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ينبغي أن تشتمل برامج الرعاية الصحية لألمهات والولدان على 
تدخالت رئيسية لتحسني صحة األمهات والولدان وفرص بقائهم على 

قيد احلياة. وتتضمن اجلداول اخلمسة الواردة على الصفحات التالية 
هذه التدخالت الرئيسية التي تقدم من خالل اخلدمات الصحية، 

واألسرة، واملجتمع. 
اجلدول 1 : يوضح التدخالت التي تقدم إلى األم أثناء احلمل 

والوالدة وفي الفترة التالية للوضع وكذلك إلى الوليد بعد الوالدة 
مباشرة. وتتضمن هذه  التدخالت أنشطة هامة وقائية وعالجية 

ومعززة للصحة سواء في احلاضر أو في املستقبل. وتشير عبارة 
الرعاية األساسية الروتينية إلى الرعاية التي ينبغي تقدميها إلى النساء 

والولدان، بينما تعتمد عبارة »الرعاية بحسب احلالة« على أمناط 
األمراض املوجودة في املجتمع. فحاالت بعض النساء والولدان 

املصابني بأمراض ومضاعفات متوسطة الشدة قد تتطلب تقدمي »رعاية 
إضافية«، بينما أولئك املصابون بأمراض ومضاعفات وخيمة، فإن 

حاالتهم تتطلب تقدمي »رعاية متخصصة«. 
اجلدول 2 : يوضح األماكن التي ينبغي تقدمي الرعاية فيها من خالل 
اخلدمات الصحية، والنوعية املطلوبة ملقدمي هذه الرعاية والتدخالت 

واملواد الطبية املوصى بها في كل مستوى من مستويات الرعاية. 
اجلدول 3 : يوضح املمارسات واألنشطة والدعم املطلوب أثناء احلمل 

والوالدة، وذلك من قبل األسرة، واملجتمع، وأماكن العمل. 
اجلدول 4 : يوضح التدخالت األساسية التي تقدم للمرأة قبل احلمل 

وفيما بني فترات احلمل املختلفة.
اجلدول 5 : يتعرض حلاالت احلمل غير املرغوب فيه. 

هناك مزيد من املعلومات عن هذه التدخالت موجودة في الدالئل 
اإلرشادية السريرية للتدبير املتكامل للحمل والوالدة : دليل 

للممارسة األساسية، والتدبير العالجي ملضاعفات احلمل والوالدة : 
دليل للقابالت واألطباء، والتدبير العالجي ملشاكل الولدان : دليل 

لألطباء واملمرضات والقابالت. وهذه الدالئل اإلرشادية متاحة على 
املوقع اإللكتروني التالي: 

www.who.int/making_pregnancy_safer/en.
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رعاية روتينية
)تقدم إلى جميع النساء والولدان(

رعاية إضافية
)تقدم إلى النساء والولدان املصابني 

بأمراض ومضاعفات متوسطة الشدة(

رعاية متخصصة – توليدية ووليدية 
)تقدم إلى النساء والولدان املصابني 

بأمراض ومضاعفات وخيمة(
رعاية احلمل – 

4 زيارات 
أساسية

تأكيد احلمل   •
رصد تقدم احلمل وتقييم معافاة األم  واجلنني  •

اكتشاف أي مشاكل تسبب مضاعفات أثناء   •
الدم، اضطرابات ناجمة   احلمل )مثل: فقر    

ضغط الدم، نزف، سوء مجئ  عن ارتفاع    
اجلنني، حمل متعدد(   

االستجابة للشكاوى األخرى التي يبلغ عنها   •
التمنيع ضد الكزاز، توقي اإلصابة بفقر الدم   •

ومراقبة ذلك )العالج التكميلي باحلديد   
وحمض الفوليك(  

تقدمي املعلومات واملشورة حول الرعاية الذاتية   •
باملنزل، وحول التغذية، وممارسة اجلنس على   

نحو أكثر مأمونية، واإلرضاع من الثدي،   
وتنظيم األسرة، وتعزيز أمناط احلياة الصحية   
التخطيط للوالدة وللطوارئ. تقدمي النصح   •
حول عالمات اخلطر واالستعداد للطوارئ   

التسجيل والتبليغ   •
اختبارات الزهري  •

معاجلة مضاعفات احلمل اخلفيفة واملعتدلة:  •
فقر الدم اخلفيف واملعتدل  -  

عدوى السبيل البولي   -  
العدوى املهبلية  -  

الرعاية التالية لإلجهاض وتنظيم األسرة  •
رعاية املضاعفات الوخيمة قبل اإلحالة إلى   •

املرافق األخرى  
ما قبل االرتعاج  -  

االرتعاج.  -  
النزف   -  

العدوى   -  
اإلجهاض املصحوب مبضاعفات.  -  

دعم النساء ذوات االحتياجات اخلاصة   •
مثل املراهقات والنساء الالتي   

يتعايشن مع العنف  
معاجلة الزهري )املرأة وزوجها(  •

معاجلة مضاعفات احلمل الوخيمة:   •
فقر الدم              -  

مقدمات االرتعاج الوخيم   -  
االرتعاج   -  

النزف   -  
العدوى      -  

املضاعفات الطبية األخرى  -  
معاجلة مضاعفات  •

توفيراالختبارات واملشورة اخلاصة بفيروس بحسب احلالة  •
العوز املناعي البشرى   

املعاجلة الوقائية املتقطعة املضادة للمالريا   •
)IPT( والتشجيع على استخدام   
الناموسيات املعاجلة مببيدات الهوام    

 )ITN(  
طرد الديدان   •

تقييم تشوهات األعضاء التناسلية لإلناث   •
)FGM(  

• توقي سراية فيروس العوز املناعي البشري 
من األم إلى اجلنني عن طريق املعاجلة   

مبضادات الفيروسات  القهقرية وتقدمي   
ع، وتقدمي  املشورة حول تغذية الرضَّ  

النصح حول طريقة الوالدة  
معاجلة حاالت العدوى االنتهازية اخلفيفة   •

واملعتدلة  
معاجلة املالريا غير املصحوبة مبضاعفات   •

معاجلة حاالت العدوى الوخيمة بفيروس   •
العوز املناعي البشري  

معاجلة املالريا املصحوبة مبضاعفات  •

رعاية الوالدة 
)أثناء املخاض والوالدة وبعد الوالدة، 

مباشرة( 
أساسية 

الرعاية أثناء املخاض والوالدة   •
تشخيص املخاض   -  

مراقبة تطور املخاض ومعافاة األم واجلنني      -  
باستخدام مخطط مراقبة الوالدة.   

تقدمي الرعاية الداعمة وتخفيف األلم.   -  
اكتشاف أي مشاكل أو مضاعفات )مثل   -  

حاالت سوء املجئ، الوالدة املطولة أو     
املصحوبة مبضاعفات، ارتفاع ضغط الدم،    

النزف، والعدوى(   
الرعاية أثناء الوالدة والرعاية الفورية   -  

للرضيع عقب الوالدة مباشرة،وابتداء    
اإلرضاع من الثدي.   

إنعاش الوليد   -  
التدبير الفاعل للمرحلة الثالثة من الوالدة.   -  

رعاية األم بعد الوالدة  مباشرة   •
رصد وتقييم معافاة األم، وتوقي حدوث   -  

املضاعفات واكتشافها )مثل ارتفاع ضغط    
الدم وحاالت العدوى، والنزف، وفقر    

الدم(    
معاجلة فقر الدم املعتدل التالي للنزف.  -  
تقدمي املعلومات واملشورة حول الرعاية   -  

الذاتية في املنزل، وحول التغذية، وممارسة    
اجلنس على نحو آمن، والعناية بالثدي    

وتنظيم األسرة    
تقدمي النصح حول عالمات اخلطر     -  

واالستعداد للطوارئ واملتابعة    
التسجيل والتبليغ  •

معاجلة التشوهات واملضاعفات )مثل الوالدة   •
املطولة، واإلخراج بالتخلية، واملجئ   

باملقعدة، وبضع الفرج وإصالح التمزقات   
املهبلية واإلزالة اليدوية للمشيمة(   

معاجلة املضاعفات اخلطيرة قبل اإلحالة   •
للمرافق األخرى )مثل الوالدة املعرقلة،   

والضائقة اجلنينية والوالدة املبتسرة، والنزف   
الوخيم أثناء وعقب الوالدة(   

املعاجلة الطارئة للمضاعفات إذا كانت الوالدة   •
وشيكة  

تقدمي الدعم لألسرة في حالة وفاة األم  •

معاجلة املضاعفات الوخيمة أثناء الوالدة وفي   •
الفترة التالية الوالدة مباشرة، مبا في ذلك    
الوالدة القيصرية، ونقل الدم واستئصال   

الرحم.   
الوالدة املعرقلة   -  

حاالت سوء املجئ   -  
االرتعاج   -  

العدوى الوخيمة   -  
النزف  -  

حتريض املخاض وزيادته  •

إعطاء فيتامني أبحسب احلالة توقي سراية فيروس العوز املناعي البشري من •   •
األم إلى اجلنني باختيار طريقة الوالدة والتوجيه   

واملساندة حول السبيل الذي سيتم اختياره   
لتغذية الطفل  

التدبير العالجي للمضاعفات املتعلقة بتشويه   •
األعضاء التناسلية لإلناث  

اجلدول 1: الرعاية أثناء احلمل والوالدة والنفاس لكل من األم والوليد
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رعاية روتينية
)تقدم إلى جميع النساء والولدان(

رعاية إضافية
)تقدم إلى النساء والولدان املصابني 

بأمراض ومضاعفات متوسطة الشدة(

رعاية متخصصة – توليدية ووليدية 
)تقدم إلى النساء والولدان املصابني 

بأمراض ومضاعفات وخيمة(
رعاية األم أثناء النفاس 

)حتى 6 أسابيع( 
أساسية 

تقييم معافاة األم   •
توقي حدوث املضاعفات واكتشافها )مثل   •

حاالت العدوى والنزف، وفقر الدم(   
توقي اإلصابة بفقر الدم ومراقبة ذلك )العالج   •

التكميلي باحلديد وحمض الفوليك(  
تقدمي املعلومات واملشورة حول التغذية،   •
وممارسة اجلنس على نحو آمن، وتنظيم     

األسرة، وتقدمي بعض وسائل منع احلمل  
تقدمي النصح  عن عالمات اخلطر واالستعداد   •

للطوارئ واملتابعة  
تقدمي وسائل منع احلمل  •

معاجلة بعض املشاكل )مثل فقر الدم اخلفيف   •
واملعتدل، واالكتئاب النفاسي اخلفيف(   

معاجلة بعض املشاكل قبل  اإلحالة إلى املرافق   •
األخرى )مثل النزف الوخيم التالي للوضع   

واإلنتان النفاسي(   

معاجلة جميع املضاعفات   •
فقر الدم الوخيم   -   

النزف الوخيم التالي   للوضع   -  
حاالت العدوى الوخيمة التالية للوضع  -  

االكتئاب الوخيم التالي للوضع   -  
تعقيم اإلناث  •

التشجيع على استخدام الناموسيات املعاجلة    بحسب احلالة  •
مببيدات الهوام  

معاجلة املالريا غير املصحوبة مبضاعفات معاجلة املالريا املصحوبة مبضاعفات•   •

رعاية الولدان 
)عند الوالدة وعقب الوالدة مباشرة( 

أساسية

الترويج لإلرضاع من الثدي ودعمه وتعزيزه   •
رصد وتقييم املعافاة، واكتشاف املضاعفات   •

)التنفس، والعدوى، واالبتسار، ووزن الوالدة   
املنخفض، واإلصابات، والتشوه(   

توقي اإلصابة بالعدوى ومكافحتها، واملساكنة  •
الرعاية العينية   •

تقدمي املعلومات واملشورة حول الرعاية املنزلية   •
واإلرضاع من الثدي، والنظافة الشخصية   

تقدمي النصح حول عالمات اخلطر،   •
واالستعداد للطوارئ واملتابعة   

التمنيع وفقا للدالئل اإلرشادية الوطنية )لقاح   •
بي سي جي،التهاب الكبد البائي، لقاح شلل   

األطفال الفموي(  

رعاية حاالت االبتسار املعتدل، ووزن الوالدة   •
املنخفض، أو التوائم: دعم اإلرضاع من   
الثدي، الدفء، التقييم املتواتر للمعافاة   

واكتشاف املضاعفات، مثل صعوبة التغذية،    
واليرقان، وغيرها من املشاكل التي  حتدث في الفترة 

احمليطة بالوالدة 
متابعة رعاية األم لطفلها على طريقة الكنغر   •

معاجلة احلاالت اخلفيفة واملعتدلة من :          -   •
العدوى املوضعية ) السرة  واجللد، والعني والسالق ( 

   - اإلصابات الوالدية
معاجلة الرضع املصابني مبشاكل وخيمة، قبل   •

إحالتهم 
إلى املرافق األخرى:

- حاالت االبتسار الشديد و/أو الوزن الوالدي 
املنخفض جدا 

- املضاعفات الوخيمة 
- التشوهات 

•  تقدمي الدعم لألم في حال وفاة الرضيع في الفترة 
احمليطة بالوالدة

التدبير العالجي للمشاكل الوخيمة اخلاصة   •
بالولدان – الرعاية العامة للوليد املريض   

والتدبير العالجي للمشاكل النوعية:   
الوالدة املبتسرة   -    
صعوبة التنفس   -    

اإلنتان   -    
اإلصابات الوالدية الوخيمة واالختناق   -    

اليرقان الوخيم   -     
رعاية األم لطفلها على طريقة الكنغر      -     

 )KMC(   
التدبير العالجي للتشوهات القابلة   -     

لإلصالح   

تشجيع النوم حتت الناموسيات املعاجلة بحسب احلالة  •
مببيدات الهوام  

املعاجلة الظنية للزهري اخللقي   •
توقي سراية فيروس العوز املناعي البشري   •

من األم لطفلها بالعالج مبضادات الفيروسات   
القهقرية   

دعم تغذية الرضيع بالطريقة التي تختارها األم   •

معاجلة:   •
الزهري اخللقي   -    

كزاز الوليد  -    

رعاية الوليد بعد الوالدة 
)زيارة من /باملنزل( 

أساسية 

تقييم معافاة الرضيع وتقييم عمليه اإلرضاع   •
من الثدي  

اكتشاف املضاعفات واالستجابة لشواغل األم   •
تقدمي املعلومات واملشورة حول الرعاية املنزلية   •

القيام بزيارات متابعة إضافية للرضع الذين   •
ترتفع لديهم عوامل االختطار )مثل االبتسار،   
وفي أعقاب حدوث مشاكل وخيمة لهم، أو   

املتلقني لتغذية إعاضية أوبديلة  

التدبير العالجي لـ:   •
املتوسطة  -  

املشاكل الصغيرة   -  
صعوبات التغذية   -  

التدبير العالجي للمشاكل الوخيمة قبل    •
اإلحالة إلى املرافق األخرى:   

اإلصابة باختالجات   -  
عدم القدرة على اإلطعام   -  

دعم األسرة في حالة الوفاة في الفترة احمليطة   •
للوالدة  

التدبير العالجي للمشاكل الوليدية الوخيمة  •
-  اإلنتان 

- حاالت عدوى أخرى
- يرقان 

- عدم النمو

رعاية متخصصة توليدية ووالديةرعاية إضافيةرعاية روتينية



التدخالت التي توصي بها منظمة الصحة العاملية من أجل حتسني صحة األمهات والولدان  4

اجلدول 2: أماكن الرعاية، ومقدموها، والتدخالت، واملواد الطبية

٭ عاملة صحية تقدم رعاية األمومة فقط، أو عاملة صحية تقدم خدمات أخرى إضافة الى خدمات رعاية  األمومة

مستوى الرعاية الرعاية الصحية
الصحية

التدخالت واملواد الطبيةمقدمو الرعايةاملوقع / املكان

رعاية احلمل ) قبل الوالدة (
مركز صحي في املجتمع احمللي أوليةروتينية  •

عيادة خارجية في مستشفي   •
زيارة منزلية متنقلة  •

عامل صحي لديه مهارات قبالة٭ اختبارات في املوقع )لاللتهاب الكبدي، •   •
والزهري (   

سجل صحي أمومي  •
لقاح   •

أدوية أساسية عن طريق الفم  •

مركز صحي في املجتمع احملليأوليةبحسب احلالة  •
عيادة خارجية في مستشفي   •

زيارة منزلية متنقلة  •

عامل صحي لديه مهارات قبالة٭ اختبارات في املوقع )لفيروس العوز •   •
املناعي البشري(   

)INT( ناموسيات معاجلة مببيدات الهوام  •
مركز صحي في املجتمع احمللي أوليةإضافية  •

عيادة خارجية في مستشفي  •
عامل صحي لديه مهارات قبالة وبعض   •

املهارات التوليدية والوليدية٭  
سوائل احلقن الوريدي  •

أدوية تعطى باحلقن )مضادات حيوية،   •
وسلفات املاغنسيوم، ومضادات املالريا(   

شفط بالتخلية اليدوية  •
املعاجلة مبضادات الفيروسات القهقرية  •

مستشفيثانويةمتخصصة فريق مكون من أطباء وقابالت وممرضات•  كل ما ذكر أعاله باإلضافة إلى: • 
نقل دم   •
جراحة   •

فحوصات مختبريه  •
رعاية توليدية  •

الوالدة )األم والرضيع(
مركز صحي في املجتمع احمللي أوليةروتينية  •

جناح والدة في مستشفي   •
•  زيارة منزلية متنقلة

عامل صحي لديه مهارات قبالة وبعض   •
املهارات التوليدية والوليدية٭  

أدوات والدة   •
أوكسيتوسني   •

مخطط مراقبة الوالدة  •
مركز صحي في املجتمع احمللي أوليةبحسب احلالة  •

جناح والدة في مستشفي   •
•  زيارة منزلية متنقلة

عامل صحي لديه مهارات قبالة وبعض   •
املهارات التوليدية والوليدية٭  

معاجلة مبضادات الفيروسات القهقرية  •

•  مركز صحي في املجتمع احملليأوليةإضافية
•  جناح والدة في مستشفي

عامل صحي لديه مهارات قبالة وبعض   •
املهارات التوليدية والوليدية٭  

إخراج بالتخلية   •
إزالة يدوية للمشيمة  •

إصالح التمزقات املهلبية  •
سوائل احلقن الوريدي   •

سلفات املغنسيوم، ومقويات توتر الرحم   •
عن طريق احلقن ومضادات حيوية.   

إنعاش الوليد  •
مستشفيثانويةمتخصصة لألم فريق مكون من أطباء وقابالت وممرضات •   •

ممن لديهن مهارات رعاية وليدية  
جميع ما ذكر أعاله باإلضافة إلى:   •

اجلراحة   •
نقل الدم  •

مستشفيثانويةتخصصية للوليد فريق مكون من أطباء وممرضات ممن •   •
لديهم مهارات رعاية توليدية متريضية  

أكسجني   •
سوائل احلقن الوريدي   •

مضادات حيوية عن طريق احلقن   •
نقل الدم  •

فحوصات مختبرية كيميائية حيوية   •
وميكرو بيولوجية )لفحص عينات الدم   

الصغيرة(  

رعاية تالية للوضع )لألم( وتالية للوالدة )للرضيع الوليد(
مركز صحي في املجتمع احملليأوليةروتينية  •

•  عيادة خارجية في مستشفي 
•  زيارة منزلية متنقلة

عاملة صحية لديها مهارات قبالة٭ اختبارات باملوقع )اللتهابات الكبد، •   •
والزهري(   

لقاحات   •
أدوية أساسية عن طريق الفم  •

مركز صحي في املجتمع احمللي أوليةبحسب احلالة  •
•  عيادة خارجية في مستشف

عاملة صحية لديها مهارات قبالة٭ اختبارات املوقع )لفيروس العوز املناعي  •   •
البشري(  

معاجلة مبضادات الفيروسات القهقرية  •
مركز صحي في املجتمع احمللي أوليةإضافية  •

•  عيادة خارجية في مستشف
عاملة صحية لديها مهارات قبالة وبعض   •

املهارات التوليدية والوالدية
سوائل للحقن الوريدي   •

أدوية تعطي عن طريق احلقن )مضادات   •
حيوية، وسلفات املغنسيوم، ومضادات   

املالريا(   
إزالة يدوية للمشيمة  •

مستشفيثانويةمتخصصة، لألم  فريق مكون من أطباء وقابالت وممرضات•  جميع ما ذكر أعاله باإلضافة إلى: • 
- نقل الدم 
- اجلراحة 

- الفحوصات  املختبرية  
- الرعاية التوليدية

مستشفيثانويةمتخصصة للوليد فريق مكون من أطباء وممرضات ممن لديهم •   •
مهارات والدية  

اكسجني   •
سوائل للحقن الوريدي   •

مضادات حيوية ُتعطى عن طريق احلقن  •
•   فحوصات مختبرية كيميائية حيوية 

وميكروبيولوجية - عينات صغيرة
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املجتمع ومكان العملاملنزل / األسرة

نظام غذائي مأمون وتغذوي احلمل  •
ممارسات جنسية مأمونة   •

تقدمي الدعم لإلقالع عن التدخني  •
احلماية من التدخني السلبي للتبغ   •

تقدمي الدعم لتجنب القيام بأعمال شاقة   •
التخطيط للوالدة وللطوارئ – بالنسبة لكل من األم   والوليد   •

معرفة اخلطة اخلاصة بالوالدة والطوارئ  وتقدمي الدعم في هذا اخلصوص   •
التعرف على عالمات الوالدة وعالمات اخلطر  •

تقدمي الدعم لالمتثال للمعاجلات الوقائية   •
دعم احلامل للقيام بزيارات رعاية احلمل ومرافقتها في هذه الزيارات   •

تشجيع املراهقات على االستمرار في الذهاب إلى املدرسة   •
املشاركة في حتسني نوعية اخلدمات   •
املشاركة في النقل وأنظمة التمويل  •

احلماية األمومية   •
منح إجازة من العمل من أجل زيارات رعاية احلامل  •

جعل مكان العمل نظيفا ومأمونا  •
جعل بيئة العمل خالية من التدخني   •

مواصلة املراهقات احلامالت لدراستهن  •

الدعم ألخذ األدوية املضادة للفيروسات القهقرية والتغلب على أثارها اجلانبية بحسب احلالة  تقدمي الدعم للنساء اإليجابيات لفيروس العوز املناعي البشري•   •
مرافقة ودعم املرأة عند الوالدة الوالدة  •

تقدمي الدعم والرعاية لباقي أفراد األسرة   •
تنظيم النقل والدعم املالي  •

تقدمي الدعم لألسرة أثناء الوالدة وبعد الوضع مباشرة  •

الفترة التالية للوضع 
وما بعدها

دعم اإلرضاع من الثدي دون غيره أو التغذية اإلعاضية   •
الصحة الشخصية والنظافة  •

التخلص املأمون من الرفائد وغسلها   •
دعم احلصول على الراحة والقيام بعمل غير مرهق   •

نظام غذائي مأمون    •
ممارسات جنسية مأمونة  •

احلث على تناول املعاجلات املوصوفة    •
التعرف على عالمات اخلطر مبا في ذلك عالمات احلزن واالكتئاب   •

املباعدة املثلى بني احلمول   •
التبليغ عن الوالدات والوفيات ) سجل األحوال املدنية (   •

املشاركة في حتسني جودة اخلدمات   •
املشاركة في النقل وأنظمة التمويل  •

منح إجازة أمومة  •
منح فرص لإلرضاع من الثدي   •

منح إجازات للقيام بزيارات الرعاية التالية للوضع ورعاية الوليد   •
إذا أحيلت األم إلى املستشفي، فيجب دعم مرافقة الوليد لها  •

الرضاعة املطلقة من الثدي الولدان وصغار الرضع  •
النظافة الشخصية الصحية )العناية بالسرة، والغسيل، واملالبس(   •

جتنب مخالطة املرضي من أفراد األسرة  •
احملافظة على نظافة املكان ودفئه وهدوئه وخلوه من التبغ والدخان  •

إيالء عناية للولدان الصغار )املبتسرين ومنخفضي الوزن الوالدي( مبا في ذلك   •
رعاية األم على طريقة الكنغر   

دعم زيارات الرعاية الروتينية وزيارات املتابعة   •
احلث  على تلقي املعاجلة املنزلية للمشكالت الصغيرة  •

التعرف على عالمات اخلطر  •
التخلص املأمون من براز الرضيع  •

التماس الرعاية لدى املرفق الصحي أو املستشفى  •

تعزيز وحماية ودعم اإلرضاع من الثدي   •
ضمان بقاء األم مع الوليد فى املستشقى من أجل اإلرضاع من   •

الثدي  
دعم األسرة أثناء غياب األم  •

دعم إحالة الوليد املريض من أجل الرعاية  •

التشجيع على النوم حتت الناموسية املعاجلة مببيدات الهوامبحسب احلالة   •

املجتمع وأماكن العملاملنزل / األسرةالرعاية مبرافق اخلدمات الصحية
التمنيع وفقا للسياسة الوطنية )الكزاز واحلصبة املراهقة  •

األملانية(  
تنظيم األسرة  •

توقي اإلصابة بفيروس العوز املناعي البشرى مبا في   •
ذلك املشورة والفحوص الطوعية  

تأخير احلمل  •
تعزيز أمناط احلياة الصحية  •

النظام الغذائي املتوازن، مبا يشمل امللح امليودن  •

التوعية  •
تقدمي معلومات حول توقي اإلصابة  بفيروس   •
العوز املناعي البشري والعدوى املنقولة جنسيا  

تنظيم األسرةجميع النساء في سن اإلجناب  •
تقييم حاالت العدوى املنقولة جنسيا والتدبير   •

العالجي لها  
توقي اإلصابة بفيروس  العوز املناعي البشري مبا في   •

ذلك املشورة والفحوص الطوعية  

التوقيت األمثل للحمل  •

املجتمع وأماكن العملاملنزل / األسرةالرعاية مبرافق اخلدمات الصحية
اإلجهاض املأمون )إن كان مسموحًا به قانونًا(احلوامل غير الراغبات في الطفل  •

الرعاية بعد اإلجهاض وتنظيم األسرة  •
رعاية احلمل غير املرغوب فيه  •

اجلدول 5: احلوامل غير الراغبات في الطفل

اجلدول 3: الرعاية املنزلية والدعم األسرى واملجتمعي وفي أماكن العمل
املقدم للمرأة أثناء احلمل والوالدة وللرضيع الوليد

اجلدول 4: رعاية املرأة قبل احلمل وبني فترات احلمل
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تدبير مشاكل الولدان: دليل لألطباء واملمرضات والقابالت

م هذا الدليل من أجل مساعدة البلدان احملدودة املوارد في  ُصمِّ
جهودها خلفض وفيات الولدان وضمان رعاية الرضع  حديثي الوالدة 
املصابني مبشاكل ناجمة عن مضاعفات احلمل والوالدة مثل االختناق 

والعدوى، انخفاض الوزن عند الوالدة. وقد ُرتِّب القسم الرئيسي 
من هذا الدليل بحسب العالمات أو املوجودات اإلكلينيكية التي 
تسهل الكشف  املبكر عن العلل، وتقدمي دالئل مستوفاة للتدبير 

العالجي اإلكلينيكي. 

التدبير العالجي ملضاعفات احلمل والوالدة: دليل للقابالت 
واألطباء

لقد ُرتِّب هذا الدليل السهل االستعمال بحسب األعراض 
)مثال نزف مهبلي في أوائل احلمل( ونظرا الختالف هذا النهج 

املرتكز على األعراض عن معظم الكتب الطبية املرتبة بحسب 
األمراض، فإن هناك جداول مناظرة مدون بها التشخيص. 

وتستخدم الروابط بشكل موسع  في هذا الكتيب لتفسير عملية 
االنتقال ما بني األعراض والتشخيص وترتكز خطوات اإلجراءات 
السريرية )اإلكلينيكية( على التقييم السريري )اإلكلينيكي( 

نفسه مع اعتماد محدود على الفحوص املختبرية وغيرها من 
الفحوص، ومعظمها ميكن إجراؤه في عدد من املرافق السريرية 

)اإلكلينيكية( مثل مستشفى املنطقة أو املركز الصحي.

العمل مع األفراد واألسر واملجتمعات من أجل حتسني صحة 
األمهات والولدان 

إن الغرض من هذه الوثيقة هو وضع رؤية ونهج مشتركني، وكذلك 
حتديد دور برامج صحة األمهات والولدان، للعمل مع النساء 

والرجال، واألسر، واملجتمعات من أجل حتسني صحة األمهات 
والولدان. ويحدد القسم األول من الوثيقة املفاهيم والقيم، واملبادئ 

التوجيهية. ويقدم القسم الثاني االستراتيجيات، واألوضاع 
واملجاالت ذات األولوية في ما يتعلق بالتدخالت، ويتطرق القسم 

الثالث لعملية التنفيذ. وأخيرا يبحث القسم الرابع من الوثيقة دور 
منظمة  الصحة العاملية، واختصاصاتها.

رعاية احلمل، والوالدة، وما بعد الوالدة والولدان: دليل 
للممارسات األساسية 

يقدم هذا الدليل توصيات مسندة بالبينات إلرشاد مهنيي الرعاية 
الصحية في مجال التدبير العالجي للنساء أثناء فترة احلمل، وعند 

الوالدة، وبعد الوضع، وبعد اإلجهاض، ورعاية الولدان خالل 
األسبوع األول من حياتهم. كما يساعد هذا الدليل هؤالء املهنيني 

على اتخاذ القرارات السريرية )اإلكلينيكية( وييسر عملية 
جتميع،وحتليل،وتصنيف، واستخدام املعلومات ذات الصلة من 

خالل اقتراح بعض األسئلة واملالحظات األساسية، والفحوصات، 
والتوصية بالتدخالت املناسبة واملسندة باألبحاث، وهو يشجع 

على االكتشاف املبكر للمضاعفات والشروع في املعاجلة املبكرة 
واملناسبة، مبا يشمل اإلحالة إلى املرافق الصحية األخرى، في الوقت 

املناسب، إذا كانت ضرورية.

الدالئل اإلرشادية للتدبير املتكامل للحمل والوالدة


