نظام التقييم
تم تجميع االجبة في النتيج اإلجمالي لكل مركز ،على أساس األةعاد الرئيسي بهي :الخصبصي بالنظاف باستدام الخدمات
 ،بالحساسي تجاه الجندر ،بخدمات التبعي الجنسي  .تم احتساب نتيج الخصبصي على  ،01من خالل االجاة على 4
أسئل  )0( .بجبد غرف اختةار متخصص لفيربس نقص المناع الةشري (درج =  ،)3بغرف الفحص الطةي (درج = )2
 ،بغرف المشبرة (درج  ، )3بغرف انتظار مشترك (درج =  .)2ةلغ متبسط النتيج اإلجمالي لهذا الةرنامج 01 / 2.2
للمراكز التي ت ّم رصدها في هذه الدراس .
تم احتساب درج النظاف عةر  6أسئل  ،كل سؤال نقطتين )0( :ارتداء القفازات )2( ،مسحات الكحبل )3( ،تغيير اإلةر)4( ،
ص للتخلص من القمام الطةي  .في المجمل ،كانت
استخدام قلم اإلةرة )5( ،استخدام إةرة بخز ب( )6استخدام مستبعةات خا ّ
النتيج اإلجمالي للنظاف في هذه العين عالي بهي .1.0
االستدام كان لها ةعدا هاما لتقييم قدرة المراكز على ضمان مستبى عال من المؤهالت الالزم للمبارد الةشري باحتياجات
المبظفين  ،بتقييم مدى قدرتها على الحفاظ على جبدة عالي لخدماتها .تقييم االستدام كان مؤلّف من  6اسئل  ،العالم
القصبى  :01تدريب المب ّ
ظفين للقيام ةفحص فيربس نقص المناع (درج التقييم =  ،)2المبظفبن حاملبن شهادات متعلّق
متطبعين (درج
ةالمبضبع (درج =  ،)2متطلةات خلفي طةي للمبظفين (درج =  ،)2تقييم دبري (درج =  ،)2بجبد
ّ
يعرفبن عن انفسهم في ةدء الجلس (درج =  .)0التقييم المتبسّط االجمالي لالستدام هب .0 /2.5
=  )0باذا كان المبظفبن ّ
تم احتساب الحساسي تجاه الجندرعةر الخدمات عن طريق تجميع الخدمات المتخصص بالبعي لالحتياجات الخاص للفئات
االكثر عرض في كل مركز .تم تصنيف التقييم على مجمبع  04نقط  ،بهي البدّي مع افراد مجتمع الميم (درج التقييم =
 ، )2بمعرف احتياجات مجتمع الميم (درج =  ، )2بمعرف احتياجات النساء اللباتي يمارسن الجنس مع نساء (درج = )2
 ،بالخدمات المتخصص لمجتمع الميم (درج =  ، )2ما إذا كان المركز يسأل عن الهبي الجندريّ (درج التقييم =  ، )2بما
إذا كان يسأل عن الجنس عند البالدة (درج التقييم =  ، )2بما إذا كان مجتمع الميم ممثل في فريق العمل (الدرج = .)2
كانت درج الحساسي تجاه الجندر ةشكل حاد هي األدنى في العين  ، 04 / 6.6 ،مما يشير إلى الحاج الماس إلى زيادة
البعي ةخصبصي احتياجات مجتمع الميم في الصح الجنسي .
يتمثل الةعد األخير من محتبى التبعي في الممارسات الجنسيّ  ،بتصبره على أساس مجمبع  04نقط  ،بفقا لةنبد االستةيان
التالي  :السؤال عن ( )0السلبكيات  /الممارسات الجنسي (درج =  )2( ،)2نبع الممارسات الجنسيّ (درج =  )3( ،)2آخر
لقاء جنسي مع ّرض للخطر (درج =  )4( ،)2عدد الشركاء الجنسيين ( درج =  )5( ، )2الهبي الجندريّ للشركاء
الجنسيين (درج =  )6( ،)2الحمل غير المرغبب ةه  /غير المخطط له (درج =  ،)2ب ( )2استخدام احد اساليب تحديد
النسل (درج =  .)2هذا الةعد كان متبسط درجاته اإلجمالي .04 / 01.5

