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استهالل

قامت مؤسسة ماري ستوبس الدولية بتطوير أول مجموعة للصحة اإلنجابية في عام  ،1992تحديدا ً الستخدامها
خالل األزمة البوسنية ،عندما تعرضت اآلالف من النساء لالعتداء الجنسي ونشأت الحاجة الملحة لمعدات طبية
مناسبة .بعدها قامت وحدة النشاط الجنسي وتنظيم األسرة في مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي ألوروبا
بمراجعة وتحديث هذه المجموعات من أجل مرحلة ثانية في البوسنة.
في عام  ،1997أدت االضطرابات في ألبانيا إلى انهيار النظام الصحي ،وأبدت مستشفيات الوالدة حاجتها الماسة الى
المعدات الجراحية األساسية لالستجابة الحتياجات الصحة اإلنجابية للمرأة .فتم تصميم مجموعة اإلحالة/
الجراحة للتوليد من قبل ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان ( )UNFPAفي البالد ،والتي كان المقصود منها أن
تتكيف مع األوضاع المحلية.
بعد ذلك تم تكوين اإلصدار الثالث من المجموعة من جانب عدد من الوكاالت ،بما في ذلك االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر ( )IFRCوصندوق األمم المتحدة للسكان ومفوض األمم المتحدة السامي لشؤون
الالجئين ( )UNHCRومنظمة الصحة العالمية ( ،)WHOلالستجابة ألزمة الالجئين في منطقة البحيرات العظمى في
أفريقيا في .1997
دفعت هذه التجارب صندوق األمم المتحدة للسكان إلى إنتاج مجموعة موحدة من مستلزمات الصحة اإلنجابية
الستخدامها من قبل الوكاالت اإلنسانية .وكان الهدف من هذه المجموعات اإلسراع في توفير خدمات الصحة
اإلنجابية المالئمة في حاالت الطوارئ والالجئين .وقد ناقش اإلصدار األول من مجموعات الصحة اإلنجابية الحالية
ووافق عليها أعضاء الفريق العامل المشترك بين الوكاالت ( )IAWGوالمعني بالصحة اإلنجابية في يونيو/حزيران ،1997
وأصبح متاحا ً اعتبارا ً من يونيو /عام  .1998وأجري صندوق األمم المتحدة للسكان استطالعا ً بين المستخدمين
الميدانين في نهاية عام  ،1999ونوقشت نتائج الدراسة في اجتماع الفريق العامل المشترك بين الوكاالت الخامس في
فبراير/شباط  .2000وفي يوليو/تموز  ،2000أصدرت مجموعة فرعية منبثقة عن الفريق العامل المشترك بين الوكاالت
نسخة منقحة ،في ضوء إسهامات من كل من المستخدمين الميدانيين وأعضاء الفريق العامل المشترك بين
الوكاالت .كذلك أثمرت المراجعات أخرى التي تمت في  2003و 2005و 2010عن تعديل محتويات المجموعات ،على
أساس اقتراحات من المستخدمين واالحتياجات التي تم تحديدها حديثاً .وقد باتت المجموعات اآلن في إصدارها
الخامس .يستعرض هذا الكتيب معلوما ٍت عن محتوياتها واستخدامها وإجراءات طلبها اعتبارا ً من أول يناير/كانون
الثاني .2011
مجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية الخاصة بالمجموعة المشتركة بين الوكاالت تعد ُمكـّ ِّملة لمجموعة
مستلزمات الصحة في حاالت الطوارئ الخاصة بنفس المجموعة ،والتي ُصممت لتلبية احتياجات الرعاية الصحية
األولية للسكان المشردين من دون مرافق طبية .لمزيد من المعلومات ،انظر
/http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js13486e
وندعو المستخدمين إلبداء التعليقات على النسخة المنقحة من مجموعة مستلزمات الصحة اإلنجابية .وستتم
دراسة جميع المقترحات في التنقيحات المستقبلية .يُرجى إرسال التعليقات واالقتراحات إلى:
hrb@unfpa.org
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شكر وتقدير
شارك العديد من األفراد في إعداد وتنقيح اإلصدارات المختلفة من مجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية للفريق
العامل المشترك بين الوكاالت .ومن بينهم :اولكسندر بابانين ،جاكلين بيل ،جينيفر بلوم ،كيت بيرنز ،باميال ديالرجي،
ويلما دودينز ،فرانس دوناي ،دينا إينجل ،فيدل فونت ،لوريلي غوديير ،روبن غراي ،ميريام هينكنز ،باتريشيا هايندمارش ،منير
إسالم ،آن يانسنس ،ثيلدي كنودسن ،ساندرا كراوس ،سيلينغي الخفا ،سيرج ماليه ،ماثيوز ماثاي ،جانيت مايرز ،دوريس
ماغرديتشيان ،مينت تيدار ،جوناثان بادزي نادزي ،فرانسيس إندوا ،هنريك نيلسن ،نغوين ترانتوان ،روزياليداه أونديكو ،آن
بوتيجيرار ،سوزان بوردين ،وهيبة سكني ،هاكان ساندبالداه ،كريستيان سوندرز ،ماريان شيلبيرورد ،ميشال تيلهيدز،
توماس ليزا ،سوزان تول ،بيفرلي تاكر ،تومو واتانابي .
كما أتوجه بجزيل الشكر والعرفان ألنيك دبريان ،وتيريز ديلفو ،ودانيال بيروتي ،ومونيك سوبيو لما قدموه من إسهامات
هامة.
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.1

مقدمة

1.1

األهداف

كان أحد األهداف الرئيسية لبرنامج العمل الذي اع ُتمد في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة في سبتمبر/
أيلول  1994هو جعل الرعاية الصحية اإلنجابية ،بما في ذلك تنظيم األسرة ،متاحة للجميع بحلول عام  .2015ولفت
برنامج العمل االنتباه إلى احتياجات السكان المعرضين للخطر بشكل خاص ،بما في ذلك المشردين والالجئين .ففي
السابق ،قلما كانت الصحة اإلنجابية تُؤخذ في االعتبار عند االستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية ،وعلى هذا األساس،
تم إرساء مفهوم مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى ( )MISPفي الندوة المشتركة بين الوكاالت بشأن
الصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ التي عُقدت في يونيو/حزيران .1995
المرتبطـين بقضايا
يتمثل الهدف من مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى في تقليل الوفيات واالعتالل
َ
الصحة اإلنجابية أثناء األزمات ،ال سيما بين النساء .ويتم تحقيق ذلك عن طريق توفير الخدمات ذات األولوية في مجال
الصحة اإلنجابية من بداية االستجابة اإلنسانية لألزمة ،بما في ذلك عند إنشاء مخيمات لالجئين .وتُنفذ هذه
المجموعة من الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى بطريقة منسقة على أيدي موظفين مدربين بشكل مناسب،
وتشمل مجموعة من األنشطة والمعدات واللوازم ذات األولوية في مجال الصحة اإلنجابية ،فضال ً عن أنشطة
التخطيط .والبد من توافر ما يلي لتنفيذ هذه المجموعة بشكل مناسب :
− −الموظفون المدربون ،بما في ذلك منسق الصحة اإلنجابية؛
− −البروتوكوالت ومعينات العمل المتعلقة بتنفيذ تدخالت مختارة؛
− −األدوية األساسية والمعدات واللوازم األساسية.
تم تجميع األدوية األساسية والمعدات واللوازم الضرورية لتوفير الرعاية الصحية اإلنجابية في األزمات في واحدة من
المجموعات المعبأة مسبقا ً والمصممة خصيصا ً – وهي مجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية المشتركة بين
الوكاالت .وتتوافق أهداف المجموعات مع تلك المنصوص عليها في الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن
الصحة اإلنجابية في الحاالت اإلنسانية: 1
▲	الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (اإليدز) :
•ضمان سالمة ممارسات نقل الدم (المجموعة )12؛
•تسهيل االحتياطات القياسية وفرض احترامها (مدمجة في جميع المجموعات)؛
•توفير األوقية الذكرية المجانية (المجموعة  )1؛
▲	منع العنف الجنسي وإدارة عواقبه :
•اتخاذ التدابير لحماية السكان من العنف الجنسي؛
•توفير الرعاية الطبية للناجيات من االغتصاب (المجموعات  3و)9؛
•ضمان إلمام المجتمع بالخدمات الطبية المتوفرة
▲	منع زيادة معدل االعتالل والوفيات بين المواليد واألمهات :
•ضمان توافر المستلزمات إلدارة مضاعفات الوالدة والمواليد في المرافق الصحية (المجموعات  6و 8و 9و،)10
وفي مستشفيات اإلحالة (المجموعات  11و)12؛
•توفير مستلزمات الوالدة النظيفة للنساء الحوامل والقابالت لالستخدام في الوالدات المنزلية عندما يتعذر
الوصول إلى المرافق الصحية (المجموعة )2؛
•وضع نظام إحالة لتسهيل النقل واالتصاالت
▲	التخطيط لتوفير خدمات صحة اإلنجابية الشاملة حالما تسمح الحالة (اإلمدادات اإلدارية لتسهيل التنسيق
والتخطيط مدرجة في المجموعة )0
وقد أظهرت التجربة أنه ،باإلضافة إلى توفير مجموعة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى ،من المهم أيضا ً
االستجابة الحتياجات الصحة اإلنجابية األخرى في المرحلة األولى من االستجابة اإلنسانية ،بما في ذلك :
▲	ضمان توافر وسائل منع الحمل لتلبية الطلب (المجموعات  4و .)7
▲	توفير العالج التالزمي للمرضى الذين يعانون من أعراض العدوى المنقولة جنسيا ً (المجموعة .)5
 ،Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings  1تنقيح  2010لالستعراض الميداني ،الفريق العامل
المشترك بين الوكاالت ،جنيفhttp://www.iawg.net/resources/field_manual.html#download ،2010 ،
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ويمكن تحميل المواد المرجعية والتدريبية (انظر القسم  )1.4.2أو إرسالها عند الطلب.

1.2

النقاط الرئيسية

▲	 ُصممت مجموعات الصحة اإلنجابية الستخدامها في المرحلة المبكرة من حالة األزمة
ُصممت مجموعات الصحة اإلنجابية المشتركة بين الوكاالت في المقام األول لتسهيل تقديم الخدمات ذات األولوية
2
في مجال الصحة اإلنجابية للسكان المشردين من دون مرافق صحية ،أو حيثما تتعطل المرافق الطبية خالل األزمات.
وهي تحتوي على األدوية األساسية واللوازم والمعدات الستخدامها لفترة محدودة من الوقت ومع عدد معين من
الناس.
قد ال تناسب بعض األدوية واألجهزة الطبية التي تتضمنها المجموعات جميع الثقافات والبلدان .وهذا أمر ال مفر منه
ألنها مجموعات موحدة من مستلزمات الطوارئ وهي مصممة لالستخدام في جميع أنحاء العالم ،ومسبقة التعبئة
وجاهزة لإلرسال الفوري .وليس الهدف من المجموعات أن تكون بمثابة إعادة إمداد لما ينفد ،وإذا استخدمت على هذا
النحو ،فقد يؤدي ذلك إلى تراكم موادٍ وأدوي ٍة ال حاجة لها.
ويجب التأكيد على أنه رغم أن توفير األدوية واألجهزة الطبية على هيئة مجموعات قياسية سابقة التعبئة يكون
مناسبا ً في وقت مبكر في حالة الطوارئ ،إال أنه ينبغي تقييم االحتياجات المحلية المحددة في أقرب وقت ممكن،
وطلب المزيد من اللوازم وفقا ً لذلك .ولذلك ،بمجرد تحديد خدمات الصحة اإلنجابية األساسية ،ينبغي على منسق
الصحة اإلنجابية تقييم احتياجات الصحة اإلنجابية وإعادة طلب األدوية والمستهلكات والمعدات على أساس
استهالك هذه العناصر ،من أجل ضمان استمرار برنامج الصحة اإلنجابية .وينبغي بذل كل الجهود لتعزيز أو تطوير
نظام معلومات إدارة الخدمات اللوجستية للمستلزمات الطبية .وينبغي أن تتم عملية إعادة الطلب من خالل القنوات
العادية (عن طريق نظام الشراء الوطني أو المنظمات غير الحكومية ،أو غيرها من الوكاالت) أو من خالل فرع خدمات
المشتريات لصندوق األمم المتحدة للسكان (انظر اإلطار أدناه).
كيفية إرسال طلب متابعة لمستلزمات الصحة اإلنجابية من خالل فرع خدمات المشتريات بصندوق األمم
المتحدة للسكان
.1حدد أي األدوية والمستهلكات والمعدات الطبية تم استهالكها ،وبأي كميات.
.2قدِّر االحتياجات على مدى الستة أشهر المقبلة.
.3أرسل الطلبية من خالل فريق مشتريات الطوارئ بصندوق األمم المتحدة للسكان (انظر القسم .)1.3.2
العمالء الجدد الذين يطلبون اإلمدادات
•يصدر صندوق األمم المتحدة للسكان فاتورة أولية مع مذكرة تفاهم
•في حالة قبول كل من الفاتورة األولية ومذكرة التفاهم ،عليك (الطالب) التوقيع على مذكرة التفاهم
وتحويل األموال إلى حساب الصندوق؛
•يقوم الصندوق بعدها بإصدار أوامر الشراء المطلوبة ،ويرسل نسخة منها لك بوصفك الطالب.
مكتب الصندوق المحلية
•يقوم فريق مشتريات الطوارئ بإعادة توجيه طلبك إلى فريق المشتريات اإلقليمي الذي تتبعه
•اتبع إجراءات الدفع العادية.

  2يمكن تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية في حاالت الطوارئ من خالل مجموعة قياسية لمستلزمات الصحة ،تحتوي على األدوية
األساسية واللوازم والمعدات .وقد وضعت منظمة الصحة العالمية هذه المجموعة قبل نحو  30عاما ً بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة
والمنظمات غير الحكومية .خضعت المجموعة للتنقيح في  1998وفي  2006وفي  ،2011وصارت تُعرف اآلن باسم المجموعة المشتركة بين
الوكاالت لمستلزمات الصحة في حاالت الطوارئ لعام  .)IEHK2011( 2011وهي تشمل لوازم القبالة ،والعالج في مرحلة ما بعد االغتصاب،
واإلمدادات الالزمة الستخدامها في اتخاذ االحتياطات القياسية ،للسماح بتقديم بعض المكونات األساسية لخدمات الصحة اإلنجابية.
لتقديم خدمات أكثر شموال ً في مجال الصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ ،توصي  IEHK 2011بمجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية.
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▲	 ُصممت كل مجموعة لتحقيق االكتفاء الذاتي.
تستجيب كل واحدة من مجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية لحاجة معينة في مجال الصحة اإلنجابية وتحتوي
على لوازم يتم احتسابها لعدد معين من الناس لفترة ثالثة أشهر .وبالتالي ،يمكن طلب المجموعات بشكل منفصل
كاستجابة "قائمة بذاتها" لحالة معينة .وثمة استثناء واحد يتعلق بمعدات التعقيم :المجموعات  7و  8و  9ال تشمل
معدات تعقيم ألنها عادة ما تُستخدم باالشتراك مع المجموعة 6أ( والتي تحتوي على نوع من أجهزة التعقيم بالبخار
(األوتوكالف) يعمل بالضغط .أما المجموعة ( 11مستوى اإلحالة) فال تتضمن جهاز التعقيم بالبخار ،ألنه يُفترض أن
المستشفيات لديها خدمة التعقيم.
▲	 ُصممت بعض المجموعات لالستخدام فقط من قبل طاقم العاملين المؤهلين والمدربين في مجال الصحة.
مستوى المهارات المطلوبة الستخدام كل مجموعة مفصل في هذا الكتيب .وننصحك بمراجعة هذه المعلومات
قبل طلب المجموعات.
▲	يتم تحديث مجموعات الصحة اإلنجابية بانتظام
تتم مراجعة مجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية المشتركة بين الوكاالت بانتظام ،وذلك باستخدام أحدث
المعلومات المتوفرة .ونرجو من المستخدمين التعليق على كفاءة المجموعات الفردية في العمل على أرض الميدان.
وسيتم النظر في جميع المقترحات في التنقيحات المستقبلية.
مالحظات
•المجموعتان  6و  :11الديازيبام والبنتازوسين هما مادتان خاضعتان للرقابة ،وتتطلبان رخصة استيراد من بلد
المقصد قبل الشحن .وألن الحصول على هذا الترخيص قد يستغرق بعض الوقت ،فلم يتم تضمين هذه
المستحضرات الصيدالنية .وينبغي شراؤها محلياً.
•المجموعات  6و  8و11ب و :12تحتوي هذه المجموعات على عناصر يجب االحتفاظ بها باردة:
األوكسيتوسين واختبارات الكشف عن فصيلة الدم والتهاب الكبد والزهري (الراجنة البالزمية السريعة
( .))RPRفبالنسبة لهذه العناصر ينبغي المحافظة على سلسلة التبريد أثناء النقل والتخزين .ولهذا يتم
تغليف هذه المنتجات وشحنها بشكل منفصل وذلك في صندوق تبريد .وتظل مادة األوكسيتوسين فعالة
حتى لو حدث انقطاع مؤقت في سلسلة التبريد ،رغم أنها قد تفقد بعضا ً من فعاليتها.
التغييرات الرئيسية منذ اإلصدار الرابع من مجموعة مستلزمات الصحة اإلنجابية المشتركة بين الوكاالت
المجموعة  :3عالج ما بعد االغتصاب
أصبحت المجموعتان  3أ و 3ب اآلن مجموعة واحدة وهي المجموعة  ،3مما يعكس أهمية إعطاء جميع الناجيات
مجموعة شاملة من رعاية ما بعد االغتصاب ،بما في ذلك المعالجة الظنية لألمراض المنقولة جنسياً ،ووسائل
منع الحمل في حاالت الطوارئ والوقاية من المرض بعد التعرض لمنع فيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في)،
عند االقتضاء
المجموعة  :6المساعدة في الوالدة السريرية
للسماح بمزيد من المرونة في الطلب ،تم تقسيم المجموعة  6إلى الجزء أ :المعدات القابلة إلعادة االستخدام
والجزء ب :األدوية والمعدات المعدة لالستعمال مرة واحدة.
يُضاف جهاز التنفس ،بالتشغيل اليدوي ،للرضع/لألطفال ،إلنعاش المواليد
المجموعة  :8إدارة اإلجهاض التلقائي ومضاعفات اإلجهاض
يُضاف الميزوبروستول  200ميكروغرام ،إلدارة اإلجهاض غير المكتمل
موسعات دنيستون البوليمر ،تحل محل موسعات الرحم هيغار ،والتي لم تعد مدرجة.
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1.3
1.3.1

الحصول على المجموعات
من يستطيع طلب المجموعات؟

يمكن للهيئات التالية طلب مجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية:
•فرع االستجابة اإلنسانية ( )HRBبصندوق األمم المتحدة للسكان؛
•المكاتب المحلية لصندوق األمم المتحدة للسكان؛
•وكاالت التمويل ،مثل قسم المساعدات اإلنسانية ( )ECHOبالجماعة األوروبية والبنك الدولي ووزارة التنمية
الدولية بالمملكة المتحدة ( )DFIDوالوكالة الكندية للتنمية الدولية (سيدا) والوكالة األميركية للتنمية
الدولية ()USAID؛
•صناديق منظومة األمم المتحدة وبرامجها ووكاالتها ،مثل مفوضية شؤون الالجئين ومنظمة الصحة
العالمية واألمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPوبرنامج األمم
المتحدة المشترك حول فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ( )UNAIDSوإدارة األمم المتحدة لعمليات
حفظ السالم ()DPKO؛
•الوكاالت الدولية ،مثل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ( )IFRCوالمنظمة الدولية
للهجرة ( )IOMواالتحاد الدولي لتنظيم األسرة ( )IPPFوالمنظمات غير الحكومية األخرى التي تربطها
مذكرة تفاهم بالصندوق؛
•السلطات الوطنية.
1.3.2

نقاط االتصال بصندوق األمم المتحدة للسكان

يمكن طلب المجموعات مباشرة من:
UNFPA Procurement Services Branch
Emergency Procurement Team
Midtermolen 3
Copenhagen 2100
Denmark
هاتف / 45+ 3546 7000 :فاكس45+ 3546 7018 :
البريد اإللكترونيHYPERLINK "mailto:rhkits@unfpa.org" rhkits@unfpa.org :
ويمكن الحصول على معلومات عن المجموعات أو المساعدة في الطلب من:
موظفي صندوق األمم المتحدة للسكان في المكاتب الميدانية (في عاصمة البلد)؛
مفوضية شؤون الالجئين أو وكالة تنسيق أخرى خاصة باألمم المتحدة في البلد؛
UNFPA/HRB
3rd Avenue 605
New York, NY 10016
USA
هاتف1+ 212-297-5245 / 5254 :
UNFPA/HRB
chemin des Anémones ,13–11
Chatelaine, Geneva 1219
Switzerland
هاتف / 41+ 22 917 83 15 :فاكس41+ 22 917 80 16 :
البريد اإللكترونيHYPERLINK "mailto:hrb@unfpa.org" hrb@unfpa.org :
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1.3.3

الشروط الواجب توافرها لطلب المجموعات

قبل طلب المجموعات :
•إجراء تقييم سريع لألوضاع المحلية للتأكد من أن هناك حاجة لمجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية،
وتحديد األنواع المطلوبة (أي هل كان السكان يستخدمون الواقي األنثوي أو اللولب قبل األزمات؟) وأماكن
الحاجة إليها.
•تحديد كمية ونوع مجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية وفقا ً لحجم السكان الذين ستتم خدمتهم،
ومكان ونوع المراكز الصحية ومهارات مقدمي الرعاية الصحية في هذه المراكز.
•التأكد من توافر األموال الالزمة (انظر أدناه)
1.3.4

التمويل

هناك نوعان من مصادر التمويل الممكنة :
(أ) الموارد الخاصة (على سبيل المثال ،من الحكومة أو المنظمات غير الحكومية أو وكالة أخرى)
ينبغي إرسال الطلبية مباشرةً إلى فرع خدمات المشتريات التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان (انظر .)1.3.2
ويجب أن يتلقى الصندوق األموال قبل أن يتم شحن المجموعات.
(ب) أموال صندوق األمم المتحدة للسكان
يمكن سحب األموال من البرنامج القطري العادي للصندوق (بما في ذلك المشاريع الشاملة).
ويمكن للمكاتب القطرية للصندوق التقدم بطلب لفرع االستجابة اإلنسانية والمكاتب اإلقليمية للحصول على
تمويل في حاالت الطوارئ.
1.3.5

تكلفة المجموعات
•تتغير تكلفة كل مجموعة دورياً .ويمكن الحصول على أحدث األسعار من فرع خدمات المشتريات بالصندوق
أو مكتب الصندوق القطري.
•تكاليف الشحن الجوي :ينبغي إضافة مبلغ يعادل  30٪من تكلفة كل مجموعة لتغطية هذه النفقات
(باستثناء مجموعة الواقي الذكري ،والتي يمكن أن تتراوح تكاليف شحنها ما بين  30٪و  100٪من الكلفة
األساسية ،بحسب الوجهة).
•التكاليف العامة :يفرض الصندوق رسوما ً رمزية قدرها  5٪لتغطية التكاليف اإلدارية.

1.3.6

تسليم الطلبية
•في حالة الطوارئ :يتم التسليم خالل  7-2أيام بعد االنتهاء من تخصيص الميزانية.
•في حالة عدم وجود أزمة :يتم التسليم خالل  12-10أسابيع بعد االنتهاء من تخصيص الميزانية.

1.3.7

إرسال الطلبية

عند إرسال طلبية ،ينبغي تقديم المعلومات التالية لفرع خدمات المشتريات بصندوق األمم المتحدة للسكان :
سوى مسائل
•توافر األموال وكود الميزانية التي يمكن تحميل الثمن عليها .ال يمكن أن يتم الشحن حتى ُتـ ّ
التمويل.
•اسم المسؤول عن ترتيب وتنسيق تسليم المجموعات وبيانات االتصال به.
•اسم المسؤول عن استالم مجموعات في الميدان وبيانات االتصال به كاملة (العنوان ،الهاتف ،الفاكس،
البريد اإللكتروني).
وفي حالة اإلرسال إلى جهات متعددة في البلد الواحد ،البد من تقديم قائمة مفصلة تبين الجهات المعنية وأنواع
وكميات كل مجموعة إلى كل جهة ،واألشخاص الذين يمكن االتصال بهم ،وما إلى ذلك (على سبيل المثال ،عدد 4
مجموعة  1وعدد  2مجموعة  6إلى المنظمة غير الحكومية أ والعنوان والشخص المسؤول ورقم الهاتف؛ عدد 3
مجموعة  2إلى المركز الصحي ب والعنوان والشخص المسؤول ورقم الهاتف؛ عدد  2مجموعة  11إلى المستشفى
ج ،وهلم جرّا).
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1.3.8

التغليف

لتسهيل الجوانب اللوجستية داخل البلد ،تتميز الصناديق التي تحتوي على اللوازم بأنها:
•تحمل وزن وحجم كل مجموعة؛
•صغيرة بحيث يستطيع أن يتعامل معها شخص واحد أو اثنين؛
•مبين عليها بشكل واضح رقم المجموعة وأرقام الصندوق والوصف والمرسل إليه والمعلومات األخرى ذات
الصلة؛
•مميزة بشريط ملون على جميع األطراف ،بلون مميز لكل مجموعة (انظر القسم .)1.4
•تتضمن جرابا ً ذاتي اللصق مثبت علي الجزء الخارجي منها ،يتضمن قائمة تفصيلية بالمحتويات.
1.3.9

الجودة

لتحسين نوعية المجموعات ،من المهم الحصول على ردود األفعال من المتلقين .لذا فنحن نشجع اإلدالء بتعليقات
حول التعبئة والتغليف ،ومسائل الشحن ،وجودة المنتجات ،وغيرها .كما نشجع أيضا ً المتلقين على تقديم اقتراحات
بشأن الكيفية التي يمكن بها تحسين نظام المشتريات .الرجاء توجيه هذه المعلومات لفرع خدمات المشتريات
بالصندوق (انظر القسم .)1.3.2
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1.4

معلومات عملية

 1.4.1نظرة عامة على المجموعات
يمكن تصنيف مجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية إلى ثالث "فئات" .تستهدف كل فئة مستوى مختلف من
مستويات تقديم الخدمات الصحية على النحو التالي:
الفئة 1
تشمل ست مجموعات .عناصر هذه المجموعات مخصصة الستخدامها من قبل مقدمي الخدمة الذين يقدمون
وصممت كل
خدمات رعاية الصحة اإلنجابية على مستوى المجتمع المحلي ومستوى الرعاية الصحية األوليةُ .
مجموعة لتلبية احتياجات  10آالف شخص لمدة  3أشهر .تحتوي المجموعات بشكل رئيسي على األدوية والسلع
االستهالكية .وتنقسم المجموعتان  1و 2إلى الجزأين أ وب ،الذين يمكن طلب كل منهما بشكل منفصل.
الرمز اللوني
المجموعة 0

اللوازم اإلدارية/لوازم التدريب

برتقالي

المجموعة 1

األوقية (أ وب)

أحمر

المجموعة 2

الوالدة النظيفة ،األفراد (أ وب)

أزرق داكن

المجموعة 3

عالج ما بعد االغتصاب

وردي

المجموعة 4

وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن
عالج العدوى المنقولة جنسيا ً

أبيض

المجموعة 5

فيروزي

الفئة 2
تضم خمس مجموعات ،وتحتوي على مواد يُعاد استخدامها وأخرى ُم َع ّدة لالستخدام لمرة واحدة ،الستخدامها من
قبل مقدمي الرعاية الصحية المدربين ،والذين يمتازون بمهارات مختارة في القبالة والتوليد والتعامل مع حديثي
الوالدة على مستوى المركز الصحي أو المستشفى .وقد ُصممت هذه المجموعات الستخدامها مع عدد سكان
يبلغ  30ألف شخص لمدة  3أشهر .ومن الممكن طلب هذه المجموعات لعدد سكّان أقل من  30ألف شخص ،وهذا
يعني أن اإلمدادات ستستمر لفترة أطول .تتضمن المجموعة  6جزأين ،أ وب ،والذين يُستخدمان معا ً ولكن يمكن
طلب كل منهما بشكل منفصل.
الرمز اللوني
المجموعة 6

المساعدة في الوالدة السريرية (أ وب)

بني

المجموعة 7

لوالب رحمية

أسود

المجموعة 8

إدارة اإلجهاض التلقائي ومضاعفات اإلجهاض

أصفر

المجموعة 9

خياطة التمزق (عنق الرحم والمهبل) والفحص المهبلي

أرجواني

المجموعة 10

التوليد بشفط الجنين

رمادي
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الفئة :3
في الحاالت اإلنسانية ،يُحال المرضى من السكان المتضررين إلى أقرب مستشفى ،وقد يتطلب هذا المستشفى
دعما ً من حيث المعدات واللوازم من أجل توفير الخدمات الالزمة لهذا العبء اإلضافي في الحالة .تشمل الفئة 3
مجموعتين ،تضمان اللوازم القابلة إلعادة االستخدام وتلك المعدة لالستخدام لمرة واحدة لتوفير الرعاية الشاملة
في حاالت الطوارئ وعند التوليد ولألطفال حديثي الوالدة على مستوى اإلحالة (التوليد الجراحي) .ويُقدر أن
مستشفى على هذا المستوى تخدم حوالي  150ألف شخص .لذا يمكن للوازم التي تشملها هذه المجموعات
خدمة هؤالء السكان لمدة  3أشهر .تتألف المجموعة  11من جزأين ،أ وب ،والذين يُستخدمان عادةً معا ً ولكن يمكن
طلب كل منهما بشكل منفصل.
الرمز اللوني
المجموعة 11

مجموعة مستوى اإلحالة للصحة اإلنجابية (أ و ب)

أخضر فوسفوري

المجموعة 12

مجموعة نقل الدم

أخضر داكن

1.4.2

المراجع ومواد التدريب

يمكن تحميل المراجع ومواد التدريب المتعلقة بالصحة اإلنجابية عبر HYPERLINK "http://www.rhrc.org" www.
 rhrc.orgأو HYPERLINK "http://www.who.int/reproductive-health/publications" http://www.who.int/
 .reproductive-health/publicationsويُنصح باالطالع على الوثائق التالية:
— —Inter-agency Field Manual on Reproductive Health in Humanitarian Settings: 2010 Revision for
 ،Field-testingالفريق العامل المشترك بين الوكاالت ( )IAWGوالمعني بالصحة اإلنجابية.2010 ،
HYPERLINK "http://www.iawg.net/resources/field_manual.html#download" http://www.iawg.net/
.resources/field_manual.html#download
— —Minimum initial services package (MISP) for reproductive health in crisis situations. A distance
 .learning moduleنيويورك ،لجنة المرأة/HYPERLINK "http://misp.rhrc.org/" http://misp.rhrc.org .2007 ،
— — ،Monitoring and evaluation tool kitاتحاد استجابة الصحة اإلنجابية في النزاع (RHRC)، 2004
— — .Guidelines for Addressing HIV in Humanitarian Settingsجنيف ،اللجنة الدائمة المشتركة بين
الوكاالت ( ،)IASCديسمبر  /كانون أول 2010
— — ،Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settingsجنيف ،اللجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت (IASC)، 2005
— —Clinical Management of Rape Survivors. Developing protocols for use with refugees and
 .internally displaced personsجنيف ،منظمة الصحة العالمية/مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون
الالجئين/صندوق األمم المتحدة للسكان اإلصدار المنقح 2005
— —Integrated Management of Pregnancy and Childbirth. Pregnancy, childbirth, postpartum and
 .newborn care. A guide for essential practiceجنيف ،منظمة الصحة العالمية2006 ،
— — .Field-friendly guide to integrate emergency obstetric care in humanitarian programsلجنة المرأة
لالجئين ،نياب ًة عن اتحاد االستجابة الصحة اإلنجابية في النزاع (RHRC)، 2005
— — .Guidelines for the management of sexually transmitted infectionsجنيف ،منظمة الصحة العالمية،
.2003
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اإلدارة الصيدالنية
.UNHCR Drug Management Manual 2006. Policies, Guidelines, UNHCR List of Essential Drugs— —
HYPERLINK "http://www.unhcr. 2006 ، جنيف،مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين
org/43cf66132.html" http://www.unhcr.org/43cf66132.html
 جون سنو.Guidelines for the Storage of Essential Medicines and Other Health Commodities— —
HYPERLINK "http:// .2003 ، فرجينيا، أرلينغتون،ديليفر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية/المتحدة
deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/GuidStorEsse_Pock.pdf" http://deliver.
.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/GuidStorEsse_Pock.pdf
Procurement Capacity Toolkit, Tools and Resources for Procurement of Reproductive Health— —
HYPERLINK "http://www.path.org/projects/procurement-toolkit.php" .2009 ، سياتل، باث،Supplies
http://www.path.org/projects/procurement-toolkit.php
Logistics handbook: a practical guide for supply chain managers in family planning and health— —
.2009 ، فرجينيا، أرلينغتون،ديليفر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية/ جون سنو المتحدة.programs
HYPERLINK "http://deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/LogiHand.pdf" http://
deliver.jsi.com/dlvr_content/resources/allpubs/guidelines/LogiHand.pdf
.2006 ، منظمة الصحة العالمية،,The interagency list of essential medicines for reproductive health— —
HYPERLINK "http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR_2006_1/en/"
/http://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/RHR_2006_1/en
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األدوية

1.5

مثال لطلبية من أجل مخيم الجئين يضم  20ألف شخص

التقييم
عدد الالجئين:

 20ألف

مالحظات خاصة	:اإلمدادات اإلدارية متوفرة في العاصمة؛ األوقية األنثوية معروفة ومستخدمة؛ اللوالب لم
تكن جزءا ً من وسائل منع الحمل قبل األزمة
		مركز صحي واحد يضم طبيبا ً واحداً ،وممرضتين مدربتين ،وقابلة مدربة ،ومولدين وعاملي
العاملين:
الرعاية الصحية بالمجتمع
مستوى اإلحالة	:المستشفى المحلي على بعد  10كم ،وهو مجهز بشكل سيئ ولكن يعمل به طاقم مدرب
قادر على إجراء عمليات التوليد الطارئة
الطلبية
البند

الكمية

اللوازم اإلدارية/لوازم التدريب (المجموعة )0

0

األوقية (المجموعة ( )1أ  +ب)

2

الوالدة النظيفة ،األفراد (المجموعة ( )2أ و ب)

2

عالج ما بعد االغتصاب (المجموعة )3

2

وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن (المجموعة )4
عالج العدوى المنقولة جنسيا ً (المجموعة )5

2
2

المساعدة في الوالدة السريرية (المجموعة ( )6أ  +ب) (للمرافق الطبية)

1

لوالب رحمية (المجموعة )7

0

إدارة اإلجهاض التلقائي ومضاعفات اإلجهاض (المجموعة )8

1

خياطة التمزق (عنق الرحم والمهبل) (المجموعة )9

1

التوليد بشفط الجنين (المجموعة )10

1

لدعم مستشفى اإلحالة
مجموعة مستوى اإلحالة للصحة اإلنجابية (المجموعة ( )11أ و ب)

1

مجموعة نقل الدم (المجموعة )12

1

تذكير
المجموعات  5-0تكفي لتلبية االحتياجات المقدرة لعدد  10آالف شخص لمدة  3أشهر.
المجموعات  10-6تكفي لتلبية االحتياجات المقدرة لعدد  30ألف شخص لمدة  3أشهر.
المجموعتان  11و  12تكفي كافية لتلبية احتياجات المقدرة لعدد  150ألف شخص لمدة  3أشهر.
(لمزيد من المعلومات انظر الملحق  :2االفتراضات المستخدمة في حساب اللوازم).
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.2

محتويات مجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية
الفئة 1
المجموعات التي تلبي احتياجات  10آالف شخص لمدة  3أشهر

المجموعة 0

اللوازم اإلدارية/لوازم التدريب

المجموعة 1

األوقية :الجزء أ (األوقية الذكرية) والجزء ب (األوقية األنثوية)

المجموعة 2

الوالدة النظيفة ،األفراد الجزء أ (لألم) والجزء ب (للمولـِّدين)
عالج ما بعد االغتصاب

المجموعة 4

وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن
عالج العدوى المنقولة جنسيا ً

المجموعة 3
المجموعة 5
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المجموعة 0
اللوازم اإلدارية/لوازم التدريب
االستخدام:

لتسهيل أنشطة اإلدارة والتدريب

اإلرشادات:

ال توجد

السكان المستهدفون	:عمال الصحة المحليون والعاملون في مجال الصحة.
المحتويات
آلة حاسبة تعمل بالطاقة الشمسية

1

لوحة (سبورة) بيضاء الصقة قابلة للغسل والطي 100 × 67 ،سم

2

غالف برافعة 29 × 31 ،سم ،بألوان متعددة

5

دفتر ،تدريبات 22 × 17 ،سم 5 ،مم-مربعات 100 ،صفحة

20

دفتر ،تدريبات 29.7 × 21 ،سم 5 ،مم-مربعات 100 ،صفحة

3

ورق ،بحجم  A4، 21 × 29.7سم 80 ،غم ،أبيض

1000

إصبع لصق ،كبير

3

ملصق صندوق األمم المتحدة للسكان 12 × 6 ،سم

20

ملصق صندوق األمم المتحدة للسكان 22 × 11 ،سم

20

قلم حبر جاف ،اسود

20

قلم حبر جاف ،أحمر

20

قلم مؤشر (ماركر) قابل للمسح ،أسود

12

قلم مؤشر (ماركر) قابل للمسح ،أحمر

12

قلم مؤشر (ماركر) قابل للمسح ،أزرق

12

قلم مؤشر (ماركر) لوحات ،أحمر ،سن  4.5مم

12

قلم مؤشر (ماركر) لوحات ،أسود ،سن  4.5مم

12

قلم رصاصHB ،

20

براية أقالم رصاص ،مخروطية

2

مقص  17سم

1

بكرة شريط الصق 19 ،مم ×  33م شفاف

4
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المجموعة 1
األوقية ا
االستخدام	:توفير األوقية الذكرية واألنثوية في المجتمع وعلى جميع مستويات تقديم الخدمات الصحية.
اإلرشادات	:ينبغي على العاملين في مجال الصحة والعمال المحليين أن يكونوا قادرين على شرح االستخدام
السليم لألوقية.
السكان
المستهدفون	:األوقية الذكرية :تعتمد محتويات العبوة على االفتراض أن  20٪من سكان المخيم هم من الذكور
البالغين ( 20٪من  ،)2000 = 10.000وأن  20٪من هذه المجموعة سيستخدمون الواقي الذكري (أي
 400مستخدم) ،وأن كل مستخدم سيحتاج إلى  12واقي ذكري في كل شهر على مدى األشهر
الثالثة (عدد األوقية الذكرية = .)14.400 = 3 × 12 × 400
	األوقية األنثوية :تعتمد محتويات العبوة على االفتراض أن حوالي  25٪من السكان المتضررين هم من
النساء الناشطات جنسيا ً ( ٪ 25من  ،)2500= 10.000وأن  1٪من هذه المجموعة سيستخدمن األوقية
األنثوية (أي  25مستخدمة) ،وأن كل مستخدمة ستكون بحاجة إلى  6أوقية في كل شهر على مدى
األشهر الثالثة (عدد االوقية = .)450 = 3 × 6 × 25
المحتويات
الجزء أ :األوقية الذكرية
األوقية الذكرية

14.400

زيادة قدرها ( 20%تحسبا ً للهدر)

2880

اإلجمالي

 120( 17.280في المجموع)

نشرات عن استخدام األوقية الذكرية ،باإلنجليزية والفرنسية

400

المطبوعات

الجزء ب :األوقية األنثوية
األوقية األنثوية

450

زيادة قدرها ( 20%تحسبا ً للهدر)

90

اإلجمالي

 3.8( 540في المجموع)

المطبوعات
نشرات عن استخدام األوقية األنثوية ،باإلنجليزية والفرنسية

25

مالحظات
يمكن طلب الجزأين أ و ب بشكل منفصل وبكميات مختلفة.
طبقً ا لثقافة البلد الذي سيستخدم هذه المجموعة ،قد يكون من الضروري تعديل الصور في النشرات.
لطلبات األوقية الذكرية ذات الحجم األصغر ،يُرجى االتصال بفرع خدمات المشتريات بصندوق األمم المتحدة
للسكان.
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المجموعة 2
الوالدة النظيفة ،األفراد
االستخدام	:حاالت الوالدة الفردية النظيفة ،في المنزل أو في وحدات األمومة التي تعاني من قلة
التجهيز ،ودون قابالت ماهرات.
الجزء أ	:حاالت الوالدة الفردية .حزم يتم توزيعها على كل سيدة انقضى من حملها أكثر من 6
أشهر.
الجزء ب	:معدات للقابالت .طبقً ا للوضع والممارسات المحلية ،قد تُعطى حقيبة كتف لخمس
قابالت تحتوي على مجموعات التوليد النظيف (كما في الجزء أ) وغيرها من البنود.
اإلرشادات	:ينبغي تلقين القابالت حول محتويات المجموعة واستخدامها.
السكان المستهدفون	:تعتمد محتويات المجموعة على االفتراض أن السكان البالغ عددهم  10.000نسمة
وحيث معدل الوالدات األولي يبلغ  ،4٪ستكون هناك  100حالة والدة في  3أشهر .وسيتم
استخدام  100حزمة للسيدات الالتي يلدن خالل الثالثة أشهر األولى ،بينما سيتم توزيع
 100مجموعة أخرى على السيدات البالغات  9-6أشهر من الحمل.
المحتويات
الجزء أ :حاالت الوالدة الفردية 200 :من العناصر التالية ،معبأة على هيئة حزم منفصلة
كيس بالستيك 28 × 18 ،سم تقريباً ،بقفل تلقائي ،للتخلص من المشيمة ،ويحتوي
1
على البنود التالية:
ً
1
صابون تواليت 110 ،غم تقريبا ،مغلف
مالءة سحب المريض بالستيكية 100 × 100 ،سم تقريبا ً

1

شفرة موسى ،أحادية السن ،تُستخدم مرة واحدة

1

شريط للحبل السري 3 ،مم ×  15سم

3

قطعة قماش/منشفة قطنية" ،تترا"  90غم/م 2تقريباً 100 × 100 ،سم تقريبا ً

2

قفازات كشف ،متوسطة الحجم ،تُستخدم مرة واحدة

2

المطبوعات

1

ورقة إرشادات مصورة
الجزء ب :الستخدام القابالت

حقيبة كتف من الفينيل تحمل شعار صندوق األمم المتحدة للسكان 610 × 230 × 360 ،مم
تقريبا ً

5

قفازات كشف ،متوسطة الحجم تُستخدم مرة واحدة ،عبوة تحتوي على 100

5

كشاف  LEDقابل إلعادة الشحن

5

مريلة واقية من البالستيك ،قابلة إلعادة االستخدام

5

عباءة قصيرة واقية من المطر

5

مالحظات
يمكن طلب الجزأين أ وب بشكل منفصل وبكميات مختلفة.
المالبس أو البطانيات لحماية المولود وكذلك المنتجات الصحية المالئمة ثقافيا ً ينبغي شراؤها محليا ً حيثما أمكن.
المنتجات المحلية غالبا ً ما تكون أرخص سعرا ً ومألوفة لدى األمهات.
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المجموعة 3
عالج ما بعد االغتصاب
االستخدام	:إدارة اآلثار المباشرة للعنف الجنسي.
اإلرشادات:

ينبغي أن يكون العاملون في مجال الصحة مدربين على :
— —إجراء اختبارات الحمل؛
— —وصف وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ ،إذا اختارت العميلة ذلك؛
— —وصف العالج الظني ألنواع العدوى المنقولة جنسيا ً والوقاية بعد التعرض ( )PEPلمنع اإلصابة
بفيروس نقص المناعة؛
— —تقديم المشورة للعميالت وإحالتهن إلى الخدمات النفسية االجتماعية وخدمات الحماية.

السكان
المستهدفون	:تعتمد محتويات العبوة على االفتراض أن حوالي  25٪من السكان هم من النساء النشطات جنسيا ً
( 25٪من  ،)2500 = 10.000وستتعرض  2٪منهن لالغتصاب ( 50امرأة) ،باإلضافة إلى اغتصاب 10
أطفال :السكان المستهدفين ( 5منهن يقل وزنهن عن  30كيلوغراماً ،و  5يبلغ وزنهن  30كيلوغراما ً
أو أكثر) ،وستحتاج  50٪من العميالت إلى اختبار الحمل .يجب إعطاء الوقاية بعد التعرض في
غضون  72ساعة من وقوع االعتداء .ويفترض وجود  30من البالغات و  8أطفال ( 4منهن يزن 19-10
كغم و 4يزن  )39-20ضمن الفترة الزمنية المحددة.
المحتويات
األدوية
ليفونورجستريل ،أقراص 1.5 ،ملغ( ،العالج  :جرعة واحدة)

 55عبوة

* أزيثروميسين ،كبسول 250 ،ملغ

220

* أزيثروميسين ،معلّق يتناول بالفم ،بتركيز  200ملغ في  5مل ،زجاجة  15مل

5

** سيفيكسيم ،أقراص 200 ،ملغ

110

** سيفيكسيم (في صورة ثالثي الهيدروكسيل) ،شراب جاف لتجهيز معلق يتناول بالفم،
بتركيز  100ملغ  5 /مل ،زجاجة  30مل

10

زيدوفودين300 ،ملغ ،باإلضافة إلى لميفودين150 ،ملغ ،قرص مجمع (للبالغين :قرصان /يوميا ً
لمدة  28يوما)

1800

زيدوفودين ،كبسول 100 ،ملغ (انظر بروتوكول العالج لألطفال)

840

لميفودين ،أقراص 150 ،ملغ (انظر بروتوكول العالج لألطفال)

360

األجهزة الطبية القابلة للتجديد
اختبار الحمل ،درجة حرارة مستقرة

25

كيس (مظروف) بالستيكي للعقاقير 15 ×10 ،سم تقريباً ،عبوة 100

1

المبادئ التوجيهية للعالج
القائمة المرجعية لرعاية ما بعد االغتصاب للنساء والرجال واألطفالPATH، 2010 ،

 1باإلنجليزية
 1بالفرنسية

اإلدارة السريرية للناجيات من االغتصاب :دليل لوضع بروتوكوالت لالستخدام في حاالت
الالجئين والمشردين داخلياً ،طبعة منقحة ،منظمة الصحة العالمية/مفوض األمم المتحدة
السامي لشؤون الالجئين 2004 ،
نشرة معلومات مستخدمي وسائل منع الحمل لحاالت الطوارئ ،يتم تعديلها محليا ً

 1باإلنجليزية
 1بالفرنسية

بروتوكول العالج الوقائي بعد التعرض ونشرة معلومات المريض يتم تعديلها محليا ً
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 2باإلنجليزية
 2بالفرنسية
 1باإلنجليزية
 1بالفرنسية

* أزيثروميسين :للمرضى البالغ وزنهم  45كغم أو أكثر ،العالج جرعة واحدة قدرها  1غم (عدد  4كبسوالت  250ملغ) .للمرضى األقل
من  45كلغ ،العالج هو  20ملغ/كغم.
** سيفيكسيم :بالنسبة للمرضى البالغ وزنهم  45كغم أو أكثر ،العالج هو جرعة واحدة  400ملغ .للمرضى األقل من  45كغم،
العالج هو  8ملغ/كغم.

مالحظات :
قد يتواجد أيضا ً الرجال بعد االغتصاب وينبغي أن يتلقوا العالج واإلحالة المناسبين.
للحصول على لقاحات الكزاز والتهاب الكبد ،يُرجى مراجعة أقرب مركز صحي تشغيلي.
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المجموعة 4
وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن
االستخدام	:تلبية احتياجات المرأة لوسائل منع الحمل الهرمونية.
اإلرشادات	:ينبغي أن يكون العاملون في مجال الصحة قد تدربوا على:
— —شرح مزايا وعيوب وسائل منع الحمل عن طريق الفم والحقن؛
— —شرح كيفية استخدام وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ؛
— —تحديد موانع استعمال وسائل منع الحمل الهرمونية؛
— —إعطاء الحقن.
السكان
المستهدفون	:تعتمد محتويات المجموعة على االفتراض أن  25٪من سكان المخيم هم من النساء الالتي تتراوح
أعمارهن بين  49-15سنة ( 25٪من  ،)2500 = 10,000وأن  15٪من هؤالء النساء يستخدمن موانع
الحمل (أي  375امرأة) .منهن:
— — 30٪يستخدمن وسائل منع الحمل المجمعة عن طريق الفم ( 113سيدة)؛
— — 55٪يستخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الحقن ( 210سيدة)؛
— — 5٪يستخدمن استخدام حبوب منع الحمل البروجيستين فقط ( 20سيدة)؛
— —في كل شهر 5٪ ،قد يطلبن وسائل منع الحمل في حاالت الطوارئ ( 20سيدة)؛
— — 5٪يستخدمن اللوالب – انظر المجموعة .7
المحتويات:
األدوية
إيثينيل إستراديول  0.03ملغ ،باإلضافة إلى ليفونورجستريل 0.15 ،ملغ ،قرص مجمع،

375

شريط واحد :لدورة واحدة ( 113سيدة × عدد  3دورات  ٪ 10 +للهدر)
ليفونورجستريل ،أقراص 1.5 ،ملغ( ،لمنع الحمل في حاالت الطوارئ)
ليفونورجستريل ،أقراص 0.03 ،ملغ ،شريط واحد لدورة واحدة ( 20سيدة × عدد  3دورات)
خالت الميدروكسي بروجستيرون ،حقن مدخرية 150 ،ملغ/مل ،قنينة  1مل
غلوكونات الكلورهيكسيدين محلول مركز ،٪ 5 ،زجاجة  1000مل
األجهزة الطبية القابلة للتجديد

60
60
300
3

سرنجة لور 2 ،مل ،معقمة ،تستخدم مرة واحدة

300

إبرة لور ،قياس القطر  40 × 0.8( 21مم) ،معقمة ،تستخدم مرة واحدة
صوف قطني ،لفة  500غم ،غير معقمة
صندوق السالمة ،للسرنجات واإلبر المستعملة ،سعة  5لترات
المبادئ التوجيهية للعالج
تنظيم األسرة ،كتيب عالمي لمقدمي الخدمة ،الفصول 4-1

600
4
3
 1باإلنجليزية
 1بالفرنسية

مالحظات
ينبغي إعادة طلب وسائل منع الحمل بعد تقييم احتياجات الصحة اإلنجابية .تفضل الطلبيات بالجملة ،ألنها أقل
كلفة ،وينبغي أن تتم من خالل القنوات المعتادة أو فرع خدمات المشتريات بصندوق األمم المتحدة للسكان.

- 20 -

المجموعة 5
عالج العدوى المنقولة جنسيا ً
االستخدام	:لعالج العدوى المنقولة جنسيا ً لدى األشخاص الذين تظهر عليهم األعراض.
اإلرشادات	:ينبغي أن يكون العاملون في مجال الصحة قد تربوا على :
— —تشخيص وعالج العدوى المنقولة جنسيا ً وفقا للنهج المتالزمي؛
— —شرح أهمية عالج الشريك الجنسي؛
— —التشجيع استخدام الواقي الذكري و األنثوي وشرح كيفيته.
السكان
المستهدفون	:تعتمد محتويات المجموعة على االفتراض أن  50٪من السكان المتضررين هم من البالغين (50٪
من  ،)5000 = 10.000وأن  5٪من هؤالء ( 250شخص) لديهم أمراض منقولة جنسياً .منهم:
— — 20٪لديهم متالزمة القرحة التناسلية ( 50شخصاً)؛
— — 50٪لديهم متالزمة النجيج اإلحليلي ( 125شخصاً)؛
— — 30٪لديهم متالزمة النجيج المهبلي ( 75شخصاً).
	لكل متالزمة ،يُفترض أن هناك  25مريضا ً آخرين من األطفال ( 10تحت  30كغم و 15يبلغ وزنهم
 45-30كغم).
المحتويات
األدوية
متالزمة القرحة التناسلية
البنزاثين بنزيل بينسيلين ،مسحوق لتحضير محلول للحقن ،قارورة (تعادل  2.4مليون وحدة من
بنزيل بينسيلين)
البنزاثين بنزيل بينسيلين ،مسحوق لمحلول الحقن ،قنينة (تعادل  1.2مليون وحدة من بنزيل
بينسيلين)
ماء للحقن ،أمبوالت  10مل
* أزيثروميسين ،كبسول 250 ،ملغ
* أزيثروميسين ،معلق200 ،ملغ5/مل ،زجاجة  15مل
غلوكونات الكلورهيكسيدين ،محلول مركز ،قنينة  1000 ،٪ 5مل
متالزمة النجيج اإلحليلي

65
10
75
240
10
3

** سيفيكسيم ،أقراص 200 ،ملغ

270

** سيفيكسيم (في صورة ثالثي الهيدروكسيل ،) شراب جاف لمعلق عن طريق الفم100 ،
ملغ 5/مل ،زجاجة  30مل
* أزيثروميسين ،كبسول 250 ،ملغ

20
540

* أزيثروميسين ،معلق 200 ،ملغ 5/مل ،زجاجة  15مل

10

متالزمة النجيج المهبلي (لعالج التهاب المهبل وعنق الرحم)
ميترونيدازول ،أقراص 250 ،ملغ (جرعة واحدة من  8أقراص ،أو قرصين مرتين يوميا ً لمدة  7أيام)
كلوتريمازول ،أقراص مهبلية 500 ،ملغ (جرعة واحدة)
** سيفيكسيم ،أقراص200 ،ملغ
** سيفيكسيم (في صورة ثالثي الهيدروكسيل) ،شراب جاف لتجهيز معلق يتناول عن طريق
الفم ،بتركيز  100ملغ 5/مل ،زجاجة 30مل
* أزيثروميسين ،كبسول 250 ،ملغ
* أزيثروميسين ،معلق 200 ،ملغ 5/مل ،زجاجة  15مل
األوقية

2000
100
200
10
340
10

األوقية الذكرية ( 20في المجموع)

2880

األوقية األنثوية ( 3لكل امرأة)

90
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األجهزة الطبية القابلة للتجديد
سرنجة ،لور 5 ،مل معقمة ،تستخدم مرة واحدة

75

إبرة لور ،قياس القطر  40 × 0.8( 21مم) ،،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة

150

صوف قطني ،لفة  500غم ،غير معقم

3

صندوق السالمة ،للحقن واإلبر المستعملة ،سعة  5لترات

4

كيس (مظروف) بالستيكي ،لألدوية 15 × 10 ،سم ،عبوة 100

10

المطبوعات
نشرة عن استخدام الواقي الذكري

 100باإلنجليزية
 100بالفرنسية

نشرة عن استخدام الواقي األنثوي ،بعدة لغات

60

المبادئ التوجيهية للعالج
العدوى المنقولة جنسيا ً وعدوى الجهاز التناسلي األخرى .دليل الممارسات األساسية.
جنيف ،منظمة الصحة العالمية.2005 ،

 1باإلنجليزية
 1بالفرنسية

لوحة جدارية عن العالج التالزمي لألمراض المنقولة جنسيا ً

 1باإلنجليزية/
بالفرنسية

* أزيثروميسين :بالنسبة للمرضى الذين يبلغ وزنهم  45كغم أو أكثر ،العالج جرعة واحدة  1غم (عدد  4كبسوالت  250ملغ).
للمرضى األقل من  45كلغ ،العالج هو  20ملغ/كغم.
** سيفيكسيم :بالنسبة للمرضى البالغين  45كغم أو أكثر ،العالج هو جرعة واحدة  400ملغ .للمرضى األقل من  45كغم ،العالج
هو  8ملغ/كغم.

مالحظات
ينبغي إعادة طلب األدوية بعد تقييم االحتياجات في مجال الصحة اإلنجابية .وينبغي أن تستند المضادات الحيوية
المطلوبة إلى البروتوكول الوطني لعالج األمراض المنقولة جنسياً .قد تكون المضادات الحيوية في البروتوكول
الوطني مختلفة عن تلك الموجودة في هذه المجموعة.
ال تتضمن هذه المجموعة اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية .وينبغي تقديم اختبار فيروس نقص المناعة
البشرية كجزء من برنامج لتقديم المشورة والفحص الطوعي ،وليس في عزلة.
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الفئة 2
المجموعات التي تلبي احتياجات  30ألف شخص لمدة  3أشهر
المجموعة 6

المساعدة في الوالدة السريرية (أ و ب)

المجموعة 7

لوالب رحمية

المجموعة 8

إدارة اإلجهاض التلقائي ومضاعفات اإلجهاض

المجموعة 9

خياطة التمزق (عنق الرحم والمهبل) والفحص المهبلي

المجموعة 10

التوليد بشفط الجنين
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المجموعة 6
المساعدة في الوالدة السريرية
الجزء أ :المعدات القابلة إلعادة االستخدام
هذه المجموعة مخصصة لالستخدام في المرافق الصحية ،مع المجموعة  6الجزء ب.
االستخدام— — :إلجراء الوالدات الطبيعية؛
— —لخياطة بضع الفرج والتمزق العجاني تحت التخدير الموضعي؛
— —لتحقيق االستقرار للمريضات الالتي تعانين من مضاعفات الوالدة (مثل تسمم الحمل أو النزف) قبل
اإلحالة الى مستوى أعلى من الرعاية.
اإلرشادات :لالستخدام من قبل األفراد المدربين :القابالت والممرضات من ذوات مهارات القبالة واألطباء.
المحتويات
األجهزة الطبية ،المعدات
مقياس ضغط الدم الالسائلي للكبار
سماعة الطبيب كاملة لألذنين
سماعة الطبيب للجنين إلذن واحدة
حوض طبي منحني على شكل الكلى من الفوالذ المقاوم للصدأ 825 ،مل تقريبا ً
ميزان حرارة سريري رقمي 43-32 ،درجة مئوية
فرشاة يد بالستيكية للكحت
عاصبة مطاطية 75 ،سم تقريبا ً
جهاز تنفس يدوي للرضع واألطفال
درج أدوات من الفوالذ المقاوم للصدأ 50 × 125 × 225 ،مم تقريباً ،مع غطاء
طاقم الوالدة (اليونيسيف  2007المرجع )9910003 :
مقص ،مايو كلينيك 140 ،مم ،مقوس ،ناحيتين غير حادتين (لقطع الحبل السري)
مقص أمراض النساء 200 ،مم ،مقوس ،ناحيتين غير حادتين (لبضع الفرج)
ملقط الشريان ،كوشر 140 ،مم ،مستقيم
مجموعة الخياطة (استنادا إلى مجموعة اليونيسيف للخياطة 2007 ،المرجع )9910004 :
مقص ديفر 140 ،مم ،مقوس ،ناحية حادة واألخرى غير حادة
حامل اإلبرة ،مايو كلينيك-هيغار 180 ،مم ،مستقيم
ملقط ،األنسجة ،معياري 145 ،مم ،مستقيم
ملقط الشريان ،كوشر 140 ،مم ،مستقيم
مجموعة التعقيم (اليونيسيف  2007المرجع )9908200 :
موقد كيروسين بشعلة واحدة بالضغط
معقم بالبخار 39 ،لتر تقريباً ،بإمكانية/الوصول
الموقت 60 ،دقيقة
أوعية التعقيم ،قطر  165مم تقريبا ً
أوعية التعقيم ،قطر 260مم تقريبا ً
أوعية التعقيم ،قطر  290مم تقريبا ً
ملقط الشريان ،كوشر 140 ،مم ،مستقيم
اإلضاءة
كشاف أمامي  LEDيعمل بالبطارية
مصباح كيروسين للعواصف  +جوارب إضافية
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المجموعة 6
المساعدة في الوالدة السريرية
الجزء ب :األدوية واألدوات المعدة لالستخدام لمرة واحدة
هذه المجموعة مخصصة لالستخدام في المرافق الصحية ،مع المجموعة  6الجزء أ.
االستخدام— — :إلجراء الوالدات الطبيعية؛
— —لخياطة بضع الفرج والتمزق العجاني تحت التخدير الموضعي؛
— —لتحقيق االستقرار للمريضات الالتي تعانين من مضاعفات الوالدة (مثل تسمم الحمل أو النزف)
قبل اإلحالة الى مستوى أعلى من الرعاية.
لالستخدام من قبل األفراد المدربين :القابالت والممرضات من ذوي مهارات القبالة واألطباء.
اإلرشادات:
السكان
المستهدفون	:تعتمد محتويات المجموعة على االفتراض أن معدل الوالدات األولي للسكان المتضررين يبلغ نسبة
 ،4٪وأن هناك  300حالة والدة ستحدث في  3أشهر ( 4٪من  1200 = 30.000والدة سنوياً 4/أشهر = 300
حالة والدة) .إذا كان  15٪منها تتم في المرفق الصحي ،ستكون هناك حاجة إلى إمدادات ألجل 45
والدة .ويقدر عدد النساء الحوامل في تعداد السكان في أي وقت بنحو  300في األشهر الثالثة األولى
من الحمل ،و  300في األشهر الثالثة الثانية و  300في األشهر الثالثة األخيرة.
المحتويات
األدوية
أموكسيسيلين ،أقراص 250 ،ملغ
ميترونيدازول ،أقراص 250 ،ملغ
كبريتات الحديدوز  +حمض الفوليك ،أقراص 200 ،ملغ  0.4 +ملغ ،علبة 1000
هيدروكلوريد التتراسيكلين ،مرهم عين ،1٪ ،أنبوب  5غم
ليدوكائين هيدروكلوريد ،محلول للحقن10 ،ملغ/مل ( ،)1٪وأمبولة  20مل
* األوكسيتوسين ،حقن 10 ،وحدة دولية/مل ،أمبولة  1مل
كلوريد الصوديوم ،محلول للتسريب( 0.9٪ ،متساوي التوتر) ،زجاجة  1لتر  +طاقم التسريب ،معقم
يُستخدم مرة واحدة
الجلوكوز ،محلول للتسريب( 5٪ ،متسق الضغط التناضحي) ،زجاجة  1لتر  +طاقم التسريب،
معقم يُستخدم مرة واحدة
ديكستران  ،70محلول للحقن ،6٪ ،زجاجة  500مل  +طاقم التسريب ،معقم ،يُستخدم مرة واحدة
سلفات المغنيزيوم ،محلول للحقن 500 ،ملغ/مل ،أمبولة  10مل
جلوكونات الكالسيوم (أحادي الهيدرات) ،محلول للحقن 100 ،ملغ/مل ،أمبولة  10مل
ماء للحقن ،أمبولة  10مل
غلوكونات الكلورهيكسيدين ،محلول مركز ، 5٪ ،زجاجة 1000 ،مل
أجهزة طبية ،قابلة للتجديد
مشبك للحبل السري ،معقم ،يُستخدم مرة واحدة
قنية وريدية قصيرة ،قياس القطر  ،20معقمة تُستخدم مرة واحدة
سرنجة لور 10 ،مل ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
سرنجة لور 2 ،مل ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
إبرة لور ،قياس القطر ( 40 × 0.8مم) معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
** حقنة تغذية ،طرف القسطرة 60/50 ،مل ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
قفازات جراحية ،مقاس  ،8معقمة تُستخدم مرة واحدة ،زوج
قفازات جراحية ،مقاس  ،7معقمة تُستخدم مرة واحدة ،زوج
- 25 -

5000
2100
5
6
20
50
15
20
20
10
5
20
12
100
25
50
100
200
10
30
30

قفازات أمراض النساء ،مقاس متوسط ،معقمة تُستخدم مرة واحدة ،زوج
قفازات الكشف ،مقاس متوسط ،تُستخدم مرة واحدة ،علبة100
غرز اصطناعية ،قابلة لالمتصاص )0/DEC3 (2 ،إبرة  30 ،3/8مم ،مستديرة ،معقمة ،تُستخدم مرة
واحدة ،علبة 12
مستخرج المخاط 20 ،مل ،معقم ،يُستخدم مرة واحدة
أنبوب ،شفط ،CH10 ،طول  50سنتيمتر ،طرف مخروطي ،معقم ،يُستخدم مرة واحدة
أنبوب ،شفط ،CH14 ،طول  50سنتيمتر ،طرف مخروطي ،معقم ،يُستخدم مرة واحدة
القسطرة CH12 ،لمجرى البول ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
لفة شاش 10 × 10 ،سم ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة  ،عبوة تحتوي على 5
صوف قطني ،لفة  500غم ،غير معقم
شريط الصق ،أكسيد الزنك 2.5 ،سم ×  5سم
قطعة صابون تواليت110 ،غرام تقريباً ،مغلفة
صندوق السالمة للسرنجات واإلبر المستعملة ،سعة  5لترات
نظارات السالمة ،المقاس العادي ،تُستخدم مرة واحدة
كيس (مظروف) بالستيكي لألدوية 15 × 10 ،سم تقريباً ،رزمة 100
مريلة واقية من البالستيك ،قابلة إلعادة االستخدام
مالءة سحب المريض من البالستيك 180 × 90 ،سم تقريبا ً
شرائط اختبار البروتين في البول ،علبة 50
مؤشر ،نقطة مراقبة الوقت والبخار ودرجة الحرارة
بطارية بالخلية الجافة والقلوية AAA ، 1.5 ،فولت ،للكشاف األمامي
األدوات المكتبية
دفتر بحجم  A4مسطر 100 ،صفحة
قلم جاف أزرق
حقيبة متعددة األغراض من الفينيل 610 × 230 × 360 ،مم تقريبا ً
المبادئ التوجيهية للعالج
الوقاية من اإلصابة .كتيب مرجعي لمقدمي الرعاية الصحية .إنجندر هيلث.2001 ،
المبادئ التوجيهية إلدارة النساء الالتي تعانين من مقدمات االرتعاج واالرتعاج .جنيف ،منظمة
الصحة العالمية.2006 ،
عملية تعقيم االدوات .لوحة حائطية ،مقتبسة من إنجندر هيلث ،باث 2010
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* يجب أن يبقى األوكسيتوسين باردا ً أثناء النقل والتخزين .ولذلك تتم تعبئته وإرساله بشكل منفصل.
** يمكن استخدام المحاقن المعقمة  60/50في طرف القسطرة ألغراض التشفيط/الشفط في البلعوم أو القصبة الهوائية.

مالحظات
كل على حدة وبكميات مختلفة
ب
و
أ
6
المجموعة
طلب
يمكن
ِ
يمكن الحصول على نسخ ضوئية من خالل تصوير النموذج في Inter-agency Field Manual on Reproductive
 ،Health in Humanitarian Settingsمراجعة  2010للمراجعة الميدانية ،صفحة 143
ال تتضمن هذه المجموعة الديازيبام نظرا ً الشتراطات ترخيص االستيراد .ينبغي شراء هذا الدواء محليا ً ( 10قنينات
للحقن 5 ،ملغ/مل 2 ،مل).
ينبغي شراء المالبس أو البطانيات لحماية المولود وكذلك المنتجات الصحية المالئمة ثقافيا ً محليا ً حيثما أمكن.
المنتجات المحلية غالبا ً ما تكون أرخص سعرا ً ومألوفة لدى األمهات.
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المجموعة 7
اللوالب الرحمية
االستخدام:

— —إيالج اللولب الرحمي كوسيلة لمنع الحمل؛
— —إزالة اللولب؛
— —توفير العالج بالمضادات الحيوية الوقائية.

اإلرشادات:

لالستخدام من قبل العاملين المدربين في مجال الصحة.

السكان
المستهدفون 	:تعتمد محتويات المجموعة على االفتراض أن  25٪من السكان هم من النساء الالتي تتراوح
أعمارهن بين  49-15سنة ( 25٪من  ،)7500 = 30.000وأن  15٪من هؤالء النساء يستخدمن وسائل منع
الحمل ( 1125امرأة) ،وأن  5٪منهن ستختار اللولب ( 60امرأة).
المحتويات
األدوية
لولب رحمي ،نحاسي 380 T - A
الدوكسيسيكلني (هيدروكلوريد) ،أقراص 100 ،ملغ
غلوكونات الكلورهيكسيدين ،محلول مركز ،5٪ ،زجاجة  1000مل
األجهزة الطبية القابلة للتجديد
كيس (مظروف) بالستيكي لألدوية 15 × 10 ،سم تقريباً ،رزمة 100
قفازات جراحية ،مقاس  ،8معقمة تُستخدم مرة واحدة ،زوج
قفازات جراحية ،مقاس  7معقمة تُستخدم مرة واحدة ،زوج
لفة شاش مضغوط 10 × 10 ،سم ،معقمة ،تُستخدم مرة واحد ،لفة 5
األجهزة الطبية واملعدات
طاقم تثبيت وإزالة اللولب
منظار مهبلي ،غريفز 35 × 95 ،سم
منظار مهبلي ،غريفز 35 × 115 ،سم
ملقط للغيار ،شيرون 25 ،سم
ملقط شرياني ،بني/روش 220 ،مم ،مستقيم
مسبار رحمي ،مارتن 320 ،مم
ملقط رحمي ،دوبليه 280 ،مم  ،مقوس
مقص أمراض النساء 200 ،مم  ،مقوس ناحيتني غير حادتني
وعاء من الفوالذ املقاوم للصدأ 180 ،مل تقريبا ً
حوض طبي منحني على شكل الكلى من الفوالذ املقاوم للصدأ 825 ،مل تقريبا ً
صينية أدوات من الفوالذ املقاوم للصدأ 80 × 200 × 320 ،مم ،بغطاء
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مالحظة
ال تشمل هذه المجموعة معدات تعقيم .وهي عادةً ما تُطلب مع المجموعة  6أ (المساعدة في الوالدة السريرية) ،والتي تتضمن وحدة
التعقيم بالبخار .عند طلب المجموعة  7من دون المجموعة  ،6ينبغي شراء معدات التعقيم بشكل منفصل.
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المجموعة 8
إدارة اإلجهاض التلقائي ومضاعفات اإلجهاض
االستخدام	:لعالج المضاعفات الناجمة عن اإلجهاض التلقائي ،واإلجهاض المتعمد غير المأمون ،بما في ذلك
تعفن الدم والتفريغ غير المكتمل والنزيف.
يجب استخدام المعدات فقط من قبل أفراد الصحة المدربين على إدارة حاالت اإلجهاض التلقائي
اإلرشادات:
ومضاعفات اإلجهاض ،بما في ذلك إجراء تفريغ الرحم.
السكان
المستهدفون	:تعتمد محتويات هذه المجموعة على أساس االفتراض بأن  20٪أخرى من النساء الحوامل قد
يتعرضن لإلجهاض التلقائي أو يعانين من مضاعفات اإلجهاض غير المأمون ( 20٪من .)60 = 300
المحتويات
األدوية
الدوكسيسيكلني هيدروكلوريد ،أقراص 100 ،ملغ
ميترونيدازول ،أقراص 250 ،ملغ،
* ميسوبروستول ،أقراص 0.2 ،ملغ ( 200مايكروغرام)
** أقراص ثنائي كلوروأيزوسيانورات الصوديوم ،حتتوي على  1.67غرام  ،NaDCCعلبة 2
إيبوبروفني ،أقراص 400 ،ملغ 2 ،قرص لكل امرأة (قرص قبل اخلروج ،قرص باملنزل)
*** األوكسيتوسني ،حقن 10 ،وحدة دولية/مل ،أمبولة  1مل
ليدوكائني هيدروكلوريد ،حقن 10 ،ملغ/مل ( ،)1٪أمبولة  20مل
سلفات األتروبني ،محلول للحقن 1 ،ملغم/مل ،أمبولة  1مل
ماء للحقن ،أمبولة  10مل
غلوكونات الكلورهيكسيدين ،محلول منظف ،و ( 4٪هيبيسكراب) ،زجاجة  500مل
غلوكونات الكلورهيكسيدين ،محلول مركز ، 5٪ ،زجاجة  1000مل
األجهزة الطبية القابلة للتجديد
قفازات جراحية ،مقاس  ،8معقمة ،تُستخدم مرة واحدة ،زوج
قفازات جراحية ،مقاس  ،7معقمة ،تُستخدم مرة واحدة ،زوج
قفازات الكشف ،مقاس متوسط ،تُستخدم مرة واحدة ،علبة 100
سرجنة ،لور 10 ،مل معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
سرجنة ،لور 2 ،مل معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
إبرة لور ،قياس القطر  40 × 0.8(21مم) ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
لفة شاش 10 × 10 ،سم ،معقمة ،تُستخدم مرة واحد ،لفة 5
كيس (مظروف) بالستيكي ،لألدوية 15 × 10 ،سم ،عبوة 100
صندوق السالمة ،للسرجنات واإلبر املستعملة ،سعة  5لترات
املطبوعات
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نشرة للنساء :معلومات ملرحلة ما بعد العملية .كيف تعتنني بنفسك.
املبادئ التوجيهية للعالج
Gynecological aspiration system, for uterine aspiration/uterine evacuation in obstetrics and
1
 .gynecology patientsتشابل هيل ،نورث كاروالينا ،آيباس ،بعدة لغات
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 60باإلجنليزية
 60بالفرنسية

®Performing uterine evacuation with the Ipas MVA Plus® Aspirator and Ipas EasyGrip
 cannulae: instructional booklet.تشابل هيل ،نورث كاروالينا ،آيباس .2008
الشفط اليدوي بالتخلية .مأخوذ من.Managing complications in pregnancy and childbirth :
جنيف ،منظمة الصحة العاملية.2000 ،

 1باإلجنليزية
 1بالفرنسية
 1باإلجنليزية
 1بالفرنسية

Misoprostol for treatment for incomplete abortion and miscarriage. Instructions for use.
مشاريع جينويتي للصحة.2008 ،
األجهزة الطبية ،املعدات
مجموعة الشفط اليدوي بالتخلية (( )MVAمأخوذة عن مجموعة إيباس عدد )IA18 2
مجموعة  MVA Plusسيليكون  2سم مكعب
طاقم ملحقات جملموعة  ،MVA Plusيشمل عدد ( )1حلقة على هيئة  ،Oعدد ( )1مغالق عنقي،
عدد ( )1غطاء ،عدد ( )1بالون سيليكون  2سم مكعب
بالونات سيليكون  2سم مكعب معبأة في أكياس يحتوى كل منها على 10
قنية ،إيزي غريب 6 ،مم ،قاعدة مدمجة
قنية ،إيزي غريب 7 ،مم ،قاعدة مدمجة
قنية ،إيزي غريب 8 ،مم ،قاعدة مدمجة
قنية ،إيزي غريب 9 ،مم ،قاعدة مدمجة
قنية ،إيزي غريب 10 ،مم ،قاعدة مدمجة
قنية ،إيزي غريب 12 ،مم ،قاعدة مدمجة
موسعات دنيستون البوليمر ،طاقم 5
مجموعة التوسيع والقشط (مأخوذة عن اليونيسف مرجع)9910002 :
سلة التعقيم 60 × 250 × 120 ،مم تقريبا ً
ملقط تشيرون للغيار 250 ،مم
ملقط ميوسو الرحمي 240 ،مم ،مقوس
مباعد مهبلي ،دويان 85 × 45 ،مم
مباعد مهبلي ،أوفارد 80 × 38 ،مم
ملعقة جراحية للرحم ،سيمون 6 ،مم ،حادة
مكشطة رحمية ،سيمز  7 ،مم ،حادة
مكشطة رحمية ،سيمز  8 ،مم ،كليلة
مكشطة رحمية ،سيمز  9 ،مم ،حادة
مكشطة رحمية ،سيمز  12 ،مم ،حادة
مسبار رحمي ،مارتن 320 ،مم
منظار مهبلي ،غريفز 35 × 95 ،مم
وعاء من الفوالذ الذي ال يصدأ 180 ،مل

 1باإلجنليزية
 1بالفرنسية
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* ميسوبروستول :عالج اإلجهاض غير المكتمل هو جرعة واحدة  600ميكروغرام عن طريق الفم ،أو جرعة واحدة  400ميكروغرام تحت
اللسان
**  : NaDCCكل قرص فوار يطلق 1غم من الكلور المتاح عندما يذوب في الماء.
*** يجب أن يبقى األوكسيتوسين باردا ً أثناء النقل والتخزين .ولذلك يعبأ ويرسل بشكل منفصل.
مالحظات
ينبغي التشجيع على الشفط بالتخلية (اليدوي) بدال ً من بمكشط حاد.
ال تشمل هذه المجموعة معدات تعقيم .وهي عادةً ما تُطلب مع المجموعة  6أ (المساعدة في الوالدة السريرية) ،والتي تتضمن وحدة
التعقيم بالبخار .عند طلب المجموعة  8من دون المجموعة 6أ ،ينبغي شراء معدات التعقيم بشكل منفصل.
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المجموعة 9
خياطة التمزق (عنق الرحم والمهبل)
والفحص المهبلي
االستخدام:
— —لخياطة تمزقات عنق الرحم والمهبل العالية.
— —فحص النساء الالتي تعرضن العتداء جنسي.
ييقتصر استخدام هذه المجموعة على العاملين في مجال الصحة المدربين :األطباء والقابالت أو
اإلرشادات:
الممرضات من ذوات مهارات القبالة.
السكان
المستهدفون	:تتعتمد محتويات المجموعة على االفتراض أن  15٪من النساء الالتي يلدن سيكن بحاجة إلى
خياطة ( 15٪من  45 = 300امرأة على مدى  3أشهر).
المحتويات
األدوية
غلوكونات الكلورهيكسيدين ،محلول مركز ،5٪ ،زجاجة  1000مل
بوليفيدون اليود ،محلول لالستخدام اجللدي ،10٪ ،زجاجة  500مل
هالم التزليق املهبلي/جل االستكشاف 100 ،غم تقريبا ً
األجهزة الطبية القابلة للتجديد
غرز اصطناعية ،قابلة لالمتصاص )1( DEC4 ،إبرة  36 ،3/8مم ،مثلثة ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة ،علبة 12
غرز اصطناعية ،قابلة لالمتصاص )2/0( DEC3 ،إبرة  30 ،1/2مم ،مستديرة ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة ،علبة 12
غرز اصطناعية ،قابلة لالمتصاص )2/0( DEC3 ،إبرة  50 ،3/8مم ،مستديرة ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة ،علبة 12
لفة شاش 10 × 10 ،سم ،معقمة ،تُستخدم مرة واحد ،لفة 5
قفازات جراحية ،مقاس  ،8معقمة ،تُستخدم مرة واحدة ،زوج
قفازات جراحية ،مقاس  ،7معقمة ،تُستخدم مرة واحدة ،زوج
قفازات كشف ،متوسطة احلجم تُستخدم مرة واحدة ،عبوة حتتوي على 100
األجهزة الطبية ،املعدات
طاقم األدوات اجلراحية ،للكشف/اخلياطة ،املهبلي/العنقي (اليونيسيف املرجع)9910006 :
مقص ،مايو كلينيك 170 ،مم ،مقوس ناحيتني غير حادتني
حامل اإلبرة ،مايو كلينيك-هيغار 180 ،مم ،مستقيم
مباعد مهبلي ،دويان 85 × 45 ،مم
منظار مهبلي ،غريفز 20 × 75 ،مم
منظار مهبلي ،غريفز 35 × 95 ،مم
منظار مهبلي ،غريفز 35 × 115 ،مم
ملقط للغيار تشيرون 250 ،مم
صينية أدوات من الفوالذ املقاوم للصدأ 80 × 200 × 320 ،مم تقريباً ،مع غطاء
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مالحظات
في حاالت االعتداء الجنسي ،استخدم هذه المجموعة مع المجموعة ( 3عالج ما بعد االغتصاب) ،إذا أوصي باستخدام وسائل منع الحمل في حاالت
الطوارئ أو االتقاء بعد التعرض للفيروس ،أو العالج بالمضادات الحيوية.
ال تشمل هذه المجموعة معدات تعقيم .وهي عادةً ما تُطلب مع المجموعة  6أ (المساعدة في الوالدة السريرية) ،والتي تتضمن وحدة التعقيم بالبخار .عند
طلب المجموعة  9من دون المجموعة 6أ ،ينبغي شراء معدات التعقيم بشكل منفصل.
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المجموعة 10
التوليد بشفط الجنين
االستخدام	:لإلجراء تخلية بالشفط يدوياً.
يقتصر استخدام هذه المجموعة على العاملين المهرة في مجال الصحة الذين تم تدريبهم على 		
اإلرشادات:
تقديم المساعدة في التوليد مع التخلية بالشفط.
السكان
المستهدفون	:الوالدات التي تتطلب المساعدات في التخلية بالشفط.
المحتويات
األجهزة الطبية ،املعدات
وحدة التخلية بالشفط (اليونيسيف  2007املرجع)0791500 :
وحدة التخلية بالشفط ،بيرد ،يدوية ،اجملموعة الكاملة
املبادئ التوجيهية للعالج
 ،Procedure for Use of Vacuum Extractor in Assisted Vaginal Deliveryلوحة جدارية ،مأخوذة من منظمة
الصحة العاملية ،باث2010 ،
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1
1

الفئة 3
اجملموعات املستخدمة على مستوى اإلحالة/اجلراحة على مستوى التوليد
لتلبية احتياجات  150ألف شخص ملدة  3أشهر
اجملموعة 11
اجملموعة 12

مجموعة مستوى اإلحالة للصحة اإلجنابية (أ و ب)
مجموعة نقل الدم
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اجملموعة 11
مجموعة مستوى اإلحالة للصحة اإلجنابية
اجلزء أ :املعدات القابلة إلعادة االستخدام
تُستخدم هذه المجموعة مع المجموعة  11الجزء ب.
االستخدام— — :إلجراء العمليات القيصرية وغيرها من التدخالت الجراحية في الوالدة.
— —إلنعاش األمهات والرضع.
— —لتوفير العالج عن طريق الوريد (على سبيل المثال لحمى النفاس أو تسمم الحمل).
اإلرشادات:
المحتويات

يقتصر استخدام هذه المجموعة على العاملين في مجال الصحة المهرة في توفير الرعاية
الشاملة لحاالت الوالدة الطارئة ،بما في ذلك إجراء الجراحة للتوليد.

األجهزة الطبية ،املعدات
صندوق ،باطني 58 ،أداة (أطباء بال حدود  2010املرجع)KSURBABD58S :
سلة أدوات للتعقيم ،سلكية 90 × 200 × 400 ،مم
مشبك منشفة ،باكهاوس 120 ،مم
ملقط شرياني ،بنغوليا 200 ،مم ،مقوس ومسنن
ملقط شرياني ،كرافورد (كولر) 240 ،مم ،مقوس
ملقط شرياني ،كيلي 140 ،مم  ،مقوس
ملقط شرياني ،هالستيد موسكيتو 125 ،مم ،مقوس
ملقط شرياني كوشر 140 ،مم 2 × 1 ،سن ،مقوس
ملقط شرياني كوشر 140 ،مم 2 × 1 ،سن ،مستقيم
ملقط شرياني ميكستر 140 ،مم ،حساس للغاية
ملقط شرياني ميكستر 230 ،مم ،حساس
ملقط للغيار ،معياري 145 ،مم ،مستقيم
ملقط للغيار ،معياري 250 ،مم ،مستقيم
ملقط األمعاء ،مشبك ،دويان 230 ،مم ،مقوس
ملقط األمعاء ،مشبك ،دويان 230 ،مم ،مستقيم
ملقط بريتوني ،فور 210 ،مم ،مقوس قليال
ملقط األنسجة ،دوفال 230 ،مم
ملقط األنسجة ،معياري ،و  145مم ،مستقيم
ملقط ،األنسجة ،معياري 250 ،مم ،مستقيم
وعاء من الفوالذ املقاوم للصدأ 500 ،مل
حامل اإلبرة ،بيبي-كرايل-وود 150 ،مم ،حساس
حامل اإلبرة ،مايو كلينيك-هيغار 180 ،مم ،مستقيم
مباعد باطني ،غوسيه 2 ،شفرة 58 ،مم عمق  +الشفرة املركزية  57مم ×  60مم
مباعد فارابوف ،مزدوج الطرف 150 ،مم ،زوج
مقبض مشرط ،رقم  ،4معياري
مقبض مشرط ،رقم  ،4طويل
مقص ميتزميبوم/نيلسون 180،مم ،مقوس ،ناحيتني غير حادتني
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مقص ميتزميبوم/نيلسون 230،مم ،مقوس ،ناحيتني غير حادتني
مقص ،مايو كلينيك 170 ،مم ،مقوس
مقص ،مايو كلينيك 230 ،مم ،مقوس
ملعقة ،مباعد مطاطي ،طيع 27 ،مم ×  250مم
أنبوب شفط ،يانكور 280 ،مم
مجموعة تشريح اجلنني (اليونيسيف املرجع )9910007 :
مشداخ القحف،براون 420،مم
مخرز،سميلي 250،مم
مقص أمراض النساء 200،مم ،مقوس ،ناحيتني غير حادتني
خطاف إزالة الرؤوس،براون 310،مم
معدات التعقيم
وعاء من الفوالذ املقاوم للصدأ 180 ،مل تقريبا ً
ملقط للغيار ،تشيرون 250 ،مم
مجموعة اإلنعاش األساسية (اليونيسيف املرجع)9908400 :
مضخة شفط تعمل بالقدم
جهاز تنفس يدوي للرضع/األطفال ،مجموعة
جهاز تنفس يدوي للبالغني ،مجموعة

1
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1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

مالحظات
ال تشمل هذه المجموعة معدات التعقيم .إذا كان جهاز التعقيم بالبخار (األوتوكالف) غير متوفر في المستشفى ،قم بطلب
جهاز من خالل قنوات الشراء المعتادة أو من خالل فرع خدمات المشتريات بصندوق األمم المتحدة للسكان.
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اجملموعة 11
مجموعة مستوى اإلحالة للصحة اإلجنابية
اجلزء ب :األدوية واملعدات املعدة لالستخدام مرة واحدة
تُستخدم هذه المجموعة مع المجموعة  11الجزء أ.
االستخدام— — :إلجراء العمليات القيصرية وغيرها من التدخالت الجراحية في الوالدة.
— —إلنعاش األمهات والرضع.
— —لتوفير العالج عن طريق الوريد (على سبيل المثال لحمى النفاس أو تسمم الحمل).
اإلرشادات:

يقتصر استخدام هذه المجموعة على العاملين في مجال الصحة المهرة في توفير الرعاية
الشاملة لحاالت الوالدة الطارئة ،بما في ذلك إجراء الجراحة للتوليد.

		

السكان
المستهدفون :من بين السكان البالغ تعدادهم  150ألف نسمة ،وحيث معدل الوالدات األولي يبلغ  ،4٪ستكون هناك
 6000حالة والدة في  12شهراً ،أو  1500حالة والدة في  3أشهر .ومن المفترض أن حوالي  5٪منها
ستتطلب عمليات قيصرية ( 5٪من  .)75 = 1500وهناك تقريبا ً  30امرأة أخرى ستحتاج إلى الرعاية في
حاالت الطوارئ.
المحتويات
األدوية
ميترونيدازول ،أقراص 250 ،ملغ
أموكسيسيلني ،أقراص 500 ،ملغ
الباراسيتامول ،أقراص 500 ،ملغ
الكينني (في صورة سلفات أو ثنائي السلفات) ،أقراص 300 ،ملغ
الدوكسيسيكلني (في صورة هيدروكلوريد) ،أقراص 100 ،ملغ
هيدروكلوريد التتراسيكلني ،مرهم العني1٪ ،
أمبيسيلني (في صورة ملح صوديوم) ،مسحوق حمللول للحقن ،قنينة  1غم
جنتاميسني (في صورة سلفات) ،محلول للحقن 04 ،ملغ/مل ،قنينة  2مل
ماء للحقن وأمبولة  10مل
ميترونيدازول ،عن طريق التسريب في الوريد 5 ،ملغ/مل ،كيس  100مل
اإلرغومترين ماليات ،حقن 0.2 ،ملغ/مل ،أمبولة  1مل
* األوكسيتوسني ،حقن 10 ،وحدة دولية/مل ،أمبولة  1مل
جلوكونات الكالسيوم (أحادي الهيدرات) ،حقن 100 ،ملغ/مل ،أمبولة  10مل
سلفات املغنيسيوم ،حقن 500 ،ملغ  /مل في أمبولة  10مل
هيدروكلوريد الهيدراالزين ،مسحوق للحقن 20 ،ملغ في أمبولة
ثنائي هيدروكلوريد الكينني ،محلول للتخفيف للتسريب 300 ،ملغ /مل ،أمبولة  2مل
هيدروكلوريد ليدوكائني ،حقن ،1٪ ،أمبولة  20مل
هيدروكلوريد ليدوكائني ،حقن ،2٪ ،أمبولة  20مل
هيدروكلوريد ليدوكائني ،محلول للحقن 50 ،ملغ/مل ( ،)5٪أمبولة  2مل
كيتامني (في صورة هيدروكلوريد) ،حقن (محلول للحقن) 50 ،ملغ/مل ،قنينة  10مل
كلوريد الصوديوم ،محلول للتسريب( 0.9 ٪ ،متساوي التوتر) ،زجاجة  1لتر  +طاقم التسريب ،معقم
يُستخدم مرة واحدة
اجللوكوز ،محلول للتسريب( 5٪ ،متسق الضغط التناضحي) ،زجاجة  1لتر  +طاقم التسريب ،معقم
يُستخدم مرة واحدة
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ديكستران  ،07محلول للحقن ،6٪ ،زجاجة  500مل  +طاقم التسريب ،معقم ،يُستخدم مرة واحدة
**أقراص ثنائي كلوروأيزوسيانورات الصوديوم ،حتتوي على  1.67غرام  ،NaDCCعلبة 200
محلول الكلورهكسيدين ،زجاجة  500مل
غلوكونات الكلورهيكسيدين ،مركز للمحلول ،5٪ ،زجاجة  1000مل
األجهزة الطبية القابلة للتجديد
أنبوب شفط ،CH10 ،الطول  50سم ،طرف مخروطي ،معقم ،يُستخدم مرة واحدة
أنبوب شفط ،CH14 ،الطول  50سم ،طرف مخروطي ،معقم ،يُستخدم مرة واحدة
قنية وريدية قصيرة ،قياس القطر  ،20معقمة تُستخدم مرة واحدة
قنية وريدية قصيرة،قياس القطر  ،18معقمة تُستخدم مرة واحدة
مشبك للحبل السري ،معقم ،يُستخدم مرة واحدة
سرجنة لور 1 ،مل ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
سرجنة لور 2 ،مل ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
سرجنة لور 5 ،مل ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
سرجنة لور 10 ،مل ،معقمة ،تستخدم مرة واحدة
إبرة لور ،قياس القطر  40 × 0.8( 21مم) ،معقمة ،تستخدم مرة واحدة
إبرة لور ،قياس القطر  25 × 0.6( 23مم) ،معقمة ،تستخدم مرة واحدة
فرشاة يد بالستيكية للكحت
قفازات جراحية ،مقاس  ،8معقمة تُستخدم مرة واحدة ،زوج
قفازات جراحية ،مقاس  ،7معقمة تُستخدم مرة واحدة ،زوج
قفازات أمراض النساء ،مقاس متوسط ،معقمة تُستخدم مرة واحدة ،زوج
قفازات الكشف ،مقاس متوسط ،تُستخدم مرة واحدة ،علبة100
غرز اصطناعية ،قابلة لالمتصاص )1( DEC4 ،إبرة  36 ،3/8مم ،مثلثة ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة ،علبة 12
غرز اصطناعية ،قابلة لالمتصاص )2/0( DEC3 ،إبرة  30 ،1/2مم ،مستديرة ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة،
علبة 12
غرز اصطناعية ،غير قابلة لالمتصاص )2/0( DEC3 ،إبرة  30 ،3/8مم ،مثلثة ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة،
علبة 12
قسطرة فولي ،CH14 ،معقمة تُستخدم مرة واحدة
كيس جتميع البول 2000 ،مل
غطاء جراحي نسيجي 100 ،سم ×  150سم
إبرة العمود الفقري ،قياس القطر  9 × 0.7( 22مم) ،معقمة ،تُستخدم مرة واحدة
لفة شاش 10 × 10 ،سم ،معقمة ،تُستخدم مرة واحد ،لفة 5
شريط الصق ،أكسيد الزنك 2.5 ،سم ×  5سم
شريط الصق ،أكسيد الزنك 10 ،مثقب ،سم ×  5سم
شفرة مشرط ،رقم  ،22معقمة ،تُستخدم مرة واحدة.
صندوق السالمة ،للحقن واإلبر املستعملة ،سعة  5لترات
كيس (مظروف) بالستيكي للعقاقير 15 ×10 ،سم تقريباً ،عبوة 100
نظارات السالمة ،املقاس املعتاد
اختبار احلمل ،مستقرة بالنسبة لدرجات احلرارة
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املبادئ التوجيهية للعالج
.srotcod dna seviwdim rof ediug A .htribdlihc dna ycnangerp ni snoitacilpmoc gniganaM
جنيف ،منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف والبنك الدولي2003 ،

 1باإلجنليزية
 1بالفرنسية

* يجب أن يبقى األوكسيتوسين باردا ً أثناء النقل والتخزين .ولذلك يعبأ ويرسل بشكل منفصل.
**  :NaDCCكل قرص فوار يطلق 1غم من الكلور المتاح عندما يذوب في الماء.
مالحظات
ال تتضمن هذه المجموعة الديازيبام والبنتازوسين القابل للحقن نظرا ً الشتراطات ترخيص االستيراد/التصدير .ينبغي شراء هذه األدوية
محليا ً (ديازيبام 2 ،مل 5 ،ملغ/مل 50( ،أمبولة) ،وبنتازوسين  30ملغ/مل 1 ،مل ( 6أمبولة)).
المنتجات الصحية المالئمة ثقافيا ً ينبغي شراؤها محليا ً متى أمكن.
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اجملموعة 12
نقل الدم
االستخدام	:إلجراء عمليات نقل الدم المأمونة بعد اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والزهري ،والتهاب الكبد
باء وجيم.
يقتصر استخدام هذه المجموعة على فني المختبر المدربين الذين يمكنهم الوصول إلى مرافق 		
اإلرشادات:
المختبرات األساسية..
السكان
المستهدفون	:األشخاص الذين يحتاجون إلى عمليات نقل الدم.
المحتويات:

(مأخوذ عن منظمة أطباء بال حدود)

اختبار فصيلة الدم ،مستضد  10 ،Aمل ،قطارة*
اختبار فصيلة الدم ،مستضد  10 ،B + Aمل ،قطارة*
اختبار فصيلة الدم ،مستضد  10 ،Bمل ،قطارة*
اختبار العامل الريسوسي ،مستضد  10 ،Dمل ،قطارة*
اختبار فيروس نقص املناعة  2 + 1السريع 100 ،اختبار ،مجموعة
االختبار السريع ملستضد التهاب الكبد باء السطحي ( ،)HBsAgمجموعة  100اختبار
االختبار السريع لفيروس التهاب الكبد الوبائي (جيم) 100 ،اختبار*
االختبار السريع الستعادة البالزما (( )RPRللزهري) 100 ،اختبار *
مضواء (مقياس ضوء) ،هيموكيو إتش بي 301
أنابيب شعرية إلتش بي 301
سوار الضغط ،لكيس  500/1000مل
بطارية ،خلية جافة ،AA ،قلوية 1.5 ،فولت ،للمضواء (مقياس الضوء)
كيس دم ( CPD +سيترات -فوسفات -دكستروز) 250 ،مل
مجموعة التبرع بالدم
قفازات كشف ،متوسطة احلجم تُستخدم مرة واحدة ،عبوة حتتوي على 100
* يجب أن تظل هذه العناصر باردة أثناء النقل والتخزين ،ولهذا يجب تغليفها وإرسالها بشكل منفصل.
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الملحق 1

مقاييس مجموعات الصحة اإلنجابية

اجملموعة

األبعاد والوزن

اجملموعة 0
اللوازم اإلدارية/لوازم التدريب

 1صندوق 28 × 40 × 60 ،سم ( 0.067م 16.5 ،)3كغم

اجملموعة 1أ
األوقية الذكرية

 4صناديق ،كل منها  32 × 45 × 51سم ( 0.073م 15.5 ،)3كغم
اجملموع 0.29 :م 62 ،3كغم

اجملموعة 1ب
األوقية األنثوية

 1صندوق 30 × 38 × 58 :سم ( 60.06م 7 ،)3كغم

اجملموعة 2أ
الوالدة النظيفة ،األفراد

 4صناديق ،كل منها  34.5 × 44 × 52سم ( 970.0م 24 ،)3كغم
اجملموع 0.316 :م 92.0 ،3كغم

اجملموعة 2ب
الوالدة النظيفة ،القابلة

 1صندوق 35 × 26.5 × 41.5 ،سم ( 0.038م 10.25 ،)3كغم

اجملموعة 3
عالج االغتصاب

 1صندوق 17 × 32 × 43 ،سم ( 730.0م 7 ،)3كغم

اجملموعة 4
وسائل منع احلمل عن طريق الفم واحلقن

 1صندوق 36 × 40 × 60 ،سم ( 0.086م 15 ،)3كغم

اجملموعة 5
عالج العدوى املنقولة جنسيا ً

 1صندوق 0.15( 50 × 50 × 60 ،م 35 ،)3كغم

اجملموعة 6أ
املساعدة في الوالدة السريرية
املعدات القابلة إلعادة االستخدام

 2صندوق,
صندوق 0.150( 50 × 50 × 60 ،م 21 ،)3كغم
3
 1صندوق 0.086( 36 × 40 × 60 ،م ) 10 ،كغم
اجملموع 0.236 :م 31 ،3كغم
 5صناديق،
 1صندوق 0.086( 36 × 40 × 60 ،م 28.5 ،)3كغم
3
 1صندوق 0.086( 36 × 40 × 60 ،م ) 27.5 ،كغم
 1صندوق 0.067( 28 × 40 × 60 ،م 21 ،)3كغم
 1صندوق 0.086( 36 × 40 × 60 ،م 24 ،)3كغم
(اجملموع لألربع صناديق 0.325 :م 101 ،3كغم)
باإلضافة إلى:
يُحفظ بارداً 1 ،صندوق 7 × 9 × 16 ،سم ( 0.01م 0.5 ،)3كغم
اجملموع 0.335 :م 101.5 ،3كغ

اجملموعة 6ب
املساعدة في الوالدة السريرية
األدوية واألدوات املعدة لالستخدام ملرة واحدة

اجملموعة 7
اللوالب الرحمية
اجملموعة 8
إدارة اإلجهاض التلقائي ومضاعفات اإلجهاض

اجملموعة 9
خياطة التمزق (عنق الرحم واملهبل) والفحص
املهبلي
اجملموعة 10
التوليد بشفط اجلنني

صندوق 0.086( 36 × 40 × 60 ،م 14 ،)3كغم
 2صندوق،
 1صندوق 50 × 50 × 60 ،سم ( 0.150م 36 ،)3كغم
باإلضافة إلى:
يحفظ باردًا  1صندوق 20 × 30 × 40 ،سم ( 0.024م 2 ،)3كغم
اجملموع 0.174 :م 38 ،3كغم
3
 1صندوق 28 × 40 × 60 ،سم ( 0.067م ) 15 ،كغم
 1صندوق 21 × 33 × 43 ،سم ( 0.030م 3 ،)3كغم
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اجملموعة

األبعاد والوزن

اجملموعة 11أ
مستوى اإلحالة
املعدات القابلة إلعادة االستخدام

 1صندوق 36 × 40 × 60 ،سم ( 0.086م 20 ،)3كغم

اجملموعة 11ب
مستوى اإلحالة
األدوية واملعدات املعدة لالستخدام مرة
واحدة

 35صندوق،
صندوق  36 × 40 × 60 ،1سم ( 0.086م 26 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،2سم ( 0.086م 22 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،3سم ( 0.120م 23 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،4سم ( 0.086م 22 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،5سم ( 0.086م 20 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،6سم ( 0.086م 23 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،7سم ( 0.086م 23 ،)3كغم
صندوق  50 × 40 × 60 ،8سم ( 0.120م 30 ،)3كغم
صندوق  50 × 40 × 60 ،9سم ( 0.120م 30 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،10سم ( 0.086م 27 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،11سم ( 0.086م 27 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،12سم ( 0.086م 27 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،13سم ( 0.086م 27 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،14سم ( 0.086م 32 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،15سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،16سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،17سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،18سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،19سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،20سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،21سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،22سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،23سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،24سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،25سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،26سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،27سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،28سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،29سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،30سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،31سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  36 × 40 × 60 ،32سم ( 0.086م 36 ،)3كغم
صندوق  50 × 40 × 60 ،33سم ( 0.120م 36 ،)3كغم
صندوق  50 × 40 × 60 ،34سم ( 0.120م 36 ،)3كغم
(مجموع األربعة وثالثني صندوقاً 3.094 :م 1079 ،3كغم)
باإلضافة إلى:
يُحفظ بارداً ،صندوق  30 × 30 × 40 ،35سم ( 0.036م 4 ،)3كغم
اجملموع 3.130:م 1083 ،3كغم

اجملموعة 12
نقل الدم

 2صندوق:
 1صندوق 50 × 40 × 60 ،سم ( 0.120م 15 ،)3كغم
باإلضافة إلى:
يُحفظ بارداً 1 ،صندوق 0.036( 30 × 30 × 40 ،م 3 ،)3كغم
اجملموع 0.156 :م 18 ،3كغم
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الملحق 2

االفتراضات المستخدمة في حساب اإلمدادات

تعتمد محتويات مجموعات مستلزمات الصحة اإلنجابية على افتراضات مستمدة من البيانات الوبائية ،واللمحات المختصرة عن السكان،
وأنماط األمراض والخبرة المكتسبة من استخدام المجموعة في حاالت الطوارئ .فيما يلي سرد لالفتراضات .وتُحسب جميع المجموعات
لتلبية احتياجات الصحة اإلنجابية للسكان لمدة ثالثة أشهر.
عدد السكان املستهدفني
افتراضات البيانات السكانية

اجملموعات 5-1
( 10آالف نسمة)

•  20٪من البالغني الذكور

2000

•  25٪من النساء بني عمر  94-51سنة

2500

• معدل الوالدات األولي يبلغ 4٪
• عدد حاالت الوالدة في  12شهر
• عدد حاالت الوالدة في  3أشهر
• عدد السيدات احلوامل

400
100
300

•  2٪من النساء بني عمر  49-15سنة يتعرضن للعنف
اجلنسي

50

•  15٪من النساء بني عمر  49-15يستخدمن وسائل منع
احلمل ،من بينهن:
–  40٪يستخدمن وسائل منع احلمل عن طريق الفم
–  55٪يستخدمن وسائل منع احلمل باحلقن
–  5٪يستخدمن اللوالب

375
150
210
20

اجملموعات 10-6
( 30ألف نسمة)

1200
300
900

6000
1500

60

•  20٪من حاالت احلمل تنتهي باإلجهاض التلقائي أو
اإلجهاض املتعمد غير اآلمن

60

•  15٪من السيدات الالتي يلدن يعانني من متزقمهبلي

45

•  5٪من حاالت الوالدة تستلزم إجراء جراحة قيصرية

اجملموعتان  11و12
( 150ألف نسمة)

75
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كتيب
مجموعة مستلزمات الصحة
اإلجنابية املشتركة بني الوكاالت
لالستخدام في األزمات
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