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  تاسع الالفصل 
  صحة األم

شرق األوسط           ك     .  تعتبر الظروف الصحية في األردن من بين أفضل الظروف في ال سبب في ذل ود ال ويع
شمل الصحة آعنصر                     شاريع التي ت ة والم ة الفعال وع خطط التنمي ى تن بشكل آبير إلى استقرار المملكة وال

سي صحة األم آا     .  رئي ق ب ة تتعل يع مهم ول مواض ائج ح صل نت ذا الف دم ه والدة   يق اء ال ل وأثن ة قب لرعاي
باإلضافة إلى مناقشة المشاآل المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية والوقاية من            .  والرعاية بعد الوالدة  

سل       رض ال ة بم ذلك المعرف رحم وآ رطان ال دي وس رطان الث ات     .  س ع البيان ات م ذه المعلوم ر ه وتعتب
ي صي دة ف ال ذات فائ ات األطف وافرة عن صحة ووفي سياسات بهدف تحسين خدمات المت رامج وال اغة الب

  .صحة الطفل واألم

   الرعاية قبل الوالدة 1.9
   عدد وتوقيت زيارات الرعاية الصحية قبل الوالدة 1.1.9

سوء صحة            .  لرفاهية األم أثر مباشر على رفاهية أطفالها       سوء صحة األم ت ا ت وعلى العكس من ذلك، حينم
  .  لوالدة على قيد الحياة يرتبط مباشرة بصحة األم أثناء الحملفبقاء األطفال حديثي ا.  أطفالها

اء وسالمة آل من األم                ة لبق والدة مهم اء ال رة الحمل وأثن تعتبر الرعاية الصحية التي تتلقاها األم خالل فت
ة            .  والطفل ارات ومرحل ة وعدد الزي دم الخدم وتوصف شمولية الرعاية الصحية قبل الوالدة حسب نوع مق

ل ع ل     الحم ة قب رة الرعاي الل فت دمت خ ي ق ات الت دمات والمعلوم ى الخ ارة باإلضافة إل ر زي د أول وآخ ن
زاز                .  الوالدة وم الك ضًا بتلقي جرعتين من مطع سيدات أي انوس (وتنصح ال د       )التيت اول أقراص الحدي ، وتن

ه         دم ومعالجت ر ال د لتجنب فق دم واإلجرا     .  وحامض الفوليك وشراب الحدي شكل فحوصات ضغط ال ءات وت
والدة        ل ال ة قب ه الرعاي ا تغطي د    .  الخاصة بالكشف عن مضاعفات الحمل أيضًا جزءًا مم امج مع فوجود برن

دم                     ر ال اء الحمل آفق ومطبق بشكل جيد خاص بالرعاية قبل الوالدة يسهل من اآتشاف ومعالجة المشاآل أثن
  .وااللتهابات، ويوفر فرصة لنشر رسائل صحية للسيدات وأسرهن

م الحصول ع  ودًا خالل  ت ي أنجبن مول سيدات الالت والدة من ال ل ال ة قب ة الرعاي ى المعلومات حول تغطي ل
سنوات              .  السنوات الخمس السابقة للمسح    ر خالل ال اء أو أآث أما بالنسبة للسيدات الالتي أنجبن مولودين أحي

ط   ود فق ر مول ى آخ شير إل ات ت إن البيان س، ف دول .  الخم ين الج سبي ل1.9ويب ع الن الل  التوزي ات خ ألمه
ائج   .  السنوات الخمس السابقة للمسح حسب مصدر الرعاية الصحية التي تلقتها األم أثناء الحمل     شير النت وت

ًا                %) 99(إلى أن جميع السيدات تقريبًا       دربين طبي والدة من أشخاص م ل ال اء،  (تلقين رعاية صحية قب أطب
الرعاية الصحية أثناء الحمل من أطباء،       ) %96(، حيث تلقت غالبية السيدات      )ممرضات، قابالت قانونيات  

ق                  % 3و م تتل ات، في حين ل ابالت قانوني ل        % 1تلقين الرعاية من ممرضات أو ق ة قب سيدات الرعاي من ال
  .الوالدة خالل السنوات الخمس السابقة للمسح
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ل الخمس سنوات السابقة للمسح  سنة الالتي لديهن مواليد أحياء خال49-15 التوزيع النسبي للسيدات ممن أعمارهن 1.9جدول 
 2007حسب مقدم الرعاية الصحية أثناء الحمل ألحدث مولود حسب الخصائص األساسية، األردن 

 عدد السيدات المجموع ال أحد قابلة قانونية/ ممرضة  طبيب الخصائص األساسية
       عمر األم وقت الوالدة 

> 20  94.4 3.4 2.2 100.0 273  
20- 34  96.6 2.5 0.9 100.0 4766  
35– 49  94.7 3.0 2.3 100.0 1407  

        ترتيب المولود
1 98.0 1.5 0.5 100.0 979  
2-3  96.5 2.7 0.8 100.0 2,447  
4-5  96.3 2.7 1.0 100.0 1,827  
6+  93.4 3.4 3.1 100.0 1,193  

       مكان اإلقامة
  5417 100.0 1.1 2.6 96.3  الحضر
  1029 100.0 2.1 2.8 95.1  الريف

       المحافظات
  2469 100.0 1.2 2.6 96.3  العاصمة
  396 100.0 1.0 4.1 94.9 البلقاء
  966 100.0 1.3 0.8 97.9 الزرقاء
  157 100.0 1.5 3.4 95.1 مادبا
  1261 100.0 0.5 3.7 95.8  اربد

  298 100.0 3.3 2.1 94.6 المفرق
  185 100.0 2.5 4.1 93.4 جرش
  150 100.0 1.1 2.1 96.8 عجلون
  229 100.0 1.5 2.3 96.2 الكرك
  88 100.0 1.8 3.4 94.7  الطفيلة
  107 100.0 2.3 5.1 92.6  معان
  140 100.0 0.9 1.5 97.6  العقبة
       اإلقليم
  3987 100.0 1.2 2.3 96.5  الوسط
  1894 100.0 1.2 3.4 95.4  الشمال
  564 100.0 1.5 2.8 95.7  الجنوب

       منطقة البادية
  536 100.0 3.9 3.5 92.6  البادية

  5910 100.0 1.0 2.6 96.4  غير البادية
     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  155 100.0 10.6 5.8 83.7  غير متعلمة
  351 100.0 4.2 5.7 90.1  ابتدائي
  917 100.0 1.5 3.0 95.5  إعدادي
  3058 100.0 1.0 2.8 96.2  ثانوي

  1964 100.0 0.3 1.5 98.2  أعلى من الثانوي
       شرائح الرفاه 

  1508 100.0 3.2 4.8 92.0  األدنى
  1501 100.0 1.2 3.8 95.0  الثانية

  1378 100.0 0.7 1.6 97.7  الوسطى
  1153 100.0 0.2 1.5 98.3  الرابعة
  906 100.0 0.1 0.2 99.6  األعلى
  6446 100.0 1.2 2.7 96.1 وعالمجم
 .إذا ذآرت المستجيبة أآثر من مصدر يتم تسجيل المقدم األعلى تأهيًال في هذا الجدول :  مالحظة

ن      ل م ارهن أق ي أعم سيدات الالت دول أن ال ين الج ي ال  20ويب يًال لتلق ر م نة أآث ن   ر س والدة م ل ال ة قب عاي
وتميل األمهات لتلقي رعاية صحية من طبيب       .  األآبر سناً ممرضات أو قابالت قانونيات مقارنة مع السيدات        
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وتوجد تباينات طفيفة في استخدام خدمات        %).  93(أآثر منه للمولود السادس فأعلى      %) 98(للمولود األول   
من % 99الرعاية قبل الوالدة بين السيدات في الحضر والريف، حيث تم تقديم الرعاية الصحية قبل الوالدة لـ                 

ل متخصصين صحيين، و         األمهات ف  اطق الريف    % 98ي مناطق الحضر من قب ا آانت   .  ألمهات في من آم
اليم        تلقيالتباينات طفيفة في     ان    .   الرعاية الصحية قبل الوالدة بين السيدات حسب المحافظات واألق في حين آ

  ).رياتللسيدات األخ% 99للسيدات في البادية مقابل % 96(آبر حسب اإلقامة في البادية أالتباين 

 الالتي لديهن مواليد أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح حسب عدد 49 -15 التوزيع النسبي للسيدات ممن أعمارهن 2.9جدول 
  2007، األردن والخصائص األساسيةزيارات الرعاية قبل الوالدة ألحدث مولود 

 +7 6  5 4 3 2 1  ال يوجد الخصائص األساسية  زيارات الرعاية قبل الوالدةعدد
د السيداتعد)1(المجموع

           عمر األم وقت الوالدة
<20  2.2  0.0  0.3  1.1  2.4  2.8  6.5  84.7  100.0 273   

20-34  0.9  0.7  1.4  2.5  3.7  6.7  9.7  74.3  100.0 4766  
35-49 2.3  0.5  1.1  3.3  3.7  7.9  10.9  70.2  100.0 1407  

           لمولودترتيب ا
1  0.5  0.4  0.2  0.5  1.7  3.6  6.7  86.5  100.0 979  
2-3  0.8  0.3  1.6  2.7  3.5  6.8  9.2  75.0  100.0 2447  
4-5 1.0  0.8  1.3  2.4  4.1  7.1  11.2  71.8  100.0 1827  
6+ 3.1  1.1  1.5  4.6  4.8  8.9  11.7  64.1  100.0 1193  

            قامةمكان اإل
  5417 100.0  74.8  9.8  6.8  3.4  2.4  1.1  0.5  1.1  الحضر
  1029 100.0  68.7  10.3  7.0  4.7  3.6  2.5  1.1  2.1  الريف

            المحافظات
  2469 100.0  78.7  7.4  5.1  3.4  2.5  1.2  0.3  1.2  العاصمة
  396 100.0  78.0  8.7  5.7  2.6  2.4  0.6  0.8  1.0 البلقاء
  966 100.0  75.3  11.2  6.8  2.5  1.3  0.7  0.9  1.3 الزرقاء
  157 100.0  82.6  3.8  3.6  3.8  3.6  0.9  0.1  1.5 مادبا
  1261 100.0  68.6  14.5  8.8  2.8  2.6  1.6  0.6  0.5  اربد

  298 100.0  59.6  9.8  12.7  7.7  3.9  2.0  0.7  3.3 المفرق
  185 100.0  68.4  9.8  8.0  4.5  3.2  2.4  1.1  2.5 جرش
  150 100.0  63.8  13.5  6.8  7.8  3.4  2.0  1.2  1.1 عجلون
  229 100.0  67.2  9.8  7.8  5.8  4.6  2.1  1.3  1.5 الكرك
  88 100.0  65.3  7.8  11.0  7.2  3.3  2.3  0.6  1.8  الطفيلة
  107 100.0  59.2  10.6  8.4  6.7  7.2  2.8  2.2  2.3  معان
  140 100.0  77.9  8.1  5.7  3.6  2.1  0.8  1.0  0.9  العقبة
            اإلقليم
  3987 100.0  78.0  8.3  5.5  3.1  2.3  1.0  0.5  1.2  الوسط
  1894 100.0  66.8  13.2  9.2  4.1  2.9  1.7  0.7  1.2  الشمال

  564 100.0  68.0  9.2  7.9  5.7  4.3  1.9  1.3  1.5  نوبالج
            منطقة البادية

  536 100.0  66.9  8.5  7.3  6.0  4.0  2.5  0.9  3.9  البادية
  5910 100.0  74.4  10.0  6.8  3.4  2.5  1.2  0.6  1.0  غير البادية

          المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به
  155 100.0  47.2  12.2  11.0  5.4  7.4  3.0  2.5  10.6  غير متعلمة

  351 100.0  65.5  10.2  6.6  2.8  5.7  2.7  0.9  4.2  ابتدائي
  917 100.0  69.6  9.3  9.1  5.3  2.9  1.3  1.0  1.5  إعدادي
  3058 100.0  73.7  10.6  6.8  3.8  2.5  1.1  0.5  1.0  ثانوي
  1964 100.0  79.6  8.7  5.5  2.6  1.8  1.2  0.4  0.3  من الثانويأعلى 

            شرائح الرفاه 
  1508 100.0  64.6  12.0  8.7  4.7  3.8  2.0  0.9  3.2  األدنى
  1501 100.0  72.6  12.0  5.9  3.3  2.7  1.6  0.7  1.2  الثانية

  1378 100.0  73.0  10.2  7.6  4.6  1.9  1.0  0.8  0.7  الوسطى
  1153 100.0  78.9  7.1  5.4  3.5  2.9  1.2  0.2  0.2  الرابعة
  906 100.0  85.9  5.8  5.8  1.0  1.3  0.1  0.1  0.1  األعلى

 6446  100.0 73.8  9.9  6.8  3.6  2.6  1.3  0.6  1.2   المجموع
 ر مبينيتشمل ال اعرف وغ)  1(
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سيدات الالتي                      خدمات  خدام  رتبط است يو ألم، إذ أن ال وي بالمستوى التعليمي ل شكل ق والدة ب ل ال ة قب الرعاي
دربين               ل أشخاص م % 100، %99(مستواهن التعليمي ثانوي أو أعلى هن أآثر ميًال لتلقي الرعاية من قب

شكل      %) 96(من السيدات الالتي مستواهن التعليمي ابتدائي       ) على التوالي  ر المتعلمات ب سيدات غي  ومن ال
  %).  89(خاص 

سيدات                       خدام  رتبط است آما ي  اه لألسرة، إذ أن ال شكل ايجابي مع مستوى الرف والدة ب ل ال ة قب خدمات الرعاي
دربين                 ل أشخاص م ة الصحية من قب يًال لتلقي الرعاي ل م ى اق اه األدن من  %) 97(الالتي في شريحة الرف

ى   ة واألعل اه الرابع رائح الرف ي ش سيدات ف ا% 100(ال ل منه ي  ).  لك ًا ف سيدات تقريب ة ال ت آاف ث تلق حي
ى                سبة إل ذه الن نخفض ه % 92شريحة الرفاه األعلى الرعاية الصحية قبل الوالدة من قبل طبيب، في حين ت

  . من السيدات في شريحة الرفاه األدنى

رة                  وتكون الرعاية الصحية أآثر فاعلية في تجنب مضاعفات الحمل حينما يتم تلقيها في فترات الحمل المبك
والدة       ى وقت ال ى                        .  وتستمر حت والدة عل ل ال ارات قب تم زي أن ت د ينصحون ب اء التولي إن أطب ام ف شكل ع وب

ى أساس آل أسبوع    )الشهر السابع(ن  يهري لغاية األسبوع الثامن والعشر    أساس ش  ة األسبوع   ، وعل ين لغاي
ى في       ).  حتى الوالدة (ن  ين وبعد ذلك أسبوعيًا لغاية األسبوع األربع      يالسادس والثالث  ارة األول فإذا تمت الزي

اء                          ارات أثن الي عدد الزي ل يكون إجم ي األمث الشهر الثالث من الحمل، فإنه وعلى ضوء هذا الجدول الزمن
ارات       % 84 أن   2.9ويبين الجدول   .   زيارة 13-12فترة الحمل على األقل من         من السيدات يقمن بست زي

 وأن نسبة السيدات الالتي يقمن بست زيارات أو أآثر لتلقي . أو أآثر للرعاية قبل الوالدة  طيلة فترة الحمل       
ضرية         اطق الح ي المن ى ف ي أعل والدة ه ل ال صحية قب ة ال ة    %) 85(الرعاي اطق الريفي ع المن ة م مقارن

وب                %) 86(، وفي إقليم الوسط     %)79( شمال والجن ه في إقليمي ال % 77و% 80(هي أعلى مما هي علي
ة          ، ويوجد تفاوت آبير     )على التوالي  ة حيث بلغت في البادي ة في البادي % 75في هذه الرعاية حسب اإلقام

  .في مناطق غير البادية % 84مقابل 

ة                  الوتشير   ر للرعاي ارات أو أآث سيدات الالتي يقمن بست زي سبة ال ين ن وي ب اط الق بيانات أيضًا إلى االرتب
شكل       الصحية قبل الوالدة طيلة فترة الحمل مع المستوى التعليمي ومستوى الر           اه لألسرة، حيث يالحظ وب ف

سيدات الالتي                         أواضح   سبة ال ع ن اه ترتف اع مستوى الرف سيدات، أو ارتف اع المستوى التعليمي لل نه مع ارتف
  . يقمن بست زيارات أو أآثر لتلقي الرعاية الصحية

ع من الحمل   من السيدات يقمن بالزيارة األولى لتلقي الرعاية الصحية قبل الوالدة قبل الشهر الراب            % 89إن  
قبل الستة أشهر من    % 97وتزداد نسبة السيدات الالتي يبحثن عن هذه الرعاية لتصل إلى           ).  3.9الجدول  (

والدة      .  الحمل ى أن    .   شهراً 2.2ويبلغ وسيط فترة الحمل للزيارة األولى لتلقي الرعاية قبل ال شير إل ذا ي وه
والدة في            ل ال ن، و           السيدات في األردن يبدأن تلقي الرعاية قب سبيًا من حمله رة ن ة مبك ظهر الجدول    ي مرحل

ار           أأيضًا ميل األمهات بشكل      آبر لتلقي الرعاية الصحية قبل الوالدة قبل الشهر الرابع من الحمل في األعم
ي    ة والالت ر البادي اطق غي ي من يم الوسط وف ي إقل اطق الحضرية وف ي المن ود األول وف صغرى، وللمول ال

  .لى والالتي في شرائح الرفاه األعلىمستواهن التعليمي ثانوي فأع
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 سنة ولديهن مواليد أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح  حسب وقت 49-15لسيدات الالتي أعمارهن ل ينسبالتوزيع ال 3.9جدول 
 2007سية، األردن الزيارة األولى لتلقي الرعاية قبل الوالدة ألحدث مولود ووسيط أشهر الحمل وقت الزيارة األولى والخصائص ألسا

 عدد أشهر الحمل عند الزيارة األولى لتلقي الرعاية
لم تتلقى  الخصائص األساسية

 +8 7-6 5-4 4اقل من   الرعاية
)1(المجموع

وسيط عدد أشهر 
الحمل وقت 
 الزيارة األولى

  عدد
 السيدات

         عمر األم وقت الوالدة
<20   2.2   93.8  4.0  0.0 0.0 100.0  1.9  273  

20-34 0.9  90.5  7.2  1.2 0.3 100.0  2.2  4766  
35-49 2.3  84.0  11.0  2.1 0.6 100.0  2.5  1407  

         ترتيب المولود
1  0.5  96.9  2.5  0.1 0.0 100.0  1.8  979  
2-3  0.8  91.1  6.5  1.2 0.4 100.0  2.1  2447  
4-5 1.0  88.5  8.9  1.3 0.2 100.0  2.3  1827  
6+ 3.1  79.9  13.5  2.7 0.8 100.0  2.7  1193  

          مكان اإلقامة
  5417  2.2  100.0 0.3 1.2  7.8  89.7  1.1  الحضر
  1029  2.2  100.0 0.7 2.2  8.4  86.5  2.1  الريف

           المحافظات
  2469  2.1  100.0 0.1 0.9  6.6  91.3  1.2  العاصمة

  396  1.9  100.0 1.3 1.2  6.7  89.5  1.0 قاءالبل
  966  2.4  100.0 0.5 0.8  7.9  89.5  1.3 الزرقاء
  157  1.8  100.0 0.2 1.4  4.5  92.5  1.5 مادبا
  1261  2.4  100.0 0.2 2.0  9.4  87.9  0.5  اربد

  298  2.2  100.0 0.9 0.9  8.4  86.3  3.3 المفرق
  185  2.3  100.0 1.3 2.5  9.3  84.2  2.5 جرش
  150  2.4  100.0 0.0 3.1  12.6  83.3  1.1 عجلون
  229  2.3  100.0 0.8 2.8  9.1  85.9  1.5 الكرك
  88  2.6  100.0 0.5 1.7  13.9  82.0  1.8  الطفيلة
  107  2.5  100.0 0.8 3.8  11.3  81.7  2.3  معان
  140  2.3  100.0 0.1 0.8  7.4  90.9  0.9  العقبة
           اإلقليم
  3987  2.1  100.0 0.3 0.9  6.8  90.7  1.2  الوسط
  1894  2.4  100.0 0.4 1.9  9.5  87.0  1.2  الشمال
  564  2.4  100.0 0.6 2.3  9.8  85.7  1.5  الجنوب

           منطقة البادية
  536  2.1  100.0 0.8 1.9  7.1  86.3  3.9  البادية

  5910  2.2  100.0 0.3 1.3  7.9  89.4   1.0  غير البادية
        المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  155  2.8  100.0 0.8 2.5  11.2  74.4  10.6  غير متعلمة
  351  2.5  100.0 0.9 3.1  11.6  80.3  4.2  ابتدائي
  917  2.4  100.0 0.4 2.0  9.1  86.9  1.5  إعدادي
  3058  2.3  100.0 0.2 1.2  7.6  90.1  1.0  ثانوي

  1964  2.0  100.0 0.4 0.8  6.8  91.6  0.3  أعلى من الثانوي
            شرائح الرفاه 

  1508  2.4  100.0 0.6 1.5  9.9  84.7  3.2  األدنى
  1501  2.3  100.0 0.3 1.6  6.6  90.3  1.2  الثانية

  1378  2.2  100.0 0.4 1.3  8.4  89.2  0.7  الوسطى
  1153  2.2  100.0 0.2 1.7  7.7  90.3  0.2  الرابعة
  906  1.9  100.0 0.1 0.3  6.1  93.4  0.1  األعلى

 6446   2.2  100.0  0.4 1.3 7.9  89.2  1.2   المجموع
 ر مبينيتشمل ال اعرف وغ)  1(

   مكونات الرعاية الصحية قبل الوالدة2.1.9

ى الفحوصات والقياسات التي                       تعتمد   ي عل شكل جزئ ضمان سالمة األم ب والدة ل فعالية فحوصات ما قبل ال
ذه الفحوصات        اء ه دمت أثن ام     .  أجريت وعلى النصائح التي ق ر مسح ع د وف ذا    2007وق  معلومات عن ه

وال           ل ال ا قب ين فحوصات م ا إذا  الجانب المهم للرعاية قبل الوالدة من خالل سؤال األمهات الالتي تلق دة فيم
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سنوات                        والدة خالل آخر حمل لهن في ال ل ال ة الصحية قب ددة للرعاي ات المتع تلقين آل مكون من المكون
  . الخمس السابقة للمسح

  سنة ولديهن مواليد أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح  ونسبة السيدات الالتي لديهن مواليد49-15 نسبة السيدات الالتي أعمارهن 4.9جدول 
 2007أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح الالتي تلقين أو اشترين أقراص الحديد أو الشراب ألحدث مولود حسب الخصائص األساسية، األردن 

 د لديهن خالل الخمس سنوات السابقة للمسحوحدث مولألات الالتي تلقين الرعاية الصحية سيدنسبة ال
الخصائص 
 األساسية

 أو ناولتت
اشترت أقراص 

أو شراب 
 الحديد

عدد السيدات الالتي 
لديهن مواليد إحياء 

خالل الخمس سنوات 
 السابقة

تم إعالمهن عن 
عالمات 

مضاعفات الحمل

تم إعالمهن عن 
عالمات ومضاعفات 
خالل فترة ما بعد 

 الوالدة

تم إعالمهن بزيارة لما 
بعد الوالدة خالل فترة 

ثالثة أيام أو أسبوع من 
 الوالدة

تم قياس زنهنتم و
 ضغط الدم

تم اخذ 
عينة بول

تم اخذ 
عينة دم

عدد النساء الالتي
تلقين رعاية 

حدث ألصحية 
 مولود لهن 

          عمر األم وقت الوالدة 
> 20  81.6 273  51.4  36.4  61.8  96.5  98.3  92  94.2 267  

20- 34  82.0 4,766  51.3  39.5  68.1  97.5  98.2  94  94.4 4724  
35– 49  75.1 1,407  44.9  34.7  66.7  96.7  98.4  95  95.3 1376  

            ترتيب المولود
1  85.9 979  57.3  40.8  66.0  98.0  98.8  95  96.8 974  
2-3  82.6 2,447  50.2  40.2  70.1  97.4  98.5  94  94.4 2429  
4- 5  79.3 1,827  49.3  37.8  68.4  97.2  98.3  94  94.4 1808  
6+  73.5 1,193  43.8  33.2  61.9  96.6  97.2  93  93.5 1155  

            مكان اإلقامة
  5359 95.3  95  98.6  97.5  69.5  39.1  50.7  5,417 82.0  الحضر
  1007 90.6  90  96.7  96.1  56.9  34.2  45.6  1,029 72.7  الريف

            المحافظات
  2439 96.1  95  98.9  97.8  73.0  40.9  52.2  2,469 86.1  العاصمة
  392 97.3  97  99.5  98.7  77.5  41.7  46.4  396 87.2 البلقاء
  953 96.4  96  98.6  98.3  70.7  44.1  49.5  966 81.4 الزرقاء
  155 96.8  97  98.7  98.1  65.0  54.3  61.7  157 81.2 مادبا
  1254 93.9  93  97.9  96.4  58.8  29.7  46.9  1,261 75.0  اربد

  288 84.8  83  97.9  96.7  58.2  27.8  41.7  298 60.7 المفرق
  180 93.7  94  97.9  97.5  68.3  37.2  51.3  185 73.1 جرش
  149 92.5  93  97.7  97.1  75.8  36.7  51.8  150 70.2 عجلون
  226 87.0  88  94.7  93.8  53.8  39.9  53.3  229 77.6 الكرك
  86 91.7  92  93.4  92.6  47.8  31.8  48.5  88 74.1  الطفيلة
  105 89.4  91  94.3  92.0  47.8  35.1  51.0  107 71.0  معان
  139 93.1  94  97.3  97.4  60.4  34.1  42.4  140 82.6  العقبة
            ليماإلق

  3939 96.3  96  98.9  98.0  72.6  42.3  51.4  3,987 84.9  الوسط
  1872 92.4  91  97.9  96.7  61.0  30.7  46.9  1,894 72.2  الشمال
  556 89.7  90  95.1  94.2  53.3  36.3  49.4  564 77.1  الجنوب

            منطقة البادية
  515 89.0  88  95.8  95.3  58.4  34.6  43.8  536 69.2  البادية

  5851 95.1  95  98.5  97.5  68.3  38.7  50.4  5,910 81.5  غير البادية
         المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  139 78.0  78  88.9  86.8  42.1  26.7  33.1  155 56.0  غير متعلمة
  337 92.5  90  95.2  92.4  59.4  28.3  42.1  351 68.5  ابتدائي
  903 94.6  94  97.7  97.0  59.2  27.4   41.9  917 75.6  إعدادي
  3029 94.8  94  98.6  97.8  68.9  39.5  50.2  3,058 81.5  ثانوي

  1959 95.8  95  99.2  98.1  72.4  44.2  55.6  1,964 85.2  أعلى من الثانوي
            شرائح الرفاه 

  1460 92.3  92  96.4  95.4  61.4  34.7  46.8  1,508 71.1  األدنى
  1482 94.2  93  98.4  96.7  64.4  34.6  48.0  1,501 80.3  الثانية

  1368 94.1  95  98.7  97.6  66.4  39.7  52.0  1,378 82.0  الوسطى
  1150  96.6  95  99.1  98.6  68.6  37.8  50.0  1,153 86.3  الرابعة
  905 97.2  98  99.3  99.1  82.5  49.2  54.5  906 86.7  األعلى
 6366 94.6  94  98.3  97.3  67.5  38.4  49.9  6,446  80.5 المجموع

اراتهن                       4.9ويبين الجدول    اء زي م إعالمهن أثن والدة ت ل ال ة قب ين الرعاي  أن نصف عدد األمهات الالتي تلق
ضاعفات ا ول الم سين  ح والي الخم ل، وح ة بالحم ة  %) 38(لمتعلق ضاعفات المتعلق ول الم ن ح م أعالمه ت

والدة          %) 68(بفترة ما بعد الوالدة، وحوالي ثلثي األمهات           د ال ا بع ارة لم ام بزي م أعالمهن بضرورة القي ت
و   .   يومًا من عملية الوالدة    30خالل فترة أسبوع أو      ـ  وآان فحص ضغط الدم جزءًا من الرعاية قبل ال الدة ل
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والي و        % 95و% 94آما تم أخذ عينات بول ودم من         .  من األمهات % 98 ى الت % 97ن  أمن األمهات عل
م        د ت ى أن       .  خذ أوزانهن   أمن األمهات ق ائج إل ا أشارت النت ين أو اشترين      %) 81(آم ا تلق سيدات إم من ال

  ).4.9الجدول (أقراص أو شراب الحديد أثناء الحمل 

ين و ات ب ود تباين وحظ وج والدة ل ل ال ة قب ة للرعاي ات المختلف سبة للمكون سيدات .  الحضر والريف بالن فال
ات                 .  الحضريات آن أآثر ميًال للحصول على آل مكون من مكونات الرعاية قبل الوالدة من السيدات الريفي

م الوسط، فعلى سبيل المثال آانت السيدات في إقلي.  آما لوحظ وجود تباينات إقليمية في الرعاية قبل الوالدة        
اطق                   وب ومن شمال والجن سيدات في إقليمي ال وفي مناطق غير البادية أآثر ميًال لتلقي آل مكون مقارنة بال

سيدات الالتي                  .  البادية ألم، فال آما يتأثر محتوى الرعاية قبل الوالدة أيضًا بشكل آبير بالمستوى التعليمي ل
اً        مستواهن التعليمي ثانوي أو أعلى آن أآثر ميًال لتلقي         .   آافة الفحوصات الروتينية من السيدات األقل تعليم

ة               ات الرعاي يًال لتلقي آل مكون من مكون ر م دائي أآث وبالمثل آانت السيدات الالتي مستواهن التعليمي ابت
يًال لتلقي              .  قبل الوالدة من السيدات غير المتعلمات      ر م ى أآث آذلك آانت السيدات الالتي يحملن للمرة األول

ة مكو ال   آاف ديهن أطف ان ل ي آ سيدات الالت ن ال والدة م ل ال ة قب ات الرعاي ى  .  ن ذلك عل ر آ سحب األم وين
السيدات الالتي في شرائح الرفاه األعلى حيث آن أآثر ميًال لتلقي مكونات الرعاية الصحية قبل الوالدة من        

  .السيدات في شرائح الرفاه األدنى

  )التيتانوس( التغطية بمطاعيم الكزاز 3.1.9

ات         تع سي لوفي والدة وهو سبب رئي زاز حديثي ال طى حقن مطعوم الكزاز أثناء الحمل للوقاية من مرض آ
م في                   .  األطفال الرضع  تم والدته ذين ت ال ال ين األطف ر األمراض شيوعًا ب والدة من أآث إن آزاز حديثي ال

سري               ل ال ة لقطع الحب زاز   .  ظروف غير صحية وحين استخدام أدوات غير معقم ادة خالل     ويتطور الك  ع
سبة     ل بن و مرض قات ل، وه اة الطف ن حي اني م بوع األول أو الث ه % 90 -%70األس االت، إال أن ن الح م

أل                       زاز ل وم الك ّم إعطاء جرعتين من مطع ل، إذا ت شكل آام ذا المرض ب ا   يمكن الوقاية من ه م خالل حمله
ود حي، أو ثالث    آدة ألخير خالل ثالث سنوات من وال     ا(األخير بمولود حي، أو جرعتين أو أآثر           خر مول

سنوات الخمس من والدة          (أو أربع جرعات     ود حي     آاألخيرة خالل ال ر    )خر مول ع جرعات أو أآث ، أو أرب
ل          )خر مولود حي  آاألخيرة خالل السنوات العشر من      ( ر قب ود   آ، أو خمس جرعات أو أآث م   .  خر مول وإذا ت

  .ن من خالل المشيمةتطعيم األم فإن المناعة ضد هذا المرض تنتقل إلى الجني

زاز التي ت       2007تم جمع معلومات من خالل مسح عام         وم الك ام     عن عدد جرعات مطع ة أي ا األم طيل لقته
ى أن     5.9شير الجدول    ي و.  حياتها ين جرعتين أو      %6 إل سيدات تلق زاز خالل       من ال وم الك ر من مطع  أآث
ائج مس          أوهذه النسبة   .   األخير نحمله ا نت ام    قل من تلك التي أظهرته إن      %).  9 (2002ح ع ام ف شكل ع وب

ذا                          % 27 وم خالل ه يهن جرعات من المطع سبب تلق زاز ب ر من الك ودهن األخي من السيدات تم وقاية مول
  .  الحمل، وجرعات قبل الحمل الحالي

د                   آما أن السيدات الالتي يقمن في إقليم الشمال وفي مناطق البادية وفي مناطق غير البادية وفي محافظات ارب
اطق األخرى                   وجر سيدات في المن زداد  .  ش وعجلون هن أآثر ميًال لتلقي الوقاية الكاملة ضد الكزاز من ال وت

سبب في     .  نسبة السيدات الالتي وفرن وقاية آاملة ألطفالهن آلما تقدمت األم بالعمر وترتيب المولود             ويعود ال
س      (ذلك إلى األثر التراآمي للمطاعيم السابقة        ال ال ر التراآمي        ).  ابقة أو ال  سواء خالل األحم ذا األث سبب ه وب
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سابقة، ف       اه األسرة،          إللجرعات التي تلقتها خالل األحمال ال ل مستوى رف ا ق ضًا آلم زداد أي ة ت ة الكامل ن الوقاي
  .وهي نتيجة حتمية لمعدالت الخصوبة العالية بين السيدات ضمن الشرائح األدنى

 أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح نسبة الالتي تلقين لسيدات الالتي لديهن مواليدمن بين ا 5.9جدول 
جرعتين أو أآثر من مطعوم الكزاز الالتي تلقينها أثناء الحمل بأحدث مولود ونسبة الالتي مولودهن األخير 

 2007محمي من الكزاز حسب الخصائص األساسية، األردن 
 عدد السيدات  )1(من الكزاز المولود األخير محمي  آثرأجرعتان أو  الخصائص األساسية
     عمر األم وقت الوالدة 

> 20  9.8  22.7 273  
20- 34  6.3  26.9 4766  
35– 49  5.3  28.7 1407  

     ترتيب المولود
1 13.1  23.6 979  
2-3  4.9  27.6 2447  
4- 5  4.6  27.3 1827  
6+  5.6  28.8 1193  

     مكان اإلقامة
  5417 27.4  5.9  الحضر
  1029 25.6  8.0  الريف

     المحافظات
  2469 22.8  5.5  العاصمة
  396 27.7  4.3 البلقاء
  966 26.0  5.9 الزرقاء
  157 30.6  10.5 مادبا
  1261 33.9  6.0  اربد

  298 19.5  2.7 المفرق
  185 36.7  7.9 جرش
  150 45.4  12.2 عجلون
  229 26.2  10.6 الكرك
  88 33.0  9.8  ةالطفيل
  107 38.0  12.6  معان
  140 18.4  7.5  العقبة
     اإلقليم

  3987 24.3  5.7  الوسط
  1894 32.8  6.2  الشمال
  564 27.6  10.1  الجنوب

     منطقة البادية
  536 22.4  7.0  البادية

  5910 27.6  6.1  غير البادية
   المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  155 22.2  8.3  غير متعلمة
  351 28.7  7.5  ابتدائي
  917 24.2  5.9  إعدادي
  3058 29.3  5.4  ثانوي

  1964 25.3  7.1  أعلى من الثانوي
     شرائح الرفاه 

  1508 30.5  9.2  األدنى
  1501 29.5  6.6  الثانية

  1378 29.5  4.2  الوسطى
  1153 25.1  5.1  الرابعة
  906 16.5  5.1  األعلى

      

 6446 27.1 6.2  المجموع
 ر مبينيتشمل ال اعرف وغ)  1(
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    الوالدة2.9
   مكان الوالدة1.2.9

ة                        ل من خالل ضمان والدة آمن اة وصحة األم والطف إن الهدف من توفير خدمات والدة آمنة هو لحماية حي
سبة        إن أحد المكونات المهمة للجهود المبذولة للتقليل من ال        .  للطفل ادة ن مخاطر الصحية لألم والطفل هو زي

ة والظروف الصحية         .  األطفال الذين تتم والدتهم تحت إشراف متخصصين صحيين        ة الطبي ويمكن للرعاي
اة أو حدوث                             سبب الوف د ت ل من خطر حدوث المضاعفات واألمراض التي ق والدة أن تقل المناسبة أثناء ال

وقد تم الحصول على بيانات الرعاية الصحية أثناء الوالدة لكافة          .  أمراض خطيرة لألم أو للطفل أو لكليهما      
  .حاالت الوالدة التي تمت في السنوات الخمس السابقة للمسح

ي               %) 99(وتظهر البيانات أن غالبية الوالدات       د تمت في مرفق طب خالل الخمس سنوات السابقة للمسح ق
ام     % 64، منها  2002سح  أي بزيادة نقطتين مئويتين عن م     ) 1.9شكل  ال و 6.9جدول  ( تمت في القطاع الع

والدات تمت في     % 1في حين أن   .  من الوالدات في المرافق الصحية للقطاع الخاص      % 35مقابل   من ال
ام              2007المنزل في عام     ان عن مسح ع ا أن    %).  3 (2002 أي بانخفاض مقداره نقطتان مئويت % 97آم

يم الوسط  % 56وب مقارنة مع   من الوالدات تمت في مرفق صحي عام في إقليم الجن          سبة   .  في إقل وآانت ن
سيدات الالتي يُقمن            )%43(السيدات الالتي راجعن مرفقاًً صحيًا خاصًا في إقليم الوسط            أآثر من أولئك ال

نًا            ).  على التوالي % 19و% 22(في إقليمي الشمال أو الجنوب       سيدات األصغر س ى أن ال ائج إل وتشير النت
والدة      يًال لل ناً                آن أآثر م ر س سيدات األآب ة مع ال ال في     .   في مرفق صحي خاص مقارن ان عدد األطف وآ

دوا في مرافق                   ذين ول ال ال المناطق الريفية الذين تمت والدتهم في مرافق صحية عامة أآثر من عدد األطف
ق  .  صحية خاصة ي مراف م ف ذين تمت والدته ة ال ي البادي ال ف دد األطف ى أن ع ذلك عل ر آ سحب األم وين

ة                   صحية ع  ر البادي اطق غي دوا في من ذين ول ال ال ل األطف ه في المرافق الصحية الخاصة مقاب ر من امة أآث
  ). على التوالي% 62و% 79(

إذ آانت نسبة الوالدات التي تمت في        .  ويوجد آذلك ارتباط قوي بين المستوى التعليمي لألم ومكان الوالدة         
اٍل،      % 51ارنة مع   لألمهات غير المتعلمات مق   %) 85(مرفق صحي عام أعلى      يمهن ع لألمهات الالتي تعل

ى                       ستواهن التعليمي أعل آما أن حوالي نصف الوالدات التي تمت في القطاع الخاص آانت ألمهات ممن م
ر المتعلمات     % 9من الثانوي مقارنة مع       سبة                .  لألمهات غي ة في ن اط مئوي داره ست نق اوت مق ك تف وهنال

  %).1قل من أ(مقارنة مع السيدات الالتي تعليمهن عاٍل %) 6(مات الوالدات المنزلية للسيدات غير المتعل

والدة         الجدول أيضًا وجود ارتباط قوي وعكسي للوالدات        يبين  آما   اه األسرة وال ين رف مرافق صحية   في  ب
ى          من مواليد األمهات في الق    % 84فبينما تمت والدة    .  لقطاع العام تابعة ل  اه األدن طاع العام في شريحة الرف

  .لألمهات في شريحة الرفاه األعلى%) 21(انخفضت هذه النسبة إلى حوالي الخمس 
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 التوزيع النسبي للمواليد أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح حسب مكان الوالدة والخصائص األساسية، 6.9جدول 

 2007ألردن ا

  ىمستشف الخصائص األساسية
  حكومي

الخدمات 
الطبية الملكية

قطاع عام 
 آخر

مجموع 
القطاع العام

قطاع 
  عدد)1(المجموع المنزل  خاص

 المواليد
    عمر األم وقت الوالدة

> 20  52.0 7.3  1.3 60.5 37.6 1.9 100.0 541  
20- 34  47.6 14.3  2.0 63.8 34.8 1.2 100.0 7612  
35– 49  47.3 14.1  3.2 64.6 34.1 1.3 100.0 1712  

          ترتيب المولود
1 44.0  13.7  2.6 60.3 39.4 0.3 100.0 2161  
2-3  47.2 11.9  2.1 61.2 37.2 1.5 100.0 3797  
4-5  49.7 14.6  2.0 66.3 32.5 1.1 100.0 2390  
6+  51.5 17.8  2.1 71.4 26.3 2.3 100.0 1516  

          مكان اإلقامة
  8262 100.0 1.2 38.5 60.2 2.2  11.4 46.7  الحضر
  1601 100.0 1.4 16.2 82.2 2.2  26.5 53.4  الريف

          المحافظات
  3784 100.0 0.7 53.0 46.3 2.5  6.9 36.8  العاصمة
  615 100.0 1.9 23.4 74.7 5.8  14.8 54.1 البلقاء
  1486 100.0 1.4 29.2 69.4 1.0  13.6 54.8 الزرقاء

  242 100.0 1.2 21.8 77.0 1.1  17.2 58.7 دباما
  1861 100.0 1.8 26.0 71.9 2.1  15.5 54.2  اربد

  479 100.0 1.8 19.4 78.7 2.5  12.0 64.2 المفرق
  290 100.0 1.3 11.1 87.5 2.3  23.7 61.4 جرش
  233 100.0 0.2 11.8 87.9 2.1  16.3 69.5 عجلون
  348 100.0 1.4 13.8 84.6 0.1  29.7 54.7 الكرك
  140 100.0 1.3 12.5 86.1 0.1  66.3 19.7  الطفيلة
  167 100.0 2.1 13.5 84.4 0.8  9.1 74.6  معان
  217 100.0 2.3 36.1 61.4 0.0  48.1 13.3  العقبة
          اإلقليم

  6127 100.0 1.0 43.0 55.9 2.4  9.7 43.8  الوسط
  2864 100.0 1.6 22.2 75.9 2.2  15.8 57.9  الشمال
  873 100.0 1.8 19.1 79.1 0.2  36.2 42.6  الجنوب

          منطقة البادية
  876 100.0 2.4 18.8 78.7 1.4  14.2 63.1  البادية

  8988 100.0 1.2 36.4 62.3 2.2  13.8 46.3  غير البادية
       المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  241 100.0 6.3 8.6 84.9 0.8  11.9 72.2  غير متعلمة
  591 100.0 3.8 12.8 83.3 1.7  13.9 67.7  ابتدائي
  1365 100.0 1.8 22.0 76.2 2.1  15.7 58.5  إعدادي
  4735 100.0 1.1 33.9 64.8 1.4  13.9 49.5  ثانوي

  2932 100.0 0.3 49.0 50.6 3.6  13.0 34.0  أعلى من الثانوي
        ة قبل الوالدةعدد زيارات الرعاي

  79 100.0 13.2 4.9 81.9 0.0  5.1 76.8  ال زيارات
1-3 58.4 10.4  2.7 71.4 26.3 2.2 100.0 292  
4+   44.9 14.6  2.3 61.9 37.2 0.9 100.0 6066  

          شرائح الرفاه 
  2541 100.0 2.7 13.2 83.9 0.8  15.1 68.1  األدنى
  2342 100.0 1.6 21.3 77.0 2.3  18.5 56.2  الثانية

  2061 100.0 0.5 36.0 63.4 2.3  15.4 45.7  الوسطى
  1634 100.0 0.4 51.7 47.9 4.1  10.2 33.6  الرابعة
  1285 100.0 0.1 79.2 20.7 2.1  5.0 13.7  األعلى

            
 9864  100.0 1.3 34.9 63.8 2.2 13.8  47.8  )2( المجموع

 ر مبينيوغتشمل ال اعرف  )1(
        حاالت غير مبين للرعاية قبل الوالدة8يتضمن المجموع  )2(
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   المساعدة أثناء الوالدة2.2.9

ال                 ات األمهات واألطف ة في خفض وفي تعتبر العناية أثناء الوالدة من قبل شخص مدرب من األمور الهام
والدة  ديثي ال دول  .  ح ين الج والدة    7.9ويب اء ال ة أثن ساعدة المقدم وع الم ية    ن صائص األساس سب الخ ح

ات ب أو       .  لألمه درب آالطبي ساعدة متخصص صحي م ي األردن بم والدات ف ة ال ًا آاف ت تقريب د تم وق
  .الممرضة أو القابلة القانونية

ًا                            درب هي تقريب والدات التي تمت بواسطة متخصص صحي مت سبة ال إن ن يم ف وآذلك على مستوى اإلقل
سط أآثر ميًال لتلقي المساعدة من طبيب مقارنة مع ما يتلقينه في إقليمي متماثلة، إال أن السيدات في إقليم الو  

آما حصلت السيدات على مساعدة أثناء الوالدة من قبل متخصص صحي متدرب سواء             .  الشمال والجنوب 
ف  ي الري ي الحضر أو ف ن ف ن يقم ب  .  آ ن طبي ساعدة م ي الم يًال لتلق ر م سيدات الحضريات أآث إال أن ال

ة           مقارنة%) 76( اطق الريفي ى فكانت      %).  60( مع ما يتلقينه السيدات في المن والدات األول سبة لل ا بالن أم
ى  ود األعل ع ترتيب المول ة م ساعدة طبيب مقارن تم بم ى األرجح ت ل % 82(عل ود األول مقاب % 65للمول

يُال لتلقي                   )للمولود السادس  ر م ة أآث ر البادي ساعدة من    ، آما أوضحت النتائج أن السيدات في مناطق غي الم
ة            %) 75(طبيب   اطق البادي ى انخفاض       %).  63(مما هو عليه بين السيدات في من ضًا إل ائج أي شير النت وت

ساعدة من                        ين الم ان الالتي تلق ة ومع ون، الكرك، الطفيل نسبة السيدات في محافظات المفرق، جرش، عجل
  .عن باقي المحافظات) حوالي النصف(طبيب  

ين تع اط طردي ب ة ويوجد ارتب ي، حيث تتلقى آاف تم بمساعدة متخصص طب والدات التي ت سيدات وال يم ال ل
ي،                والدة من متخصص طب اء ال ًا مساعدة أثن السيدات تقريبًا الالتي تعليمهن إعدادي، أو ثانوي أو تعليمًا عالي

لمساعدة  أما ما تبقى من السيدات غير المتعلمات فيبحثن عن تلقي ا     .  من السيدات غير المتعلمات   % 94مقابل  
ارب أو مصادر أخرى  والدة من أق اء ال سبته %) 5(أثن ا ن م تتلقى م سيدات أي % 2في حين ل ًا من ال تقريب

والدات التي                   .  مساعدة مطلقاً  سيدات وال اه لل ين مستوى الرف وينسحب األمر آذلك على وجود عالقة طردية ب
اه ا               سيدات في شريحة الرف ع ال ي، حيث تلقت جمي والدة من      تتم بمساعدة مختص طب اء ال ألعلى مساعدة أثن

ة  مع     )من ممرضة أو قابلة قانونية    % 7من طبيب، و  % 93(مختص طبي    سيدات في    % 98، بالمقارن من ال
  ).من ممرضة أو قابلة قانونية% 36من طبيب، و% 62(شريحة الرفاه األدنى تلقين هذه المساعدة 

  2007ألردن  التوزيع النسبي للمواليد حسب مكان الوالدة، ا1.9الشكل 

مرفق صحي عام 
64%

مرفق صحي المنزل  %1
خاص %35

مرفق صحي عام   مرفق صحي خاص   المنزل  
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 التوزيع النسبي للمواليد أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح حسب الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الوالدة ونسبة 7.9جدول 

 تنظيم األسرة قبل الذين ولدوا بعملية قيصرية، ونسبة األمهات الالتي أعطين عينة مجانية من حليب الرضع وتم إعالمهن عن
 2007خروجهن من المرفق حسب الخصائص األساسية،  األردن 

 الشخص الذي قدم المساعدة أثناء الوالدة
 قابلة/ ممرضة  طبيب الخصائص األساسية

 قانونية
  أقارب
 المجموع  ال أحد  آخرون

نسبة 
الوالدة 
بعملية 
 قيصرية

أعطين عينة 
من حليب 
  الرضع

تم التحدث إليهن 
عن تنظيم األسرة 
قبل خروجهن من 

 المرفق

 عدد
 لمواليدا

          عمر األم وقت الوالدة
> 20  79.3   18.4   1.0  1.3  100.0  14.1  13.0  11.5  541  

20- 34  73.0  26.1  0.6  0.3  100.0  16.6  13.1  12.8  7612  
35– 49  75.4  23.7  0.8  0.1  100.0  28.7  11.9  14.5  1712  

           ترتيب المولود
1 81.5  18.1  0.2  0.2  100.0  21.5  14.8  12.9  2161  
2-3  73.9  25.1  0.7  0.3  100.0  16.3  13.8  11.6  3797  
4-5  71.9  27.2  0.4  0.4  100.0  18.4  11.2  13.1  2390  
6+  65.3  32.9  1.4  0.5  100.0  20.3  10.5  16.7  1516  

           مكان الوالدة 
  9731  13.2  13.1  18.8  100.0  0.1  0.0  25.2  74.7  مرفق صحي 

  128  0.0  0.0   0.0  100.0  17.5  44.3  33.3  4.9 مكان آخر
           مكان اإلقامة
  8262  13.3  13.1  18.8  100.0  0.3  0.6  22.7  76.4  الحضر
  1601  11.7  11.6  17.4  100.0  0.6  0.8  38.3  60.3  الريف

           المحافظات
  3784  14.2  17.5  19.7  100.0  0.5  0.3  13.4  85.8  العاصمة
  615  10.5  9.7  20.3  100.0  0.1  1.0  16.7  82.2 البلقاء
  1486  10.9  7.1  16.0  100.0  0.3  0.7  20.2  78.8 الزرقاء
  242  11.3  20.0  22.6  100.0  0.1  0.3  18.8  80.7 مادبا
  1861  15.9  10.6  18.5  100.0  0.2  0.8  34.5  64.5  اربد

  479  9.0  8.5  13.3  100.0  0.0  1.8  52.0  46.2 المفرق
  290  16.7  8.8  14.6  100.0  0.2  0.5  49.2  50.1 جرش
  233  12.8  8.4  14.2  100.0  0.2  0.1  51.7  48.0 عجلون
  348  11.0  12.8  22.1  100.0  0.7  0.3  44.5  54.5 الكرك
  140  8.2  16.5  18.9  100.0  0.8  0.5  49.9  48.8  الطفيلة
  167  5.2  10.6  19.1  100.0  0.5  1.0  47.6  50.8  معان
  217  6.9  11.6  20.0  100.0  0.4  1.5  34.5  63.6  العقبة

           ليماإلق
  6127  12.9  14.3  19.0  100.0  0.4  0.5  15.6  83.5  الوسط
  2864  14.6  9.9  16.9  100.0  0.2  0.9  40.3  58.6  الشمال
  873  8.4  12.7  20.5  100.0  0.6  0.8  43.5  55.1  الجنوب

           منطقة البادية
  876  8.3  9.4  13.6  100.0  0.4  1.4  35.6  62.6  البادية

  8988  13.5  13.2  19.0  100.0  0.3  0.5  24.3  74.9  غير البادية
        المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  241  9.3  5.6  20.5  100.0  1.5  4.7  38.3  55.6  غير متعلمة
  591  13.7  6.7  24.5  100.0  0.2  3.5  30.8  65.5  ابتدائي
  1365  7.8  7.2  17.1  100.0  0.7  0.4  32.2  66.8  اديإعد

  4735  14.0  13.4  17.0  100.0  0.3  0.4  27.0  72.3  ثانوي
  2932  14.0  16.5  20.3  100.0  0.3  0.2  17.0  82.6  أعلى من الثانوي

           شرائح الرفاه 
  2541  12.2  8.1  15.4  100.0  0.4  1.6  36.5  61.5  األدنى
  2342  12.5  9.2  15.5  100.0  0.5  0.7  30.7  68.1  الثانية

  2061  11.7  13.3  17.9  100.0  0.5  0.2  23.6  75.7  الوسطى
  1634  12.6  16.1  21.3  100.0  0.2  0.1  16.6  83.2  الرابعة
  1285  18.4  24.3  27.8  100.0  0.0  0.0  6.7  93.3  األعلى

 9864  13.0  12.9  18.5  100.0  0.3  0.6  25.3  73.8  )1(المجموع 
  إذا ذآرت المستجيبة أآثر من شخص يسجل الشخص األعلى تأهيًال في هذا التبويب:  مالحظة

   حاالت غير مبين لمكان الوالدة6يتضمن المجموع )  1 (
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   خصائص الوالدة3.2.9

والدات القيصرية        اء                 حدى إتعتبر معدالت ال ساعدة أثن ى الم سيدات عل اس حصول ال ة لقي  المؤشرات القليل
ة مضاعفات وقت                         .  الوالدة دى األم، أو مواجه ة ل شاآل طبي سبب وجود م ات ب ذه العملي وبشكل عام تتم ه
ات                  .  الوالدة دل العملي د حددت مع ة فق ة الصحة العالمي ه منظم ذي قامت ب ل ال واستنادًا إلى البحث والتحلي

ل عن     القيصرية في مج   ا ال يق ا بم ى   % 5تمع م د عل راد       % 15وال يزي ان ُي ع حاالت الحمل إذا آ من جمي
ل    اة األم والطف ة حي سيف (حماي ن   ).  1999اليوني ل ع دالت تق ود مع ى  % 5فوج شير إل ن  ي رًا م أن آثي

والدة، بينم                        اء ال ساعدة أثن واع الم ة أن ى آاف ا األمهات واألطفال قد يموتون بسبب عدم إمكانية الحصول عل
سية  % 15يدل وجود معدالت تزيد على      على لجوء مرتفع غير ضروري على إجراء عمليات جراحية رئي

زودة                        و.  بمخاطر متعددة  زوم وفي مرافق م ة القيصرية فقط وقت الل تم إجراء العملي من الضروري أن ي
  ).  1999اليونيسيف (بمعدات آافية وطاقم طبي لضمان األمان 

ات           مع2007ولقد وفر مسح عام    ك عدد العملي ا في ذل والدات بم سية لل لومات عن عدد من الجوانب الرئي
صرية دول.  القي ر الج ًا تمت خالل الخمس   7.9 ويظه ل خمس والدات تقريب ين آ ن ب دة م  أن والدة واح

ام         %)19(سنوات السابقة للمسح بعملية قيصرية       ذه      %).  16 (2002، وآانت في مسح ع ى ضوء ه وعل
ر المتناسبة مع            %) 19(لوالدات التي تمت بعملية قيصرية       المعدالت المرتفعة ل   رة وغي ادة الكبي ذه الزي وه

ذا                1997نسبة الوالدات التي تمت بعملية قيصرية منذ عام          ق به ا يتعل ادة النظر فيم  فإن الوضع يتطلب إع
والدات ب      .  النوع من المساعدة أثناء الوالدة وآيفية التعامل معها في األردن           سبة ال ع ن ة قيصرية    وترتف عملي

نًا     % ).  19(وإقليم الوسط   %) 17(مقارنة بإقليم الشمال    %) 21(في إقليم الجنوب     وبين السيدات األآبر س
ة مع     %)14(مقارنة مع السيدات األصغر سنًا   %) 29( ة مقارن ر البادي ، وللسيدات المقيمات في مناطق غي

والي  % 14و% 19(ق البادية   السيدات المقيمات في مناطق غير البادية والمقيمات في مناط         د  ).  على الت وق
يعود السبب في ذلك إلى تاريخ السيدة التي سبق وأجريت لها عملية قيصرية، باإلضافة إلى الفكرة الدارجة                 
ا                             ة، آم ذه العملي ا ه ة قيصرية إذا سبق وأجريت له ي بعملي شكل روتين سيدة ب د ال بين األوساط الطبية لتولي

ى                 ترتفع هذه النسبة بين السي     يمهن أعل ات، والالتي تعل ر المتعلم دائي، وغي دات ممن مستواهن التعليمي ابت
  .من الثانوي، باإلضافة إلى السيدات في شرائح الرفاه األعلى

م                             دما ت ة من حليب الرضع عن ة مجاني دهن بعين م تزوي ا إذا ت سيدات فيم وتضمنت استمارة المسح سؤاًال لل
م إعطاءهن           % 13 حيث تبين أن     ،إخراجهن من المرفق الصحي بعد العملية      د ت والدة ق من السيدات وقت ال

ل  ن قب ب م ن الحلي ة م هعين املين في راء .   الع ذا اإلج ات العاصمة  وه ي محافظ ع ف ا %) 18(مرتف ومادب
ة  %) 20( اع    %) 17(والطفيل ع ارتف شكل جوهري م ين حليب الرضع ب ي تلق سيدات الالت سبة ال زداد ن وت

  .حة الرفاهالمستوى التعليمي وارتفاع شري

يهن أي      دم إل صحي أو ق ق ال ي المرف د ف يهن أي أح دث إل ا إذا تح سح فيم اء الم سيدات أثن ؤال ال م س د ت وق
ات في الجدول         .  نصيحة خاصة بتنظيم األسرة قبل إخراجهن من المرفق          شير البيان ى أن    7.9وت % 13 إل

سبة    .  الوالدةمن السيدات تحدثن حول تنظيم األسرة قبل خروجهن من المرفق الصحي بعد    ذه الن اين ه وتتب
ين         .  بشكل جوهري حسب الخصائص األساسية المختلفة للسيدات       % 5وتتراوح  هذه النسبة بشكل خاص ب

  .في محافظة جرش% 17في محافظة معان إلى 
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   دفع تكاليف إجراء الوالدة4.2.9

ك          8.9يبين الجدول    ان هنال والدات التي تمت في     من  % 40 أنه خالل السنوات الخمس السابقة للمسح آ ال
ائالتهن                   ل ع والدات التي   % 56(أي مرفق صحي لم يتم دفع تكاليفها سواء من قبل المستجيبات أو من قب لل

ل    ة مقاب ق صحية عام ي مراف صحية الخاصة % 12تمت ف ق ال ي المراف ين أن )ف ي ح والي خمس ، ف ح
والدات  % 14 دينارًا، وحوالي  50قل من أالوالدات دفع مقابلها    ع  من ال ا   200 دف أآثر مقابله ار ف ا  .   دين أم

ل من         100 فانه قد تم دفع مبلغ يزيد عن          ،بالنسبة لتكاليف إجراء الوالدة في القطاع الخاص       ار ولكن أق  دين
من  % 6وفي القطاع العام هنالك فقط      .   دينار أو أآثر   200بكلفة  % 38من العمليات،   % 39 دينار لـِ    200

  .     دينار فأآثر100العمليات آانت آلفة آل عملية 
  

 التوزيع النسبي للمواليد أحياء الذين ولدوا في مرفق صحي خالل الخمس سنوات السابقة للمسح حسب دفع تكاليف الوالدة 8.9جدول 
 2007والخصائص األساسية،  األردن 
  المبلغ بالدينار األردني

لم تدفع  الخصائص األساسية
  100-50 50من اقل  التكاليف 

 اقل -100
 200من 

 اقل – 200
  ال تعرف فأآثر500 500من 

  عدد المجموع
 المواليد

           مكان الوالدة
  6292  100.0  3.3  0.2  1.3  4.3  6.7  28.2  55.9  القطاع العام

  3439  100.0  3.8  12.5  25.9  38.7  4.3  2.9  11.9  القطاع الخاص
  128  100.0  63.4  0.0  0.0  0.0   4.2  21.1  11.3  أخرى

           مكان اإلقامة
  8262  100.0  4.7  5.0  11.2  17.7  6.1  20.7  34.6  الحضر
  1601  100.0  2.6  1.8  3.1  8.5  4.2  12.2  67.5  الريف

           المحافظات
  3784  100.0  5.0  8.4  16.1  21.2  6.6  21.3  21.4  العاصمة
  615  100.0  5.9  4.8  5.5  9.5  6.4  19.1  48.7 البلقاء
  1486  100.0  4.3  2.6  9.7  17.3  7.2  28.1  30.9 الزرقاء
  242  100.0  3.6  5.0  6.3  9.3  3.5  12.0  60.4 مادبا
  1861  100.0  3.1  1.0  6.0  17.0  4.4  16.2  52.3  اربد

  479  100.0  2.9  1.0  2.3  9.5  8.4  12.2  63.7 المفرق
  290  100.0  2.2  0.9  3.1  6.5  4.2  17.6  65.5 جرش
  233  100.0  1.7  0.6  3.0  6.1  3.5  7.4  77.7 عجلون
  348  100.0  2.8  2.3  3.6  6.2  2.4  15.5  67.2 الكرك
  140  100.0  5.0  1.4  1.6  3.8  2.0  7.9  78.2  الطفيلة
  167  100.0  7.9  1.6  3.0  4.8  3.8  12.5  66.5  معان
  217  100.0  6.3  2.8  6.4  14.1  3.5  10.3  56.7  العقبة
           اإلقليم

  6127  100.0  4.9  6.5  13.1  18.6  6.6  22.3  28.0  الوسط
  2864  100.0  2.9  1.0  4.8  13.8  5.0  14.9  57.6  الشمال
  873  100.0  5.0  2.2  3.9  7.5  2.9  12.4  66.2  الجنوب

            منطقة البادية
  876  100.0  4.2  1.5  4.4  10.5  5.6  17.3  56.4  البادية

  8988  100.0  4.3  4.8  10.4  16.8  5.8  19.5  38.3  غير البادية
         المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  241  100.0  14.4  1.2  2.2  5.5  9.3  15.1  52.1  غير متعلمة
  591  100.0  7.6  1.8  4.4  10.6  4.6  26.2  44.8  ابتدائي
  1365  100.0  4.8  1.8  4.7  11.0  6.8  26.6  44.2  إعدادي
  4735  100.0  3.4  4.2  9.7  17.6  6.5  21.1  37.5  ثانوي

  2932  100.0  4.0  7.1  14.3  18.5  4.2  12.0  39.9  أعلى من الثانوي
           شرائح الرفاه 

  2541  100.0  5.8  1.4  3.2  10.0  6.0  24.5  49.0  األدنى
  2342  100.0  3.5  1.7  4.7  13.2  5.6  24.6  46.8  الثانية

  2061  100.0  2.5  3.1  8.3  20.4  7.0  20.5  38.2  الوسطى
  1634  100.0  4.3  5.4  14.9  24.2  4.6  13.5  33.2  الرابعة
  1285  100.0  5.8  16.8  28.8  17.2  5.5  5.0  21.0  األعلى
 9864  100.0  4.3  4.5  9.9  16.2  5.8  19.3  40.0  )1(المجموع

   حاالت غير مبين لمكان الوالدة6يتضمن المجموع ) 1( 
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سي   والدات لل ى أن ال ضًا إل دول أي ي الج ائج ف ر النت وب  وتظه ي الجن ي إقليم ف، وف ي الري ات ف دات المقيم
ى               والشمال، وفي مناطق البادية، والالتي مستواهن التعليمي إعدادي فأقل، والسيدات في شرائح الرفاه األدن
ستجيبات أو        ل الم ن قب ق صحي م ي أي مرف ت ف ي تم والدات الت اليف لل ع أي تك دم دف يًال لع ر م ن أآث آ

ك الخدمات        (ء السيدات قد استخدمن التأمين الصحي الحكومي        ويتوقع أن تكون هؤال   .  عائالتهن ا في ذل بم
  .خر لتغطية تكاليف الوالدةآأو الخاص أو أي تأمين ) الطبية الملكية

   الرعاية بعد الوالدة 3.9

ى                      ين األول اني واألربع ساعات الثم والدة خالل ال تحدث نسبة آبيرة من وفيات األمهات واألطفال حديثي ال
والدة والتي       .  ةبعد الوالد  د ال ة بع ى الرعاي ا عل وقد زادت البرامج الخاصة بسالمة األم مؤخرًا من ترآيزه

  .  توصي بضرورة تلقي آافة السيدات الفحوص الطبية خالل يومين من الوالدة

د والدة      ة بع ولتقييم مدى االنتفاع من الرعاية بعد الوالدة، تم سؤال المستجيبات حول تلقيهن الفحوص الطبي
سابقة للمسح         سنوات                .  الطفل األخير خالل السنوات الخمس ال ودًا خالل ال يدة أنجبت مول م سؤال آل س وت

فإذا تمت الوالدة   .  الخمس السابقة للمسح حول تلقيها الرعاية بعد الوالدة األخيرة اعتمادًا على مكان الوالدة            
أما إذا تمت الوالدة    .   صحي أم ال   خارج مرفق صحي سئلت فيما إذا تم فحصها بعد الوالدة من قبل مختص            

ى                 سبة إل ا هو الحال بالن ه من المفترض أن تكون        % 99في مرفق صحي آم ات فإن سيدات األردني من ال
.  السيدة قد تلقت الرعاية األولية بعد الوالدة بعد فترة قصيرة من الوالدة وهي ما زالت في المرفق الصحي                  

  .ين فحوصات ما بعد الوالدة بعد إخراجهن من المرفق الصحيآما تم سؤال هؤالء السيدات فيما إذا تلق

ل من     أ أن حوالي ثلث السيدات تلقين فحوصات بعد الوالدة في غضون            9.9يبين الجدول    ى     24ق  ساعة عل
من السيدات % 28آما أن   .  تلقين فحوصات بعد الوالدة خالل اليومين الحرجين بعد الوالدة        % 6الوالدة، و 

فلم %) 32(أما النسبة المتبقية من السيدات .   يومًا بعد الوالدة41 إلى   3لوالدة ما بين    تلقين فحوصات بعد ا   
  .  تتلق أي رعاية صحية بعد الوالدة

والسيدات المقيمات في   السيدات الالتي ترتيب مواليدهن األول   وضح الجدول أن السيدات األآبر عمرًا و      يو
سيدات في شريحة            الحضر، وفي إقليم الوسط، وفي مناطق غير الباد        أعلى وال انوي ف يم الث ة، وذوات التعل ي

  .آبر إلى تلقي فحوصات ما بعد الوالدة من السيدات األخرياتأالرفاه األعلى يملن بشكل 
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 ولديهن أطفال أحياء خالل الخمس سنوات السابقة للمسح، التوزيع النسبي 49- 15النساء الالتي أعمارهن من بين  9.9جدول 
 2007ات الالتي اجرين الفحص األول بعد الوالدة للمولود األخير حسب توقيت بعد الوالدة والخصائص األساسية، األردن لألمه

 توقيت الفحص األول للمولود بعد الوالدة
  اقل من الخصائص األساسية

  /ال تعرف    يوم41-3 يومين   ساعة23-4  ساعات4
 غير مبين

  لهاىلم يجر
 )1(الفحص

 عدد السيدات لمجموعا

         عمر األم وقت الوالدة 
> 20  11.4  19.4  7.4  19.8  0.2  41.8  100.0 273  

20- 34  15.7  18.4  6.4  28.0  0.3  31.3  100.0 4,766  
35– 49  13.9  19.4  6.4  27.6  0.8  31.9  100.0 1,407  

          ترتيب المولود
1 13.7  16.4  7.8  35.0  0.1  27.0  100.0 979  
2-3  15.9  18.1  5.3  29.7  0.2  30.6  100.0 2,447  
4-5  15.2  18.6  7.1  24.7  0.7  33.7  100.0 1,827  
6+  14.4  21.5  6.4  21.5  0.6  35.7  100.0 1,193  

          مكان اإلقامة
  5,417 100.0  30.3  0.4  29.1  6.5  18.7  15.0  الحضر
  1,029 100.0  40.3  0.4  19.7  5.7  18.3  15.5  الريف

          المحافظات
  2,469 100.0  23.1  0.5  38.6  6.9  17.1  13.9  العاصمة
  396 100.0  24.0  1.0  20.2  8.4  25.1  21.2 البلقاء
  966 100.0  39.7  0.2  22.7  7.3  14.0  16.1 الزرقاء
  157 100.0  39.2  0.6  25.0  4.0  13.9  17.4 مادبا
  1,261 100.0  36.4  0.2  20.0  4.7  25.9  12.8  اربد

  298 100.0  47.9  0.4  16.4  4.7  13.2  17.4 المفرق
  185 100.0  40.3  0.0  17.4  5.8  18.9  17.7 جرش
  150 100.0  42.3  0.0  15.8  3.9  22.4  15.7 عجلون
  229 100.0  40.4  0.6  24.9  6.5  14.4   13.2 الكرك
  88 100.0  38.6  0.2  19.9  7.5  15.7  18.1  الطفيلة
  107 100.0  40.3  0.4  19.0  6.6  12.4  21.3  معان
  140 100.0  24.7  0.6  26.3  10.8  19.8  17.7  العقبة
          اإلقليم

  3,987 100.0  27.9  0.5  32.4  7.0  17.0  15.3  الوسط
  1,894 100.0  39.1  0.2  18.8  4.7  23.0  14.2  الشمال
  564 100.0  36.2  0.5  23.3  7.7  15.6  16.6  الجنوب

          منطقة البادية
  536 100.0  41.4  0.1  18.0  6.7  15.0  18.8  البادية

  5,910 100.0  31.0  0.4  28.5  6.4  19.0  14.8  غير البادية
        ى التعليمي الذي تم االلتحاق بهالمستو

  155 100.0  45.0  0.0  15.8  9.8  18.6  10.9  غير متعلمة
  351 100.0  38.2  0.9  23.9  5.8  17.0  14.1  ابتدائي
  917 100.0  37.1  0.5  26.2  6.0  14.1  16.1  إعدادي
  3,058 100.0  32.6  0.4  26.6  6.6  18.3  15.5  ثانوي

  1,964 100.0  26.2  0.3  31.4  6.2  21.5  14.5  أعلى من الثانوي
          شرائح الرفاه 

  1,508 100.0  39.6  0.3  19.6  7.5  16.8  16.3  األدنى
  1,501 100.0  38.7  0.7  19.6  6.5  19.1  15.4  الثانية

  1,378 100.0  31.4  0.6  28.2  6.7  17.5  15.7  الوسطى
  1,153 100.0  25.1  0.1  34.7  5.0  21.5  13.6  رابعةال

  906 100.0  17.1  0.0  44.4  5.9  18.9  13.6  األعلى
 6,446  100.0 31.9  0.4  27.6  6.4  18.6  15.1  المجموع

  يوم41تتضمن األمهات الالتي تلقين الفحص بعد ) 1 (

   مشكالت الحصول على الرعاية الصحية4.9

ك  ة أو العالج هنال شارة الطبي ى االست ن الحصول عل سيدات م ع ال ن أن تمن ل يمك دة عوام ئلت .  ع د س وق
 عدة أسئلة حول المشكالت المختلفة التي يواجهنها في الحصول على الرعاية            2007 مسح عام    فيالسيدات  
ين الجدول    .  الصحية ى األ        % 73 أن 10.9ويب شكلة واحدة عل أنهن واجهن م سيدات أجبن ب ل من   من ال ق

  .المشكالت المحددة وقت حصولهن على الرعاية الصحية
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 سنة الالتي أفدن بأن لديهن مشكالت آبيرة في الحصول على الرعاية الصحية حينما 49- 15 نسبة السيدات ممن أعمارهن 10.9جدول 
 2007يمرضن حسب نوع المشكلة والخصائص األساسية،  األردن 

 الخصائص األساسية
معرفة أين 
 ستذهب
  للمعالجة

أخذ الموافقة 
للذهاب 
 للمعالجة

الحصول على 
المصاريف 
 للمعالجة

بعد المسافة 
للمرفق 
  الصحي

الحاجة إلى 
استعمال 
 مواصالت

ال تريد 
الذهاب 
بمفردها

الخشية من أن 
يكون مقدم الخدمة 
الصحية ليس أنثى

أي من 
هذه 
 المشاآل

عدد السيدات

          العمر
19-15  25.1  10.6  32.3  44.6  44.0  55.0  54.4  87.6  236  

20-29  23.3  11.6  30.7  36.4  38.0  39.5  45.7  74.9  5466  
30-39  22.7  9.4  35.4  35.3  35.8  31.5  39.6  70.5  5174  

           عدد األطفال األحياء
0 23.8  10.8  26.4  32.5  34.1  40.1  41.3  71.5  1021  
1-2  23.2  10.9  31.0  35.5  36.9  39.3  43.1  72.8  2787  
3-4  21.8  9.9  31.7  34.0  35.8  32.9  42.0  71.9  3471  
5+  23.9  10.9  37.5  39.5  39.2  35.3  44.3  74.8  3597  

           الحالة الزواجية
  10354  73.1  43.3  36.2  37.1  36.2  31.9  10.6  23.2 متزوجة
  522  72.6  35.7  32.5  36.0  33.7  53.3  9.2  20.3  األرامل/ مطلقة

         حالة النشاط االقتصادي
  1316  60.3  31.8  27.9  30.5  29.4  20.0  4.8  18.0 ال تعمل
  9560  74.8  44.5  37.1  38.0  37.0  34.7  11.3  23.7 تعمل

           مكان اإلقامة
  9249  72.1  42.5  34.7  34.8  34.0  32.4  10.4  22.6  الحضر
  1627  78.4  45.4  43.3  50.1  47.6  35.8  11.6  25.8  الريف

           المحافظات
  4442  72.9  43.3  35.1  32.4  31.1  31.4  12.0  23.1  العاصمة
  645  66.8  37.3  27.5  38.8  37.3  39.1  7.3  14.1 البلقاء

  1645  69.4  45.0  29.9  36.7  36.7  36.0  8.9  19.5 زرقاءال
  262  51.6  33.7  30.4  26.0  26.0  25.1  8.1  9.8 مادبا
  1993  74.1  40.7  38.3  38.8  38.3  29.4  8.7  25.4  اربد

  460  83.2  48.6  48.9  46.8  44.6  37.0  12.1  28.5 المفرق
  293  74.3  42.9  38.1  44.8  43.0  38.5  8.3  18.4 جرش
  228  77.4  48.4  40.4  41.8  42.3  29.4  6.2  26.2 عجلون
  378  83.8  47.1  42.9  55.5  51.2  32.0  16.5  35.3 الكرك
  146  82.5  44.9  51.6  50.9  48.2  40.5  13.8  28.3  الطفيلة
  164  86.8  51.3  54.7  51.0  52.0  43.8  18.1  33.9  معان
  221  75.8  38.0  40.6  40.3  39.9  40.2  10.5  27.7  العقبة
           اإلقليم

  6993  70.7  42.8 33.0  33.7  32.8  33.0  10.7  20.9  الوسط
  2975  75.8  42.8 40.1  40.8  40.0  31.5  9.0  25.2  الشمال
  908  82.2  45.3 45.9  50.2  48.1  37.5  14.9  32.1  الجنوب

           منطقة البادية
  823  79.0  44.3  48.5  51.2  49.5  42.0  13.8  24.3  البادية

  10053  72.6  42.9  35.0  35.9  35.0  32.2  10.3  22.9  غير البادية
        المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  416  81.9  48.4  48.4  51.2  49.9  57.5  16.9  26.5  غير متعلمة
  813  78.7  45.3  42.7  48.3  43.7  49.1  14.9  27.5  ابتدائي
  1681  78.6  46.5  39.7  41.8  41.0  41.6  12.2  22.9  إعدادي
  4788  74.0  43.4  36.9  36.5  35.6  32.4  11.6  23.8  ثانوي

  3179  66.2  39.1  29.4  30.7  30.3  21.9  6.2  20.3  أعلى من الثانوي
           شرائح الرفاه 

  2211  81.0  44.9  41.8  47.6  47.0  49.4  14.6  25.4  األدنى
  2296  78.5  45.7  40.2  45.5  43.1  39.1  13.3  26.3  الثانية

  2206  73.8  44.9  37.7  37.7  34.7  33.0  10.5  21.9  الوسطى
  2135  68.4  43.6  30.6  30.6  30.8  24.4  8.5  21.3  الرابعة
  2028  62.4  35.0  28.8  22.1  23.2  17.1  5.3  20.0  األعلى

 10876  73.1  43.0 36.0 37.1  36.1  33.0  10.6  23.0  المجموع 

يس                     ة الصحية ل دم الخدم ى ومن     ومن بين آل خمس سيدات أفادت اثنتان أنهما يخشيان من أن يكون مق  أنث
ة الصحية هي                 ى الرعاي ى    : المشاآل الرئيسية األخرى التي أفادت بها السيدات لعدم الحصول عل الحاجة إل

تعمال مواصالت  صحي  %)37(اس ق ال سافة للمرف د الم ا  %)36(، وبع ذهاب بمفرده ة بال دم الرغب ، وع
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ر   نتائج أن السيدات األالتبين و%).  33(لى النقود للمعالجة   والحصول ع %) 36( سيدات غي صغر سنًا، وال
ر                       ًا أو غي ل تعليم سيدات األق وب، وال يم الجن المشتغالت والسيدات الالتي يقمن في المناطق الريفية وفي إقل
ي          ده ف شكلة واح ل م ى األق رهن عل ن غي ر م ديهن أآث ى ل اه األدن ريحة الرف ي ش سيدات ف ات وال المتعلم

سافة         آان   ،وآما هو متوقع  .  الحصول على الرعاية الصحية    لدى السيدات الريفيات مشكالت تتعلق ببعد الم
  .عن المرآز الصحي والحاجة إلى استعمال مواصالت وال يردن الذهاب بمفردهن

 أنه وبارتفاع المستوى التعليمي للسيدة أو ارتفاع شريحة الرفاه لألسرة، فان السيدات      10.9 الجدول   ظهريو
اه            يواجهن مشكالت أقل في الحصول على الرعاية ال        ى مستوى رف ًا واألدن ل تعليم .  صحية من السيدات األق

ى                   8فبينما واجهت    شكلة واحدة عل ى م اه األدن  سيدات من آل عشرة من غير المتعلمات، وفي شريحة الرف
ستواهن التعليمي عالٍ        األقل في الحصول على الرعاية الصحية، واجهت ثلثي السي         ، وحوالي   دات الالتي م

  .  الرفاه األعلى ذلكمن السيدات في شريحة% 62

   الفحوصات الطبية قبل الزواج5.9

ة              سبة زواج         (تعتبر فحوصات ما قبل الزواج التي تشمل عادة الفحوصات الجيني اع ن ار ارتف آخذين باالعتب
ة في األردن                )  األقارب في األردن   وين الرابطة الزواجي ة تك ًا في عملي ؤدي نقص      .  موضوعًا مهم د ي وق

ر األصحاء إن                  المرافق والرغبة في ت    ال غي ادة في عدد األطف ى زي زواج إل ل ال جنب الفحوصات الطبية قب
  .آان األبوان على صلة قربى آبيرة في الدم

زواج و       % 18 إلى أن    11.9ويشير الجدول    د خضعوا    /فقط من السيدات الالتي سبق لهن ال أو أزواجهن ق
زواج  ل ال ة قب ا أ .  لفحوصات طبي ا علمن ق إذا م دعاة للقل ذا م ن  % 40ن وه بق له ي س سيدات الالت ن ال م

أزواجهن، وأن           ارب من الدرجة              % 16الزواج تربطهن صلة قربى بشكل ما ب أنهن أق دن ب سيدات أف من ال
زواج األول                      .  األولى ألقرانهن  ارهن وقت ال سيدات الالتي أعم سبة ال ى أن ن ضًا إل ر  أويشير الجدول أي آب

ات ف       ضرية والمقيم اطق الح ي المن ن ف ي يقم ضعن       والالت ة خ ر البادي اطق غي ي من ط وف يم الوس ي إقل
آبر مما هي عليه بالنسبة للسيدات األخريات، آما أن السيدات الالتي         ألفحوصات طبية قبل الزواج بصورة      

اٍل  يم ع ديهن تعل ات   %) 24(ل ر المتعلم سيدات غي ن ال زواج م ل ال ة قب راء فحوصات طبي يًال إلج ر م أآث
أآثر ميًال إلجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج من         %) 20( األعلى   والسيدات في شريحة الرفاه   %).  5(

  %).16(السيدات في شرائح الرفاه األدنى 
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أزواجهن /  التوزيع النسبي لجميع السيدات الالتي سبق لهن الزواج حسب إجرائهن11.9جدول 
 2007فحصًا طبيًا قبل الزواج حسب الخصائص األساسية، األردن 

 الفحص الطبي قبل الزواج
 ساسيةالخصائص األ

/ ال تعرف ال نعم
 غير مبين

 المجموع
  عدد 
 السيدات

      العمر وقت الزواج األول
 >20 13.1  86.7  0.2  100.0  4784  
20-24 19.1  80.8  0.1  100.0  4306  
25-29 24.5  75.3  0.2  100.0  1379  
30-34 24.3  75.6  0.1  100.0  305  
35+ 41.5  58.5  0.0  100.0  102  

        مكان اإلقامة
  9249  100.0  0.2  82.0  17.8  الحضر
  1627  100.0  0.1  84.2  15.7  الريف

       المحافظات
  4442  100.0  0.2  78.8  21.0  العاصمة
  645  100.0  0.1  85.7  14.2 البلقاء
  1645  100.0  0.0  86.7  13.3 الزرقاء
  262  100.0  0.0  85.7  14.3 مادبا
  1993  100.0  0.4  83.0  16.6  اربد

  460  100.0  0.2  84.4  15.4 المفرق
  293  100.0  0.0  84.5  15.5 جرش
  228  100.0  0.0  85.4  14.6 عجلون
  378  100.0  0.1  83.9  16.0 الكرك
  146  100.0  0.1  85.0  14.9  الطفيلة
  164  100.0  0.2  85.7  14.2  معان
  221  100.0  0.2  83.4  16.4  العقبة

         اإلقليم
  6993  100.0  0.1  81.5  18.3  الوسط
  2975  100.0  0.3  83.5  16.2  الشمال
  908  100.0  0.2  84.3  15.6  الجنوب

        منطقة البادية
  823  100.0  0.1  85.7  14.1  البادية

  10053  100.0  0.2  82.0  17.8  غير البادية

     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به
  416  100.0  0.2  95.3  4.5  غير متعلمة

  813  100.0  0.6  90.1  9.2  ابتدائي
  1681  100.0  0.2  86.5  13.3  إعدادي
  4788  100.0  0.1  82.7  17.2  ثانوي

  3179  100.0  0.2  75.8  24.1  أعلى من الثانوي

         شرائح الرفاه 
  2211  100.0  0.6  83.7  15.7  األدنى
  2296  100.0  0.0  83.6  16.4  الثانية

  2206  100.0  0.1  81.5  18.5  الوسطى
  2135  100.0  0.0  82.3  17.6  الرابعة
  2028  100.0  0.2  80.3  19.5  األعلى

  10876 100.0 0.2 82.3 17.5 المجموع 
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   فحوصات سرطان الثدي وسرطان الرحم6.9

دًا           .  تقوم السيدات بالكشف الذاتي عن معظم سرطانات الثدي لديهن         ًا ج ذاتي جزءًا مهم لذا يعتبر الفحص ال
دءًا من سن           .  لصحة ورشاقة آل سيدة بالغة  رة آل شهر ب دي م سرطان الث ذاتي ل ويجب أن يتم الفحص ال

ا         العشر ة حياته ك طيل ة يجب أن تتلقى فحوصات             .  ين وتستمر في ذل سيدة البالغ إن ال ك ف ى ذل باإلضافة إل
قد %) 38( أن حوالي خمسي السيدات 12.9ويبين الجدول .  سريرية منتظمة للثدي من قبل طبيب مختص   
دي خالل  سرطان الث إجراء فحص ل ن ب سح اقم سابقة للم هرًا ال ي عشر ش شكلإالثن ذلك ب ن ب ا قم ي م  ذات

سريري   %) 32( ق الفحص ال ن طري ام      %) 19(أو ع سح ع ة بم رة مقارن ادة آبي ل زي ذا يمث  2002وه
اطق           3وأن السيدات المتزوجات األآبر سنًا، والالتي لديهن        %).  17( أآثر والالتي يقمن في المن ال ف  أطف

يمهن عالٍ              سيدات في شرائح       الحضرية وفي إقليم الوسط، وفي مناطق غير البادية والسيدات الالتي تعل  وال
سيدات          دي أو بواسطة مختص صحي من ال الرفاه األعلى هن أآثر ميًال للقيام بالفحص الذاتي لسرطان الث

  .  األخريات

سفلي من       (تبين مسحة عنف الرحم أو فحوصات عنق الرحم أية تغيرات في عنق الرحم               وهو ذلك الجزء ال
والدة اة ال ى قن ؤدي إل ذي ي رحم ال أ) ال ن ش ي م ن الت ة حاالت يمك رحم أو أي  أننها الكشف عن سرطان ال

رحم رطان ال ى س ات   .  تتطور إل ق فيروس سرطانية عن طري االت ال ل الح ا قب رات م تج تغي ا تن ادة م وع
ق              ع تطور سرطان عن روس ومن ى الكشف عن الفي األورام البشرية المنقولة جنسيًا ويهدف هذا الفحص إل

ي  ة ف ر عادي ة أورام أخرى غي رحم وأي رأةال لي للم ه .  العضو التناس رًا، فان ك مبك شاف ذل م اآت ا ت وإذا م
ارهن                 أآثر أو      21باإلمكان الشفاء من سرطان عنق الرحم آما ويجب على آافة السيدات الالتي أعم  سنة ف

سيدات                   السيدات الالتي يمارسن الجنس إجراء فحص مسحة عنق الرحم سنويًا، وقد تم أثناء المسح سؤال ال
  .  ن سبق وأجرين هذا الفحصإ بمسحة عنق الرحم للكشف عن سرطان الرحم، وآذلك ن سبق وسمعنإ

سيدات   اع ال ة أرب والي ثالث دول أن ح ين الج ن   %) 77(ويب شف ع رحم للك ق ال سحة عن ن م معن ع د س ق
سيدات    .  من السيدات سبق لهن أن اجرين هذا الفحص  %  18آما أن   .  سرطان الرحم  ائج أن ال وتظهر النت

شمال              3 والالتي لديهن    األآبر سناً   أطفال فأآثر والالتي يقمن في المناطق الحضرية وفي إقليمي الوسط وال
يًال                       ر م ى هن أآث اه األعل وفي مناطق غير البادية والسيدات الالتي تعليمهن عاٍل والسيدات في شرائح الرف

  .  للقيام بهذا الفحص من السيدات األخريات
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لالتي قمن بفحص ذاتي لسرطان الثدي أو فحص من قبل مختص صحي الآتشاف سرطان  نسبة السيدات ا12.9جدول 

 شهرًا السابقة للمسح ونسبة الالتي سمعن بمسحة عنق الرحم، ونسبة الالتي اجرين فحص 12الثدي خالل الـ  
 2007مسحة عنق الرحم حسب الخصائص األساسية، األردن 

 الخصائص األساسية
قامت بإجراء فحص 

 12الثدي خالل سرطان 
 شهرًا السابقة

سمعت عن مسحة 
 عنق الرحم

أجرت فحص 
مسحة عنق 

  الرحم
  عدد

 السيدات

       العمر
15-19 17.1 43.4 2.8  236  
20-29 33.1 68.1 9.2  3253  
30-39  39.9 81.1 19.7  4265  
40-49 41.5 81.9 25.7  3122  

       عدد األطفال األحياء
0 31.4 61.6 10.2  1021  
1-2 35.5 71.4 10.5  2787  
3-4 41.0 81.1 20.4  3471  
5+ 38.4 80.6 23.5  3597  

      مكان اإلقامة
  9249  18.8 77.4 39.1  الحضر
  1627  12.7 72.4 30.3  الريف

      المحافظات
  4442  20.5 74.1 38.1  العاصمة
  645  13.5 69.2 37.0 البلقاء
  1645  15.9 83.6 46.2 الزرقاء
  262  19.4 71.6 37.3 مادبا
  1993  19.1 81.2 38.8  اربد

  460  12.8 75.3 26.5 المفرق
  293  24.5 84.0 40.1 جرش
  228  20.5 86.4 37.8 عجلون
  378  8.1 67.4 28.9 الكرك
  146  7.3 70.4 21.9  الطفيلة
  164  5.2  62.6 18.5  معان
  221  12.2 74.1 23.7  العقبة
        اإلقليم
  6993  18.8 75.8 39.9  الوسط
  2975  18.8 81.0 37.0  الشمال
  908  8.5 68.6 24.6  الجنوب

       منطقة البادية
  823  10.5 64.9 28.3  البادية

  10053  18.5 77.6 38.6  غير البادية
     المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به

  416  9.1 56.6 16.8  غير متعلمة
  813  12.6 63.1 25.6  ابتدائي
  1681  17.1 73.3 30.2  إعدادي
  4788  17.7 77.3 36.8  ثانوي

  3179  21.2 83.4 49.3  أعلى من الثانوي
        شرائح الرفاه 

  2211  9.4 65.9 29.7  األدنى
  2296  15.2 74.9 34.2  الثانية

  2206  15.3 78.1 39.3  الوسطى
  2135  21.1 80.2 37.4  رابعةال

  2028  29.5 84.9 49.5  األعلى

 10876 17.9 76.6 37.8  المجموع
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    المعرفة بمرض السل 7.9

رئتين         .  إن السل هو مرض معد تسببه جرثومة فطرية        سل ال شرياني   (وعادة ما يهاجم مرض ال سل ال ، )آال
سعل أحد             آ.  ولكنه أيضًا يستطيع أن يؤثر على أجهزة الجسم األخرى         دما ي واء عن ما ينتشر السل خالل اله

وقد تم سؤال السيدات من خالل مسح          .  األشخاص المصابين بهذا المرض أو من خالل البصق أو العطس         
ا إذا يمكن              و فيما إذا سبق وسمعن بمرض السل        2007عام   ا، وفيم وسيلة انتقال هذا المرض التي يعرفونه

  .ء فحص السلالشفاء منه وفيما إذا آن يرغبن بإجرا

ن سمعن بمرض السل، وال يوجد تباينات آبيرة في   أمن السيدات سبق لهن و    % 95 أن   13.9الجدول  بين  و
ي     ي المحافظات وف ي الحضر، وف ة ف ان اإلقام العمر، ومك ة ب سيدات المتعلق ة حسب خصائص ال المعرف

اه                   رأة ومستوى رف يم الم ائج أن         اإلقليم وفي البادية، إال أن هناك تباينات حسب تعل األسرة حيث تظهر النت
ن     سل م ة بمرض ال ر معرف ن أآث ى ه اه األعل رائح الرف ي ش سيدات ف الٍِ، وال يمهن ع ي تعل سيدات الالت ال

  .السيدات األقل تعليمًا والسيدات في شرائح الرفاه األدنى

سماع  من السيدات الالتي سبق لهن   % 42بيانات إلى أن    الوتشير   شر     ال سل، أن المرض ينت من  بمرض ال
نًا     على  وينسحب األمر آذلك    .  شخص إلى آخر   سيدات المقيمات في       ) سنة  49-40(السيدات األآبر س ، وال

شكل          الالتي  م الوسط وفي مناطق غير البادية       إقلي شر ب أن المرض ينت واء إال          أأفدن ب ر من خالل اله ه  أآب ن
سل ي % 50قل من أن فقط إحتى ضمن هذه الفئة من السيدات، ف       واء     يعرفن أن مرض ال شر من خالل اله نت

  .عند العطس أو السعال من شخص مصاب به

ا،                   ة بينهم ة القوي ة الطردي ويظهر التباين أآثر حسب تعليم المرأة ومستوى رفاه األسرة، حيث يالحظ العالق
شر من                 ذا المرض ينت ا في أن ه ا رأيه ع معه سيدة يرتف اه لل اع المستوى التعليمي، وشريحة الرف فمع ارتف

ائج        خالل الهواء  ا أشارت النت ى   عند السعال أو العطس، بينم سيدا  % 59أن إل اٍل    تمن ال يمهن ع  ممن تعل
واء         اه ف        .  أفدن بانتشار المرض من خالل اله ستويات الرف ا حسب م سيدات في شريحة     % 60ن إأم من ال

  .خرآالرفاه األعلى يعرفن آيف ينتشر مرض السل من شخص إلى 

شفاء من              من% 62 أن   أيضًا 13.9 الجدوليبين  و  السيدات الالتي سمعن بمرض السل قد أفدن بأنه يمكن ال
سيدات ح             واء            هذا المرض وينسحب نفس االتجاه الوارد في رأي ال شار المرض من خالل اله ى  ول انت عل

  .لعديد من السيدات، آما أن االختالفات هي ضئيلة جدًا تقريبًا حسب الخصائص األساسية للسيداتا

دول  ات الج ذلك أن وأظهرت بيان ت التب % 59آ سل وآان راء فحص لل ي إج رغبن ف سيدات ي ن ال ات م اين
% 67في حدها األدنى في محافظة المفرق إلى        % 51حيث تراوحت بين    طفيفة بحسب خصائص السيدات     

  . وال تتبع أي نمط واضح األقصى في محافظتي جرش والزرقاءفي حدها
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ج وسمعن بمرض السل والالتي يعرفن بأن مرض السل ينتشر عن طريق الهواء بالسعال، ونسبة  نسبة السيدات الالتي سق لهن الزوا13.9جدول 
 2007الالتي يعتقدن بأنه يمكن الشفاء منه، ونسبة الالتي يرغبن بإجراء فحص للسل حسب الخصائص األساسية، األردن 

 الخصائص األساسية
نسبة الالتي سبق

وان سمعن 
 بالسل

  العدد
ن بأن نسبة الالتي أفد

المرض ينتقل عن طريق 
 الهواء بواسطة السعال

الالتي يعتقدن 
بأنه يمكن 
 الشفاء منه

نسبة الالتي 
يرغبن بإجراء 
 فحص للسل

 العدد

         العمر
15-19 75.2  236  21.4 46.6  61.3 178  
20-24 92.0  1276  29.0 51.2  56.4 1174  
25-29  95.3  1977  38.0 58.4  60.6 1883  
30-34  95.5  2213  41.6 61.7  59.9 2114  
35-39  95.6  2052  44.3 65.2  57.0 1962  
40-44 95.9  1884  49.5 67.4  58.4 1806  
45-49 96.0  1239  49.8 70.6  57.8 1190  

        مكان اإلقامة
  8775 58.1  62.3 42.9  9249  94.9  الحضر
  1530 61.3  62.4 36.6  1627  94.1  الريف

        المحافظات
  4225 57.9  62.6 46.0  4442  95.1  العاصمة
  583 60.0  57.1 46.3  645  90.5 البلقاء
  1584 66.5  62.7 49.8  1645  96.3 الزرقاء
  246 64.8  70.6 47.6  262  93.8 مادبا
  1896 52.6  63.1 32.3  1993  95.1  اربد

  430 50.7  65.6 35.3  460  93.4 المفرق
  277 67.2  59.0 38.2  293  94.6 جرش
  218 66.4  57.1 26.5  228  95.5 عجلون
  355 55.3  60.4 34.3  378  94.0 الكرك
  136 55.3  58.1 32.4  146  93.0  الطفيلة
  149 56.5  63.2 34.2  164  91.0  معان
  207 62.3  60.2 31.5  221  93.5  العقبة

        إلقليم  ا
  6637 60.4  62.4 47.0  6993  94.9  الوسط
  2821 54.8  62.6 32.9  2975  94.8  الشمال
   846 57.2  60.5 33.3  908  93.2  الجنوب

         منطقة البادية
  765 59.4  65.5 34.9  823  92.9  البادية

  9540 58.5  62.1 42.6  10053  94.9  غير البادية
       التعليمي الذي تم االلتحاق بهالمستوى

  336 57.9  55.2 25.2  416  80.8  غير متعلمة
  715 51.9  51.8 26.7  813  87.9  ابتدائي
  1557 59.0  56.7 32.9  1681  92.6  إعدادي
  4573 59.8  60.4 37.3  4788  95.5  ثانوي

  3124 58.3  71.2 58.7  3179  98.3  أعلى من الثانوي
         شرائح الرفاه  

  1988 57.9  53.2 29.7  2211  89.9  األدنى
  2166 61.3  61.8 36.2  2296  94.4  الثانية

  2096 57.7  62.0 38.6  2206  95.0  الوسطى
  2064 57.3  63.2 46.4  2135  96.7  الرابعة
  1991 58.6  71.3 59.6  2028  98.2  األعلى

            
 10305 58.6 62.3 42.0 10876 94.7  المجموع
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