
 الفحص الطبي قبل الزواج

 
يدخل الفرد مرحلة جديدة يف بناء العالقات  يعترب الزواج حدث مهم يف حياة الفرد فهو يعمل على بناء األسرة ومن خالله

أسرة سعيدة  لبناء, والصحية ويضمن وقاية الطرفني والذرية من األمراض الوراثية واملعدية  العاطفية واالجتماعية األسرية
  .مستقرة تؤدي وظائفها بنجاح

احلياة والعديد من املشاكل النفسية واالجتماعية  إصابة أحد أفراد األسرة بأمراض وراثية أو معدية يؤدي إىل تعكر صفوإن 
 .االختالطات الطبية وانعكاسها على املريض واألسرة واجملتمع واالقتصادية ناهيك عن

 
 :تعريف الزواج الصحي

 
واجلنسية واالجتماعية والشرعية بهدف تكوين  هو حالة من التوافق واالنسجام بني الزوجني من النواحي الصحية والنفسية

 .وسعداء أسرة سليمة واجناب أبناء أصحاء
 

 :تعريف الفحص قبل الزواج
 

فقر الدم املنجلي ) أمراض الدم الوراثية هو اجراء الفحص للمقبلني على الزواج ملعرفة وجود اإلصابة لصفة بعض
إعطاء  وذلك بغرض"( اإليدز"نقص املناعة املكتسب / ج ,االلتهاب الكبدي الفريوسي ب) وبعض األمراض العدية( والثالسيميا

الزواج أو األبناء يف املستقبل وإعطاء اخليارات والبدائل  املشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك األمراض للطرف األخر يف
 .أجل مساعدتهما على التخطيط ألسرة سليمة صحيا يبني منأمام اخلط

 
 :الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج

 
  :يعترب برنامج الزواج الصحي برناجمًا وطنيًا جمتمعيًا توعويًا وقائيًا بهدف

x ج /التهاب الكبد ب)وبعض األمراض املعدية( املنجلي-الثالسيميا )احلد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية
 .  ) اإليدز)ونقص املناعة املكتسب 

x التقليل من األعباء املالية الناجتة عن عالج املصابني على األسرة واجملتمع . 
x الضغط على املؤسسات الصحية وبنوك الدم تقليل . 
x جتنب املشاكل االجتماعية والنفسية لألسر اليت يعاني أطفاهلا. 
x رفع احلرج الذي لدى البعض يف طلب هذا الفحص. 
x نشر الوعي مبفهوم الزواج الصحي الشامل. 
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