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  .مجيع احلقوق حمفوظة
يات املستخدمة يف هذه املنشورة، وطريقة عرض املواد الواردة فيها، ال تعبر عن رأي األمانة العامة ملنظمـة     التسمإن  

الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن حتديد                    
اخلرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامـل   وتشكِّل اخلطوط املنقوطة على     . حدودها أو ختومها  

  .عليها
كما أن ذكر شركات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعين أن هذه الشركات أو اجلهـات معتمـدة، أو        

ا عدا اخلطأ والسهو، وفيم. موصى ا من قبل منظمة الصحة العاملية، تفضيالً هلا على سواها مما مياثلها ومل يرِد ذكره            
  .متيز أمساء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط حتتها
غري أن .  للتحقُّق من املعلومات اليت حتتويها هذه املنشورة      املعقولةوقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات        

 ومن مث تقع على القارئ وحـده   .هذه املادة املنشورة جيري توزيعها دون أي ضمان من أي نوع، صراحةً أو ضمناً             
وال تتحمل منظمة الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية عمـا يترتـب علـى     . مسؤولية تفسري املادة واستخدامها   

  .استخدامها من أضرار
وميكن احلصول على منشورات منظمة الصحة العاملية من وحدة التوزيع واملبيعات، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة               

؛ 2535 2670 202+: هاتف رقـم (، مصر 11371، مدينة نصر، القاهرة (7608). ب. لشرق املتوسط، صالعاملية 
علماً بأن طلبات احلـصول  ). int.who.emro@PAM: ؛ عنوان الربيد اإللكتروين+202 6702 2492 :فاكس رقم

ملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، جزئياً أو كليـاً،           على اإلذن باستنساخ أو ترمجة منشورات ا      
سواء كان ذلك ألغراض بيعها أو توزيعها توزيعاً غري جتاري، ينبغي توجيهها إىل املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط،                 

  .  int.who.emro@WAP: الربيد اإللكتروين: على العنوان املذكور أعاله
  

  طُبع يف املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط ، بالقاهرة 
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  1ة المأمونللوالدةالتخطیط 
  

  التعلمالغرض من 
  :ذه الدورة هو متكني املتدرب منالغرض من ه
 ؛ عند الوالدةاهرةالرعاية املأمهية وجود عند التخطيط للوالدة املأمونة،   أن يدرك، §
 ، احلمـل  ات فتر خالل ،رأة والوليد للم ، املناسب لطلب الرعاية   أن يعرف األسلوب   §

 وما بعد الوضع؛ ،والوضع
 بغية  ،ملضاعفاتا والتعامل مع    ، املختلفة يف التخطيط للتوليد املأمون     العواملتفهم  أن ي  §

 ؛ا وأُسرللحاملتقدمي العون 
 ، احلمـل  ة فتر خالل ، وعالمات اخلطر على األم ووليدها     ،يز عالمات املخاض  أن مي  §

 ضع؛ وما بعد الو،والوضع
 . وطوارئ التوليد، الوضع الطبيعيحاالتيف  ،ناقش دور اتمع يف دعم األسرةأن ي §
 

  المتوقعةالنتائج 
  :ما يلياملتدربني سيكون مبقدور بعد إمتام هذه الدورة 

  يف التخطيط للوالدة املأمونة؛، وأسرهن،دعم النساء احلوامل §
طلـب   دف،  ي للمضاعفات التصد و املأمونة للتخطيط للوالدة    ، دعم جمتمعي  توفري §

 السلوك املناسب لطلب الرعاية؛واتباع  ،ة عند الوضعاهرالرعاية امل
 ،  والوضع، احلملة فترخالل ، بعالمات اخلطر على األم ووليدها،زيادة معرفة اتمع §

 وما بعد الوضع؛
 اليت حتول دون طلب الرعايـة مـن         العوائقحول   ، اتمع مناقشة اجلهات املعنية يف    §

 ؛ريف الوالدة املاهرينمش
 .العوائق لتحديد هذه ، مع جمموعات خمتلفة من اتمع،العمل §
 

                                         
: بناء املهاراتكتيب " يف نشرة منظمة الصحة العاملية 8 و7صيغت هذه الدورة على غرار الدورتني  1

  ).معطيات غري منشورة(، "نصائح حول صحة األم والوليد
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  منھجیة التدریب
 املطالعـة،  : هـي ، واملتطوعني الصحينيمندويب األحياء لتدريب  ، التدريب املستخدمة  وسائل

  :هي ،واملواد الالزمة لتنفيذ الدورات التدريبية. واملناقشة يف جمموعات، ومتثيل األدوار
  واملتطوعني الصحيني؛ملندويب األحياء ،”املبادرات اتمعية“كتيب  §
  قالبة؛لوحة §
 ؛ أي منهمايف حال توافر رأسي أو جهاز متعدد الوسائط جهاز عرض  §
يف رعايـة احلمـل      ،األساسيةاملمارسات   من دليل    ،صفحات املعلومات واإلرشاد   §

 ؛والوالدة وما بعد الوالدة والولدان
 .ط للوالدة املأمونةبطاقة التخطي §
 

  لدورة التدریبیةالخاصة بجلسات ا الخطة – 1جدول 
  املواد املطلوبة  الوقت  املنهجية  النشاط
  املقدمة 

  تقدمي املشاركني
  االغراضعرض 

   قالبة ألهداف الدورةلوحة   دقيقة30  

عند  مشرف ماهر إىل  احلاجة  
  الوالدة

  ختطيطوأقالم قالبة   لوحة     دقيقة30  مناقشة مجاعية

التخطيط للوالدة املأمونـة    
  التصدي للمضاعفاتو

  وأقالم ختطيطلوحة قالبة     دقيقة60   يف جمموعاتالعمل
التـصدي  بطاقة التخطيط للوالدة املأمونـة و     

  للمضاعفات
        استراحة

عالمات اخلطر خالل فتـرة     
  وعالمات املخاض احلمل

  ط وأقالم ختطيلوحة قالبة     دقيقة60  العمل يف جمموعات
 قائمة وعالمات اخلطر خالل فتـرة احلمـل       

  وعالمات املخاض
 ملندويب األحياء  ،”املبادرات اتمعية “كتيب  

  واملتطوعني الصحيني
دعــم التخطــيط للــوالدة 

  املأمونة
  توجيهات للمناقشة بني األزواج   دقيقة60  العمل يف أزواج

        استراحة
  ثيل األدواردليل مت   دقيقة60  متثيل األدوار  متثيل األدوار

التـصدي  بطاقة التخطيط للوالدة املأمونـة و     
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  للمضاعفات
متثيل دور التحـضري خلطـة    

  الوالدة
     دقيقة60  متثيل األدوار

ــدعم اتمعــي حــشد  ال
  للتخطيط للوالدة املأمونة

  وأقالم ختطيطلوحة قالبة     دقيقة50  ة مجاعيجلسة

     دقائق10  مناقشات مجاعية  اخلطوات التالية
  

  ) دقیقة30(عند الوالدة  مشرف ماھرإلى اجة الح
 يف مجيع حـاالت     مشرف ماهر  توصي بوجود    ،أن منظمة الصحة العاملية    ،اشرح للمشاركني 

وحبـسب  . مضاعفاتعند وجود    اإلحالة أو   ، بغية تقدمي الرعاية املأمونة للمخاض الطبيعي      ،الوالدة
و والقابلـة   و الطبيبة   كالطبيب  هين صحي،   م"هو   املشرف املاهر تعريف منظمة الصحة العاملية، فإن      

غـري  ( يف املهارات الالزمة يف تدبري احلمل الطبيعـي          ، الذين أمتوا تعليمهم وتدريبهم املهين     املمرضة
 التدبريقوم بت يفه، وحبسب التعريف،  مباشرةلوضعالتالية ل، والوضع، والفترة )املصحوب مبضاعفات

  .2"دي والولاألم لدى ،مضاعفاتعند وجود  واإلحالة العالجي 
هل تطلـب النـساء     . يف منطقتهم  املشرفني املاهرين  أن يذكروا مجيع     ،اطلب من املشاركني  

وما بعد الوضع؟ ما هي املصاعب اليت جتدها النساء         ، والوضع ، يف فترة احلمل   ، يف الرعاية  نخدما ، 
  . عند الوالدة؟،مشرف ماهرضمان وجود  يف ،وأسرهن

 مـع املـرأة     يتحاورعلى العامل الصحي خالل زيارات ما قبل الوالدة أن          بلِّغ املشاركني أن    
 ، بناًء على احلالة الصحية للمـرأة      ،، حول املكان األفضل للوالدة    مبوافقة املرأة  ،احلامل، ومع أسرا  

مـن  ساعدة  طلب امل  املكان األكثر مالءمة هلم، إال أنه ال بد من           ، وأسرا ،ختتار املرأة و. واحتياجاا
  . أو يف املرفق الصحي، يف مجيع الوالدات، سواء أكانت يف املرتلشرف ماهرم

 يف  مشرف مـاهر   لضمان املساعدة من     ،سبقاملالتخطيط  ب أمهية القيام  بتوضيح   ، الدورة اختم
، ويف حال حـدوث أي      يقوموا باإلعداد والتخطيط   أن   ، وأسرا ،كذلك على املرأة احلامل   . الوالدة

 أو بعد الوضع، فعليهم أن خيططـوا للمكـان الـذي            ، أو الوضع  ،احلمل خالل فترة    ،مضاعفات
  . طلباً للرعاية املناسبة،سيلجؤون إليه

  

                                         
بيان مشترك بني منظمة الصحة العاملية، واالحتاد : الدور احلرج للمشرف املاهر: جعل احلمل أكثر مأمونيةً 2

  ).FIGO) (2004(واالحتاد الدويل لطب التوليد والنسائية ) ICM(الدويل للقابالت 
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  ) دقیقة60 (التصدي للمضاعفاتالتخطیط للوالدة المأمونة و
 هلم دور هام يف تقدمي النصح والعون ، والعاملني الصحينياموعات أن ممثلي ،بين للمشاركني

وميكنهم . واملضاعفات احملتملة  ، يف أثناء الوالدة   مشرف ماهر  طلب مساعدة    بشأن ،ا وأسر ،للمرأة
 يف حال عدم وجود     أمامع العامل الصحي،    األم   يف اتباع اخلطة اليت أعدا       ، وأسرا ،مساعدة املرأة 

  .هذه اخلطة، فإم سيساعدوا على إعداد خطة للوالدة املأمونة
  

  العمل يف جمموعات
  اركني إىل جمموعتنيقسم املشا

  1اموعة 
على امليسر أن   و.  لإلعداد للوالدة  ، وأسرا ، أن حيددوا ما حتتاجه املرأة     ،اطلب من املشاركني  

  :يثري األمور التالية
 مكان الوالدة؛ §
 ؛)إذا كانت الوالدة يف املرتل( يف أثناء الوالدة املشرف املاهر §
 وسائل النقل؛ §
 االعتمادات املالية الضرورية؛ §
 ؛)عدد التجهيزات الالزمة للوالدة(التجهيزات الضرورية  §
 ؛3 الوالدة عندمرافق §
 وباألطفال اآلخرين؛بشئون املرتل  للعنايةشخص داعم  §
 .متربع بالدم املتوافق §

  .ةب قالّلوحةدون مجيع التعليقات على 
  

  2اموعة 
 أو ، لألم،حلاالت الطوارئاد  لإلعد، وأسرا، أن حيددوا ما حتتاجه املرأة،اطلب من املشاركني

  : األمور التاليةإثارةعلى امليسر و. للوليد
 موضع أقرب مرفق صحي؛ §
 وسائل النقل إىل هذا املرفق؛ §

                                         
ميكن أن يكون هذا املرافق زوجها، أو محاا، أو . رافقاً هلا، يدعمها يف أثناء املخاض والوضعختتار املرأة م 3

جيب أن يأخذ الربنامج يف االعتبار، ما إذا كان املرفق الصحي يسمح . صديقةً هلا، أو قابلة مدربة، أو عاملة صحية
  .ير الفوائد املرجوة من ذلكذا اإلجراء، وإال فتناقش إمكانية ذلك مع إدارة املرفق، لتقد
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 االعتمادات املالية الضرورية؛ §
 التجهيزات الضرورية؛ §
 ؛املرافقشخص ال §
 ؛ اآلخريناألطفالباملرتل وبشئون  معنيشخص  §
 .متربع بالدم املتوافق §

  .ةقالبلوحة التعليقات على دون مجيع 
  

 استفسارات أو    لديهما أي  تاسأل اموعتني فيما إذا كان    . تعرض اموعتان ما توصلتا إليه    
 مجيـع   على ،التصدي للمضاعفات  من بطاقة التخطيط للوالدة املأمونة و      ،وزع نسخةً مث  . تعليقات
  ). دقيقة20(راجع مجيع مفردات البطاقة معهم و. املشاركني
 زيارات  خالل ستبدأ   ، أن املناقشة حول البطاقة بالتفصيل     ،، أبلغ املشاركني  ةاجلماعي اجللسةيف  

  : املشاركنيقم بسؤال.  يف املركز الصحي، مع مهين الرعاية الصحية،ما قبل الوالدة
  سيكون معنياً بإعداد اخلطة؟،شخص آخر يف األسرةهل هنالك من  §
  يف مناقشتهن للخطط مع أسرهن؟،هل حتتاج النساء إىل الدعم §
  يف إعداد اخلطة؟، واملتطوعني الصحيني،اموعات ممثلي ،ما هو دور §
  ). دقائق10(
  

  ) دقیقة60 ( وعالمات المخاض الحملأثناءعالمات الخطر 
 اموعـات مثلي  اخلاص مب  ،”املبادرات اتمعية “ يف كتيب    ،اطلب من املشاركني أن ينظروا    

 ؛ احلمـل أثناء وعالمات اخلطر    ؛عالمات املخاض :  األمور التالية  يراجعواأن   و ،نيواملتطوعني الصحي 
  .لوليد بعد الوالدةعلى ا؛ وبعد الوضع؛ وعالمات اخلطر الوضعو

 الـيت ذكـرت   العالماتمن نوع ، جمموعة واحدة لكل    جمموعاتقسم املشاركني إىل مخس     
  :مور التاليةوعلى املشاركني يف كل جمموعة أن يناقشوا األ. أعاله

  يف حتديد العالمات؟، وأسرهن،ما هي املصاعب اليت تتكبدها النساء §
 أو  ،هل هنالك تعبريات حملية تصف أياً منها؟ وهـل هنالـك أي اعتقـادات              §

 طلب الرعاية   حتول دون  ، للتعامل مع عالمات اخلطر    ، أو وسائل حملية   ،تفسريات
 يف الوقت املناسب؟
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هل هنالك عالمـات    ولعالمات الرئيسية؟   ا اتوي أول ا وأسر املرأة ترتبكيف   §
  أكثر من غريها؟، تنذرهم بأن عليهم أن يولوها عناية مستعجلة،معينة

 إذا كانت   عماواسأل اموعات األخرى    . اطلب من كل جمموعة أن تعرض ما توصلت إليه        
  . استفسارات أو تعليقاتا أيلديه

 بشكل ،اوأسراحلامل  لدعم ،تطوعون الصحيون وامل،اموعات ممثلو يفعلهما الذي ميكن أن 
  . يف حتديد العالمات؟،أفضل

  

  ) دقیقة60(دعم التخطیط للوالدة المأمونة 
 ،، علـى املـرأة  التصدي للمضاعفات أنه لدى إعداد خطة للوالدة املأمونة و ،بين للمشاركني 

 بدعمهم  ،واملتطوعون الصحيون  ،اموعاتيقوم ممثلو   و.  أن حتسم بعض خياراا وقراراا     ،وأسرا
هـا   وأي ، حبسب منافع ومميزات كل منـها      ،بينهايف ما    ومن مث املوازنة     ،يف حتديد اخليارات املختلفة   

  ) دقائق5. ( واألسرةطفل، وال،احتياجات املرأةمع وافق تي
  

  تمثیل األدوار
 دور   ميـثال   أن نيواطلب من كل زوج   ". ب"و" أ"اطلب من املشاركني أن جيلسوا يف أزواج        

  :وزودهم باإلرشادات التالية ورقياً. ومندوب حي بني امرأة حامل حوار،
الذهاب إىل مركز صحي    يف   وترغب   ، تعاين من صداع منذ يومني     ،ميثل دور امرأة حامل   " أ"

وهي .  وعليها دفع األجرة،ميكنها الذهاب حبافلة حملية.  ملقابلة عامل صحي، كيلومترات3يبعد عنها 
  .وحدهم يف املرتلطيع أن تترك أطفاهلا ال تست

 يف املصاعب   على النظر  ويساعدها   ، ليتفهم حالتها  ، يسأل املرأة احلامل   ،مندوب حي هو  " ب"
  .املشكالت ذهاا إىل املركز الصحي، ويساعدها على إجياد حلول ممكنة هلذه هلا، لدىاليت قد تظهر 

 للـدور   ما يف كيفية متثيله   ،بضع دقائق ل ا، اإلرشادات، ويفكر  آ أن يقر  ني،اطلب من كل زوج   
  . دقيقة15ر، يف ادومث اطلب منهم أن يقوموا بتمثيل األ. مااملطلوب منه

  :ني التاليالسؤالني مجيعاً، ، اسأل املشاركني،عند االنتهاء من متثيل األدوار
§ دف معرفة حالة " ب"ف كيف تصر"؟"أ 
للمصاعب اليت قد تظهر لـه      املمكنة  يف التفكري باحللول    " أ"مبساعدة  " ب"كيف قام    §

 ) دقيقة30(عند ذهابه إىل املركز الصحي؟ 
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 األسئلة، ويستكشف اخليارات العملية املتنوعة، ويـوازن       بواسطة  ر بسرب املعلومات    يقوم امليس
  . وخيتار األكثر مالءمة،بني حماسن ومساوئ كل حل من احللول

 واسـتحداث بـدائل     ،واستكشاف احللول هلا  قم بتوضيح أمهية األسئلة يف حتديد املصاعب،        
 وأن  ، بتحديد احلل األفضل يف حالتها     ، بنفسها،  املرأة قيام أمهية   ووضح.  ذاته  على الشخص  مرتكزة

  ) دقائق5. (اموعاتذلك ليس من مسؤولية ممثل 
  

  ) دقیقة60(تمثیل األدوار في اإلعداد لخطة والدة 
   دقائق10: التحضري

  دقيقة 20: متثيل األدوار
   دقيقة30: املعلوماتارجتاع 

 تقوم بتحضري وعرض متثيل ، من أربعة مشاركني،جمموعة أوىل: قسم املشاركني إىل جمموعتني  ا
  .املعلومات تراقب متثيل األدوار بغية ارجتاع ، من املشاركني اآلخرين،األدوار، وجمموعة ثانية

  1اموعة 
 مندوب احليمشارك ميثل دور  §
  املرأة احلاملمشارك ميثل دور §
 ملرأة احلاملزوج امشارك ميثل دور  §
 مشارك ميثل دور محاة املرأة احلامل §

 باستعماله لبطاقة ، يف إعداد خطة الوالدة، وأسرا، مبساعدة املرأة احلامل،اموعاتيقوم ممثل 
قرر املرأة ت.  أشهر3بعد املرأة احلامل ستضع محلها  . التصدي للمضاعفات التخطيط للوالدة املأمونة و   

 ، يف املركز الـصحي يوجد.  كيلومتراً من مرتهلا 12أن يكون الوضع يف مركز صحي يقع على بعد          
يـوم   ومن   ، من الثامنة صباحاً حىت الثالثة بعد الظهر       ،داومان يف املركز الصحي   تو. انتماهرقابلتان  
سكنان على  ت ومها    بالتعاقب، ،كونان حتت الطلب  ت ، األخرى األوقاتويف  . اخلميسيوم   إىل   األحد
  . دقائق من املركز الصحي10بعد 

ـ ،التصدي للمضاعفات بطاقة التخطيط للوالدة املأمونة و ،2تستعمل اموعة     ،د كقائمة تفقُّ
  .ملعرفة ما إذا كانت مجيع النقاط قد مت عرضها

وتعلق  الصعوبات اليت واجهتها يف إظهار اخلطة،        1عند انتهاء متثيل األدوار، تعرض اموعة       
  يف   ، قـد سـاعد األسـرة      اموعاتؤاها عن ما إذا كان ممثل        وتعرض ر  ، على احلالة  2اموعة  

  . واحللول الفضلى يف حالتها اخلاصة،استكشاف اخليارات املختلفة
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  ) دقیقة50( الدعم المجتمعي في التخطیط للوالدة المأمونة حشد
وليد، وأمهية دور اآلخرين    ال لصحة األم و   ، حول أمهية بناء دعم جمتمعي     ،حتاور مع املشاركني  

 منـدوبو األحيـاء  يقـوم  و. التصدي للمـضاعفات  يف دعم التخطيط للوالدة املأمونة و،يف اتمع 
 املعلومات الرئيسية حـول صـحة األم        وتقاسم الروابط،   إقامةواملتطوعون الصحيون بدور هام يف      

 أفـراد اتمـع،     ميكن لكافـة  . أفراد اتمع  مع   ، وسبل معاجلتها  ،والوليد، ويناقشون هذه األمور   
 حلول  ، مع طاقم مرفق الرعاية الصحية     ،غري احلكومية، واموعات النسوية، أن يناقشوا      واملنظمات

 باملساعدة  اموعاتكذلك ميكن أن يقوم ممثلو      . خطة ملعاجلتها يقوموا بوضع   أن  ، و املشكالتهذه  
يث يتسىن ألفراد اتمع دعم األسـر يف التعـرف علـى          حب ،علومات عن عالمات اخلطر   امليف نشر   

  .العالمات وطلب الرعاية
 يـوفره نوع الدعم الذي ميكن أن      حول   ،جيروا مفاكرة فيما بينهم    أن   ،اطلب من املشاركني  

يف حالـة  سـواء    تصلهن الرعاية املالئمة، يف الوقت املناسب، ويف منطقتهن،          كي ،لحوامل ل اتمع
 ، أو الوضع  ،ألمهات والولدان، خالل فترة احلمل    اخلاصة با  الطوارئ ت أو يف حاال   الوالدة املأمونة، 
  .أو ما بعد الوضع

الدعم يف  وتقدمي  إجياد حلول للنقل؛    مسألة  الدعم يف   تقدمي  : يقوم امليسر بسرب املعلومات التالية    
 ، وأسـرا ،ةأنع املر اليت مت  ،، مبا فيها التكاليف    الصحية الرعايةخدمات مرفق   معاجلة عوائق استعمال    

 حتديد  علىاملساعدة  و؛  آليات الدعم اتمعي ألية تكاليف يقوم اتمع بتحملها       ومن طلب الرعاية؛    
 .عالمات اخلطر

  . قالبةلوحةاكتب النقاط السابقة على 
) بشرية، مالية، مصادر أخرى   (املصادر املمكنة   أن جيروا مفاكرة حول      ،اطلب من املشاركني  

دون .  اعتماداً على العناصـر الـسابقة  ،وحاالت الطوارئ لدعم الوالدة املأمونة ، اتمع املتوافرة يف 
  . قالبةلوحةالنقاط على 

التـصدي   للتخطيط للوالدة املأمونة و    ، الدعم اتمعي  حشد يف   ،اموعاتناقش دور ممثلي    
  الـدعم  حشد و ،تمعملناقشة هذا املوضوع مع اآلخرين يف ا      عمله  ، وما الذي عليهم     للمضاعفات

  .الالزم
  



10 

  ) دقائق10(الخطوات التالیة 
 ، اخلطوات التاليـة حول تقدمي اقتراحات ،أصبح بإمكان املشاركنيبناًء على املناقشة السابقة،    

 كيفية مساعدة ،وعلى كل مشارك أن يبين    . تقدم يف موضوع التخطيط للوالدة املأمونة     إحراز  دف  
، التـصدي للمـضاعفات    على اإلعداد خلطة من أجل الوالدة املأمونة و        ،النساء احلوامل يف جمتمعه   

 بتحسني التخطيط للوالدة    ،”املبادرات اتمعية “كذلك على املشاركني أن يبينوا كيفية قيام برنامج         
  .التصدي للمضاعفاتاملأمونة و

  .ن القادمني اليت جيب القيام ا خالل الشهري،أهم النشاطاتب  قالبة، الئحةلوحةضع على 
 . يف منطقتك يف املركز الصحياملشتركات بالنساء احلوامل ،قم بوضع الئحة §
التـصدي   لرؤية بطاقة التخطيط للوالدة املأمونـة و       ،قم بالتنسيق مع املركز الصحي     §

 ،الصحيون، إذا وجدت، وأخذ الئحة بالنساء     عاملون   اليت يستعملها ال   ،للمضاعفات
 .التصدي للمضاعفاتط للوالدة املأمونة وعدت هلن بطاقة التخطيالاليت أُ

 تستعمل من قبـل   ،التصدي للمضاعفات إذا كانت بطاقة التخطيط للوالدة املأمونة و       §
 بغية مراجعة بطاقة التخطـيط      ، وأسرهن ،املركز الصحي، فقم بزيارة النساء احلوامل     

 .التصدي للمضاعفاتللوالدة املأمونة و
، قم بزيارة التصدي للمضاعفاتالدة املأمونة ويف حال عدم وجود بطاقة التخطيط للو §

التـصدي   وأسرهن، واستعمل بطاقة التخطيط للـوالدة املأمونـة و         ،النساء احلوامل 
 واملتطـوعني   اموعاتمثلي  اخلاص مب  “املبادرات اتمعية ” من كتيب  للمضاعفات
 .الصحيني

 .سرهن وأ،بعد مرور بعض الوقت، قم مبراجعة البطاقة مع النساء احلوامل §
 حـول التخطـيط     ،ألمور اليت ستناقشها  لتحضري  ال، وقم ب  بإقامة روابط جمتمعية  قم   §

 . وأسرهن، الدعم للنساء احلواملحشد، والتصدي للمضاعفاتللوالدة املأمونة و
 موضع التطبيـق  ،أخرب املشاركني أم خالل شهرين، سيضعون ما تعلموه يف الدورة التدريبية     

كما أم سيحظون بشيء من اإلشـراف       .  والتحديات احملتملة  ، التنفيذ العملي، وسيقومون مبراجعة  
  .والدعم خالل الشهرين القادمني
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  السابق والالحق  االختبار - 1الملحق 
ــل   )أ  ــرأة احلام ــى امل ــذي يتوجــب عل ــا ال ــرا،م ــوالدة؟، وأس ــل ال ــه قب ــر في    أن تفك

  .قم باإلشارة إىل مجيع اإلجابات احملتملة
  املساعدة عند الوالدة؟الذي سيقدمهو املشرف املاهر من  .1
  للوالدة؟ستقصده احلاملأي من املراكز الصحية  .2
 ما هي املواد اليت جيب حتضريها؟ .3
 كيف سيتم نقلها إىل املركز الصحي؟ .4
 هل تتوافر االعتمادات املالية الضرورية؟ .5
 ما هي التجهيزات الضرورية للوالدة؟ .6
 ها يف الوالدة؟مرافقمن سيكون  .7

 اخلطر خالل فترة احلمل؟ما هي عالمات   )ب 
 .قم باإلشارة إىل مجيع اإلجابات احملتملة

 معتاد بشكل غري ، واألرجل، واألصابع،م يف الوجهورت .1
 نزف مهبلي .2
 نوبات ، واتاختالج .3
 ومستمرشديد صداع  .4
 تغيم الرؤية .5
 أسفل البطنشديد أمل  .6
 تنفس سريع أو عِسر .7
 .الفراش النهوض من ندع وضعف شديد ،) درجة مئوية38.5أعلى من (محى  .8
  ساعات6 دون أن يبدأ املخاض يف خالل انفجار الكيس املائي .9

  واملتطوعني الصحيني؟مندويب األحياءما هو دور   )ج 
 .قم باإلشارة إىل مجيع اإلجابات احملتملة

 التصدي للمضاعفات يف مراجعة خطة الوالدة و، وأسرا،تقدمي املساعدة للمرأة احلامل .1
 حول عالمات اخلطرتعزيز املعلومات  .2
  أو للمضاعفات الطارئة،للوالدةعداد إل ل، يف حتديد احللول املختلفة،تقدمي الدعم هلا .3
  يف وضع اخلطة موضع التنفيذ، وأسرا،تقدمي الدعم للمرأة احلامل .4
  إقامة روابط جمتمعية .5
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