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حل مشكالت صحي 81

هر زمانیكه یك زن عالیم یك مشكل صحی را داشته باشد ،جهت حل آن به معلومات
ضرورت دارد .او ضرورت دارد تا بفهمد كه مشكل چیست ،اسباب آن كدام است،
برای تداوی آن چه باید شود و چگونه از دوباره واقع شدن آن جلوگیری گردد.
در این فصل ما قصۀ یك زن بنام جونیتا را بیان میكنیم واینكه چگونه وی مشكل
خود را حل مینماید .اگر چه جزئیات تنها به جونیتا ارتباط دارد اما طریقه ایكه وی
در رابطه به فكر نمودن در مورد مشكل خود بكار برده وكارهائی كه برای حل آن
كرده است میتواند برای هر مشكل صحی دیگری بكار گرفته شود .شما میتوانید این
روش ها را برای حل مشكل خود ویا برای تصمیم گیری در مورد حصول مواظبت
های طبی استفاده نمائید.
جونیتا دریافت نمود كه حل دائمی مشكلي كه به آن دچار است ،خارج از وضعیت
موجود خود وی میباشد .او باید اسباب ریشه ئی مشكل را در جامعه و مملكت خود
شناسائي نموده و برای تغییر دادن آن كار نماید .مانند جونیتا شما و جامعۀ شما
میتوانید از این روش برای شناخت تما م اسباب فقرصحت زنان استفاده نمایید و
طریقه هائیرا پالن نمایید تا جامعه خود را یك جای صحتمند تر برای زنان بسازید.
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 بعضي مشكالت بايد توسط
كارمندان صحي ماهر رسيدگي
شود .مگر بسياري مشكالت
صحي ميتواند در خانه تداوي
شده ويا با مراعات شرايط
حفظ الصحوي وقايه گردد.

حل مشكالت صحي 02

قصۀ جونيتا

جونیتا در یك قریۀ كوچك در كوه های غرب هاندوراس جائیكه خودش و شوهرش
روي قطعه زمین جواری كشت مینمایند ،زندگی میكند .زمین آنها مقدار كافی غذا
برای  3طفل آنها حاصل نمیدهد .لذا هر سال چند مرتبه شوهر جونیتا كه راول نام
دارد با دیگر مردان بطرف پائین قریه برای كار در مزارع كیله میرود.
حدود  3هفته بعد از آنكه آخرین مرتبه شوهرش از پائین به خانه برگشت،
جونیتا افرازات مهبلی بیشتری نسبت به حالت عادی مشاهده نمود بعداً در
هنگام ادرار نمودن درد برایش پیدا شد .جونیتا می فهمید كه مشكلی
وجود دارد مگر نمی فهمید كه چه است.
جونیتا تصمیم گرفت كه از دوستش سویاپا كمك بگیرد .سویاپا پیشنهاد كرد
كه ریشه (پت) های جواری را جوشانده و آب آنرا بخورد ،زیرا اینكار
زمانیكه وی سابق هنگام ادرار نمودن درد داشت برایش كمك نموده بود.
لذا جونیتا خوردن جوشانده ریشه های جواری را امتحان نمود ،مگر درد و
افرازات برطرف نشد  ،سویاپا بعدا ً آن دارو هائی را كه دوستش برای درد
های بعد از والدت استفاده نموده بود ،توصیه كرد .دایۀ محلی به ماریا یك
دستمال پر از دارو های گیاهی را داده بود كه در روی شكم خود بسته نماید.
زمانیكه جونیتا این كار را نیز امتحان نموده و مؤثریت نداشت ،فكر كرد كه
اگر این دارو ها را بداخل مهبل بگذارد بیشتر مؤثر خواهد بود ،مگر هیچكدام
فایده نكرد و عالیم مرضی او را اذیت می نمود.
باالخره جونیتا تصمیم گرفت كه برای دیدن كاركن صحی (كمال) برود .او احساس
شرم مینمود كه یك مرد او را معاینه نماید ،مگر در این زمان او ترسیده بود كه
ممكن یك مشكل بسیار جدی موجود باشد.

قدم  :0شروع نمودن با شك
وترديد .اين بدان معني است كه
شما هنوز جواب را نمي دانيد.

قدم  :4تا اندازه ممكنه در مورد
مشكل معلومات بدست آوريد
سواالتي را مانند اينها پرسان
نمائيد.
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مشكل چیست؟
كمال به جونیتا گفت كه "جهت كمك به شما من ضرورت دارم درمورد مریضی تا
اندازۀ ممكن معلومات داشته باشم" لذا از جونیتا این سواالت را كرد:

 چه وقت اولين دفعه متوجه مشکل
شديد؟
 کدام عاليم شما را مشکوک ساخت که
مشکلی وجود دارد؟
 شما چند دفعه اين عاليم را داشتيد؟ آنها
چگونه بودند؟
ً
 آيا اين عاليم را قبال نيز داشتيد ،يا کسی
از خانوادۀ شما قبالً اين عاليم را داشت؟
 آيا چيزی اين عاليم را کمتر يا بيشتر
ميسازد؟

قصۀ جونيتا 08
مجزا نمودن بعضی مريضی ها مشكل است
بعد ازگوش دادن دقیق به تشریحاتیكه جونیتا در مورد درد و افرازات مهبلی خود
ارایه مینمود ،كمال توضیح داد كه عالیم اغلبا ً موجودیت مرض را نزد یك
شخص بصورت عام نشان میدهد ،مگر بعضی اوقات چندین مرض مختلف
میتوانند عالیم مشابه داشته باشند .طورمثال بوجود آمدن یك تغییر در مقدار،
رنگ و بوی افرازات مهبلی یك خانم میتواند از سبب امراض ذیل باشد:
 امراض مقاربتی ()STD
 یك حادثه انتانی مهبلی كه ازجملۀ امراض مقاربتی نباشد.
 مرض التهابی لگن خاصره ( )PIDكه یك انتان رحم و نفیرها بوده و
اغلبا ً از سبب یكی از امراض مقاربتی بوجود میاید.
 سرطان عنق رحم.

قدم  : 1تفكردرمورد تمام امراض مختلفي
كه ميتوانند سبب اين عاليم گردند.

قدم  :2مداركي را بدست آوريد كه نشان
دهد كدام جواب بيشتر امكان دارد درست
باشد.

برای پیدا كردن مفكوره بهتر در مورد اینكه كدام یكی از این مشكالت سبب بوجود
آمدن عالیم نزد جونیتا گردیده است كمال ضرورت دارد بداند كه آیا جونیتا و
شوهرش پوش (كاندم) استفاده مینمودند ویا یكی از آنها با شخص دیگری مقاربت
جنسی داشته اند؟ جونیتا قبول نمود كه شك دارد شاید شوهرش با زنان دیگری
مقاربت جنسی داشته بوده باشد زیرا او یك مرتبه برای چند ماه بخاطر كار رفته بود
مگر آنها در این مورد هیچوقت بحث ننموده اند و او یقینا ً نمی فهمید .آخرین دفعه
ایكه شوهرش بخانه برگشت یك اندازه از موجودیت درد درهنگام ادرار نمودن
شكایت داشت اودراین رابطه غذاهائی را كه درساحل خورده بود مقصر میدانست.
با این معلومات اضافی كمال گفت كه به موجودیت یك مرض مقاربتی نزد جونیتا
مشكوك است ،ممكن است  Gonorrheaویا  .Chlamydiaاز آنجائیكه مجزا
كردن این دو مرض مشكل است ،بهتر است كه هردوی آنها را تداوی نمائیم.

قدم  :5تصميم در مورد اينكه كدام
جواب ممكن است صحيح باشد.

سبب مشكل چه ميباشد؟
امراض انتاني عبارت از امراضي اند كه از یك فرد به فرد دیگر انتقال مییابند .این ها میتوانند از طریق تماس با افراد یا
اشیاي منتن و یا از طریق هوا و آب انتقال یابند.
میكروبهائي را كه كمال فكر مینماید سبب مرض جونیتا گردیده اند ،از طریق تماس جنسي انتقال یافته اند.
امراض غیر انتاني (آن امراضیكه از یك شخص به شخص دیگر انتقال نمي یابد) ممكن است از اسباب ذیل بوجود آیند:
 چیزهائي كه سبب مشكالت در جسم میشوند مانند ضعیفي استخوان ها از اثر پیشرفت سن.
 چیزهاي كه از خارج به بدن ضرر میرسانند ،مانند دردهاي كمر از سبب انتقال بار هاي سنگین.
 چیزهاییكه باعث ضعف بدن میشود  ،مانند تغذي با خوردن مقدار بسیار كم غذا و یا انواع غلط مواد غذائي یك
شخص میتواند مصاب سوء تغذي گردد.
مگر امراض ندرتا ً یك علت دارند (براي آموزش بیشتردرمورد شناخت دیگراسباب ،صفحۀ 62دیده شود)
اغلبا ً عقاید و عملكرد هاي فرهنگي مردم مانند حالت محیطي آنها وطرز تقسیمات زمین  ،ثروت و قدرت در بوجود
آمدن امراض سهیم اند.
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حل مشكالت صحي 00
آيا يك تداوی مفيد است يا مضر؟
اگر چه كمال مطمئن بود كه دواها مشكل را حل خواهد كرد ،اما جونیتا میخواست
قبل از تصمیم گرفتن به تداوی معلومات بیشتری داشته باشد .او میداند كه طور مثال
داروهای خانگی اغلبا ً زمانیكه مادر كالن یا پدركالن وی مریض بوده اند به آنها
كمك نموده است .چرا بعداً زمانیكه وی كوشش نمود از این داروها استفاده نماید
موثر واقع نشد؟ درینجا توضیحات كمال تذكر داده شده است:
هر جامعه داروهاي انكشاف يافته تري
براي حل مشكالت صحي خود دارند.
دواهاي خانگي ودواهاي مدرن هر دو
در صورتيكه با دقت و بدرستي استفاده
شوند مفيد ميباشند .مگر بخاطر داشته
باشيد كه دواهاي خانگي و دواهاي
مدرن هرود ميتوانند بعضا مفيد ،بي
فايده و حتي مضر باشند.

در واقعۀ جونیتا ،او همه یعني هر  3نوع
عالج را استفاده نمود.
جوشاندۀ ریشه (پت) جواری میتوانست بسیار
کمک کننده باشد اگر جوانیتا انتان طرق
بولی میداشت .این بخاطری است كه
جوشاندۀ ریشه های جواری سبب ازدیاد
ادرار شده و میكروبها را از بدن پاك
میسازد .مگر این جوشانده برای جونیتا مفید
نبود زیرا انتانات وی در سیستم بولی نبود.
بستن داروهای گیاهی روی شكم یك نوع عالج بی ضرر است.
اینكار سبب تشدید یك مشكل صحی نخواهد شد ،چون ادویه بیرون
از بدن میماند ،اما همچنان اینكار مفید نخواهد بود.

گذاشتن گیاهان داروئی بداخل مهبل مضر است و
نباید هیچگاه اینكار انجام شود .گیاهان داروئی
میتوانند سبب تخریش مهبل وبوجود آمدن انتانات
خطرناك گردند.
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بهترين تداوي چيست؟
كمال به جونیتا گفت كه او میتواند در مورد یك تداوی خاص و اینكه چقدر مؤثریت
خواهد داشت از طریق صحبت كردن با افراد زیادی كه آنرا استفاده نموده اند
بیاموزد .در اینجا سواالتی آمده است كه میتوان با استفاده از آنها این معلومات را
بدست آورد:
 چرا شما از این روش استفاده نمودید؟
 چه وقت شما از آن استفاده مینمائید؟
 چگونه شما از آن استفاده مینمائید؟
 زمانیكه شما ازآن استفاده مینمائید چه واقع میشود؟
 چقدر این روش به مشكل كمك مینماید؟
 آیا گاهی مشكالتی از اثر استفادۀ آن بوجود میاید؟
با دقت فكر نمائید افراد مختلفی كه قبال از این تداوی استفاده نموده اند ،در مورد آن
چه میگویند ،بعدا ً زمانیكه خود شما یكنوع عالج را امتحان مینمائید توجه كنید كه در
عالیم مرض موجود چه تغییراتی بوجود میاید تا بفهمید كه آیا این عالج به شما كمك
نموده است یا خیر ،در مورد امتحان نمودن چند نوع عالج در یك زمان محتاط
باشید.
اين دوا برای ماريا
کمک نموده بود ،شايد
برای تو نيز کمک
کننده باشد.

مگر ماريا درد بعد از والدت
داشت ،نه درد در هنگام
ادرار کردن .لذا اين دارو
ممکن برای من هيچ کار
ندهيد.

بخاطر تصمیم گرفتن در مورد اینكه یك تداوي مفید ،بیفایده یا مضر است ،اوالا تا اندازه ایكه میتوانید در مورد آن آگاهي بدست
آورید .در صورتي كه با وجود آن شما مطمئن نیستید كه یك تداوي مفید است یا مضر ،به این چیز ها توجه نمائید:
 .1موجودیت عالج هاي زیاد براي یك مریضي ،نشاندهندۀ آن است كه هیچكدام مؤثر نخواهد بود.
 .6داروهاي كثیف و نفرت آور كمك نخواهد كرد و اغلبا ا مضر میباشد.
 .3داروهائي كه از فضلۀ حیواني یا انساني ساخته شده باشد خوبي نداشته و اغلبا ا انتانات خطر ناك را بمیان میاورند.
 .4عالج هائیكه مشابهت به عالیم مریضي داشته باشد و گفته میشود كه مؤثر است ،بیشتر امكان دارد كه مفاد آن به ارتباط
سطح عقیدۀ شخص باشد؛ طور مثال یك گیاه سرخ نخواهد توانست خونریزي را توقف دهد.
 .5روشهائي كه افراد را از خوردن غذا  ،اجراي تمرینات و یا استراحت منع مینماید  ،اكثرا آنها را ضعیف تر میسازند ،نه
قوي تر.
 .2روش هائیكه افراد را بخاطر مشكالت صحي آنها مالمت یا سرزنش مینماید ،اكثرا باعث ازدیاد رنج و درد آنها
میشود.
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06

بهترين تداوي چيست؟
قدم  :3درمورد بهترين تداوي تصميم
بگيريد .هميشه بخاطر داشته باشيد كه در
مورد خطرات و مفاد ممكنۀ آن فكر
نمائيد .
(در زير ديده شود)

قدم  :7ببينيد كه آيا كدام بهبودي ديده
ميشود ،در صورتيكه نتيجه ندهد،
تمام قدم ها را از سر شروع نمائيد.

02

زمانیكه جونیتا قبول نمود كه دواهای مدرن بهترین تداوی
برای مشكل صحی وی میباشد ،كمال برایش بعضی
تابلیت هائی را بنام دوکسی سیکلین و کوتریموکسازول
داده و گفت كه یك هفته بعد زمانیكه تمام دواها را خورده
باشد ،دوباره مراجعه نماید ،او همچنان توضیح داد كه
شوهرش كه باز هم برای كار كردن دور رفته است،
وقتیكه بر گردد باید با دوا تداوی گردد و آنها باید از
مقاربت جنسی مصوون كار بگیرند.
زمانیكه جونیتا یك هفته بعد به نزد كمال آمد برایش گفت كه او همه دوا های داده شده
را خورده است مگر عالیم هنوز بر طرف نشده است او همچنان گفت كه افرازات
مهبلی بیشتر شده و رنگ آن زرد شده است لذا كمال از یك كاركن صحی دیگر بنام
والیریا كه آموزش بیشتری دیده بود كمك خواست.
والیریا موافق بود كه جونیتا مصاب یك مرض مقاربتی است ،مگر چون دوا فایده
نكرده بود ،والیریا مشكوك بودكه ممكن است جونیتا مصاب آن نوع سوزاک
( )Gonorreheaباشد كه به مقابل کوتریموکسازول مقاوم است.
والیریا توضیح داد كه چندین نوع ( Gonorreheaسوزاك) مقاوم از عساكر
خارجی ایكه در پایگاه عسكری ساحلی زندگی مینمایند به زنان منطقه در
هنگام مقاربت جنسی انتقال یافته است .
والیریا توصیه نمود كه جونیتا به شهر برود تا در رابطه به gonorrehea
(سوزاك) ،سفلیس (یكی دیگر از امراض مقاربتی) وسرطان مكمال معاینه
گردد .همچنان اومیتواند دواهای جدیدتر و مؤثرتر را درصورت ضرورت
بدست آورد.

خطرات و مزایا
جونیتا به خانه رفت تا درمورد اینكه چه كاری باید انجام دهد ،فكر نماید .اومجبور
خواهد بود تا بیشتر از پس انداز خانوادگی خود را برای رفتن به شهر و بدست
آوردن دوا مصرف نماید .از آنجائیكه او اقال دو روز باید از خانه دور میبود (سفر
تقریبا  2ساعت را ازهرطرف با موتر وپیاده ،دربرمیگیرد ) و شوهرش هنوز
درساحل بوده و از خانه دور است ،او مجبور بود كه كسی را پیدا كند تا از اطفالش
در زمانیكه وی به شهر میباشد مراقبت نماید.
جونیتا میترسید كه شوهرش هنگامیكه برگردد و ببیند كه مقدار زیادی پول را برای
دیدن داكتر مصرف نموده است ،بسیار قهر خواهد شد ،مگر او همچنان ترسیده بوده
كه اگر به شهر نرود حالت اش و خیمتر خواهد شد .والیریا برایش گفته بود كه اگر
تداوی نشود میتواند درصورت حامله شدن میكروبها را به طفل نوزاد انتقال دهد.
باگذشت زمان او ممكن است قدرت باروری را از دست دهد ودر قسمت های پائین
شكم درد های شدید بوجود خواهد آمد و مشكالت در سیستم بولی و عادت ماهوار وی
بروز خواهد نمود ،شوهرش نیز ممكن است مصاب به مشكالت صحی جدی گردد.
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بهترين تداوي چيست؟
جونیتا شك و تریدهای زیادی را در مورد اینكه چه كاری را انجام دهد احساس
مینمود ،لذا دو باره نزد والیریا رفت .زمانیكه جونیتا ترس های خود را تشریح
نمود ،والیریا پیشنهاد نمود كه در مورد مشكل به اینطریق فكر نماید.
هر تداوي خطرات و مزایائي دارد .خطرعبارت ازموجودیت چانس آن است كه چیزي
سبب ایجاد ضرر گردد .مزیت عبارت از خوبي هائي است كه یك چیز ممكن است
بار آورد .بهترین كا ر آن است تا چیزهائي انتخاب گردند كه زیادترین مزایا و
كمترین خطرات را داشته باشند.
ممكن است به شما كمك نماید كه درمورد ترازو هائیكه در بازار براي وزن نمودن
مواد غذائي استفاده میگردد فكر نمائید .وقتیكه یك طرف سنگین تر باشد همان طرف
پائین میرود.
اگر وزن مزایا بیشتر باشد به آن معني است كه كار ارزش انجام دادن را دارد.

اند:
شهراند:
رفتنبهبهشهر
مزايایرفتن
اينهاهامزايای
اين
ميتوانم
و
داشت
خواهم
بهبود
احساس
من

 من احساس بهبود خواهم داشت و ميتوانم
دهم.
ادامهدهم.
خودادامه
خانوادۀخود
مواظبتازازخانوادۀ
بهبهمواظبت
شوم.
دار
طفل
بازهم
توانست
خواهمتوانست بازهم طفل دار شوم.
منمنخواهم
خود
طفلخود
انتانرارابهبهطفل
شومانتان
حاملهشوم
هرگاهحامله
هرگاه
داد.
نخواهمداد.
انتقالنخواهم
انتقال

در صورت رفتن به شهر به اين خطرات مواجه
خواهم شد:
 راول وقتی آگاه شود ،ممکن است قهر شود.
 من مجبور خواهم بود قسمتی از پس انداز
خود را مصرف کنم.

اگر صرف احساس بهبود من ميبود،
شايد تداوی ارزش آنرا نميداشت .اما
اگر اين واقعيت دارد که وضعيت من
خرابتر خواهد شد و نميتوانم بازهم
طفل دار شوم ،در آنصورت بايد به
شهر بروم.
لذا جونیتا برای تداوی به شهر رفت و درآنجا داكتران برایش گفتند كه این
واقعیت است كه او مصاب ( gonorrheaسوزاك) وممكن Chlamydia
میباشد ،مگر عالیم دیگر امراض مقاربتی یا مشكالت دیگر را ندارد .داكتران
همچنان توضیح دادند دوائیكه وی گرفته است بیش ازین درین مملكت مؤثریت
ندارد .آنها برای خودش وشوهرش یك دوای جدید تر را دادند.
آنجا که زنان داکتر ندارند –  4102مطابق 0131

02

بهترين تداوي چيست؟

قدم :1جستجوي علل ريشه ئي
مشكل

زمانیكه جونیتا دوا را خورد و بهبود یافت ،وسوسه میشد كه فكر نماید مشكل صحی
وی حل شده است .مگر او میفهمید كه این واقعیت ندارد .زمانیكه شوهرش از ساحل
برگردد اگر دوایش را نخورده ویا كاندم (پوقانه) استفاده ننماید ،جونیتا دوباره مصاب
مرض خواهد شد او این مشكل را با سویاپا ودیگر زنانیكه شوهران آنها درپائین
(ساحل) كار مینمایند بحث نموده وآنها با هم تصمیم گرفتند كه از والیریا مشوره
بگیرند.
جستجوی اسباب ریشه ئی مشكالت صحی
والیریا موافق بود كه مشكل صحی جونیتا هنوزحل نشده است ،زیرا بسیاری حاالتیكه
باعث ایجاد مشكل شده بود هنوز موجود است .او پیشنهاد كرد كه یك بازی ایرا بنام
"مگرچرا؟ "..بازی نمایند تا كمك نماید كه همۀ آنها تمام حاالتی را كه با عث ایجاد
مشكل گردیده بشناسند.
والیریا زنان را بصورت دایروی نشانده و از آنها خواست تا كوشش نمایند به
سواالتش جواب بدهند.

س :چرا جونيتا مريض شد؟

ج :بخاطر مصاب شدن به گونوريا و کالميديا.

س :مگر چرا او مصاب گونوريا و
کالميديا شد؟

ج :زيرا او اين انتانات را از همسرش گرفته بود.

س :مگر چرا شوهرش گونوريا و
کالميديا داشت؟
س :مگر چرا شوهرش با افراد
ديگری مقاربت جنسی داشت؟
س :مگر چرا او به مدت طوالنی از
خانمش دور بود؟
س :مگر چرا او بسيار کم زمين
داشت؟

س :ديگر چه سبب
شد که جونيتا مصاب
انتانات شود؟
س :مگر چرا شوهر
جوانيتا نميخواست از
کاندم استفاده کند؟

ج :زيرا شوهرش با اشخاص ديگری مقاربت جنسی
داشت.
ج :زيرا مردان فکر ميکنند که ضرورت به کنترول
اميال جنسی خود ندارند و شوهرش برای مدت طوالنی
از خانه دور بود.
ج :زيرا اندازۀ زمين آنها زياد نبود تا خانواده را تغذی
کند و بايد برای ماه های پی در پی در ساحل کار
ميکرد.
ج :زيرا بيشتر زمين ها توسط زميندار بزرگ تصاحب
گرديده بود( .يک جر و بحث طوالنی به تعقيب اين
جواب صورت ميگيرد)
ج :زيرا شوهرش نمی
خواست از کاندم استفاده
کند.
ج :زيرا او نميدانست که
چطور امراض مقاربتی
انتقال می يابد.

و به همين ترتيب ادامه می يابد.
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زمانیكه خانم ها یك لست طوالنی اسباب را نام گرفتند ،والیریا پیشنهاد كرد كه این
اسباب را به گروپ ها جدا نمایند .به اینطریق آسانتر حاالت مختلفی را كه سبب
مشكالت صحی میشوند ،میتوان دید.
اسباب فزیكی :میكروبها  ،پارازیت ها ویا چیزهائیكه سبب مشكالتی دربدن شده و
بدن را ضعیف میسازند.
اسباب محیطی :حاالت ماحول فزیكی كه به بدن ضرر میرسانند ،مانند دود پخت
وپز ،كمبود آب پاك ویا زندگی در یك وضعیت ازدحام.
اسباب اجتماعی :طریق ارتباط و طرز رفتار مردم با یگدیگر شامل عادات ،عنعنات
و عقاید آنها.
اسباب اقتصادی و سیاسی :اسباب ایكه تحت فشار مجبور به انجام آن هستیم .كی
كنترول مینماید و چطور .و كی پول  ،زمین و منابع را دارد و كی ندارد .زمانیكه
زنان علل مشكل جونیتا را دراین گروپ ها گذاشتند ،آنها لست زیررا داشتند.

فزيكی

سياسی واقتصادی

 میكروب گونوریا

قدم  :1ممكن است گروپ بندي نمودن
اسباب كمك نمايد تا در مورد آن فكر
نماييم كه براي هر كدام چه كرده
ميتوانيم .

محيطی

 دهكده آنها دور افتاده  دهكده از شهر
بسیاردور و
است لذا مردان باید
 میكروب مقاوم به دوا
جدا واقع شده
برای كار دور از خانه
است.
بروند.
 جسم زنان برای مصاب شدن
به امراض مقاربتی نسبت به
 عساكر خارجی در  حالت سرك
مردان مساعد تر میباشد.
بسیار خراب
ساحل میكروب های
بخصوص زمانیكه آنها
است.
مقاوم به مقابل دوا را
از سبب چندین حاملگی
انتقال میدهند.
ضعیف شده باشند.
 هیچگونه دوائی برای
گونوریای
واقعات
مقاوم موجود نبوده و
البراتواری در دهكده
موجود نیست.

07

اجتماعی
 مردان اغلبا ً با زنان
دیگری مقاربت
جنسی دارند.
 مردان از كاندم
استفاده نمی نمایند
زیرا این مردانه
نیست.
 كمبود تعلیمات در
مورد امراض
مقاربتی .
 كاندم به آسانی به
دسترس قرار ندارد.

اين يك لست خوب
است مگر ما در
اين رابطه چه
كرده ميتوانيم؟
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حل مشكالت صحي
قدم :01تصميم د رمورد اينكه كدام
اسباب را شما يا جامعه شما ميتوانيد
تغيير دهيد.
قدم :00تصميم در مورد اينكه كدام
فعاليت ها ميتوانند سبب اين تغييرات
گردند.

01

سازماندهی برای حل مشكالت
در قدم بعدی ،والیریا به زنان گفت كه به اسباب مختلف ببینید و تصمیم بگیرید كه
كدام یك را شما و دیگران در جامعه میتوانید تغییر دهید .بعداً فكر نمائید چه فعالیت
هائی برای ایجاد تغییر باید انجام شود.
جونیتا و سویاپا گفتندكه آنها میتوانند شوهران خود را به استفاده ازكاندم راضی
سازند ،اگرشوهران شان بیشتردر مورد امراض مقاربتی معلومات حاصل نمایند
واگر كاندم بسیار قیمت نباشد ،كارهائی را كه آنها تصمیم گرفتند انجام دهند عبارت
بود از:
بيا از كمال خواهش كنيم كه با مردان
درمورد امراض مقاربتي صحبت نمايد،
چون مردان به او احترام دارند و حرف
هايش را گوش ميدهند.

من خواهم ديد كه اگر
مركز صحي بتواند براي
ما كاندم را بصورت
رايگان بدهد.

بيائيد همه با هم در مورد طرز
صحبت نمودن به شوهران خود
براي استفاده ازكاندم صحبت
نموده و تمرين نمائيم.

قدم  :04ساختن يك پالن براي اجراي
فعاليت ها.

دیگر اعضای گروپ این عملكرد ها را پیشنهاد نمودند:
تنظیم یك گروپ د رجامعه تا درمورد مشكالت صحی ،منجمله امراض مقاربتی
صحبت نمایند.
 در هنگامیكه زنان در دریاچه كاالشوئی مینمایند با آنها درمورد امراض مقاربتی
واینكه چگونه از آن جلوگیری گردد صحبت شود.

سبب :مردان كاندم (پوش) را استفاده نمي نمايند.
فعاليت :كمك به آموزش مردان در مورد طرز انتقال امراض
مقاربتي.
چه /كي؟ كمال با آنها در مورد امراض مقاربتي و اينكه چگونه كاندم
از انتقال امراض مقاربتي جلوگيري مينمايد صحبت خواهد كرد.
چه وقت :زمانيكه مردان از ساحل پائين برگردند.
به كدام مواد ضرورت خواهد بود ؟ كاندم (پوقانه).
كي مسوول اين كار است ؟ جونيتا از كمال خواهد خواست كه اينكار
را انجام دهد.
چگونه ماميتوانيم ارزيابي كنيم؟ اگر
مردان به استفاده از كاندم شروع
نمودند.
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 با مردان خود قبل ازآنكه آنها برای كار كردن قریه را
ترك نموده وبه ساحل پائین میروند ،درمورد امراض
مقاربتی صحبت نمایند.
والیریا گفت آخرین قدم آن است كه یك پالن ساخته شود تا
هر یك ازین نظریات عملی گردد .او گفت كه پالن باید
به هر یكی ازین سواالت جواب بده:
 چه كار ی را میخواهیم انجام دهیم؟
 كدام قدم ها را ما میخواهیم بر داریم؟
 چه وقت این كار ها را انجام خواهیم داد؟ باكدام
اشخاص میخواهیم این كارها را انجام دهیم؟
 به كدام مواد ما ضرورت خواهیم داشت ؟ كی مسوول
است تا از اجرای پالن اطمینان بدهد؟
 چگونه ما ارزیابی خواهیم نمود كه پالن مؤثر است؟

کار براي ايجاد تغيير

01

برای كمك به اینكه شما خود تان بتوانید ازین روش حل مشكالت استفاده نمائید،
درینجا یك چارت با لست تمام این قدم ها آمده است در طرف راست قدم ها و در
طرف چپ قسمت هائی از قصۀ جونیتا كه با هر قدم پیش میرود آمده است هر مرتبه
ایكه شما یك مشكل صحی را داشته باشید میتوانید با استفاده ازین چارت روش را
برای فكر نمودن درمورد طرزالعمل حل مشكل بخاطر آورید.

قدم ها
.1

شروع نمودن با شك تردید

 .6تا اندازۀ ممكن در مورد مشكل
معلومات بدست آورید .سوال نمائید.
 .3درمورد تمام مریضی های مختلفی
كه میتوانند سبب این عالیم گردند،
فكرنمائید.

قصۀ جونيتا
 1جونیتا آمدن افرازات غیر معمول مهبلی و درد در هنگام ادرار نمودن را
مالحظه نمود .او از دوستان و كاركن صحی طلب كمك نمود.
 6كمال از جونیتا سوال هائی كرد تا سبب مشكل را بتواند پیدا كند.
 3كمال در مورد تمام مریضی هائی كه این عالیم را دارند فكر نمود.
 4كمال كوشش نمود تا در یابد كه آیا یك مرض مقاربتی میتواند سبب مریضی
جونیتا شده باشد.

 .4مداركی را بدست آورید كه نشان
دهد كدام جواب بیشترامكان دارد
صحیح باشد.

 5كمال تصمیم گرفت كه جونیتا ممكن است مصاب یك مرض مقاربتی
باشد.

 .5تصمیم درمورد اینكه كدام جواب
ممكن است صحیح باشد.

 2كمال یك تداوی را انتخاب نمود كه برای چند نوع امراض مقاربتی مؤثر
باشد.

 .2در مورد بهترین تداوی تصمیم
بگیرید.

 7جونیتا تابلیت ها را خورد مگر بهبود نیافته و یكمقدار عالیم جدید ظهور
نمود .والیریا فكر كرد كه جونیتا یك نوع جدید گونوری را دارد وباید وی
بخاطر معاینات ،تست ها وگرفتن ادویه دیگری به شهر برود.

 .7درصورتیكه نتیجه ندهد تمام قدمه
را از سر شروع نمائید.

 8جونیتا ودوستانش درمورد اسباب اینكه چرا این نوع مرض مقاربتی در
جامعه آنها پیدا شده فكر نمودند.

 .8جستجوی علل ریشه ئی مشكل.
 .9گروپ بندی اسباب تا فكر نمائیم كه
در مورد آنها چه كرده میتوانیم.
 .11تصمیم درمورد اینكه كدام اسباب
را شما و جامعه شما میتوانید تغییر
دهید.
 .11تصمیم درمورد اینكه كدام
عملكردها میتواند سبب این تغییرات
گردد.

 9زنان اسباب را در گروپ های فزیكی  ،محیطی  ،اجتماعی  ،سیاسی و
اقتصادی جا بجا نمودند.
 11جونیتا وسویاپا فكر كردند كه میتوانند شوهران خود را راضی سازند تا از
كاندم استفاده نمایند.
 11آنها تصمیم گرفتند تا در مورد طرز صحبت با شوهران خود به ارتباط
استفاده از كاندم (پوقانه) تمرین نمایند .ببینند كه آیا مركز صحی كاندم را به
آنها رایگان میدهد و ازكمال بخواهند تا با شوهران آنها در مورد امراض
مقاربتی صحبت نماید.
 04آنها برای هر فعالیتی كه تصمیم گرفتند انجام شود پالن ساختند.

 .16ساختن یك پالن برای اجرای
فعالیت ها.
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كمك به زنان تا خود را كمك نمايند
دراین فصل كمال و والیریا نقش مهمی را برای كمك به زنان جامعه ایكه جونیتا در
آنجا زندگی مینمود برای حل مشكل آنها بازی نمودند .علت اینكه كمال و والیریا
بسیارمؤثر بودند این بود كه آنها به جونیتا و دوستان وی نگفتند كه چه كاری را باید
انجام دهند بلكه كمال و والیریا به زنان كمك نمودند تا بیاموزند كه چگونه بخود كمك
نمایند .شما نیز میتوانید با پیروی از مثال كمال و والیریا به زنان جامعۀ خود كمك
نمائید شما میتوانید:

دانستني هاي خود را بازنان
ديگر ،كاركنان صحي ديگر و با
افراديكه در جامعه تصميم
ميگيرند شريك سازيد.

 دیگران را در دانستنی های خود شریك سازید:
برای اینكه زنان خود راكمك نمایند به معلومات نیاز دارند بسیاری مشكالت صحی
میتواند جلوگیری گردد در صورتیكه مردم بدانند چطور اینكار امكان دارد .مگر
بخاطر داشته باشید كه شما مجبور نیستید تمام جوابات را برای كمك به بسیاری مردم
داشته باشید .بسیاری اوقات جواب دادن آسان نیست .خوب است زمانیكه چیزی را
نمیدانید قبول نمائید كه نمیدانید .مردمی كه شما با آنها كار مینمائید از صداقت شما
خوش خواهند شد.
من در اين مورد مطمئن
نيستم ،مگر ميتوانم
آنرا پيدا کنم.

 زنان را با احترام تداوی نمائید:
هر فرد باید مانند كسیكه قادر است مشكالت صحی خود را بداند و بتواند در مورد
تداوی خود تصامیم خوب بگیرد ،تحت تداوی قرار داده شود .هیچگاه یك زن
رابخاطر مشكل وی ویا تصامیمی كه قبال گرفته است سرزنش ننمائید.
بحث های من و شما
محرم است .من به
هيچکس نخواهم گفت.

 مشكالت صحی را محرم نگاه دارید:
مشكالت صحی نباید در جائی بحث گردد كه دیگران بتوانند
آنرا بشنوند .هیچگاه مشكل یك شخص را به شخص دیگری
نگوئید مگراینكه آن شخص به شما اجازه داده باشد.
 بخاطر داشته باشید كه شنیدن بسیار مهمتر از
مشوره دادن میباشد:
خانم اغلب به كسی ضرورت دارد تا خوب و بدون قضاوت
به حرف هایش گوش فرا دهد .با شنیدن برایش این فرصت
را میدهید تا بفهمد كه شما از او مواظبت مینمائید و اینكه او
برای شما مهم است .و زمانیكه او چانس صحبت نمودن را
داشته باشد ممكن دریابد كه خودش یكمقدار جوابات را برای
مشكل خود دارد.
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برای كاركن صحي
حل مشكالت با ديگران ،نه برای آنها:
حتی زمانیكه مشكل یك خانم بسیار بزرگ بوده و كامال حل شده نتواند ،او اكثراً
بعضی چانس هائی را دارد كه میتواند بكار بندد .بصورت یك كاركن صحی شما
میتوانید او را متیقن سازید كه چانس هائی دارد و برایش كمك نمائید .معلومات هائی
را كه برای گرفتن تصمیم ضرورت دارد برایش تهیه نمائید.
شما از كسانيكه
به آنها كمك
مينمائيد مياموزيد
و آنها از شما
مياموزند.

 آموزش از افرادی كه شما آنها را كمك مینمائید:
آموزش در مورد اینكه دیگران چگونه مشكالت خود را
حل می نمایند به شما كمك خواهد كرد تا به دیگران بهتر
كمك نمائید (وبعضی اوقات همچنان برای خود).
 به عنعنات و مفكوره های مردم خویش احترام نمائید:
علم جدید تمام جوابات را ندارد و بسیاری ادویۀ مدرن در اثر مطالعات باالی دارو های
گیاهی و طریقه های عالج عنعنوی بوجود آمده است .لذا مهم است كه به عنعنات و
مفكوره هاي مردم احترام نموده و از خوبی های هریك ازین روش ها استفاده نمائید.
اینرا هم باید بدانید كه هر یك ازین روش ها در صورتیكه بطریق اشتباه استفاده گردد،
مضر میباشد.
 دریافت نمائید كه مردم واقعا ً میخواهند در بارۀ چه بیاموزند:
بسیار به آسانی ممكن است به دام ارائۀ معلوماتی بیافتیم كه ندانیم چقدر مفید خواهد بود.
این حالت اغلبا ً برای آن كاركنان صحی ایكه در رابطه به موضوعات از قبل تهیه شده
صحبت مینمایند واقع میشود .مگر درصورتیكه شما دریابید واقعا ً مردم میخواهند چه
موضوعاتی را بدانند ،آنها دانش ایرا حاصل خواهند نمود كه برایشان مفید است .اینكار
همچنان به آنها كمك خواهد كرد تا دانش خود را تقویه نمایند.
آهن در هيموگلوبين ،ميوگلوبين و
انزايم های مختلف يافت ميشود.
در سال های باروری ،زنان هر
روز  81ملی گرام آهن بايد
بگيرند تا نياز عايده از خونريزی
ماهوار ،حاملگی و شيردهی را
مرفوع سازند.

اينها به تغذی
خوب عالقه
ندارند.

چرا بسياری زنان در زمان
والدت خونريزی نموده و فوت
ميکنند؟ يک سبب آن کمخونی
است .بسياری زنان غذای غنی
از آهن مثل گوشت را
نميخورند.

من نميدانم
او در مورد
چه گپ
ميزند .وقت
ما ضايع
شد!

پال ن نمودن با مردم نه برای مردم:
زمانیكه كار خود را پالن می نمائید.خود را مطمئن سازید كه اوال با زنان ومردان
جامعۀ خود صحبت نموده اید .پیدا كنید كه آنها درمورد مشكلی كه شما میخواهید آنرا
حل نمائید چه نظر دارند .با هم صحبت نمائید كه آنها درمورد علل مشكل چه فكر
میكنند و چگونه میخواهند این مشكل را حل نمایند .كار با همدیگربهترین نتیجه را بار
میاورد.
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اما گوشت بسيا
قيمت است .از کدام
راه های ديگر
ميتوانيم آهن
بگيريم؟
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