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بيان )IMAP( الهيئة االستشارية 
 الطبية الدولية عن  

الصحة اإلنجابية خالل كوفيد-19

1تشمل هذه الوثيقة النساء والفتيات وجميع األشخاص ممن يستطيعون اإلنجاب، بما في ذلك األشخاص ثنائيي الجنس والرجال واألوالد المتحولين جنسياً واألشخاص الذين لديهم هويات 

جنسانية أخرى وقد تكون لديهم القدرة على اإلنجاب.
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مقدمة

إن مرض فيروس كورونا 2019 )كوفيد-19(، الذي أُعلن عنه كجائحة من قبل منظمة 

الصحة العالمية )WHO( ألول مرة في مارس 2020، تسبب في حدوث اضطرابات 

كبيرة للعديد من البشر واالقتصادات والصحة في جميع أنحاء العالم. لقد تأثر قطاع 

الصحة الجنسية واإلنجابية بشدة بتعطل تقديم الخدمات1 وقلة األدلة حول السالمة 

وإدارة المخاطر التي يمكن تواجها ان النساء الحوامل أو الالتي يفكرن في الحمل أو 

يستخدمن موانع الحمل الهرمونية.

يهدف بيان )IMAP( الهيئة االستشارية الطبية الدولية هذا إلى تلخيص األدلة 

المستجدة عن كوفيد-19 )المرض الناجم عن عدوى SARS-CoV-2( والتطعيم 

أثناء الحمل واستخدام موانع الحمل الهرمونية المركبة )CHC(. إن حالة كوفيد-19 

وقاعدة المعرفة المتاحة عنه تتسم بالديناميكية وستستمر األدلة في النمو، مع 

تحديث اإلرشادات بانتظام. نُصحت الرابطات األعضاء في االتحاد الدولي لتنظيم 

األسرة ) IPPF ( والشركاء اآلخرون بمواكبة التغييرات وفًقا لتطورها. سيتم تحديث 

بيان )IMAP( الهيئة االستشارية الطبية الدولية هذا في الوقت المناسب ويتضمن 

اإلشارة إلى المصادر الموثوقة التي من المرجح تحديثها، عند ظهور المزيد من 

األدلة.

أهداف هذا البيان

يهدف هذا البيان إلى دعم وتوجيه الرابطات األعضاء في االتحاد الدولي لتنظيم 

 )SRHR( وغيرها من منظمات الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ) IPPF ( األسرة

والمنظمات اإلنسانية واإلنمائية حول التعامل مع كوفيد-19 والتطعيم وتأثيره على 

تقديم الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية )SRH(. ويغطي القضايا المتعلقة بالدعوة 

لمعالجة أوجه الالمساواة الصحية والوصم المجتمعي، باإلضافة إلى التوصيات الطبية 

وتقديم الخدمات، واألدلة واإلرشادات العملية من المجتمع العلمي. كما أنه يكمل 

بيان )IMAP( الهيئة االستشارية الطبية الدولية لعام 2020 بشأن كوفيد-19 والصحة 

 ) IPPF ( والحقوق الجنسية واإلنجابية 1 وتوصيات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة

للتعامل مع كوفيد-19 من حيث واجبات الرعاية للظروف اإلنسانية2.

حول كوفيد-19

COVID19 هو مرض تنفسي يسببه فيروس كورونا الجديد .SARS-CoV-2 يمكن 

العثور على معلومات مفصلة عن طرق العدوى من COVID19 والوقاية منه 

وعالماته وأعراضه، والتعامل مع عدوى الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة، في 

إرشادات منظمة الصحة العالمية3.

خلقت جائحة كوفيد -19 العديد من التحديات للحياة اليومية في جميع أنحاء 

العالم. تضرر قطاع الرعاية الصحية بشدة، من خالل الزيادة المفاجئة والهائلة على 

الحاجة إليه، لعالج أولئك الذين يعانون من كوفيد-19 والتأثير على القوى العاملة 

الصحية، من خالل المرض وفقدان سبل العيش.

تشكل الفئات المستضعفة مصدر قلق خاص، بما في ذلك التحديات المحددة في 

سياقات الطوارئ التي تواجه بالفعل شكالً من أشكال األزمات وحيث تكون النظم 

الصحية منهكة بالفعل أو في أضعف حاالتها1. من المعروف أن النساء والفتيات 

يتأثرن تأثرا كبيرًا بالمقارنة بغيرهم عند حدث أوبئة كهذه يزداد تعرضهن لخطر 

بسبب أدوارهن في تقديم الرعاية، إما بشكل غير رسمي في المنزل، أو من خالل 

مساهمتهن بنسبة أكبر في القوة العاملة في مجال الصحة5 ,6. وإذا كن يعيشن في 

فقر أو إعاقة، فإنهن أكثر عرضة للتأثر.

تستمر العالقات الجنسية أثناء خالل األزمات وحاالت الطوارئ وال تُعد جائحة 

كوفيد-19 استثناًء. لذلك من المهم أن يستمر تقديم خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية لمن هم في أمس الحاجة إليها، حيث سيؤدي االنخفاض في خدمات 

الصحة الجنسية واإلنجابية األساسية وخدمات األمهات والمواليد لبشكل مؤكد 

وعمليات إجهاض غير آمنة وزيادة حاالت وفاة األمهات5. تقدر منظمة الصحة 

العالمية أن انخفاًضا طفيًفا )نسبيًا( في الخدمات بنسبة 10٪ يمكن أن يؤدي إلى 

29000 حالة وفاة إضافية لألمهات خالل األشهر االثنا عشر المقبلة. من المهم أيًضا 

أن يتم تقديم التوجيه والمشورة حول كوفيد-19 وصحة المرأة والتركيز على األدلة 

المتاحة واختيار العميل.
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يجب أن تتضمن تقديم الخدمات بكافة الوسائل 

باستخدام أساليب مختلفة، مثل التكنولوجيا الرقمية 

والرعاية الذاتية، للتكيف مع »الوضع الطبيعي الجديد« 

لتقليل االضطراب7.

كوفيد-19 والحوامل

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث، فقد أظهرت الدراسات المبكرة أن 

الحوامل قد يتعرضن لخطر متزايد لإلصابة بأمراض خطيرة من كوفيد-19، مقارنة 

بغير الحوامل،8, على الرغم من أن الغالبية لن تظهر عليهم أي أعراض على اإلطالق. 

يحتاج المصابون بمرض شديد نتيجة لفيروس كوفيد -19 إلى دخول المستشفى أو 

العناية المركزة أو التنفس الصناعي. لذلك، فإن الحاجة إلى اتباع سبل الوقاية من 

كوفيد-19 أكثر أهمية لدى النساء والفتيات الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل.

كوفيد-19 وتأثيره على الحمل.

أظهرت دراسة أجريت في المملكة المتحدة )UKOSS( أن معظم النساء الحوامل 

اللواتي تم إدخالهن إلى المستشفى مصابات بمرض كوفيد-19، كن في الثلث الثالث 

من الحمل. يتوافق هذا مع ما تم فهمه بالفعل من الدراسات التي أجريت على 

اإلنفلونزا والسارس )مرض االلتهاب الرئوي الحاد( التي أظهرت أن الحوامل أكثر 

عرضة للمعانة من أعراض جادة من االلتهابات الفيروسية بسبب التغيرات المناعية، 

خاصة في الثلث الثالث من الحمل9. وهذا يسلط الضوء على أهمية االلتزام 

بالتدابير االحترازية طوال فترة الحمل والرضاعة، خاصة في األسبوع 28 وما بعده، 

مثل ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي وغسل اليدين10. أظهرت نفس الدراسة في 

المملكة المتحدة أن هناك خطرًا متزايًدا في مجموعات معينة من الحوامل: أولئك 

الذين تزيد أعمارهن عن 35 عاًما ومن يعانين من زيادة الوزن أو السمنة ومن 

حاالت صحية باطنة مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن تؤثر عوامل 

الخطر األخرى مثل العوامل البيئية )مثل مكان المعيشة أو العمل( على المخاطر 

الصحية لدى الحوامل ونتائج الحمل11.

يتعرض الحوامل ممن يعملن في مجال الرعاية الصحية لخطر خاص، 

بسبب زيادة التعامل مع مصابين كوفيد-19 وزيادة تعرضهم للعدوى 

الفيروسية التنفسية أثناء الحمل، بما في ذلك اإلنفلونزا وكوفيد-19 2.

كوفيد-19 وتأثيره على الجنين وحديثي الوالدة.

لم يتم بعد فهم تأثيرات كوفيد-19 على الجنين بشكل كامل، ولكن هناك خطر 

متزايد لإلصابة بأمراض خطيرة لدى الحوامل مما قد يعرض الجنين لمخاطر إضافية. 

تشير الدالئل المبكرة إلى أن هناك خطرًا متزايًدا للوالدة المبكرة عند الحوامل 

المصابات بـ كوفيد-19، مقارنة بمن لم يتعرضن لإلصابة11 ,12 مع زيادة مرتبطة 

بالقبول في العناية المركزة لحديثي الوالدة. ومع ذلك، أظهرت دراسة في السويد 

عدم وجود خطر متزايد للوالدة المبكرة ولكن زيادة خطر اإلصابة بما قبل تسمم 

الحمل13. يميل حديثي الوالدة الذين ثبتت إصابتهم بـ كوفيد-19 إلى التعافي جيًدا 

والمعدالت اإلجمالية لوالدة الجنين ميتًا ووفيات حديثي الوالدة، المرتبطة بعدوى 

كوفيد-19، منخفضة12. في حين أنه ال يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن أن 

ينتقل كوفيد-19 خلقيًا، من األم إلى الجنين أثناء الحمل، فإن العالمات المبكرة تشير 

إلى أنه ال يشكل خطرًا، على الرغم من أنه من المتوقع إجراء مزيد من األبحاث 

على هذا المجال خاصًة. ال يوجد دليل على أن األطفال، بما في ذلك األطفال حديثي 

الوالدة، معرضون بشكل كبير لخطر اإلصابة بأمراض خطيرة نتيجًة إلى كوفيد-14-19.

كوفيد -19 والرضاعة الطبيعية.

في الوقت الحالي، ال توجد مخاطر معروفة من إرضاع الرضيع عندما تكون األم 

مصابة بـ كوفيد-19. إن فوائد الرضاعة الطبيعية موثقة جيًدا، وتوفر الحماية من 

العديد من األمراض. من غير المحتمل أن يكون حليب الثدي مصدًرا النتقال فيروس 

SARS-CoV-2 ويُعتقد أن الفوائد تفوق أي خطر محتمل15. يجب تشجيع األمهات 

المرضعات على االستمرار،16, مع اتباع االحتياطات القياسية مثل غسل اليدين أو 

تنظيف أو تعقيم معدات تغذية الرضع. يُنصح بارتداء قناع أثناء الرضاعة الطبيعية 

لألمهات اللواتي ثبتت إصابتهم أو يشتبه في إصابتهم بكوفيد-19 ويجب مناقشة 

المخاطر والفوائد والتدابير االحترازية المتعلقة بالتقارب مع األم واألسرة17.

إذا تطلب العزلة الذاتية أو الحجر الصحي لألم، فيجب أن يبقى الرضيع مع األم خالل 

تلك الفترة، ما لم يرد خالف ذلك سريريًا. يجب اتخاذ احتياطات إضافية، كما هو 

موضح أعاله.

لقاح كوفيد -19 والحوامل

تم تطوير اللقاحات اآلمنة والفعالة وتجربتها وتطبيقها في العديد من البلدان في 

جميع أنحاء العالم، كل ذلك في غضون عام واحد من اكتشاف كوفيد-19 ألول مرة. 

في حين أن اإلنتاج السريع لهذه اللقاحات جدير بالثناء ومحل ترحيب، إال أننا ما 

زلنا في مرحلة تعلم نشطة حول استخداماتها وأي نتائج سلبية محتملة.

يشار حالًيا إلى التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد-19 

للحوامل في معظم البلدان، حيث تتوفر اللقاحات.
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لقاح كوفيد-19 السالمة والحمل.

كما هو معتاد في التجارب السريرية، تم استبعاد الحوامل والمرضعات من تجارب 

لقاح كوفيد-19، وبالتالي فإن البيانات المتاحة محدودة. األدلة األولية المتاحة )بما 

في ذلك من النساء اللواتي تلقين اللقاح عن غير قصد أثناء الحمل( لم يسلط الضوء 

على المخاوف المتعلقة بالسالمة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من المتابعة بمرور 

الوقت وزيادة أعداد النساء18. يتم التخطيط لمزيد من الدراسات أو قيد التنفيذ 

وسيتم تحديث اإلرشادات مع تطور األدلة. بشكل عام، يُعتقد أن فوائد التطعيم ضد 

كوفيد-19 لدى الحوامل تفوق المخاطر المحتملة. الهيئات الدولية والمهنية على 

سبيل المثال يدعم االتحاد الدولي ألمراض النساء والتوليد )FIGO(19 النهج الذي 

يقضي بضرورة إعطاء الحوامل لقاح كوفيد-19 بالمعلومات والمشورة لدعم اتخاذ 

قرارهم بشأن أخذ اللقاح أم ال20 ,21. يجب أن تتمتع المرأة دائًما بحرية االختيار.

اللقاح والرضاعة.

نظرًا ألن اللقاحات المستخدمة ضد كوفيد-19 ال تحتوي على فيروسات حية، فإنها 

لن تصيب حليب الثدي. لم تظهر الدراسات حتى اآلن وجود لقاح في لبن األم 

ولكنها أظهرت وجود األجسام المضادة لكوفيد-19. توفر هذه األجسام المضادة 

تأثيرًا وقائيًا للرضيع عند األمهات الالتي تم تلقيحهن وتم اكتشافهن في أقرب وقت 

بعد أسبوعين من التطعيم22.

بخصوص التطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد-19، تنصح الكلية الملكية 

ألطباء النساء والتوليد )المملكة المتحدة( بما يلي:

يجب أن تتخذ المرأة قراًرا مشتركًا مع مقدم الرعاية الصحية 	 

الخاص بها بناًء على ظروفها الفردية، بعد فهمهاA الكامل للفوائد 

والمخاطر

ليست هناك حاجة لوقف الرضاعة الطبيعية قبل أو بعد التطعيم 	 

كوفيد-19.

ال يُعتقد أن لقاحات كوفيد-19 تؤثر على الخصوبة وال يجب منع 	 

الحمل بعد التطعيم.

اللقاح وخطر حدوث جلطات دموية.

كانت هناك تقارير عن حالة نادرة جًدا تعرضت لجلطات الدم ونزيف غير معتاد 

لدى بعض األشخاص بعد تلقي لقاح كوفيد-19. على الرغم من ندرته الشديدة، يبدو 

أن اإلصابة مرتبطة بأنواع معينة من اللقاحات، ال سيما لقاحات ناقالت الفيروس، مثل

AstraZeneca )AZ( وJohnson and Johnson/Janssen.23. في حين تم تقييم 

النسبة اإلجمالية للمخاطر والفوائد على أنها في صالح استخدام هذه اللقاحات، 

حيث تتوفر لقاحات بديلة )mRNA(، فإن التوجيه نحو استخدامها هو لفئات 

محددة، مثل الحوامل23. نكتشف المزيد حول لقاحات mRNA والحمل بسبب 

نتائج دراسة أجريت في الواليات المتحدة األمريكية على 35000 مشاركة تلقوا 

هذه اللقاحات وتم تحديدهم بوصفهم حوامل، دون اإلبالغ عن مخاوف تتعلق 

بالسالمة24.

ال تختلف اآلثار الجانبية المبلغ عنها للقاحات 

كوفيد-19 أثناء الحمل عن تلك التي أبلغ عنها غير 

الحوامل. تُنصح الحوامل بتلقي لقاح Moderna أو 

Pfizer لكوفيد-19 )لقاحات )mRNA(، حيثما كان 

ذلك متاًحا. الوقت األمثل لتلقي التطعيم هو خالل 

الثلث الثاني من الحمل. يمكن لمن يفكرن في الحمل 

محاولة الحصول على لقاح كوفيد-19 قبل الحمل.

اللقاح ومخاطره على الجنين.

ال تحتوي لقاحات كوفيد-19 على مكونات تعتبر ضارة للحامل أو الجنين النامي، 

وال تحتوي على فيروسات حية26. ومع ذلك، قد ترغب الحامل في تلقي اللقاح 

في الثلث الثاني من الحمل حيث أن الثلث األول من الحمل هو األكثر أهمية 

لنمو الجنين ويبدو أن الثلث الثالث يمثل أكبر خطر على الصحة وتزداد به اإلصابة 

بكوفيد-19

االعتبارات الرئيسية عند دعم الحوامل في اتخاذ قرار مبني على 

:)FIGO19 المعلومات المتاحة بشأن لقاح كوفيد-19 )مقتبس من

معدالت اإلصابة المحلية.	 

خطر اإلصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم عند الحوامل، خاصة في 	 

الثلث الثالث من الحمل.
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خطر متزايد محتمل للوالدة المبكرة مع كوفيد-19.	 

األدلة المتوفرة وبيانات السالمة المحدودة والمتزايدة حول تأثيرات 	 

اللقاح على الحمل.

التطعيم المتاح وسياسة التنفيذ في الدولة وتقديم المشورة 	 

للحوامل.

توقيت التطعيم أثناء الحمل، يعتقد أن الثلث الثاني من الحمل هو األكثر أمانًا 

واألفضل.

يجب أن تتماشى إمكانية الوصول إلى لقاح كوفيد-19 مع إرشادات منظمة الصحة 

العالمية بشأن التغطية الصحية الشاملة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، مع إعطاء 

األولوية للفئات األكثر ضعًفا ومجانية تقديم الخدمة27. تشمل الفئات األكثر ضعفاً 

النساء والفتيات في السياق اإلنساني، ومن هم تحت خط الفقر، وذوي اإلعاقة.

كوفيد -19 ووسائل منع الحمل

يجب على مقدمي الخدمات تشجيع العمالء ومساعدتهم على الوصول إلى حزمة 

كاملة من خدمات صحة األم والصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك وسائل منع 

الحمل واإلجهاض اآلمن6. هذا أيًضا إجراء ذو أولوية لحزمة الخدمات األولية الدنيا 

)MISP( للصحة الجنسية واإلنجابية في حاالت الطوارئ4. كما هو الحال مع جميع 

حاالت الطوارئ واألوبئة، يزداد العنف القائم على الجنس )العنف القائم على 

الجنس( وIPV )عنف الشريك الحميم( ويتفاقم بسبب اإلجراءات التي تم وضعها 

للتصدي النتشار كوفيد-19، مثل العزلة وتقييد الحركة وإغالق بعض الخدمات28.

إن الوصول إلى خدمات منع الحمل أمر بالغ األهمية كما كان دائًما، إن لم تزداد 

أهميته حاليًا. إن منع العواقب السلبية للحمل، بما في ذلك حاالت الحمل غير 

المرغوب فيه، يجنب الموت والعجز ويخفف الضغط اإلضافي على النظم الصحية 

المنهكة بالفعل29. حيثما أمكن، يجب أن يكون األشخاص الذين يرغبون في منع 

الحمل أو تأخيره قادرين على البدء بأمان في استخدام وسائل منع الحمل، أو 

االستمرار في وسيلة منع الحمل التي يختارونها، أو التحول إلى طريقة أخرى إذا 

رغبوا في ذلك. يجب إعطاء األولوية لخدمات تنظيم األسرة ويجب تزويد المرافق 

الصحية بإمدادات كافية لمواصلة تقديم مزيج كامل من األساليب مع االستشارات 

الشاملة30.

استمرار تقديم الرعاية لمستهلكي موانع الحمل خالل 

كوفيد-19. يجب على مقدمي الخدمات أن يقدموا 

للعمالء: زيادة المعروض من الحبوب والواقي الذكري؛ 

تقديم المشورة بشأن الفوائد اإلضافية لوسائل منع 

الحمل طويلة المفعول والقابلة للعكس )LARC( أثناء 

الجائحة؛ معلومات عن اإلحالة في الوقت المناسب 

للوصول إلى وسائل منع الحمل الطارئة )EC( وتقديم 

 ،Sayana Press( المشورة بشأن خيارات الرعاية الذاتية

حبوب منع الحمل والواقي الذكري(، إما شخصًيا أو 

باستخدام التطبيب عن بعد والتكنولوجيا المتنقلة31.

وسائل منع الحمل والجلطات الدموية.

في حين أن خطر حدوث جلطات دموية عند استخدام موانع الحمل الهرمونية 

المركبة )CHC( ضئيل، إال أنه أعلى قليالً من عدم استخدام CHC على اإلطالق.

من المفهوم أن األشخاص المصابين بمرض شديد من كوفيد-19 لديهم مخاطر أعلى 

لإلصابة بجلطات الدم، ولكن ال يُعرف الكثير عن مخاطر تجلط الدم لدى األشخاص 

المصابين إصابة معتدلة أو خفيفة.32. على الرغم من عدم وجود دليل منشور حاليًا 

يربط جلطات الدم باستخدام CHC أثناء عدوى SARS-CoV-2، يُنصح أولئك 

الذين يعانون من عدوى حادة األعراض بالتوقف عن استخدام CHC ألنه قد يمثل 

عامل خطر إضافي33. بالنسبة ألولئك الذين يعانون من إصابة خفيفة أو معتدلة، 

يُنصح بعدم إيقاف CHC فجأة، وأن تتم مناقشة طريقة بديلة خالية من 

االستروجين مع العميل33. يجب أن تبدأ أي طريقة بديلة بحذر لتجنب أي انقطاع 

للحماية عن حدوث الحمل غير المقصود.
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لقاح CHC وكوفيد-19.

ال يزال يتم جمع األدلة حول العالقة بين استخدام CHC وتطعيمات كوفيد-19 

وخطر تجلط الدم. في حين يُعتقد أن خطر حدوث جلطات دموية ناجمة عن 

لقاحات كوفيد-19 منخفض للغاية، فإن تأثير CHC على مخاطر تجلط الدم، فيما 

يتعلق بلقاحات كوفيد-19، ال يزال غير مفهوم تماًما. التوجيه الحالي هو أنه عندما 

يتم تطعيم مستخدمي CHC، يوصى بمواصلة استخدام CHC، للحماية من الحمل 

غير المقصود33.

يمكن العثور على مزيد من النصائح حول استخدام وسائل منع الحمل وتبديل 

الطريقة في كلية الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية )انظر قسم توصيات القراءة 

أدناه(.

توصيات وإرشادات للرابطات األعضاء في االتحاد 

الدولي لتنظيم األسرة ) IPPF ( وأصحاب المصالح 

اآلخرين

يتمتع األعضاء المنضمون إلى اإلتحاد الدولي في االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

بمكانة وتأثير حاسم على الصحة الجنسية واإلنجابية في البلدان التي تعمل بها. يعد 

توفير خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية اآلمنة والجودة للمجتمعات أمرًا أكثر 

أهمية أثناء جائحة مثل كوفيد-19. عند النظر إلى االحتياجات الخاصة للنساء 

الحوامل، أو التخطيط للحمل أو الراغبات في تأخير أو منع الحمل، يتم تقديم 

التوصيات التالية لمديري البرامج واألطباء:

1. المعلومات والتنسيق.

مواكبة لألدلة والمعلومات المستجدة ينتج مرض كوفيد -19 عن فيروس جديد 	 

وال يزال يتعين تعلم الكثير عن تأثيره ونتائجه على صحة المرأة، بما في ذلك 

الحمل وصحة الجنين وحديثي الوالدة ومستخدمي وسائل منع الحمل.

تأكد من مشاركة قسم توصيات القراءة والذي يتم توفيره هنا مع إشارات 	 

مفيدة لمصادر ومواقع موثوقة )من المحتمل أن يتم تحديثها بمرور الوقت( 

مع جميع أعضاء الفريق المعنين.

المشاركة النشطة في آليات التنسيق )مثل مجموعة العمل المعنية بالصحة 	 

اإلنجابية، والمجموعة الصحية، إلخ(.

 	 MNCHاالرتباط بالخدمات المجتمعية لضمان استمرار خدمات منع الحمل، و

)بما في ذلك رعاية ما بعد الوالدة(، والتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية 

لخدمات المعالجة المضادة للفيروسات العكوسة وإدارة حاالت العنف القائم 

على النوع االجتماعي / IPV وخدمات اإلحالة.

فهم ومواكبة سياسة كوفيد-19 في البلد فيما يتعلق بمعدالت العدوى وإطالق 	 

اللقاح ونوع اللقاح المتاح وأي إرشادات وطنية حول كوفيد-19 والتطعيم أثناء 

.CHC الحمل ولمستخدمي

الدعوة الستمرارية خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية والرعاية وزيادة 	 

.CHC المعلومات واإلرشادات للحوامل ومستخدمي

2. فريق الدعم.

ضمان حصول مقدمي الخدمات على أحدث اإلرشادات بشأن كوفيد-19 	 

واللقاحات )عند توفرها( وال سيما فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية؛ توفير 

التدريب والتحديثات أو النشرات الطبية إلبقاء أعضاء الفريق على اطالع.

ضع في اعتبارك تأثير كوفيد-19 على الموظفين، وخاصة الموظفات الحوامل. 	 

يتعرض العاملون في الخطوط األمامية لخطر متزايد بشكل خاص بسبب زيادة 

 MA تعرضهم المحتمل للعمالء والمرضى المصابين. يجب أن يتعرف موظفو

على توصيات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) IPPF ( كوفيد-19 لواجب 

الرعاية للظروف اإلنسانية، لدعم ذلك.

3. دعم المرضى والعمالء.

الدعوة ألمن السلع على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي لضمان اإلمداد 	 

الكافي بوسائل منع الحمل، ال سيما خالل فترات اإلغالق.

تقديم المشورة للحوامل بشأن المخاطر المرتبطة بكوفيد-19 أثناء الحمل؛ 	 

دعم الحمل الصحي واإليجابي، مع تشجيع اإلجراءات الوقائية، خاصة في 

الثلث الثالث من الحمل.

تقديم المشورة للحوامل بشأن األدلة والمعلومات المتوفرة حول التطعيم ضد 	 

فيروس كورونا والحمل. دعم اتخاذ القرارات الفردية المبنية على المعلومات 

واالستيعاب وفًقا إلطالق لقاح كوفيد-19 على المستوى الوطني.

تقديم المشورة للتطعيم ضد كوفيد-19 في التوقيت األمثل للتطعيم في الثلث 	 

الثاني من الحمل. تقديم المشورة لالتي يفكرن في الحمل وتوضيح فوائد 

التطعيم قبل الحمل. طمأنة العمالء أن التطعيم غير المقصود أثناء الحمل ال 

يبدو أنه يشكل أي مخاطر على السالمة.

دعم األمهات المرضعات للرضاعة الطبيعية إذا رغبن في ذلك. تقديم معلومات 	 

محدثة عن فوائد الرضاعة الطبيعية مقابل أي مخاطر معروفة تتعلق بـ 

كوفيد-19 والتطعيم.

ضمان الحفاظ على االستشارة الشاملة، أو تكييفها، لمعالجة الخرافات 	 

والمفاهيم الخاطئة والمخاوف المتعلقة بكوفيد-19، لمنع التوقف عن تناول 

وسائل منع الحمل.

تقديم الدعم النفسي واإلحالة للمرضى والعمالء ومقدمي الرعاية الصحية.	 
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ضع في اعتبارك طرقًا مختلفة لتقديم مثل جلسات االستشارة أو المعلومات، 	 

باستخدام مواد اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC أو وسائل االتصال والوسائط 

الرقمية.

4. تقديم الخدمات.

يجب على مقدمي الخدمات تشجيع ومساعدة جميع النساء على االستمرار 	 

في الحصول على حزمة كاملة من خدمات صحة األم والصحة الجنسية 

واإلنجابية، وتنظيم األسرة )بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة( واإلجهاض 

اآلمن، إلى أقصى حد يسمح به القانون. يمكن تقديم الخدمات باستخدام 

تقنيات تكيفية ومبتكرة، مثل التطبيب عن بعد ودعم الرعاية الذاتية.

توفير الوصول إلى رعاية ودعم حاالت التعرض للعنف المبني على الجنس 	 

وعنف الشريك الحميم، مع مسارات اإلحالة إلى خدمات إضافية، عند 

الضرورة.

توفير الوصول إلى اإلجهاض اآلمن والرعاية بعد اإلجهاض أو توفير مسارات 	 

إحالة آمنة، لمنع وفيات األمهات عند تقديم الخدمات غير اآلمنة.

يوصى بالقراءة لمزيد من المعلومات والتحديثات

عدوى فيروس كورونا )كوفيد -19( أثناء الحمل–معلومات ألخصائيين الرعاية 

https://www.rcog.org.uk/ الصحية الكلية الملكية ألطباء النساء والتوليد

-19-coronavirus-covid-19-02-2021/globalassets/documents/guidelines

pdf.infection-in-pregnancy-v13

إرشادات وضع برامج للصحة الجنسية واإلنجابية في األوضاع اإلنسانية والهشة خالل 

مجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بجائحة كوفيد -19 للصحة اإلنجابية 

https://cdn.iawg.rygn.io/documents/IAWG-Full- في األزمات

focal=none#a&20200410142450=Programmatic-Guidelines.pdf?mtime

30551:sset

FIGOhttps://www.figo.org/ التطعيمات ضد فيروس كورونا للحوامل والمرضعات

covid-19-vaccination-pregnant-and-breastfeeding-women

موارد ومعلومات كوفيد-19 لمتخصصي الصحة الجنسية واإلنجابية

resources-and-information--19-https://www.fsrh.org/fsrh-and-covid

for-srh

تحديد مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدتها ضمن 

مواجهة كوفيد-19

/04/2020/https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads

Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf

االضطرابات والتكيفات: آثار كوفيد-19 على خدمات منع الحمل عبر تعزيز الصلة 

بين العمل اإلنساني واإلنمائي

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The-effects-of-

on-contraceptive-services-across-the-humanitarian--19-COVID

development-nexus.pdf

قائمة مراجعة اعتبارات مجموعة خدمات MISP للتنفيذ أثناء كوفيد-19

https://iawg.net/resources/misp-considerations-checklist-for-

19-implementation-during-covid

توصيات االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) IPPF ( كوفيد-19 واجب الرعاية للظروف 

org/category/.IPPF (-covid19 ( االتحاد الدولي لتنظيم األسرة//:https اإلنسانية

humanitarian

مراجع

1. االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) IPPF (. بيان )IMAP( الهيئة االستشارية الطبية 

الدولية بشأن كوفيد-19 والصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية 2.؛ 2020. تم الوصول 

 IPPF ( االتحاد الدولي لتنظيم األسرة.https://www .2021 إليه في 17 يونيو

IMAP(/04-2020/(.org/sites/default/files( الهيئة االستشارية الطبية الدولية20٪

20٪-20٪20SRHR٪20on٪20impact٪19-20COVID٪20on٪Statement

English.pdf

2. االتحاد الدولي لتنظيم األسرة ) IPPF ( اإلنسانية. توصيات االتحاد الدولي لتنظيم 

األسرة ) IPPF ( كوفيد-19 واجب الرعاية للظروف اإلنسانية. نشرت عام 2021. تم 

 IPPF ( االتحاد الدولي لتنظيم األسرة//:https .2021 الوصول إليه في 2 أغسطس

/org/category/humanitarian.(-covid19

3. منظمة الصحة العالمية )WHO(. مرض فيروس كورونا )كوفيد -19(. تم الوصول 

https://www.who.int/emergencies/diseases/ .2021 إليه في 13 يوليو

2019-novel-coronavirus

IAWG .4. استمرار خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية؛ 2020. تم الوصول إليه في 

https://iawg.net .17 يونيو

5. منظمة الصحة العالمية )WHO(. الحفاظ على الخدمات الصحية األساسية: 

إرشادات تشغيلية لإلرشادات المؤقتة لسياق كوفيد-19. تم الوصول إليه في 17 

-2019-https://www.who.int/publications/i/item/WHO .2021 يونيو

2020.1-nCoV-essential-health-services

UNFPA. UNFPA .6–صندوق األمم المتحدة للسكان األسئلة الشائعة حول 

https://www.unfpa.org/ .2021 تم الوصول إليه في 17 يونيو .COVID19

covid-19-األسئلة الشائعة

WHO .7. المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تدخالت 

الرعاية الذاتية من أجل الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية؛ 2019. تم الوصول إليه 

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-19-coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy-v13.pdf
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-19-coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy-v13.pdf
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-19-coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy-v13.pdf
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https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-19-coronavirus-covid-19-infection-in-pregnancy-v13.pdf
https://www.figo.org/covid-19-vaccination-pregnant-and-breastfeeding-women
https://www.figo.org/covid-19-vaccination-pregnant-and-breastfeeding-women
https://www.fsrh.org/fsrh-and-covid-19-resources-and-information-for-srh
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https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2020/04/Interagency-GBV-risk-mitigation-and-Covid-tipsheet.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The-effects-of-COVID-19-on-contraceptive-services-across-the-humanitarian-development-nexus.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The-effects-of-COVID-19-on-contraceptive-services-across-the-humanitarian-development-nexus.pdf
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https://iawg.net/resources/misp-considerations-checklist-for-implementation-during-covid-19
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