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واقع الصحة اإلنجابیة في دولة الكویت 

)أفضل الممارسات في مجال الصحة اإلنجابیة (

اجتماع حول اإلسالم و الصحة اإلنجابیة 



ا�حتو�ات

مقدمة

اإلنجابيةال�حة�شأنالعامليةالتوجهات.

اإلنجابيةال�حةلدعمالكو�تدولةتقدمهاال�يا�خدمات.

الكو�تدولة��للمرأةال�حيةالرعاية.

الكو�تدولة��للمرأةاإلنجابيةبال�حةاملرتبطةا�حيو�ةاملؤشرات.



ماذا تعني الصحة اإلنجابیة؟

 
ً
أن يكون الرجال و�شمل أيضا

د والنساء ع�� علٍم بوسائل تحدي

لفة �سل آمنة وفعالة وميسورة الت�
ومقبولة

وأن يكونوا قادر�ن ع�� اإلنجاب 
ة ولد��م حر�ة اختيار توقيت وكيفي

القيام بذلك

درة الناس ع�� ا�حصول ع�� حياة 
ُ
ق

ة وأك��  اجنسية مسؤولة وُمرِضيَّ
ً
أمان

أكيد وتطبيق برامج التثقيف الص�� للت
ع�� أن ا�حصول ع�� ف��ة حمل ووالدة 

آمن�ن توفر لألزواج أفضل فرصة 
ل�حصول ع�� طفل سليم

وكذلك ا�حصول ع�� خدمات 
الرعاية ال�حية املناسبة للطب 

ا�جن��ي واإلنجا�ي



التوجھات العالمیة بشأن الصحة اإلنجابیة

ويشمل ذلك التحديات ال�ي 

يواجهها الناس �� أوقات 

يم مختلفة من حيا��م مثل تنظ

األسرة

ا لصندوق األمم املتحد
ً

ة وفق

ية للس�ان فإن ال�حة اإلنجاب

 
ً
 عمي�� أي عمر تؤثر تأث��ا

ً
ع�� قا

ا 
ً

�حة الفرد الحق

ينب�� النظر إ�� ال�حة 

ا تؤثر اإلنجابية كن�ج حيا�ي أل��

ع�� �ل من الرجال والنساء من

الطفولة إ�� سن الشيخوخة

ولتحقيق مستوى أفضل 

لل�حة اإلنجابية البد من 

إشراك الرجل واملرأة بالقرار 

اإلنجا�ي لألسرة

والت�خيص املبكر وعالج 

أمراض ال�حة اإلنجابية

وا�خدمات ال�ي تمنع األمراض

ال ال�ي تنتقل عن طر�ق االتص

ا�جن��ي



وهو مسؤولية ا�جميع �� �افة املراحل العمر�ة

 لتنظيم األسرة فقط، وانما مفهوم ال�حة اإلنجابية أشمل من ذلك
ً
و�� ليست مرادفا

مام النساء تقديم هذه املفاهيم ل�ل من الشباب والشابات �� عمر مبكر فال�حة اإلنجابية لم �عد من اهت
امل��وجات وهن �� سن اإلنجاب فقط



دولة الكویت
الفحص الدوري لألطفال والفحص املرح��1)

.للمدارس وفحص قبل الزواج 

.رعاية ا�حامل من خالل عيادات ا�حوامل 2)

د الفحص الدوري وفحص ما �ع( عيادات املرأة 3)
) .الوالدة



الفحص الدوري لألطفال والفحص المرحلي للمدارس وفحص قبل الزواج) 1(

للزواجاةالفتتهیئأن�جبحیثاإلناثلدىوخاصةالمبكرةاألعمارفيیبدأاإلنجابیةالصحة�مفهوماالهتمامبدا�ة
.الزواج�عدفقطولیسوالبلوغالطفولةمرحلةفيواإلنجاب

إلى�حتاجلجسمفاالتغذ�ةوسوءالنموكنقصلألطفالالدوري الفحصعیادهفيللمشاكلوالتنبهجیدةصحیةرعا�ةتأمین
ناقصيفالأطإنجابخطرإلىمعرضاتالنموالناقصاتوالفتیاتالسلیمالنموعلىتساعد�افیةطاقةلتأمینمتكاملغذاء
.وزن 

عواملعلىوالتعرفالجنسینمنالطلبةفحص�شملوالذي)والثانوي اإلعداديقبل(المدارسلطلبةالمرحليالفحص
سنمشاكلنعالمبكروالكشفوالنفسيالجسديوتطورهمنموهمسالمةعلىللتعرفاالكلینیكيوالفحصعندهماالختطار
األمراضعضببو�صابتهمخلوهممنوالتأكدللطلبةالمرضيالتار�خعلىالتعرف.مشكلةأيلحلالمبكروالتدخلالمراهقة

فعندومیایاألنسولینمادةأخذإلىو�حتاجون األطفال�صیبالذيالسكري داءمثلاالنجابیةالصحةعلىتؤثرقدالتي
ور�ةالمر الحوادثنتیجةأوالوالدةمنذالبدنیةاإلعاقاتمالحظة.الجنینلحما�ةالعالجمتا�عةفيالدقةمنالبدالحمل
عنالكشف.ألطفالاو�نجابالزوجیةالحیاةعلىتؤثرللسیداتو�دنیةنفسیةمشاكلفيتتسببإعاقاتعنهاینتجقدوالتي
.والمخدراتالكحولیاتوتعاطيالتدخینمثلاالنجابیةالصحةعلىسلباتؤثرقدالتياالجتماعیةالعادات�عض



رعایة الحامل من خالل عیادات الحوامل) 2(

لضمانالحملفترةأثناءالصحیةالمراكزفيالحاملمتا�عة
�شملو والبولالدمتحالیل(الفحصو�شملوالجنین،األمسالمه
لونزا،واألنفالتیتانوستطعیمالجنسیة،األمراض�عضتحالیل
فوق الاألشعةوعملالطبیعيلإلرضاعاألمتهیئةأسنان،فحص

.)الجنینسالمهمنللتأكدالصوتیة



الفحص الدوري وفحص ما ( عیادات المرأة ) 3(
:)بعد الوالدة

سیةوالجنالجسد�ةالصحةمنالتأكدالمرأة صحةعیادةفيیتم
حالیلالتو�عضاإلكلینیكيالفحصخاللمنللمرأة والنفسیة

المبكروالتدخلللمرأة الالزمالدعموتقد�ماألمرلزماذاالمختبر�ة
بوسائلارةاالستشوتقد�مالتثقیف،یتم�ما.صحیةمشكلةأيلحل

.األسرةتنظیم



ة�كافالكو�تدولةفيالمرأةتتمتع
دمتقوالتي�الدولة،الصحیةالخدمات
خدماتالخصوصوجهوعلى�المجان،

متساهوقد.األولیةالصحیةالرعا�ة
جازإنفيمباشرة�صورةالخدماتتلك

أهدافمنالثالثللهدفالكو�تدولة
وهو،2030المستدامةالتنمیة

عیش�أنماطالجمیعتمتعضمان"
."اراألعمجمیعفيو�الرفاهیةصحیة

في دولة الكویتللمرأةالصحیةالرعایة



ت املؤشرات ا�حيو�ة املرتبطة بال�حة اإلنجابية  للمرأة �� دولة الكو�

2017 2016 2015 2014 2013 املؤشر 

13.3 13.6 14.2 15.2 15.1 معدل املواليد ا�خام

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 معدل الوفيات ا�خام

11.8 12.1 12.6 13.7 13.6 معدل الز�ادة الطبيعية

7.0 7.6 7.7 7.4 7.6

أقل من  (معدل وفيات الرضع 
)سنھ 

4.7 4.6 4.8 5.1 4.8 معدل وفيات املواليد املبكر

2.2 3.0 2.9 2.3 2.8 معدل وفيات املواليد املتأخر

3.9 3.7 6.8 7.0 5.9 معدل املواليد املو�ى

6.9 6.7 9.9 10.1 9.1 معدل وفيات ما حول الوالدة

8.2 9.3 9.0 8.8 9.2

/  معدل وفيات ما دون ا�خامسة 
مولود ��1000

1.5 1.7 1.6 1.7 1.7

/  معدل وفيات ما دون ا�خامسة 
من الس�ان دون ا�خامسة100



ت املؤشرات ا�حيو�ة املرتبطة بال�حة اإلنجابية  للمرأة �� دولة الكو�

2017 2016 2015 2014 2013 املؤشر 

5.1 3.4 8.4 11.4 6.7 �سبة وفيات األمومة

3 2 5 7 4 عدد وفيات األمومة

0 0 0 0 3 �و��ي

3 2 5 7 1 �و��يغ��

1.8 1.7 1.8 1.7 1.8 معدل ا�خصو�ة الك�� للمرأة

0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 ةمعدل الت�اثر اإلجما�� للمرأ

80.9 80.8 79.6 79.4 79.1
متوسط العمر املأمول عند 

الوالدة 

وزارة ال�حة-2017التقر�ر الص�� السنوي 



2017-2013تحليل للمؤشرات ا�حيو�ة للمرأة  خالل الف��ة من 

التكاثرمعدلماعداالمؤشراتمعظمفي)2013(األساسسنةعنانخفضتانهاتبین2017و2013عامیینبینالحیو�ةالمؤشرات�مقارنة
.)81(إلى)79(منارتفعالذيالوالدةعندالمأمولالعمرومتوسط)0.9(إلى)0.8(منارتفعالذيللمرأةاإلجمالي

13.3(إلى)15.1(منأحیاءالموالیدمعدلفيانخفاض(.

بنسبةسنه20منأقلالعمر�ةالفئهفيحدوثاوأقل%36بنسبةسنه34-30العمر�ةالفئهفياألمهاتبینأعلىموتىالموالیدنسبة
0.9%

خصو�ةاألكثرهنعاما29-25بینأعمارهمتراوحتالالتياألمهاتأنتبینالنوعيالخصو�ةمعدلبتحلیل.

سنمادون األطفالأوالرضعاألطفالوفیاتسواء)2017-2013(الفترةخاللالطفولةوفیاتمعدالتانخفاضفيإ�جابيتطورحدوث
منمولود1000لكلالخامسةدون األطفالوفیاتمعدلو�ذلك،7.0إلى7.6من)سنةمنأقل(األطفالوفیاتمعدلانخفضحیثالخامسة،

.2017عام)5.1(إلى2013عام)6.7(مناألمومةوفیاتمعدلانخفاضنتیجةوذلكالسا�قة،الفترةنفسخالل8.2إلى9.2

عدمفي�بیراً دماتقإحرازفيمباشرة�صورةالخدماتتلكساهمتوقد�المجان،تقدموالتي�الدولة،الصحیةالخدمات�كافةالكو�تیةالمرأةتمتع
.2015,2016,2017لألعواماإلطالقعلىاألمومةوفیاتحاالتوجود

،بینالموالیدمعـدلأنالمستدامةالتنمیةأهدافتنفیذمجالفيالمحرزالتقدم�شأن2019للعامالكو�تلدولةالطوعيالتقر�روأوضحهذا
.التواليعلىسنة15و14و10عمرمنالبالغاتالمراهقاتبینفیما5.97و0.02إلىوصل2016و2012عاميبینالمراهقات



معدالت الموالید بین المراھقات ومجموعة الفئات العمریة من الشباب : جدول
)أنثى1000لكل (

)19-15(الفئة العمر�ة  )14-10(الفئة العمر�ة  السنة

7.23 0.05 2014

7.09 0.03 2015

5.97 0.02 2016

اإلدارة املركز�ة لإلحصاء



)القطاع الحكومي(المؤشرات المرتبطة بالصحة اإلنجابیة لدولة الكویت : جدول

2016 2017 2018 2019 المؤشر
9082 8288 7893 8020 عدد عملیات الوالدة تحت

إشراف طبي حكومي
104335 132049 107395 113416 عدد الز�ارات للعیادات 

التخصصیة المرتبیطة
�الصحة اإلنجابیة 

11459 11308 30349 31994 عدد الز�ارات لحوادث 
الوالدة

اإلدارة املركز�ة لإلحصاء
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