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سیستم طبي

در بسياري نقاط جهان انواع مختلف مواظبت هاي صحي و طبي وجود دارد .بطور
مثال كاركنان صحی جامعه ،قابله ها و يا طبيبان محلي ،داكتران و نرس ها .اين ها
ممكن است در خانه هاي شخصي خود ،در معاينه خانه ها ،مراكز صحي يا شفاخانه
ها كار نمايند .اينها ممكن است بصورت شخصي كار نموده و فيس بگيرند و يا از
طرف دولت ،جامعه ،موسسات غير دولتي و ساير موسسات خيريه حمايه شده و
خدمات صحي رايگان عرضه نمايند .بعضا اينها خوب تحصيل يافته و مجهز با
وسايل ميباشند و بعضا اينطور نميباشد .به اينها همه با هم سيستم طبي گفته ميشود.
بسياری افراد خودشان برای تداوی مشكالت صحی خود تركيبي از ادويۀ مدرن و
عالج های عنعنوی را استفاده مينمايند .در بسياری واقعات اين كار مشكالت شانرا
مرفوع ميسازد ،مگر بعضا ضرورت ميافتد تا براي مشكالت خويش از خدمات
سيستم طبي موجود استفاده نمايند.
متاسفانه بسياري زنان در يافتن خدمات صحي خوب و با كيفيت به مشكل مواجه
ميباشند .آنها ممكن است پول كافي براي مراجعه به كلينيك و يا خريد دوا نداشته
باشند .ويا ممكن است كارمند صحي در قريه يا محل زيست شان وجود نداشته باشد.
حتي اگر يك زن به كلينيك رفته بتواند برايش مشكل است كه تكليف خود را به
كارمند صحي بگويد .بعضا كلينيك و شفاخانۀ موجود خدمات مورد نياز خانم را
عرضه كرده نميتواند.
اين فصل نظرياتي را ارائه ميكند كه چگونه يك خانم مشوره و مواظبت صحي
بهتري را بدست آورد .اين فصل همچنان طريقه هائي را پيشنهاد مينمايد تا زنان
بتوانند با هم كار نموده و سيستم صحي موجود را براي جوابگوئي بهتر به نيازمندي
هايشان تغيير دهند.
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 زمانيكه كاركن صحي آموزش
ديده در جامعه خدمات اساسي
صحي را عرضه نمايد ،هر يك از
افراد ميتوانند با پول كمتر
مواظبت صحي بهتر را حاصل
كنند.
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CHC
SHC

Hospital

نرس و واکسیناتور دوکتوران و نرسان
کارکن صحی جامعه

دوکتوران ،نرسان
و متخصصان

در تمام جوامع سطوح مختلف عرضۀ خدمات صحی موجود نمیباشد .بهرحال ،هر نوع خدمات صحی که موجود
باشد ،زنان (و هر فرد مريض ديگری) در صورتی مواظبت بهتر صحی را دريافت خواهند کرد که بین سطوح
مختلف عرضه خدمات صحی ارتباط قايم باشد.

خدمات صحی مهم:
سيستم صحی انواع بسيار مختلف خدمات را عرضه ميدارد .بعضی خدمات مانند
جراحی ،اکسری ويا سونوگرافی (صفحۀ  13ديده شود) ،اکثراً صرف در شفاخانه ها
موجود ميباشد .اما خدمات ذيل که مورد نياز زنان است بايد رايگان يا به قيمت بسيار
کم در سطح جامعه موجود باشد:
 معلومات صحی :تا هر يک از افراد جامعه بتواند در مورد صحت خود بهتر
تصميم بگيرد ،مشکالت صحی را بدرستی تداوی نمايد و امراض را وقايه کند.
 معافیت و واکسیناسیون :که ميتواند بسياری امراض بشمول تيتانوس ،
سرخکان ،ديفتری ،سياه سرفه ،فلج اطفال ،توبرکلوز و هيپاتيت را وقايه نمايد.
 مواظبت زمان حاملگی (مواظبت قبل از والدت) :که ميتواند به زنان کمک
نمايد تا مشکالت خود و طفل داخل بطن خود را دريافت و تداوی کنند.
 تنظیم خانواده :موجوديت خدمات و اکماالت الزم .تنظيم خانواده ميتواند به
زنان کمک کند تا کنترول نمايند که چه تعداد اطفال و در کدام فواصل ميخواهند
داشته باشند.
 معاينات صحی :تا برای دريافت مشکل و تداوی آن کمک نمايد ،مثال دريافت
مشکل کمخونی ،فشار خون بلند و انتانات مقاربتی بشمول اچ آی وی.
آزمايش های البراتواری ميتوانند معلومات بيشتری در مورد اسباب احتمالی
مشکالت صحی ارائه کنند .بعضی آزمايش ها ،مانند ( Pap testتست مخاط مهبلی)
بطور مثال ضرورت به آموزش دارد اما به وسايل قيمتی نياز ندارد .اين آزمايش ها
بايد در سطح جامعه عرضه شوند .بعضی مراکز صحی البراتوار با وسايل مورد
نياز برای آزمايش های مختلف دارند .بهرحال ،اکثراً ضرورت پيدا ميکنند تا جهت
معاينات البراتواری به شفاخانه ها مراجعه کنند.
يکتعداد خدمات ديگر صرف در شفاخانه ها موجود است .اگر يک زن مريضی
جدی ،اختالطات زمان والدت ويا سقط داشته باشد ويا اگر ضرورت به عمليات
جراحی داشته باشد ،احتماال بايد به شفاخانه برود.
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بدون درنظرداشت اينكه براي مواظبت صحي به كجا میرويد ،بايد با احترام تداوي شويد.
تمام افراديكه از صحت شما مواظبت مينمايند بايد تالش كامل نمايند تا براي شما اين موارد را تهيه كنند:
 -1دسترسي :هر كسيكه به مواظبت طبي ضرورت دارد بايد قادر به داشتن آن باشد بدون در نظر داشت اينكه در كجا زندگي
مينمايد  ،چقدر پول دارند  ،عقيده آنها چيست  ،كدام موقف را در اجتماع دارند  ،پوست آنها چه رنگ است  ،عقايد سياسي
آنها چيست ويا مشكل صحي آنها كدام است.
 -3معلومات :به شما بايد درمورد مشكل شما واينكه كدام تداوي هاي مختلف براي شما موجود است گفته شود شخصي كه
ازشما مواظبت مينمايد بايد خود را مطمئن سازد كه شما ف هميديد به چه ضرورت داريد تا انجام دهيد و بهبود يابيد و چگونه
از بوجود آمدن دوباره مشكل جلوگيري نمائيد.
 2انتخاب :شما بايد قادرباشيد تا انتخاب را در اينكه تداوي شويد يا نشويد و اينكه چگونه تداوي شويد داشته باشيد .همچنان
شما بايد قادر باشيد تا انتخاب نمائيد كه به كجا براي تداوي برويد.
 3اطمینان :به شما بايد معلومات مورد نياز براي جلوگيري ز عوارض جانبي مضر و يا نتايج تداوي داده شده باشد همچنان
به شما بايد گفته شود كه چگونه ميتوانيد در آينده از مشكالت صحي خطرناك جلوگيري بعمل آوريد.
 3احترام :شما بايد هميشه با احترام و مودبانه تداوي شويد.
 3محرمیت :موضوعاتي را كه شما با يك داكتر  ،نرس و يا ديگر كاركنان صحي ميگوئيد نبايد ديگران بشنوند و يا براي
كسي ديگري تكرار شود  .معاينات بايد طوري صورت گيرد كه ديگران نتوانند جسم شما را ببينند .اگر ضرورت باشد كه
افراد ديگر ي د راتاق باشد  ،به شما بايد گفته شود كه آنها كيستند و چرا در آنجا ميباشند شما حق آنرا داريد كه برايشان بگوئيد
آنجا را ترك نمايند .در صورتيكه نميخواهيد آنها باشند.
 7راحت  :شما بايد در هنگام معاينه تا حد امكان راحت
و ارام ساخته شويد .شما همچنان بايد يك جاي خوب
براي انتظار داشته ومدت طوالني انتظار نكشيد.
 8مواظبت تعقیبیه :اگر شما به مواظبت بيشتر
ضرورت داشته باشيد بايد توانائي آنرا داشته باشيد كه
دوباره نزد همان شخص برويد ويا براي شما بصورت
كتبي مواظبت هائي را كه د ريافت نموده ايد داده شود تا
به داكتر ،نرس يا كاركنان صحي ديگري مراجعه
نمائيد.
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زمانيكه شما يك مشكل صحی داشته باشيد ميتوانيد تصاميم مختلفی بگيريد يك تصميم
آنست كه به هر صورت يك كاركن صحی رابايد ببينيد واينكه به كدام نوع كاركن
صحی فكرمی نمائيد كه ضرورت داريد اگربيشترازيك طريقه برای تداوی مشكل
صحی موجود باشد شما ضرورت خواهيد داشت تا به خطرات ومزايای آنها توجه
نمائيد قبل از آنكه تصميم بگيريد شماممكن است بتوانيد بهترين تصميم راگرفته
وبهترين مواظبت رابدست آوريد درصورتيكه در رابطه به حل مشكل صحی خويش
در كار با داكتر  ،نرس و يا كار كن صحی نقش فعال بگيريد.

دانستن انتظارات:
خطرات و مزاياي تداوي

شما ممكن است به بهترين وجه بتوانيد يك نقش فعالی در رابطه به صحت خود گيريد
اگر شما آمادگی داشته و بدانيد زمانيكه مواظبت طبی جستجو ميكنيد چه انتظاراتی
ميتوانيد داشته باشند.

سواالتی درمورد صحت شما
بسيار خوب است كه تا اندازه ممكن درمورد مشكالت صحی خويش قبل از آنكه از
سيستم طبی استفاده مينمائيد آموخته باشيد خواندن اين كتاب ممكن است شما را در
شناخت مشكالت صحی وعالج ممكنه آن كمك نمايد برای كمك به تفكر در مورد
مشكالت صحی"حل مشكالت صحی" ديده شود.
 قبل از رفتن برای دريافت
داكتر ،نرس وياكار كن صحی ايكه شما را معاينه ميكندبايد درمورد مشكلی كه شما در
مواظبت صحی ،فکر کردن در
حال حاضر داريد و درمورد حالت صحی شمادر گذشته سوال نمايد كوشش نمائيد كه
مورد سواالت ايکه میخواهید
معلومات كامل بدهيد حتی اگر احساس ناراحتی می نمائيد با اين ترتيب كسيكه سوال
بپرسید ،به شما کمک خواهد کرد.
می نمايد ميتواند تا اندازه ايكه امكان دارد درمورد صحت شما بياموزد .
هميشه در موردهر دوائيكه خورده ايد شمال آسپرين وروش های تنظيم خانواده
معلومات دهيد .شما همچنان بايد امكان آنرا داشته باشيد كه هرسوالی رابخواهيد پرسان
نمائيد بسيار با اهميت است كه شما هر
قدرسوالی را كه برای گرفتنيك تصميم
خوب برای حل مشكل صحی خود
 از کدام راه ها اين مشکل تداوی شده میتواند؟
ضرورت داريدپرسان نمائيد درصورتيكه
 تداوی چگونه صورت خواهد گرفت؟ آيا کدام
اين سواالت قبال جواب داده نشده باشد شما
خطری وجود خواهد داشت؟
ممكن است بخواهيد سوال نمائيد كه :
 آيا شفاياب خواهم شد؟ آيا امکان دارد که
بسياری داكتران ونرس ها به دادن
مشکل دوباره عود کند؟
معلومات عادت ندارند و يا آنها ممكن است
 قیمت معاينات و تداوی چقدر خواهد شد؟
وقت نداشته باشند كه به سوال های شما
 چه بهبود خواهم يافت؟
جواب دهند .موءدب باشيد مگراستقامت
 چرا اين مشکل پیدا شد و چگونه میتوانم از
داشته باشيد! آنها بايد به سواالت شما
بوجود آمدن دوبارۀ مشکل جلوگیری کنم؟
جواب بدهند تا شما آگاه شويد اگر شما
نفهميديد از آن سبب نيست كه شما احمق
هستيد بلكه علت آنست كه بخوبی تشريح
نشده است.
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معاينات
در رابطه به فهميدن اينكه چه مشكلی داريد و چقدرمشكل شما جدی است ممكن است
ضرورت به معاينه داشته باشيد .بيشترمعاينات شامل ديدن ،شنيدن و احساس نمودن
همان قسمت از بدن شما كه مشكل دارد ،ميباشد .در اكثر مشكالت ضرورت است كه
صرف همان قسمت بدن را برهنه نمائيد .درصورتيكه شما احساس راحت بيشتر
مينمائيد ،ميتوانيد از يك دوست خود ويا يك كاركن زن بخواهيد در اتاق باشد.

معاينۀ حوصلی

آزمايشات
آزمايشات ميتواند معلومات بيشتری در مورد مشكل صحی بدهند  ،بسياری آزمايش
ها با گرفتن مقدار كمی ادرار ،مواد غايطه ويا بلغم ايكه با سرفه خارج ميشود و
فرستادن آن به البراتوارانجام شود .ويا يك سوزن بخاطر گرفتن مقدار كمی خون
از انگشت ويا بازوی شما مورد استفاده قرارميگيرد .ديگر معاينات معمول عبارت
اند از:
 گرفتن مقداری افرازات از مهبل برای آزمايش انتانات مقاربتی ()STIs
 تراشيدن يكمقدار حجرات از عنق رحم برای آزمايش سرطان (به اينكار
 Pap testگفته ميشود (صفحه  133ديده شود).
 گرفتن نسج از يك کتله يا گوشت اضافی برای آزمايش سرطانی (بيوپسی)
 استفاده از اكسری يا التراسوند برای ديدن داخل بدن  ،اكسريز برای
دريافت شكستگی استخوان و انتانات شديد شش و بعضی سرطان ها ممكن استفاده
شود.
التراسوند ميتواند در جريان حاملگی برای ديدن طفل در داخل رحم استفاده گردد
هيچ كدام ازين آزمايشات سبب درد نميشوند .قبل از هر آزمايش در مورد قيمت
آن صحبت نمائيد .از داكتر ،نرس ويا كاركن صحی بپرسيد كه از آزمايش چه
خواهند آموخت و اگر معاينه اجرا نشود چه خواهد شد.

آوردن يك دوست يا يكی از اعضای خانواده:
بسياری افراد حتی در ناراحتی هائيكه بسيار جدی نميباشد – از رفتن
برای دريافت مواظبت های طبی احساس نگرانی مينمايند و زمانيكه شخص
مريض باشد اين كار برايش مشكل ترخواهد بود .اگر فرد ديگری بتواند با او
باشد ميتواند كمك نمايد.
يك دوست ميتواند:
 از اطفال خانم مواظبت نمايد.


به فكر كردن خانم در مورد سواالتيكه بايد بپرسد كمك مينمايد به او
ياد آوری مينمايد تا سواالت خود را مطرح نمايد و خود را مطمئن
ميسازد كه سواالت جواب داده شده است.



درصورتيكه خانم بسيارمريض بوده و حرف زده نتواند به سواالت
جواب ميدهد.



در هنگام انتظار با او مصاحبت مينمايد.



در زمانيكه خانم معاينه ميشود ،در كنارش ميماند تا از او حمايت
نموده و او را مطمئن سازد كه داكتر به طرز احترامانه عمل مينمايد.
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ماشین التراسوند

اكسريز درصورتیكه بدرستي استفاده
گردد مصوون میباشد .يك فرد ماهر بايد
اعضاي تناسلي شما را از مواجه شدن
به شعاع محافظت نمايد.
من مادرش هستم .میتوانم بعضی
سواالت شما را جواب دهم.

اگر يك زن شديد مريض باشد،
كسی بايد همرايش باشد كه بتواند
معلومات بدهد.

سیستم طبي

اگر شما ضرورت
داريد که به شفاخانه
برويد
بعضي اوقات بدون اينكه
ضرورت باشد عملیات
صورت میگیرد ويا زمانیكه
دوا نیزمیتواند همانقدر
خوب مؤثرباشد.
اگر مطمئن نیستید نظريۀ
يک کارمند صحی ديگری را
نیز بگیريد.

درصورتيكه به يك عمليات احتياج داشته باشيد ويا به يك مريضی جدی مصاب
باشيد ،ابتدا دريابيد كه آيا بدون آنكه در شفاخانه بمانيد امكان تداوی موجود است.
اگرشفاخانه يگانه جائی باشد كه شما ميتوانيد مواظبت های طبی مورد نياز خويش
را بدست آوريد اين مشوره ها ممكن به شما كمك نمايد:
 يك كسی رابا خود بياوريد كه بتواند به ضرورت های شما رسيدگی نموده و
شما را در تصميم گيری كمك نمايد.
 افراد مختلفی ممكن است شما را معاينه نمايند ،هركدام آنها بايد روی دوسيه
شما كه باالی سرتان است بنويسد كه چه كرده است .به اينطريق شخص دومی
كه ميخواهد از شما مواظبت نمايد ،خواهد فهميد كه چه كارهائی قبالً انجام شده
است.
 قبل از آنكه كسی بخواهد به آزمايش يا تداوی شما شروع نمايد ،بسيار با
اهميت است كه بپرسيد چه كاری را ميخواهد انجام دهد و چرا .به اين ترتيب
شما ميتوانيد تصميم بگيريد كه ميخواهيد اينكارانجام شود يا خير.و برای
جلوگيری از اشتباهات كمك مينمايد.
 كوشش نمائيد با كارمندان شفاخانه دوست شويد .آنها ميتوانند به شما كمك
نمايند تا مواظبت بهتری بدست آوريد.
 اگر شما احتياج به بعضی عمليات ها داريد سوال نمائيد كه آيا امكان آن
وجود دارد كه صرف با يك زرق دوای بی حس کننده ناحيه عملياتی ،درد از
بين برود (بی حسی موضعی) اين طريقه مصوون تر بوده و نسبت به اينكه
دواهائی را بگيريد كه در جريان عمليات خواب باشيد (انستيزی عمومی)
بسرعت بيشتری بهبود خواهيد يافت.
 سوال كنيد كه كدام دواها به شما داده شده است و چرا؟
 زمانيكه از شفاخانه خارج ميشويد يك كاپی از دوسيۀ خود را تقاضا نمائيد.

عملیات هاي معمول براي زنان
عمليات بعضي اوقات يگانه راه عالج يك مشكل صحي جدي ميباشد .درجريان بسياري عمليات ها يك داكتر جلد را قطع
مينمايد تا مشكالت بوجود آمده در داخل بدن را اصالح نموده يا وظايف بدن را تغيير دهد .درينجا بعضي از عمليات هائيكه
براي زنان معمول است تذكر داده ميشود:
تخلیۀ رحم :با تراش نمودن يا استفاده از وسيلۀ مكنده (توسع و كورتاژ – - D&Cويا وسيلۀ مكندۀ دستي ( MVA -صفحۀ
 422ديده شود) .بعضي اوقات بعد از سقط دادن يا سقط بنفسهي ويا براي دريافت علت خونريزي غيرنارمل مهبلي بايد
طبقه داخلي رحم برداشته شود.
والدت با عملیات ( : )Cesarean Sectionزمانيكه اختالطات اجراي والدت نورمال را براي مادر و طفل خطرناك
ميسازد ،يك شق در جلد شكم مادر بوجود آورده شده و طفل والدت داده ميشود .عمليات سزارين ميتواند ضروري باشد
مگر بسياري اوقات داكتر براي منفعت خود اينكار را مينمايد ،نه برای منفعت خانم  .فصل حاملگي ديده شود.
عقیم ساختن :در جريان عمليات تيوب هاي نفيري خانم قطع شده و نهايات آن بسته ميشوند  .اينكار از رسيدن تخمه به رحم
جلوگيري مينمايد ،لذا سپرم مرد نميتواند او را حامله سازد (صفحه  441ديده شود).
برداشتن رحم ( : )Hysterectomyبرداشتن رحم يك عمليات جدي ميباشد  .لذا اين كار بايد صرف زماني انجام شود كه
راه بهتري براي حل مشكل صحي شما موجود نباشد (.صفحه  130ديده شود) سوال نمائيد كه آيا تخمدان هاي شما ميتواند
حفظ شود.
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انتقال خون (نقل الدم)
انتقال خون (  (Transfusionممكن است در يك واقعه عاجل صورت گيرد ،زمانيكه شما يكمقدار زياد خون را از دست داده
باشيد که اين عمليه ميتواند حيات شما را محافظه نمايد .اما اگر خون بدرستی تست نشده باشد ،اين عمليه ميتواند امراضي مانند
هيپاتيت يا اچ آی وی ( )HIVرا از طريق خون انت قال دهد .از انتقال خون (نقل الدم ) تا زمانيكه يك واقعه عاجل حياتي يا
خطرمرگ موجود نباشد ،اجتناب نمائيد.
اگر الزم است عملياتي شويد كه قبالً از آن مطلع هستيد ،ببينيد آيا امكان دارد كه يكمقدار
از خون خود شما گرفته شده و در شفاخانه ذخيره گردد .بعداً در صورتيكه به آن
ضرورت پيدا نموديد ميتوانيد خون خود تان را دوباره بگيريد .اگر نميتوانيد خون خود را
ذخيره نمائيد از يك دوست يا عضو خانواده تان بخواهيد كه با شما به شفاخانه بيايد .خود
را مطمئن سازيد كه او از نظرهيپاتيت و اچ آی وی ( )HIVدر اين اواخر آزمايش شده
باشد و در  1ماه گذشته بجز از همسرش با فرد ديگری مقاربت جنسي نداشته است .خون
وي نيز بايد آزمايش شود تا ديده شود كه با خون شما موافق باشد.
اگر مجبورميشويد كه خون يك شخص ناشناس را بگيريد و شفاخانه نيز آن خون را
ازنظر اچ آی وی آزمايش کرده نميتواند ،خطر اينكه شما به مرض مصاب گرديد موجود
است .بعد از نقل الدم با اجراي مقاربت جنسي مصوون تر براي مدت  1ماه ،همسر تان
را وقايه نمائيد و بعد از آن كوشش نمائيد خود را از نظر  HIVتست نمائيد .براي
معلومات بيشتر فصل هاي "اچ آی وی " و "صحت جنسي" ديده شود.

بعد از آنكه عملیات شده ايد:







قبل از ترك شفاخانه بپرسيد:
چه بايد بكنم تا جرحه پاك نگهداشته شود؟
در مورد درد چه كنم؟
چقدرمدت استراحت نمايم؟
چه وقت ميتوانم دوباره مقاربت جنسی داشته
باشم؟ (اگر از پرسيدن اين سوال احساس شرم
مينمائيد ممكن است داكتر يا كاركن صحی با
شوهر شما صحبت نمايد.
آيا باز هم ضرورت است كه به داكتر مراجعه
نمايم؟ اگر بلی چه وقت؟

غذا های نرم و به آسانی قابل هضم را بخوريد.
تا اندازه ايكه میتوانید استراحت نمائید.
اگر در خانه هستيد از خانوادۀ خويش تقاضا نمائيد تا كارهای روزانۀ شما را
انجام دهند .چند روز محدود مواظبت از خودتان ميتواند كمك نمايد تا زود تر
بهبود يابيد.
متوجه بودن به پیدايش عاليم انتانی:
افرازات زرد (چرك)  ،بوی بد  ،تب  ،گرمی جلد ناحيۀ جرحه ويا افزايش درد.
اگر هر يكی از اين عاليم را داشته باشيد به يك كا ركن صحی مراجعه نمائيد.
اگر بطن شما عملیات شده باشد .كوشش نمائيد كه ناحيۀ جرحه كش نشود .در
زمانيكه حركت نموده ويا سرفه ميكنيد ،يك تكه قات شده ،کمپل ويا بالشت را
روی آن محکم بگيريد.
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براي صحتمند نگهداشتن شش
هاي خود و جلوگیري از سینه و
بغل ،اگر میتوانید حركت نمائید
درهنگامیكه در بستر هستید نفس
عمیق بگیريد و كوشش نمائید كه
اغلب بنشینید.

سیستم صحی

مليون ها نفردرجهان از اثر امراضی رنج ميبرند يا ميميرند كه درصورت دسترسی
به مواظبت های خوب طبی ميتوانند وقايه يا تداوی شوند .حتی در جاها ايكه خدمات
صحی وجود دارد ،بسيار موانعی موجود است كه زنان بخصوص زنان فقير نميتوانند
از آنها استفاده نمايند.
مگر كاركنان صحی و گروپ زنان يكجا با هم  ،ميتوانند سيستم صحی را تغيير دهند.
اينها ميتوانند بعوض مانعه ها  ،منابعی را بوجود آورند كه زنان بتوانند مشكالت
صحی خود را حل نمايند به هر حال سيستم صحی بخودی خود تغيير نخواهد کرد .اين
سيستم زمانی تغيير خواهد نمود كه مردم بخواهند و طريقه های سازنده را پيشنهاد
نمايند تا مواظبت های صحی را مطابق به نياز مردم ساخته و به آن رسيده بتوانند .
يك محل خوب برای شروع تغييرات سيستم صحی بحث نمودن با ديگر زنان و مردان
روی آن مشكال ت مواظبت های صحی است كه در جامعه شما مردم را متاثر ميسازد،
بشمول دسترسی ناکافی به مواظبت های خوب صحی.

کار برای ايجاد
تغییر

من ميل داشتم كه آنها يك فرش
بوريائي مانند خانه ما درزمين هموار
مينمودند اين چوكي ها بسيار ناراحت
كننده است.

من خوش ندارم كه يك مرد مرا
معاينه نمايد من آرزو دارم كه
درينجا يك كاركن صحي زنانه
موجود باشد.

من اميدوارهستم كه روش هاي تنظيم
خانواده خالص نشده باشد من سال
گذشته بخاطري حامله شدم كه كلينيك
دواهاي ضد حاملگي را خالص كرده
بود ومن توانائي آنرا نداشتم تا وقتيكه
دركلينيك اين ادويه موجود است مقدار
زياد آنرا خريداري نمايم.

من ميخواهم كه يك اتاق
جداگانه موجود باشد جائيكه ما
بتوانيم معاينه شويم در حاليكه
هيچ كس شنيده نتواند

من ميل داشتم كه كلينيك از
طرف شب زمانيكه من از كار
فارغ ميشوم  ،باز ميبود.
هميشه درينجا بايد مدت طوالني
انتظار بكشيم اگر كسي ميبود كه
ضرورت هاي هر كدام را زود تر
ميپرسيد در آنصورت افراديكه واقعا ً
مريض بودند زود تر تداوي ميشدند.
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من آروز دارم كه
اينها بتوانند آزمايش
حجرات عنق رحم
( )pap testرا بنمايند
من توانائي آنرا ندارم
كه به شهر بروم من
شنيده ام كه اينكار مهم
است.

من مجبور هستم راه طوالني را طي
كنم تا به اينجا برسم اگريك كاركن
صحي در منطقه ما ميبود ميتوانستم
مزد دو هفته كا رخود را كه من بايد
بخاطر آمدن با اينجا مصرف نمايم
ذخيره كنم
اين داكتر هاي شهري ما
را به چشم حقارت مي
بينند من درصورتيكه
افرادي از قريه كمك
ميشدند تا كلينيك را پيش
ببرند احساس بهتري
ميداشتم

من آرزو دارم كه اين
ها معاينه بهتري از
مشكالت من بنمايند اين
دفعه چهارم درين سال
است كه من در هنگام
ادرار نمودن درد پيدا
مي كنم چرا اين حالت
تكرارا ً براي من پيدا
ميشود؟

کار برای ايجاد تغییر 31
زنان همچنان ميتوانند با يگديگر كار نمايند تا:
 هر يك از اعضای جامعه را كمك نمايند كه در مورد مشكالت صحی زنان
معلومات حاصل نمايد .طور مثال :شما ميتوانيد يك كمپاين يا كار حشر را در مورد
اينكه چقدر اهميت دارد كه زنان مواظبت های خوب قبل از والدت را داشته باشند،
تنظيم نمائيد .اگر زنان و خانواده های آنها در مورد ضرورت های صحی زنان
بفهمند ،بيشتر امكان دارد كه از خدمات صحی موجود استفاده نمايند .همچنان بسيار
امكان خواهد داشت كه آنها موجوديت چيزهای جديد ،مانند تداوی بهتر و آزمايشات
برای شناخت سرطان های عنق رحم و پستان را تقاضا نمايند.

 ببينيد كه چقدر منابع موجود صحی ميتوانند بهبود يابند .طورمثال ،اگر يك
قابله يا دايه در جامعه از قبل موجود است چگونه ميتواند مهارت های جديد را
بياموزد؟
 راه های جديدی برای موجوديت مواظبت های صحی پيدا كنيد .بسيار مهم
است كه فكر نمائيد چه نوع خدمات صحی را ميخواهيد داشته باشيد و تنها در مورد
اينكه در حال حاضرچه داريد فكر ننمائيد .لذا اگر در حال حاضرهيچ كاركن صحی
وجود ندارد ،چگونه ميتواند يك نفر تربيه شده و حمايت گردد؟ اگر قبالً درينجا
كلينيكی موجود است ،آيا ميتواند در آن خدمات جديدی مانند کارگاه های آموزشی يا
مشاوره انجام شود؟
 نظرياتی را كه هر زن در مورد مواظبت صحی دارد تبادله نمائيد .زنان قبالً
نيز در جامعه بسياری كارهای صحی را انجام ميدهند .طورمثال ،اكثرا ً زنان هستند
كه از مريضان مواظبت نموده به اطفال مياموزند كه صحتمند بمانند ،غذا تهيه
مينمايند  ،خانه و محيط را پاك و مطمئن ميسازند و به ديگر زنان در هنگام والدت
كمك مينمايند .از طريق اين كارها زنان مهارت های زيادی مياموزند كه ميتوانند
برای مواظبت يگديگر و هرعضو جامعه از آن استفاده نمايند.
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