانــاة الطفــل املعــاق ووالديــه.
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• املستشار الطبي
 هل كان الشرح واضح• املقبل على الزواج
 نعم• املستشار الطبي
 قــد ال ميكنــك اســتيعاب مــا شــرح لــك ومــا شــاهدته ,لــذا ســوف أعطيــك هــذه املطويــةملراجعــة مــا مت شــرحه وســوف يكــون لنــا لقــاء يف األســبوع املقبــل التخــاذ القــرار األخيــر
يف موضــوع زواجــك.
اللقاء األخير:
• املستشار الطبي
 السالم عليكم ومرحباً بك يف عيادة املشورة الطبية• املقبل على الزواج
 يرد التحية• املستشار الطبي
 هل هناك أي سؤال أو استفسار عن ما سبق شرحه ؟• املقبل على الزواج (يف حالة االقتناع بعدم الزواج)
 أنا مقتنع من نصيحتك وأرغب بعدم الزواج.• املستشار الطبي
 هــذا قــرارك ويــدل علــى وعيــك ،وامتنــى لــك التوفيــق يف املســتقبل .الرجــاء االتصــالبــي الحقــا وســتجدني ســعيداً لإلجابــة عــن أي ســؤال.
• املقبل على الزواج (يف حالة اإلصرار على الزواج)
 نشــكرك علــى تقــدمي النصيحــة ،ولكنــي فكــرت كثيــراً وأنــا مؤمــن بالقضــاء والقــدروســوف يتــم الــزواج.
• املستشار الطبي
 -هــذا قــرارك ،ولكــن انصحــك عندمــا تفكــر يف اإلجنــاب فالبــد مــن مراجعــة املستشــار
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الوراثــي ملناقشــة طــرق تفــادي إجنــاب طفــل معــاق بواســطة التقنيــات احلديثــة وهــذه
املطويــة تشــرح لــك بعــض التقنيــات احلديثــة( .لــو أمكــن وضــع أســماء للمراكــز التــي
تقــدم هــذه اخلدمــات املطــورة ).
ثاني ًا  :سيناريو املشورة بوجود مرض معدي
• املستشار الطبي
 نحتاج نصف ساعة من وقتك ملناقشة سبب طلب زيارتك إن أمكن ذلك.• املقبل على الزواج
 ميكنك ذلك• املستشار الطبي
 سبق وأن ُشرح لك عن بعض األمراض املعدية وطرق انتقالها هل هذا صحيح؟• املقبل على الزواج
 نعم• املستشار الطبي
 حســناً تبــن لنــا مــن نتيجــة الفحــص أنــك ســليم ولكــن حتمــل مــرض التهــاب الكبــدالوبائي/نقــص املناعــة املكتســب(يعطى الشــاب والفتــاة وقــت الســتيعاب النتيجــة،
والنظــر لــردة الفعــل ,كمــا يجــب علــى املستشــار أن يتهيــأ لــردة فعــل املقبــل علــى الــزواج
فمث ـ ً
ا يقــف معــه إذا وقــف ويتــرك مســافة بينــه وبــن املقبــل علــى الــزواج الــذي قــد
يتصــرف بعدائيــة بســبب الغضــب أو احلــزن  ,يضــع مناديــل أمــام املقبــل علــى الــزواج
إذا بــدأ بالبــكاء وال يحــاول إيقافــه ،وعندمــا يهــدأ تكــون نظــرة املستشــار الطبــي موجهــه
لعــن الشــاب أو الفتــاة ويقــول :أعتقــد بــأن النتيجــة غيــر ســارة ،أليــس كذلــك؟
• املقبل على الزواج
 نعم• املستشار الطبي
 هل أشرح لك ماذا تعني هذه النتيجة أم تفضل أن نؤجل الشرح ملوعد أخر؟• املقبل على الزواج
 -اآلن من فضلك
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• املستشار الطبي
 ســبق وأن ُشــرح لــك كيفيــة انتقــال األمــراض املعديــة ،أي أن هــذه األمــراض تنتقــل مــنشــخص ألخــر بعــدة طــرق ،مثــل اجلمــاع أو نقــل الــدم أو نقــل األعضــاء أو اســتخدام
أدوات شــخص مصــاب أو حامــل للمــرض املعــدي ،أي أنــه ميكــن أن ينتقــل لــك هــذا
املــرض بإحــدى هــذه الطــرق أو بأخــرى.
• املستشار الطبي
 (يف حالــة التهــاب الكبــد الوبائــي) ال يعنــي أنــك حتمــل هــذا املــرض هــو نهايــة املطــاف،هنــاك كمــا ســبق و شــرح لــك أو قــرأت مــن املطويــة عــدة فوائــد.
 التعرف على نوعية املرض مبكراً. بدء العالج مبكراً أفضل من متكن املرض بعد تقدم السن. التأكد أن الزوج السليم لدية مناعة إذا كان الزوج األخر يحمل التهاب الكبد (ب) احلد من انتشار األمراض املعدية وسالمة األخرين من اإلصابة باملرض.• املستشار الطبي
 هل توافقني مبا سبق ذكره• املقبل على الزواج
 نعم• املستشار الطبي
 البعــض يطلــب مــن املستشــار الطبــي نقــل هــذه املعلومــات للطــرف األخــر ،والبعــضيطلــب اإلنتظــار لوقــت الحــق.
• املقبل على الزواج
 ال مانع من تبليغ الطرف األخر.• املستشار الطبي
 حســناً ســوف أقــوم بنقــل هــذه املعلومــة  ،لــذا ففــي املرحلــة املقبلــة ســوف أقــومباخلطــوات التاليــة:
 .طلب الزيارة من خطيبتك لعيادة املشورة الطبية
 .مناقشة خطيبتك باملرض الذي حتمله
 .التأكد من أن خطيبتك لديها مناعة ضد املرض الذي حتمله التهاب الكبد (ب)

78

• املستشار الطبي
 هل ماتقدم ذكره واضح ؟ هل تريد نقل أي معلومة اخرى خلطيبتك ؟ هل لديك أسئلة أخرى ؟• املقبل على الزواج
 شكراً وسوف أنتظر الردمقابلة الطرف الثاني
• املستشار الطبي
 مرحباً بك يف عيادة املشورة الطبية• املقبل على الزواج
 يرد التحية• املستشار الطبي
 نحتاج نصف ساعة من وقتك ملناقشة نتيجة التحليل خلطيبك إن أمكن ذلك.• املقبل على الزواج
 ميكنك ذلك• املستشار الطبي
 يهــدف الــزواج الصحــي للحــد مــن بعــض األمــراض الوراثيــة وبعــض األمــراض املعديــةمثــل التهــاب الكبــد الوبائــي (ب/ج) ونقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) .هــل اتضــح لــك
املطلــوب فحصــة قبــل الــزواج.
• املقبل على الزواج
 نعم• املستشار الطبي
 يف حالة التهاب الكبد الوبائي (ب) كما سبق وأن ُشرح لك كيفية انتقال التهاب الكبد الوبائي ،وكيفية الوقاية منه. -ينتقــل التهــاب الكبــد (ب ) مــن شــخص ألخــر بعــدة طــرق ومنهــا اجلمــاع ،وميكــن الوقايــة
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منــه عندمــا يكــون الشــخص اآلخــر لديــة مناعــة ضــد هــذا املــرض عــن طريــق اللقــاح.
 ان نسبة انتقال التهاب الكبد الوبائي (ب) تكون سبعة يف كل عشرة الف شخص . لــذا ال بــد مــن أخــذ اللقــاح قبــل الــزواج مــن شــخص يحمــل التهــاب الكبــد (ب) ولهــذاالســبب طلــب منــك املجــي.
 تــدل نتيجــة الفحــص الطبــي أن (فــان) يحمــل فيــروس التهــاب الكبــدي (ب) ،لــذا البــدمــن التأكــد أنــك حتمــل املناعــة ضــد هــذا الفيــروس املعــدي.
يف حالة التهاب الكبد (ج)
 كما سبق ُشرح لك كيفية انتقال التهاب الكبد الوبائي ،وكيفية الوقاية منه. ينتقــل التهــاب الكبــد (ج) مــن شــخص ألخــر بعــدة طــرق ومنهــا اجلمــاع ،وميكــن الوقايــةمنــه عنــد بــدء معاجلــة الشــخص يف وقــت مبكــر.
 نســبة انتقــال التهــاب الكبــد ج مــن شــخص ألخــر ضئيلــة (واحــد مــن كل عشــرة االفشــخص حامــل ينقــل املــرض لشــخص الســليم.
 لــذا ال بــد مــن احلــرص لبــدء عــاج أي شــخص يحمــل التهــاب الكبــد (ج) لضمــان عــدمانتقالــه لشــخص أخــر ولهــذا الســبب طلــب منــك املجــي.
 تــدل نتيجــة الفحــص الطبــي أن (فــان) يحمــل فيــروس التهــاب الكبــدي (ج) ،لــذا البــدمــن تشــجيع فــان البــدء يف العــاج وســيتم احالتكمــا إلــى عيــادة الطــب الوقائــي مــن
أجــل اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والضروريــة لكمــا.
• املستشار الطبي
 ســوف يتــرك األمــر لــك التخــاذ قــرارك ولكــن البــد مــن إحضــار شــهادة التطعيــم قبــلعقــد الــزواج يف اجللســة القادمــة (يف حالــة التهــاب الكبــد (ج) ال يطلــب مــن املقبــل علــى
الــزواج إحضــار اللقــاح إال إذا مت إيجــاد لقــاح يف املســتقبل) وذلــك ملصلحــة اجلميــع،
وملعرفــة املزيــد عــن هــذا املــرض والوقايــة منــه أقــرأ هــذه املطويــة.
• املستشار الطبي
 هل هناك أي استفسار عن ما مت مناقشته؟• املقبل على الزواج
 -ال
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يف حالة مرض اإليدز
• املستشار الطبي
سبق ُشرح لك كيفية انتقال االمراض املعدية ،وكيفية الوقاية منها هل هذا صحيح؟
• املقبل على الزواج
 نعم• املستشار الطبي
 حســناً تبــن لنــا مــن نتيجــة الفحــص أنــك ســليم ولكــن حتمــل مــرض نقــص املناعــة(اإليــدز)( .يعطــى الشــاب وقــت الســتيعاب النتيجــة ،والنظــر لــردة الفعــل ،وعندمــا يهــدأ
يقــول املستشــار أنــا أعتقــد أن النتيجــة غيــر ســارة ،اليــس كذلــك؟ )
• املقبل على الزواج
 نعم• املستشار الطبي
 هل تريد أن أشرح لك ماذا تعني هذه النتيجة أم تريد أن تؤجل الشرح ملوعد اخر؟• املقبل على الزواج
 اآلن من فضلك• املستشار الطبي
 أن هــذه األمــراض تنتقــل مــن شــخص ألخــر بعــدة طــرق ،مثــل اجلمــاع أو نقــل الــدم أونقــل األعضــاء أو اســتخدام أدوات شــخص مصــاب أو حامــل للمــرض املعــدي ،أي ميكــن
أن ينقــل لــك هــذا املــرض بإحــدى هــذه الطــرق أو بأخــرى.
• املستشار الطبي
 ال يعنــي أنــك حتمــل هــذا املــرض هــو نهايــة املطــاف ،هنــاك كمــا ســبق وأن شــرح لــك أوقــرأت مــن املطويــة عــدة فوائــد للفحــص .
 التعرف على نوعية املرض مبكراً. بدء العالج مبكراً أفضل من متكن املرض بعد تقدم السن. إمكانية الزواج من شخص أخر يحمل فيروس نقص املناعة. -أثبتــت بعــض الدراســات إمكانيــة إجنــاب أطفــال ال يحملــون فيــروس نقــص املناعــة مــن

81

والديــن يحمــان هــذا الفيــروس ،ولكــن حتــت إشــراف طبــي.
 احلد من انتشار ها وسالمة األخرين من اإلصابة باملرض.• املستشار الطبي
 هل توافقني مبا سبق ذكره.• املقبل على الزواج
 نعم• املستشار الطبي
 ســيتم احالتــك إلــى عيــادة الطــب الوقائــي او عيــادة مكافحــة االيــدز مــن أجــل اتخــاذاإلجــراءات الالزمــة والضروريــة لــك.
• املقبل على الزواج
 ال أُريد إبالغ أحد• املستشار الطبي
 -سيبقى هذا بيننا.

مالحظة:
 عند االصرار على الزواج يف جميع احلاالت االيجابية (ماعدا االيدز)يتم اعطاء شهادة الفحص بعد التوقيع على االقرار والتعهد بانه تلقى
املشورة وانه سيتبع كافة التعليمات املعطاة له.
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القسم العاشر

شهادات الفحص
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شهادات الفحص
متنح بعيادات املشورة الطبية نوعني من الشهادات :
ً
اوال  :شهادة التوافق
 اذا كان احــد االطــراف حامــا او مصابــا بأحــد أمــراض الــدم املشــمولة بالبرنامــجوالطــرف االخــر ســليما
 اذا كان احد االطراف اوكالهما مصابان بأحد االمراض املعدية املشمولة بالبرنامجثاني ًا  :شهادة عدم التوافق
 اذا كان طرفــا العقــد مصابــان او حامــان للمــرض او احدهمــا مصــاب واآلخــر حامــلللمــرض وذلــك بالنســبة ألمــراض الــدم املشــمولة بالبرنامــج .

ﺷﮭﺎدات ﻓﺣص اﻟزواج اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﺑﻌﯾﺎدة اﻟﻣﺷورة اﻟوراﺛﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ

ﺷﮭﺎدة ﻋدم ﺗواﻓق

ﺷﮭﺎدة ﺗواﻓق

ﺗﻌطﻰ ﻓﻘط ﻷﻣراض اﻟدم اﻟوراﺛﯾﺔ
qاﻟطرﻓﺎن ﺣﺎﻣﻼن ﻟﻠﻣرض
qاﻟطرﻓﺎن ﻣﺻﺎﺑﺎن ﺑﺎﻟﻣرض
qاﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﻣرض واﻵﺧر ﺣﺎﻣل ﺑﮫ

ﺗﻌطﻰ ﻷﻣراض اﻟدم اﻟوراﺛﯾﺔ اذا ﻛﺎن :
qاﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻣﺻﺎب/ﺣﺎﻣل واﻵﺧر ﺳﻠﯾم
ﺗﻌطﻰ ﻻﻟﺗﮭﺎب ﻛﺑدي ب و ج اذا ﻛﺎن :
 qاﻟطرﻓﺎن ﻣﺻﺎﺑﺎن  /ﺣﺎﻣﻼن ﻟﻠﻣرض
 qاﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻣﺻﺎب/ﺣﺎﻣل واﻵﺧر ﺳﻠﯾم
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مالحظة:
تمنح شهادة الفحص

يف جميع احلاالت وعند إصرار الطرفني على الزواج ولكن بعد إجراء
املشورة الطبية والقيام بكامل اإلجراءات األخرى املطلوبة يف كل
حالة على حدة .
ال تمنح شهادة الفحص

يف احلالة املكتشف لديها ( )HIVويتم اإلحالة إلى عيادة الطب الوقائي
أو عيادة مكافحة االيدز يف املنطقة أو احملافظة من اجل متابعة
واستكمال اإلجراءات الالزمة املتبقية لديهم.
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القسم احلادي عشر

عيادة المشورة الطبية
والعاملون بها
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عيادة املشورة الطبية والعاملون بها
بهــدف جنــاح املشــورة وحتقيــق اهدافهــا البــد مــن وجــود فريــق عمــل بتوصيــف وظيفــي
واضــح مكــون مــن :
 طبيب (بأحد االختصاصات الواردة سابقاً ) سكرتاريا /ممرضة  /اخصائية اجتماعيةمهام طبيب عيادة املشورة
 االلتزام بالقرارات الصادرة عن إدارة البرنامج يف الوزارة واملنسق باملنطقة . حسن استقبال املقبلني على الزواج وااللتزام بسرية وخصوصية عملية املشورة التأكد من شخصية املقبل على الزواج واخذ البصمة تقدمي املشورة الطبية وإحالة احملتاجني للرعاية واملتابعة التأكد من تسجيل كافة البيانات يف السجالت وأوراق اإلحالة وشهادات الفحص رفع احتياجات عيادة املشورة الى املنسق تزويد مدير املركز بالتقارير اإلحصائية شهريا وكلما دعت احلاجة التأكد من سالمة التجهيزات املتعلقة بالربط الشبكي . التأكد من أرشفة وحفظ البيانات لضمان سالمتها االهتمام بحسن املظهر مع وضع اللوحة االسمية على الصدر اإلجابة عن استفسارات اإلدارة والعاملني وطريف املشورة وفق ما تقتضيه املصلحةالعامةمهام سكرتاريا /ممرضة /اخصائية اجتماعية عيادة املشورة
 االلتزام بالقرارات الصادرة عن إدارة البرنامج يف الوزارة واملنسق باملنطقة حسن استقبال املقبلني على الزواج وااللتزام بسرية وخصوصية عملية املشورة التأكد من شخصية املقبل على الزواج واخذ البصمة مساعدة طبيب عيادة املشورة بتنظيم وثيقة اإلحالة وتسليم شهادة الفحص رفع حتياجات مستلزمات عيادة املشورة مع طبيب املشورة ومتابعتها اإلجابة عن استفسارات املقبلني على الزواج وفق ما تقتضيه املصلحة العامة احملافظة على سالمة كافة التجهيزات مبا فيها الربط الشبكي -االهتمام بحسن املظهر مع وضع اللوحة االسمية على الصدر
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القسم الثاني عشر

مسار المقبل على الزواج
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مسار املقبل على الزواج
Healthy	
  marriage	
  program
Person
Lab . Result
HIV

HBV - HCV

Medical
counseling

Referral To Preventive Med Clinic /
Hematology If Need

According To
Recommendation

According to Recommendation

Marry To HIV
Case

Compatible/ Incompatible
certificate Issue

under medical
Follow

According To Case

Certificate issue

No disease

Medical counseling

Referral To HIV
Clinic

Compatible
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Sickle Cell Anemia Thalasimia

Reception
Sector

compatible
certificate Issue

Healthy	
  marriage	
  Healthy	
  
programmarriage	
  program

ﺣﺎﻟﺔ ﺍاﻟﺘﻬﮭﺎﺏب ﻛﺒﺪﻱي ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍاﻟﺘﻬﮭﺎﺏب ﻛﺒﺪﻱي ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ
	
   HEPATITIS
	
   B/C

	
   HEPATITIS
	
   B/C

	
   MEDICAL	
  COUNCILLING
	
   MEDICAL	
  COUNCILLING

	
   REFERRAL	
  TO
	
   REFERRAL	
  TO
	
   	
  PRIVENTIVE	
  MEDICAL	
  
	
   	
  PCRIVENTIVE	
  
LINIC
MEDICAL	
  CLINIC

HEPATITIS	
  	
  	
  	
  C

HEPATITIS	
  
HEPATITIS	
  
	
  	
  	
  C
	
  	
  	
  	
  	
  	
  B

	
  

	
  

	
  

MEDICAL	
  
FOLLOW

PATIENT

PARTNER
	
   PATIENT

HEPATITIS	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  B

PARTNER

	
   	
  	
  	
  VACCINATION
	
   	
  	
  	
  VACCINATION
MEDICAL	
  
-‐	
  FIRST	
  
	
  
D
OSE
-‐	
  FIRST	
  	
  DOSE
FOLLOW
-‐	
  COMMETMENT	
  TO	
  C-‐	
  ONTINU
COMMETMENT	
  TO	
  CONTINU

	
   COMPATIBLE	
  	
  CERTIFICATE	
  
	
   COMPATIBLE	
  
	
  ISSUE 	
  CERTIFICATE	
  	
  ISSUE
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Healthy	
  marriage	
  program

 مكتشفةHIV حالة
 ﻣﻜﺘﺸﻔﺔHIV ﺣﺎﻟﺔ
HIV

	
   MEDICAL	
  COUNCILLING

Referral	
  To	
  HIV	
  Clinic/discrete
OR
	
   	
  PRIVENTIVE	
  MEDICAL	
  CLINIC
According	
  To	
  Recommendation

	
   Marry	
  To	
  HIV	
  Case
under	
  	
  medical	
  Follow

	
   COMPATIBLE	
  	
  CERTIFICATE	
  	
  ISSUE
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القسم الثالث عشر

اهم االنجازات
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انجازات البرنامج التوعوية
ً
أوال:
ان االدارة العامــة ملكافحــة االمــراض الوراثيــة واملزمنــة لــم تألــو جهــدا يف القيــام بواجبهــا يف
تثقيــف املجتمــع بكافــة اطيافــه للوقايــة مــن االمــراض واحلــد مــن انتشــارها بــن افــراده فنجــد
انهــا :
 قامــت بإعــداد برامــج تدريبيــة مكثفــة موجهــة للعاملــن علــى مســتوى املناطــق واحملافظــاتللنهــوض بهــم وإعدادهــم اعــدادا جيــدا حيــث تعقــد دورات باالســتعانة بخبــراء واستشــاريني
نفســيني ومتخصصــن يف املشــورة الطبيــة لرفــع كفــاءة العاملــن يف البرنامــج ومواكبــة التطــور
العاملــي يف هــذا املجــال  .مبعــدل  6-4دورات /ســنة
 تكثيف الزيارات امليدانية لعيادات املشورة الطبية املتواجدة مبراكز الفحص لقاءات دورية لطالب وطالبات اجلامعات واملعاهد يف مختلف املناطق دورات تدريبية ملاذوني عقود االنكحة -املشاركة باالنشطة العلمية واملؤمترات واملناسبات املخصصة لالمراض املشمولة بالبرنامج.
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ثانيا:
لم تقف الرســالة التوعوية عند منســوبي وزارة الصحة فحســب بل تعدتها لتصل وتالمس
باقــي افــراد املجتمــع وذلــك مــن خــال املؤسســات احلكوميــة ذات العالقــة مبوضــوع الــزواج
 ,ومــن هــذه املؤسســات وزارة العــدل متمثلــة يف االدارة العامــة ملأذونــي العقــود واالنكحــة
فقــد متــت املشــاركة ووضــع برنامجــا تدريبيــا خاصــا وموجهــا لفئــة املأذونــن لتدريــب مــا
يربــو علــى  3000مــأذون للمســاهمة يف ايصــال هــذه الرســالة الســامية ألفــراد املجتمــع
وذلــك بإعطائهــم بعــض املعلومــات عــن االمــراض املشــمولة بالبرنامــج وكيفيــة انتقالهــا
والوقايــة منهــا والتعــرف علــى شــكل الشــهادة الصــادرة مــن مراكــز الفحــص وهــل هــي
توافــق او عــدم توافــق بطريقــة مبســطة يســهل علــى اجلميــع اســتيعابها .
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ثالثا :
يقــوم البرنامــج بتنفيــذ حمــات توعويــة ولقــاءات مــع طــاب وطالبــات املعاهــد واجلامعات
مبناطــق ومحافظــات اململكــة وذلــك بالتنســيق مــع منســقي برنامــج الــزواج الصحــي
بتلــك املناطــق لنشــر ثقافــة الفحــص الطبــي قبــل الــزواج حيــث يتــم تســليط الضــوء
علــى اهميــة الفحــص وأهميــة االلتــزام بنتائــج املشــورة الطبيــة مــن وجهــة نظــر طبيــة
وشــرعية واجتماعيــة ونفســية مبشــاركة رجــال الديــن ومختصــن بالصحــة النفســية
واستشــاريني امــراض الــدم واألمــراض املعديــة باإلضافــة الــى مختصــن يف االسترشــاد
الوراثــي وأطبــاء املشــورة .

رابع ًا:
وســيتم توســيع العمليــة التدريبيــة والتوعويــة لتشــمل منســوبي القطاعــات األخــرى
كالشــؤون اإلجتماعيــة واإلســامية واإلعــام والثقافــة والتربيــة والتعليــم.
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آيات وأحاديث وأقوال مأثورة حول المشورة
 .1قال اهلل تعالى َ ( :وأَم ُر ُهم ُشو َرى بَينَ ُهم) الشورى ( )38صدق اهلل العظيم
مر) آل عمران (  ) 159صدق اهلل العظيم
 .2قال اهلل تعالى َ ( :و َش ِاور ُهم ِف األَ ِ
 .3قــال صلــى اهلل عليــه وســلم (مــا خــاب مــن اســتخار ,وال نــدم مــن استشــار ,وال افتقــر
مــن اقتصــد)
 .4قــال احلســن  :النــاس ثالثــة فرجــل رجــل ورجــل نصــف رجــل ورجــل ال رجــل .فأمــا
الرجــل الرجــل فــذو الــرأي واملشــورة .وأمــا الرجــل الــذي هــو نصــف رجــل فالــذي لــه
رأي وال يُشــاور .وأمــا الرجــل الــذي ليــس برجــل فالــذي ليــس بــه رأي وال يُشــاور.
 .5قال املنصور لولده :خذ عن اثنتني :ال تقل يف غير تفكير ,وال تعمل بغير تدبير.
 .6قال الفضل :املشورة فيها بركة وإني ألستشير حتى هذه احلبشية األعجمية.
 .7قــال إعرابــي ال مــال أوفــر مــن العقــل ,وال فقــر أعظــم مــن اجلهــل ,وال ظهــر أقــوى مــن
املشورة.
 .8قيل :من بدأ باالستخارة وثنى باالستشارة فحقيق أن ال يخيب رأيه.
 .9قال علي رضي اهلل عنه :خاطر من استغنى برأيه.
 .10إذا بلغ الرأي املشورة فاستعن بحزم ناصح أو نصيحة حازم
 .11املستشير معان واملستشار مؤمتن
 .12املشورة راحة لك وتعب لغيرك
 .13املشورة عني الهداية
 .14املشورة لقاح العقول
 .15أول احلزم املشورة
 .16وعند جهينة اخلبر اليقني!
 .17شاور يف أمرك الذين يخشون اهلل
 .18شاور لبيباً وال تعصه
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القسم الرابع عشر

النماذج المستخدمة
بعيادة المشورة
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kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health

اململكة العربية السعودية
وزارة الصحة
مديرية الشؤون الصحية

ﺍاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺳﻌﻭوﺩدﻳﯾﺔ

Arabia	
  

kingdom	
  of	
  Saudi	
  

الرمز /الرقم :

املنطقة  /احملافظة
	
  

..................................
ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺻﺣﺔ

..................................

Ministry	
  of	
  Health	
  	
  	
  	
  	
  

مستشفى/مركز

.........................................
ﻣﺩدﻳﯾﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺷﺅؤﻭوﻥن ﺍاﻟﺻﺣﻳﯾﺔ

التاريخ :

/

/

14هـ

ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ :

/

/

14ﻫﮬﮪھـ

ﺍاﻟﺭرﻣﺯز /ﺍاﻟﺭرﻗﻡم .............................. :

ﺍاﻟﻣﻧﻁطﻘﺔ  /ﺍاﻟﻣﺣﺎﻓﻅظﺔ

تقرير الفحص قبل الزواج

ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ/ﻣﺭرﻛﺯز

ﺗﻘﺭرﻳﯾﺭر ﺍاﻟﻔﺣﺹص ﻗﺑﻝل ﺍاﻟﺯزﻭوﺍاﺝج
ﺍاﻻﺳﻢ

ﺍاﻷﺏب

ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﺍاﻟﺠﺪ

ﺍاﻟﻌﻨﻮﺍاﻥن:

ﺍاﻟﻌﻤﺮ

ﺍاﻟﺠﻨﺲ

ﺍاﻟﻤﺪﻳﯾﻨﺔ:

ﺍاﻟﻬﮭﺎﺗﻒ:

ﺍاﻟﺴﺠﻞ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ:

ﺍاﻟﺠﻮﺍاﻝل:

ﻓﺣﺹص ﺍاﻷﻣﺭرﺍاﺽض ﺍاﻟﻣﻌﺩدﻳﯾﺔ  ) :ﻧﻘﺹص ﺍاﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺍاﻟﻣﻛﺗﺳﺏب ,ﻭو ﺍاﻟﺗﻬﮭﺎﺏب ﺍاﻟﻛﺑﺩد ﺍاﻟﻭوﺑﺎﺋﻲ ﺏب/ﺝج (:
 £ﻣﺻﺎﺏب  £ﺳﻠﻳﯾﻡم
 £ﻣﺻﺎﺏب  £ﺳﻠﻳﯾﻡم
 £ﻣﺻﺎﺏب  £ﺳﻠﻳﯾﻡم

ﻧﻘﺹص ﺍاﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺍاﻟﻣﻛﺗﺳﺏب :
ﺍاﻟﺗﻬﮭﺎﺏب ﺍاﻟﻛﺑﺩد ﺍاﻟﻭوﺑﺎﺋﻲ )ﺏب(:
ﺍاﻟﺗﻬﮭﺎﺏب ﺍاﻟﻛﺑﺩد ﺍاﻟﻭوﺑﺎﺋﻲ )ﺝج(:

ﺍاﺳﻡم ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب ................…………………… :ﺍاﻟﺗﻭوﻗﻳﯾﻊ ................ :ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ:
14ﻫﮬﮪھــ
ﻓﺣﺹص ﺍاﻷﻣﺭرﺍاﺽض ﺍاﻟﻭوﺭرﺍاﺛﻳﯾﺔ) :ﺍاﻷﻧﻳﯾﻣﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻣﻧﺟﻠﻳﯾﺔ ,ﻭو ﺍاﻟﺛﻼﺳﻳﯾﻣﻳﯾﺎ( :
£	
  	
   	
  	
  	
  

ﻣﺗﻭوﺍاﻓﻕق

£

ﻏﻳﯾﺭر ﻣﺗﻭوﺍاﻓﻕق ﺑﺳﺑﺏب ﻭوﺟﻭوﺩد:

/

/

 £ﺍاﻷﻧﻳﯾﻣﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻣﻧﺟﻠﻳﯾﺔ  £ﺍاﻟﺛﻼﺳﻳﯾﻣﻳﯾﺎ
Diagnosis:

......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

ﺍاﺳﻡم ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺏب ................…………………… :ﺍاﻟﺗﻭوﻗﻳﯾﻊ ................ :ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ:
14ﻫﮬﮪھــ
ﺇإﻗﺭرﺍاﺭر ﻟﻠﺣﺎﻻﺕت ﺍاﻟﻣﻭوﺟﺑﺔ:

 £ﺃأﻭوﺍاﻓﻕق ﻋﻠﻰ ﺇإﺑﻼﻍغ ﺍاﻟﻁطﺭرﻑف ﺍاﻵﺧﺭر ﺑﻧﺗﻳﯾﺟﺔ ﺍاﻟﻔﺣﻭوﺻﺎﺕت ﺍاﻟﻣﺧﺑﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ.
 £ﺃأﻭوﺍاﻓﻕق ﻋﻠﻰ ﺇإﺗﻣﺎﻡم ﺍاﻟﺯزﻭوﺍاﺝج ﻭو ﺷﺭرﺡح ﻟﻧﺎ ﻁطﺑﻳﯾﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍاﻟﻔﺣﻭوﺻﺎﺕت ﻭو ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﮭﺎ ﺑﻌﻳﯾﺩدﺓة ﺍاﻟﻣﺩدﻯى.
ﺍاﻻﺳﻡم ......................................................... :ﺍاﻟﺗﻭوﻗﻳﯾﻊ ....................... :ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ:
ﺇإﻗﺭرﺍاﺭر ﻭوﻟﻲ ﺃأﻣﺭر ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﻁطﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇإﺻﺎﺑﺔ ﺍاﻟﺷﺎﺏب ﺑﺄﻱي ﻣﻥن ﺍاﻷﻣﺭرﺍاﺽض ﺍاﻟﻭوﺭرﺍاﺛﻳﯾﺔ ﺃأﻭو ﺍاﻟﻣﻌﺩدﻳﯾﺔ.
ﺍاﺳﻡم ﺍاﻟﻭوﺍاﻟﻲ ................................................... :ﺍاﻟﺗﻭوﻗﻳﯾﻊ ...................... :ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ:

/

/

/
/

/

14ﻫﮬﮪھـ
/

14ﻫﮬﮪھـ

ﺍاﻟﻣﺭرﻓﻘﺎﺕت:

 £ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍاﻟﻔﺣﻭوﺻﺎﺕت ﺍاﻟﻁطﺑﻳﯾﺔ ﺍاﻟﻣﺧﺑﺭرﻳﯾﺔ.

 £ﺻﻭوﺭرﺓة ﻣﻥن ﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻔﺣﺹص ﻗﺑﻝل ﺍاﻟﺯزﻭوﺍاﺝج
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kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health

اململكة العربية السعودية
وزارة الصحة
مديرية الشؤون الصحية
ﺍاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺳﻌﻭوﺩدﻳﯾﺔ

املنطقة Arabia	
  /
احملافظة

kingdom	
  
of	
  Saudi	
  
الرقم :
الرمز/

..................................

..................................

ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺻﺣﺔ

Ministry	
  of	
  Health	
  	
  	
  

مستشفى/مركز
	
  	
  	
  
ﻣﺩدﻳﯾﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺷﺅؤﻭوﻥن ﺍاﻟﺻﺣﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﻣﻧﻁطﻘﺔ  /ﺍاﻟﻣﺣﺎﻓﻅظﺔ
ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ/ﻣﺭرﻛﺯز

التاريخ :

.........................................

/

/

14هـ

شهادة التوافق

ﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة ﻋﺩدﻡم ﺍاﻟﺗﻭوﺍاﻓﻕق

ﺍاﻟﺭرﻣﺯز /ﺍاﻟﺭرﻗﻡم .............................. :
14 /ﻫﮬﮪھـ
/
ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ :

ﺗﻡم ﺇإﺟﺭرﺍاء ﺍاﻟﻔﺣﺹص ﺍاﻟﻣﺧﺑﺭرﻱي ﻷﻣﺭرﺍاﺽض ﺍاﻟﺩدﻡم ﺍاﻟﻭوﺭرﺍاﺛﻳﯾﺔ ) ﺍاﻷﻧﻳﯾﻣﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻣﻧﺟﻠﻳﯾﺔ  ,ﻭو ﺍاﻟﺛﻼﺳﻳﯾﻣﻳﯾﺎ ( ﻭو ﺍاﻷﻣﺭرﺍاﺽض ﺍاﻟﻣﻌﺩدﻳﯾﺔ ) ﻧﻘﺹص ﺍاﻟﻣﻧﺎﻋﺔ
ﺍاﻟﻣﻛﺗﺳﺏب "ﺍاﻹﻳﯾﺩدﺯز" ﻭو ﺍاﻻﻟﺗﻬﮭﺎﺏب ﺍاﻟﻛﺑﺩدﻱي )ﺏب,ﺝج( ﻟﻛﻝل ﻣﻥن:
ﺍاﻻﺳـــﻢ

ﺍاﻷﺏب

ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﺍاﻟﺠﺪ

ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﻁطﻥن
ﺍاﻟﺴﺠﻞ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ:

ﻭو

ﺭرﻗﻢ ﺍاﻟﺸﻬﮭﺎﺩدﺓة

ﻣﻜﺎﻧﻬﮭﺎ

ﺗﺎﺭرﻳﯾﺨﻬﮭﺎ

و
ﺍاﻻﺳـــﻢ

ﺍاﻷﺏب

ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﺍاﻟﺠﺪ

ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﻁطﻧﺔ

ﻭو

ﺍاﻟﺴﺠﻞ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ:
ﺭرﻗﻢ ﺍاﻟﺸﻬﮭﺎﺩدﺓة

ﻣﻜﺎﻧﻬﮭﺎ

ﺗﺎﺭرﻳﯾﺨﻬﮭﺎ

ﺃأﺷﻬﮭﺮ ﻓﻘﻂ
لألمراضﺍاﻟﻤﻌﺪﻳﯾﺔ
بالنسبة ﻟﻸﻣﺮﺍاﺽض
ﺍاﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻠﺣﻭوﻅظﺎﺕت (:ان)ﺍاﻥن
فقط()
املعدية  66أشهر
ﺍاﻟﻔﺤﺺالطبي
ﺻﻼﺣﻴﯿﺔالفحص
مدةﻣﺪﺓةصالحية
ملحوظات :
العينة .ﺍاﻟﻌﻳﯾﻧﺔ.
ﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ ﺃأﺧﺫذ
ﺍاﻟﻣﻭوﺟﺑﺔ ﺃأﻭو
نتائجهاﻧﺗﺎﺋﺟﻬﮭﺎ
ﺧﺑﺭرﻳﯾﺔ ﻋﻥن
ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﮭﺎ
ﺍاﻟﻣﻌﺩدﻳﯾﺔ ﺗﻌﺑﺭر
ﺍاﻷﻣﺭرﺍاﺽض
ﻓﺣﻭوﺻﺎﺕت
ﺣﺗﻰأخذ
ﺍاﻟﺳﻠﺑﻳﯾﺔتاريخ
السلبية حتى
املوجبة أو
ﺍاﻟﻣ عن
املخبرية
نتائجها
املعدية تعبر
األمراض
1 -1فحوصات
ﻲ ﺍاﻟﻌﻘﺩد.
ﻕق ﻭوﺭرﺍاﺛﻳﯾ ﺎًﻟﻁطﺭرﻓ
ﺕت ﺍاﻟﺯزﻭوﺍاﺝجﻏﻳﯾﺭرﺍاﻟﻣﺗﻭوﺍاﻓ
ﺡح ﺁآ ﺛﺎﺭرﺣﺎ ﻻ
ﺗﻡمﺷﺭر
2
ً
ﻧﻛﺎﺡح .العقد.
ﻋﻘﺩدلطريف
وراثيا
ﺍاﻷﻣﺭرﺍاﺽض غير
حاالت الزواج
ﻳﯾﻌﺎﺩدآثار
3 -2مت شرح
املتوافق ﻛﻝل
ﺍاﻟﻣﻌﺩدﻳﯾﺔ ﻣﻊ
ﻓﺣﺹص
 4ﻓﻲ ﺣﺎﻝل ﻋﺩدﻡم ﺍاﻟﺗﻭوﺍاﻓﻕق ﺗﺭرﺳﻝل ﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻔﺣﺹص ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻛﺱس ﺭرﻗﻡم 01/4740971 /ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺻﺣﺔ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍاﻻﻣﺭرﺍاﺽض ﺍاﻟﻭوﺭرﺍاﺛﻳﯾﺔ
األمراض املعدية مع كل عقد نكاح.
 -3يعاد فحص
ﻭوﺍاﻟﻣﺯزﻣﻧﺔ.
ﺍاﻟﺗﻭوﻗﻳﯾـــﻊ
ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ
ﺍاﺳـــــﻡم ﻁطـﺑـﻳﯾـﺏب ﻋﻳﯾﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻣﺷﻭوﺭرﺓة

اس ـ ــم طـبـيـب عيادة املشورة

.........................................................
........................................

املستشفىﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
اس ـ ــم مديرﺍاﺳﻡم ﻣﺩدﻳﯾﺭر
........................................

التاريخ

//
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ﺍاﻟﺗﻭوﻗﻳﯾﻊ

........................................

...............................................
ﺍاﻟﺧﺗﻡم ﺍاﻟﺭرﺳﻣﻲ
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التوقيع
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kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health

اململكة العربية السعودية
وزارة الصحة
مديرية الشؤون الصحية
ﺍاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍاﻟﻌﺭرﺑﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺳﻌﻭوﺩدﻳﯾﺔ

Arabia	
  احملافظة
املنطقة /

الرمز/

..................................

ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺻﺣﺔ

مستشفى/مركز
	
  	
  	
  
ﻣﺩدﻳﯾﺭرﻳﯾﺔ ﺍاﻟﺷﺅؤﻭوﻥن ﺍاﻟﺻﺣﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﻣﻧﻁطﻘﺔ  /ﺍاﻟﻣﺣﺎﻓﻅظﺔ
ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ/ﻣﺭرﻛﺯز

kingdom	
  of	
  :Saudi	
  
الرقم

..................................

Ministry	
  of	
  Health	
  	
  	
  

التاريخ :

.........................................

/

/

14هـ

شهادة عدم التوافق
ﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة ﻋﺩدﻡم ﺍاﻟﺗﻭوﺍاﻓﻕق

ﺍاﻟﺭرﻣﺯز /ﺍاﻟﺭرﻗﻡم .............................. :
14 /ﻫﮬﮪھـ
/
ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ :

ﺗﻡم ﺇإﺟﺭرﺍاء ﺍاﻟﻔﺣﺹص ﺍاﻟﻣﺧﺑﺭرﻱي ﻷﻣﺭرﺍاﺽض ﺍاﻟﺩدﻡم ﺍاﻟﻭوﺭرﺍاﺛﻳﯾﺔ ) ﺍاﻷﻧﻳﯾﻣﻳﯾﺎ ﺍاﻟﻣﻧﺟﻠﻳﯾﺔ  ,ﻭو ﺍاﻟﺛﻼﺳﻳﯾﻣﻳﯾﺎ ( ﻭو ﺍاﻷﻣﺭرﺍاﺽض ﺍاﻟﻣﻌﺩدﻳﯾﺔ ) ﻧﻘﺹص ﺍاﻟﻣﻧﺎﻋﺔ
ﺍاﻟﻣﻛﺗﺳﺏب "ﺍاﻹﻳﯾﺩدﺯز" ﻭو ﺍاﻻﻟﺗﻬﮭﺎﺏب ﺍاﻟﻛﺑﺩدﻱي )ﺏب,ﺝج( ﻟﻛﻝل ﻣﻥن:
ﺍاﻻﺳـــﻢ

ﺍاﻷﺏب

ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﺍاﻟﺠﺪ

ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﻁطﻥن
ﺍاﻟﺴﺠﻞ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ:

ﻭو

ﺭرﻗﻢ ﺍاﻟﺸﻬﮭﺎﺩدﺓة

ﻣﻜﺎﻧﻬﮭﺎ

ﺗﺎﺭرﻳﯾﺨﻬﮭﺎ

و
ﺍاﻻﺳـــﻢ

ﺍاﻷﺏب

ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

ﺍاﻟﺠﺪ

ﺍاﻟﻣﻭوﺍاﻁطﻧﺔ

ﻭو

ﺍاﻟﺴﺠﻞ ﺍاﻟﻤﺪﻧﻲ:
ﺭرﻗﻢ ﺍاﻟﺸﻬﮭﺎﺩدﺓة

ﻣﻜﺎﻧﻬﮭﺎ

ﺗﺎﺭرﻳﯾﺨﻬﮭﺎ

ﺃأﺷﻬﮭﺮ ﻓﻘﻂ
لألمراضﺍاﻟﻤﻌﺪﻳﯾﺔ
بالنسبة ﻟﻸﻣﺮﺍاﺽض
ﺍاﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻣﻠﺣﻭوﻅظﺎﺕت (:ان)ﺍاﻥن
فقط()
املعدية  66أشهر
ﺍاﻟﻔﺤﺺالطبي
ﺻﻼﺣﻴﯿﺔالفحص
مدةﻣﺪﺓةصالحية
ملحوظات :
ﺍاﻟﻌﻳﯾﻧﺔ.
أخذ ﺃأﺧﺫذ
تاريخﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ
حتىﺣﺗﻰ
ﺍاﻟﺳﻠﺑﻳﯾﺔ
ﺍاﻟﻣﻭوﺟﺑﺔ ﺃأﻭو
ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﮭﺎ
ﺧﺑﺭرﻳﯾﺔ ﻋﻥن
ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﮭﺎ ﺍاﻟﻣ
ﺍاﻟﻣﻌﺩدﻳﯾﺔ ﺗﻌﺑﺭر
ﺍاﻷﻣﺭرﺍاﺽض
ﻓﺣﻭوﺻﺎﺕت
1 -1
العينة.
السلبية
املوجبة أو
نتائجها
املخبرية عن
نتائجها
املعدية تعبر
األمراض
فحوصات
ﻲ ﺍاﻟﻌﻘﺩد.
ﻕق ﻭوﺭرﺍاﺛﻳﯾ ﺎًﻟﻁطﺭرﻓ
ﺕت ﺍاﻟﺯزﻭوﺍاﺝجﻏﻳﯾﺭر
ﺡح ﺁآ ﺛﺎﺭرﺣﺎ ًﻻ
ﺗﻡم
2
لطريفﺍاﻟﻣﺗﻭوﺍاﻓالعقد.
املتوافقﺷﺭروراثيا
مت شرح آثار حاالت الزواج غير
-2
 3ﻳﯾﻌﺎﺩد ﻓﺣﺹص ﺍاﻷﻣﺭرﺍاﺽض ﺍاﻟﻣﻌﺩدﻳﯾﺔ ﻣﻊ ﻛﻝل ﻋﻘﺩد ﻧﻛﺎﺡح.
عقد نكاح.
مع كل
املعدية
األمراض
فحص
ﺍاﻟﻔﺣﺹص ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻛﺱس ﺭرﻗﻡم 01/4740971 /ﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﺻﺣﺔ ﺍاﻹﺩدﺍاﺭرﺓة ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍاﻻﻣﺭرﺍاﺽض ﺍاﻟﻭوﺭرﺍاﺛﻳﯾﺔ
ﺷﻬﮭﺎﺩدﺓة
ﺗﺭرﺳﻝل
ﺍاﻟﺗﻭوﺍاﻓﻕق
ﺣﺎﻝل ﻋﺩدﻡم
يعاد ﻓﻲ
4 -3
التوافق ترسل شهادة الفحص على فاكس رقم -01/4740971/وزارة الصحة  -اإلدارة العامة ملكافحة االمراض الوراثية واملزمنة.
 -4يف حال عدم
ﻭوﺍاﻟﻣﺯزﻣﻧﺔ.
ﺍاﻟﺗﻭوﻗﻳﯾـــﻊ
ﺍاﻟﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ
ﺍاﺳـــــﻡم ﻁطـﺑـﻳﯾـﺏب ﻋﻳﯾﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻣﺷﻭوﺭرﺓة

اس ـ ــم طـبـيـب عيادة املشورة

.........................................................
........................................

املستشفىﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
اس ـ ــم مديرﺍاﺳﻡم ﻣﺩدﻳﯾﺭر
........................................

التاريخ
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kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health

اململكة العربية السعودية
وزارة الصحة
مديرية الشؤون الصحية
املنطقة  /احملافظة
مستشفى/مركز

الرمز /الرقم :

..................................

التاريخ :

.........................................

..................................

/

/

14هـ

برنامج الزواج الصحي
(منوذج إحالة الطرف املصاب  /احلامل للمرض )

من عيادة املشورة الطبية/مركز ------------------------------------:إلى عيادة الطب الوقائي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
نحيل إليكم املواطن  /املواطنة  ----------------------- :العمر ------- :رقم امللف---------:
احلامل /املصاب مبرض--------------------------:

التهاب الكبد ب

التهاب الكبد ج

نقص املناعة املكتسب

وتفضلوا سعادتكم بأطيب حتياتي
اس ـ ــم الطـبـيـب
........................................

التاريخ
/

/

التوقيع
14هـ

اخلتم الرسمي

هام :يتم االحتفاظ بنسخة من االحالة يف ملف كال الطرفني
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kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Health

اململكة العربية السعودية
وزارة الصحة
مديرية الشؤون الصحية
املنطقة  /احملافظة
مستشفى/مركز

الرمز /الرقم :

..................................

التاريخ :

.........................................

..................................

/

/

14هـ

برنامج الزواج الصحي
(منوذج إحالة الطرف السليم )

من عيادة املشورة الطبية/مركز ------------------------------------:إلى عيادة الطب الوقائي
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
نحيل إليكم املواطن  /املواطنة  ----------------------- :العمر ------- :رقم امللف-------:
التي ترغب االقتران من حامل لاللتهاب الكبدي (ب ) وذلك ألخذ جرعة التطعيم األولى للوقاية
من املرض على أن تتعهد باستكمال بقية اجلرعات وحسب املواعيد التي تقررونها واإلعادة

وتفضلوا سعادتكم بأطيب حتياتي

اس ـ ــم الطـبـيـب
........................................

التاريخ
/

/

التوقيع
14هـ

........................................
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اململكة العربية السعودية
وزارة الصحة
مديرية الشؤون الصحية
املنطقة  /احملافظة
مستشفى/مركز

الرمز /الرقم :

..................................

التاريخ :

.........................................

..................................

/

/

14هـ

برنامج الزواج الصحي
(منوذج إحالة الطرف السليم )

من عيادة الطب الوقائي ----------------:إلى املشورة الطبية/مركز-------------------------:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
نفيدكم انه مت إعطاء املذكور أعاله
جرعة التطعيم األولى  /الكبد ب يف تاريخ
التواريخ التالية

/

/

هـ

/

-

/
/

هـ وتعهد ان يستكمل اجلرعات الباقية يف
/

هـ

وتفضلوا سعادتكم بأطيب حتياتي

اس ـ ــم الطـبـيـب
........................................

التاريخ
/

/

التوقيع
14هـ
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........................................

القسم اخلامس عشر

االصدارات الخاصة
بعيادة المشورة الطبية
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دالئل املشورة الطبية الصادرة
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بروشورات املشورة الطبية
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شعار برنامج الزواج الصحي
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شخصيتا برنامج الزواج الصحي

سليم
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سلمى

القسم السادس عشر

المراجع المستخدمة
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رؤية مستقبلية
لعيادة املشورة الطبية
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رؤية مستقبلية
لغرفة االنتظار بعيادة املشورة الطبية
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بإذن اهلل العلي القدير

ان نتيجة االلتزام بنتائج املشورة
الوراثية والطبية
انجاب ابناء اصحاء

123

وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮزارة ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ واﳌﺰﻣﻨﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺰواج اﻟﺼﺤﻲ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮزارة www.moh.gov.sa :
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