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والتسميات املستخدمة يف هذه املنشورة، وطريقة عرض املواد الواردة بها، ال تعرب إطالقاً عن رأي منظمة الصحة العاملية بشأن الوضع 

القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. ومتثل الخطوط املنقوطة 

عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد حولها بعد اتفاق كامل.

كام أن ذكر رشكات أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات معتمدة أو موىص بها من قبل منظمة 

امللكية  املنتجات املسجلة  الخطأ والسهو، متيز أسامء  لها عىل سواها مام مياثلها ومل يرد ذكره. وفيام عدا  العاملية، تفضيال  الصحة 

باألحرف املائلة.

وقد اتخذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذه املنشورة. ومع ذلك فإن املواد 

املنشورة توزع دون أي ضامن من أي نوع سواء أكان بشكل رصيح أم بشكل مفهوم ضمناً. والقارئ هو املسؤول عن تفسري واستعامل 

املواد املنشورة. واملنظمة ليست مسؤولة بأي حال عن األرضار التي ترتتب عىل استعامل هذه املواد.

تصميم وإخراج: ألربتو مارش

منظمة الصحة العاملية. مبدأ توجيهي: مكمالت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية. جنيف، منظمة الصحة العاملية، ٢٠١١.

WHO GUIDE_VITAMIN A_111100_AR.indd   iiWHO GUIDE_VITAMIN A_111100_AR.indd   ii 28.05.12   20:0128.05.12   20:01



iii

جدول املحتويات

امللحق ١

امللحق ٢

امللحق ٣

امللحق ٤

امللحق ٥

امللحق ٦

 iv شكر وتقدير 

 iv الدعم املايل 

 1 موجز 

 2 النطاق والغرض 

 2 معلومات أساسية 

 3 موجز البيِّنات 

 4 التوصية 

 4 مالحظات 

 5 النرش 

 5 التأثريات عىل البحوث املقبلة 

 6 عملية وضع املبدأ التوجيهي 

املجموعات االستشارية   

نطاق املبدأ التوجيهي، وتقدير البيِّنات، واتخاذ القرارات   

 8 إدارة تضارب املصالح 

 9 خطط تحديث املبدأ التوجيهي 

10 املراجع 

12  GRADE جدول «موجز النتائج» ملنهجية

الت فيتامني ألف  أعضاء اللجنة التوجيهية الدامئة للمبادئ التوجيهية املتعلقة مبكمِّ

14 واملشرتكة بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املت حدة للطفولة 

الت فيتامني ألف،  أعضاء مجموعة املبادئ التوجيهية ملكمِّ

15 وأمانة منظمة الصحة العاملية، والخرباء الخارجيون املتمرسون 

19 أعضاء فريق أصحاب املصلحة والخرباء الخارجيني 

23  (PICO) أسئلة يف منوذج املجموعة السكانية، والتدخل، والضبط، والنواتج

24 موجز االعتبارات يف تحديد قوة التوصية 

WHO GUIDE_VITAMIN A_111100_AR.indd   iiiWHO GUIDE_VITAMIN A_111100_AR.indd   iii 28.05.12   20:0128.05.12   20:01



iv

شكر وتقدير

الدعم املايل

بينيا–روساس،  بابلو  خوان  الدكتور  إرشاف  تحت  التوجيهي  املبدأ  هذا  تنسيق  أمر  روجرز  ليزا  الدكتورة  تولت 

ومبساهمة تقنية من الدكتور راجيف باهل، والدكتورة لوز ماريا دي ريغيل، والسيدة ترييس غودمان، والدكتور 

خوسيه مارتينز. والبد من توجيه الشكر إىل الدكتورة رجينا كولري واملوظفني العاملني يف أمانة لجنة استعراض املبادئ 

ما وفرته من  دافينا غرييس عىل  الدكتورة  أيضاً  الشكر  العملية. وتستحق  أبدوه من مساندة طيلة  ملا  التوجيهية 

مشورة ومساعدة تقنية يف إعداد املشاورات التقنية املتعلقة بهذا املبدأ التوجيهي، والسيد عيىس ت. متى والسيدة 

شنتال سرتيجفريت من مكتب املستشار القانوين يف منظمة الصحة العاملية لدعمهام لجهود إدارة إجراءات تضارب 

املصالح. ووفرت السيدة غريس روب والسيدة باوال بيار من وحدة املغذيات الزهيدة املقدار التابعة إلدارة التغذية 

من أجل الصحة والتنمية املساندة اللوجستية.

وتعرب منظمة الصحة العاملية عن امتنانها للمساهمة التقنية التي قدمها أعضاء اللجنة التوجيهية املشرتكة 

الت فيتامني ألف  بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومجموعة املبادئ التوجيهية ملكمِّ

وفريق أصحاب املصلحة والخرباء الخارجيني. كام تبدي املنظمة امتنانها لوحدة الصياغة التابعة ملؤسسة كوكرين 

التوجيهي وموجز  املبدأ  تنوير هذا  املنتظم املستخدم يف  أنشطة تحديث االستعراض  لتنسيق  التعاونية لدعمها 

بيِّنات النتائج.

تعرب منظمة الصحة العاملية عن شكرها لحكومة لوكسمبورغ لتوفريها الدعم املايل لهذا العمل.
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مبدأ توجيهي منـظمة  
الصحة العاملية

مكمِّالت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية 1

مبدأ توجيهي١

موجز

 

ملنظمة الصحة العاملية: مكمِّالت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية

العدوى.  مكافحة  يف  واملساعدة  الرسيع  النمو  لدعم  ألف  فيتامني  من  األطفال  وصغار  الرضع  احتياجات  تتزايد 

الت فيتامني ألف خالل الفرتة الوليدية  والتمست الدول األعضاء توجيهات املنظمة بشأن تأثريات وسالمة إعطاء مكمِّ

(األيام الثامنية والعرشون األوىل من الحياة) كاسرتاتيجية للصحة العمومية.

دليل منظمة  املرسومة يف  اإلجراءات  باالعتامد عىل  بالبينات  املسندة  الحالية  التوصية  املنظمة  وقد وضعت 

الصحة العاملية لوضع املبادئ التوجيهية. وشملت خطوات هذه العملية ما ييل: (١) تحديد املسائل والنواتج ذات 

املقبلة؛  البحوث  التوصيات، مبا يف ذلك  البيِّنات وتوليفها؛ (٤) صياغة  البيِّنات؛ (٣) تقدير  األولوية؛ (٢) اسرتجاع 

(٥) خطط نرش املبدأ التوجيهي، وتنفيذه، وتقييم أثره، وتحديثه. وقد استُخدمت منهجية تصنيف عمليات تقدير 

املختارة  باملوضوعات  املتعلقة  البيِّنات  مرتسامت  إعداد  يف   (GRADE (منهجية  وتقييمها  ووضعها،  التوصيات، 

مسبقاً واملستندة إىل عمليات استعراض منتظمة وحديثة. وشاركت مجموعة من الخرباء الدوليني ذوي التخصصات 

املتعددة يف مشاورتني تقنيتني عقدتهام املنظمة يف جنيف، سويرسا، يف ١٩–٢٠ ترشين األول/ أكتوبر ٢٠٠٩ و١٦–

١٨ آذار/ مارس ٢٠١١، الستعراض ومناقشة البيِّنات وصياغة توصية، وتحديد درجة قوتها بالتصويت، مع مراعاة 

التايل: (١) التأثريات املرغوبة وغري املرغوبة لهذا التدخل؛ (٢) جودة البيِّنات املتاحة؛ (٣) القيم واألفضليات املتعلقة 

بالتدخل يف مختلف الظروف؛ (٤) تكلفة الخيارات املتاحة للعاملني يف الرعاية الصحية يف الظروف املختلفة. وقبل 

كل اجتامع قام كل أعضاء مجموعة املبادئ التوجيهية بتوقيع استامرة إعالن املصالح. وشارك فريق من أصحاب 

املصلحة والخرباء الخارجيني يف العملية عىل امتداد مراحلها.

املراضة  لخفض معدالت  كتدخل صحي عمومي  الوليدية  الفرتة  ألف يف  فيتامني  الت  بإعطاء مكمِّ يوىص  وال 

والوفيات (توصية قوية). وتبني أن مستوى جودة البيِّنات املتاحة عن النواتج املتعلقة بالوفيات كان معتدالً. ومن 

الواجب مواصلة حض األمهات عىل توفري الرضاعة الطبيعية حرصاً للرضع خالل األشهر الستة األوىل من العمر مبا 

يحقق املستوى األمثل من النمو، والتطور، والصحة.

وغانا،  والهند،  باكستان،  الغفل يف  العالج  ومضبِّطة  التعمية،  ومزدوجة  تجارب عشوائية،  أربع  حالياً  وتُجرى 

الت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية من خالل العاملني الصحيني ولتقييم نجاعة  وتنزانيا لتقدير جدوى تسليم مكمِّ

الت  الت يف تحسني فرص بقيا األطفال. وباإلضافة إىل ذلك هناك دراسات جارية بشأن أثر إعطاء مكمِّ هذه املكمِّ

فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية عىل الوظيفة املناعية ونضج األعضاء، كام أن هناك دراسة حيوانية قيد التنفيذ عن 

استقالب فيتامني ألف عند الوالدة. وستوفر نتائج هذه الدراسات املزيد من املعارف للمساعدة يف تنوير عمليات 

تحديث هذا املبدأ التوجيهي يف املستقبل.

يشكل هذا املطبوع مبدأ من املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية. واملبدأ التوجيهي للمنظمة هو أي وثيقة تحتوي، بغض النظر عن   ١

عنوانها، عىل توصيات للمنظمة بشأن التدخالت الصحية سواء أكانت تدخالت رسيرية، أم صحية عمومية، أم سياساتية. وتوفر التوصية 

معلومات حول ما ينبغي عىل واضعي السياسات، أو موفري الرعاية الصحية، أو املرىض فعله. وتنطوي التوصية عىل اختيار بني التدخالت 

املختلفة املؤثرة عىل الصحة وذات التبعات عىل استخدام املوارد. وتخضع كل املطبوعات املشتملة عىل توصيات املنظمة ملوافقة لجنة 

استعراض املبادئ التوجيهية التابعة للمنظمة.
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النطاق والغرض

معلومات أساسية

الت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية  يوفر هذا املبدأ التوجيهي توصيات شاملة مسندة بالبينات بشأن استخدام مكمِّ

(األيام الثامنية والعرشون األوىل من الحياة) لخفض معدالت املراضة والوفيات خالل سن الرضاع.

مستنرية  قرارات  اتخاذ  إىل  الرامية  جهودها  يف  الرشيكة  وجهاتها  األعضاء  الدول  التوجيهي  املبدأ  وسيساعد 

بشأن تدابري التغذية املناسبة لتحقيق املرامي اإلمنائية لأللفية، والسيام تخفيض معدل وفيات األطفال (املرمى ٤ 

من املرامي اإلمنائية لأللفية). وهذا املبدأ التوجيهي موجه إىل جمهور واسع يشمل واضعي السياسات، وخرباءهم 

الصحة  لخدمة  التغذية  تدابري  تصميم  يف  املشاركة  املنظامت  يف  والربامجيني  التقنيني  واملوظفني  االستشاريني، 

العمومية، وتنفيذها، وتوسيع نطاقها.

وتعرض هذه الوثيقة التوصية الرئيسية إىل جانب موجز للبيِّنات املؤيدة. ويحتوي امللحق ١ والوثائق األخرى 

املدرجة يف ثبت املراجع عىل املزيد من التفاصيل عن قاعدة البيِّنات.

ميثل نقص فيتامني ألف مشكلة رئيسية من مشكالت الصحة العمومية تؤثر حسب التقديرات عىل نحو ١٩ مليون 

آسيا  وجنوب رشق  أفريقيا  إقليمي  يف  معظمهم  ويقطن  املدريس،  التعليم  سن  قبل  طفل  مليون  و١٩٠  حامل 

من أقاليم منظمة الصحة العاملية (١). وتتزايد احتياجات الرضع وصغار األطفال من فيتامني ألف لدعم النمو 

الرسيع واملساعدة يف مكافحة العدوى. وبصفة عامة فإن املخزونات الكبدية من فيتامني ألف تكون منخفضة 

لدى الرضع عند الوالدة (٢)، ويعتمد هؤالء عىل املصادر الخارجية، وأهمها عىل اإلطالق لنب الثدي، يف النهوض 

مبا لديهم من مستويات ومخزونات جسدية من فيتامني ألف. ويف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط فإن 

التغذوية  الحالة  رداءة  نتيجة  الثدي  لنب  من  ألف  فيتامني  من  كافية  غري  مقادير  األرجح  يتلقون عىل  األطفال 

لألم. عىل أن املستويات غري الكافية من فيتامني ألف يف هذا العمر ميكن أن تؤدي إىل نقص فيتامني ألف الذي 

قد يتسبب، إذا ما كان حاداً، يف حدوث علة برصية (العمى اللييل)، وفقر الدم، وضعف مقاومة األمراض، كام 

ميكن أن يزيد من مخاطر العلل والوفيات الناجمة عن أمراض الطفولة الشائعة مثل الحصبة واألمراض املتسببة 

يف اإلسهال (٣).

توفر  برامج  تنفيذ  يجري  عمومية  صحية  مشكلة  ألف  فيتامني  نقص  فيها  يشكل  التي  البلدان  ويف 

العمر، وذلك  التاسع والخمسني من  الت فيتامني ألف بجرعات عالية لألطفال بني الشهر السادس والشهر  مكمِّ

كجزء من اسرتاتيجية لبقيا األطفال. وتغطي هذه الربامج نسبة ٧١٪ من املجموعة السكانية املذكورة يف البلدان 

النامية (٤).

الت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية، والذي كان قد اقُرتح يف البداية كوسيلة  وهناك اهتامم واسع بإعطاء مكمِّ

لزيادة مخزونات الجسم من فيتامني ألف يف هذا العمر (٥)، ثم طُرح مؤخراً كاسرتاتيجية للنهوض ببقيا الرضع. 

معدالت  يف  انخفاضاً  أظهرت  قد  وبنغالديش،  والهند،  أندونيسيا،  يف  أجريت  تجارب  ثالث  أن  من  الرغم  وعىل 

الوفيات خالل سن الرضاعة (٥–٧)، فلم تكشف أربع تجارب أخرى جرت يف نيبال، وزمبابوي، وغينيا – بيساو، 

عىل أي انخفاض إجاميل يف معدالت وفيات سن الرضاعة (٨–١١). وعند تجميع النتائج املستخلصة من التجربتني 

الوفيات،  يف معدالت  انخفاضاً  الصبيان  أظهر  إذ  الجنس،  تأثري متاميز بحسب  لوحظ  بيساو،  غينيا  املنفذتني يف 

مثل هذا  يبني وجود  مل  األخرى  الدراسات  لنتائج  التجميعي  التحليل  أن  ولو  فيها،  زيادة  الفتيات  بينام شهدت 

الفارق (١٢).
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موجز البيِّنات

وقد يؤدي فيتامني ألف إىل تخفيض خطر و/أو شدة األمراض عرب تقوية الحاجز الِظهاري وتدعيم االستجابات 

املناعية الوليدية عند أولئك املعرضني لخطر اإلصابة بنقص فيتامني ألف، وذلك من خالل أعامل ترتكز خصوصاً 

توازن  استحداث  يف  ألف  فيتامني  يسهم  قد  كام   .(١٣) املناعي  للنظام  املختلفة  الخاليا  ووظائف  النامء  عىل 

من  األوىل  األيام  يف  أساسياً  أمراً  ذلك  ويعترب  (١٣)؛  األمعاء  يف  نوعية  مخاطية  وأضداد  املناعية  للخاليا  مناسب 

الحياة حينام يكون عىل النظام املناعي الوليدي املوازنة بني دوره الدفاعي إزاء الغزو املمرِض من جهة وتحمل 

الُنبيت املعوي املطاِعم النامي من جهة أخرى. وبسبب دور فيتامني ألف يف نضج األعضاء، مبا يف ذلك الرئة، عرب 

الت فيتامني ألف  النمو املنتظم وصون األنسجة الِظهارية ومناء النظام املناعي، فإنه يحتمل أن يرتك إعطاء مكمِّ

يف الفرتة الوليدية أثراً عىل مقاومة الرضيع للعدوى واإلسهال، وهو ما يشكل سبب نحو ٣٠٪ من وفيات الِولْدان 

الت فيتامني ألف للرضع األكرب سناً واِألطفال تأثري متغاير عىل األمراض  (١٤، ١٥). وقد تم تبيان أن إلعطاء مكمِّ

التنفسية (١٦)، مام يشري إىل أنه ينبغي أيضاً النظر يف احتامل حدوث تأثريات غري منتظرة عرب النظام املناعي يف 

الرضع األصغر سناً.

وال يرتبط إعطاء فيتامني ألف بالجرعات املوىص بها بتأثريات جانبية خطرية أو طويلة األجل. غري أن جرعة عالية 

واحدة من فيتامني ألف ميكن أن تتسبب يف تأثريات جانبية حادة عابرة لدى الرضع، مثل تورم اليافوخ، والقيء، 

واإلسهال، وفقدان الشهية، والتهيجية. وأكرث هذه التأثريات شيوعاً هو تورم اليافوخ، غري أن ذلك يعترب تأثرياً حميداً 

وال يرتبط بالتأثريات النامئية العصبية الحادة أو طويلة األجل (١٧، ١٨).

الت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية وسالمة  قيَّمت ثالثة استعراضات منتظمة (١٢،١٩،٢٠) تأثريات إعطاء مكمِّ

األسبوع  بني  املولودون  (أولئك  الناضجني فحسب  الِولْدان  لدى  الت  املكمِّ دور هذه  تقييم  أحدها  وتوىل  ذلك، 

الوفاة  من  بالوقاية  يتعلق  فيام  النامية،  البلدان  يف  الحمل)  من  واألربعني  الثاين  واألسبوع  والثالثني  السابع 

واملراضة (١٩). غري أن الدراسات يف هذا االستعراض أدرجت رضعاً جرى تحديدهم يف سياقات الدراسات دون 

باملستطاع  يكن  فلم  الوالدة. وهكذا  عن  أسبوعاً   ٣٧ يزيد عن  أم  يقل  أكان  الحميل سواء  بالعمر  تتعلق  قيود 

وفيات  تأثري عىل  ألف  فيتامني  الت  ملكمِّ يكن  ومل  الحاالت.  كل  الناضجني فحسب يف  الِولْدان  بيانات  استخدام 

 .(٠٫٨٧–١٫٢٠  ٪٩٥ الثقة  فاصل  ١٫٠٢؛  االخِتطار  نسبة  تجارب:  العمر (أربع  من  عرش  الثاين  الشهر  يف  الرضع 

باألمراض  املتعلقة  الوفيات  نواتج  عىل  ألف  فيتامني  الت  ملكمِّ ملموس  تأثري  أي  املحدودة  البيانات  تُظهر  ومل 

التنفسية (تجربة واحدة: نسبة االخِتطار ٠٫٦٦؛ فاصل الثقة ٩٥٪ ٠٫١١–٣٫٩٥) واإلسهال (تجربة واحدة: نسبة 

االخِتطار ٠٫٤٠؛ فاصل الثقة ٩٥٪ ٠٫٠٨–٢٫٠٣). ومل تُتح البيانات بشأن األحداث الضارة لدى كل الرضع خالل 

الت إال يف دراستني فحسب. وكانت  الساعات الثامين واألربعني إىل الساعات االثنتني والسبعني بعد إعطاء املكمِّ

هناك زيادة ملحوظة يف خطر تورم اليافوخ (نسبة االخِتطار ١٫٣٨؛ فاصل الثقة ٩٥٪ ١٫٠٤–١٫٨٢) ولكن ليس 

يف خطر القيء (نسبة االخِتطار ٠٫٨٨؛ فاصل الثقة ٩٥٪ ٠٫٧٤– ١٫٠٥) أو اإلسهال (نسبة االخِتطار ٠٫٩٢؛ فاصل 

الثقة ٩٥٪ ٠٫٧٧–١٫٠٩).

أعامرهم  تقل  الذين  للرضع  بالنسبة  ألف  فيتامني  الت  مكمِّ دور  بتقييم  املنتظمة  االستعراضات  أحد  وقام 

الت (الفرتة الوليدية، أي من  عن ٦ أشهر، مع تحليل مجموعة فرعية فيام يتعلق بالعمر عند البدء بإعطاء املكمِّ

بالوقاية  الدخل املنخفض واملتوسط فيام يتصل  البلدان ذات  العمر)، يف  الوالدة وحتى أقل من شهر واحد من 

من الوفاة واملراضة، وبتأثريات أخرى، حتى السنة األوىل من العمر (٢٠). ومل يُظهر تحليل البيانات املستخلصة 
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التوصية

مالحظات

من سبع تجارب أي انخفاض ملموس يف الخطر النسبي للوفاة خالل سن الرضاع، وذلك منذ فرتة البدء بإعطاء 

الت فيتامني  الت وحتى آخر متابعة عند بلوغ السنة األوىل من العمر، يف صفوف الِولْدان الذين تلقوا مكمِّ املكمِّ

ألف باملقارنة مع مجموعات الضبط (نسبة االختطار ٠٫٩٤؛ فاصل الثقة ٩٥٪ ٠٫٧٩–١٫١٢). وتم توليف التحليالت 

الباقية لكل الرضع بني صفر شهر و٦ أشهر من العمر. ومل تتوافر بيِّنات عىل انخفاض خطر املراضة أو الوفاة يرتبط 

زيادة  هناك  وكانت  ألف.  فيتامني  الت  مكمِّ إعطاء  مع  بالرتافق  الحادة  التنفسية  األمراض  أو  باإلسهال  خصيصاً 

غري مهمة يف حدوث تورم اليافوخ يف غضون أسبوع واحد من إعطاء الجرعة األوىل من فيتامني ألف (تراوحت 

الجرعات بني ٠٠٠ ٢٥ و٠٠٠ ١٠٠ وحدة دولية، غري أنه مل تكن هناك أية بيِّنة عىل تزايد خطر القيء، أو التهيجية، 

أو اإلسهال.

ومل يعرث تحليل للنتائج، رمى إىل تقدير تأثري البقيا الذي خلِّفه إعطاء فيتامني ألف إىل الِولْدان يف غضون بضعة 

الت فيتامني ألف عىل الوفيات الناجمة عن كل األسباب،  أيام من الوالدة يف ست تجارب، عىل أي تأثري ملموس ملكمِّ

كام مل يكشف عن أي تأثري متايزي للتدخل عىل الصبيان مقابل الفتيات (١٢).

وكانت الجودة اإلجاملية للبيِّنات املتاحة للنواتج املرتبطة بالوفيات معتدلة، يف حني تراوحت جودة البيِّنات 

املتصلة بالنواتج الضارة بني املعتدلة واملرتفعة ملختلف هذه النواتج (امللحق ١).

الت فيتامني ألف خالل الفرتة الوليدية (األيام الثامنية والعرشون األوىل  ال يوىص، يف الوقت الراهن، بإعطاء مكمِّ

(توصية  الرضع  والوفاة يف صفوف  املراضة  العمومية لخفض معدالت  الصحة  الحياة) كتدخل من تدخالت  من 

قوية١).

الت فيتامني ألف خالل الفرتة الوليدية إىل الحد من الوفاة خالل األشهر الستة األوىل  ● قد يؤدي إعطاء مكمِّ

من الحياة يف بعض السياقات، مع حدوث بعض التأثريات الجانبية الثانوية والعابرة، ولو أن هذه النتائج 

غري متسقة.

وعند وضع التوصية تم إيالء اهتامم شديد مبسألة تفادي إلحاق األذى، بالنظر إىل التباس البيِّنات والنتائج  ●

املتعارضة لدراسات البحوث، وكذلك بقضايا التكاليف وشواغل الجدوى. 

ينبغي حض األمهات عىل توفري الرضاعة الطبيعية حرصاً للرضع خالل األشهر الستة األوىل من العمر مبا  ●

يحقق املستوى األمثل من النمو، والتطور، والصحة (٢١).

الحاالت فإن من  ● امللتحمة. ويف هذه  املتعلقة مبعالجة جفاف  التوصيات  التوجيهي  املبدأ  ال يغطي هذا 

الواجب الرجوع إىل املبادئ التوجيهية القامئة بشأن معالجة امللتحمة لدى األطفال الذين تقل أعامرهم 

عن ستة أشهر (٢٢).

التوصية القوية هي التوصية التي تعتقد مجموعة وضع املبادئ التوجيهية اعتقاداَ جازماَ بأن التأثريات املرغوبة لالمتثال تفوق التأثريات غري   ١

املرغوبة. وميكن أن تكون التوصية مؤيدة لتدخل ما أو معارضة له. وتتمثل آثار توصية قوية عىل املرىض بأن معظم الناس يف حالتهم سريغبون 

يف مسار العمل املوىص به وأن نسبة صغرية فحسب لن ترغب يف ذلك. أما بالنسبة لألطباء الرسيريني فإن اآلثار هي أن املسار املوىص به للعمل 

سيطبَّق عىل معظم املرىض وأن االمتثال لهذه التوصية هو إجراء معقول من إجراءات الرعاية ذات النوعية الجيدة. وفيام يتعلق بواضعي 

السياسات، فإن التوصية القوية تعني أن باملستطاع مواءمتها كسياسة يف معظم الحاالت.
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النرش

التأثريات عىل 
البحوث املقبلة

سيُنرش هذا املبدأ التوجيهي عرب الوسائط اإللكرتونية مثل عروض الرشائح، واألقراص املدمجة، والشبكة العنكبوتية 

العاملية، وذلك من خالل القامئة الربيدية املعنية باملغذيات الزهيدة املقدار يف منظمة الصحة العاملية، أو القامئة 

الربيدية للجنة الدامئة للتغذية التابعة لألمم املتحدة (SCN)، أو املوقع اإللكرتوين للتغذية التابع ملنظمة الصحة 

العاملية WHO nutrition web site. ويف الوقت الحايل فإن إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية تعمل عىل 

استحداث مكتبة إلكرتونية ملنظمة الصحة العاملية عن بيِّنات التدابري التغذوية (eLENA). وتهدف هذه املكتبة 

إىل تصنيف وعرض املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية املتعلقة بالتغذية، إىل جانب الوثائق التكميلية مثل 

عمليات االستعراض املنتظمة والبيِّنات األخرى التي تُنري املبادئ التوجيهية، واألسس املنطقية البيولوجية والسلوكية، 

واملوارد اإلضافية التي تنتجها الدول األعضاء والجهات الرشيكة العاملية.

هناك حالياً أربع تجارب عشوائية، ومزدوجة التعمية، ومضبِّطة العالج الغفل جارية يف باكستان، والهند،  ●

الت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية من خالل العاملني الصحيني  وغانا، وتنزانيا لتقدير جدوى تسليم مكمِّ

التصميم  الدراسات  هذه  كل  وتستخدم  األطفال.  بقيا  فرص  تحسني  يف  الت  املكمِّ هذه  نجاعة  ولتقييم 

العشوايئ املستند إىل املجموعات. وقد أُنجزت عمليات التعيني واملتابعة املتعلقة بدراسة باكستان ومييض 

العمل قدماً يف تحليل البيانات. وتحظى دراسات الهند، وغانا، وتنزانيا، مبساندة منظمة الصحة العاملية، 

ومن املنتظر استكاملها بحلول عام ٢٠١٣. وباإلضافة إىل ذلك فإن الدراسات الساعية إىل فهم أثر إعطاء 

الت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية عىل الوظيفية املناعية ونضج األعضاء، وكذلك الدراسة الحيوانية  مكمِّ

بشأن استقالب فيتامني ألف عند الوالدة، تتقدم وستوفر املزيد من املعارف للمساعدة يف تنوير عمليات 

التحديث املقبلة لهذا املبدأ التوجيهي.

الت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية عىل املراضة  ● تدعو الحاجة إىل مزيد من البحوث حول تأثريات إعطاء مكمِّ

والوفاة يف صفوف الرضع خالل النصف األول من سن الرضاعة يف ظل سياقات مختلفة. ومن الواجب أن 

تشمل هذه البحوث تدابري للقياسات البرشية، وحالة املغذيات الزهيدة املقدار لدى األمهات (فيتامني ألف)، 

وأمناط الرضاعة الطبيعية وتركيزات فيتامني ألف يف لنب الثدي.

الت بحسب العمر الذي يتم فيها تلقي فيتامني  ● ينبغي بذل الجهود للتقسيم التطبقي لتأثري إعطاء املكمِّ

ألف بعد الوالدة، والِخداج، وتخلف النمو داخل الرحم.

التي تعاين من نقص متوطن لفيتامني ألف يف  ● من الواجب أن ينصب الرتكيز عىل املجموعات السكانية 

صفوف األمهات ومن ارتفاع معدالت وفيات الرضع.

كام ينبغي اختبار التفاعالت املحتملة بني حالة إعطاء اللقاحات والفئة الجنسية. ●

الت فيتامني ألف عىل نضج  ● يتعني إجراء الدراسات لتوضيح اآلليات البيولوجية الكامنة وراء تأثريات مكمِّ

األعضاء والوظيفة املناعية يف الرضع البرشيني (٢٣).

املحتمل  ● استخدامه  إىل  الوليدية  الفرتة  يف  ألف  فيتامني  الت  مكمِّ إلعطاء  املنطقي  األساس  يستند 

إىل  تدعو  الحاجة  أن  عىل  الوالدة.  بعد  مبارشة  التسليم  جدوى  إىل  بالنظر  األطفال  لبقيا  كاسرتاتيجية 

إجراء بحوث تشغيلية حول كيفية الوصول إىل الغالبية العظمى من الرضع يف البلدان النامية يف غضون 
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عملية وضع 
املبدأ التوجيهي

الت فيتامني ألف يف الفرتة  يومني من الوالدة، وهذه الحاجة عامة وال تنحرص فحسب بسياق إعطاء مكمِّ

الوليدية.

ألف  ● فيتامني  الت  مكمِّ إعطاء  تأثريات  الستطالع  القامئة  التجارب  لكل  تجميعي  تحليل  إجراء  ميكن 

وقت  املعلومات:  بتوافر  رهناً  التالية،  السامت  بحسب  تطبيقياً  ذلك  تقسيم  مع  الوليدة  الفرتة  يف 

الت (أول ٢٤ ساعة، أو٤٨ ساعة، أو ٧٢ ساعة، أو يف غضون األسبوع األول من الحياة)؛  إعطاء املكمِّ

عند  والوزن  املتابعة؛  خالل  املتلقاة  واللقاحات  والجنس؛  الت؛  املكمِّ إعطاء  فيه  تم  الذي  واملوسم 

املناعي  العوز  فريوس  وحالة  األمهات؛  لدى  ألف  فيتامني  وحالة  الحميل؛  العمر  أمكن  وإذا  الوالدة؛ 

فيتامني  الت  ملكمِّ الالحق  واإلعطاء  لألمهات؛  ألف  فيتامني  الت  مكمِّ وإعطاء  األمهات؛  عند  البرشي 

للرضع. ألف 

يتطلب األمر أيضاً إجراء بحوث ِإضافية بِشأن استحداث مؤرشات أفضل لحالة فيتامني ألف لدى الِولْدان. ●

تم إعداد هذا املبدأ التوجيهي وفقاً إلجراءات وضع املبادئ التوجيهية املسندة بالبينات يف منظمة الصحة العاملية، 

عىل نحو ما هي معروضة يف دليل منظمة الصحة العاملية لوضع املبادئ التوجيهية (٢٤). 

املجموعات االستشارية

الت فيتامني ألف واملشرتكة بني منظمة الصحة  أُنشئت اللجنة التوجيهية الدامئة للمبادئ التوجيهية املتعلقة مبكمِّ

ت ممثلني عن إدارات صحة األطفال واملراهقني ومنائهم؛  العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة عام ٢٠٠٩، وضمَّ

والتنمية؛  الصحة  أجل  من  والتغذية  الحمل؛  مأمونية  وتعزيز  البيولوجية؛  واملستحرضات  واللقاحات  والتمنيع 

والصحة اإلنجابية وبحوثها يف منظمة الصحة العاملية؛ وقسم التغذية يف منظمة األمم املتحدة للطفولة (امللحق ٢). 

وتولت اللجنة التوجيهية توفري اإلرشاد يف إعداد هذا املبدأ التوجيهي ووفرت اإلرشاف الشامل عىل عملية وضع 

املبادئ التوجيهية. كام ُشكلت مجموعتان إضافيتان هام: املجموعة االستشارية للمبادئ التوجيهية، وفريق أصحاب 

املصلحة والخرباء الخارجيني.

االستشارية  الخرباء  أفرقة  مختلف  من  خرباء  ألف  فيتامني  الت  ملكمِّ التوجيهية  املبادئ  مجموعة  وشملت 

يف منظمة الصحة العاملية إىل جانب خرباء تم تحديدهم من خالل النداءات العلنية الستقدام املختصني، مع مراعاة 

توازن املزيج الجنساين، ومجاالت التخصصات املتعددة، ومتثيل جميع أقاليم منظمة الصحة العاملية (امللحق ٣). 

وبُذلت الجهود لضم خرباء للمحتوى، ومنهجيني، وممثلني عن أصحاب املصلحة املحتملني (مثل املدراء واملهنيني 

املنظامت  عن  ممثلني  انضامم  يجوز  وال  واملستهلكني.  الصحية)  الرعاية  عملية  يف  املنخرطني  اآلخرين  الصحيني 

التجارية إىل عضوية مجموعة من مجموعات املبادئ التوجيهية يف منظمة الصحة العاملية. ومَتثل دور مجموعة 

النواتج املهمة التخاذ القرارات وتفسري  املبادئ التوجيهية يف توفري املشورة ملنظمة الصحة العاملية بشأن اختيار 

البيِّنات.

للبحث،  الخاضعة  الوثيقة، واملسائل  الخارجيني بشأن نطاق  وجرت استشارة فريق أصحاب املصلحة والخرباء 

واختيار النواتج املهمة التخاذ القرارات، وكذلك فيام يتعلق باستعراض املسودة املكتملة للمبدأ التوجيهي (امللحق ٤). 

وتم ذلك من خالل القامئة الربيدية املعنية باملغذيات الزهيدة املقدار يف منظمة الصحة العاملية والقامئة الربيدية 
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للجنة الدامئة للتغذية التابعة لألمم املتحدة، اللتني تضامن معاً أكرث من ٥٥٠٠ مشرتك، وعرب املوقع اإللكرتوين للتغذية 

.WHO nutrition web site التابع ملنظمة الصحة العاملية

نطاق املبدأ التوجيهي، وتقدير البيِّنات، واتخاذ القرارات

الحاسمة  التوجيهي نقطة االنطالق  املبدأ  التي سيتناولها  أولية من األسئلة (ومكونَّات األسئلة)  شكَّلت مجموعة 

التابعة إلدارة  املقدار  الزهيدة  املغذيات  التقنيون يف وحدة  املوظفون  األسئلة  التوصية؛ وقد وضع هذه  لصياغة 

التغذية من أجل الصحة والتنمية، بالتعاون مع قسم التغذية يف منظمة األمم املتحدة للطفولة، وذلك باالستناد 

إىل احتياجات توجيه السياسات والربامج يف الدول األعضاء ورشكائها. واستُخدم يف ذلك منوذج املجموعة السكانية، 

والتدخل، والضبط، والنواتج (PICO) (امللحق ٥). وناقشت اللجنة التوجيهية واستعرضت األسئلة، كام تم تلقي 

وجهات نظر من ٤٥ من أصحاب املصلحة.

أكتوبر ٢٠٠٩ يف جنيف،  األول/  الفرتة ١٩–٢٠ ترشين  التوجيهية يف  املبادئ  األول ملجموعة  االجتامع  وُعقد 

سويرسا، إلنجاز نطاق األسئلة وترتيب النواتج بالغة األهمية واملجموعات السكانية املهمة. وناقش أعضاء املجموعة 

كل سؤال من األسئلة، وجرى تعديلها حسب االقتضاء. وتحددت األهمية النسبية لكل ناتج بجدول عالمات من ١ 

إىل ٩ (حيث العالمة ٧–٩ تشري إىل أن الناتج بالغ األهمية بالنسبة التخاذ قرار، و٤–٦ إىل أن الناتج مهم، و١–٣ إىل 

الت فيتامني ألف للِولْدان، إىل جانب النواتج  أن الناتج غري مهم). وترد األسئلة األساسية النهائية بشأن إعطاء مكمِّ

التي اعتُربت بالغة األهمية يف اتخاذ القرارات يف منوذج PICO املدرج يف امللحق ٥.

وتم تكليف مؤسسة كوكرين التعاونية بتنفيذ عمليات البحث، واالستعراض، واإلنتاج املنتظم لالستعراضات، 

إعطاء  بشأن  قامئني  استعراضني  تحديث  وجرى   .(١ (امللحق  النتائج»  «موجز  وجدول١  البيِّنات،  ومرتسامت 

ثة لربمجية إدارة االستعراضات (RevMan)، والتي  الت فيتامني ألف للِولْدان، وجرت مواءمة ملفات محدَّ مكمِّ

املحددة  األهمية  بالغة  النواتج  بهدف مراعاة  التابعة ملؤسسة كوكرين،  الصياغة  عليها من وحدة  الحصول  تم 

 RevMan قبالً (استُبعدت النواتج التي ال تتسم باألهمية بالنسبة لهذا املبدأ التوجيهي). وجرى تصدير ملف

عمليات   Grading تصنيف  لنهج  وفقاً  البيِّنات،  ملخصات  إعداد  بغية   GRADE منهجية  تحليل  برمجية  إىل 

 .(١ (امللحق   (٢٥) املتاحة  للبيِّنات  الكلية  الجودة  لتقدير   (GRADE) وتقييمها ووضعها،  التوصيات،  تقدير 

واتساق  والتحليل؛  التنفيذ  حيث  من  الدراسات  وقيود  الدراسات؛  تصميم  ييل:  ما   GRADE منهجية  وتدرس 

يتعلق  فيام  للبيِّنات  الخارجية)  والصالحية  التطبيق  قابلية  (أو  وصحة  املتاحة؛  الدراسات  امتداد  عىل  النتائج 

باملجموعات السكانية، والتدخالت، والسياقات التي ميكن استخدام التدخل املقرتح فيها؛ ودقة التقدير املوجز 

للتأثريات.

واستُخدمت االستعراضات املنتظمة ومرتسامت بيِّنات منهجية GRADE عىل السواء يف صياغة املبدأ التوجيهي. 

وُعقد اجتامع ثان ملجموعة املبادئ التوجيهية يف الفرتة ١٦–١٨ آذار/ مارس ٢٠١١ يف جنيف، سويرسا، الستعراض 

كجزء من عملية الصياغة قبل النرش التي تنفذها مؤسسة كوكرين فإن االستعراضات تخضع لتعليق النظراء الخارجيني (محرر ومحكِّامن   ١

دليل  ويصف   .(http://www.cochrane.org/cochrane-reviews) للمجموعة.  اإلحصايئ  واملستشار  الصياغة)  فريق  خارج  من 

تأثريات  بشأن  كوكرين  املنتظمة ملؤسسة  االستعراضات  إعداد وصون  بصورة مفصلة عملية  للتدخالت  املنتظمة  لالستعراضات  كوكرين 

تدخالت الرعاية الصحية.
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إدارة تضارب 
املصالح

البيِّنات، ومناقشة مسودة التوصية، والبت يف درجة قوتها، مع مراعاة ما ييل: (١) التأثريات املرغوبة وغري املرغوبة 

لهذا التدخل؛ (٢) جودة البيِّنات املتاحة؛ (٣) القيم واألفضليات املتعلقة بالتدخل يف مختلف الظروف؛ (٤) تكلفة 

الخيارات املتاحة للعاملني يف الرعاية الصحية يف الظروف املختلفة (امللحق ٦). وُعرِّف توافق اآلراء عىل أنه االتفاق 

باألغلبية البسيطة ألعضاء مجموعة الخطوط التوجيهية. ومل يُسمح ملوظفي منظمة الصحة العاملية الحارضين يف 

االجتامع وكذلك الخرباء التقنيني الخارجيني اآلخرين املنخرطني يف جمع وتصنيف البيِّنات باملشاركة يف التصويت. 

ومل تكن هناك اختالفات قوية يف صفوف أعضاء مجموعة املبادئ التوجيهية.

وجرت استشارة فريق أصحاب املصلحة والخرباء الخارجيني من جديد بشأن مسودة املبدأ التوجيهي. وبعث 

١٢ من أصحاب املصلحة بآرائهم بهذا الشأن. ثم وضع موظفو منظمة الصحة العاملية املبدأ التوجيهي يف صيغته 

النهائية وأحالوه إىل املنظمة إلقراره قبل نرشه.

اجتامعات  يف  املشاركني  الخرباء  يتعني عىل جميع   ،(٢٦) العاملية  الصحة  ملنظمة  األساسية  الوثائق  لقواعد  وفقاً 

املنظمة أن يكشفوا عن أية مصلحة تتعلق بهذه االجتامعات قبل املشاركة فيها. وقد قام املوظف التقني املسؤول 

واإلدارات املعنية باستعراض بيانات تضارب املصالح لجميع أعضاء مجموعة املبادئ التوجيهية قبل إنجاز تشكيل 

التوجيهية  املبادئ  مجموعة  أعضاء  جميع  وتقدم  اجتامعاتها.  من  اجتامع  لحضور  الدعوة  وتوجيه  املجموعة 

واملشاركون يف اجتامعات وضع املبادئ التوجيهية بنموذج بيان املصالح إىل جانب سريتهم الذاتية قبل كل اجتامع. 

والتزمت إجراءات إدارة تضارب املصالح التزاماً صارماً بـ «املبادئ التوجيهية لبيان املصالح (خرباء منظمة الصحة 

العاملية)» (٢٧). وأُجملت فيام ييل حاالت التضارب املحتمل يف املصالح التي أعلن عنها أعضاء مجموعة الخطوط 

التوجيهية.

مؤسسة  ● يف  وعضو  املتحدة  اململكة  يف  كوكرين  مؤسسة  ملركز  مدير  أنه  كالرك  مايكل  األستاذ  أعلن 

املنتظمة  االستعراضات  إدارة  أو  إعداد  يف  شخصياً  كالرك  الربوفسور  ينخرط  وال  التعاونية.  كوكرين 

بأن بعض زمالئه يسهمون يف  علامً  التوجيهي،  املبدأ  املستخدمة يف هذا  ألف  فيتامني  الت  بِشأن مكمِّ

ذلك.

أعلنت الدكتورة جون همفري أن وحدة بحوثها تلقت منحاً من عام ١٩٩٦ وحتى عام ٢٠٠٩ ملرشوع  ●

فيتامني ألف لألمهات واألطفال يف زمبابوي (ZVITAMBO) من منظامت مختلفة، مبا يف ذلك مؤسسة 

BASF، ومؤسسة مكافحة مرض األيدز يف صفوف األطفال، التي تتلقى متويلها األسايس  نستله ورشكة 

من منظامت مختلفة مبا يف ذلك جونسون وجونسون وصندوق آبوت. كام حظيت الدراسات الفرعية 

مبساندة مرشوع دعم التحليل والبحث يف أفريقيا (SARA) ومرشوعات الصالت، علامً بأن كلتا هاتني 

الرشكات،  هذه  من  أياً  فإن  ملعلوماتنا  وطبقاً  التعليمية.  التنمية  أكادميية  إلدارة  تخضعان  الجهتني 

الت  مكمِّ مبارشة  غري  أو  مبارشة  بصورة  تنتج  ال  الراعية  التجارية  الجهات  أو   ،BASF رشكة  باستثناء 

ألف. فيتامني 

أعلن الدكتور تشارلز ستيفنسن أنه يتلقى متويل بحوث من منظمة الصحة العاملية إلجراء دراسة برشية  ●

الت فيتامني ألف للِولْدان يف تعزيز الوظيفة املناعية ومن املعاهد الوطنية للصحة  عن فعالية إعطاء مكمِّ

يف الواليات املتحدة إلجراء دراسات عن فيتامني ألف والوظيفة املناعية يف الفرئان.
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خطط تحديث 
املبدأ التوجيهي

أعلنت الدكتورة شريي تانوميهاردجو أنها تتلقى أتعاباً كمستشارة تقنية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية  ●

لدراسة   HarvestPlus برنامج  من  بحثياً  دعامً  تلقت  أنها  كام   .HarvestPlus برنامج  من  ومكافأة 

عن مدى فعالية فيتامني ألف يف صفوف األطفال الذين يتغذون بالذرة الربتقالية ودراسة عن املوز عند 

الريابيع لتحديد قيمة فيتامني ألف يف أشباه الكاروتينيات املحتوية عىل طالئع الفيتامني ألف؛ ومن املعاهد 

الزراعة  ووزارة  كربون؛   ١٣ الريتينول  نظري  تخفيف  اختبار  لتطوير  املتحدة  الواليات  يف  للصحة  الوطنية 

األمريكية الستخدام ريتينول–ألفا كواسم للكيلومكرون يف الجرذان والخنازير؛ ومن منظمة الصحة العاملية 

املزدوج  الصبغي  منوذج  باستخدام  للِولْدان  املعطاة  ألف  فيتامني  الت  مكمِّ لفهم  امليكانيكية  للدراسات 

إلناث – صغار الخنازير. وباإلضافة إىل ذلك فقد تلقت تعويضات عن نفقات السفر من الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، وبرنامج HarvestPlus، ومنظمة الصحة العاملية لحضور االجتامعات. وطبقاً ملعلوماتنا 

الت فيتامني ألف بصورة مبارشة  فإن برنامج HarvestPlus ال ينتج ال هو وال جهاته التجارية الراعية مكمِّ

أو غري مبارشة.

وقد دعي أشخاص خارجيون من ذوي الخربات إىل االجتامعات بصفة مراقبني ولتوفري مساهامت تقنية، إال أنهم مل 

يشاركوا يف عمليات اتخاذ القرارات.

الوقت،  توافر معلومات جديدة يف ذلك  التوجيهي لالستعراض عام ٢٠١٤. ويف حال  املبدأ  ستخضع توصية هذا 

إدارة  وستضطلع  التوصية.  وتعديل  الجديدة  البيِّنات  لتقييم  ستُشكل  التوجيهي  املبدأ  الستعراض  مجموعة  فإن 

التغذية من أجل الصحة والتنمية يف املقر الرئييس ملنظمة الصحة العاملية يف جنيف، إىل جانب رشكائها الداخليني، 

باملسؤولية عن تنسيق عملية تحديث املبدأ التوجيهي وفقاً إلجراءات دليل منظمة الصحة العاملية لوضع املبادئ 

املبدأ  يف  للتقييم  اإلضافية  باألسئلة  املتعلقة  االقرتاحات  بتلقي  العاملية  الصحة  منظمة  وترحب   .(٢٤) التوجيهية 

التوجيهي عندما يحني وقت استعراضه.
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GRADE امللحق ١ جدول «موجز النتائج» ملنهجية

مكمِّالت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية

املرىض أو املجموعة السكانية: الِولْدان 

السياقات: البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

الت فيتامني ألف التدخل: إعطاء مكمِّ

التأثري النسبيالنواتج

(فاصل الثقة ٩٥٪)

عدد املشاركني 

(الدراسات)

جودة البيِّنات

*(GRADE)

مالحظات

الوفيات يف السنة األوىل من الحياة 

(الناتج مقيس عند آخر نقطة زمنية متاحة

ً املتابعة: ٦ أشهر–١٢ شهرا

نسبة االختطار ٠٫٩٤

(٠٫٧٩–١٫١٢)

٨٦٥ ٣٨

+  +   +   – (٧ دراسات)
معتدلة١

الوفيات املرتبطة باألمراض التنفسية خالل ١٢ شهراً

ً املتابعة: ١٢ شهرا

نسبة االختطار ٠٫٦٦

(٠٫١١–٣٫٩٥)

١٨٣٩

+  +   +   – (دراسة واحدة)
معتدلة٢

أبلغت دراسة واحدة عن هذا الناتج

الوفيات املرتبطة باإلسهال خالل ١٢ شهراً

ً املتابعة: ١٢ شهرا

نسبة االختطار ٠٫٤

(٠٫٠٨–٢٫٠٣)

١٨٣٩

+  +   +   – (دراسة واحدة)
معتدلة٤،٣

أبلغت دراسة واحدة عن هذا الناتج

صفرغري قابلة للتقديرالوفيات املرتبطة بالحصبة خالل ١٢ شهراً

(صفر دراسة)

مل تبلغ أي من الدراسات عن هذا الناتج

صفرغري قابلة للتقديراملراضة يف السنة األوىل من الحياة

(صفر دراسة)

مل تبلغ أي من الدراسات عن هذا الناتج

صفرغري قابلة للتقديراملراضة املرتبطة باألمراض التنفسية خالل ١٢ شهراً

(صفر دراسة)

مل تبلغ أي من الدراسات عن هذا الناتج

صفرغري قابلة للتقديراملراضة املرتبطة باإلسهال خالل ١٢ شهراً

(صفر دراسة)

مل تبلغ أي من الدراسات عن هذا الناتج
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مكمِّالت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية

املرىض أو املجموعة السكانية: الِولْدان 

السياقات: البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

الت فيتامني ألف التدخل: إعطاء مكمِّ

التأثري النسبيالنواتج

(فاصل الثقة ٩٥٪)

عدد املشاركني 

(الدراسات)

جودة البيِّنات

*(GRADE)

مالحظات

األحداث الضارة: تورم اليافوخ

املتابعة: ٣ أيام

نسبة االختطار ١٫٣٨

(١٫٠٤–١٫٨٢)

٣١٥٨

+   +   +   + (دراستان)

عالية

األحداث الضارة: القيء 

املتابعة: ٣ أيام

نسبة االختطار ٠٫٨٨

(٠٫٧٤–١٫٠٥)

٣١٥٩

+  +   +   – (دراستان)
معتدلة٦،٥

األحداث الضارة: اإلسهال

املتابعة: ٣ أيام

نسبة االختطار ٠٫٩٢

(٠٫٧٧–١٫٠٩)

٣١٥٩

+  +   +   – (دراستان)
معتدلة٨،٧

* GRADE = تصنيفات البيِّنات ملجموعة عمل منهجية:
جودة عالية: لدينا ثقة بالغة بأن التأثري الحقيقي قريب من تقدير التأثري.

جودة معتدلة: لدينا ثقة معتدلة يف تقدير التأثري. وعىل األرجح فإن التأثري الحقيقي قرب من تقدير التأثري، إال أن هناك احتامالً بأن يكون مختلفاً بشكل واسع عنه.

جودة منخفضة: ثقتنا بتقدير التأثري محدودة. ورمبا يكون التأثري الحقيقي مختلفاً جداً عن تقدير التأثري.

جودة منخفضة جداً: ثقتنا ضئيلة جداً بتقدير التأثري. والتأثري الحقيقي هو عىل األرجح مختلف جداً عن تقدير التأثري.

كان هناك تباين واسع يف نتائج الدراسات.  ١

كانت فواصل الثقة واسعة حول التقدير بنقطة، مبا يف ذلك فائدة ملموسة للتدخل وكذلك زيادة يف خطر الوفيات املرتبطة باألمراض التنفسية الحادة.  ٢

االتساق غري معروف ألن الدراسات ال تزيد عن دراسة واحدة.  ٣

كانت فواصل الثقة واسعة حول التقدير بنقطة، مبا يف ذلك فائدة ملموسة للتدخل وكذلك زيادة يف خطر الوفيات املرتبطة باإلسهال.  ٤

أبلغت دراستان اثنتان فحسب عن هذا الناتج. ويالحظ املؤلفون أن البيانات التي تناولت هذا الناتج حددت نقاطاً زمنية مختلفة وأنه ال ميكن استخدامها رسمياً يف تحليل النتائج.  ٥

بالنظر إىل ارتفاع معدالت األحداث لهذا الناتج فقد أدى اتساع فواصل الثقة إىل تغاير كبري يف التأثري املطلق وذلك من التأثري الوقايئ لفيتامني ألف إىل زيادة خطر القيء.  ٦

كان هناك مستوى عال من التغايرية اإلحصائية (I2 بنسبة ٨٠٪).  ٧

أبلغت دراستان اثنتان فحسب عن هذا الناتج. ويالحظ املؤلفون أن البيانات التي تناولت هذا الناتج حددت نقاطاً زمنية مختلفة وأنه ال ميكن استخدامها رسمياً يف تحليل النتائج.  ٨

لالطالع عىل تفاصيل الدراسات املدرجة يف االستعراض انظر املراجع (١٢، ١٩، ٢٠).
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أعضاء اللجنة التوجيهية الدامئة للمبادئ التوجيهية املتعلقة مبكمِّالت فيتامني ألف امللحق ٢
واملشرتكة بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

منظمة الصحة العاملية

الدكتور راجيف باهل

مسؤول طبي

وحدة صحة األطفال والولدان ومنائهم

إدارة صحة األطفال واملراهقني ومنائهم

السيدة ترايس غودمان

مسؤول تقني

وحدة الربنامج املوسع املعني بالتمنيع اإلضايف

إدارة التمنيع واللقاحات واملستحرضات البيولوجية

الدكتور ماتثيوس ماثاي

مسؤول طبي

وحدة التعاون يف مجال األحكام والدعم القطري

إدارة تعزيز مأمونية الحمل

الدكتور ماريو مرييالدي

منسق

وحدة تحسني صحة األمومة والفرتة املحيطة بالوالدة

إدارة الصحة اإلنجابية وبحوثها

الدكتور خوان بابلو بينيا – روساس

منسق

وحدة املغذيات الزهيدة املقدار

إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية

الدكتورة ليزا روجرز

مسؤول تقني

وحدة املغذيات الزهيدة املقدار

إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية

منظمة األمم املتحدة للطفولة

السيد أرنولد تيمر

كبري املستشارين

وحدة املغذيات الزهيدة املقدار

قسم التغذية
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أعضاء مجموعة املبادئ التوجيهية ملكمِّالت فيتامني ألف، امللحق ٣
وأمانة منظمة الصحة العاملية، والخرباء الخارجيون املتمرسون

ألف – أعضاء مجموعة املبادئ التوجيهية ملكمِّالت فيتامني ألف

(مالحظة: ترد مجاالت خربة كل عضو من أعضاء مجموعة املبادئ التوجيهية بالخط املائل)

الربوفسور هاين عبد العليم

مستشفى جامعة أسيوط 

أسيوط، مرص

التوليد وأمراض النساء

الدكتور مايكل كالريك

جامعة أكسفورد

أكسفورد، إنكلرتا

الطرق

الدكتورة أنا كوتسوديس

جامعة كوازولو – ناتال

دوربان، جنوب أفريقيا

فيتامني ألف، األمراض املعدية

الدكتور منري حسني

املعهد البنغالدييش لصحة األطفال 

ومستشفى داكا شيشو (لألطفال)، شري–إي– بنغال ناغار

داكا، بنغالديش

طب الولدان

الدكتورة جني همفري

مرشوع فيتامني ألف لألمهات والرضع يف زمبابوي 

(ZVITAMBO)

هراري، زمبابوي

(HIV) فيتامني ألف، فريوس العوز املناعي البرشي

الدكتورة يوستينا أين أندرباستويت

رابطة األطباء اإلندونيسيني للتغذية

جاكرتا، إندونيسيا

مدير املرشوع

الدكتورة مارزيا الزيريني

معهد صحة األمومة والطفولة

تريستا، إيطاليا

الطرق، طب األطفال

الدكتور بافيرتا موهان

املكتب القطري ملنظمة األمم املتحدة للطفولة يف الهند

نيودلهي، الهند

طب األطفال

الدكتور رينتارو موري

جامعة طوكيو

طوكيو، اليابان

طب األطفال

الدكتورة أ. كاثرين روس

جامعة والية بنسلفانيا

بنسلفانيا بارك، الواليات املتحدة األمريكية

فيتامني ألف، علم املناعة 

الدكتورة إيزابيال ساغو موزيس

إدارة الصحة العمومية – وزارة الصحة

أكرا، غانا

مدير برنامج

الدكتورة كلوديا سوندرس

معهد جوزويه دي كاسرتو للتغذية

جامعة ريو دي جانريو االتحادية

ريو دي جانريو، الربازيل

برامج بحوث فيتامني ألف
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الدكتور براك سوفونريي

املركز الوطني لصحة األمومة والطفولة

وزارة الصحة

بنوم بنه، كمبوديا

مدير برنامج

الدكتور تشارلز ستيفينسني

املركز الغريب لبحوث التغذية البرشية التابع 

للوكالة األمريكية للمعونة اإلمنائية

ديفيز، الواليات املتحدة األمريكية

فيتامني ألف، علم املناعة 

الدكتورة شريي تانوميهاردجو

جامعة وسكنسن

ماديسون، الواليات املتحدة األمريكية

استقالب فيتامني ألف

الدكتور خالد يونس

الجامعة األمريكية يف بريوت

بريوت، لبنان

طب الولدان، طب الفرتة املحيطة بالوالدة

باء – منظمة الصحة العاملية

السيد جوزيف أشونغ

طبيب معاود (مقرر)

وحدة املغذيات الزهيدة املقدار

إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية

الدكتور فرانسيسكو برانكا

مدير

إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية

السيدة إميييل سريسوين

طبيب معاود (مقرر)

وحدة املغذيات الزهيدة املقدار

إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية

الدكتور لوز ماريا دي ريغيل

اختصايص وبائيات

وحدة املغذيات الزهيدة املقدار

إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية

الدكتور كريس دونكومبو

مسؤول طبي

وحدة املعالجة املضادة للفريوسات القهقرية 

ورعاية املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي

إدارة األيدز والعدوى بفريوسه

الدكتورة دافينا غرييس

قائد فريق

وحدة منصة تسجيل التجارب الرسيرية الدولية

إدارة سياسات البحوث والتعاون بشأنها

الدكتور أحمت ميتني غومليزوغلو

مسؤول طبي

التعاون الدويل مع البلدان بشأن الصحة الجنسية 

واإلنجابية

إدارة الصحة اإلنجابية وبحوثها 

الدكتورة ريجينا كولري

عاملة

أمانة لجنة استعراض املبادئ التوجيهية

إدارة سياسات البحوث والتعاون بشأنها

الدكتور خوسيه مارتينيز

منسق

وحدة صحة الولدان واألطفال ومنائهم

إدارة صحة األطفال واملراهقني ومنائهم

السيدة سويكو ماستومورا

طبيب معاود (مقرر)

وحدة املغذيات الزهيدة املقدار

إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية
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مكمِّالت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية 17

الدكتور سانت راين بارسيتشا

طبيب معاود (مقرر)

وحدة املغذيات الزهيدة املقدار

إدارة التغذية من أجل الصحة والتنمية

جيم – املكاتب اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية 

الدكتور أبيل دويشيميامنا

مسؤول طبي

املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ألفريقيا

برازافيل،الكونغو

الدكتورة تشيسا لوتر

مستشار إقليمي

وحدة صحة الطفل واملراهق

املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لألمريكيتني/

منظمة الصحة للبلدان األمريكية

واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية

الدكتور كونال باغتيش

مستشار إقليمي

التغذية وسالمة األغذية

املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 

لجنوب رشق آسيا

نيودلهي، الهند

الدكتور جواو بريدا

عامل

املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ألوروبا

كوبنهاغن، الدامنرك

الدكتور أيوب الجوالده

مستشار إقليمي

التغذية

املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 

لرشق املتوسط

القاهرة، مرص

الدكتور توماسو كافايل – سفورزا

مستشار إقليمي

التغذية

املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 

لغرب املحيط الهادئ

مانيال، الفلبني

دال – الخرباء الخارجيون املتمرسون

الدكتورة دينيس كويتينهو دملوي

اللجنة الدامئة للتغذية التابعة ملنظومة األمم املتحدة

جنيف، سويرسا

الدكتور رافائيل فلوريس – أياال

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

أطلنطا، الواليات املتحدة األمريكية

السيدة أليسون غريغ

مبادرة املغذيات الزهيدة املقدار

أوتاوا، كندا

السيد تويب الرسسون

وحدة الصياغة يف مؤسسة كوكرين

لندن، إنكلرتا
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الدكتورة لينيت نيوفلد

مبادرة املغذيات الزهيدة املقدار

أوتاوا، كندا

الدكتورة ماثيلدا سايف

(IRD) معهد البحوث من أجل التنمية

مونبلييه، فرنسا

الدكتور دافيد تويف

وحدة الصياغة يف مؤسسة كوكرين

لندن، إنكلرتا
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أعضاء فريق أصحاب املصلحة والخرباء الخارجيني الرئيسيني امللحق ٤

ألف – األعضاء ممن أدلوا مبالحظاتهم عىل املسائل ذات األولوية املتعلقة مبكمِّالت فيتامني ألف 

(ترشين األول/ أكتوبر ٢٠٠٩)

املهندس عالء أبو الرب

وزارة الصحة

السلطة الوطنية الفلسطينية

رام الله، الضفة الغربية وقطاع غزة

الدكتور كاليتون أجيلو

Vitamin Angels

سانتا باربارا، الواليات املتحدة األمريكية

الدكتور محمد أغ أيويا

املكتب القطري يف الهند، منظمة األمم املتحدة

للطفولة

نيودلهي، الهند

الربوفسور حسن أغناو

جامعة ابن طفيل

القنيطرة، املغرب

السيدة دينا العصفور

وزارة الصحة

مسقط، ُعامن

السيدة ماريا ترييزا ألفاريز

A2Z أكادميية التنمية الرتبوية – املرشوع

مانيال، الفلبني

السيد رايف راج أتري

قرى األطفال SOS يف الهند

نيودلهي، الهند

السيد شون بكر

منظمة هيلني كيلر الدولية

داكار – يوف، السنغال

الدكتورة كريستني ستابل بن

مرشوع بانديم الصحي

املعهد الحكومي لألمصال

كوبنهاغن، الدامنرك

الدكتور جربيل سيسيه

منظمة هيلني كيلر الدولية

داكار – يوف، السنغال

الربوفيسور براديب دشموخ

مدرسة الدكتورة شوشيال نايار للصحة العامة

معهد املهامتا غاندي للعلوم الطبية

سيوغرام، الهند

الدكتور أمول دونغري

معهد املهامتا غاندي للعلوم الطبية

سيوغرام، الهند

الدكتور مازاكو فوجيتا

جامعة والية ميتشيغن

إيست النسنغ، الواليات املتحدة األمريكية

الدكتور بيشان غارغ

مدرسة الدكتورة شوشيال نايار للصحة العمومية

معهد املهامتا غاندي للعلوم الطبية

سيوغرام، الهند

الدكتور أجاي غور

معهد غاجارا راجا الطبي

غواليور، الهند

السيدة أليسون غريغ

مبادرة املغذيات الزهيدة املقدار

أوتاوا، كندا
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الدكتورة لورنس م. غرومر – سرتون

مراكز مكافحة األمراض ومنعها

أطلنطا، الواليات املتحدة األمريكية

الدكتورة ماريا كالريت س. م. هادلر

جامعة غواياس االتحادية

غوايانيا، الربازيل

الدكتورة سامية حليلة

معهد الصحة العامة واملجتمعية

جامعة بريزيت

بريزيت، الضفة الغربية وقطاع غزة

السيدة نانيس هاسلو

منظمة هيلني كيلر الدولية

بنوم بنه، كمبوديا

الدكتورة جوسلني أ. غوغوان

معهد بحوث األغذية والتغذية

إدارة العلوم والتكنولوجيا

مانيال، الفلبني

الدكتور أوميش كابيل

معهد العلوم الطبية لعموم الهند

نيودلهي، الهند

الدكتور تشني يك

مستشفى رعاية صحة األمومة والطفولة

شنغدو، الصني

الدكتور كالوس كرامر

Sight and Life

بال، سويرسا

السيد هو كروين

منظمة هيلني كيلر الدولية

بنوم بنه، كمبوديا

الدكتور أناند الكشامن

مبادرة املغذيات الزهيدة املقدار

نيودلهي، الهند

السيدة أدا لورين

Vitamin Angels

سانتا باربارا، الواليات املتحدة األمريكية

الدكتور تينغو يل

مستشفى األطفال التابع ملستشفى شونغكنغ

شونغكنغ، الصني

الدكتور جورج لييتز

جامعة نيوكاسل

نيوكاسل أبون تاين، إنكلرتا

الدكتور كريت لونغ

جامعة كوينزالند

برسبني، أسرتاليا

الدكتورة زيبا محمود

مبادرة املغذيات الزهيدة املقدار

داكا، بنغالديش

الدكتورة نجاة مختار

جامعة ابن طفيل

القنيطرة، املغرب

الدكتورة سيتي مسلامتون

منظمة جنوب رشق آسيا لوزراء الرتبية

 (SEAMEO شبكة الطب االستوايئ والصحة العمومية

TROPMED)

جاكرتا، إندونيسيا

السيد باندا ندايا

مبادرة املغذيات الزهيدة املقدار

داكار، السنغال

الدكتور الكشمي رحمة الله

مؤسسة خدمات الصحة األرسية والبحوث اإلمنائية

مادوراي، الهند

الربوفيسور ه. ب. س. ساكدوف

معهد موالنا آزاد الطبي

نيودلهي، الهند
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الدكتورة تينا سانغهفي

أكادميية التنمية الرتبوية

واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية

السيدة دميبل سيف

مرشوع الصحة اإلنجابية يف ماديا براديش – الوكالة 

اليابانية للتعاون الدويل

بوبال، الهند

الدكتور آل سومر

مدرسة جون هوبكنز بلوبريغ للصحة العمومية

بالتيمور، الواليات املتحدة األمريكية

الدكتورة ليز فان ستويجفنربغ

مجلس البحوث الطبية

كيب تاون، جنوب أفريقيا

الدكتور هانز فرهوف

مدرسة لندن للتصحح والطب االستوايئ 

لندن، إنكلرتا

الدكتورة شيال فري

مركز الصحة العمومية والتغذية والتنمية

نيودلهي، الهند

الدكتور توبياس فوغت

لجنة دار سانت توماس واألطباء األملان 

فرانكفورت، أملانيا

الدكتورة جيان زانغ يانغ

جامعة كولومبيا

نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

الدكتور دافيد ل. يونغ

مؤسسة رشكة إتش. جي. هاينز 

تورنتو، كندا

الدكتور إكسيايوينغ زنغ

معهد البحوث السكانية، جامعة بيجني

بيجني، الصني

باء – األعضاء الذين أدلوا مبالحظاتهم عىل مسودات املبادئ التوجيهية 
بشأن مكمِّالت فيتامني ألف (آذار/ مارس ٢٠١١)

الدكتورة كرستني ستابل بن

مرشوع بانديم الصحي

املعهد الحكومي لألمصال

كوبنهاغن، الدامنرك

الربوفيسور هانز ك. بيزالسيك

إدارة الكيمياء الحيوية والتغذية

جامعة هوهنهايم

شتوتغارت، أملانيا

السيدة نيتا دامليا

قسم التغذية يف منظمة األمم املتحدة للطفولة

نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

السيدة أليسون غريغ

مبادرة املغذيات الزهيدة املقدار

أوتاوا، كندا

الدكتور روالند كوبكا

املكتب اإلقليمي ألفريقيا الغربية والوسطى 

ملنظمة األمم املتحدة للطفولة

داكار – يوف، السنغال

السيدة أدا لورن

Vitamin Angels Alliance

سانتا باربارا، الواليات املتحدة األمريكية

الدكتورة ترييزا مورغيا بينيتش

املركز الوطني لصحة األطفال واملراهقني

مدينة املكسيك، املكسيك

السيدة أنا روزلر

مدرسة منزيس للبحوث الصحية

كاسوارينا، أسرتاليا
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الدكتورة أمل سعيد

جامعة الخرطوم

الخرطوم، السودان

الدكتور مارثا إليزابيث فان ستويجفنربغ

مركز البحوث الطبية يف جنوب أفريقيا

كيب تاون، جنوب أفريقيا

الدكتورة شيال تشاندر

مركز الصحة العمومية والتغذية والتنمية

نيودلهي، الهند

الدكتور فرانك ويرنينغا

معهد البحوث من أجل التنمية

مارسيليا، فرنسا
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أسئلة يف منوذج املجموعة السكانية، والتدخل، والضبط، والنواتج (PICO)امللحق ٥

الولدان الذين يعيشون يف بلدان قد يُشكل فيها نقص فيتامني ألف مشكلة صحية عمومية ●السكان:

املجموعات السكانية الفرعية: ●

بحسب معدالت وفيات الرضع: البلدان ذات املعدالت املنخفضة مقابل ذات املعدالت العالية  –

أثناء  ألف  فيتامني  الت  مكمِّ أمهاتهم  تلقت  الذين  الِولْدان  ألف:  لفيتامني  األمهات  تعرض  بحسب   –

معلومات عن  توافر  لألمهات/عدم  الت  املكمِّ إعطاء  عدم  مقابل حاالت  الوضع  بعد  أو  الحمل 

ذلك 

بحسب موعد بدء الرضاعة الطبيعية: بدء مبكر (يف غضون ساعة واحدة باملقارنة مع املواعيد   –

األخرى)

بحسب مامرسات الرضاعة الطبيعية: الرضاعة الطبيعية حرصاً عىل مدى ٣ أشهر مقابل ٦ أشهر مقابل   –

الفرتات األخرى عىل نحو ما تحدده مؤرشات منظمة الصحة العاملية املتعلقة بتقدير مامرسات تغذية 

الرضع وصغار األطفال

بحسب الوزن عند الوالدة (وزن منخفض جداً عند الوالدة (أقل من ١٥٠٠ غ) مقابل وزن منخفض (أقل   –

من ٢٥٠٠ غ) مقابل وزن عادي (يعادل أو يزيد عن ٢٥٠٠ غ)

بحسب العمر الحميل عند الوالدة (أقل من ٣٤ أسبوعاً مقابل أقل من ٣٧ أسبوعاً مقابل ما يعادل أو   –

يزيد عن ٣٧ أسبوعاً

الت فموية لفيتامني ألف معطاة للوليد (٠٠٠ ٥٠ وحدة دولية مقابل أية جرعات أخرى) يف الفرتة  ●التدخل: أية مكمِّ

الوليدية (صفر يوم – ٢٨ يوماً)

تحليل املجموعات الفرعية: ●

بحسب توقيت التدخل: إعطاء الجرعة املزمعة يف غضون الساعات الثامين واألربعني األوىل مقابل   –

إعطاؤها يف موعد الحق خالل الفرتة الوليدية (يومان – ٢٨ يوماً)

إعطاء العالج الغفل أو عدم إعطاء عالجالضبط:

حرجةالنواتج:

الوفاة يف غضون صفر شهر–١٢ شهراً من العمر: ●

أي سبب  –

أمراض تنفسية معدية وحادة  –

إسهال  –

حصبة  –

الدخول إىل املستشفى/ زيارات العيادات (العدد واملدة) يف غضون صفر شهر–١٢ شهراً من العمر: ●

أي سبب  –

أمراض تنفسية معدية وحادة  –

إسهال  –

الت: ● التأثريات الضارة يف غضون ٧٢ ساعة بعد تلقي املكمِّ

تورم اليافوخ  –

القيئ  –

تأثريات أخرى  –

كل البلدانالسياقات:

تأثريات مكمِّالت
 فيتامني ألف ومأمونيتها 

يف الفرتة الوليدية

هل ينبغي إعطاء  أ– 

الت فيتامني ألف  مكمِّ

للِولْدان؟

وإذا كان الجواب  ب– 

باإليجاب، فام هي 

الجرعة، والوترية، 

واملدة؟
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مبدأ توجيهي منـظمة  
الصحة العاملية

مكمِّالت فيتامني ألف يف الفرتة الوليدية 24

موجز االعتبارات يف تحديد قوة التوصيةامللحق ٦

جودة البيِّنات معتدلة إىل عالية بالنسبة لكل النواتج املهمة، مبا يف ذلك التأثريات الضارة ●جودة البيِّنات:

هذه  ●القيم واألفضليات: من  الحد  إىل  الرامية  التدخالت  وتعترب  الحياة  من  األول  الشهر  يف  الوفيات  معظم  تحدث 

الوفيات قيِّمة

الت لِولْدانهن ● قد ال تكون بعض األمهات عىل استعداد إلعطاء مكمِّ

هناك قلق من أن يبعث هذا التدخل برسائل متضاربة إىل األمهات اللوايت يوفرن الرضاعة الطبيعية  ●

حرصاً لِولْدانهن

املقارنة بني املنافع 

واألرضار:

ليس هناك ما يقطع بأن املنافع تزيد عىل األرضار ●

هناك بعض البيِّنات عىل فائدة محتملة ●

تشري التحليالت املستقاة من دراسات فريق بحوث واحد إىل رضر محتمل عىل الفتيات، ولو أن  ●

أربع دراسات أخرى أجرتها مجموعات أخرى (إحداها ذات بيانات غري منشورة) ال تدل عىل ذلك

يتسم هذا التدخل بالتعقيد وقد يصعب تنفيذه. وما يزال األمر يتطلب بحوثاً تشغيلية ●التكاليف والجدوى:

بالرضاعة  ● املبكر  البدء  (مثل  قامئة  أخرى  برامج  من  السحب  إىل  التدخل  هذا  تنفيذ  يؤدي  قد 

الطبيعية، واللِبأ)
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