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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 تقديم

التى تحدث منذ القدم وفى جميع بصوره المختلفة ومن أهمها األغتصاب من الجرائم  ن الضررإ
ن كانت نسبة حدوثها تختلف من منطقة ألخرى فى العالم كما وتزداد   نسبة حدوثهاالمجتمعات وا 

 فى فترات الصراعات المسلحة وما يتبعها من نزوح.
وتترتب  وأسرهم جتماعية سالبة على الضحاياا  ثار صحية ونفسية و آن لجريمة األغتصاب إ 

 ية.قانون مسائلعليها 
صول الى الجاني للو  م الخدمة هو مساعدة أجهزة العدالةونذّكر هنا أن دور الطبيب أو مقد 

بحث في التكييف القانوني للوقائع، اذ أنه يمثل أمام المحاكم الة المعنية دون الوتوثيق وعالج الح
 كخبير وليس كشاهد.

 ثل لمجموعة من الحزم العالجيةإن تقديم الرعاية الطبية لضحايا االغتصاب يعنى االستخدام األم
نجابية بوضع هذه الموجهات لتكون هي ة للصحة اإللذا قامت االدارة القومي  القياسية والوقائية

 لتقديم العناية الطبية لضحايا االغتصاب، وبالتالي الموجهات المعتمدة من قبل وزارة الصحة
. تنبه غتصابة لحاالت اإلسريريجة البواسطة المشاركين فى الدورات التدريبية للمعال استخدامهإ

فقط خالل  استخدامهصحة األنجابية أن هذه الموجهات يتم ادارة القومية للصحة االنجابية للاإل
عن طريق القراءة  استفادة منهشراف ميسرين مؤهلين وال يمكن اإلإالدورات التدريبية التى تعقد ب

 .االخاصة لمحتوياته
نجابية للدارسين فى هذه الدورة التدريبية التوفيق كما وترجو من اإل دارة القومية للصحةتتمنى اإل

نتهاء من الدورة التدريبية حتفاظ بهذا المقرر حتى بعد اإلالمشاركين فى هذه الدورة التدريبية اإل
شراف الذى ربما ستخدامه أثناء تقديم الرعاية الطبية لضحايا األغتصاب كذلك تقديمه لفريق اإلا  و 

  .الوحدات الصحية التى يعمل فيها الدارسون فى هذه الدورة التدريبية الحقايزور 
 
 

 واهلل الموفق
 د/إقبال أحمد البشير

نجابيةدارة القومية للصحة اإلمدير اإل
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 الفصل االول
 مقدمة
 

 النوعى والجنسى: الضررتعريف  1-1
ساء, ويحدث نتيجة الرجال أو النساء وغالبا ما تكون الضحايا من الن هالذى يحدث الضرر"هو 

 اوى القوى بين الرجال والنساء".لعدم تس
: أو أذًى يقع بالمخالفة 1991( من القانون الجنائي لسنة 3وتعني كلمة ضرر في المادة  

 للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية أو النفسية أو عضه أو ماله أو سمعته.
 .للمرأة أو اجتماعي و نفسىأذى جسمانى أو جنسى أ قد ينتج عن هذا الضرر

 ائم العرض واآلداب العامة والسمعة:ر جنماذج من  1-2
 المنزلى مثل الضرب, االهمال أو استخدام ألفاظ وحشية الضرر 

 االغتصاب 

  االستغالل الجنسىالشذوذ الجنسي و 

  البناتختان 

 الممارسة الجنسية مع االقارب 

 االكراه لممارسة البغاء 

 صاب:االغتجريمة تعريف  1-3
والتي ذكر فيها: يعد مرتكب جريمة  1991من القانون الجنائي لسنة  119في ذلك نشير للمادة 

لذلك توفر عنصر الرضا مهم للتفريق بين  .دون رضاهاالغتصاب من يواقع شخصًا زنا أو لواطًا 
 جريمة االغتصاب وجريمة الزنا. 

 من هم مرتكبى العنف النوعى والجنسى 1-4
يكون الشخص الذى يرتكب جريمة االغتصاب غير معروف لدى  فى بعض االحيان

الضحية وفى حاالت النزاعات قد يكون الجانى من مجموعة أو طائفة او دولة معادية لتلك 
 التى تنتمى لها الضحية. فى كثير من األحيان قد يكون الجانى أحد المذكورين أدناه:

 شخص معروف للضحية .1
 ة أو يحميهاشخص من المفترض ان يساعد الضحي .0

 أصدقاء االسرةمن  .3

 قادة المجتمعأحد  .1

 العاملين فى المنظماتأحد  .1
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 قد تساعد فى حدوث جريمة االغتصاب: التيالعوامل  1-5
 وضع المرأة فى المجتمع .1
 العوامل الثقافية .0

 اذدحام المعسكرات -جئينالالتى تأوى النازحين وال االدارة السيئة للمعسكرات .3

 عدم وجود قوات للحماية .1

بداخل المعسكرات مما يضطر النساء للخروج  واحيانا المياه م وجود حطب الوقودعد .1
 او الماء لجلب الحطب

 :حقوق ضحايا االغتصاب 1-6
ن الحقوق التالية قد أحترام حقوق ضحايا االغتصاب والتحقق من اعلى مقدمى الخدمات الطبية 

 تم أحترامها
 :الحق فى تلقى الخدمات الصحية (1

من العهد  10من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان والمادة  01ي المادة ير الفي ذلك نش
من الميثاق  11وكذلك المادة  1911ادية واالجتماعية والثقافية صالخاص بالحقوق االقت

من دستور جمهورية السودان االنتقالي لسنة  11االفريقي لحقوق االنسان والشعوب والمادة 
0001. 

 (.1( يمكن تلقي الخدمات الصحية بدون أوزنيك  0زير العدل رثم  وفقًا للمنشور الجنائي لو 
 :عدم التمييزالحفاظ على الكرامة و الحق فى  (2

ونشير الي ديباجة العهد  1911( من االعالن العالمي لسنة 1في ذلك تشير الي المادة  
وديباجة ادية واالجتماعية وديباجة الحقوق المدنية والسياسية صالدولي الخا بالحقوق االقت

شكال التميز ضد المرأة وديباجة إتفاقية حقوق الطفل وديباجة أتفاقية القضاء علي جميع ا
( من دستور جمهوية 0( ، 1يقية والمادة  ر الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب االف

 م.0001السودان اإلنتقالي لسنة 

 الحق فى الخصوصية (3

 1911عالن العالمي لحقوق االنسان لسنة ( من اال10المادة   صفي ذلك نشير الي ن
تقاقية من ا 11لمدنية والسياسية والمادة بالحقوق ا صمن العهد الدولي الخا 11والمادة 

من دستور السودان االنتقالي لسنة  31( من قواعد بكين والمادة 1حقوق الطفل وفي المادة  
 م. 1991من القانون الجنائي السوداني لسنة  111والمادة  0001

 :الحق فى سرية المعلومات المقدمة من الضحية (4

 م  1993من قانون قانون االثبات لسنة  01،  01وفي ذلك نشير لن المادة 
 :ن رغبت فتح بالغ لدى الشرطةإنه بإمكانها أالحق فى معرفة الضحية  (5
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( من 0والمادة   1911عالن العالمي لحقوق االنسان لسنة ( من اإل1للمادة   رفي ذلك نشي
من دستور جمهورية السودان  31بالحقوق المدنية والسياسية والمادة  صالعهد الدولي الخا

 م . 0001االنتقالي لسنة 

 :القانونية الحق في طلب الحماية (6

( من 01( من االعالن العالمي لحقوق االنسان والمادة  1ي ذلك نشي الي ن المادة  وف
و ا ج( من إتفاقية سيد 0والمادة  1911سنة لة العهد الدولي الخا بالحقوق المدنية والسياسي

 يقي لحقوق االنسان والشعوب .ر ( من الميثاق االف0(، 1(، 3والمادة  
 

 العوامل التى تمنع التبليغ عن جريمة االغتصاب 1-7
هنالك الكثير من األسباب التى تمنع ضحايا األغتصاب من األستفادة من الخدمات الطبية او 

 الحادث, وذلك مثل: التبليغ جنائيا عن
 الخوف من العار والفضيحة  لها وألسرتها( .1
 الخجل .0

 الخوف من القتل سواء من الزوج أو األشقاء .3

 األحساس بعدم األمان .1

 عدم الثقة فى الخدمات الصحية  .1

عدم معرفة أهمية الحضور لتلقى الخدمات الطبية العالجية والوقائية  منع الحمل الحرج  .1
 وغيره(

 أن يعرفه المجتمع المحلي  عن المعالجة السريرية لحاالت األغتصاب؟ما الذي يجب  1-8
أن رفع الوعى للمجتمع المحلى حول نوعية الخدمات التى تقدم وأماكن تقديمها يساعد فى 

 االستفادة من هذه الخدمات. لذا البد من أن تتوفر للمجتمع المحلى المعلومات التالية
 ساء المغتصبات ما هي الخدمات الطبية المتوفرة للن .1

 ما الذو يستفيده ضحايا اإلغتصاب من هذه الخدمات  .0

 أين يمكن تلقي هذه الخدمات  .3

 أهمية حضور ضحايا األغتصاب للرعاية الطبية فورا .1

على ضحايا االغتصاب عدم األستحمام أو تغيير المالبس اوتسريح الشعر قبل الحضور  .1
 ضة الفم ما امكن ذلك للكشف الطبى, وكذلك عدم التبول أو التبرز أو مضم

 على ضحايا اإلغتصاب الثقة في وجود الخدمات وأنها تحترم سرية وكرامة الضحية.  .1

 أن الخدمة متاحة طوال اليوم .1
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يجب على مقدمى الخدمة والعاملين فى مثل هذه البرامج التأكد من أن هذه المعلومات تصل 
 للمجتمع المحلى بقنوات التوعية المختلفة

 
 :(1تمرين رقم )

 بعد األنتهاء من قراءة هذا الجزء سيقوم الميسر بتوجيه بعض االسئلة للمشاركين لألجابة عليها
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 الفصل الثانى
 المعالجة السريرية لحاالت االغتصاب

 وتتمثل فى االتى: السريرية هنالك عدة خطوات ال بد من أتباعها عند تقديم المعالجة
 الخطوات

 ت تجهيز العيادة الستقبال الحاال .1

 تجهيز الضحية للكشف عليها .0

 أخذ التأريخ المرضي .3

 تجميع األدلة الجنائية  .1

 الكشف الطبي .1

 تحديد العالج ووصفه  .1

 المشورة واإلرشاد النفسي  .1

 زيارة المتابعة  .1
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 الخطوة األولى

 القيام بالتجهيزات الالزمة لتقديم الرعاية الطبية لضحايا األغتصاب
 

غتصاب متضمنة فى الخدمات الصحية المقدمة ايا اإليجب أن تكون الرعاية الطبية لضح
 تى:للمواطنين فى جميع المستويات. ولتحقيق ذلك ال بد من اآل

التحقق من أن المؤسسات الصحية لديها االجهزة والمعدات والمهام الالزمة للقيام بذلك  .1
 ن وجدإودعم النظام الصحى الكمال النقص 

 دريبرفع كفاءة الكادر الصحى المعالج بالت .0

 عالم المجتمع المحلى بوجود هذه الخدمات ونوعيتها كما ذكر سابقا.إ .3
 ؟  الرعاية الطبيةتقديم أين يمكن 

 على مستوى الرعاية الصحية األولية في عيادات الصحة اإلنجابية .1

 المستشفيات  التحويل(  .0

 ؟  الرعاية الطبيةمن يقدم 
حاالت األغتصاب سواء كان ية فى معالجة شارك فى الدورة التدريبالمعالج الذى  الكادر الطبي

وعموما يجب عقد دورات تدريبية للكوادر المساعدة فى عيادات الصحة  طبيب أومساعد طبى .
األنجابية مثل القابالت والممرضات وغيرهم على كيفية اسعاف ضحايا االغتصاب واهمية السرية 

 كرامة ضحايا االغتصاب.فى تقديم هذه الخدمة كذلك أهمية ابداء التعاطف واحترام 
 المقدمة: الرعاية الطبيةمواصفات 

 :ن تكونأالتى تقدم لضحايا االغتصاب يجب  الرعاية الطبية
 حسب الدالئل القومية  .1

 شاملة  .0

 سرية .3

 أيام( 1ساعة /  01مستمرة   .1
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 المواد واألجهزة التى يجب توفرها فى العيادة لتقديم الرعاية الطبية لحاالت األغتصاب:

جموعة من األجهزة واألدوية و المعدات والترتيبات األخرى التى يجب توفرها فى الك مهن

 فى قائمة التحقق أدناهمذكورة شياء غتصاب. هذه األالعيادات التى تستقبل ضحايا اإل

 قائمة التحقق من المواد واألجهزة التى يجب توفرها فى العيادة لمعالجة حاالت األغتصاب

  قائمة التحقق رقم

  المقرر .1

    وجود مقرر للمعالجة القياسية لحاالت األغتصاب  

  الكادر المعالج .2

   ساعة فى اليوم( 01وجود كادر مدرب )جاهز لتقديم الخدمة  

   وجود كادرطبى نسائى مدرب )أختيارى( أو وجود كادر طبى

 نسائى أو مرافق نسائى أثناء الكشف 

 

  األثاثات وغرفة الكشف .3

  فة الكشف يكون بها خصوصية, وهادئة, وسهل الوصول اليها غر

 نها يمكن الوصول بسهولة لدورة المياهمو

 

  ضاءة ثابتة ) الكشاف ربما يخيف االطفال(إ  

  عدسة مكبرة  

  وجود جهاز للتعقيم  

  وجود خدمات معمل  

  تر لتحديد طول األطفالممبزان أطفال و  

  األجهزة والمهمات .4

  عالجة االغتصابطقم م 

منظار عنق الرحم )يفضل أن يكون من البالستيك  -

 ويستخدم لمرة واحدة فقط(

 مشط لجمع األدلة الجنائية من شعر العانة -

 حقن فارغة -

 فراشات لألطفال -

 نابيب لجمع الدمأ -

 شرائح زجاجية ألخذ عينة من الفم للحيوانات المنوية -

 قطن وشاش -

 المعمل الخذ العينات أنابيب -
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 س الجروحمتر لقيا -

 أكياس ورق لجمع األدلة الجنائية -

 شريط ورق لعمل تسجيل للعينات -

  صناديق األمان, مطهرات, قفازات  مواد مكافحة العدوى(

 مستهلكة

 

   نعاش للصدمةإأجهزة  

  طقم معقم لخياطة الجروح  

  ثناء الكشفأ ة لتغطية الضحيةءمال  

  مالبس لتبديل المالبس الممزقة للضحية  

  ف الحملكش  

إلمام الطبيب بالدليل القومي للعقاقير الطبية المستخدمة والمسجلة  .5

بوزارة الصحة، ويجب االنتباه الى استخدامها وفق القوانين واألوامر 

 المنظمة لذلك.

 

  المهام األدارية .6

  ستمارة أقرار من الحالة بالموافقة على الكشفإ 

  أستمارة لتسجيل الحالة  

  متابعة الحالةجدول ل  

  مطبقة تحتوى معلومات عن الرعاية الطبية لمرضى األغتصاب  

   خزانة أو دوالب مغلق لوضع الملفات الخاصة بضحايا

 األغتصاب

 

 

 
 عملى (:2تمرين رقم )

جراء بحث سريع فى المؤسسة الصحية التى إلستخدام قائمة التحقق أعاله سيتم فى هذا التمرين إ
متوفر فى  التحقق ن كان جميع ما هو مذكور فى قائمةإدورة التدريبية لمعرفة تتلقى فيها هذه ال

 هذه المؤسسة الصحية.
 سيقوم الميسر بتقسيم الدارسين الى مجموعات وشرح مايجب عمله
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 نتقال الى الخطوة التالية من خطوات المعالجة السريريةن ال يمكنك اآل
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  للكشف الطبيتجهيز الضحية  -الخطوة الثانية

 
لذا فمن المتوقع أن تكون فى  قاسيةن المراة التى تعرضت لألغتصاب تكون قد مرت بتجربة إ

أوالغضب. لذا يجب والخجل أوالذنب أوالحزن أ كتئاباإل تى:اآل منوقد تعانى حالة نفسية سيئة 
قبل القيام بأى بداء التعاطف معها وتجهيزها للكشف وأخذ موافقتها إعلى الكادر الطبى المعالج 

 تى:و كشف. ويجب على الكادر الطبى المعالج القيام باآلأجراء إ
 للضحية هم نفسيقدت .1

 تحقق من وجود كادر طبي أو مرافق من نفس الجنسال .0

 قوم بها يشرح كل الخطوات التي  .3

 د للضحية أنها في مأمن يكالتأ .1

 للضحية أن نتائج الكشف ستكون سرية التأكيد .1

 د اإلستفسار عن أو شيءإن كانت تري سؤالها .1

 ها إن كانت تريد شخص معين بجوارهاسؤال .1

  معها ستمارة االقرارأ مراجعة .1

 جعل عدد المرافقين محدود .9

 ضغط عليها للقيام بأو عمل ضد رغبتهاعدم ال .10

وأن  بجميع الخطوات المذكورة أعاله بنفس الترتيب.على الكادر الطبى المعالج القيام يجب 
ا األغتصاب على اجراء الكشف الطبى وتعاونهم يعتمد الى حد كبير ذكر أن موافقة ضحاييت

 ولكن ليس دائما( على مدى مايبديه الكادر الطبى المعالج من تعاطف والعبارات التى يستخدمها 
 القناعها باجراء الكشف.

 (3) تمرين رقم
 ثمثيلية:

المشاركين دور ضحية  حدأو المشاركات حيث يؤدى أثنان من المشاركين إيؤدى هذه التمثيلية 
التى  غتصاب بينما يؤدى االخر دور الكادر الطبى المعالج. يراقب بقية المشاركين التمثيليةاإل

يجب على من يؤدى دور الكادر المعالج أن يراجع .دقيقة  11يجب أن ال تستغرق أكثر من 
 (1ستمارة األقرار مع من يؤدى دور ضحية األغتصاب  ملحق رقم إ

 سئلة التالية:جابة على األة على بقية المشاركين اإلليء من التمثينتهابعد اإل
 هل قام الكادر المعالج باتباع جميع الخطوات الالزمة لتجهيز الضحية للكشف الطبى ؟ .1
 ستخدم عبارات تنم عن التعاطف مع ضحية األغتصاب ؟إهل  .0
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 هل تحس بأن ضحية االغتصاب قد أقتنعت بما ذكره لها ؟ .3

 قرار؟ستمارة اإلإة هل قام بمراجع  .1

 
 

 نتقال الى الخطوة التالية من خطوات المعالجة السريريةن ال يمكنك اآل
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  أخذ التأريخ المرضي -الخطوة الثالثة
 

خذ التاريخ أمن المعلوم أن الكوادر الصحية المعالجة لديها المعرفة التامة والخبرة الكافية فى 
فى  المذكورةغتصاب لديه بعض الخصوصية يا اإلن أخذ التاريخ المرضى لضحاأال إالمرضى, 
 هذا الجزء:
 العامة الموجهات

 تباعها عن أخذ التاريخ المرضى وتتمثل فى:إهنالك موجهات عامة البد من 
 حتى اإلنتهاء من األسئلة  التى تستخدم فى الكشف الطبى غطى اآلالت واألجهزة .1

 قبل أخذ التاريخ راجع جميع األوراق معها .0

 رة هادئة ستخدم نبإ .3

 تركها تتحدث بالطريقة التي تريدها أ .1

 ال تستعجل  .1

ووصف الحادث بواسطة  لها حيث أن الضحية ربما يكون قد تم أخذ التأريخ المرضى .1
ال فيجب أخر سواء فى المنزل أو فى وحدة صحية أخرى قبل تحويلها لك آكادر طبى 

ه االسئلة مدونة فى إذا كانت األجابة على هذ أسئلة أجابت عليها من قبل هاتسأل
 أستمارة التحويل معها

 تجنب اإلنشغال بشيء آخر أثناء الكشف والسؤال .1

 شرح جميع الخطوات التي تتبعهاأ .1

 المعلومات العامة
 االسم, العنوان, العمر, النوع -
 جراء الكشفإتاريخ ومواعيد  -

 سم ووظيفة الشخص  أو االشخاص( االخرين الذين حضروا الكشفإ -

 وصف الحادث:
 ب من الضحية وصف الحادث ودعها تتحدث بالطريقة التى تختارهاطلأ -
و دع ذلك بعد أن تنتهى  و تطلب منها ذكر التفاصيلأال تقاطعها بالحديث  -

 من سرد الحادثة

تذكر أن بعض المواضيع والتفاصيل قد ال تذكرها الضحية لحساسيتها الشديدة  -
منع الحمل  وصف مثل العالجية ولكن حيث انه يترتب عليها بعض االجراءات
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ن تؤكد للضحية أن كل ما ستذكره لك سيكون أالحرج والوقاية من االيدز يجب 
 طلب منها أن تذكر تفاصيل الحادث ولكن ال تضغط عليهاأسريا و 

 التأريخ المرضي: 
أو مضمضة  إذا وقع الحادث حديثًا تحقق هل قامت باالستحمام أو التبول أو االستفراغ .1

 هل غيرت مالبسها بعد الحادث  أو التبرز أو الفم

  خر من الحساسيةآو لديها أى نوع أتجاه بعض األدوية سألها عن إن كان لها حساسية أ .0

ن من حقها أال أفى أى وقت سابق  تذكر  تم فحص اإليدز لهان كان سبق أن إسالها أ .3
جة ن تخبرك بالنتيأن كان ذلك موقفها وضح لها اهمية إتخبرك بنتيجة الفحص السابق. 

 كد لها أن ما تذكره لك سيكون سرا(أو 

 تحقق من أنها ليست حامل وذلك بتوجيه األسئلة التالية: .1

 
 

 موجهات للتحقق من أن الضحية كانت/ أو لم تكن حامل قبل حادث االغتصاب

 

 ال  نعم

  هل وضعت في خالل األربعةأسابيع الماضية؟-1 

عية ( أشهر وترضع رضاعة طبي1ت في خالل  عهل وض-0 
 مطلقة ولم تحدث لها أو دورة؟

 

  دورة في خالل األسبوع الماضي؟ هاهل حدثت ل-3 

  إجهاض في خالل األسبوع الماضي؟ لهاهل حدث -1 

  هل امتنعت عن ممارسة الجنس منذ آخر دورة شهرية؟-1 

و يستخدم أأى نوع من وسائل تنظيم األسرة  هل تستخدم-1 
 ؟زوجها العازل الذكرى

 

  أنها حامل اعطها معلومات عن  تعتقدكانت اإلجابة بال لجميع األسئلة أعاله، والإذا
 وسائل منع الحمل الحرج.

  ،عطها أإذا كانت اإلجابة بنعم لسؤال واحد على األقل من األسئلة أعاله وليست حامل
 معلومات عن وسائل منع الحمل الحرج.

 4تمرين رقم :
 رتهسيقوم الميسر بشرح هذا التمرين وأدا

 يمكنك االن االنتقال الى الخطوة التالية من خطوات المعالجة السريرية
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  جمع األدلة الجنائية -الخطوة الرابعة

ذ عن إغتصاب ساسيا فى تقديم الرعاية الشاملة لضحايا اإلأجمع األدلة الجنائية مكونا يعتبر 
تساعد الضحية فى رفع الحالة ثبات الكثير من الحقائق التى إدلة الجنائية يمكن طريق هذه األ

 لى الجهات العدلية المختصة. إ
 على الكادر الطبى المعالج تذكر الحقائق التالية:

جراء الكشف الطبى على ضحايا العنف النوعى والجنسى هو إن الهدف الرئيسى من إ .1
 تحديد الرعاية الطبية التى تحتاجها

تساعد في دعم موقف  تيالاألدلة  جمعمساعدة جهات االختا ما أمكن ذلك في  .0
  الضحية.

 توثيق الحادث:
  قم بتسجيل ماذكرته الضحية وماوجدته اثناء الكشف بصورة واضحة ومكتملة

 دون وضع احكام

 ذا كانت الضحية قد إتحديد ما عن  تذكر أن الكادر الطبى المعالج غير مسئول
ذا حدث إن تحدد ما أغتصابها أو لم يتم ذلك. قم بتوثيق ما وجدته دون إتم 
نه فى كثير من حاالت األغتصاب قد ال توجد أى أغتصاب أم ال. تذكر ا

 عالمات سريرية.

 ستخدام مصطلحات علمية إوثق االصابات والجروح بصورة واضحة وذلك ب
 سجل ما وجدته على المخطط -قياسية

  .سجل بصورة دقيقة ما ذكرته الضحية بنفس عباراتها التى وصفت بها الحادث
ستخدم إذا ذكرته الضحية فى حديثها ولكن إتسجل أسم الجانى ن أالتخشى 

 و الضحية تفيد أنه...أعبارات مثل: الضحية تذكر أنه... 

  ن استخدام مثل هذه أ عى. تذكرستخدام عبارات مثل: الضحية تدإتجنب
 تكذب أو تضخم من الحادثقد العبارات قد يفيد أن الضحية 

 قم بتدوين جميع العينات التى جمعت  

 إستدعائك  قد يتمتذكر دائما أنه إذا قامت الضحية بفتح بالغ لدى الشرطة ف
. فى هذه الحالة سيعطيك القاضى تقريرك بواسطة القاضى لإلدالء بشهادتك

الذى كتبته بخط يدك مرة أخرى لإلطالع عليه وتذكر ماذكرته فيه قبل توجيه 
أمام القاضى أى أسئلة لديك. تذكر أيضا أنه ليس من حقك رفض المثول 

 لإلدالء بشهادتك
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 جدول يوضح كيفية وصف الجروح واالصابات
 ما يجب تدوينه الشكل
ستخدم المصطلحات المقبولة ما أمكن ذلك مثل, خدش , جرح نافذ, إ النوع

 تهتكات ... الخ
 س , الصدر , الفخذ ... الخ(أصابة  الر سجل الموقع التشريحى لإل الموقع
 طول الجرحقم بقياس عرض و  الحجم
قم بوصف شكل الجرح  مثال : شكل قوس أو خط مستقيم أوغير  الشكل

 منتظم(
 نتفاخ(إحمرار أو إ وجود قم بوصف الخاليا المحيطة بالجرح  محيط االصابة

 حمرارمالحظة اللون مهمة عند وصف اإل اللون
 تجاه القوة التى سببت الجرحإعلق على  االتجاه
عشاب أو لك أجسام غريبة فى الجرح  مثل األن كان هناإدون  المحتوى

 القاذورات(
 تذكر أنه من الصعوبة  الجروح لتئام لبعضإقد حدث  ن كانإوضح  الفترة الزمنية

 بمكان تحديد الفترة الزمنية للجروح(
 ذلك قد يبين نوع السالح المستخدمإذ أن قم بوصف حواف الجرح  الحدود
 فى بعض الحاالت تقديره وضح عمق الجرح والذى يمكن العمق

 العينات التي يمكن جمعها وتوثيقها:
 الجروح .1

ن الجروح واألصابات فى الجسم واالعضاء التناسلية تعتبر دليل مادى قوى على حدوث إ
 العنف. لذا يجب أن توثق بصورة كاملة وصحيحة. 

 المالبس  .2

ستخدام القوة. ا  لعنف و مادى قوى على حدوث ا دليل والمتسخة تعتبر كذلك المالبس الممزقة 
ذا تعذر جمعها لعدم وجود مالبس اخرى تستخدمها الضحية إنه أال إدلة جنائية أيتم جمعها ك

 فيمكن وصفها بدقة من حيث التمزق واالتساخ وغيره

 ألجسام الغريبةا .3

ن تعضد أو مالبسها يمكن أذا وجدت على جسم الضحية إالحشائش والتربة واألعشاب مثل 
 ة ماذكرته الضحي

 الشعر .4
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و جسمها. يمكن مقارنته بشعر الرأس والعانة أالشعر الغريب قد يوجد فى مالبس الضحية 
 للضحية.

 السائل المنوي .5

ذا حدث أيالج فى هذه االماكن للتحقق من إيمكن أخذ مسحة من المهبل أو الشرج أو الفم, 
 من وجود السائل المنوى 

 DNA:الحامض النووي فحص  .6

النووى متوفر يتم أخذ عينات من جسم الضحية ويعتقد أنها من ذا كان فحص الحامض إ
جسم الجانى مثل السائل المنوى واللعاب أو بعض متعلقات الجانى مثل المنديل والعازل 

  إذا وجدت هذه األشياء( الذكرى وغيره
 الدم أو البول. 1

حية قبل ذا تم تخدير الضإن كان هنالك تسمم وذلك فى حالة إيمكن فحصها للتاكد من 
 عتداء عليهااإل

جراء الكشف الطبى ويجب حفظها بصورة سرية وفى إدلة الجنائية يجب جمعها أثناء األ
دلة الجنائية. أشرح للضحية كل من. يجب الحصول على موافقة الضحية قبل جمع األآمكان 

ت رسالها للجهاإبه ولماذا تقوم به. جميع األدلة التى تم جمعها يتم فقط  أنت ما تقوم
 جراءات القانونيةالمختصة أذا ما رغبت الضحية فى مواصلة اإل
 

 (: شفهى5) تمرين رقم 
 سيقوم الميسر بتوجيه أسئلة شفهية للمشاركين لإلجابة عليها

 (: عمل مجموعات6تمرين رقم )
 سيقوم الميسر بشرح ما سيتم تنفيذه خالل عمل المجموعات

 
 

 ة من خطوات المعالجة السريريةنتقال الى الخطوة التالين ال يمكنك اآل
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  إجراء الكشف الطبي -الخطوة الخامسة

 وتحديد الرعاية الطبية التى تحتاجها الضحية. بغرض تحديد العالج جراء الكشف الطبى إ يتم
غتصاب منذ حدوث اإل التى مرت الفترة الزمنيةن ما يشتمل عليه الكشف الطبى يعتمد على إ

 للكادر الطبى المعالج.  وصول الضحية وحتى لحظة
ذا حضرت الضحية إدناه أيجب على الكادر المعالج أن يتبع الخطوات المذكورة فى الخيار األول 

ساعة األولى بعد حدوث األغتصاب. كما ويجب أتباع الخطوات المذكورة فى  10فى خالل ال 
 غتصاب. اإل ساعة األولى منذ حدوث 10نقضاء الإذا حضرت الضحية بعد إالخيار الثانى 
 الموجهات العامة للكشف الطبى تنطبق على الخيارين. تذكر دائما أن 

 الموجهات العامة للكشف الطبى
 ستخداملإلجراء الكشف جاهزة تأكد من أن االجهزة والمعدات الالزمة إل 

 ودون حالتها العامة والنفسية. انظر دائمًا إلى الضحية قبل الكشف عليها 

  األذن قبل أن تقوم بذلك العمل أو األجراء اوأطلب منه يد عملهدائمًا اخبرها بما تر 

  تذكر دائما أن الكشف الطبى على ضحايا اإلغتصاب ال يعنى فقط الكشف الطبى على
 بل يحتوى على الكشف على جميع الجسم.األعضاء التناسلية 

  إسعاف افحص العالمات الحيوية  النبض، ضغط الدم، الحرارة والتنفس( فقد تحتاج إلى
 عاجل

 المضاعفات الخطيرة يمكن أن تكون مثل: 
 إصابة بالغة في األعضاء التناسلية أو الرأس أو الصدرأو البطن ◄

 تورم في المفاصل  ◄

 مشاكل في الجهاز العصبي ◄

 مشاكل في التنفس ◄

  خذ موافقة الضحية على إجراء الكشف(
 ث األغتصاب بعد حدو  ساعة األولى 72إذا حضرت الضحية في ال الخيار األول: 

 :أجراءات الكشف الطبى
 ال تطلب منها أن تخلع جميع مالبسها  .1

أبدأ الكشف باليدين ثم الرأس ثم الوجه والرقبة من األمام والخلف ثم الصدر والبطن ثم  .0
 الظهر ثم األعضاء التناسلية  كما موضح أدناه( ثم االرجل والقدمين

 ال تنسى أن تنظر إلى األنف والعينين والفم  .3

 قق من العالمات التي تتطابق مع أقوالهاتح .1
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 سجل كل ما وجدته .1

. أذكر إن كانت تبكى أو تضحك بصورة هستيرية. كذلك إذا كانت دون حالتها النفسية .1
. إن الحالة شاردة الذهن أو مكتئبة. تذكر دائما أن الضحية قد تكون هادئة ومتعاونة

ى تعرضت له أو العنف الذى النفسية للضحية ال يعتمد دائما على مقدار األذى الذ
 حدث.

 الكشف على األعضاء التناسلية 
% 10حتى عند إجراء الكشف بعد اإلغتصاب مباشرة فإن التهتكات تكون موجودة في  ◄

 فقط من الحاالت.

 جراء الكشف على األعضاء التناسلية حسب الموجهات التالية:إقم ب ◄

 نطقة داخل الفخذ ثم المنطقة يتم أجراء الكشف حسب الترتيب التالى: العانة ثم الم
حول األعضاء التناسلية ثم الشرج ثم الشفرين الكبيرين ثم الشفرين الصغيرين ثم 

 مجرى البول ثم غشاء البكارة

  و والدات سابقة أناث لختان اإل ندبةى أالحظ وجود 

 عادة فى الجزء ن كان هنالك جرح فى االعضاء التناسلية, كدمات , تمزق  إنظر أ
 الخلفى(

  ن كان هنالك عالمات للعدوى مثل القرحة التناسلية أو افرازات من المهبل إأنظر 

 صبعى أتحقق من وجود تهتك غشاء البكارة وذلك بمسك الشفرين من الحافة الخلفية ب
بهام والسبابة ثم برفق أسحب الشفرين الى الخارج والى األسفل فى نفس الوقت. اإل

 ند االطفال واليافعينتهتك غشاء البكارة عادة ما يكون ع

  على الجنب مع وضع اليد تحت الرأس ن ترقد الضحية أللكشف على الشرج يجب
جراء إ. سجل الوضع الذى كانت فيه الضحية عند مع ضم الركبة قليال نحو البطن

 الكشف عليها

  ن كان ا  ن كان هنالك شق فى المستقيم و إسجل شكل فتحة الشرج وتوسعها. دون
 ن كان هنالك نزف من المستقيم. إفى الجلد حول فتحة الشرج أو  هنالك وجود للبراز

 قم برفق بادخال منظار المهبل بعد بله بالماء أو  ث أيالج فى المهبلكان قد حدن إ
 محلول ملح الطعام  ال تستخدم المنظار عند الكشف على األطفال(

 ثم الغشاء  ضاءة جيدة أنظر عنق الرحم ثم الجهة الخلفية لعنق الرحمإستخدام إب
 و نزف أو عالمات للعدوى.أالمخاطى للمهبل للتحقق من وجود أصابة 

 خذ عينة مسح من المهبل 
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 جراء كشف باليدين االثنين  إذا كان هنالك ما يستدعى من التاريخ المرضى قم بإ
وحمل أو أصابة بالبطن إوتحسس عنق الرحم وجانبى البطن وذلك للتحقق من وجود 

 عدوى

 صابة إوتحقق من وجود  المهبلىجراء الكشف الشرجى إمؤشر قم بن كان هنالك إ
. فرازاتو النزف أو اإلأو الناسور أو جرح ممتد من المستقيم الى المهبل أبالمستقيم 

و شك فى أو ألم أذا كان هنالك نزف إنبساط حلقة الشرج. ا  نقباض و إالحظ مدى 
 وجود جسم غريب قم بتحويل المريض الى المستشفى.

 الحاالت الخاصة لى الكشف ع
 الرجال -الكشف على الحاالت الخاصة
غتصاب فى المستقيم ذا تعرض الرجل لإلإغتصاب. ذا تعرضوا لإلإالرجال أقل حضورا للعالج 

ن إن الضغط على البروستات قد يؤدى الى حدوث األنتصاب وربما القذف. وضح للضحية إف
 ( وغير خاضع لتحكمه.ن هذا تفاعل طبيعى  فيزيولوجىفإ ,كان هذا قد حدث

 فحص األعضاء التناسلية:
o أفحص الصفن والخصيتين والذكر والشرج 
o ربى وتورم الصفن(األ قأنظر لألحمرار والورم   يجب التفريق بين الفتا 
o صابة بمجرى البولإذا كان البول يحتوى على دم تحقق من عدم وجود إ 

o للتحقق من عدم وجودأصابة جراء كشف داخل المستقيم إن كان هنالك مايستدعى قم بإ
 بالمستقيم أو البروستات أو عدوى  بالمستقيم.

o ن كان مناسبا قم بجمع عينات من الشرج لفحصها مثل السائل المنوى.إ 

 النساء الحوامل -الحاالت الخاصة
رتفاع ا  جهاض و غتصابها تكون عرضة للعديد من المضاعفات مثل اإلإذا تم إالمرأة الحامل 
 المبكرةالضغط والوالدة 

 وجه السيدة الحامل بالحضور المستمر لعيادات كشف الحوامل.
 النساء كبيرات السن -الحاالت الخاصة

حتمال كبير إغتصابهن فى المهبل فهنالك إذا تم إسنة(  10النساء كبيرات السن  أكثر من 
رمونات بعد ن قلة الهو يدز وذلك إلنتقال األمراض المنقولة جنسيا واألا  لحدوث جروح فى المهبل و 
 فرازات السوائل الملينة بالمهبل وتجعل غشاء المهبل أكثر جفافا.إأنقطاع الطمث تقلل من 

  

 الفحص المعملى
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ن كان إفقط العينات التى تم ذكرها فى الخطوة الرابعة تحتاج لجمعها للكشف المعملى. 
 هنالك ضرورة فيمكن جمع عينات أخرى.

بات فى الجهاز البولى, قم بأخذ عينة لتهاأعراض إ   شتكت الضحية منإذا إ -
من البول لفحصها للتحقق من وجود كرويات الدم البيضاء أو الحمراء وربما 

 للزراعة.
 ن كان هنالك ضرورة وكان الفحص متوفراإقم بفحص البول للحمل  -

األختبارات التشخيصية االخرى مثل صور االشعة أو الفحص بالموجات  -
 شخيص الكسور واصابات البطن.الصوتية ربما يكون مفيدا لت

 من حدوث األغتصاب: ساعة األولى 72ال   إذا حضرت الضحية بعدالخيار الثانى: 
 الكشف الجسدى:
ذا حضرت إسبوع على حدوث الحادث. أن تجد عالمات جسدية بعد مرور أمن الصعوبة 

دى كامل جراء كشف جسإو كان لديها شكوى, قم بأعتداء الضحية خالل أسبوع منذ حدوث اإل
 كما هو مذكور أعاله. فى جميع الحاالت:

 دون حجم ولون الكدمات والندبات -
 دون أى مضاعفات محتملة لألغتصاب  الصمم, الكسور, خراجات( -

 تحقق من وجود الحمل -

 دون الحالة النفسية للضحية  عادو, مضطربة , مكتئبة ,أو قابلة لالنتحار( -

 الكشف على األعضاء التناسلية:
لتئام لجروح إن كان هنالك إقل من أسبوع, دون أساعة و  10أكثر من  خاللألغتصاب ذا حدث اإ

 فى الجهاز التناسلى و/أو ندبات حديثة.
حدث االعتداء قبل أكثر من أسبوع والتوجد كدمات أو اثار جروح وكذلك التوجد شكوى  مثل  ذاإ
عضاء جراء كشف ألاعى إلو تقرحات فى المهبل والشرج( , فغالبا ال يكون هنالك دأفرازات إ

 الحوض.
ن هنالك جروح فى األعضاء أن الضحية ربما تشعر إن نجد جروح, فأحتى عندما ال يتوقع 

ن الكشف برفق والذى يعقبه تطمين للضحية أنه ال يوجد أذى جسمانى ربما يكون له إالتناسلية. 
 أثر كبير فى التخفيف على الضحية.

 ( عمل مجموعات6) تمرين رقم
 الميسر بشرح مايجب تنفيذه فى عمل المجموعات التالى سيقوم

 
 نتقال الى الخطوة التالية من خطوات المعالجة السريريةن ال يمكنك اآل
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  وصف العالج -الخطوة السادسة
الفترة الزمنية التى مرت منذ حدوث األغتصاب وحتى لحظة يعتمد على ن وصف  العالج إ

ذا حضرت الضحية خالل ال إتباع الخطة  أ( إلذا يجب  .وصول الضحية للكادر الطبى المعالج
 10ذا حضرت الضحية بعد ال إتباع الخطة  ب( ا  و  منذ حدوث األغتصاب ساعة االولى 10

 ساعة األولى
 :ساعة االولى 72ذا حضرت الضحية خالل ال إالخطة )أ(: 

 األمراض المنقولة جنسيًا :  الوقاية من .1

  الجات الزهرو والسيالن والكالميدياعيجب أن توصف لضحايا األغتصاب 
 مثال أقل كورس فى الدالئل القومية لعالج األمراض المنقولة جنسيا,  قم بوصف

يثروميسين بالفم ر زائدًا جرام واحد من األ  Cefiximeملغ من السفكسيم  100
وتذكر أن بعض المضادات الحيوية ال تعطى أثناء   تحقق من عدم وجود حمل

 (الحمل

ستخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية بعد إباإليدز  نتقال عدوىإ منالوقاية  .0
 :التعرض لفيروس العوز المناعى البشرى

   يتم وصف هذه األدوية بناء على تقييم الكادر المعالج لدرجة الخطورة التى
تعرضت لها الضحية بأنتقال فيروس العوز المناعى البشرى لها. وهذه الخطورة 

, عدد يالج إأساسية على ما حدث أثناء االعتداء  مثال : هل حدث  تعتمد بصورة
ن كان هنالك جرح فى األعضاء التناسلية(, كذلك يعتمد على درجة إالمعتدين , 

 نتشار المرض فى االقليم.إ

 ذا إفى الحاالت التالية: عالى  نتقال فيروس العوز المناعى البشرىإاحتمال  يكون
ذا إ ذا حدث تمزق فى جلد الضحية،إخصين فأكثر, عتداء تم بواسطة شكان اإل

ذا كان الجانى معروف أنه مصاب بفيروس إ. كذلك الشرجكان األيالج قد تم فى 
 العوز المناعى البشرى أو كان مدمنا للمخدرات عن طريق الحقن. 

 روس العوز المناعى البشرى يذا لم يمكن تحديد ما اذا كان الجانى مصاب بفإ
ذا كان االيدز منتشر فى األقليم فى شكل وباء عام إنه مصاب به فيمكن أن نظن أ

 أو مركز.

  لوقاية من فيروس األدوية لحسب الموجهات القومية لوزارة الصحة األتحادية  تعطى
من ثالثة عقاقير  مجموعة عقارين أوك اما العوز المناعى البشرو بعد التعرض له

 -تية:وفق المنهجية اال، مضادة للفيروسات القهقرية
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 روس العوز المناعى البشرى وكانيإذا لم يمكن تحديد ما إذا كان الجانى مصاب بف 
 فإننا نعطي : %11المرض باالقليم أقل من  نتشارإ نسبة

 ملج مرتين يوميًا  110ملج مرتين يوميًا زائدًا الميفودين  300زيدوفودين -
 يومًا. 01للوقاية لمدة   

 أو
 ملج مرتين يوميًا للوقاية  000ن يوميًا زائدًا ديدانوسين ملج مرتي 10ستافودين  -   
 يوما 01لمدة              

 

  أما إذا كان الجاني مصابًا أو كان احتمال إنتقال فيروس العوز المناعى البشرى
كبيرًا  كما في الحاالت أعالة( يتم إعطاء األدوية التالية للوقاية وهي عبارة عن 

 وهي 01مضادة للفيروسات القهقرية تعطى لمدة  مجموعة من ثالثة عقاقير

 العقاقير األساسية أعالة زائداً  -              

 ملج ثالثة مرات يومياً  110نيلفينافير  -

 أو
 ملج ثالثة مرات يومياً  100إندينافير  -

 

  يجب أن يتذكر الكادر الطبى المعالج أن جميع االدوية المضادة للفيروسات القهقرية
ض جانبية نتيجة لتناولها. هذه االعراض الجانبية المتوقعة عادة ما قد تحدث أعرا

تظهر بصورة أشد أذا كان الشخص الذى يتناولها غير مصاب بفيروس العوز 
 المناعى البشرى

 مدة العالج:
 األدوية المضادة للفيروسات القهقرية بعد التعرض لفيروس العوز المناعى البشرىستخدام إيجب 
 يوما 01لمدة 

أثناء  تخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية بعد التعرض لفيروس العوز المناعى البشرىسإ
 :الحمل

ستخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية بعد التعرض لفيروس العوز إلال يعتبر الحمل مانعا 
أثناء الحمل. ستخدامها إبعض األدوية المضادة للفيروسات القهقرية ال يوصى ب .المناعى البشرى

ستخدام األدوية المضادة إن يكون الفحص للحمل أحد مكونات  المعالجة قبل البدء فى أيجب 
 .للفيروسات القهقرية بعد التعرض لفيروس العوز المناعى البشرى
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أسبوعا فيجب أخطار الضحية أن المضاعفات المحتملة على الجنين  10ذا كان الحمل أقل من إ
 استخدام األدوية المضادة للفيروسات القهقرية بعد التعرض لفيروس العوز المناعى البشرىنتيجة 

 غير معروفة.
إذا كانت ضحية اإلغتصاب متزوجة وهنالك إحتمال أن يكون قد إنتقل لها فيروس العوز 
 المناعى البشرى نتيجة لإلغتصاب فيجب تنبيهها أنه على زوجها أن يستخدم العازل الذكرى لمدة

 ( أشهر ريثما يتم التأكد أنه لم ينتقل لها فيروس العوز المناعى البشرى1 

 

 :الطارئةنع الحمل وام .3

بعد االتصال الجنسى غير المحمى بعازل يقلل احتمال  الطارئةن تناول حبوب منع الحمل إ
% وتعتمد النسبة على نوع الحبوب والفترة 93% الى 11حدوث الحمل بنسبة تتراوح ما بين 

أيام األولى  1ها فى خالل ال غتصاب. يتم اعطاؤ منية التى أخذت فيها بعد حدوث اإلالز 
 بعد حدوث األغتصاب ولكن يفضل إستخدامها مباشرة بعد حدوث اإلغتصاب.

 :التالية لمنع الحمل الطارئة ستخدام أحد الوسائلإيمكن 
حبوب منع الحمل التى تحتوى على بروجستوجين فقط والتى تسمى  ( أ

لمرضعات. وهذه أكثر فعالية من الحبوب المزدوجة بحبوب ا
ملغ منها أوال  0.11وأعراضها الجانبية قليلة. ويتم أستخدامها بتناول 

لمنع لساعة. توجد عبوة خاصة  10ثم نفس الجرعة تكرر بعد 
وتوجد فى  (POSTINOR)لحمل تسمى تجاريا بوستينورالطاروء ل

عدم وجود هذه  ملغ. وفى حالة 0.11شكل حبتين فى كل حبة 
ستخدام حبوب منع بالمنع الطاروء للحمل يتم االحبوب الخاصة 

بحبوب  اكز تنظيم األسرة والتى تعرفالحمل المتوفرة فى مر 
جرعة بدقة للوصول . فى هذه الحالة يجب حساب الالمرضعات

 للجرعة الصحيحة.
فى حالة عدم وجود حبوب منع الحمل التى تحتوى على بروجستين  ( ب

ستخدام الحبوب إذا تم إ ن أستخدام الحبوب المزدوجة.فقط فيمك
حبات أوال  1ستخدام إالمزدوجة ذات الجرعة المنخفضة فيوصى ب

 ساعة. 10تكرر بعد 

لحمل. وضح الطاروء لمنع الرشاد نفسى للضحية  ووضح لها كيف تستخدم حبوب إجراء إقم ب 
ال يمنع حدوث لمنع الطاروء للحمل استخدام حبوب إن إلها كذلك األعراض الجانبية المتوقعة. 
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ستخدامها. لذا قم بتزويدها بكمية من العازل الذكرى إتصال جنسى الحقا بعد إذا حدث إالحمل 
 الستخدامها.

المنع الطاروء للحمل ال تمنع حبوب أبين للضحية بصورة واضحة أن هنالك أحتمال بسيط 
ث عادة فى نفس مواعيدها تقريبا. أحيانا ذا أدت الحبوب مفعولها فان الدورة تحدإحدوث الحمل. 

 حيانا قد تتأخر عدة أيام. أقد تحدث الدورة القادمة مبكرا باسبوع عن مواعيدها المعتادة. و 
 كلذل حبوب المرضعاتوضح لها أن نزول نقاط من الدم أو نزف خفيف يتوقع عند استخدام 

ذ ال عالقة لذلك إدء الدورة الشهرية عليها اال تقلق كما ويجب عليها أن تعرف أن هذا ال يعنى ب
  ببدء الدورة القادمة.

تذكر أن الغثيان أقل حدوثا عند أستخدام حبوب المرضعات عنه عند استخدام الحبوب المزدوجة. 
عادة الجرعة. إذا حدث أستفراغ فى خالل ساعتين بعد تناول حبوب منع الحمل الحرج فيجب إ

 دخالها فى المهبل.إبالمنع الطاروء للحمل خدام حبوب ستإستفراغ الشديد يمكن فى حالة اإل
ذا إال تؤثر على الحمل الموجود أصال.لذا تستخدم فقط المنع الطاروء للحمل كر أن حبوب ذت

  ذا كان الفحص لتأكيد الحمل غير متوفر.إيضا أكانت حالة الحمل غير معروفة و 
 تمرين شفهى:

 لميسر بتنفيذ تمرين شفهى مع المشاركينعند اإلنتهاء من قراءة هذا الجزء سيقوم ا

 رعاية الجروح واإلصابات .1

نظف أى جرح أو قطع أو خدوش وقم باذالة القاذورات والبراز  أن وجد(, واألنسجة الميتة . 
ساعة.  01حدد أن كان هنالك داعى لخياطة الجروح. يمكن خياطة الجروح النظيفة خالل  

قة مختلفة ؟؟؟. ال تقم بخياطة الجروح المتسخة ساعة يتم االلتئام بطري 01مرور  بعد 
بصورة شديدة. أن كان هنالك جرح متلوث تذكر ان تصف مضاد حيوى مناسب ومسكن 

 لأللم.

 منع اإلصابة بالتيتانوس .1

  يجب أعطاء الوقاية من التتانوس اذا كان هنالك تهتك فى جلد الضحية ما لم تكن
  قد اخذت جميع جرعات الوقاية من التتانوس.

 أستخدم الجدول أدناه العطاء التتانوس توكسويد والذى يعطى حماية أيجابية وAnti 

tetanus immunoglobulin أن كان موجودا والذى يعكى مناعة سالبة 

 أنصح الضحية بأكمال جرعات التتانوس 

 Anti tetanus immunoglobulin د والموجهات أعطاء التتانوس توكسوي

 بقية الجروح االخرىالجرح نظيفا ولم يمضى  أذا كانأذا سبق و أخذت 
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طعيمات الضحية ت
ضد التتانوس  عدد 

 الجرعات(

ساعات او جرح  1عليه أكثر من 
 غيرص

التتانوس 
 توكسويد

 

Anti tetanus 

immunoglob

ulin 
 

التتانوس 
 توكسويد

 

Anti tetanus 

immunoglo

bulin 
 

غير محددة أو أقل 
 جرعات 3من 

 نعم نعم ال نعم
 

ال, اال اذا كانت  ثالثة جرعات فأكثر
أخر جرعة قبل 

 10أكثر من  
 سنوات

ال اذا كانت إال,  ال
أخر جرعة قبل 

 1أكثر من  
 سنوات

 ال
 

  

 تمرين شفهى:
 عند اإلنتهاء من قراءة هذا الجزء سيقوم الميسر بتنفيذ تمرين شفهى مع المشاركين

 
 الخطة )ب(: 

 ولى ساعة األ 10إذا حضرت الضحية بعد ال
 وعالجهاتحقق من وجود األمراض المنقولة جنسيًا  .1

 إذا كانت حامل حاول التأكد أن لو كانت أصاًل حامل قبل حدوث اإلغتصاب .0

 عالج الجروح واإلصابات إن وجدت .3

 عطها تطعيم ضد التتانوس.أ .1

 
 (: عمل المجموعات7تمرين رقم )

  سيقوم الميسر بشرح مايجب تنفيذه خالل عمل المجموعات

 

 نتقال الى الخطوة التالية من خطوات المعالجة السريريةن ال كنك اآليم
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رشاد النفسى ال  -السابعةالخطوة 
 لضحايا االغتصاب

 
غتصاب عقب الحادث مباشرة لصدمة نفسية عنيفة وقد تظهر لديهن أعراض تتعرض ضحايا اإل

ج أن الضحية ربما ال تتذكر كل كتئاب. من المهم أن يتذكر الكادر المعالمختلفة مثل القلق أو اإل
رشاد عادة اإلإالنصائح التى تقدم لها فى الزيارة األولى عقب الحادث مباشرة , لذا من المهم 

النفسى عند زيارة المتابعة كذلك من المهم ايضا طباعة مطبقة بها االرشادات النفسية التى يجب 
ذا كانت الضحية ال تستطيع إلصحى. اتباعها  وتسليم الضحية نسخة منها قبل مغادرة المركز ا

 القراءة تحقق من أن هنالك مرافق لها تثق فيه يمكنه قراءتها لها.
 

 أعط الضحية فرصة لتسأل وتعبر عن نفسها
 

 :ةالعاطفيالصدمة النفسية و 
 تى:على الكادر المعالج تذكر اآل

  الصدمات الرعاية الطبية لضحايا األغتصاب تشتمل على الرعاية والتحويل لحاالت
 النفسية

  خبرتك أذا إأغلب ضحايا االغتصاب ال يخبرن أى شخص عن ما حدث لهن لذا
 الضحية عن الحادث الذى تعرضت له فهذا يعنى أنها تعبر عن ثقتها فيك.

 غتصاب قد غتصاب صدمة نفسية وعاطفية مثلما يسبب أذى بدنى. ضحايا اإليسبب اإل
 وهذه قد تكون:يحدث لهن بعض األعراض التى تعقب الحادث 

 لوم النفس والذات -
 عدم التحكم فى العواطف مثل الخوف والغضب والشعور بالذنب والخجل والقلق -

 تغيير المزاج -

 مشاكل فى النوم وأحالم مزعجة -

 مشاكل فى األكل -

 التفكير فى األنتحار أو محاولة األنتحار -

 الشعور  دائما بأنها غير نظيفة -

 اد أسرة الضحية خصوصا شقيقاتها ووالدتهابعض هذه األعراض قد تصيب بقية أفر 
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  وضح للضحية أن ما قد تحس به من اعراض نفسية وعاطفية يكون نتيجة لألذى البدنى
 والنفسى الذى تعرضت له

  اللوم على الضحية.  إلقاءفى العديد من المناطق فى العالم ونتيجة للثقافات المحلية يتم
غتصابها. أكد لها أن ماحدث إا تستحق أن يتم لذا أكد للضحية أنها لم تفعل شيئا يجعله

أو طريقة كالمها أو غير ذلك من  و لبسهاأليس بسببها وأنه لم يحدث نتيجة لسلوكها 
 االسباب.

  شجعها ان تفضى الى شخص تثق أنها تحتاج لرعاية نفسية وعاطفية وضح للضحية .
 و صديقأسرة فراد األأحد ل أبه مث

 إن وجد بالوحدة الصحية التى تعمل بها د النفسىحول الضحية الى قسم االرشا 

  ك شخص تثق فيه لن كان هناا  ليه و إمن تذهب آن كان لديها مكان إأسأل الضحية
من تذهب اليه آن لم يكن لديها مكان إحبها عندما تغادر المؤسسة الصحية. طسيص

 ناقشها فى المكان الذى ستذهب إليه

 ية والعاطفية بالغة مما يجعلعا غير قادرة على صابة النفسفى بعض الحاالت قد تكون اإل
 نشطتها اليومية الطبيعية. فى هذه الحالة يجب التحويل لتقييم حالتها النفسية.أالقيام ب

  

 :أخرى/ المتابعة
  وضح لها أنها تستطيع العودة فى أى وقت تشاء ان كان لديها أسئلة أو اى مشاكل

 أخرى

 تابعة والتقييمشجعها على الحضور خالل أسبوعين للم 

 (: تمثيلية9تمرين رقم  
  سيقوم الميسر بشرح ما يجب عمله فى هذا التمرين

 
 نتقال الى الخطوة التالية من خطوات المعالجة السريريةن ال يمكنك اآل
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 زيارات المتابعة  -الخطوة الثامنة

نه أال إتابعة فى كثير من األحيان قد يطلب الكادر الطبى المعالج من الضحية الحضور للم
من المحتمل أال تحضر الضحية أو قد ال تتمكن من الحضور للمتابعة. لذا يجب التنبه الى أنه 

 ذ قد تكون هى الزيارة الوحيدةإى قدم أقصى خدمة ممكنة فى خالل الزيارة األول
كذلك يجب على الكادر الطبى المعالج أن يتنبه الى أن زيارة المتابعة للضحية التى تم وصف 

تختلف قليال  العوز المناعى البشرىاألدوية المضادة للفيروسات القهقرية بعد التعرض لفيروس 
 الالئى لم توصف لهن هذه العقاقير.عن أولئك 

زيارة المتابعة للضحايا الالتى لم توصف لهن األدوية المضادة للفيروسات القهقرية بعد 
 :العوز المناعى البشرىالتعرض لفيروس 

 :بعة خالل أسبوعينزيارة المتا
  ووضح لها أهمية الحضور الى قسم رعاية  جراء المشورةإن كان هنالك حمل وقم بإقيم

 الحوامل.

  تحقق من أن الضحية قد تناولت كورس كامل من ادوية معالجة األمراض المنقولة
 جنسيا

 ن كانت مصابة بأحد إذا لم توصف لها أدوية لعالج االمراض المنقولة جنسيا قيم إ
مراض المنقولة جنسيا وقم بوصف العالج المناسب وقم بنصحها بالتوجه لخدمات اال
 الطوعى لمرض األيدز. الفحصالنفسى و رشاد اإل

  ن كانت تحتاج لهإقيم حالتها النفسية والعاطفية وحولها للعالج 

 زيارة المتابعة بعد ثالثة أشهر:
 ة. وقم بعمل فحص لمرض قيم أن كانت هنالك أمراض منقولة جنسيا وعالج حسب الحال

 ن لم تكن قد تناولت وقاية من ذلك.إالزهرى 

  ن كان هنالك حمل وحولها لعيادة كشف الحوامل أن كانت حامل.إقيم 

 رشاد النفسى والفحص الطوعى لمرض األيدزقدم النصح بخصوص اإل 

  ن كانت تحتاج لهإقيم حالتها النفسية والعاطفية وحولها للعالج 

 
لهن األدوية المضادة للفيروسات القهقرية بعد التعرض  تللضحايا الالتى وصفزيارة المتابعة 

 :العوز المناعى البشرىلفيروس 
 :زيارة المتابعة خالل أسبوع

 ألدوية المضادة للفيروسات القهقريةلثار الجانبية قيم اآل 
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 يةمن األدوية المضادة للفيروسات القهقر ذا لم تكن قد أستلمتها أصال, أعطها كمية إ 
 ها لمدة ثالثة أسابيع أخرىتكفي

  دوية معالجة األمراض المنقولة أتحقق من أن الضحية قد تناولت كورس كامل من
 جنسيا

  أذا لم توصف لها أدوية لعالج االمراض المنقولة جنسيا قيم أن كانت مصابة بأحد
 االمراض المنقولة جنسيا وقم بوصف العالج المناسب وقم بنصحها بالتوجه لخدمات

 الطوعى لمرض األيدز.النفسى والفحص  األرشاد

  ن كانت تحتاج لهإقيم حالتها النفسية والعاطفية وحولها للعالج 

 بعد ستة أسابيع:زيارة المتابعة 
 .قيم ان كان هنالك حمل وحولها لعيادة كشف الحوامل أن كانت حامل 

 ت مصابة بأحد أذا لم توصف لها أدوية لعالج االمراض المنقولة جنسيا قيم أن كان
االمراض المنقولة جنسيا وقم بوصف العالج المناسب وقم بنصحها بالتوجه لخدمات 

 األرشاد الفحصى والطوعى لمرض األيدز.

 قيم حالتها النفسية والعاطفية وحولها للعالج أن كانت تحتاج له 

 زيارة المتابعة بعد ثالثة أشهر:
  حسب الحالة. وقم بعمل فحص لمرض قيم أن كانت هنالك أمراض منقولة جنسيا وعالج

 ن لم تكن قد تناولت وقاية من ذلك.إالزهرى 

 .قيم ان كان هنالك حمل وحولها لعيادة كشف الحوامل أن كانت حامل 

 قدم النصح بخصوص األرشاد النفسى والفحص الطوعى لمرض األيدز 

 قيم حالتها النفسية والعاطفية وحولها للعالج أن كانت تحتاج له 
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 غتصابرعاية األطفال ضحايا ال-فصل الثالثال

 

يجب غتصاب من األطفال من الجنسين وفى هذه الحالة فى كثير من األحيان يكون ضحايا اإل
 دلة الجنائية.قرار بالموافقة على الكشف وتجميع األو ولى أمر الطفل اإلأعلى أحد الوالدين 

 ك خطورة على حياته.لم يكن هناذا كان ضد رغبة الطفل ما لإيجب عدم القيام بالكشف 
وتحويل  بتدائى قد يوضح بعض المضاعفات الطبية الخطيرة التى تحتاج لتدخل عاجلالكشف اإل

 , مثال لذلك:سريع للمستشفى
 التشنجات .1
 ستفراغ مستمرإ .0

 شخير .3

 فقدان الوعى أو دوخة .1

 عدم المقدرة على األكل  أو الرضاعة( .1

 
 :أن كان هنالك ت تحقق منسنوا 3قل من أطفال عند الكشف على األ

 حمى مرتفعة .1
 نتفاخ اليافوخإ .0

 قنتة فى الصدر .3

 نسحاب الصدر للداخلإ  .1

 / الدقيقة10أو التنفس أكثر من  .1

 

جميع الحاالت المذكورة أعاله تعتبر من عالمات الخطورة التى تحتاج للتحويل السريع 
ألمراض الطفولة قم للمستشفى. إذا كنت قد حضرت الدورة التدريبية فى العالج المتكامل 

بإعطاء الطفل عالجات ما قبل التحويل ثم قم بتحويله. إن لم تكن قد حضرت الدورة 
التدريبية فى العالج المتكامل ألمراض الطفولة تحقق من أن أحد زمالءك قد حضر هذه 

 الدورة من قبل وأطلب منه مساعدتك لوصف عالجات ما قبل التحويل

 
 ه لدو الطفل من وموثوق بآيجب خلق مناخ 
 عرف نفسك  -
 نظر الي الطفل أ -
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 نه االن في مأمنأذكر له أ -

 صدقائه ، ما يحبهأأساله عن الدراسه ،  -

فراد أحد أن الجانى ربما يكون أيجب الحذرعند تحديد من يحضر الكشف تذكر  -
مر الطفل بالخارج عند سؤال أينتظر ولى  نأاالسره( وربما يكون من االفضل 

و من أمر الطفل أن يكون ولى أعند الكشف يفضل  الطفل عما حدث ولكن
 يثق فيه الطفل موجودا .

 ن يكون موجودا.أسال الطفل عن الشخص الذى يجب أدائما 
 :تجهيز الطفل للكشف

 الكشف ءثناأكما للكبار ال بد من وجود شخص يثق فيه الطفل 
 يرغب فى اإلستفسار عنه ى شيأالسؤال عن  شجع الطفل على

 جراء الكشف إمسترخين ويساعدوا على  الب االطفال يكونو بتجهيزجيد أغ –
عطى الطفل مسكن مثل ألم اثناء الكشف لذا أمن المتوقع أن يكون هنالك  –

 نتظر حتى ياتى مفعوله ا  البنادول و 

 جراء الكشف له إال تجبر الطفل على  –

 من المفيد أخذ بعض االلعاب فى اليد لجعل الطفل مشغوال بها –

 جراء الكشف إ
ال أن هناك بعض إجراء الكشف على الكبار. إجراء الكشف بنفس الطريقة التى يتم بها إبقم 

 طفال تتمثل فى:النقاط الخاصة باأل
 تحديد وزن الطفل وطوله وعمره .1
 ن كانت قد حاضت من قبلإسأل البنت أ .0

 مهاتهمأاألطفال الصغار يمكن الكشف عليهم وهم فى حجر  .3

ن تطلب من أعلى ظهره أو على جانبه, تجنب  أكشف على المستقيم والطفل مستلقى .1
ن هذه هى الوضعية التى يستخدمها الجناة عند الطفل أن يضم ركبتيه الى صدره أل

 غتصاب االطفالإ

أفحص غشاء البكارة وذلك بحمل الشفرين الكبيرين من الحافة الخلفية باألصبع الكبير  .1
روح حديثة فى غشاء البكارة جسفل. الحظ وجود أى صبع السبابة ثم أجذب للخارج وألأو 
 و المهبلأ

 يالجن كمية الخاليا المتبقية من غشاء البكارة وحجم فتحة المهبل ال يدالن على اإلإ
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ن كان إدخالها فى المهبل. أنظر إتجنب تحديد حجم فتحة المهبل بعدد االصابع التى يمكن 
ل للبنات الصغيرات بهستخدام منظار الكشف على المإفرازات من المهبل وتجنب إهنالك 

 صابة.لم الشديد واإلنه يسبب األأل
ن كان هنالك شك فى وجود جروح داخل المهبل وفى هذه إستخدام المنظار إيمكن فقط 

 الحالة يتم استخدام المنظار تحت البنج العام.
 عند الكشف على الذكور 

 حليلن كان هنالك افراز من المستقيم او األا  أنظر لوجود جروح فى المستقيم و 
 جراء الكشف على المستقيم لألوالد والبنات.إقم ب

 سجل أى جروح أو تمزق فى المستقيم.
 مساك.يضا من عالمات اإلأالتوسع فى فتحة الشرج قد يدل على االيالج ولكن قد يكون 

 تجنب الفحص باألصبع لفتحة الشرج.
 الكشف على الطفل القلق

 ليه لذا يعطى الطفل القلق:البد أن يكون الطفل هادئا حتى يتم الكشف ع
 ملغ(  10ملغ/كجم  أقصاه يعطى  0.11ديازبام بالفم  -
 أو
 بروميزاثين هيدروكلورايت  فنرجان( شراب بالفم -

o ملغ 00-11سنوات يعطى   1- يوم من عمر 

o  ملغ 01-00سنوات يعطى  10-1من عمر 
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 المالحق -الفصل الثالث

__________________________________________________________ 

 أستمارة األقرار بالموافقة على أجراء الكشف الطبى (1ملحق رقم )
___________________________________________________________ 
من المهم الحصول على موافقة ضحايا االغتصاب  او ولى االمر فى حالدة األطفدال( قبدل أجدراء 

 الكشف الطبى.
لومات كافية عالقرار بذلك تأتى من أن الضحية أو ولى األمر سستوفر لديه مأن أهمية الموافقة وا

 عن الحالة مما يمكنه من أتخاذ القرار المناسب.
 على الكادر الصحى أن يقوم بتوفير المعلومات التالية فى لغة مفهومة للضحية:

  السدؤال عدن ماهى األشياء التى سيتم السؤال عنها عند أخذ التاريخ المرضى ولمداذا سديتم
 هذه األشياء

 الكشف الطبى الذى سيتم على جسد الضحية 

 عضاء التناسلية والشرجالكشف على األ 

 ن الكشف على جسد الضحية سيراعى الخصوصية وكرامة الضحيةإ 

  جراء الكشف عندما تستلقى الضحية على سرير الكشفإسيتم 

 بددى وأثندداء الكشددف ثندداء الكشددف الطأجسددم الضددحية  ولمددس سدديقوم الكددادر الطبددى بتحسددس
 على االعضاء التناسلية والشرج

  أثناء الكشف على االعضاء التناسلية والشرج سترقد الضحية بصورة تمكن الكدادر الطبدى
 المعالج من رؤية االعضاء التناسلية

 ذ قدد يددتم أخدذ هدذه العينددات إخدذ العيندات للفحددص يتطلدب لمدس جسددم الضدحية أن عمليدة إ
ضدافة لتجميددع عينددات مددن الجسدم مثددل شددعر الددرأس وشددعر إل مدن الشددرج أو الفددم أو المهبدد

فدددرازات المهبدددل والددددم والسدددوائل واللعددداب. أيضدددا ربمدددا يدددتم أخدددذ مالبدددس الضدددحية ا  العاندددة و 
ذ قدد إن العيندات التدى يدتم جمعهدا قدد ال تفحدص جميعهدا محليدا إكعينات. وضح للضحية 

 ال تتوفر هذه الخدمات فى المنطقة أو األقليم

  قع أو تبصم على أستمارة األقرارن تو أعليها 

ن المعلومدات التدى ذكرتهدا سديتم تحويلهددا إذا قدررت أن ترفدع شدكوى قانونيدة فدإأخبرهدا أنده فقدط 
 قرارللجهات المختصة مع اإل
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 قرارستمارة الإنموذج 
 أسم الوحدة الصحية:................................................................

كددادر الصددحى: بعددد تددوفير المعلومددات المددذكورة فددى الصددفحة السددابقة قددم بقددراءة كددل مددذكرة لل
أن تدرفض جدزء أو كدل  امحتويات هدذه األسدتمارة للضدحية أو المرافدق ووضدح لهدا أنده بامكانهد

ن توقددع أو تبصددم بوجددود شدداهد يقددوم كددذلك بددالتوقيع أطلددب منهددا أاألشددياء المددذكورة. بعددد ذلددك 
 على شهادته.

 
............................. أسددم الضددحية( أقددر بددأننى قددد فوضددت الوحدددة الصددحية أنا:.....

 المذكورة أعاله للقيام بالتالى  أشر على الصندوق المناسب(
 نعم                ال                                                                

 
 الكشف الطبى -
    سلية والشرجالكشف على االعضاء التنا -

 جمع العينات مثل سوائل الجسم والمالبس -

 والشعر واالظافر المتقطعة وعينات الدم والصور 

 توفير أدلة ومعلومات طبية للشرطة والمحكمة -

 فيما يختص بحالتى علما بأن هذه المعلومات ستكون 
 محصورة فى نتائج الكشف وأى معلومات أخرى 
 ةتتوفر أثناء زيارات المتابع 

 أعرف تماما أنه يمكننى رفض أى جزء من الكشف ال ارغب فيهأنا
 التوقيع:.................................................
 التاريخ:................................................

 توقيع الشاهد:.......................................... 
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_________________________________________________________ 
 نموذج استمارة أخذ التاريخ المرضى -(0حق رقم  مل 4.2

________________________________________________________ 
 سرى                                                 الشفرة:

 العنف الجنسى -أستمارة التاريخ المرضى والكشف الطبى
 المعلومات العامة/1

 األسم )ثالثى(
 العنوان
 العمر تاريخ الميالد الجنس

 المدرسة أسم ولى األمر -فى حالة الطفل
 / الحادث2

 الوقت تاريخ الحادث
 وصف الحادث )حسب عبارات  الضحية(

 
 وصف النوع وموقعه على الجسد ال نعم العنف الجسدى

النوع)ضرب,عض,جذب الشعر 
 أخرى

   

    م قيدأستخدا
    أستخدام سالح

    أستخدام كحول أو مخدرات
غير  ال نعم أيالج

 متأكد
)فم, مهبل,  وصف الموقع

 شرج, ونوع الجسم(

     ذكر
     أصبع

     أخرى/ حدد
غير  ال نعم 

 متأكد
وصف الموقع )فم, مهبل, 

 شرج, ونوع الجسم(

     قذف
     تم أستخدام عازل
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 فل/طفلة أسال كذلك عن:أذا كان الضحية ط

 هل حدث ذلك من قبل................................................. -

 متى حدث ذلك أول مرة............................................... -
 متى حدث ذلك أخر مرة.............................................. -

 ....................................من قام بها العمل.................. -

 هل ما زال هذا الشخص يهدد الضحية................................. -

 هل حدث نزف من المهبل............................................. -

 هل حدث نزف من الشرج............................................. -

 عند المشى...................................هل يوجد/ كان هنالك الم  -

 هل هنالك مشاكل فى التبول........................................... -

 هل هنالك ألم عند البراز.............................................. -

 هل توجد أفرازات.................................................... -

 راض او عالمات أخرى........................................اى أع -
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 :المرضىالتأريخ  /3

بعدددددددددد الحدددددددددادث, هدددددددددل قامدددددددددت 
 الضحية بالتى؟

بعددددددددددد الحددددددددددادث, هددددددددددل قامددددددددددت  ال نعم
 الضحية بالتى؟

 ال نعم

   مضمضة الفم   االستفراغ
   تغيير المالبس   التبول
   افةاألستحمام او النظ   التبرز
   أستخدام ضمادات   السواك

 هل كانت الضحية قبل الحادث تستخدم أى من وسائل تنظيم األسرة التالية
  تعقيم  لولب  حبوب
  أخرى  عازل  حقن

  الدورة الشهرية والتاريخ التوالدى

هل كانت لدديها دورة عندد حددوث االغتصداب  تاريخ أخر دورة يوم/شهر/سنة
 نعم        ال

 عدد أسابيع الحمل _____أسبوع عالمات الحمل نعم            ال
 التاريخ التوالدى

 المشاكل الصحية الحالية
 هل الضحية مختونة وما نوع الختان

 
 الحساسية تجاه األدوية وغيره

 
 األدوية التى تتناولها حاليا

 التعليق غير معروف غير مطعمة مطعمة حاال التطعيم
     التتانوس

وبدددددددددددددددددداء الكبددددددددددددددددددد 
 الفيروسى ب

    

 غير معروفة معروفة حالة األيدز
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 / الكشف الطبى4
 

 الشكل العام  المالبس, الشعر(
 

 الحالة النفسية  هادئة, تبكى, قلقة, متعاونة, مكتئبة, أخرى(
 

درجددة البلددوغ  قبددل مرحلددة البلددوغ, فددى  الطول الوزن
 مرحلة البلوغ, بالغة(

 ل التنفس:معد ضغط الدم النبض
 درجة الحرارة:

أوصدددف بأنتظدددام ودون علدددى الرسدددومات التوضددديحية المرفقدددة لجسدددم االنسدددان بالتحديدددد موقدددع كدددل 
الجروح والخدوش وغيرها. سجل النوع, الحجم, اللون, الشكل, وغيرها. ألتزم بوصف ماوجدته فقط 

 وال تعدل أى شى
 الرأس والوجه

 
 الفم واألنف

 العيون واألذنين
 

 الرقبة

 الصدر
 

 الظهر

 البطن
 

 األرداف

 اليدين والكفين
 

 األرجل والقدمين

 
 
 
 
 



 مسودة -المعالجة السريرية لألغتصاب

 10 

 
 / الكشف على االعضاء التناسلية والشرج5

 الشرج غشاء البكارة الفرج/الصفن
 

الكشدددددف باليددددددين علدددددى الشدددددرج  عنق الرحم المهبل/ الذكر
 والمهبل
 ر األم(ضع المريض  منبطح, على الجنب, يضم الركبة الى الصدر, على حج

 الكشف المهبلى
 

 الكشف على الشرج

 / الفحوصات التى أجريت6
 النتيجة فحصتم أرسلت للمعمل النوع والموقع

   
   
 / االدلة التى جمعت7

 جمعت بواسطة/ التاريخ أرسلت الى.../حفظت النوع والموقع
   
   
 / العالجات التى وصفت8

 النوع/ التعليق ال نعم العالج
الوقايةةةةة مةةةةن األمةةةةراض المنقولةةةةة معالجةةةةة/ 

 جنسيا
   

    وسائل منع الحمل الحرج
    عالج الجروح

    الوقاية من التتانوس )الكزاز(
    التطعيم من وباء الكبد الفيروسى )ب(

األدويددددة المضددددادة للفيروسددددات القهقريددددة بعددددد  
 التعرض لفيروس العوز المناعى البشرى

   

    أخرى
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 فسى/ التحويل/ المتابعة/ األرشاد الن9

 الحالة النفسية العامة
 

 هل ترغب الضحية فى فتح بالغ جنائى  أو قامت بذلك فعال(
 نعم             ال

 
 الضحية لديها مكان امن تذهب اليه

 نعم              ال
 هل معها مرافق او سيرافقها شخص

 نعم                ال
 هل تم أرشاد نفسى

 
 حتاج لمتابعةهل ت

 مواعيد الزيارة القادمة
 

 أسم الكادر الذى قام بالكشف/ وأخذ المعلومات.........................................
 الوظيفة..............................................................................

 خ.....................................التوقيع...................................التاري
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___________________________________________________________ 
 (3ملحق رقم )

__________________________________________________________ 
 بروتوكول الوقاية ومعالجة األمراض المنقولة جنسيا:

 العالج المرض
ملغ بالفم جرعة واحدة  ال يعطى                        100روفلوكساسين              سب السيالن

 للحوامل(
 أو

 ملغ جرعة واحدة 100سيفكسيم                         
 أو

 ملغ بالعضل جرعة واحدة 101سيفترايكسون                
 (دة  ال يعطى للحواملجم بالفم جرعة واح 1أزيثروميسين               الكالميديا

 أو
 أيام 1ملغ بالفم, مرتين يوميا لمدة  100دوكسى سايكلين             

   ال يعطى للحوامل(
الكالميدددددددديا أثندددددددداء 

 الحمل
 أيام 1مرات يوميا لمدة  1ملغ بالفم  100أرثروميسين               

 أو
 أيام 1مرات يوميا لمدة  3ملغ بالفم  100أموكسيسلسن               

 مليون وحدة دولية بالعضل جرعة واحدة 0,1بنزاثين بنزايل بنسلين       الزهرى
  يعطى كجرعتين فى موقعين منفصلين(                          

الزهددددرى فددددى حالددددة 
الحساسدددددددددددية مدددددددددددن 

 البنسلين

 يوم  11ملغ بالفم مرتين يوميا لمدة  100دوكسى سايكلين            
 مضاد الحيوى يعطى كذلك لعالج الكالميديا( تذكر أن هذا ال

الزهددددرى فددددى حالددددة 
الحمدددددددددل اذا كدددددددددان 
هنددددددددداك حساسدددددددددية 

 للبنسلين

 يوم 11مرات يوميا لمدة  1ملغ بالفم  100أرثروميسين               
  تذكر أن هذا المضاد الحيوى يعطى كذلك لعالج الكالميديا(

 10عة واحدة أو جرعتين منفصلتين بينهما جم بالفم, جر 0المترونيدازول      الترايكوموناس
 ساعة  ال يعطى فى الثالوث األول للحمل(
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___________________________________________________________ 

 معالجة االمراض المنقولة جنسيا عند األطفال: (:1ملحق رقم  
__________________________________________________________ 

 
 العالج الوزن أو العمر لمرضا

ملغ بالعضل جرعة     101سيفترايكسون                 كجم 11> السيالن
 واحدة 
 أو

ملغ/كجم بالعضل  ال  10سبكتينوميسين                
 جم(0تتجاوز الجرعة 

 جرعة واحدة    .        
 أشهر( 1أو أذا كان <
وزن الجسم ملغ/كجم من  1سيفكسيم                   

 تعطى بالفم جرعة واحدة
 عالج حسب بروتوكول المعالجة للبالغين كجم 11<

   
 ملغ/كجم بالفم جرعة واحدة  00أزيثروميسين               كجم 11> الكالميديا

 أو
ملغ/كجم   10أرثروميسين                 يوميا يعطى 

 جم( 0بالفم  ال تتجاوز الجرعة 
 ت تقسم الربعة جرعا 

 أيام 1فى اليوم ويستمر العالج لمدة  
 كجم 11<

ولكددددن العمددددر أقددددل 
 سنة 10من 

 1مرات يوميا لمدة 1ملغ بالفم  100أرثروميسين        
 أيام
 أو

 جرام بالفم, جرعة واحدة 1أزيثروميسين       
 عالج حسب بروتوكول المعالجة للبالغين سنة <
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 الزهرى
 

الف وحدة دولية/ كجم  10       بنزاثين بنزايل بنسلين  
 بالعضل جرعة واحدة

 مليون وحدة دولية( 0.1 ال تتجاوز الجرعة  
 

ملغ/كجم بالفم يوميا  ال  10اريثروميسين               الزهرى فى الحساسية للبنسلين
 جم( تقسم0تتجاوز الجرعة 

 يوم 11الى أربعة جرعات لمدة  
 

 أيام 1مرات يوميا لمدة  3ملغ/كجم بالفم ,  1ازول       المترونيد > سنة الترايكوموناس
 عالج حسب بروتوكول المعالجة للبالغين سنة <
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___________________________________________________________ 
    للطفل نموذج الشهادة الطبية                  أ  -(5ملحق رقم: )

______________________________                      _____________________________                                 
 

  

 أنا الموقع أدناه )أسم الكادر الصحى المعالج(.......................................................

 ..................................الوظيفة...............................................................

 فى هذا اليوم وفى هذا الوقت:....................................................................... 

.......................................................................................................... 

 قمت بالكشف على الطفل المذكور أدناه وبطلب من................................أشهد بأننى قد 

........................................................................................................ 

 ..........................ولى أمر الطفل..............................................................

 ....................المولود بتاريخ.....................................................................

 .....................وعنوانه............................................................................

 ..........ما حدث له, ذكر لى )نفس عبارات الطفل(....................خالل سؤالى للطفل عن 

............................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 ...................................خالل أجتماعى مع ولى أمر الطفل وضح لى....................

.......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 هذا الطفل لديه العالمات التالية.....................................................................

....................................................................................................... 

 الكشف العام :

 سلوك الطفل: )منهك: منهك, منزعج, هادىء, خائف , يبكى, صامت ,أخرى(

........................................................................................................... 

رجة, شددة األصدابة واالصدابات السدابقة ان الكشف الطبى ) وضح بالتفصيل األصابة, الموقع, الد

 وجدت(:...........................................................................................................

........................................................................................................ 

 عند الكشف على األعضاء التناسلية )عالمات تدل على أيالج, أحمرار أو جرح(:..............
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....................................................................................................... 

 ....................................عند الكشف على الشرج:..............................................

........................................................................................................ 

 أى كشف أخر تم والعينات التى جمعت :...........................................................

......................................................................................................... 

 ذكر أن عدم وجود أصابة ال يعنى عدم حدوث أعتداء جنسى(ت)

 الشهادة حررت فى هذا اليوم وتم تسليمها ل)أسم الشخص وعالقته بالطفل(

......................................................................................................... 

 توقيع الكادر الصحى المعالج...........................................................................
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___________________________________________________________ 
   بالغيننموذج الشهادة الطبية لل                  ب-( 5ملحق رقم: )

                                                      ___________________________________________________________ 
 

  

 أنا الموقع أدناه )أسم الكادر الصحى المعالج(.......................................................

 .................................................................................................الوظيفة

 فى هذا اليوم وفى هذا الوقت:....................................................................... 

.......................................................................................................... 

 بالكشف على .......................................... قد قمت وبناء على طلبه/طلبها أشهد بأننى

........................................................................................................ 

 تاريخ.........................................................................................المولود ب

 وعنوانه.................................................................................................

 )الوقت,اليوم, الشهر, السنة( وقد أعلن/ اعلنت لى أنه /أنهاضحية ألعتداء جنسى حدث بتاريخ

............................................................................................................ 

 .......................................................المكان الذى تم فيه االعتداء....................

 ..........................................اسطة )شخص معروف أو غير معروفوتم االعتداء بو

 الضحية المذكور/ المذكورة أعاله لديه العالمات التالية:

 الكشف العام :

 : )منهك: منهك, منزعج, هادىء, خائف , يبكى, صامت ,أخرى(الضحية سلوك

........................................................................................................... 

الكشف الطبى ) وضح بالتفصيل األصابة, الموقع, الدرجة, شددة األصدابة واالصدابات السدابقة ان 

 وجدت(:...........................................................................................................

........................................................................................................ 

 عند الكشف على األعضاء التناسلية )عالمات تدل على أيالج, أحمرار أو جرح(:..............

....................................................................................................... 

 عند الكشف على الشرج:..................................................................................

........................................................................................................ 

 تم والعينات التى جمعت :...........................................................أى كشف أخر 
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......................................................................................................... 

 .........................قيم أن كان هنالك خطورة حدوث حمل:...................................

 ذكر أن عدم وجود أصابة ال يعنى عدم حدوث أعتداء جنسى(ت)

 (الضحيةالشهادة حررت فى هذا اليوم وتم تسليمها ل)أسم 

......................................................................................................... 

 المعالج........................................................................... توقيع الكادر الصحى

 


