
پروژه توانمدنسازی و

برقراری ارتباط

زنان پناهجو

سالمت زنان–4جلسه 



خوش آمدید

:امروز ما می خواهیم

در مورد ارزیابی خدمات بهداشت زنان در •

صحبت کنیمCOVID-19دوران 

در مورد بهداشت زنان در انگلستان صحبت•

کنیم

صحبت کنیمCOVID-19در مورد واکسن •



اصول پایه

فضای محرمانه•

فضای امن•

قرار دادن گوشی در حالت سکوت•

احترام به دیگران•

قضاوت نکردن•

یکی یکی صحبت کردن•

در حالت سکوت وقتی صحبت نمی کنیدZoomقرار دادن •

!اگر می خواهید مطلبی تکرار شود، آن را بخواهید•

اینکه چیزی را ندانید عیب نیست•



خدمات سالمت در انگلستان

مطب پزشک عمومی•

دندان پزشکان•

ارزیابی های سالمت•

درمان بیمارستانی•

نسخه ها و داروخانه ها•

خدمات سالمت روان•

با این حال، . در همه جا رایگان است( NHS)درمان توسط مرکز خدمات ملی سالمت 

.اشندبسته به وضعیت مهاجرتی می توانند هزینه در بر داشته بNHSبرخی درمان های 

.را به همراه خواهد داشتNHSوضعیت مهاجرتی حق برخورداری از مراقبت های 



تغییرات در خدمات مربوط به سالمت

چه تفاوت هایی ایجاد شده است؟COVID-19در دوران 

وقت مالقات از راه دور•

اطالعات بیشتر به صورت آنالین•

تبلیغ روش های دیگر برای دسترسی به اطالعات •

111: سالمت

کنسلی  در برخی رویه های سالمت، از / ایجاد تاخیر•

جمله عمل های جراحی

NHSلغو درمان دندان توسط •



https://www.nhs.uk/

www.111.nhs.uk

انگستان

http://online.hscni.net/ ایرلند شمالی

https://www.nhsinform.scot/

www.nhs24.scot

اسکاتلند

www.111.wales.nhs.uk ولز

کجا می توانید در مورد خدمات سالمت به صورت آنالین 

اطالعات کسب کنید؟

https://www.nhs.uk/
http://www.111.nhs.uk/
http://online.hscni.net/
https://www.nhsinform.scot/
http://www.nhs24.scot/
http://www.111.wales.nhs.uk/


دسترسی آنالین به خدمات سالمت

لیستی از تمامی مطب های پزشکی در انگلستان در وب

.موجود استNHSسایت 

ن می توانید برای بررسی نظرات مربوط به نزدیک تری

.مطب ها از این وب سایت دیدن کنید

نید که وب سایت مطب پزشک عمومی را بررسی کنید و ببی

.آیا امکان ثبت نام آنالین در آن وجود دارد یا خیر

شما همچنین می توانید از طریق وب سایت 

:پزشک عمومی اقدامات زیر را انجام دهید

سفارش نسخه های تکراری•

رزرو وقت ویزیت پزشک عمومی•



دسترسی آنالین به خدمات سالمت

تماس 111اگر یک مشکل پزشکی اورژانسی دارید و نمی دانید چه کار باید بکنید، با شماره •

.بگیرید

روز هفته در دسترس است و با همین شماره به کل 7ساعت شبانه روز و 24این سرویس •

.از تلفن ثابت و تلفن همراه رایگان است111تماس با . انگلستان خدمات می دهد

هنگام تماس از شما خواسته می شود که به پرسش هایی در خصوص عالیم خود پاسخ دهید، و •

ه براساس این ارزیابی به یک پرستار، دنان پزشک اورژانس، داروساز یا پزشک عمومی ک

.می تواند به شما مشاوره دهد، متصل خواهید شد

.همچنین می توانید در صورت لزوم درخواست مترجم دهید•

، اما این ابزار آنالینی وجود دارد که می توانید برای دریافت مشاوره پزشکی از آن استفاده کنید•

-.سرویس فقط به زبان انگلیسی در دسترس است



اطالعات سالمت

✓
در مورد نحوه عملکرد سیستم، از جمله کمک در زمینه هزینه های سالمتاطالعات

✓
در مورد بیماری ها، عالیم و درماناطالعات

✓
:اطالعات در مورد چگونگی و محل یافتن خدمات موجود در نزدیکی شما، از جمله

پزشک عمومی، دندان پزشک، مراقبت های اورژانسی، حوادث و سوانح



سالمت زنان



در یک وقت ویزیت سالمت انتظار چه چیزی را باید داشت

یست، چون من حالم خوب ن–مهم نیست اگر چند دقیقه دیر به وقت ویزیت برسم •

.آنها مجبور هستند که من را ویزیت کنند

پزشک عمومی من هر بار فقط به خاطر یک بیماری می تواند من را ویزیت •

.کند

مادر پیرم نیز می خواهد توسط دکتر معاینه شود؛ من او را با خود به وقت •

فت ویزیتم می آورم، و ما هر دو در یک نوبت ویزیت می شویم تا دوبار هزینه ر

.و آمد متحمل نشویم

قت من باید فردی که توانایی صحبت به زبان انگلیسی را دارد با خود به و•

.ویزیت خود بیاورم

.من همیشه پیش یک دکتر ویزیت می شوم•



موانع موجود در سر راه دسترسی به خدمات سالمت

مسائل مربوط به کیفیت مراقبت 

سالمت

متخصصین سالمت پزشکی

تصمیم گیری در مورد اینکه کمک 

بگیرید یا خیر

ارتباط و زبان



سالمت زنان

سالمت جنسی•

پیشگیری از بارداری•

عفونت های مقاربتی•

بارداری ناخواسته و سقط جنین•

پزشکی زنان•

بارداری، زایمان و سالمت پس از بارداری•

یائستگی•

تندرستی جنسی•

مسائلحیثازاجتماعیوذهنیععاطفی،فیزیکی،تندرستیمعنایبهجنسیسالمت»

.ستنیناتوانییاعملکرددراختاللبیماری،فقدانمعنیبهفقطایناست؛جنسی

اشتندامکانهمچنینوجنسیروابطبهآمیزاحترامومثبترویکردبهجنسیسالمت

ایبر.داردنیازخشونتوتبعیضاجبار،ازعاریایمن،وبخشلذتجنسیتجارب

ودشوشمردهمحترمبایدافرادتمامیجنسیحقوقجنسی،سالمتحفظودستیابی

جهانیبهداشتسازمان-«.شودمحافظت



پیشگیری از بارداری

نند به پزشک عمومی، کلینیک سالمت جنسی یا برنامه ریزی خانواده می توا

.اطالعات رایگان در خصوص پیشگیری از بارداری به شما ارائه دهند

برای بسته به متغیرهای مختلف، روش های پیشگیری از بارداری مختلفی

.زنان مختلف مناسب هستند

.مراقبت های ضد بارداری همیشه باید با رضایت شما انجام شوند

https://www.nhs.uk/conditions/contraception/

https://www.contraceptionchoices.org/

https://theldown.com/

https://legacy.brook.org.uk/our-services/start-my-

contraception-tool

حفظ یکی از عوامل مهم این است که گزینه های پیشگیری از بارداری شما را در مقابل عفونت های مقاربتی

ل کاندوم تنها روش پیشگیری از بارداری است که شما را در هم در مقابل بارداری و هم در مقاب. نمی کنند

STI(عفونت های بارداری )محفوظ نگه می دارد.

https://legacy.brook.org.uk/our-services/start-my-contraception-tool
https://legacy.brook.org.uk/our-services/start-my-contraception-tool
https://legacy.brook.org.uk/our-services/start-my-contraception-tool
https://legacy.brook.org.uk/our-services/start-my-contraception-tool


عفونت های مقاربتی

از از طریق رابطه جنسی محافظت نشده یا تماس با آلت تناسلی( STI)عفونت های مقاربتی •

فردی به فرد دیگر منتقل می شوند

•STIال ها  ها می توانند عالیم ناخوشایند مختلفی داشته باشند، اما گاهی اوقات ممکن است س

.هیچ عالمتی نداشته باشند

یص داده اکثر عفونت های مقاربتی قابل درمان و مدیریت هستند، به خصوص اگر زود تشخ•

.شوند

:NHSتوصیه های 

ه کلینیک اگر نگرانید که به عفونت مراقبتی دچار شده باشید، در اسرع وقت برای چکاپ ب•

.سالمت جنسی مراجعه کنید

ن تا زمانیکه چکاپ نشده اید از داشتن رابطه جنسی، از جمله رابطه جنسی دهانی، بدو•

.کاندوم خودداری کنید

ر حین شما ممکن است بدون اینکه خودتان بدانید به عفونت مراقبتی دچار شده باشید و د•

.رابطه جنسی شریک خود را آلوده کنید

د انجام منظم غربالگری سالمت جنسی به افرادی که از نظر رابطه جنسی فعال هستن•

.توصیه می شود، چه دارای عالمت باشند چه نباشند



غربالگری دهانه رحم

سنبهبستهوشوددعوتبایداستساله64تا25آنهارحمدهانهکهافرادیوزنانهمهاز•

.دهندانجاممجددآزمایشباریکسال5-3هربایدآنها،

.می شودبرداشترحمدهانهسلول هایازکوچکینمونهبازدید،وقتدر•

نامهایندر.کردخواهیددریافتکتبیصورتبهراآزمایشنتیجههفته2مدتازپسمعمولا •

.می شوددادهتوضیحبعدیاقدامات

رایبنامه ایدعوتامابیاید،عملبهشماازرحمدهانهغربالگریاستقرارمی کنیدفکراگر•

.یریدبگتماستلفنییاآنالینصورتبهخودعمومیپزشکمطببااست،نشدهارسالشما

محافظتبرایراه هابهترینازیکیاین.نیندازیدتعویقبهرارحمدهانهغربالگریکنیدسعی•

.استرحمدهانهسرطانبرابردرخوداز

شمارحمدهانهسالمترحمدهانهغربالگری•

تتسعنوانبهتستاین.کندمیبررسیرا

.شودمیشناختههماسمیر

انهدهسلولهایسالمتبررسیبرایتستاین•

ناهنجاری،وتغییرهرگونهحیثازرحم

سلولهایشدنسرطانیازجلوگیریبرای

.داردکاربردطبیعیغیر



درست یا غلط؟

پیشگیری از بارداری در انگلستان رایگان نیست1.

ستیک افسانه ا« قرص اورژانسی پیشگیری از بارداری»2.

.سقط جنین در انگلستان غیر قانونی است3.

اشته شما آزاد هستید انتخاب کنید که با هم جنس خود رابطه د4.

.باشید



(FGM)ختنه دستگاه تناسلی زنان 



(FGM)ختنه دستگاه تناسلی زنان 

مرگ-

درد شدید و شوک-

پایین ماندن اندام شکسته-

آسیب به اندام مجاور-

تکرر ادرار-

و ایدزHIVبال رفتن ریسک ابتال به -

عفونت رحم، واژن و لگن-

مشکالت روان جنسی-

بارداری و بچه زایی-

اختالل عملکرد جنسی-

ضربه و بازگشت به گذشته-

ناباروری-

مشکالت قاعدگی-

بر روی سالمت چیست؟FGMعواقب 



قانون چه می گوید؟

2003مصوب FGMقانون 

خارج کردن، ختنه کردن یا به هر شکل مثله کردن

ا زن را از بین اگر شخصی به دلیل غیرپزشکی کل یا قسمتی از لبه های بیرونی، داخلی یا کلیتوریس یک دختر ی•

.ببرد، مجرم است

بر روی دختری در انگلستان یا بردن دختر در خارج از کشوربرای انجام این کار،FGMانجام یا ترتیب انجام •

.غیرقانونی است

2015قانون جرم جدی مصوب 

برای حمایت بیشتر از قربانیان، اختیارات خارج از سرزمین قانون را گسترش می دهد•

ناشناس بودن قربانیان برای قربانیان•

دستورات حمایتی•

که برای همه متخصصان تحت نظارت اعمال می FGMوظیفه گزارش اجباری برای گزارش موارد شناخته شده •

.شود

مسئول مراقبت FGMسال انجام شود، هر شخصی که در هنگام وقوع 16روی یک دختر زیر FGMاگر جرم •

زای حداکثر مجازات برای جرم جدید هفت سال حبس یا ج. از دختر است، در قبال این جرم جدید مسئول خواهد بود

.نقدی یا هر دو است



مراقبت های زایمان

ان اگر باردار هستید، و در زمان دریافت مراقبت زایم

تانه یا به شما پناهندگی داده شده باشد یا حمایت بشردوس

از حفاظت موقت دریافت کرده باشید، حق برخورداری

. را داریدNHSمراقبت رایگان زایمان 

قبل از تولد•

هنگام زایمان•

پس از زایمان•



خدمات سالمت روان

رایگان است، اما در برخی موارد برای دسترسی به آن NHSخدمات سالمت روان در 

.باید از طرف پزشک عمومی خود معرفی نامه دریافت کنید

.برخی خدمات سالمت روان این امکان را می دهند که فرد بدون معرفی نامه اقدام کند

:در اینجا پنج نمونه از عالیم هشدار دهنده بیماری های ذهنی آورده شده است

.پارانویا، نگرانی یا اضطراب بیش از حد-•

.غم یا تحریک پذیری طولنی مدت•

.تغییرات شدید در خلق و خوی•

.کناره گیری اجتماعی•

.تغییرات چشمگیر در الگوی خوردن یا خوابیدن•



COVID-19واکسیناسیون 



COVID-19واکسیناسیون 

عوارض جانبی
.درد خفیف در بازو و محل تزریق

.روز طول می کشد2-1حساسیت در بازو که معمولا 

برخی از افراد عالئم خستگی، سردرد، درد عمومی و عالیمی شبیه آنفولنزای 

.خفیف را تجربه می کنند

حتی اگر بعد از دوز اول عالئمی در شما بروز کند، باز هم باید دوز دوم را 
.تزریق کنید تا به بهترین شکل در مقابل ویروس محافظت شوید



.بودواهدخبزرگترنیزموفقیتباشد،بیشترمی شوندواکسینهکهافرادیتعدادچههر

وجودشماتوسطویروسکروناشیوعامکانهمهنوزواکسنتزریقصورتدرحتی
.دارد

:مهم است کهاین یعنی 

ادامه دهیدفاصله گذاری اجتماعی به رعایت دستورالعمل های •

ماسکوقتی رعایت فاصله گذاری اجتماعی دشوار است، همیشه از •
استفاده کنید•

ادامهدستورالعمل های مربوط به استفاده از شیلددر صورت درخواست، به رعایت •
.دهید

اطالعات بیشتری کسب کنیداینجادر 

پس از تزریق واکسن



COVID-19گروه های در اولویت برای مرحله اول واکسن 

:از این قرار استاولویت 

ساکنین خانه سالمندان و کارکنان خانه سالمندان1.

سال و کارکنان شاغل در خط مقدم مراقبت پزشکی و اجتماعی80افراد بالی 2.

ساله و مسن تر75تمامی افراد 3.

.افرادی که از نظر بالینی بسیار آسیب پذیر هستند4.

.سال که در معرض بیماری های بالینی قرار دارند65تا 16افراد بالغ بین 5.

.سال و مسن تر60تا 55تمامی افراد 6.

(باید مشخص شود)بقیه جمعیت 7.

ود اگر باردار هستید یا بچه شیر می دهید، قبل از تزریق واکسن با پزشک خ8.
.مشورت کنید

ر اختیار وقتی واکسن های بیشتری در دسترس قرار بگیرند، در اسرع وقت واکسن د✓
.افراد دیگر در معرض خطر نیز قرار خواهد گرفت



کالهبرداری و تقلب

!هوشیار باشید
:نمونه هایی از کالهبرداری

رسال ایا دریافت واکسن در ازای پرداخت وجه ارائه پیشنهاد وقت ویزیت برای 
و یک لینک رزرو NHSکه دریافت کننده پیام را به وب سایت قالبی پیامی 

.هدایت می کند

NHSواکسن کرونا در انگلستان همیشه رایگان خواهد بود و توسط 
.تحویل داده می شود



:هیچگاهNHSواکسیناسیون واقعی ک رزرو ی

.نمی خواهدشما را اطالعات کارت یا حساب بانکی از شما •

.نمی خواهدشما را رمز عبور بانکی یا PINاز شما •

.را فشار دهیددکمه ای تلفن خود صفحه کلید که روی نمی خواهداز شما •

.ارسال کنیدپیام متنی رزرو تایید برای نمی خواهد از شما •

•NHS ندشما مراجعه نمی کهیچگاه برای واکسیناسون، بدون اطالع به درب منزل.

•NHS با ارسال نسخه ای از اسناد شخصی خود مانند هیچگاه از شما نمی خواهد

.هویت خود را تایید کنیدگذرنامه، گواهینامه رانندگی، قبض، یا فیش، 

اطالعات بیشتری کسب کنیداینجادر 



گیری با دخالت در پروسه طبیعی تخمک گذاری، لقاح و کاشت از بارداری جلو–پیشگیری از بارداری 

.می کند

پزشک عمومی یک پزشک خانواده است و نفطه اصلی دسترسی به مراقبت –( GP)پزشک عمومی 

.پزشکی عمومی محسوب می شود

.سالمت عمومی جمعیت از قبیل پیشگیری از بیماری های عفونی–سالمت عمومی 

نسی یک رویکرد مثبت و محترمانه به رابطه جنسی، و همچنین امکان داشتن تجارب ج-سالمت جنسی 

ر عملکرد این فقط به معنی فقدان بیماری، اختالل د. لذت بخش و ایمن، عاری از اجبار، تبعیض و خشونت

.یا ناتوانی نیست

ناسلی از از طریق رابطه جنسی محافظت نشده یا تماس با آلت تعفونت یا بیماری که –عفونت مقاربتی 

فردی به فرد دیگر منتقل می شوند

اقدام به ایجاد ایمنی علیه یک بیماری–واکسیناسیون 

کلمات کلیدی


