الگوریتم استفاده از مشوره دهی متوازن
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب روش
1.1با مراجعه کننده رابطه صمیمی ایجاد کنید.
2.2بــه مراجعــه کننــده ( و همــر اگــر حضــور داشــت) خاطــر نشــان ســازید کــه در جریــان جلســه مشــوره دهــی نیازمنــدی هــای صحــی و
تنظیــم خانــواده مــورد بحــث ق ـرار خواهــد گرفــت.
3.3از مراجعیــن در مــورد تعــداد اعضــای خانــواده (اطفــال) و روش تنظیــم خانــواده کــه فعـاً اســتفاده مینامینــد جویــای معلومــات شــوید .بــا
اســتفاده از کارت هــای مشــورده دهــی ،در بــاره اهمیــت زمــان مناســب حاملگــی و ایجــاد فاصلــه میــان والدت هــا معلومــات ارائــه کنیــد.
•اگــر مراجعــه کننــده قبـاً از روش تنظیــم خانــواده اســتفاده مینمــود ،معلــوم کنیــد کــه آیــا روش متذکــره برایــش قناعــت بخــش بــوده و
خواهــان ادامــه یــا تعویــض آن میباشــد یــا خیــر؟
4.4با استفاده از کارت « چکلست اطمینان از نداشنت حمل خانم» حاملگی را نزد مراجعه کننده رد منایید.
5.5همــه کارت هــای روش هــای تنظیــم خانــواده را بـرای مراجعیــن بــه منایــش بگذاریــد و بــه آنــان اجــازه دهیــد کــه روش مناســب را انتخــاب
کننــد.
6.6مطابق به پاسخ مراجعه کننده ،کارت ها را کنار بگذارید تا روش مناسب را انتخاب کنید .سواالت ذیل را از مراجعه کننده بپرسید:
•آیــا میخواهیــد کــه در آینــده طفــل بــه دنیــا بیآوریــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای «بســن نفیــر هــا» و «وازکتومــی» را کنــار
بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چ ـرا» .اگــر پاســخ « نخیــر « باشــد ،بــدون آنکــه کــدام کارت را کنــار بگذاریــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه
دهیــد.
• آیــا در جریــان  48ســاعت گذشــته والدت منــوده ایــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای « تابلیــت هــای ترکیبــی فمــی» و « پیچــکاری
هــای مهلتــی ترکیبــی» را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چـرا» .اگــر پاســخ «نخیــر « باشــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد.
•ایــا شــا طفــل تانـرا کــه ســن کمــر از شــش مــاه داشــته باشــد ،توســط شــیر مــادر تغذیــه میکنیــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای
« تابلیــت هــای فمــی ترکیبــی « و « پیچــکاری مهلتــی هــای ترکیبــی « را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چـرا» .اگــر پاســخ «نخیــر»
باشــد یــا هــم اگــر عــادت ماهــوار شــان برگشــته باشــد ،کارت «میتودامینــوری شــیردهی» را کنــار بگذاریــد
•ایــا همــر تــان شــا را در زمنیــه تنظیــم خانــواده یــاری و حامیــت میکنــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد .اگــر
پاســخ «نخیــر» باشــد ،کارت روش هــای «کانــدم زنانــه ،کانــدم مردانــه ،روز هــای معیــاری ،میتــود دو روز و عــزل» را کنــار بگذاریــد و
توضیــح دهیــد کــه «چ ـرا».
•آیــا دچــار کــدام مشــکل صحــی هســتید؟ آیــا از دوا هــا اســتفاده میکنیــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،در مــورد مشــکل صحــی یــا ادویــه
معلومــات بیشــر بدســت آریــد .بــه چــرخ معیــار هــای واجــد رشایــط بــودن بـرای اســتفاده از روش هــای تنظیــم خانــواده ســازمان صحــی
جهــان یــا رهنمــود ملــی موجــوده مراجعــه کنیــد و کارت همــه روش هــای را کــه مضــاد اســتطباب هســتند ،کنــار بگذاریــد .اگــر پاســخ
«نخیــر» باشــد ،متــام کارت هــا را بــا خــود حفــظ کــرده ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد.
•آیــا در بیــن روش هــای تنظیــم خانــواده میتــودی کــه شــا منیخواهیــد از آن اســتفاده کنیــد و یــا هــم در گذشــته اســتعامل آن برایتــان غیــر
قابــل تحمــل بــوده باشــد ،وجــود دارد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــان روش را کــه مراجعــه کننــده خواهــان اســتفاده از منیباشــد،
کنــار بگذاریــد .اگــر پاســخ «نخیــر» باشــد ،بقیــه کارت هــا را بــا خــود نگهداریــد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش
7.7بقیه روش ها (آنهایکه کنار گذاشته نشده اند) را مؤثریت آنرا توضیح دهید.
•کارت ها را مطابق فیصدی مؤثریت (از بیشرت مؤثر الی کمرت ) آنها ترتیب منایید (عقب کارت ها را مشاهده کنید).
8.8روش را که مراجعه کننده در استفاده از آن راحت باشد ،انتخاب منایید.

9.9با استفاده از چرخ معیار های طبی واجد رشایط بودن برای استفاده از روش های فاصله دهی میان والدت ها روش انتخاب شده را نزد مراجعه کننده
بررسی کنید.

•اگــر روش مــورد نظــر ب ـرای مراجعــه کننــده قابــل اســتفاده نباشــد ،خواهــش مناییــد کــه روش دیگــری را از بیــن بقیــه کارت هــا انتخــاب
کنــد و شــا از مرحلــه  8دوبــاره آغــاز منــوده ،تکـرار کنیــد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب روش
1010جهــت ترشیــح بهــر میتــود انتخــاب شــده ،از بروشــور روش متذکــره منحیــث وســیله مشــورده دهــی اســتفاده بعمــل آریــد .بــاالی نــکات کلیــدی
و قابــل درک مراجعــه کننــده تاکیــد مناییــد.
1111اطمینــان حاصــل مناییــد کــه مراجعــه کننــده ،در زمینــه انتخــاب روش تصمیــم نهایــی خــود را اخــذ منــود اســت .روش انتخــاب شــده ،محــل رجعــت
دهــی و در صــورت رضورت روش معاضــوی را بــه مراجعــه کننــده تســلیم دهیــد.
1212مراجعه کننده را تشویق منایید ،که همرس خود را در تصمیم گیری های دریافت خدمات تنظیم خانواده دخیل سازد.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﯿﺴﺘامﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ
1313بــا اســتفاده از معلومــات از قبــل جمــع آوری شــده ،نیازمنــدی مراجعــه کننــده بــه خدمــات دوره بعــد از والدت ،مراقبــت کــودک و نــوزاد ،یــا
خدمــات بعــد از ســقط را مشــخص ســازید.
•اگــر مراجعــه کننــده در ایــن اواخــر والدت منــوده باشــد ،کارت هــای ترویــج دوره ســامل بعــد از والدت و ترویــج خدمــات بهــر نــوزاد و کــودک
را بــا مراجعیــن مــورد بحــث قـرار دهیــد .در صــورت نیــاز خدمــات متذکــره را ارائــه یــا بــه مرکــز مربوطــه راجــع ســازید.
•مراجعــه کنندگانــی کــه دارای اطفــال بــا ســن کمــر از  5ســال باشــند ،را در صــورت رضورت ،خدمــات واکسیناســیون و نظــارت از رشــد اطفــال
را عرضــه و یــا هــم بــه بخــش مربوطــه راجــع ســازید.
•اگــر مراجعــه کننــده اخیـرا ً ســقط منــوده باشــد ،کارت «خدمــات بعــد از ســقط» را مــورد بحــث قـرار دهیــد .در صــورت نیــاز خدمــات متذکــره
را عرضــه و یــا هــم بــه مرکــز مربوطــه راجــع ســازید.
1414از مراجعــه کننــده بپرســید کــه اخیـرا ً چــه زمانــی معاینــات مشــاهدوی (ســکریننگ) رسطــان عنــق رحــم ( )VIA/VILI or Pap Smearو رسطــان
ثدیــه را انجــام داده اســت.
•اگــر مراجعــه کننــده  3ســال قبــل( 12-6مــاه نــزد مصابیــن  ) HIVمشــاهدات رسطــان عنــق رحــم را اجـرا منــوده باشــد و یــا هــم معلومــات
دقیــق ارائــه کــرده نتوانــد ،میتواننــد امــروز مشــاهده فــوق الذکــر را انجــام دهنــد .بعــدا ً کارت مشــاهدوی رسطــان عنــق رحــم را مــورد بحــث
قـرار دهیــد .در صــورت رضورت خدمــات مذکــور را ارائــه و یــا هــم بــه مراکــز مربوطــه راجــع ســازید.
•اگر مراجعه کننده در کمرت سه سال گذشته مشاهدات رسطان عنق رحم را انجام داده باشد ،به سواالت تان ادامه دهید.
•کارت ارائه معلومات و آگاهی از رسطان ثدیه را با مراجعه کننده مرور منایید.
1515بــا اســتفاده از کارت هــای مشــوره دهــی انتقــال و وقایــه انتانــات مقاربــت جنســی و HIVرا مــورد بحــث ق ـرار دهیــد .اســتفاده از کانــدم و
طریقــه درســت اســتعامل آن ـرا بــه معرفــی گیریــد.
1616راهنامیی های تعقیب بعدی ،و بروشور روش انتخاب شده را به مراجعه کننده تسلیم دهید .تاریخ مالقات بعدی را تعیین سازید.
1717از مراجعه کننده بخاطر اشرتاک در جلسه مشوره دهی تشکری منوده ،جلسه را اختتام بخشید.

الگوریتم استفاده از مشوره دهی متوازن
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب روش

1.1با مراجعه کننده رابطه صمیمی ایجاد کنید.
2.2به مراجعه کننده ( و همرس اگر حضور داشت) خاطر نشان سازید که در جریان جلسه مشوره دهی نیازمندی های صحی و تنظیم خانواده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
3.3از مراجعیــن در مــورد تعــداد اعضــای خانــواده (اطفــال) و روش تنظیــم خانــواده کــه فع ـاً اســتفاده مینامینــد جویــای معلومــات شــوید .بــا اســتفاده از کارت هــای مشــورده دهــی ،در بــاره
اهمیــت زمــان مناســب حاملگــی و ایجــاد فاصلــه میــان والدت هــا معلومــات ارائــه کنیــد.
•اگر مراجعه کننده قبالً از روش تنظیم خانواده استفاده مینمود ،معلوم کنید که آیا روش متذکره برایش قناعت بخش بوده و خواهان ادامه یا تعویض آن میباشد یا خیر؟
4.4با استفاده از کارت « چکلست اطمینان از نداشنت حمل خانم» حاملگی را نزد مراجعه کننده رد منایید.
5.5همه کارت های روش های تنظیم خانواده را برای مراجعین به منایش بگذارید و به آنان اجازه دهید که روش مناسب را انتخاب کنند.
6.6مطابق به پاسخ مراجعه کننده ،کارت ها را کنار بگذارید تا روش مناسب را انتخاب کنید .سواالت ذیل را از مراجعه کننده بپرسید:
•آیــا میخواهیــد کــه در آینــده طفــل بــه دنیــا بیآوریــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای «بســن نفیــر هــا» و «وازکتومــی» را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چـرا» .اگــر پاســخ « نخیــر
« باشــد ،بــدون آنکــه کــدام کارت را کنــار بگذاریــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد.
•آیــا در جریــان  48ســاعت گذشــته والدت منــوده ایــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای « تابلیــت هــای ترکیبــی فمــی» و « پیچــکاری هــای مهلتــی ترکیبــی» را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد
کــه «چـرا» .اگــر پاســخ «نخیــر « باشــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد.
•آیــا شــا طفــل تانـرا کــه ســن کمــر از شــش مــاه داشــته باشــد ،توســط شــیر مــادر تغذیــه میکنیــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،کارت هــای « تابلیــت هــای فمــی ترکیبــی « و « پیچــکاری مهلتــی
هــای ترکیبــی « را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چـرا» .اگــر پاســخ «نخیــر» باشــد یــا هــم اگــر عــادت ماهــوار شــان برگشــته باشــد ،کارت «میتــود امینــوری شــیردهی» را کنــار بگذاریــد
•ایــا همــر تــان شــا را در زمنیــه تنظیــم خانــواده یــاری و حامیــت میکنــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد .اگــر پاســخ «نخیــر» باشــد ،کارت روش هــای «کانــدم زنانــه،
کانــدم مردانــه ،روز هــای معیــاری ،میتــود دو روز و عــزل» را کنــار بگذاریــد و توضیــح دهیــد کــه «چـرا».
•آیــا دچــار کــدام مشــکل صحــی هســتید؟ آیــا از دوا هــا اســتفاده میکنیــد؟ اگــر پاســخ «بلــی» باشــد ،در مــورد مشــکل صحــی یــا ادویــه معلومــات بیشــر بدســت آریــد .بــه چــرخ معیــار هــای
واجــد رشایــط بــودن بـرای اســتفاده از روش هــای تنظیــم خانــواده ســازمان صحــی جهــان یــا رهنمــود ملــی موجــوده مراجعــه کنیــد و کارت همــه روش هــای را کــه مضــاد اســتطباب هســتند ،کنــار
بگذاریــد .اگــر پاســخ «نخیــر» باشــد ،متــام کارت هــا را بــا خــود حفــظ کــرده ،بــه ســواالت تــان ادامــه دهیــد.
•آیــا در بیــن روش هــای تنظیــم خانــواده میتــودی کــه شــا منیخواهیــد از آن اســتفاده کنیــد و یــا هــم در گذشــته اســتعامل آن برایتــان غیــر قابــل تحمــل بــوده باشــد ،وجــود دارد؟ اگــر پاســخ
«بلــی» باشــد ،کارت هــان روش را کــه مراجعــه کننــده خواهــان اســتفاده از منیباشــد ،کنــار بگذاریــد .اگــر پاســخ «نخیــر» باشــد ،بقیــه کارت هــا را بــا خــود نگهداریــد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب روش
7.7بقیه روش ها (آنهایکه کنار گذاشته نشده اند) را مؤثریت آنرا توضیح دهید.
•کارت ها را مطابق فیصدی مؤثریت (از بیشرت مؤثر الی کمرت ) آنها ترتیب منایید (عقب کارت ها را مشاهده کنید).
8.8روش را که مراجعه کنند در استفاده از آن راحت باشد ،انتخاب منایید.
9.9با استفاده از چرخ معیار های طبی واجد رشایط بودن برای استفاده از روش های فاصله دهی میان والدت ها روش انتخاب شده را نزد مراجعه کننده بررسی کنید.
•اگر روش مورد نظر برای مراجعه کننده قابل استفاده نباشد ،خواهش منایید که روش دیگری را از بین بقیه کارت ها انتخاب کند و شام از مرحله  8دوباره آغاز منوده ،تکرار کنید.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب روش
1010جهت ترشیح بهرت میتود انتخاب شده ،از بروشور روش متذکره منحیث وسیله مشورده دهی استفاده بعمل آرید .باالی نکات کلیدی و قابل درک مراجعه کننده تاکید منایید.
1111اطمینــان حاصــل مناییــد کــه مراجعــه کننــده ،در زمینــه انتخــاب روش تصمیــم نهایــی خــود را اخــذ منــود اســت .روش انتخــاب شــده ،محــل رجعــت دهــی و در صــورت رضورت روش معاضــوی را
بــه مراجعــه کننــده تســلیم دهیــد.
1212مراجعه کننده را تشویق منایید ،که همرس خود را در تصمیم گیری های دریافت خدمات تنظیم خانواده دخیل سازد.

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﯿﺴﺘامﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ
1313با استفاده از معلومات از قبل جمع آوری شده ،نیازمندی مراجعه کننده به خدمات دوره بعد از والدت ،مراقبت کودک و نوزاد ،یا خدمات بعد از سقط را مشخص سازید.
•اگــر مراجعــه کننــده در ایــن اواخــر والدت منــوده باشــد ،کارت هــای ترویــج دوره ســامل بعــد از والدت و ترویــج خدمــات بهــر نــوزاد و کــودک را بــا مراجعیــن مــورد بحــث قـرار دهیــد .در صــورت
نیــاز خدمــات متذکــره را ارائــه یــا بــه مرکــز مربوطــه راجــع ســازید.
•مراجعه کنندگانی که دارای اطفال با سن کمرت از  5سال باشند ،را در صورت رضورت ،خدمات واکسیناسیون و نظارت از رشد اطفال را عرضه و یا هم به بخش مربوطه راجع سازید.
•اگر مراجعه کننده اخیرا ً سقط منوده باشد ،کارت «خدمات بعد از سقط» را مورد بحث قرار دهید .در صورت نیاز خدمات متذکره را عرضه و یا هم به مرکز مربوطه راجع سازید.
1414از مراجعه کننده بپرسید که اخیرا ً چه زمانی معاینات مشاهدوی (سکریننگ) رسطان عنق رحم ( )VIA/VILI or Pap Smearو رسطان ثدیه را انجام داده است.
•اگــر مراجعــه کننــده  3ســال قبــل( 12-6مــاه نــزد مصابیــن  ) HIVمشــاهدات رسطــان عنــق رحــم را اجـرا منــوده باشــد و یــا هــم معلومــات دقیــق ارائــه کــرده نتوانــد ،میتواننــد امــروز مشــاهده
فــوق الذکــر را انجــام دهنــد .بعــدا ً کارت مشــاهدوی رسطــان عنــق رحــم را مــورد بحــث قـرار دهیــد .در صــورت رضورت خدمــات مذکــور را ارائــه و یــا هــم بــه مراکــز مربوطــه راجــع ســازید.
•اگر مراجعه کننده در کمرت سه سال گذشته مشاهدات رسطان عنق رحم را انجام داده باشد ،به سواالت تان ادامه دهید.
•کارت ارائه معلومات و آگاهی از رسطان ثدیه را با مراجعه کننده مرور منایید.
1515با استفاده از کارت های مشوره دهی انتقال و وقایه انتانات مقاربت جنسی و HIVرا مورد بحث قرار دهید .استفاده از کاندم و طریقه درست استعامل آنرا به معرفی گیرید.
1616راهنامیی های تعقیب بعدی ،و بروشور روش انتخاب شده را به مراجعه کننده تسلیم دهید .تاریخ مالقات بعدی را تعیین سازید.
1717از مراجعه کننده بخاطر اشرتاک در جلسه مشوره دهی تشکری منوده ،جلسه را اختتام بخشید.

