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االستبيان املعين بعدم التمييز ضد املراة
فيما يتعلق باحلق يف الصحة والسالمة
 .1منع التمييز بني اجلنسني يف التمتع باحلق يف الصحة والسالمة:

-

لقد أقر النظام األساسي للدولة مبددأ املسدأواة بدني املدطانينني عيعدا ون زييدز
بني ذكر وأنثى مبا يف ذلك حق اإلنتفاع باخلددما الصدحيةو وينتفدع الرجدا
والنساء على حد سطاء باخلدما الصحية لقاء رسطم رمزيةو ويستثنى من هده
الرسطم الرمزية ذوي الدخل احملدو و احلطامل واملنتفعدا مدن خددما املباعددة
بني الطال ا و واألنيفا يف سن التحصيني.

-

كما انضمت السلطنة إلتفاقية حقطق الطفل عدام  1996واتفاقيدة القضداء علدى
عيددع أاد ا التمييددز ضددد املددرأة يف عددام  2005و ومت تشد يل جلددان ونينيددة مددن
خمتلف اجلها املعنية مبستطيا عالية ملتابعة تنفيه هه اإلتفاقيا .

-

يتم تقديم اخلدما الصحية املتعلقة باحلمل والطال ة والنفاس يف خمتلف أحناء
السلطنة من خال مؤسسا الرعاية الصدحية األوليدة والد يبلدع عدد ها ()196
مؤسسددة يددحية .ويددتم حلطيددل احلدداال الد حلتدداص للرعايددة الت صيصددية إىل
املستشفيا املرجعية املنتشرة يف عيع احناء السلطنة .حيث حافظت السدلطنة
على نسبة تغطية عاليدة بالرعايدة الصدحية للمدراة يف فد ة احلمدل والد بلغدت
 %99و ونسبة الطال ا حلت ااراف نييب . %98

-

يف عام  2009مت ا خا خدمة ال شف عن فريوس نقص املناعة امل تسبة (اإليدز)
لدى النساء احلطامدل يف عيدع املؤسسدا الصدحية التابعدة لدطزارة الصدحة حيدث
جاء هه املبا رة ضمن األهداف العامة خلدما رعاية األمطمة والطفطلة ال
تهدف إىل خفض الطفيدا واملراضدة لددى األمهدا واألنيفدا مدن خدال ال شدف
املب ر عن فريوس مرض اإليدز لدى األم احلامل والبدء بعالجهدا والدهي سديؤ ي
ال حما من حلسني يدحتها مدن ناحيدة ومدن ناحيدة أخدرى يقلدل مدن احتمدا
انتقدا الفددريوس إىل املطلددط إىل نسددض ضدةيلة إذا مددا مت اذدداذ التدددابري الالزمددة يف
الطقت املناسض.
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-

يتم تقديم عيع اخلدما الصحية للنسداء العمانيدا الريفيدا مثدل النسداء يف
املدن من خال املؤسسا الصحية األولية املزو ة بأسرة للطال ة وال بلع عدد ها
( )96مركزاً بنهاية 2013م و ويدتم احالدة احلداال الد حلتداص للرعايدة الصدحية
الثانطية للمستشفيا يف املدن.

-

يدددتم تقدددديم اخلددددما الصدددحية للنسددداء الغدددري حدددامال للننسدددية العمانيدددة
واملتزوجا من عمانيني باجملانو كما تقطم الدولة بت فل العالص لغري العمانيا
العامال يف القطاع احل دطميو أمدا العدامال يف القطداع اخلداف فيت فدل يداحض
العمل بنفقا العالص من خال التامني الصحي.

-

يتم تقديم عد من الداام التطعطيدة للرعايدة الصدحية أ نداء فد ة احلمدل ومدا
بعدها وال يتم تنفيهها يف اخل املؤسسا الصحية واجملتمع.

-

تقدم خددما املباعددة بدني الدطال ا باجملدان جلميدع العمانيدا والحلتداص املدرأة
ألخه مطافقة الزوص قبل احلصدط علدى هده اخلددما و ويدتم تقدديم التثقيدف
واملشددطرة يف عيددا ا رعايددة احلامددل وأجنحددة الددطال ة وعيددا ا املباعدددة بددني
الطال ا .

-

تقدم خدمة املشطرة يف است دام وسيلة املباعدة بني الطال ا للمدرأة أو الرجدل أو
كليهما من قبل كطا ر نيبية مدربة يف مؤسسا الرعاية الصحية األولية.

-

مي ن للمراة املطافقة والتطقيع على اجراء أي من التدخالا اجلراجيدة أو غريهدا
لنفسددهاو ويشد ط فقددق مطافقددة الددزوص يف حالددة اجددراء عمليددة ربددق األنابيددض أو
استصأ الرحم.

-

تقطم الطزارة بتقديم خدما الفحص ما قبدل الدزواص وتقدديم املشدطرة للمقدبلني
على الزواص لتننض انتقا األمراض الطرا ية من جيل ألخر.

-

ومن خال برنام الصحة املدرسية يتم اجراء فحدص النظدر والسدمع والفحدص
اإلكليني ي جلميع أجهزة اجلسم وتقييم النطق واحلالدة العقليدة عامدة لطلبدة
املدارس من اجلنسني منه الصف األو و ويستمر فريق الصحة املدرسية بتدقديم
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هه اخلدما على مراحل راسية خمتلفة ويتم أيضا مدن خدال هدها الاندام
متابعة وتقديم التحصينا الالزمة للطلبة.

-

كفدددل قدددانطن رعايدددة وتأهيدددل املعددداقني باملرسدددطم السدددلطاني رقددم ()2008/63
وكفلت املدا ة ( )5احلقدطق الصدحية للمعداقني .وتشدار وزارة الصدحة اجلهدا
املعنيددة األخددرى يف السددعي لت فدديض عددد اإليددابا الدد تددؤ ي إىل اإلعاقددة
وكددهلك يف ذفيددف املعاندداة ال د يقاسددي منهددا املصددابطن بهددا وذلددك مددن خددال
اخلدما ال تقدمها الطزارة للمطانيننيو وتقدم هه اخلدما لإلناث والهكطر
على حد سطاء ون زيزووتنقسم اخلدما ال تقدم يف هها القطاع إىل خدما
وقائيددة وعالجيددة وتأهيليددة .كمددا يددتم تقددديم اخلدددما الصددحية األخددرى
للمعاقني من ذكر أو أنثى على حد سطاء مثل األا اف األسطياء.

-

ولتلبية احتياجا املرأة يف الف ة ال تعقض سن اإلجناب قامدت وزارة الصدحة يف
عام 2010م بالبدء بتنفيه برنام تقديم اخلدما الصحية للمرأة يف سدن األمدان
وما حطله وذلك على مستطى الرعايدة الصدحية األوليدة واملستشدفيا  .ولقدد مت
تدددريض ال ددطا ر امل تصددة مددن أنيبدداء ويفرضددا يف مراكددز الرعايددة الصددحية
األولية لتقديم هه اخلدما وخصطياً فيما خيص املشدطرة والتثقيدف الصدحي
حط أعراض وعالمدا سدن االمدان ومدا حطلده حيدث مت إعددا الددليل الدطنيين
الددهي يطضددي ليددة تقددديم اخلدمددة علددى مسددتطى الرعايددة الصددحية األوليددة
والثانطيةو مع تهيةدة هده املؤسسدا عميدع مدا حلتاجده لتقددم هده اخلددما
مثل عقاقري اهلرمطنا التعطيضية ال تقدم من قبدل نيبيبدا مت صصدا يف
هها اجملا يف عيع مستشفيا السلطنة.

-

تسددتهدف وزراة الصددحة اددرسة النسدداء والرجددا علددى حددد سددطاء بالعديددد مددن
الاام الطقائية مثل الاندام الدطنيين فافحدص وانيمدةنف حيدث يدتم اسدتهداف
عيع املطانينني فطق سن األربعني مبنمطعة من الفحطيا لل شف املب ر عن
امراض ارتفاع ضغق الدم و اء الس ري والسمنة واعتالال اجلهاز البدطلي حيدث
تقدم هه اخلدما يف مراكز الرعاية الصحية األولية اسدتنا ا إىل ليدل عمدل
ونيين مت إعدا هلها الغرض والهي يطضدي ليدة التعامدل مدع احلداال امل تشدفة
وكيفية التعامل معها.
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-

تقدم اخلدما الصحية للنساء املعرضا لإلساءة يف مؤسسدا الرعايدة الصدحيةو
ويتم التبليع عن حاال اإلسداءة ضدد األنيفدا و راسدتها بالتعدأون مدع الدطزارا
واجلها املعنية األخرىو حيث مت تشد يل (جلدان اايدة الطفدل) يف احملافظدا
برئاسة وزارة التنمية اإلجتماعيدة وعضدطية يفثلدي عدن اجلهدا املعنيدة والد
منها وزارة الصحة.

التططر يف مؤارا يحة األمها :
 .1تشري بيانا وزارة الصحة إىل زيا ة تطقع احلياة لالناث  76.2سنة يف عام  2010إىل
 78.5سنة يف عام .2014
 .2لقد اخنفض معد وفيا األمها من  61.7ل ل  100.000مطلط حي يف عدام 2008
إىل  18.3ل ل  100.000مطلط حي يف عام .2014
 .3لقد اخنفضت نسبة فقر الدم لدى احلطامل املسنال مدن  %27.9يف عدام  2010إىل
 %27.1يف عام .2013
 .2تش يص أو جه التمييز احملتملة بني اجلنسدني يف الطاقدع يف لدا الصدحة والسدالمة
وم افحتها:

-

لقد اقر النظام األساسي للدولة مبددأ املسدأواة بدني املدطانينني عيعدا ون زييدز
بني ذكر وأنثى مبا يف ذلك حق اإلنتفاع باخلدما الصحية

-

لقد يدر قانطن الطفل مبطجض املرسطم السلطاني رقم ( ) 2014 /22وال قضدت
الفقددرة (هددد) مددن املددا ة ( )15بددأن علددى أجهددزة الدولددة اذدداذ كافددة التدددابري
واإلجددراءا الطقائيددة والعالجيددة الالزمددة لتقددديم الرعايددة الصددحية املناسددبة
لألمها قبل الطال ة وبعدها.

-

قامت وزارة الصحة بإعدا مسط ة لقدانطن الصدحة العامدة والدهي تضدمن فصدل
عن يحة األم والطفل.
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-

بالتعاو ن مدع خدااء مدن منظمدة الصدحة العامليدة ويدندوق األمدم للسد ان مت يف
( )2011تقييم برنام التقصي عن وفيا األمها ويف عام 2012و مت عمل تقيديم
اامل للاام واخلدما اخلاية بصحة املرأةو وجداري حاليدا تطبيدق مدا جداء يف
تطيييا التقييم.

 .3حلديد املمارسا السليمة يف هها اجملا :

-

إعدا راسة اس اتينية خايدة بصدحة املدرأة والطفدل بالتعدأون مدع القطاعدا
املعنية و تضمنت الاام واملؤادرا والتحدديا احلاليدةو وبنداء عليهدا مت إعددا
اس اتينية خاية بصحة املرأة على مدى ورة حياتهداو تضدمنت دالث أهدداف
وهي :القضاء على وفيا األمها وحديثي الطال ة ال مي ن تفا يهداو وحلسدني
جط ة اخلدما الصحيةو وخلق بيةة معززة لصحة النساء واألنيفا

-

تدددريض العدداملني يف عيددا ا يددحة احلامددل وعيددا ا املباعدددة بددني الددطال ا يف
مؤسسا الرعاية الصحية األولية على خدمة املشطرة وتقديم النصدائي الطبيدة
والتطعطية.

-

تدددريض العدداملني الصددحيني يف مؤسسددا الرعايددة األوليددة للتعامددل مددع حدداال
االساءة.

-

رفع الطعي اجملتمعي من خال تطفري املطا التثقيفية وتقدديم الداام التطعطيدة
يف املؤسسا الصحية واجملتمع علدى مفهدطم الصدحة االجنابيدة واهميدة اسدت دام
وسائل املباعدة خلفض األاا عالية اخلططرة وتفا ي املضاعفا يف املسدتقبل.
وتقدم املثقفا الصحيا بالتعأون مع لمطعا عم اجملتمع العديد مدن هده
االنشطة.

-

قامت وزارة الصحة بإعدا ليل للدراسا واألحباث ذا األولطية والهي تضدمن
فصدل خدداف بصدحة املددرأة والطفدل تضددمن قائمدة الدراسددا ذا األولطيدة الد
سيتم تنفيهها من قبل وزارة الصحة يف لا يحة املرأة والطفل.
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