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  2009منظمة الصحة العاملية، 

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

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

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

وفيما عدا اخلطأ والسهو، . ة العاملية، تفضيالً هلا على سواها مما مياثلها ومل يرِد ذكره       موصى ا من قبل منظمة الصح     
  .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   . ادة املنشورة جيري توزيعها دون أي ضمان من أي نوع، صراحةً أو ضمناً            هذه امل 
وال تتحمل منظمة الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية عمـا يترتـب علـى     . مسؤولية تفسري املادة واستخدامها   

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

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

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

  .  int.who.emro@WAP: الربيد اإللكتروين: ر أعالهعلى العنوان املذكو
  

  طُبع يف املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط ، بالقاهرة 
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  التخطیط للوالدة المأمونة

   األغراض التعلیمیة
  : هو أن يصبح لدى املتدربني اإلمكانيات التالية،الغرض من هذه الدورةإن 
و ة عند الوالدة، وأمهيـة اإلعـداد خلطـة الـوالدة     املاهررعاية ال أمهية تقدمي  إدراك §

 .السلوك املالئم لطلب الرعايةاتباع ، وأمهية الطوارئ
 ،لحوامـل ل دف تقدمي الـدعم      ،الطوارئطة الوالدة و  خلالعناصر املختلفة   ب اإلملام §

 وأسرهن؛
 ، خـالل فتـرة احلمـل     ،وليدال وعالمات اخلطر على األم و     ،عالمات املخاض  متييز §

 ؛الوالدة وما بعد،الوالدةو
للمجتمع يف دعم العائالت أثناء الوالدة ويف حالـة حـدوث   مناقشة األدوار احملتملة   §

 .املضاعفات
 

  المتوقعةالنتائج 
  :مبقدور املتدربني اإلمكانيات التالية ما يليبعد إمتام هذه الدورة سيكون 

 ؛الطوارئ يف اإلعداد خلطة الوالدة و، وأسرهن،دعم للنساء احلوامل §
ـ الطوارئ للتخطيط للوالدة و،إقامة دعم جمتمعي   § ة عنـد الـوالدة،   اهر، وللرعاية امل

 لسلوك املالئم لطلب الرعاية؛تباع اوال
 ، خالل فترة احلمـل    ،الولدان بعالمات اخلطر على األمهات و     ،حتسني معرفة اتمع   §

 ؛الوالدة وما بعد ،الوالدةو
طلب الرعايـة مـن   اليت حتول دون عوائق ال حول  ،اتمع مناقشة اجلهات املعنية يف      §

 . ملعاجلة هذه العوائق،، والعمل مع جمموعات جمتمعية خمتلفةملهرةاملشرفون ا
 

  المقدمة
 نتيجة املضاعفات اليت    ، يف العامل  ، امرأة 1600 و ، وليد 10000يف كل يوم ميوت أكثر من       

، لدقيقالتخطيط ا إن. توقيها ، رغم أن معظم هذه املضاعفات ميكن الدةتظهر خالل فترة احلمل والو 
مجيعاً ساهم ت،  مباشرةبعد الوضعو ، والوضع، خالل فترة احلمل،، والرعاية املالئمةبواإلعداد املناس

 كما توصي . فض معدل الوفيات  خت و ، والوليد ،د من أمراض األم   حت و ،يف حتسني صحة األم ووليدها    
  .بتوفري مشرفني ماهرين لكل النساء عند الوالدة ،منظمة الصحة العاملية
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 ملضاعفات تتطلب مستوى عالياً من الرعاية، رغـم أنـه       ،لدانتتعرض بعض النساء والو   وقد  
 ، مع أسـرا   ،جيب أن تقوم كل امرأة حامل     و.  حتديد خماطر هذه املضاعفات مسبقاً     ،يصعب أحياناً 

 الذي يضمن   ، الدعم اتمعي  توفري ، الصحيني عاملني على ال  ، كما أن  الطوارئبإعداد خطة للوالدة و   
  . عندما حيتاجوا،لعناية الالزمة هلم تلقي ا، واألطفال،للنساء

  

  التخطیط للوالدة المأمونة
مشرف اختيار  وهنالك العديد من األمور اليت جيب أن حتسم عند الوالدة، مثل مكان الوالدة،              

وسيلة النقل اليت ستقل املرأة احلامـل إىل املركـز الـصحي،            واحتياجات الوالدة،   و،  الوالدة املاهر 
يعترب التخطيط أساسياً لضمان حدوث الوالدة      و.  املتصلة بتأمني احتياجات املرتل     األمور إىل باإلضافة

  . مدربةقابلة ومبساعدة ،يف مكان مأمون
حتديد بدائل مكان الوالدة، ووسيلة النقل إليه،       و ،سم هذه األمور مسبقاً   إن استعداد األسرة حل   

  . املخاطر على األم ووليدهاليل منالتق، و تجنب التأخريهو ضمان ل، ة النقلوكيفية تسديد أجر
 مسؤولية األم وأسرا، وميكن أن يشترك أفراد اتمع اآلخرون ، التخطيط للوالدة املأمونة يعترب
  . إضافيةرعايةعند احلاجة إىل  ، الدعميف تقدمي
  

   خطة الوالدة المأمونةإعداد
راً هاماً يف تقدمي النصح والدعم  دو، واملتطوعني الصحيني ملندويب األحياء كر سابقاً، فإن    كما ذُ 

 خالل وبعد الوضع، وخبـصوص      ،مشرف والدة مدرب   خبصوص طلب مساعدة     ، وأسرهن ،للنساء
 على اتباع اخلطة اليت أعدا مع العامل الصحي،         ، وعائلتها ،هم يساعدون املرأة  ف. حاالت الطوارئ 

  .ونةأما إن مل تكن مثة خطة، فهم يساعدوم على إعداد خطة والدة مأم
املرأة وأسرا عدة خيـارات جيـب      لدى  ف. رمبا كان اإلعداد خلطة والدة مأمونة عمالً صعباً       

 املوازنة بني اخليـارات،     يف عملية ، تقدمي الدعم    الطوارئويتطلب اإلعداد خلطة الوالدة و    . حسمها
  .حتياجات املرأة ووليدهامنها الالئم وحتديد املبالنظر إىل منافعها ومساوئها، 

 حـشد  يف   ، مساعدة األسـرة   يف واملتطوعني الصحيني    اموعات دور ممثلي     يتجلى كذلك
 ، مـع أفـراد اتمـع اآلخـرين      بإقامة روابط وهذا يتم   . املصادر الضرورية لطلب الرعاية املالئمة    

  ).1اجلدول (يف اتمع لدعم احلاالت الطارئة وتشجيعهم على إنشاء آليات 
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  التخطیط للوالدة
بـالوالدة حتـت     التوصية قبل الوالدة، بشرح سبب       الصحيون، خالل زيارات   ونالعامليقوم  

 املكـان   ،وبناًء على احلالة الصحية للمرأة، يقترح العامل الصحي       . ، عند الوضع  مدربةإشراف قابلة   
وسواء أكان ذلك يف املرتل أو يف مرفق صحي، فإن مجيع الوالدات            . األفضل للمرأة لتضع فيه محلها    

  .عليها قابلة مدربة شرف تجيب أن
 كي خيططوا للوالدة، وذلك بطرح      ، وأسرا ،يقوم العامل الصحي بتقدمي الدعم للمرأة احلامل      

 مندوبو األحياء ويراجع  .  ومساعدم يف اختاذ القرارات املتعلقة بالترتيبات الضرورية       ،األسئلة عليهم 
 مناقشة األمر  الذي قد حتتاجه يف      ،ن هلا الدعم   اخلطة املُعدة مع املرأة، ويقدمو     ،واملتطوعون الصحيون 

 ويساعدون  ، سعياً إلمتام اخلطة، ويعززون املعلومات اخلاصة بالوالدة       ، وبقية أفراد أسرا   ،مع زوجها 
  .األسرة فيما يتعلق بذلك

 يف مراجعة   ، وألسرا ، تقدمي املساعدة هلا   ينبغيف يف مرفق صحي،     الوالدة  املرأة  إذا ما قررت    
  : مع مراعاة األمور التالية، الالزمةباتالترتي

كيفية وصوهلا إىل املركز الصحي، وهل سيتوجب عليها أو على أسرا أن تدفع أجرة     §
وإال، (النقل؟ وكم ستكون التكلفة؟ هل عليهم البدء بتوفري هذه التكاليف منذ اآلن؟             

 ).فما هي البدائل؟
؟ هـل  هذه التكاليفأو أسرا  يف املركز؟ وكيف ستدفع هي  الوالدة تكاليف هي   ما §

 ).وإال، فما هي البدائل؟(عليهم البدء بتوفري هذه التكاليف منذ اآلن؟ 
  يف أثناء املخاض والوضع؟،عم هلاد لتقدمي ال،من سيصاحب املرأة §
 ؟يف غياب أمهم ،من سريعى املرتل واألطفال اآلخرين §
 : هل لدى املرأة املواد اهلامة التالية §

  وخطة الوالدة املأمونة؛،يل رتاألمومة املسجل  -
 ؛ته وتغطيهوجتفيفالطفل غسل  ل،قطع قماش نظيفة -
  تستخدم كرفائد صحية بعد الوضع؛،قطع قماش نظيفة إضافية -
 .رافق وللشخص امللألملألم والطفل؛ وأحياناً، طعام وماء مالبس  -

إذا كانت  و. أوىل عالمات املخاض  ظهور   عند   ، بالذهاب إىل أقرب مرفق صحي     ،ملرأةانصح  ت
 فعليها أن تذهب قبل أسبوعني أو ثالثة، من وقت الوضع املفترض،         ،تسكن بعيدة عن املرفق الصحي    

  . من أفراد أسرا أو صديقاااملرفقمقيمني بقرب ، أو مع الوضع انتظار مهجعوتبقى يف 
 ،هلا وألسرا، فيجب تقدمي العون  مدربةقابلة حبضور ،إذا قررت املرأة أن تضع محلها يف املرتل

  :بعني االعتبارالنقاط التالية مع أخذ 
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 ؟املولد أو القابلة املاهرة اليت وقع عليها اإلختيارهو من  §
  يف أثناء املخاض والوضع؟،سيكون رفيق املرأةهو الشخص الذي من  §
 ؟بعد الوضع ساعة 24ملا ال يقل عن سيكون قريباً هو الشخص الذي من  §
   واألطفال اآلخرين؟،املرتلون شئمن هو الشخص الذي سريعى  §

    
  
  :على األم احلامل أن تقوم بإعداد املواد التاليةو

  يف غرفة نظيفة ودافئة؛ركنغرفة أو  §
 رتيل وخطة الوالدة املأمونة؛األمومة املسجل  §
صابون، وفرشاة لتنظيف األظافر، وشفرة حالقة جديدة       :  تتضمن ،عتيدة والدة نظيفة   §

)  سـنتيمتراً 20طول كل منها حوايل (اخليوط ث قطع من   ثالو،  السريبل  احللقطع  
 ؛ السريلربط احلبل

للسرير، ولتجفيف وتغطية الطفل، ولتنظيـف      :  خمتلفة القياسات  ،قطع قماش نظيفة   §
 رفائد صحية للمرأة؛عيين الطفل، و

 ملرأة والطفل؛ا تدفئأغطية  §
  بقطعة قماش نظيفة؛ى أو مغط، نظيفه سطح، دافئ للوضعمكان §
  للغشاء املشيمي؛اثنان للغسل، والثالث: أوعيةة ثالث §
  الغشاء املشيمي؛كيس بالستيك لتغليف §
  لتسخني املاء؛ووسيلةلماء النظيف، أوعية ل §
 ؛القابلة لتجفيف يدي ،ماء، وصابون، ومنشفة أو قطعة قماش: ل اليدينغسل §
 ماء عذب للشرب، وسوائل وأطعمة لألم؛ §
  . لدى ظهور العالمات األوىل للمخاض،ابلةباستدعاء الق ،ملرأة وأسراا انصح
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  عالمات المخاض
 التعـرف   من أجل  ، للحامل و أسرا    تقدمي الدعم  ، واملتطوعني الصحيني  مندويب األحياء على  

 لتقـدمي    ، على وجه السرعة   ، مدربة قابلة حىت يتمكنوا من استدعاء      ،على عالمات املخاض األوىل   
  .الرعاية أثناء الوضع
 أو  ،صحيال  أن تتوجه إىل املركز    على املرأة احلامل أي من العالمات التالية، فعليها       إذا ظهرت   

 ساعة أو أكثر، فعليها أن 12التالية وإذا استمرت العالمات  . ةمكن امل ةسرعبال ، مدربة قابلةأن تتصل   
  :تطلب الرعاية الطبية فوراً

  دقيقة أو أقل؛20تقلصات مؤملة كل  §
 ؛إنفجار الكيس املائي §
 .إفرازات لزجة ومدماة §
 

  التخطيط للوالدة املأمونة
لذلك و.  أو بعد الوضع   ، أو الوضع  ، خالل فترة احلمل   ، أو الطفل  ،قد حتدث املضاعفات لألم   

أن يقدم  و، على عالمات اخلطر، احمللييف اتمعملعنيون  وا، وأسرا،احلامل أن تتعرف ،فإن من املهم
 الرعاية   هذه وبغية أن حتصل املرأة على    . ها إلي  حتتاج اية العاجلة اليت   بتوفري الرع  ، الدعم للمرأة  اجلميع

  . مسبقاًالطوارئحلاالت  التخطيط ، وعلى أسرا،، فإن عليهاحاالت الطوارئيف 
 أو بعد   ، أو الوضع  ، خالل فترة احلمل   ،الطوارئحلاالت   يف اإلعداد    ، وأسرا ،ملساعدة املرأة و

  : يف احلسبانر التاليةخذ األمون تؤأالوضع، فإنه جيب 
العاجلة  اليت تدل على وجوب طلب الرعاية        ،ما هي عالمات اخلطر على األم ووليدها       §

  وما بعد الوضع؟،) يف املرتلالوالدةإذا كانت ( والوضع ،خالل فترة احلمل
 ؟الطوارئ رعاية األم للحصولأين تذهب إىل  §
وإال، فما  ( النقل؟   اسطة و يفلا تك ، أو أسرا  ،كيف تصل إىل هناك؟ وهل ستدفع هي       §

 )؟هي البدائل
هل من املمكن   وما هي التكاليف اليت ستدفع يف املركز الصحي؟ وكيف سيتم دفعها؟             §

 )؟وإال، فما هي البدائل(البدء بتوفريها منذ اآلن؟ 
  إىل املرفق الصحي؟افق احلاملمن هو الشخص الذي سري §
 أمهـم يف  يف غيـاب  ،آلخرين واألطفال ا،املرتلشئون  من هو الشخص الذي سريعى       §

 ؟املرفق الصحي
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  عند احلاجة؟،من هو الشخص الذي سيتربع بالدم §
 

  عالمات الخطر خالل فترة الحمل
يف أي وقت خالل فترة احلمل، تـؤدي إىل خمـاطر            ومضاعفات   مشكالتميكن أن حتدث    

التاليـة علـى    عالمات اخلطر   ظهور  دل  وي.  مدربة قابلة تتطلب مساعدة    ،عظيمة على األم والطفل   
  : أو املستشفى،توجب على املرأة احلامل الذهاب إىل املركز الصحيمضاعفات حدوث 

      
  

 نزف مهبلي؛ §
 نوبات؛أو اختالجات  §
  ومستمر؛شديدصداع  §
 تغيم الرؤية؛ §
  أسفل البطن؛شديدأمل  §
  التنفس؛سرعة أو ضيق §
 .شديدوتعب )  درجة مئوية38.5أعلى من (محى  §

 أو املستشفى عند ظهـور أي مـن         ،بادر بالذهاب مباشرة إىل املركز الصحي     على املرأة أن ت   
  :العالمات التالية
 محى؛ §
 أمل بطين؛ §
  ساعات؛6 املخاض خالل ومل يبدأ إنفجار الكيس املائي §
 ؛توعك §
 .الساقني أو ، أو األصابع، يف الوجه،معتادم غري ورت §
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  عالمات الخطر في أثناء الوضع
 مندويب األحياء  على    فإن ، الوضع يف املرتل   يتموعندما  . الوالدة  ت يف أثناء    قد حتدث املضاعفا  

 كيفية التعرف على عالمـات اخلطـر يف أثنـاء           ، القيام بتعليم املرأة وأسرا    ،واملتطوعني الصحيني 
  . مضاعفات أي لدى ظهور،طلب الرعاية املباشرةومساعدم على  ،الدةوالو

ـ ركز  امل فعليها الذهاب مباشرة إىل      ،ه العالمات إذا ظهرت على املرأة أي من هذ        أو  ،صحيال
  :ستشفىامل

  ساعات؛6 املخاض يف خالل إنفجار الكيس املائي ومل يبدأ §
  ساعة؛12 ألكثر من )تقلصات(استمرار آالم املخاض  §
 دقائق، أو تبتل رفادتان     5يبتل قماش الرفادة كلياً يف أقل من        (نزف حاد بعد الوضع      §

 ؛) دقيقة15أو ثالث يف 
 . الوضعبعد خالل ساعة ،لفظال تاملشيمة  §

 أو ،ركز صحيامل فيجب أن يؤخذ مباشرة إىل  ، من العالمات التالية   إذا ظهرت على الطفل أي    
  :ستشفىامل

  صغري جداً؛هحجم §
  عِسر؛هتنفس §
 نوبات؛ §
 محى؛ §
 شعور بالربد؛ §
 نزف؛ §
 .القدرة على الرضاعةعدم  §
 

  عالمات الخطر على األم بعد الوضع
خـالل  ويف أي وقـت   ،فالعديد من املخاطر قد تظهر بعد الوضع. بالوضعال تنتهي املخاطر   

  اليت تلي الوضع   والفترة األشد خطورة هي الساعات االثنتان والسبعون      . للوضع التاليةستة  األسابيع ال 
 مـع   ،تملةمبناقشة عالمات اخلطر احمل   املبادرة   ، واملتطوعني الصحيني  اموعاتعلى ممثلي   و. مباشرة

  .  أو مستشفى عند حدوثها،األم وأسرا، والذهاب مباشرة إىل مركز صحي
 مباشرة عند ظهور أي من العالمات ، أو مستشفى،يتحتم على املرأة الذهاب إىل مركز صحي     

  :التالية
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 تزايد الرتف املهبلي؛ §
 نوبات؛ §
 تنفس عِسر أو متسارع؛ §
 محى وتعب شديد؛ §
 ة؛صداع وخيم مع تغيم الرؤي §
 ؛تني يف الثدي أو احللمأمل أو امحرار أو انتفاخ §
 ؛سيالن بويل يف التبول، أو حدوث صعوبة §
 ؛أمل متزايد، أو عدوى يف العجان §
 عدوى يف مكان اجلرح؛ §
 .إفرازات مهبلية كريهة الرائحة §
 

  عالمات الخطر على الولید
، بعـد الـوالدة  ألول  أو خالل األسبوع ا ،حتدث نسبة كبرية من وفيات الولدان عند الوالدة       

  األم وأسـرا    بتعريـف  القيام ، واملتطوعني الصحيني  مندويب األحياء على  .  يف اليوم األول   سيما ال
 أو  ، إىل مركز صـحي    ،ضرورة أخذ الطفل مباشرة   إعالمهم ب عالمات اخلطر، و  باملخاطر احملتملة، و  ب

   .عالمة من عالمات اخلطر أيمستشفى، عندما حتدث 
  :إىل مركز صحي أو مستشفى مباشرة عند ظهور أي من العالمات التاليةجيب أخذ الطفل 

 تنفس عِسر؛ §
 نوبات؛ §
 محى؛ §
 شعور بالربد؛ §
 ؛ أو كالمها معاًنزف أو شحوب §
 ؛ الرأستورم يف فروة §
 ؛التوقف عن الرضاعة §
 ؛، أو كالمهاقيء أو متدد بطين غري طبيعي §
 إسهال؛ §
 ؛الرضاعةصعوبة  §
 ؛) ساعات5 أقل من رضعة كل(قلة الرضاعة  §
 قيح؛الا هم أو نزح،أو تورمهما نيعينامحرار ال §
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 قيح أو دم؛وجود  مع ،السريبل يج احل §
 ؛فساد رائحتها أو ،قيحال هانزحو، هاسرة وتورمامحرار ال §
 .لداجل أو نيعيناصفرار ال §
 

  حاالت الطوارئبطاقة االستعداد للوالدة و
عم مفيدة جداً، تساعد النـساء احلوامـل         هي أداة د   ،الطوارئإن بطاقة االستعداد للوالدة و    

 إىل ، واملتطوعـون الـصحيون  اموعاتممثلو يرجع . والطوارئ ،عداد للوضعست على اال ،وأسرهن
 على  ،الرعاية السابقة للوالدة، أو يساعدون املرأة وأسرا      فترة   يف   ،البطاقة اليت أعدها العامل الصحي    

 ، مع املرأة وأسرا، اخليارات احملتملةتناقَشند ملء البطاقة،  عو. ملء البطاقة، إذا مل يكن لديها بطاقة      
 بأن عليهـا  ، تذكري املرأةاألمهية مبكانمن و. احللول اليت تناسبهمأفضل  يف اختيار  ، الدعم هلم  يقدمو

 ليتمكن العامل الـصحي مـن       ،لرعاية السابقة للوالدة   يف كل زيارة يف فترة ا      ،إحضار البطاقة معها  
  .الطوارئالوالدة و مثاالً على بطاقة 1يبني الشكل و. وتعديلها عند احلاجة ،مراجعتها

  :العمر  :االسم
    :العنوان

    :املتوقع للوالدةتاريخ ال
    :ةلياحمل دربةامل  القابلةاسم وعنوان

  :التاريخ  :أقرب مرفق صحي
    

  حدد اإلستجابة  النشاط
    :املشرف على الوالدة الذي مت االتفاق معه

    : للوضع املفضلملكانا
    :املركز الصحي احملدد يف حالة الطوارئ

   أثناء الوضع، الشخص املرافق
  :حاالت الطوارئ و يف ، ساعة بعد الوضع24خالل 

  

  الوضع، أثناء ، املرتل واألطفال شئونيرعىالذي شخص ال
  : الطوارئحالةويف 

  

    :تكاليفهاوسيلة النقل إىل املركز الصحي، مع 
    : الطوارئحالة يف ،ليف املتوقعة للرعايةالتكا
    : التكاليفاملتخذة لتغطيةترتيبات ال
    :لوضعالالزمة لتجهيزات ال
    : الطوارئحالة أو ، يف حالة الرتف،تربع بالدمامل

o الطوارئحالة  للوالدة واإلستعداد بطاقة – 1 الشكل   
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  الرعایة في فترة الحمل
 أن يدركوا احتياجات    ، وجمتمعان ، وأسرهن ،النساءوعلى  . ةكل محلٍ يستحق الرعاية املالئم    

 التغذيـة املناسـبة، والراحـة،       ، ويتضمن ذلك  . ومستوى الرعاية املالئم هلا يف املرتل      ،املرأة احلامل 
 احلامـل تفحص  أن إذ جيب. داية مدربة طلب الرعاية من  على املرأةمساعدةباإلضافة إىل  . النظافةو
  . خالل كل محل، أربع مرات،بةداية مدر قبل من

  
  

  
  
  

  أساسیات الفحص قبل الوالدة
ملتابعة ، يف ضمان محل مأمون، وطفل وافر الـصحة         مدربة قابلةتساهم رعاية احلمل، من قبل      

  رعاية احلمل والوالدة؛
 تذهب املرأة إىل مرفق صـحي،   ،مشكالت تقدم احلمل، فإذا ظهرت أية       التحقق من  §

  الوضع، وعند الوضع؛طلباً للرعاية قبل
سـوء  أو  الرتف،  أو  فقر الدم،   أو   أية مضاعفات، مبا فيها ارتفاع ضغط الدم،         تقصي §

 قد تكون ذات خطر علـى األم        وهي مجيعاً ،  تعدد األمحال السابقة   وأ،   اجلنني جميء
 والطفل؛

 ؛التوجية بتحسني التغذية §
 م؛ بانتظا،احلديد ومحض الفوليك معززات فقر الدم، وإعطاء حتري §
 باملبيـدات   مـشربة ناموسياتتدابري وقائية ضد املالريا، وتوزيع اختاذ  لنصح ب تقدمي ا  §

 .، يف املناطق اليت تنتشر فيها املالريا، وتقدمي املعاجلة للمالريا، عند الضرورةاحلشرية 
 إعطاء حقنتني، تفصل بينهما أربعة أسابيع، حلماية األم وطفلها من الكزاز؛ §
 خالل فترة احلمل، وخصوصاً عدوى الـسبيل البـويل،         ،اوى عد تفحص وجود أي   §

 واملعاجلة باملضادات احليوية؛والعداوى املنقولة جنسياً، 
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 ؛إجراء اختبار اإليدز و،العوز املناعي البشريفريوس طلب النصح حول  §
 ؛)السفلس (اختبار الزهريإجراء  §
 طرد الديدان؛ §
 ؛ذلكيف املناطق اليت يشيع فيها  ،لإلناث ةتناسلي األعضاء التشوية وجود تقييم §
 ؛الطوارئ يف اإلعداد خلطة الوالدة و، وأسرا،تقدمي الدعم للمرأة §
مارسـة  امل التغذيـة، و   يف ذلك  خالل فترة احلمل، مبا      ،النصح حول الرعاية يف املرتل     §

 واإلرضاع مـن  ،الوالدات  املباعدة بني ومناقشة موضوع املأمونة، والراحة،   يةاجلنس
 .الثدي

 

    
  

   الحملأثناءالمبادئ األساسیة للرعایة الذاتیة 
 منـدويب األحيـاء   علـى   و.  وأسـرا  ، وزوجها ،فترة احلمل هي فترة خاصة يف حياة املرأة       

 أن يقوموا مبناقشة مستوى الرعاية املطلوب يف املرتل، مع املرأة وأسرا، مبا يف              ،واملتطوعني الصحيني 
  :ليةاألمور التاحول ذلك تقدمي النصح 
 األطعمة الصحية، تناولوجيب تشجيعها على   . تغذية متاحة حتتاج املرأة احلامل أفضل      §

م، والـسمك،   و، واللح البقول ذات األوراق اخلضراء، و    ارمبا فيها الفاكهة، واخلض   
 .والبيض، واجلنب، واللنب

 .معاجلة فقر الدمو يومياً، لتجنب ، ومحض الفوليك،تؤخذ أقراص احلديد §
، من املعتـاد  أكثر  طوال فترة احلمل     قسطاً من الراحة     نحلوامل أن يأخذ  على النساء ا   §

 .وعليهن جتنب محل األشياء الثقيلة
 : لدى قيامها بأحد األمور التالية، وصحة طفلها،املرأة احلامل بصحتهاتضر  §

 أو العيش يف بيئة فيها مدخنون آخرون، أو دخان مواقد الطبخ، أو             ،التدخني -
  أو مواد سامة؛مواد كيميائية أخرى،

  املسكرات؛تعاطي -
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 تناول أدوية خمدرة؛ -
 .ماهرتناول دواء مل يصفه عامل صحي  -

 يف املناطق اليت    ،باملبيدات احلشرية عالَجة  الناموسيات امل حتت  أن تنام   على املرأة احلامل     §
 .تنتشر فيها املالريا

 

   مع المجتمع الروابطتوطید
 خالل فتـرة    ،للمرأةالرعاية والدعم   تقدمي  ة، ميكنهم   ، من غري األسر    األفراد هنالك الكثري من  

ن، واموعـات   ي اآلخـر  ني الصحي ني، واملمرضات، والقابالت، والعامل   كاألطباءاحلمل والوضع،   
  .إخل..ية، ائالنس

هنالـك  ف. ذه املصادر اإلضافية، يف احلصول على الدعم الضروري       املسبق هل تحديد  ويساعد ال 
  ."املبادرات اتمعية" وبني برنامج ،وعات بني هذه اموثيقةروابط 

 املعلومات  وتقاسم دوراً هاماً يف إقامة الروابط،       ، واملتطوعون الصحيون  مندوبو األحياء يؤدي  
يعمـل  و.  ومناقشة هذه األمور، وطريقة خماطبتهم ألفراد اتمع       ، حول صحة األم والوليد    ،الرئيسية

ة، أو العوائـق الـيت      اهر أسباب التأخر يف طلب الرعاية امل       على مراجعة  ، مع اتمع  اموعاتممثلو  
اخلدمات الـصحية يف    مواقع   أن تصل إىل  ، أو يف     مدربة قابلةضور  أن تضع محلها حب    يف   املرأةتواجه  

 بالتحاور مـع  ،ائية واموعات النس،حكوميةالال واملنظمات ،ويقوم أفراد اتمع . حاالت الطوارئ 
 لعالج هذه ويعملون على وضع خطة، املشكالتية الصحية حول حلول  هذه    الرعامرافق  طاقم من   
 يف نشر املعلومات عن عالمات اخلطر، مبا ميكِّن أفـراد         ،اموعاتكذلك يساعد ممثلو    . املشكالت

  . طلب الرعايةوعلى التعرف على هذه العالمات، على األسر مساعدة من ،اتمع
  

  الصحیین في التخطیط للوالدة المأمونة والمتطوعین مندوبي األحیاءدور 
 يف التخطيط   ، واملتطوعون الصحيون  ،مندوبو األحياء  اليت يقوم ا     ، األدوار 1يشرح اجلدول   

  ).حبسب دورهم يف كل بلد(للوالدة املأمونة 
o  الطوارئواملتطوعني الصحيني يف التخطيط للوالدة ومندويب األحياء  دور – 1اجلدول  

  النشاطات  
لدعم يف العمل على وضـع خطـة للـوالدة          تقدمي ا 
 اليت مت إعدادها يف املرفـق       ، أو مراجعة اخلطة   ،املأمونة
  الصحي

 على مراجعـة خطـة      ، وأسرا ،ساعدة احلامل القيام مب 
مت إعـدادها  إذا مل يكن قد    ،أو إعدادها (الوالدة املأمونة   

 ،)رعايـة احلامـل    خالل زيارات    ،مع العامل الصحي  
 ، وحتديد احللول املختلفـة ،ملعلوماتوذلك بالتأكد من ا  
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  .الطوارئو للوالدة اإلعداديف 
 يف وضع اخلطـة موضـع   ، وأسرالمحاتقدمي الدعم لل  

  .التطبيق
جـدول  حبـسب   ) TT(التلقيح بلقاح ذوفان الكزاز     

  .التحصينات
 يف  ، للوضـع  الالزمة اتالتحضريإعداد  تقدمي الدعم يف    

  .املرتل
 بالعالمـات   ،اتمـع  وأفراد   ،تعريف النساء وأسرهن  

 ،على األم وطفلـها  وعالمات اخلطر   ،الطبيعية للمخاض 
  . وما بعد الوضع، والوضع،خالل فترة احلمل
  ،مشرفني مدربني مبساعدةالدة التشجيع على الو

 واحلث على الرعاية املالئمة يف      ، والتشجيع ،تقدمي النصح 
  . والراحة،والنظافة ، التغذية:املرتل، واليت تتضمن

  
 لتأمني الـدعم يف أثنـاء       ، الروابط مع اتمع   طيدتو

  حاالت الطوارئ و،الوضع

  
 ، املختلفة املشكالتالقيام مع جمموعات اتمع بتحليل      

 عنـد الوضـع،     ، مدربـة  قابلةاملرتبطة باالستفادة من    
. يـة لوليدا أو   ،يةلتوليدا الرعاية اإلسعافية    والوصول إىل 

ـ    ،والعمل معاً  ، املـشكالت ذه  على وضع خطة تعاجل ه
أفراد اتمع، واخلدمات الـصحية،      وذلك بالتعاون مع    

  .يةائحكومية، واموعات النسالالواملنظمات 
  .املشرفني املدربنيمبساعدة الدة التشجيع على الو

 بالعالمـات   ، وأفراد اتمـع   ،تعريف النساء وأسرهن  
 ، وعالمات اخلطر على األم وطفلـها   ،الطبيعية للمخاض 

  . وما بعد الوضع، والوضع،ة احلملخالل فتر
 حول صحة األم والوليـد،      ،األساسية املعلومات   تقاسم

 على التأكـد مـن توافـق        ، الشركاء سائروالعمل مع   
  .اتمعاملعنيني يف املعلومات اليت تناقش مع 

  



15 

  مطالعات إضافیة/ مسرد المراجع 
 
A handbook for building skills: counseling for maternal and 
newborn health (unpublished date), Geneva, WHO, 2008. 
 
Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn cae: A guide 
for essential practice, Geneva, WHO, 2003. 
 
Working with individuals, families and communities to improve 
maternal and newborn health, Geneva, WHO, 2003 
 
The work of WHO in the Eastern Mediterranean Region. 
Annual Report of the Regional Director 2005. Cairo, WHO 
Regional Office for the Eastern Mediterranean. 

. 2005سنوي للمدير اإلقليمي    التقرير  ال.  املتوسط ظمة الصحة العاملية يف إقليم شرق     عمل من 
  . منظمة الصحة العاملية، املتوسطالقاهرة، املكتب اإلقليمي لشرق



16 

  السابق والالحق االختبار – 1الملحق 
  .هوبعدالتدريب جيرى االختبار التايل للمتدربني قبل 

  ؟الطوارئما هي العناصر اليت جيب مناقشتها يف اإلعداد خلطة الوالدة و  -أ 
  املشرف على الوالدة .1
 وسيلة النقل .2
 ات املالية الضروريةاالعتماد .3
 التجهيزات الضرورية .4
  الوالدةمرافق .5
 كل ما سبق .6

 : هي،عالمات اخلطر خالل فترة احلمل  -ب 
 نزف مهبلي .1
 نوبات واختالجات .2
  ومستمرشديدصداع  .3
 تغيم الرؤية .4
  أسفل البطنشديدأمل  .5
 تنفس السرعة أو صعوبة .6
 اشوضعف شديد عند النهوض من الفر)  درجة مئوية38.5أعلى من (محى  .7
 كل ما سبق .8

 : هو، واملتطوعني الصحينيمندويب األحياءدور   -ج 
 ،أو إعدادها ( على مراجعة خطة الوالدة املأمونة       ، وأسرا ،مساعدة املرأة احلامل   .1

 ،)رعايـة احلامـل   زيارات  خالل   ،مع العامل الصحي  إذا مل يتم إعدادها مسبقاً      
 يف  ،لول املختلفـة   لتحديد احل  ، وتقدمي الدعم هلم   ،وذلك بالتأكد من املعلومات   

 .الطوارئ للوالدة واإلعداد
 . يف وضع اخلطة موضع التطبيق، وأسرا،تقدمي الدعم للمرأة احلامل .2
 .روابط مع اتمعال توثيق .3
 .كل ما سبق .4
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