
الحق يف الصحة 
الجنسية و االنجابية

يف النظام الصحي يف 
إيوسكادي



إن أحد املبادئ األساسية للنظام الصحي يف إيوسكادي 
خدمات  إىل  والولوج  الصحية  الرعاية  شمولية  هو 
األشخاص.  بني  فعلية  إطارمساواة  يف  املتاحة  الرعاية 
عىل وجه الخصوص، يتمتع جميع االشخاص املهاجرين، 
قانونية  غري  أو  قانونية  إقامة  وضعية  يف  كانوا  سواء 
الصحية  الحقوق  بنفس  ال(،  أم  إقامة  بطاقة  )لديهم 

التي يتمتع بها األشخاص اآلخرين.

تم تضمني هذا املبدأ يف »اإلعالن حول حقوق وواجبات 
األفراد يف إطارالنظام الصحي إليوسكادي« والذي، من 

بني أمور أخرى متعددة، يحتوي عىل:

حقوق خاصة متعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية:

يتمتع املرىض ومستعميل النظام الصحي يف إيوسكادي فيام يتعلق 
بالصحة الجنسية واإلنجابية، بالحقوق التالية:

•  الحصول عىل الرعاية والرتبية الجنسية املناسبتني طوال مراحل 
الحياة املختلفة، والتي تشمل الحصول عىل املعلومات واالستشارة 

الالزمة بشأن األمراض املنقولة جنسياً، وأساليب تنظيم األرسة، 
اإلنجاب )الطبي أو الطبيعي(، االنهاء الطوعي للحمل، وكذلك 

معلومات متعلقة مبرحلة إنقطاع العادة الشهرية أو املرحلة ما 
بعدها.

•  الحصول عىل رعاية صحية طوال فرتة مسار الحمل، الوالدة و 
النفاس.

•  املشاركة النشيطة للمرأة بصفتها فاعلة رئسية فيام يخص الحمل 
والوالدة وتقديم إختياراتها بشأن الوالدة يف املركز الصحي، مبا يف 

ذلك رفض تلك العمليات التي ميكن تجنبها دون املساس بصحتها 
أو بصحة الطفل/ة مثل: العمليات املصممة حرصيًا لترسيع أو 

تأخري املخاض، إستعامل املسكنات، الحقنة الرشجية، الحالقة، بضع 
الفرج، واملوضع أثناء مرحلة التمدد والتسليم، إلخ.

•  تواجد و صحبة الرشيك أوالشخص املوثوق به أثناء اإلقامة يف 
املستشفى، قبل، خالل وبعد الوالدة، إذا كان ذلك ممكن.

•  أن يكون املولود/ة بجانب األم أثناء إقامتها يف املستشفى، و كذلك 
عندما تحرض الحًقا إىل أي مركز أو مصلحة صحية.

•  تلقي املعلومات و التكوين فيام يخص الرضاعة الطبيعية بهدف 
تعزيز استخدامها يف تغذية الرضيع، مع احرتام حرية اختيار األم.

•  مامرسة الحق يف إرضاع األبناء و البنات يف أي مكان عمومي.
•  الولوج إىل تقنيات املساعدة عىل اإلنجاب يف ظل ظروف متساوية، 

بناء عىل إرشاد طبي ويف حالة تلبية كافة الرشوط لذلك.
•  الحصول عىل املعلومات واالستشارة للقيام باالجهاض الطوعي يف 
ظل الرشوط واملتطلبات املقررة قانونًيا، مع ضامن أقىص رسعة، 

األمان و الرسية طوال املسار.

باإلضافة إىل ذلك، من أجل مامرسة جميع هذه الحقوق، سيتم احرتام 
وجهات النظرالثقافية املتنوعة والخاصة بكل شخص، دون أي متييز 
عىل أساس السن، األصل العرقي، االثني أو القومي، الهوية و امليول 

الجنيس، املعتقدات أو األيديولوجيات، الوضع االجتامعي واالقتصادي، 
القدرة الوظيفية، إلخ.

سيتم أيًضا احرتام الطرق املختلفة للحياة الجنسية و سيكون هناك 
الحق يف تلقي الدعم و التوجيه لتحقيق حياة جنسية كاملة.

لتلقي املعلومات و / أو التكوين و / أو الرعاية

 ميكنك التوجه إىل:

ç طبيبك او طبيبتك يف مركزك الصحي

ç  القابلة يف مراكز رعاية املرأة وذلك بدون حاجة 
إىل موعد مسبق.


