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االنجابية  الصحةم خدمات كجزء من االهتمام التي توليه بصحة المرأة ضمن مشاريعها وتحديدًا النساء الحوامل واللواتي هن في سن اإلنجاب، تقوم منظمة هيفي بتقيد

العناية ما بعد  ضمن كافة مراكزها الصحية بصورة منتظمة و من خالل كادر كفوء من الطبيبات و الممرضات. تشمل هذه الخدمات على العناية ما قبل الوالدة،

. و في يعية وأيضا توفير األدوية المقوية الالزمةالوالدة وخدمات تنظيم األسرة وتمتد لتشمل أيضا إجراء فحص سرطان الثدي، التثقيف حول وتشجيع الرضاعة الطب

لبرنامج، ة الالزمة لسبيل انجاح برنامع رعاية الحوامل، كرست منظمة هيفي جزءا من الدعم المقدم ضمن أقسام المختبر والصيدلية لغرض توفير الفحوصات واالدوي

 حوامل و في كافة مراحل الحمل.و شمل ذلك ايضا فحصوات السونار الذي كان لديه أهمية قصوى للنساء ال

ة وفيما يلي إحصاءات خدمات رعايمباشرمن منظمة هيفي في العديد من المراكز، و ايضا بالتعاون مع شركاء اخرين في البعض منها، المشروع يتم تنفيذه بدعم 

 2021الصحة اإلنجابية المقدمة ضمن مشاريع هيفي خالل العام 

 المشروع                                

 2بيرسفي المجموع
 باجد

 كنداال

مراكز سنجار 

)حردان،كوالت، 

القادسية، العروبة، 

 حطين، شرف الدين(

 2كبرتو  اشتي روانكه بوزان جمشكو
حسن 

 U2شام 
 الخدمة مام رش شاريا 1بيرسفى

 عدد استشارات النسائية والتوليد 8185 13386 7552 1634 9838 8123 9706 1355 6451 2732 131 1012 8514

 عدد خدمات الرعاية ما قبل الوالدة 1285 1930 1832 561 2179 5855 2659 449 1018 793 24 290 1821

 عدد خدمات الرعاية ما بعد الوالدة 207 119 253 33 309 601 584 338 170 711 12 57 439

324 35 30 326 194 178 1707 307 558 7 981 48 440 
عدد األمهات اللواتى أخذن نصائح 

 للرضاعة الطبيعية الصحيحة

315 3 1 28 78 161 161 11 1030 1 62 7 1412 
عدد النسائي الواتي خضعن لفحص 

 الكشف المبكر عن سرطان الثدي

 عدد خدمات تنظيم األسرة 229 2 467 132 14 1037 334 193 132 3 16 53 335

1152 63 18 1241 442 341 1181 2211 1474 196 327 1467 807 
عدد طبقات حبوب فوليك أسيد تم 

 توزيعها

1760 134 15 2070 825 472 1421 2601 2411 262 742 5094 2938 
عدد طبقات حبوب فيروفوليك تم 

 توزيعها

 

 




