
دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية
بشأن الوالدة املأمونة

تحسني نوعية الوالدة يف املرافق لألمهات واملواليد



دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية
بشأن الوالدة املأمونة

تحسني نوعية الوالدة يف املرافق لألمهات واملواليد



دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة اآلمنة: تحسني نوعية الوالدة يف املرافق لألمهات واملواليد 

WHO safe childbirth checklist implementation guide: improving the quality of facility-based delivery for mothers and newborns

 ISBN 978-92-4-654945-0

© منظمة الصحة العاملية 2017

بعض الحقوق محفوظة. هذا املصنف متاح مبقتىض ترخيص املشاع اإلبداعي “نسب املصنف – غري تجاري – املشاركة باملثل 3.0 لفائدة املنظامت الحكومية 

الدولية”

(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/).

ومبقتىض هذا الرتخيص يجوز أن تنسخوا املصنف وتعيدوا توزيعه وتحوروه لألغراض غري التجارية، وذلك رشيطة أن يتم اقتباس املصنف عىل النحو املالئم كام هو 

مبني أدناه. وال ينبغي يف أي استخدام لهذا املصنف اإليحاء بأن املنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. وال يُسمح باستخدام شعار 

 Creative Commons) وإذا قمتم بتعديل املصنف فيجب عندئٍذ أن تحصلوا عىل ترخيص ملصنفكم مبقتىض نفس ترخيص املشاع اإلبداعي .(WHO) املنظمة

licence) أو ترخيص يعادله. وإذا قمتم برتجمة املصنف فينبغي أن تدرجوا بيان إخالء املسؤولية التايل مع االقتباس املقرتح: “هذه الرتجمة ليست من إعداد 

منظمة الصحة العاملية (املنظمة (WHO)). واملنظمة (WHO) غري مسؤولة عن محتوى هذه الرتجمة أو دقتها. ويجب أن يكون إصدار األصل اإلنكليزي هو 

اإلصدار امللزم وذو الحجية.”

(http://www.wipo.ويجب أن تتم أية وساطة فيام يتعلق باملنازعات التي تنشأ يف إطار هذا الرتخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

int/amc/en/mediation/rules/).

االقتباس املقرتح دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة اآلمنة: تحسني نوعية الوالدة يف املرافق لألمهات واملواليد 

WHO safe childbirth checklist implementation guide: improving the quality of facility-based delivery for mothers and newborns

.CC BY-NC-SA 3.0 IGO جنيف: منظمة الصحة العاملية: 2017. الرتخيص 

http://apps.who.int/iris/. بيانات الفهرسة أثناء النرش. بيانات الفهرسة أثناء النرش متاحة يف الرابط

املبيعات والحقوق والرتخيص. لرشاء مطبوعات املنظمة (WHO) انظر الرابط .http://apps.who.int/bookorders ولتقديم طلبات االستخدام التجاري 

http://www.who.int/about/licensing. واالستفسارات الخاصة بالحقوق والرتخيص انظر الرابط

مواد الطرف الثالث. إذا كنتم ترغبون يف إعادة استخدام مواد واردة يف هذا املصنف ومنسوبة إىل طرف ثالث، مثل الجداول أو األشكال أو الصور فإنكم تتحملون 

مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن إلعادة االستخدام هذه أم ال، وعن الحصول عىل اإلذن من صاحب حقوق املؤلف. ويتحمل املستخدم وحده أية 

مخاطر لحدوث مطالبات نتيجة انتهاك أي عنرص ميلكه طرف ثالث يف املصنف.

 (WHO) بيانات عامة إلخالء املسؤولية. التسميات املستعملة يف هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة فيه، ال تعرب ضمناً عن أي رأي كان من جانب املنظمة

بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط 

خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كام أن ذكر رشكات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات معتمدة أو موىص بها من جانب املنظمة (WHO)، تفضيالً لها 

عىل سواها مام مياثلها يف الطابع ومل يرد ذكره. وفيام عدا الخطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية باألحرف االستهاللية (يف النص اإلنكليزي).

وقد اتخذت املنظمة (WHO) كل االحتياطات املعقولة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذا املطبوع. ومع ذلك فإن املواد املنشورة تُوزع دون أي ضامن من أي 

نوع، سواء أكان بشكل رصيح أم بشكل ضمني. والقارئ هو املسؤول عن تفسري واستعامل املواد. واملنظمة (WHO) ليست مسؤولة بأي حال عن األرضار التي قد 

ترتتب عىل استعاملها.

تصميم وتنسيق النسخة العربية: رشكة يات للتواصل، القاهرة، جمهورية مرص العربية

Printed in Switzerland



ت
ويا

حت
امل  مقدمة لدليل التنفيذ      

معلومات أساسية ونظرة عامة عىل القامئة املرجعية

ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة  املأمونة 
استحداث القامئة املرجعية   

البّينات املستمدة من التجربة 

نظرة عامة عىل القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة ا املأمونة 

نصائح بشأن استعامل القامئة املرجعية  

 

القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية

بشأن الوالدة املأمونة 

 

تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية

بشأن الوالدة ا املأمونة
أرشك 

أطلق 

ادعم 

املالحق  
مستلزمات الوالدة  املأمونة 

دليل عقد حدث اإلطالق 

أمثلة لنقاط التوقف الواردة يف القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية
بشأن الوالدة املأمونة  

مبادئ التدريب الفعال 

أداة مالحظة 

أداة تدريب 

 

مرسد املصطلحات
وصف بنود القامئة املرجعية

املراجع

شكر وتقدير

5

13

19

29

45

7

8

8
10

11

21

24

25

46

59

61

30

32

34

36

39

43



5 دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

معلومات أساسية ونظرة عامة

مقدمة



يف عام 2013، ماتت 000 289 امرأة خالل الحمل والوالدة ويف أعقابهام، كام مات 8.2 مليون مولود خالل 28 يوماً 
من الوالدة. وقد حدثت غالبية هذه الوفيات يف سياقات منخفضة املوارد، وكان من املمكن تاليف معظمها.1

السواء  األم واملولود عىل  أن  األمور األساسية تذكُّر توفري كل ما هو رضوري لضامن  والوالدة عملية معقدة، ومن 

يتلقيان الرعاية األكرث مأمونية قدر اإلمكان. والقوائم املرجعية أدوات مفيدة لتنظيم مثل هذه العمليات املعقدة 

واملهّمة – وهي تُستخدم منذ زمن طويل لتنبيه املستخدمني إىل تذكّر املهام األساسية من أجل تقديم رعاية أفضل 

وأكرث مأمونية يف سياقات متنوعة.1، 2 

مت القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة كأداة لتحسني نوعية الرعاية املقدمة  وقد ُصمِّ

وهي  بالبيّنات،  املسندة  األساسية  الوالدة  مامرسات  من  منظمة  قامئة  هي  املرجعية  والقامئة  يلدن.  الاليت  للنساء 

تستهدف األسباب الرئيسية لوفيات األمهات وحاالت اإلمالص أثناء الوضع ووفيات املواليد التي تحدث يف مرافق 

الرعاية الصحية حول العامل. وكل بند يف القامئة املرجعية هو إجراء حاسم األهمية مُيكن أن يؤدي عدم اتخاذه إىل 

إلحاق رضر وخيم باألم أو باملولود أو بكليهام.   

وتبنّي الخربة املكتسبة بشأن أدوات أخرى معنية بسالمة املرىض، مبا يف ذلك القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية 

بشأن السالمة الجراحية، أن مجرد توفري قامئة مرجعية لعامل يف مجال الرعاية الصحية أو مطالبة مرفق أو نظام 

األداة عىل نطاق واسع  أو  املرجعية  القامئة  استعامل  إىل  بالرضورة  املرىض ال يؤدي  أداة معنية بسالمة  باستخدام 

وعىل نحو منتظم. كذلك فإن مثل هذه االسرتاتيجيات ال تؤدي إىل تحسني الرعاية املقدمة للمرىض.2 ونتيجة لذلك، 

ُوضع هذا الدليل من أجل مساعدة املرشفني عىل التوليد وقادة مجال الرعاية الصحية عىل استعامل القامئة املرجعية 

ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة بنجاح. وقد استفدنا من الدروس التي استخلصتها مجموعة متنوعة من 

مهنيي الرعاية الصحية ممن اختربوا القامئة املرجعية واستخدموها ورّوجوا لها عرب العامل. 

املرجعية  بالقامئة  األخذ  كيفية  املرجعية واستعاملها وتنفيذها. وهو يشمل  القامئة  استحداث  الدليل  ويصف هذا 

رسمياً،  املرجعية  القامئة  إطالق  وكيفية  املعنيني،  املصلحة  أصحاب  إرشاك  طريق  عن  باستمرار  استعاملها  وضامن 

وكيفية دعم استخدامها من خالل التدريب وتبادل البيانات. وتوفّر املالحق وصفاً أكرث تفصيالً لبنود القامئة املرجعية، 

باإلضافة إىل موارد مفيدة الستكامل نهج التنفيذ املوصوف. 

والقامئة  هذا  التنفيذ  دليل  يُتاح 

العاملية  الصحة  ملنظمة  املرجعية 

عىل  أيضاً  املأمونة  الوالدة  بشأن 

اإلنرتنت يف املوقع:

www.who.int/patientsafety/ 
implementation/checklists/ 
childbirth/ar

مقدمة
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إن الوالدة عملية معقدة تنطوي عىل العديد من الخطوات الرضورية العسرية تارة واملعقدة تارة أخرى التي تضمن 

حصول األم ومولودها عىل الرعاية األكرث مأمونية قدر اإلمكان. ويجد ُمعظم الناس صعوبة يف مجرد تذكّر جميع 

املعلومات ذات الصلة؛ ويف واقع األمر فإن اتخاذ جميع الخطوات الصحيحة بالفعل وبالرتتيب الصحيح ينطوي 

عىل تحديات أكري حتى من ذلك. ولكن يف سياقات ترتاوح بني املطاعم ومواقع البناء، وبني الطائرات واملستشفيات، 

يستخدم املهنيون بنجاح القوائم املرجعية لتنظيم كميات كبرية من املعلومات املعقدة وترتيبها من أجل تذكري 

أنفسهم بأداء مهام حاسمة األهمية وإنجاز وظائفهم يف نهاية املطاف مبزيد من الفّعالية والكفاءة واألمان.3 

استحداث القامئة املرجعية  
استحدثت منظمة الصحة العاملية، وقد وضعت يف اعتبارها هذه البيّنات - ومبدخالت من املمرضات والقابالت 

وأطباء التوليد وأطباء األطفال واملامرسني العامني وخرباء سالمة املرىض واملرىض من مختلف أنحاء العامل - القامئة 

املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة (القامئة املرجعية) من أجل مساعدة العاملني يف مجال 

الرعاية الصحية عىل توفري رعاية رفيعة النوعية خالل الوالدة يف املرافق الصحية، منذ وقت وصول األم حتى وقت 

مغادرتها املرفق هي ومولودها.3، 4 

والقامئة املرجعية قامئة مبامرسات مسندة بالبيّنات منظّمة تبعاً ألربع نقاط توقف مختلفة. واستناداً إىل املبادئ 

التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، تساعد البنود الواردة يف القامئة املرجعية عىل الوقاية من األسباب الرئيسية 

لوفيات األمهات وحاالت اإلمالص أثناء الوضع ووفيات املواليد عىل الصعيد العاملي (مبا يف ذلك النزف والعدوى 

والوالدات املتعرسة واضطرابات فرط ضغط الدم ومضاعفات االبتسار). وكل بند يف القامئة املرجعية هو إجراء 

حاسم األهمية مُيكن أن يؤدي عدم اتخاذه إىل إلحاق رضر وخيم باألم أو باملولود أو بكليهام.  

البّينات املستمدة من التجربة
اختربت منظمة الصحة العاملية القامئة املرجعية عىل نحو شامل. وخضعت النسخة التجريبية للقامئة املرجعية 

ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة لتقييم ميداين يف تسعة بلدان، ووفرت تعليقات مستفيضة. وقد 

استخدمت املنظمة هذه التعليقات لتنقيح القامئة املرجعية، ومن ثم اخترُبت ميدانياً يف والية كارناتاكا بالهند. وقد 

ُوجد أن االضطالع مبامرسات أساسية مسندة بالبيّنات بشأن الوالدة يف كل حدث متعلق بالوالدة ازداد من متوسط 

قدره 10 مامرسات من أصل 29 مامرسة قبل األخذ بالقامئة املرجعية إىل 25 مامرسة من أصل 29 مامرسة بعد 

األخذ بها.2 

اة مضبطة كبرية ملتابعة 000 116 والدة عرب أوتار  وبعد هذه الدراسة الرائدة يف كارناتاكا، ُصممت تجربة ُمَعشَّ

د هذه التجربة – وهي برنامج BetterBirth – التي ما  برادش، وهي الوالية األكرث سكاناً يف الهند. وسوف تُحدِّ

زالت جارية، أثر النجاح يف األخذ بالقامئة املرجعية عىل الحصائل الصحية لألمهات واملواليد. والنتائج األولية 

املستمدة من املرافق الخمسة األوىل املشاركة يف الربنامج واعدة. فقبل األخذ بالقامئة املرجعية، كانت املرافق 

تضطلع بخمس فقط من املامرسات السبع عرشة املعنية بالوالدة التي جرى قياسها يف التجربة. ولكن بعد أن 

أدخل الربنامج القامئة املرجعية، باستخدام العديد من األدوات واالسرتاتيجيات املعرّفة هنا، اضطلع أخصائيو التوليد 

يف املرافق بست عرشة من مامرسات الوالدة بانتظام. ويف راجستان بالهند، استخدمت منظمةJhpiego، بدعم من 

مؤسسة الصندوق االستثامري لألطفال وبرشاكة مع حكومة راجستان، القامئة املرجعية يف 101 من املرافق العامة. 

وقد أثبتت النتائج األولية يف برنامج املنظمة املذكورة تحسن نوعية الرعاية يف مرافق القطاع العام كام أخذت 

واليتا أندرا برادش وغوجارات بالفعل بالقامئة املرجعية يف عّدة من مرافق الصحة العمومية. 

أهمية القامئة املرجعية. أثبتت 

مامرسات الوالدة املأمونة هذه 

أنها تحّد من الرضر الذي يلحق 

باألمهات واملواليد.
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وإىل جانب هذه الجهود الرامية إىل اختبار القامئة املرجعية، أنشأت منظمة الصحة العاملية، بالرشاكة مع مختربات 

Ariadne Labs، “التعاون عىل استعامل القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة “ (“تعاون 

املنظمة”) الستكشاف الظروف التي تؤثر يف استعامل القامئة املرجعية حول العامل. ومن ترشين الثاين/ نوفمرب 

2012 إىل آذار/ مارس 2015، سجل أربع وثالثون مجموعة مشاريع مع “تعاون املنظمة”، وهي تشمل 29 بلداً 

و234 موقعاً. وتدارست املجموعات العديد من األسئلة املتعلقة بسبب نجاح بعض املرافق يف استعامل القامئة 

املرجعية بسهولة وفّعالية وانتظام يف حني يفشل بعضها اآلخر يف ذلك. 

وبغية جمع الدروس املستفادة من هذه املجموعات األربع والثالثني وتوثيقها، أُجريت دراسة استقصائية شاملة عن األخذ 

بالقامئة املرجعية واستعاملها. 

نقطة التوقف 2: قبل الدفع )أو القيرصية( مبارشة 

فحص األم قبل الدفع (أو القيرصية) مبارشة مهّم من 

أجل الكشف عن أي مضاعفات تكون قد حدثت أثناء 

املخاض وعالجها، واإلعداد لألحداث الروتينية والحاالت 

املُمكنة املنطوية عىل أزمات التي قد تحدث بعد 

الوالدة.

من ترشين الثاين/ نوفمرب 2012 إىل آذار/ مارس 2015، 

سجلت 34 إجامالً مشاريع مع “تعاون املنظمة”،         

         وهي متثل 29 و 234.
مجموعة

ًبلداً موقعا

الوقت الصحيح 

للتوقف والفحص
الغرض من القامئة املرجعية 

ملنظمة الصحة العاملية بشأن 

الوالدة املأمونة هو استعاملها 

يف أربع نقاط توقف خالل 

الوالدة يف املرافق:
نقطة التوقف 1: عند الدخول

فحص األم عند الدخول مهّم من أجل اكتشاف وعالج 

ما قد يكون لديها أصالً من مضاعفات، والتأكد مام إذا 

كانت تحتاج إحالًة إىل مرفق آخر، وإعدادها (ومرافقها) 

للوالدة، وتثقيفها (ومرافقها) بشأن عالمات الخطر التي 

ينبغي لها أن تطلب املساعدة إذا ما ظهرت.

الوالدة الدخولعملية الوالدة
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نقطة التوقف 4 : قبل الخروج من املرفق

فحص األم واملولود قبل الخروج من املرفق مهّم من أجل التأكد 

من أن األم واملولود يف صحة جيدة قبل الخروج من املرفق، 

وأن املتابعة جرى ترتيبها، وأن خيارات تنظيم األرسة نُوقشت 

وُعرضت عىل األم (ومرافقها)، وأن التثقيف جرى توفريه بشأن 

عالمات الخطر التي ينبغي أن تسرتعي االنتباه، لدى األم 

ورضيعها عىل السواء، يف حالة االحتياج إىل الرعاية املاهرة فوراً. 

نقطة التوقف 3 : بعد الوالدة بوقت قصري
)خالل ساعة(

فحص األم واملولود بعد الوالدة بوقت قصري (خالل 

ساعة) مهّم من أجل اكتشاف وعالج املضاعفات التي 

مُيكن أن تحدث بعد الوالدة، ولتثقيف األم (ومرافقها) 

بشأن عالمات الخطر التي ينبغي لها أن تطلب 

املساعدة إذا ما ظهرت. 

وقد حّسنت نتائج هذه الدراسة االستقصائية كثرياً فهم كيفية زيادة فعالية القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية 

بشأن الوالدة املأمونة إىل أقىص حّد لتحسني رعاية األمهات واملواليد يف سياقات متنوعة حول العامل. ويرد العديد 

من هذه الدروس والخربات يف هذا الدليل. 

نظرة عامة عىل القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية 

بشأن الوالدة املأمونة 
تساعد القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة العاملني يف مجال الرعاية الصحية عىل ضامن 

أن مامرسات الوالدة األساسية يُضطلع بها يف األوقات الحاسمة األهمية خالل الوالدة، وذلك لكل والدة ويف كل مرّة. 

وتتسم الوالدة بأحداث روتينية وغري متوقعة عىل السواء، كام أن األم أو املولود أو كليهام قد يتعرضان ملضاعفات 

عىل نحو ال مُيكن التنبؤ به. ويف حني أنه ليس باإلمكان إدراج جميع املامرسات الالزمة يف كل والدة يف قامئة 

مرجعية وحيدة، تتضمن القامئة املرجعية مجموعة أساسية من املامرسات التي ثبت أنها تحّد من الرضر الذي 

يصيب األمهات واملواليد. 

ولدى تصميم القامئة املرجعية، أُخذ التسلسل الروتيني لألحداث يف الحسبان، كام نُظمت مامرسات الوالدة 

دة ينبغي عندها  األساسية يف أربعة أقسام. وهذه األقسام، أو نقاط التوقف، األربعة هي نقاط زمنية محدَّ

ألخصائيي التوليد التحقق من أنهم اضطلعوا مبامرسات الوالدة األساسية. وتسمح نقاط التوقف هذه ألخصائيي 

التوليد بإجراء فحص يف األوقات التي ميكنهم فيها حامية األم واملولود من املضاعفات الخطرية، وهي أيضاً تقع 

عندما يكون من املالئم ألخصائيي التوليد إجراء هذا الفحص.

يرد يف مرسد املصطلحات وصف 

أكرث تفصيالً لكل بند يف القامئة 

املرجعية ملنظمة الصحة العاملية 

بشأن الوالدة املأمونة 

الرعاية املستمرةالخروج من املستشفى
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ويف العديد من املرافق الصحية، ال تقع نقاط التوقف كلها يف املوقع نفسه. فعىل سبيل املثال، قد تقع نقطة 

التوقف 1 يف مكتب الدخول  وقد تقع نقطة التوقف 2 يف غرفة املخاص وقد تقع نقطة التوقف 3 يف جناح اإلفاقة 

التالية للوضع وقد تقع نقطة التوقف 4 يف قسم اإلقامة بعد الوضع. ويف املرافق التي توجد بها غرفة مخاض فقط، 

يجوز لجميع نقاط التوقف أن تقع يف ذلك املكان. وينبغي لكل مرفق صحي أن يقرر، تبعاً الحتياجاته ومامرساته، 

األماكن التي يقوم فيها أخصائيو التوليد بالفحص خالل كل من نقاط التوقف األربع. وإذا كانت نقاط التوقف 

تقع يف مواقع منفصلة، ينبغي للقامئة املرجعية أن “تتبع” األم واملولود كلاّم تحركا من غرفة إىل أخرى. ويف حاالت 

عديدة، يسمح االحتفاظ بالقامئة املرجعية مع املخطط الخاص باألم أو سجلها الطبي ألخصايئ التوليد بالعثور عليها 

مبزيد من السهولة عند االحتياج لها. 

نصائح بشأن استعامل القامئة املرجعية ملنظمة الصحة 

العاملية بشأن الوالدة املأمونة 
مُيكن استعامل القوائم املرجعية عموماً بطريقتني: يف الطريقة “اقرأ-افعل” تَقرأ البند يف القامئة املرجعية أوالً ثم 

تُنجز املهّمة. وأما يف الطريقة “افعل-أكّد” فإنك تُنجز املهّمة ثم تقرأ البند املناظر يف القامئة املرجعية للتأكد من 

أنك اضطلعت به. ومُيكنك استخدام أي من الطريقتني، ولو أن كثريين يجدون أن طريقة “اقرأ-افعل” أيرس يف 

التنفيذ، وخاصة بالنسبة لحديثي العهد باستعامل القامئة املرجعية.

ولتوفري مزيد من املساعدة  للمرشفني عىل التوليد، تتضمن القامئة املرجعية معلومات إضافية ترد إىل اليسار من 

كل بند. فعىل سبيل املثال، بالنسبة للبند املتعلق مبخطط املخاض، توفّر القامئة املرجعية وصفاً للطريقة التي 

ينبغي بها استخدام هذا املخطط. وينبغي ألخصائيي التوليد الرجوع إىل هذه املعلومات التكميلية عند الحاجة. 

وبعد استعامل القامئة املرجعية مراراً، قد يحفظ أخصائيو التوليد هذه املعلومات عن ظهر قلب، ومع ذلك ينبغي 

ألخصائيي التوليد أن يواصلوا استعامل القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة يف كل نقطة 

توقف خالل كل والدة من أجل التحقق من أنهم يضطلعون بجميع مامرسات الوالدة األساسية يف كل مرّة. 

   كل بند يف القامئة املرجعية مهّم لكل أم وكل والدة – ويتعنّي عىل املرشفني عىل التوليد الرجوع دامئاً إىل القامئة 

املرجعية عند كل نقطة توقف، حتى ولو كانوا عىل ثقة من معرفتهم ملامرسات الوالدة

   ينبغي عىل املرشفني عىل التوليد استعامل قامئة مرجعية واحدة لكل أم، وينبغي لهذه القامئة املرجعية أن تتبع األم 

والرضيع من موقع إىل موقع ومن أخصايئ توليد إىل أخصايئ توليد

   عىل الرغم من أن القامئة املرجعية قد تبدو معقدة ومستهلكة للوقت يف البداية، فإنها رسيعاً ما تسمح ألخصائيي 

التوليد باالضطالع مبامرسات الوالدة األساسية مبزيد من اليرس والسالمة والرسعة

نصائح بشأن استعامل القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة 
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وتقتيض عّدة بنود يف القامئة املرجعية إعطاء أدوية مثل املضادات الحيوية وسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة 

لضغط الدم واألوكسيتوسني. وال تُدرِج القامئة املرجعية مضادات حيوية أو أدوية خافضة لضغط الدم معيّنة ألن 

املبادئ التوجيهية املستخدمة عرب العامل قد تتطلب مستحرضات صيدالنية مختلفة يف املواقع املختلفة. ولدى 

تكييف القامئة املرجعية ملرفقك، اخرت املضادات الحيوية تبعاً للمبادئ التوجيهية لبلدك أو ملنظمة الصحة العاملية. 

د جرعات األدوية واملسار العالجي تبعاً لهذه املبادئ التوجيهية. وباملثل، حدِّ
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القامئة املرجعية ملنظمة 
الصحة العاملية بشأن 

الوالدة املأمونة



1
هل تحتاج األم إىل إحالة؟

 ال

 نعم، جرى تنظيمها 

تحقق من معايري مرفقك

ارشع يف رسم املخطط عندما يكون عنق الرحم ≤   4سم، عندئذ ينبغي أن ينفرج عنق الرحم مبعدل ≤ 

1سم/ساعة 

• كل 30 دقيقة: سجل يف املخطط معّدل النبض، التقلصات، معّدل نبض الجنني

• كل ساعتني: سجل يف املخطط الحرارة

• كل 4 ساعات: سجل يف املخطط ضغط الدم

اسأل عن وجود حساسية لألدوية قبل إعطاء أي دواء

أعط املضادات الحيوية لألم يف أي من الحاالت التالية:

• حرارة األم ≤ 38 درجة مئوية

• تاريخ من اإلفرازات املهبلية الكريهة الرائحة

• متزق األغشية < 18 ساعة

أعط سلفات املغنيسيوم لألم يف أي من الحاالت التالية:

• ضغط الدم االنبساطي ≤ 110 مليمرتات زئبق والبيلة الربوتينية +3

•  ضغط الدم االنبساطي ≤ 90 مليمرتاً زئبق والبيلة الربوتينية +2 وأي مام ييل: الصداع الشديد أو 

االضطرابات اإلبصارية أو اآلالم الرشسوفية

أعط األدوية الخافضة لضغط الدم لألم إذا كان ضغط الدم االنقبايض < 160 مليمرتاً زئبق

• الهدف: االحتفاظ بضغط الدم >100/150 مليمرت زئبق

تُطلب املساعدة يف أي من الحاالت التالية:

• النزف

• آالم البطن الشديدة

• الصداع الشديد أو اإلضطرابات اإلبصارية

• عدم القدرة عىل التبّول

• الحاجة امللّحة إىل الدفع

هل اسُتهل مخطط املخاض؟

 ال، سيُستهل عندما يكون عنق الرحم  ≤ 4سم

 نعم

هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول:

املضادات الحيوية؟
 ال

 نعم، أُعطيت لها

سلفات املغنيسيوم والعالج باألدوية الخافضة لضغط الدم؟
 ال

 نعم، أُعطيت لها سلفات املغنيسيوم

 نعم، أُعطيت لها األدوية الخافضة لضغط الدم

  تحقق من توافر مستلزمات تنظيف اليدين واستخدم 

قفازات لدى كل فحص مهبيل.

ليس املقصود بهذه القامئة املرجعية أن تكون شاملة، وال ينبغي لها أن تحل محل مذكرات الحالة أو مخطط املخاض. واإلضافات والتعديالت التي تستهدف مواءمتها للمامرسة املحلية جديرة بالتشجيع. وملزيد من املعلومات بشأن 

.www.who.int/patientsafety :استعامل القامئة املرجعية املوىص به، يُرجى الرجوع إىل "دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة" يف املوقع

عند الدخول 

  تأكد من أن املساعدة سُتطلب من جانب األم 

أو املرافق خالل املخاض عند الحاجة.

ع املرافق خالل الوالدة عىل الحضور أثناء الوضع.   شجِّ

القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة
قبل الوالدة

قام بإكامل البنود الواردة أعاله القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة



2
هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول:

املضادات الحيوية؟
 ال

 نعم، أُعطيت لها

اسأل عن وجود حساسية لألدوية قبل إعطاء أي دواء

أعط املضادات الحيوية لألم يف أي من الحاالت التالية:

• حرارة األم ≤ 38 درجة مئوية

• تاريخ من اإلفرازات املهبلية الكريهة الرائحة

• متزق األغشية < 18 ساعة

• العملية القيرصية

أعط سلفات املغنيسيوم لألم يف أي من الحاالت التالية:

• ضغط الدم االنبساطي ≤ 110 مليمرتات زئبق والبيلة الربوتينية +3

•  ضغط الدم االنبساطي ≤ 90 مليمرتاً زئبق والبيلة الربوتينية +2 وأي مام ييل: الصداع الشديد أو 

االضطرابات اإلبصارية أو اآلالم الرشسوفية

أعط األدوية الخافضة لضغط الدم لألم إذا كان ضغط الدم االنقبايض < 160 مليمرتاً زئبق

• الهدف: االحتفاظ بضغط الدم >100/150 مليمرت زئبق

حرضِّ لرعاية األم بعد الوالدة مبارشة:

تأكد من وجود رضيع وحيد (أي ليس أكرث من مولود واحد)

1- أعط األوكسيتوسني بعد الوالدة بدقيقة واحدة

2- أخرج املشيمة بعد الوالدة بدقيقة إىل 3 دقائق 

3- دلِّك الرحم بعد إخراج املشيمة

4- تأكد من انقباض الرحم

حرضِّ لرعاية املولود بعد الوالدة مبارشة:

1- جفف املولود واحتفظ به دافئاً

2- إذا كان ال يتنفس، نّشطه ونظف املسلك الهوايئ

3- إذا كان ما زال ال يتنفس: 

• اربط الحبل الرسي واقطعه

• نظف املسلك الهوايئ عند الرضورة

• قم بالتهوية باستخدام جهاز الكيس والقناع

• أطلب املساعدة بصوت عاٍل

سلفات املغنيسيوم والعالج باألدوية الخافضة لضغط الدم؟
 ال

 نعم، أُعطيت لها سلفات املغنيسيوم

 نعم، أُعطيت لها األدوية الخافضة لضغط الدم

تأكد من وجود املستلزمات األساسية بجانب الرسير وحضِّ 

للوالدة

بالنسبة لألم

 قفازات 

 مطهر كحويل لليدين أو صابون وماء نظيف

 أوكسيتوسني 10 وحدات يف محقنة

بالنسبة للرضيع

 منشفة نظيفة

 مشبك أو رباط للحبل الرسي

 نصل معّقم لقطع الحبل الرسي

 جهاز شفط

 جهاز الكيس والقناع

  تحديد مساعد مستعد للمساعدة خالل الوالدة عند الحاجة.

ليس املقصود بهذه القامئة املرجعية أن تكون شاملة، وال ينبغي لها أن تحل محل مذكرات الحالة أو مخطط املخاض. واإلضافات والتعديالت التي تستهدف مواءمتها للمامرسة املحلية جديرة بالتشجيع. وملزيد من املعلومات بشأن 

.www.who.int/patientsafety :استعامل القامئة املرجعية املوىص به، يُرجى الرجوع إىل "دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة" يف املوقع

قبل الدفع )أو القيرصية( مبارشة

القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة
قبل الوالدة

قام بإكامل البنود الواردة أعاله القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة
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هل تنزف األم بطريقة غري طبيعية؟

 ال

 نعم، اطلب املساعدة بصوت عاٍل

إذا كانت تنزف بطريقة غري طبيعية:

• دلِّك الرحم

• انظر يف استخدام ُمَقوٍّ لتََوتُِّر الرحم

• ابدأ يف إعطاء السوائل داخل الوريد واحتفظ باألم دافئة

•  عالج سبب: الَوَن الرحمي، أجزاء املشيمة املتبقية، ِمزقة املهبل، فتق الرحم 

اسأل عن وجود حساسية لألدوية قبل إعطاء أي دواء

أعط املضادات الحيوية لألم إذا أُزيلت املشيمة يدوياً أو إذا كانت حرارة األم ≤ 38 درجة مئوية، ويف وجود 

أي من الحاالت التالية:

• شعور بالقشعريرة

• إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

يتم إعطاء املضادات الحيوية للوقاية من العدوى إذا كانت األم تعاين من االنهتاك العجاين من الدرجة الثالثة 

أو الرابعة

أعط سلفات املغنيسيوم لألم يف أي من الحاالت التالية:

• ضغط الدم االنبساطي ≤ 110 مليمرتات زئبق والبيلة الربوتينية +3

•  ضغط الدم االنبساطي ≤ 90 مليمرتاً زئبق والبيلة الربوتينية +2 وأي مام ييل: الصداع الشديد أو 

االضطرابات اإلبصارية أو اآلالم الرشسوفية

أعط األدوية الخافضة لضغط الدم لألم إذا كان ضغط الدم االنقبايض < 160 مليمرتاً زئبق

• الهدف: االحتفاظ بضغط الدم >100/150 مليمرت زئبق

أعط الرضيع مضادات حيوية إذا أُعطيت مضادات حيوية لألم من أجل عالج عدوى تصيب األمهات خالل 

الوالدة أو إذا ظهرت عىل الرضيع أي من األعراض التالية:

• معّدل التنفس < 60/دقيقة أو > 30/دقيقة

• تقّعر الصدر أو الخفخفة أو التشنجات

• حركة ضعيفة عند التنبيه

• حرارة الرضيع > 35 درجة مئوية (وال ترتفع بعد تدفئته) أو حرارة الرضيع ≤ 38 درجة مئوية

نظِّم رعاية خاصة ورصد من أجل الرضيع يف أي من الحاالت التالية:

• التبكري بأكرث من شهر

• الوزن عند امليالد > 2500 غرام

• احتياجه إىل املضادات الحيوية

• احتياجه إىل اإلنعاش

هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول:

املضادات الحيوية؟
 ال

 نعم، أُعطيت لها

سلفات املغنيسيوم والعالج باألدوية الخافضة لضغط الدم؟
 ال

 نعم، أُعطيت لها سلفات املغنيسيوم

 نعم، أُعطيت لها األدوية الخافضة لضغط الدم

هل يحتاج الرضيع إىل ما ييل:

إحالة؟
 ال

 نعم، جرى تنظيمها

مضادات حيوية؟
 ال

 نعم، أُعطيت له

رعاية خاصة ورصد؟
 ال

 نعم، جرى تنظيمهام

 بدأت الرضاعة الطبيعية والتالمس بني جلد األم والرضيع )إذا كانت األم والرضيع يف حالة جيدة(

تقع مسؤولية تفسري املادة الواردة يف هذه القامئة املرجعية واستخدامها عىل القارئ. ومنظمة الصحة العاملية ليست مسؤولة بأي حال من األحوال عن أي رضر يرتتب عىل استخدامها. وملزيد من املعلومات يُرجى زيارة املوقع

 www.who.int/patientsafety.

بعد الوالدة بوقت قصري )خالل ساعة(

 تأكد أن األم/املرافق سوف تطلب  املساعدة عند ظهور عالمات الخطر

تحقق من معايري مرفقك

القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة
بعد الوالدة

قام بإكامل البنود الواردة أعاله القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة
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 أكِّد البقاء يف املرفق ملدة 24 ساعة عقب الوالدة 

اسأل عن وجود حساسية لألدوية قبل إعطاء أي دواء

أعط املضادات الحيوية لألم يف وجود أي من الحالتني التاليتني:

• حرارة األم ≤ 38 درجة مئوية

• إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

أعط سلفات املغنيسيوم لألم يف أي من الحاالت التالية:

• ضغط الدم االنبساطي ≤ 110 مليمرتات زئبق والبيلة الربوتينية +3

•  ضغط الدم االنبساطي ≤ 90 مليمرتاً زئبق والبيلة الربوتينية +2 وأي مام ييل: الصداع الشديد أو 

االضطرابات اإلبصارية أو اآلالم الرشسوفية

أعط األدوية الخافضة لضغط الدم لألم إذا كان ضغط الدم االنقبايض < 160 مليمرتاً زئبق

• الهدف: االحتفاظ بضغط الدم >100/150 مليمرت زئبق

إذا كان النبض < 110 رضبة يف الدقيقة وضغط الدم > 90 مليمرتاً زئبق

• ابدأ الحقن يف الوريد واحتفظ باألم دافئة

• عالج السبب (صدمة نقص حجم الدم)

أعط املضادات الحيوية للرضيع يف أي من الحاالت التالية:

• معّدل التنفس < 60/دقيقة أو > 30/دقيقة

• تقّعر الصدر أو الخفخفة أو التشنجات

• حركة ضعيفة عند التنبيه

• حرارة الرضيع > 35 درجة مئوية (وال ترتفع بعد تدفئته) أو حرارة الرضيع ≤ 38 درجة مئوية

• توقف عن الرضاعة الطبيعية بشكل جيد

• احمرار يف الرسة ميتد إىل الجلد أو يسبب صديداً

هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية؟

 ال

 نعم، أعطيت لها وتأجل خروجها 

هل ضغط الدم لدى األم طبيعي؟

 ال، عالجها وأّخر خروجها

 نعم

هل تنزف األم بطريقة غري طبيعية؟

 ال

 نعم، عالجها وأّخر خروجها

هل يحتاج الرضيع إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية؟

 ال

     نعم، يتم إعطاؤه مضادات حيوية، وأّخر خروجه، 

يتم تقديم رعاية خاصة له

إذا ظهرت عىل األم أي من األعراض التالية:

• النزف

• آالم البطن الشديدة

• الصداع الشديد أو اإلضطرابات اإلبصارية

• صعوبة التنفس

• الحمى أو القشعريرة

• عدم القدرة عىل إفراغ املثانة

• آالم رشسوفية

إذا ظهرت عىل املولود أي من األعراض التالية:

• التنفس برسعة/بصعوبة

• الحمى

• الربودة غري الطبيعية

• يتوقف عن التغذية بطريقة جيدة

• أقل نشاطاً مام هو طبيعي

• يكتسب الجسم كله اللون األصفر

هل يتغذى الرضيع جيداً؟

 ال، أرِس مامرسات جيدة للرضاعة الطبيعية وأّخر الخروج من املرفق

 نعم

قبل الخروج من املرفق

عالمات الخطر

 رتّب للمتابعة وتأكد من طلب األم/املرافق للمساعدة عند ظهور عالمات الخطر بعد الخروج من املرفق.

 ناقش خيارات تنظيم األرسة مع األم واعرضها عليها.

القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة
بعد الوالدة

تقع مسؤولية تفسري املادة الواردة يف هذه القامئة املرجعية واستخدامها عىل القارئ. ومنظمة الصحة العاملية ليست مسؤولة بأي حال من األحوال عن أي رضر يرتتب عىل استخدامها. وملزيد من املعلومات يُرجى زيارة املوقع

www.who.int/patientsafety.

قام بإكامل البنود الواردة أعاله القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة
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القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

وميكن تنزيل نسخة من القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة كوثيقة منفصلة، 

وهي متوافرة يف موقعّي منظمة الصحة العاملية ومختربات Ariadne Labs عىل اإلنرتنت.

وقد استحدثت القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة حسب املبادئ التوجيهية 

للمنظمة ومعايري الرعاية الدولية. بيد أن تعديل القامئة املرجعية قد يكون رضورياً لتجسيد العوامل 

السياقية أو الربوتوكوالت واملبادئ التوجيهية الوطنية. وإذا اقتضت الرضورة إجراء تغيريات، يُرجى الرجوع 

إىل املبادئ التوجيهية يف الصفحة 23 وإىل بعض أمثلة تكييف القامئة املرجعية الشائعة الخاصة بسياقات 

معيّنة يف الصفحة 58. 



تنفيذ القامئة املرجعية 
ملنظمة الصحة العاملية 

بشأن الوالدة املأمونة
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تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

تتسم طريقة تعريف العاملني يف مجال الرعاية الصحية بالقامئة املرجعية بشأن الوالدة املأمونة (القامئة املرجعية) باألهمية. وقد 

بيّنت الخربة املكتسبة بشأن القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن السالمة الجراحية وغريها من املساعي التي تستهدف 

تحسني السالمة والجودة لفائدة املرىض عرب العامل أن مجرد التعريف بقامئة مرجعية يف مرفق ال يؤدي إىل تحسني يُعتد به يف 

مامرسات الرعاية الصحية األساسية.5-7 واستناداً إىل مناذج موصوفة جيداً لتغيري السلوك 5-7 يف سياقات الرعاية الصحية وباستخدام 

الدروس املستفادة من مجموعة عريضة من تجارب أصحاب املصلحة، مُيكن للخطوات الرئيسية الثالث التالية أن تساعد كل مرفق 

أو نظام عىل تحقيق أفضل النتائج: 

ومُيكن، بفضل املشاركة واإلطالق والدعم املستمر عىل النحو املناسب، أن تؤدي القامئة املرجعية إىل تغيري مامرسات األفراد واملرافق 

نحو األحسن، باإلضافة إىل تحقيق تحسينات عىل نطاق النظام بأرسه وإيجاد وعي بسالمة املرىض. ومُيكن لهذه التغيريات أن تؤدي 

بدورها إىل تحسني نوعية الرعاية لألمهات واملواليد عىل السواء. 

تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة 
عقب إطالق القامئة املرجعية، تساعد دورة متصلة من التدريب وقياسات األداء وبيانات التعقيبات عىل تحسني معايري الرعاية ونوعيتها.

أرشك: اكتساب مشاركني وتكوين فريق لدعم التنفيذ
• ضامن مشاركة أصحاب املصلحة يف تنفيذ القامئة املرجعية وفهمهم لها

• تكوين فريق معني بالقامئة املرجعية 

• استعراض املوارد واملامرسات الراهنة من أجل تحديد ما هو رضوري لنجاح القامئة املرجعية 

• تكييف القامئة املرجعية حسب املبادئ التوجيهية والربوتوكوالت املحلية

أطلق: حدث لتقديم القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة  
• إطالق القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة خالل حدث أو تدريب رسمي

• إدماج التدريب التقني ملعالجة الثغرات يف املامرسة

ادعم: تشجيع االستعامل من خالل التدريب والرصد والتقييم
• مناقشة استعامل القامئة املرجعية وتسليط الضوء عىل من يستخدمونها يف املرفق 

•  مالحظة كيفية استعامل القامئة املرجعية والتعليق بطريقة متسمة باالحرتام وبّناءة باستخدام مهارات التدريب 

من أجل تشجيع التغيري وحفز االلتزام 

•  توثيق حاالت النجاح والتحديات عن طريق جمع املعلومات عن استعامل القامئة املرجعية والسلوكيات 

األساسية بشأن مامرسات الوالدة وتوافر اللوازم 

• تبادل املعلومات بانتظام من أجل تشجيع التحسني. 

من امليدان

إن القامئة 
املرجعية وحدها 

ال تكفي

مُيكن إلرشاك القيادات 

وإطالق القامئة املرجعية 

وتوفري الدعم املستمر 

املساعدة عىل تحقيق 

حصائل ناجحة 

القامئة املرجعية

أطلقأرشك

ادعم

تؤدي إىل معايري 

معزَّزة لألفراد 

والنظم

تحسني نوعية 

الرعاية لألم 

واملولود

تؤدى إىلالنتائج

التدريب    

ت
ت التعقيبا

قياسبيانا
ال
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تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

من امليدان

أظهرت تجربة تعاون 

املنظمة أن االرشاك 

يف القيادة من األمور 

الحاسمة للموظفني 

للبدء يف استخدام القامئة 

املرجعية

يؤدي استعامل القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة بنجاح يف كل والدة إىل رعاية أكرث مأمونية وأفضل 

لألمهات واملواليد. بيد أنك ال تستطيع تحقيق هذا االستعامل املستمر للقامئة املرجعية إالَّ إذا اقتنع أخصائيو التوليد وقادة الرعاية 

الصحية بأهمية تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة ودعموه بنشاط. 

وبغية الوصول إىل هذا االقتناع واكتساب الدعم، ينبغي لألفراد واملؤسسات واملنظامت ذوي النفوذ التعاون مبكراً يف الجهود الرامية 

إىل البدء يف استعامل القامئة املرجعية. وقد يشمل الرشكاء اآلخرون املهمون املسؤولني الحكوميني وموظفي اإلدارة املحلية والوطنية 

بل وحتى املرىض. ومن شأن اقناع أصحاب املصلحة هؤالء بأن القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة مُيكن أن 

ن من فرص نجاح األخذ بالقامئة املرجعية يف مرفق أو نظام صحي.7  تحّسن نوعية الرعاية الصحية وسالمة األمهات واملواليد أن يحسِّ

تحديد األفراد واملؤسسات واملنظامت الذين يتعنّي أن يوافقوا عىل استعامل القامئة املرجعية أو دعمه
من املهّم الحصول عىل التأييد العمومي لألفراد واملؤسسات واملنظامت الرئيسيني من أجل ضامن التنفيذ الفّعال للقامئة 

املرجعية. وتتسم املشاركة مع مختلف مستويات اإلدارة الصحية بأهمية خاصة من أجل ضامن إدراكها لعمليتك الرامية إىل 

تنفيذ القامئة املرجعية. ومن خالل قبول هذه العملية عالنية وتوفري املوارد الالزمة، يبعث هؤالء القادة رسالة قوية تدعم 

اعتامد القامئة املرجعية وتحفز بدورها العاملني يف مجال الرعاية الصحية عىل استعاملها. وتحديد األطراف التي ينبغي 

إرشاكها هو الخطوة األوىل نحو تنفيذ القامئة املرجعية بنجاح. ويف مؤسسات عديدة، ال يكون األطباء موظفني ولكنهم 

متعاقدون خاصون يعملون يف املؤسسة. ومن املهّم ارشاكهم منذ البداية، بالنظر إىل أن مجرد إرسال توجيه باستعامل القامئة 

املرجعية لن يكون ناجحاً عىل األرجح.    

تنظيم اجتامع لوصف القامئة املرجعية ورشحها
من أجل اكتساب دعم قادة الرعاية الصحية وأخصائيي التوليد وسائر املشاركني، يتعنّي عليك أوالً أن ترشح ما هي القامئة 

املرجعية وكيفية عملها وملاذا يتسم كل بند فيها بهذا القدر من األهمية.

تكوين فريق من قادة الرعاية الصحية وأخصائيي التوليد املناسبني لتوجيه تنفيذ القامئة املرجعية
إن الدعم العام الستعامل القامئة املرجعية غري كاٍف. ويتعنّي عليك بعد ذلك أن تقرر من الذي سيكون مسؤوالً مبارشة عن 

توجيه عملية تنفيذها نحو النجاح. فعىل املستوى الوطني أو الحكومي، مُيكن توجية تنفيذ القامئة املرجعية بشأن الوالدة 

املأمونة بواسطة فريق عامل أو مؤسسة أو منظمة مسؤولة أو فرقة عمل. وعىل مستوى املرفق، اخرت واحداً أو أكرث من 

أخصائيي التوليد لقيادة العملية أو منارصتها. ومُيكن للمنارصين أن ينتموا إىل مجموعة متنوعة من مهن الرعاية الصحية. 

أرشك

1- تحديد األفراد واملؤسسات واملنظامت الذين يتعنّي أن يوافقوا عىل استعامل القامئة املرجعية أو دعمه

2- تنظيم اجتامع لوصف القامئة املرجعية ورشحها

3- تكوين فريق من قادة الرعاية الصحية وأخصائيي التوليد املناسبني لتوجيه تنفيذ القامئة املرجعية

4-  استعراض املوارد املتاحة واملامرسات الراهنة لتحديد كيفية استعامل القامئة املرجعية عىل أفضل نحو وما هي 
االحتياجات التي يتعنّي استيفاؤها لضامن النجاح

5- تكييف القامئة املرجعية عىل النحو املناسب من أجل زيادة صلتها باملرفق ونظام الرعاية الصحية املحليني لديك

تشمل عملية اإلرشاك الخطوات الخمس التالية8:

1

2

3
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وينبغي للمنارصين االضطالع بدور نشط يف إدارة كل خطوة يف عملية التنفيذ. ومُيكن لفريقك أن يستفيد من دعوة أحد 

أعضاء مستوى اإلدارة الصحية التايل مثل املكتب الصحي للدائرة أو اإلقليم. وقد يكون ذلك مجدياً السيام يف بداية عملية 

التنفيذ، كام قد يساعد مرافق أخرى عىل أن تقرر تنفيذ القامئة املرجعية هي أيضاً.  

استعراض املوارد املتاحة واملامرسات الراهنة لتحديد كيفية استعامل القامئة املرجعية عىل أفضل نحو وما هي 

االحتياجات التي يتعنّي استيفاؤها لضامن النجاح. يف بداية عملية التنفيذ، ينبغي للقادة جمع البيانات عن املتاح 
من اللوازم واملبادئ التوجيهية/السياسات والعنارص املتعلقة بالبنية التحتية (مثل أماكن غسل اليدين) يف املرفق وما هي 

املامرسات املعمول بها. وسوف تفيد هذه البيانات عّدة أغراض: سوف تبنّي الطرق التي مُيكن بها للمرفق أن يحّسن الرعاية 

وتساعد عىل قياس التحسن بعد بدء عملية التنفيذ. وقد تساعد أيضاً يف حفز العاملني عىل تغيري مامرساتهم بالنظر إىل 

أن العملية مستمرة. ومن ثم، ينبغي للقادة أن يتوخوا أكرب قدر من العناية لدى جمع هذه البيانات بطريقة وّدية وغري 

منطوية عىل التهديد. فينبغي للعاملني أن يعرفوا أن الهدف هو تحسني نوعية الرعاية لألمهات واملواليد. 

وال مُيكن، دون املستلزمات األساسية، األخذ بالقامئة املرجعية بنجاح يف مرفق أو نظام للرعاية الصحية. وترد يف املالحق 

قامئة بلوازم الوالدة املأمونة الالزمة الستعامل القامئة املرجعية بنجاح. ومُيكن استعاملها إلجراء تقييم مبديئ للموارد، وكذلك 

للرصد املنتظم، من أجل ضامن أن اللوازم الرضورية متاحة دامئاً. واستناداً إىل معرفة ما هي البنود التي يُضطلع بها يف 

املرافق وما هي البنود التي ال يُضطلع بها قبل األخذ بالقامئة املرجعية، مُيكن للقادة توفري املزيد من الدعم للبنود التي 

تحتاجه. وقد يساعد التقييم املبديئ املوثّق جيداً عىل تعزيز الدعوة إىل تحسني إدارة عملية الرشاء وسلسلة اإلمدادات عىل 

املستوى الوطني. 

تكييف القامئة املرجعية عىل النحو املناسب من أجل زيادة صلتها باملرفق ونظام الرعاية الصحية املحليني لديك 
لقد استُحدثت القامئة املرجعية حسب املبادئ التوجيهية للمنظمة ومعايري الرعاية الدولية، وبالتايل فإن تعديلها بدرجة 

كبرية قد يجعلها أقل فّعالية. بيد أنك قد تحتاج إىل إدخال تغيريات عىل القامئة املرجعية من أجل تجسيد عوامل سياقية 

مثل انتشار فريوس العوز املناعي البرشي أو خطر املالريا مثالً. ويف هذه الحالة، من املهّم أن يتفاعل فريق التنفيذ مع 

املستوى الوطني وأن يدعو إىل استعراض عىل املستوى الوطني للقامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة 

املأمونة. ومُيكن ملجموعة من الخرباء عىل املستوى الوطني أن تستعرض القامئة املرجعية من أجل ضامن أنها تتفق مع 

املعايري واملبادئ التوجيهية والثقافة الوطنية وتعديلها تبعاً لذلك. 

وينبغي ترجمة القامئة املرجعية إىل اللغة املحلية من أجل جعلها أيرس استخداماً. وكام يف حالة التغيريات املدخلة عىل 

القامئة املرجعية، من املهّم تنسيق الرتجامت عىل املستوى الوطني. وسوف يؤدي ذلك إىل تاليف ازدواج العمل إذا كانت 

هناك مرافق أخرى تنفذ القامئة املرجعية يف اإلقليم أو البلد. 

وإذا اقتىض األمر تعديل القامئة املرجعية أكرث من ذلك من أجل جعلها مناسبة للسياق املحيل، فمن شأن العمل مع قادة 

الرعاية الصحية وأخصائيي التوليد وغريهم من املشاركني أن يسمح للجميع باملساهمة يف نجاحها. وقد يساعد العاملني عىل 

قبول استخدام القامئة املرجعية معرفتهم بأن مرفقهم أو زمالءهم شاركوا يف عملية تعديلها.  

وينبغي لك أن تتذكر أن القوائم املرجعية تحقق أكرب قدر من الفائدة عندما تكون سهلة االستعامل. وإذا كان يتعنّي 

عليك تعديل القامئة املرجعية، عىل سبيل املثال بإضافة بنود تتعلق بفريوس العوز املناعي البرشي أو املالريا لجعل القامئة 

املرجعية أكرث صلًة بسياقك، عليك أن تنظر يف املبادئ التوجيهية الواردة أدناه:

استخدام عدد أقل من البنود. تُجاهد مرافق عديدة ملقاومة إغراء إدراج عدد كبري من البنود يف قوامئها املرجعية، ولكن 
عليك أن تتذكر أن كل بند جديد سيجعل استعامل القامئة املرجعية أكرث صعوبة. وينبغي لكل بند يف القامئة املرجعية أن 

يتفق مع واحدة عىل األقل من العبارات التالية:

•   مُيكن أن يرتتب عىل عدم االضطالع به عواقب خطرية
•   يقتيض األمر االضطالع به، ولكن ال يُضطلع به عادة

•   يحّسن االتصال بني أعضاء الفريق

4

5



23 دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

من امليدان

كل عضو يف “تعاون املنظمة” شارك يف التقييم وأفاد أيضاً باستعامل القامئة املرجعية بشكل مستمر، أفاد أيضاً بإدخال تعديالت عىل 

القامئة املرجعية. 

وأشارت مرافق قليلة أيضاً إىل أنها طلبت من أخصائيي التوليد وطب النساء يف بلدانها املساعدة عىل تكييف القامئة املرجعية. 

وتشمل أمثلة التعديالت املُدخلة عىل القامئة املرجعية إضافة فراغ إلدراج اسم األم ونتائج ضغط الدم والحرارة لديها؛ وإضافة املعايري 

الخاصة باملرفق فيام يتعلق بإحالة األم أو املولود إىل مرفق من املستوى األعىل؛ وإضافة بند عن التحقق من وجود حساسية؛ وإضافة 

بند عن األنشطة املتعلقة بتاليف انتقال العدوى من األم إىل الطفل مثل اختبار فريوس العوز املناعي البرشي وإعطاء األدوية املضادة 

للفريوسات القهقرية.

تعديل القامئة املرجعية 

استخدام لغة مريحة وبسيطة. استخدام لغة واضحة ومبارشة يًشعر املرء أنها »مالمئة« عند قولها بصوت عاٍل. وإذا كُتبت البنود 
بلغة ليست مريحة أو سهلة ، يكون الناس أقل ميالً الستعامل القامئة املرجعية.

استخدام تصميم بسيط وسهل القراءة. استخدام تنسيق متجانس وعدم استخدام حروف صغرية ومتقاربة. فعندما تكون 
القامئة املرجعية غري واضحة وبالتايل صعبة القراءة، يكون الناس أقل ميالً الستعاملها.
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من امليدان

أدرج دورات 
تدريب تقني

اضطلع أغلب أعضاء 

التعاون بتدريب تقني 

بشأن مواضيع مثل 

نظافة اليدين ومخطط 

املخاض. وقد استعرضت 

أفرقتهم املوارد املتاحة 

واملامرسات املستخدمة 

يف مرافقها (حسبام يرد 

يف العملية »أرشك«) من 

أجل تحديد التدريب 

الذي يُدرج يف أحداث 

اإلطالق لديهم. 

وأفادت عّدة مواقع 

مشاركة يف التعاون 

باستخدام املحاكاة 

واالضطالع بالتدريب 

بادئ ذي بدء لفائدة 

أطباء التوليد واملمرضات 

األقدم والقابالت لتشجيع 

املشاركة وتأهيلهم 

ليك يدربوا بدورهم 

آخرين. واستخدم برنامج 

BetterBirth فيديوهات 

تعليمية وتحفيزية من 

أجل توجيه العاملني 

يف املرافق بشأن كيفية 

استعامل القامئة املرجعية 

والتأكيد عىل أهميتها.

يتسم إطالق القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة خالل حدث أو تدريب رسمي باألهمية من أجل ترسيخ 

أهمية استعامل القامئة املرجعية. ومُيكن ألصحاب املصلحة الرئيسيني عىل املستوى املحيل أن يدربوا اآلخرين يف املرفق بعد أن 

يكونوا قد تلقوا تدريباً من خالل برنامج لتدريب املدربني يُضطلع به عىل مستوى أعىل من مستويات اإلدارة الصحية.

وبرصف النظر عن نوع النموذج الذي تختاره للمستوى املحيل، مُيكن قيادة الحدث بواسطة فريق التنفيذ أو اإلدارة املعنّي الذي 

تكّون خالل املرحلة »أرشك«. بيد أنه ينبغي تشجيع املشاركة النشطة للعاملني يف مجاالت مختلفة، مبا يف ذلك األطباء. ومُيكن لحدث 

من هذا القبيل أن يُعزِّز من مشاركة العاملني واإلداريني يف مجال الرعاية الصحية ويوفّر فرصة ملزيد من التدريب التقني عىل 

مامرسات الوالدة ويوفّر محفال ملناقشة العوائق والعوامل الداعمة. وينبغي لك أن تُعلِم مستوى اإلدارة الصحية التايل بالحدث وأن 

تدعوه إىل املساعدة عىل إضفاء السمة الرسمية عىل عملية اإلطالق. 

وينبغي للحدث أن يوِجد جواً من الحامس ألخصائيي التوليد وغريهم من العاملني. ورمبا توّد أن تستخدم مواد من قبيل النرشات 

واملحارضات، أو أن تُنشئ فيديو تعليمياً أو تحفيزياً. واملحاكاة العملية باستخدام املعينات أو بتدريب املشاركني عىل متثيل دور 

املرىض مكّون أسايس يف عملية تعليم البالغني وتدريبهم. 

ويرد يف املالحق دليل بشأن حدث اإلطالق. وإضافة إىل ذلك، مُيكن ملجموعة من الصور التي تصف كل من نقاط التوقف الواردة 

يف القامئة املرجعية، وهي موجودة أيضاً يف املالحق، أن تساعد عىل البيان والتوضيح خالل حدث اإلطالق. ويف األيام التي تيل حدث 

ع املنفذون و/أو عاملون مختارون من املرفق عىل اإلجابة بصدر رحب عن األسئلة.  اإلطالق، يُشجَّ

أطلق

1-  التعريف بنفسك وبالفريق الذي يوّجه تنفيذ القامئة 
املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة 

املأمونة 

2- التعريف بفوائد استعامل القامئة املرجعية

3-  رشح نقاط التوقف األربع الواردة يف القامئة املرجعية 
ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة 

4-  بيان ورشح االستعامل السليم للقامئة املرجعية 
باستعامل التمثيل والفيديوهات وغري ذلك من املواد

5- إعطاء املشاركني فرصة مامرسة استعامل القامئة 
املرجعية  

6-  تشجيع املشاركني عىل مناقشة التحديات املحتملة 
لدى استعامل القامئة املرجعية 

7-  دعوة املشاركني إىل تبادل األفكار واملشاعر تجاه 
القامئة املرجعية واإلجابة عن أي أسئلة يطرحونها

8-  أكّد للمشاركني أن بإمكانهم االعتامد عىل دعمك 
وعىل دعم الفريق املستمر خالل تنفيذ القامئة 

املرجعية  

ينبغي أن ينطوي اإلطالق عىل الخطوات التالية8
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ع املنفذون وقادة املرافق عىل توفري الدعم عن طريق الرتويج باستمرار للقامئة املرجعية من أجل إيجاد وعي  يُشجَّ

وحامس بشأن استعاملها. فعىل سبيل املثال، يفيد استغالل االجتامعات العادية يف التأكيد عىل أهمية استعامل 

القامئة املرجعية ومناقشة التقدم املحرز حتى ذلك الحني. وإضافة إىل ذلك، يساعد استعامل الصور والفيديوهات 

هة  ولوحات اإلعالنات لتسليط الضوء عىل مستخدمي القامئة املرجعية يف جعلها أكرث جدوى ويعزز فكرة أنها موجَّ

محلياً ومكيّفة تبعاً للسياق املحيل. 

ويتمثل مكّونان أساسيان من مكّونات الدعم يف تدريب اآلخرين لتشجيع التغيري واستعامل الرصد والتقييم لقياس 

التحسن. 

تدريب اآلخرين لتشجيع التغيري 8 

إن التديب مكّون مهّم يف التنفيذ الناجح للقامئة املرجعية. وهو يساعد عىل توجيه األفراد واألفرقة نحو األداء املحّسن 

كام يساعد عىل استمرار استعامل القامئة املرجعية بفاعلية مع مرور الزمن. وتدريب الزمالء والعاملني عىل استعامل 

القامئة املرجعية أمر ينطوي عىل املالحظة والتشجيع والتعليق عىل أداء الناس بطريقة متسمة باالحرتام وبّناءة من 

أجل إرساء سلوكيات جديدة وتحسني األداء. وينطوي التدريب عىل االلتقاء بالناس حيثام يكونون يف مامرستهم 

ومساعدتهم عىل التحسن. ومُيكن أن يكون املدرب أي فرد أو مجموعة من األفراد ذوي الخلفيات الرسيرية و/أو 

اإلدارية املختلفة، من أي مستوى داخل املرفق أو خارجه. ومُيكن للمدرب أن يدرب اآلخرين عىل نحو متفّرغ أو 

لبعض الوقت باإلضافة إىل مسؤوليات أخرى. ومُيكن للمدرب أن يكون من كبار العاملني يف املرفق، وإن كان ذلك 

ليس رضورياً. ومُيكن للمدربني أن يأتوا أيضاً من مستوى أعىل من مستويات اإلدارة الصحية من أجل دعم عدد من 

املرافق أو الدوائر يف تنفيذ القامئة املرجعية. 

وينطوي التدريب أيضاً عىل مراقبة اآلخرين خالل الوالدة من أجل تقييم مدى االلتزام بالقامئة املرجعية. وقد يعني 

أيضاً استعراض القوائم املرجعية املكتملة من أجل التحقق من أنها أُكملت متاماً وعىل النحو الصحيح. ويعترب إبداء 

تعليقات متسمة باالحرتام وبّناءة بشأن مراقبة الوالدات والقوائم املرجعية املكتملة عىل السواء، عنرصاً مهاّمً يف 

التدريب. واالتصال الجيد له أهمية حاسمة بالنسبة لحفز اآلخرين وإبداء التعليقات عىل النحو املناسب. واملدرب 

الجيد يعرف كيف ومتى يستمع إىل اآلخرين أو يتكلم معهم باحرتام ولطف، ويعرّب عن أفكاره بوضوح وبساطة. 

انظر مبادئ التدريب الفّعال يف املالحق ملعرفة املزيد عن صفات ومهارات التدريب الفّعال وتقنيات االتصال املفيدة 

إلبداء التعليقات البّناءة.  

ومُيكن للتديب، يف الوقت نفسه الذي يساعد فيه عىل إرساء االستعامل السليم للقامئة املرجعية واستمراره يف املرفق، 

أن يدعم عدداً من التحسينات:

• رعاية منسقة وأفضل للمرىض. فاألفرقة التي تعمل جيداً توفّر رعاية أفضل للمرىض 
•  روح معنوية أفضل. يساعد التدريب عىل استعامل القامئة املرجعية يف تعزيز أفضل املامرسات التي تحافظ عىل 

مستوى رفيع من االتصال والعمل الجامعي 

• اكتشاف فرص أخرى. مُيكن للتدريب أن يساعد عىل استبانة فرص جديدة للتحسني 
• نجاح طويل األجل. مُيكن للتدريب أن يُبنّي أن ما يفعله الناس مهّم وأن مثة استثامر يف استمرار نجاحهم

وبغية تيسري التغيري، يتعنّي أن يفهم املدرب األسباب التي تحول دون تحسني اآلخرين ملامرساتهم. ومن املرجح أن 

املدرب سوف يشهد ثالثة عوامل9 تجعل من العسري عىل اآلخرين االضطالع ببنود القامئة املرجعية:

•  الفرصة
     عوامل بيئية أو سياقية خارجة عن سيطرة الفرد

     (عىل سبيل املثال، التحديات املتعلقة بدعم القيادة أو القيود املفروضة عىل املوارد البرشية واملستلزمات)

ادعم

املدرب الجيد هو شخص:

• يقبل هو نفسه أن يتدرب

• محرتم

• متواضع

• صبور



26 دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

الرصد والتقييم لقياس التحسن

بغية توفري التشجيع والدعم املتواصلني ألخصائيي التوليد بشأن استعامل القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية 

بشأن الوالدة املأمونة، يتعنّي عليك بادئ ذي بدء أن تعرف متى يستعمل أخصائيو التوليد القامئة املرجعية (أو 

ال يستعملونها) يف عملهم وكيفية ذلك وسببه. ومن شأن قياس تواتر استعامل أخصائيي التوليد للقامئة املرجعية 

واضطالعهم مبامرسات الوالدة األساسية الواردة فيها ومدى نجاحهم يف ذلك أن يكشف النقاب عن الصعوبات التي 

يصادفونها يف استعاملها ويسمح لك بالتامس املساعدة للتغلب عىل هذه التحديات ويُظهر التحسينات التي طرأت 

عىل األفراد واملرفق الجديرة باالحتفاء عىل مستوى الفريق وعىل النطاق األوسع. وتذكر أن باإلمكان إدراج القامئة 

املرجعية يف العمليات الصحية وجهود تحسني النوعية الجارية يف املرفق، وأنها ليست بالرضورة مهّمة إضافية. ومن 

املهّم تقييم الكيفية التي مُيكن بها للقامئة املرجعية أن تستكمل النظم القامئة أو تعززها.  

رصد عملية التنفيذ

مُيكن للمدربني واملرشفني وأخصائيي التوليد جمع املعلومات عن استعامل القامئة املرجعية وعن نوعية الرعاية 

املقدمة من خالل املالحظة املبارشة لآلخرين لدى اضطالعهم مبامرسات الوالدة. وترد يف املالحق أداة مالحظة تسمح 

للمالِحظ بالقيام مبا ييل:

• توثيق املامرسات التي يضطلع بها أخصائيو التوليد خالل كل فرتة مالحظة
• تقرير أي املامرسات هي األهم ملرفقك أو لنظام الرعاية الصحية لديك والتي يحتاج األمر إىل تحسينها

• التحقق من أن جميع املالحظني يرصدون ويوثقون األنواع نفسها من املامرسات والسلوكيات
•  تحديد وتوثيق السبب الرئييس لعدم إكامل أحد أخصائيي التوليد بنداً يف القامئة املرجعية (عدم توافر الفرصة أو 

القدرة أو الحافز)

من امليدان

أظهر تقييم »التعاون عىل استعامل القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة« وجود عدد من التحديات 

التحفيزية التي تعرتض استعامل القامئة املرجعية، مثل االعتقاد بأن القامئة املرجعية معقدة جداً وتستغرق وقتاً طويالً. وقد متكن 

املدربون من التصدي لهذه التحديات عن طريق القيام باإلرشاف والتدريب عىل نحو مستمر وتأكيد أهمية القامئة املرجعية من خالل 

التثقيف وعقد اجتامعات لجميع العاملني.

وواجه العديد من مواقع “تعاون املنظمة” تحديات تتعلق باملهارات عىل السواء بشأن استعامل القامئة املرجعية وبشأن مامرسات 

معيّنة متعلقة بالوالدة تدعمها القامئة املرجعية. وقد عقدت املواقع الناجحة أحداثاً إضافية لإلطالق وتدريبات تقنية للمساعدة عىل 

زيادة املهارات.

وكان أحد التحديات الشائعة املتعلقة بالفرص عرب “تعاون املنظمة” يتمثل يف نقص املستلزمات األساسية. ويف هذه الحالة، عمل 

العديد من املدربني وأخصائيي التوليد مع مديري املرافق بل ومع مديرين من املستويات األعىل من أجل استحداث سلسلة إمدادات 

أكرث قوة. ويف املرافق التي مل تكن القامئة املرجعية متاحة فيها ألخصائيي التوليد بسهولة، ألن املرفق ليس به طابعة، نظرت املواقع 

م فيها الرعاية الخاصة بنقطة  يف عمل ملصقات. وُوضع كل ملصق عن نقطة توقف واردة يف القامئة املرجعية يف الغرفة املقرر أن تُقدَّ

التوقف هذه. وأعّد بعض املرافق نسخاً رقائقية من القامئة املرجعية مُيكن مسحها وإعادة استعاملها لكل والدة. وبغية معالجة النقص 

ع العاملني يف مجال الرعاية  يف العاملني وعدم االنتظام يف الحضور، ركّز العديد من املرافق عىل السياسات الخاصة بالحضور وشجَّ

الصحية عىل استخدام املرافقني لألم للمساعدة، حسبام يكون مناسباً. 

التحديات التي يثريها استعامل القامئة املرجعية 

• الحافز
    مدى االهتامم أو االعتقاد الداخيل

• القدرة
    املهارات واملعارف والثقة التقنية
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وليس الهدف من أداة املالحظة الحكم عىل أخصايئ التوليد، ومن ثم يتعنّي عليك أن تتأكد من أنهم يعرفون أن 

املالحظات تستهدف جمع املعلومات ألغراض التدريب وتحسني النوعية فقط. وإضافة إىل ذلك، من املفيد تاليف 

د أخصائيي التوليد أو املرىض يف أداة املالحظة من أجل  استخدام األسامء أو املعلومات األخرى التي مُيكن أن تُحدِّ

زيادة املشاركة يف العملية. ورمبا تود إرشاك مرشفني من مستوى اإلدارة الصحية التايل يف هذه العملية: فرمبا كان 

بإمكانهم مالحظة املامرسات بقدر أكرب من املوضوعية وتوفري تعليقات مفيدة عىل بعض األمور التي رمبا ال ينتبه 

إليها العاملون املتواجدون دامئاً يف املرفق. ومهام كانت أداة املالحظة التي تستخدمها، يتعنّي أن يتفق جميع 

املالحظني عىل تعاريف بنود معيّنة يف القامئة املرجعية، عىل سبيل املثال، متي يكون »نزف األم خضع للسيطرة 

بنجاح«؟ 

وباإلضافة إىل أداة املالحظة، مُيكن استعامل القامئة املرجعية نفسها لرصد وتوثيق نوع الرعاية التي يقدمها أخصائيو 

التوليد. ومن خالل استعراض القوائم املرجعية املكتملة، ميكنك معرفة ما إذا كانت نوعية الرعاية يف مرفقك أو 

نظامك الصحي تتطور، وعىل أي نحو. وعندما تناقش النتائج مع أخصائيي التوليد والقيادات، ينبغي لك أن تفعل 

ذلك حسب مبادئ التدريب الفّعال الواردة يف املالحق، ليك يشعر أخصائيو التوليد أنك تدعمهم من أجل تحسني 

مامرساتهم وال متارس عليهم الضغط ملجرد »سّد خانة«.

دة رضورية لالضطالع مبامرسات الوالدة األساسية الواردة يف القامئة  وبالنظر إىل أن مثة معدات ومستلزمات محدَّ

املرجعية، فمن املهّم رصد توافرها بانتظام يف مرفقك. وترد يف املالحق عيّنة ألداة خاصة مبستلزمات الوالدة املأمونة 

مُيكن استخدامها ملساعدة املرافق عىل رصد إمداداتها واستبانة االحتياجات وكشف النقاب عن املجاالت التي تحتاج 

إىل التحسني.

التقييم والتعليقات من أجل التحسني

بعد أن تجمع البيانات عن استعامل مرفقك للقامئة املرجعية ونوعية الرعاية، من املهّم أن تتخذ خطوات الستخالص 

الدروس من البيانات ثم تبادل هذه الدروس مع أخصائيي التوليد وغريهم ممن يستعملون القامئة املرجعية يف 

عملهم. وعىل مستوى النظم الصحية، مُيكن جمع البيانات وتجميعها عرب مرافق عديدة من أجل تحليل االتجاهات 

اإلقليمية أو الوطنية السائدة يف مجال صحة األمهات واملواليد. 

ويسمح حفظ البيانات يف جدول بيانات ورقي أو حاسويب بتنظيم البيانات واستبانة االتجاهات. ومُيكنك أن تسأل 

بعض هذه األسئلة أو كلها:

• كيف يتغري استعامل القامئة املرجعية مع مرور الزمن؟
•  ما هي البنود املعيّنة يف القامئة املرجعية التي تُستكمل عىل األرجح؟ وما هي البنود التي ال يرجح لها أن 

تُستكمل؟

•  ما هي املستلزمات واملعدات التي تنقص بشكل روتيني؟ وملاذا؟ وكيف مُيكن توفري املستلزمات مبزيد من 
االنتظام؟

• ملاذا ال يُكمل أخصائيو التوليد عادًة بنوداً معيّنة يف القامئة املرجعية؟ كيف مُيكن التغلب عىل هذه التحديات؟

وبرصف النظر عن التفاصيل، مثل ما هي الوثيقة التي تستخدمها أو ما هو نوع جدول البيانات الذي وضعته، سوف 

تجد أن بيانات التعليقات والتبليغ يتسامن بأهمية حاسمة لتحقيق النجاح. ويتعنّي عىل كل األشخاص املعنيني 

باستعامل القامئة املرجعية – أخصائيي التوليد وقادة املرافق والرعاية الصحية واملدربني – أن يفهموا متى تُجرى 

التغيريات وكيف تُجرى من أجل التغلب عىل التحديات القامئة. وسوف يقتيض ذلك طرح أسئلة عىل أخصائيي 

التوليد وقادة املرافق من أجل فهم كيفية وجود التحديات وسبب وجودها وإرشاكهم يف املساعدة عىل التغلب عىل 

تحديات مستوى النظام وكذلك لتحفيز بعضهم بعضاً.

وإضافة إىل ذلك، ينبغي باستمرار إحاطة جميع املعنيني علامً بحاالت النجاح من أجل تشجيعهم عىل مواصلة 

املامرسات التي تؤدي وظيفتها جيداً. وسوف تجد يف املالحق أداة تدريب مُيكن أن تساعد عىل تسجيل حاالت 

النجاح والتحديات، وكذلك اإلعداد ملناقشات تبادل البيانات مع أخصائيي التوليد وغريهم. ورمبا تجد أيضاً أن هذه 

من امليدان

كيفية استخدام 
العرض البرصي 

للبيانات

أظهرت التجربة من واقع 

   BetterBirth برنامج

وتعاون املنظمة 

أن العرض البرصي 

للبيانات يف املرفق 

يساعد املوظفني من 

خالل توضيح مواطن 

التحديات التي ال تزال 

تجابه استخدام القامئة 

املرجعية، ومواطن 

تحسن املرفق.
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األداة مفيدة يف استبانة العاملني الذين ساهموا يف النجاح، أو يف وضع خطة للتغلب عىل تحديات معيّنة. وتُِقر برامج 

ناجحة عديدة معنية بتحسني النوعية بالعرفان االجتامعي للقادة الذين يضطلعون بدور إيجايب يف عملية التنفيذ. 

العرض البرصي لبياناتك
عىل الرغم من أن األشكال البرصية من البيانات هي يف كثري من األحيان جداول ومخططات ورسوم بيانية معّدة بواسطة 

الحاسوب، فإن بإمكانك أيضاً أن ترسمها يدوياً. واستخدام األلوان هو طريقة بسيطة لبيان التقدم (األحمر لإلشارة إىل »ال« 

أو إىل االتجاه السلبي، واألخرض لإلشارة إىل »نعم« أو إىل االتجاه اإليجايب). وفيام ييل أمثلة ألشكال برصية من البيانات التي 

تساعد عىل بيان التقدم املحرز وتروي قصة عملية التنفيذ:

رسم بياين خطيرسم بياين دائري

سجالت السلوك
عيّنة من السلوكيات

املالحظات

16 27 38 49 510

ِقيس ضغط الدم لدى األم

ِقيس ضغط الدم لدى األم

أُعطي األوكسيتوسني خالل ساعة من الوالدة

أُعطي األوكسيتوسني خالل ساعة من الوالدة

تالمست برشة األم والطفل

تالمست برشة األم والطفل

رُشحت عالمات الخطر

رُشحت عالمات الخطر

سجالت السلوك
عيّنة من السلوكيات

املالحظات

16 27 38 49 510

رسم بياين باألعمدة



املالحق
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ماهي مستلزمات الوالدة املأمونة؟
مستلزمات رضورية إلدارة عملية املخاض والوالدة بطريقة آمنة وصحية حسبام تقيض به بنود ومامرسات القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

لالستخدام:

1- ابدأ بالعمود األول. اكتب تاريخ اليوم عىل رأس العمود.

2- طالع كل بند يف القامئة.

• اكتب »ن« إذا كان املستلزم أو املُعّدة أو الدواء يؤدي وظيفته ومل تنتِه مّدة صالحيته ومتاحاً بسهولة ألخصائيي التوليد. 

• اكتب »ل« إذا كان املستلزم أو املعدة أو الدواء معطوباً أو انتهت مّدة صالحيته أو غري متاح عىل أي نحو آخر ألخصائيي التوليد.

مستلزمات الوالدة  املأمونة

التاريخ
1 كانون األول/يناير

مصدر كهرباء

ماء نظيف

صابون أو مطهر كحويل لليدين

مطّهر

جهاز تعقيم بالبخار املضغوط

قفازات نظيفة

سامعات

مقياس حرارة

جهاز لقياس ضغط الدم

مخطط املخاض

منظار الجنني/دوبلر

آلة شفط مخاط

جهاز استخراج املخاط

جهاز الكيس والقناع للمواليد

اسطوانة/مركِّز أكسجني

ميزان رّضع

إبرة/محقنة

عيدان الغمس يف البول

نصل/مقص معّقم

مشبك/رباط للحبل الرسي

رفائد نظيفة لألم

منشفة نظيفة

كيس سوائل تُعطى داخل الوريد

أوكسيتوسني للحقن

سلفات املغنيسيوم للحقن

مضادات حيوية لألم

مضادات حيوية للرضيع

أدوية خافضة لضغط الدم

املستلزمات واملعدات العامة

مستلزمات يف غرفة الوالدة 

أدوية/ُحقن/ تَْستيل 

التاريخ

8 كانون األول/يناير

التاريخالتاريخ
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ماهي مستلزمات الوالدة املأمونة؟
مستلزمات رضورية إلدارة عملية املخاض والوالدة بطريقة آمنة وصحية حسبام تقيض به بنود ومامرسات القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

لالستخدام:

1- ابدأ بالعمود األول. اكتب تاريخ اليوم عىل رأس العمود.

2- طالع كل بند يف القامئة.

• اكتب »ن« إذا كان املستلزم أو املُعّدة أو الدواء يؤدي وظيفته ومل تنتِه مّدة صالحيته ومتاحاً بسهولة ألخصائيي التوليد. 

• اكتب »ل« إذا كان املستلزم أو املعدة أو الدواء معطوباً أو انتهت مّدة صالحيته أو غري متاح عىل أي نحو آخر ألخصائيي التوليد.

مثال ملستلزمات الوالدة  املأمونة

التاريخ
1 كانون األول/يناير

مصدر كهرباء

ماء نظيف

صابون أو مطهر كحويل لليدين

مطّهر

جهاز تعقيم بالبخار املضغوط

قفازات نظيفة

سامعات

مقياس حرارة

جهاز لقياس ضغط الدم

مخطط املخاض

منظار الجنني/دوبلر

آلة شفط مخاط

جهاز استخراج املخاط

جهاز الكيس والقناع للمواليد

اسطوانة/مركِّز أكسجني

ميزان رّضع

إبرة/محقنة

عيدان الغمس يف البول

نصل/مقص معّقم

مشبك/رباط للحبل الرسي

رفائد نظيفة لألم

منشفة نظيفة

كيس سوائل تُعطى داخل الوريد

أوكسيتوسني للحقن

سلفات املغنيسيوم للحقن

مضادات حيوية لألم

مضادات حيوية للرضيع

أدوية خافضة لضغط الدم

املستلزمات واملعدات العامة

مستلزمات يف غرفة الوالدة 

أدوية/ُحقن/ تَْستيل 

التاريخ

8 كانون األول/يناير

التاريخالتاريخ
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التعليامت
استخدم نقاط املناقشة واألنشطة التالية خالل حدث إطالق القامئة املرجعية بشأن الوالدة املأمونة من أجل التعريف بالقامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة 

املأمونة  

ه تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة  1-  عرِّف نفسك والفريق الذي يوجِّ
بة يستطيع جميع املشاركني فيها طرح األسئلة وإبداء االقرتاحات مبزيد من الثقة عن طريق التعريف بنفسك وبالفريق وتيسري  ع بيئة منفتحة ومرحِّ شجِّ

التعارف فيام بني جميع املتدربني خالل الحدث.

2- عرِّف فوائد استعامل القامئة املرجعية
ارشح فوائد استعامل قامئة مرجعية ملساعدة أخصائيي التوليد خالل الوالدة. 

اعرض نظرة عامة عىل القامئة املرجعية.

ملاذا تُستخدم قامئة مرجعية؟

• تتعرض حياة األم ألكرب خطر يف اليوم األول التايل للوالدة.

• تتعرض حياة الرضيع ألكرب خطر يف أول أيام حياته – أي عادة بعد الوالدة مبارشة.

• الوالدة عملية معقدة ذات عواقب خطرية وكثرية الحدوث.

•  يف العمليات املعقدة األخرى التي مُيكن أن يكون لها عواقب وخيمة (مثل قيادة طائرة أو إجراء جراحة)، أثبتت األبحاث أن القوائم املرجعية مُيكن أن تنقذ 

األرواح ومتنع أرضاراً خطرية.

• مثلام يفعل قائد الطائرة يف طائرته أو الجراح يف مرسح العمليات، مُيكن أن يكون ألخصايئ التوليد أثر كبري عىل مدى سالمة األم والرضيع خالل الوالدة.

كيف تؤدي القوائم املرجعية وظائفها؟

• ال تتضمن القوائم املرجعية أنشطة جديدة: فالبنود الواردة يف قامئة مرجعية مستمدة من التدريب واملبادئ التوجيهية واملامرسات القامئة.

• البنود الواردة يف القامئة املرجعية تساعدنا عىل تذكر املامرسات العديدة التي ينبغي لنا االضطالع بها خالل وضع معقد.

• قد ننىس أشياًء.

• قد يتشتت انتباهنا بسبب حاالت طوارئ أو مهام أخرى.

• قد نُهمل إبالغ اآلخرين مبعلومات مهّمة.

مثال: عندما تذهب إىل السوق، فإن القامئة املرجعية تساعدك عىل تذكر رشاء املنتجات الصحيحة بالرتتيب الصحيح ويف الوقت الصحيح.

موضوع للمناقشة: ما هي األسباب املُمكنة للمضاعفات املرتبطة بالوالدة؟

ن  سوف يؤدي استخدام قامئة مرجعية ملساعدة أخصايئ التوليد عىل التذكّر، إىل زيادة عدد مامرسات الوالدة األساسية املُضطلع بها أثناء الوضع، وهو ما يُحسِّ
من صحة األمهات والرضع.

دليل عقد حدث اإلطالق
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3- ارشح نقاط التوقف األربع الواردة يف القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة 

د كل نقطة توقف (استخدم صور نقط التوقف املناظرة لتشجيع املناقشة). وشجع املشاركني عىل تحديد أهداف الرعاية واملامرسات الرئيسية التي ينبغي  حدِّ

لهم االضطالع بها عند كل نقطة توقف، ثم استعرض كل بند يف القامئة املرجعية بصوت عاٍل وصفه بالتفصيل وارشح سبب كونه من مامرسات الوالدة األساسية.

استخدم مواضيع املناقشة التالية لكل نقطة توقف من أجل توجيه املزيد من املناقشة مع املشاركني.

نقطة التوقف 1: عند الدخول 

• كيف تُقيَّم املخاطر التي تتعرض لها األم؟

• ما هي أسباب إحالة األم إىل خارج املرفق قبل الوضع؟

نقطة التوقف 2: قبل الدفع )أو القيرصية( مبارشة

• ما هي املستلزمات واملعدات التي يتعنّي تحضريها لألم والرضيع قبل الوضع؟

• ما هي املستلزمات املتوافرة بسهولة لكل أم ورضيع؟ 

• ما هي املستلزات غري املتوافرة يف كثري من األحيان (دامئاً أو أحياناً)؟

نقطة التوقف 3: بعد الوالدة بوقت قصري )خالل ساعة(

ع الرضاعة الطبيعية وتالمس برشة األم والطفل؟ • كيف نُشجِّ

• ما هي املامرسات التي ميكننا تحسينها يف نقطة التوقف هذه؟

• ما هي عالمات الخطر التي ينبغي لنا االنتباه لها لدى األم؟ ولدى الرضيع؟

نقطة التوقف 4: قبل الخروج من املرفق

• ما هي املامرسات التي ينبغي االضطالع بها قبل ذهاب األم والرضيع اىل املنزل؟

• كيف نضمن حصول األم عىل معلومات عن تنظيم األرسة؟

ذكِّر املشاركني مبا ييل:

•  كل بند يف القامئة املرجعية مهّم لكل أم وكل والدة – وينبغي ألخصائيي التوليد الرجوع إىل القامئة املرجعية يف كل نقطة توقف، حتى وإن كانوا عىل ثقة من معرفتهم 
مبامرسات الوالدة.

•  ينبغي ألخصائيي التوليد استعامل قامئة مرجعية واحدة لكل أم، وينبغي لهذه القامئة املرجعية أن تتبع األم والرضيع من موقع إىل موقع ومن أخصايئ توليد إىل أخصايئ 
توليد. 

•  عىل الرغم من أن القامئة املرجعية قد تبدو معقدة ومستهلكة للوقت يف البداية، فإنها رسيعاً ما تسمح ألخصائيي التوليد باالضطالع مبامرسات الوالدة األساسية مبزيد من 
اليرس واألمان والرسعة

دليل عقد حدث اإلطالق

معايري اإلحالة

معايري اإلحالة

عالمات الخطر

نقطة توقف 1

نقطة توقف 2

نقطة توقف 3

نقطة توقف 4

القامئة التفقدية

القامئة التفقدية

القامئة التفقدية

القامئة التفقدية
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نقطة توقف عند الدخول 
فحص األم وقت الدخول  مهّم من أجل 

اكتشاف وعالج ما قد يكون لديها أصالً من 

مضاعفات، والتأكد مام إذا كانت تحتاج إحالًة 

إىل مرفق آخر، وإعدادها (ومرافقها) للمخاض 

والوالدة، وتثقيفها (ومرافقها) بشأن عالمات 

الخطر التي ينبغي لها أن تطلب املساعدة إذا 

ما ظهرت.

نقطة توقف قبل الدفع )أو القيرصية( 

مبارشة  
فحص األم قبل الدفع (أو القيرصية) مبارشة مهّم 

من أجل الكشف عن أي مضاعفات تكون قد 

حدثت أثناء املخاض وعالجها، واإلعداد لألحداث 

الروتينية والحاالت املُمكنة املنطوية عىل أزمات 

التي قد تحدث بعد الوالدة.

أمثلة لنقاط التوقف

1

2

معايري اإلحالة

نقطة توقف 1

القامئة التفقدية

نقطة توقف 2

القامئة التفقدية
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نقطة توقف بعد الوالدة بوقت 

قصري(خالل ساعة) 
فحص األم واملولود بعد الوالدة بوقت قصري 

(خالل ساعة) مهّم من أجل اكتشاف وعالج 

املضاعفات التي مُيكن أن تحدث بعد الوالدة، 

ولتثقيف األم (ومرافقها) بشأن عالمات الخطر 

التي ينبغي لها أن تطلب املساعدة إذا ما 

ظهرت.

نقطة توقف قبل الخروج من املرفق
فحص األم واملولود قبل الخروج من املرفق مهّم 

من أجل التأكد من أن األم واملولود يف صحة جيدة 

قبل الخروج من املرفق، وأن املتابعة جرى ترتيبها، 

وأن خيارات تنظيم األرسة نُوقشت وُعرضت عىل 

األم (ومرافقها)، وأن التثقيف جرى توفريه بشأن 

عالمات الخطر التي ينبغي أن تسرتعي االنتباه، 

لدى األم ورضيعها عىل السواء، يف حالة االحتياج 

إىل الرعاية املاهرة فوراً.

أمثلة لنقاط التوقف

نقطة توقف 3

نقطة توقف 4

3

4

معايري اإلحالة

نقطة توقف 3

القامئة التفقدية

عالمات الخطر

نقطة توقف 4

القامئة التفقدية
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من ُيكنه التدريب؟
مُيكن ألي شخص أن يكون مدرباً. وقد يكون للمدربني خلفيات رسيرية أو إدارية متنوعة، كام مُيكن لهم أن يأتوا من أي مستوى وظيفي داخل املرفق أو من خارج املرفق 

بن  متاماً. وقد أظهرت الخربة املستمدة من تجربة برنامج BetterBirth ومن »تعاون املنظمة« أن منوذج النظراء يؤدي إىل أفضل النتائج – أي، بعبارة أخرى، أن املمرضات يُدرِّ

بون األطباء. ومُيكن ملدرب القامئة املرجعية تدريب اآلخرين عىل أساس التفّرغ، أو تدريبهم عىل أساس عدم التفرغ باإلضافة إىل مسؤولياته األخرى.  املمرضات واألطباء يدرِّ

ومُيكن للمدرب أن يكون من كبار العاملني يف املرفق، وإن كان ذلك ليس رضورياً. وبرصف النظر عن خلفية املدرب، يتعنّي أن يتحىّل بصفات املدرب الجيد.

صفات املدرب الجيد
املدرب الجيد هو شخص:

• يقبل هو نفسه أن يتدرب

• محرتم

• متواضع 

• صبور

زون بهدف تحسني مامرساتهم ومستعدون للخضوع للمالحظة أثناء عملهم وسوف يجيبون برصاحة  املدربون الفّعالون هم من يقبلون هم أنفسهم أن يتدربوا – وهم محفَّ

عن أي أسئلة بشأن أدائهم. ويف العادة يتمتع األشخاص الذين يستجيبون جيداً للتدريب مبا هو رضوري من رؤية ثاقبة وحساسية وفهم لتدريب اآلخرين. 

ويف حني ال يتعنّي للمدرب الجيد أن يكون من كبار العاملني يف املرفق أو نظام الرعاية الصحية، ينبغي للمدربني الفّعالني أن يكونوا أهالً للثقة واالحرتام من جانب نظرائهم. 

وباملثل، ال يتعنّي أن يكون املدربون من األطباء الرسيريني، بيد أن بإمكانهم بناء قدر أكرب من الثقة مع أخصائيي التوليد إذا كانوا يفهمون البيئة املحيطة بالوالدة أو كانت 

لهم عالقة بها أو لديهم خربة بشأنها. ومع ذلك فإن ادعاء املرء بأن لديه جميع األجوبة مُيكن أن يقّوض الثقة الالزمة بشكل حيوي لنجاح عالقة التدريب. فاملدرب الجيد 

يعرتف دامئاً مبا ال يعرفه.

وبإمكان املدربني املتواضعني والصادقني إقامة عالقات ناجحة مع زمالئهم. ويعامل املدربون الفعالون اآلخرين باعتبارهم يبذلون قصارى جهدهم ملساعدة األم واملولود 

وتوفري الرعاية املأمونة. وبهذا السلوك املتواضع تزداد فرص نجاح املدربني يف جعل أخصائيي التوليد يُحسنون اإلصغاء ويستجيبون للتعليقات. وينّو املدربون الجيدون 

بأخصائيي التوليد ملا يضطلعون به من أجراءات إيجابية، كام يقّرون بأنهم يحاولون التعلّم وبذل قصارى جهدهم. وعندما يُبدي املدربون مالحظات عىل مامرسات اآلخرين، 

فإنهم ال يصدرون أحكاماً عىل ما فعلوه أو عىل طريقة عملهم.

ويتحىل املدربون أيضاً بالصرب واملرونة الالزمني للسامح لآلخرين بالتعلّم من خالل استخالص استنتاجاتهم بأنفسهم. واملدربون الفّعالون يُقنعون أخصائيي التوليد بالتفكري 

فيام يحدث ويوّجهون أخصائيي التوليد نحو استبانة التحديات والحلول املُمكنة لتحسني أدائهم بأنفسهم. وبهذه الطريقة، يوِجد املدربون فرصاً لآلخرين ليك يتغلبوا عىل 

صعوباتهم الفريدة بأنفسهم، بدالً من تقديم حلول جاهزة ملشاكل عامة. وهكذا، ال يتصدى املدرب عىل نحو أفضل لشواغل أخصائيي التوليد فحسب، ولكن يكون أخصائيو 

التوليد أكرث ميالً الستخدام الحلول التي يتوصلون إليها بأنفسهم. 

ويتعنّي للمدربني أن يتحلوا باملرونة عن طريق استخدام نهوج متعددة لتلبية احتياجات اآلخرين. فعىل سبيل املثال، قد يجتمع املدربون مع أخصائيي التوليد فرداً فرداً أو يف 

مجموعات صغرية. وباملثل، مُيكن للمدربني تدريب أخصائيي التوليد شخصياً أو عن بعد (عن طريق الهاتف أو اإلنرتنت). وينبغي للمدربني أن يتخذوا قراراتهم بشأن كيفية 

التدريب استناداً إىل الخيار األكرث فّعالية ألخصائيي التوليد الذين يدربونهم أو للمرفق ونظام الرعاية الصحية عموماً، وبناًء عىل ما هو ممكن يف حدود املوارد املتاحة. 

مهارات التدريب الضورية
بغية مساعدة أخصائيي التوليد عىل تحسني مهاراتهم، ينبغي للمدربني استخدام املهارات التالية:

• بناء العالقات القامئة عىل الثقة

• إظهار فضول حقيقي

• استخدام مهارات املالحظة واالتصال الفّعالة 

مبادئ التدريب الفّعال 
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لدى مناقشة املامرسات وإبداء التعليقات ومساعدة أخصائيي التوليد عىل استبانة املشاكل والحلول، يتعنّي أن يستخدم املدرب مهارات جيدة بشأن االتصال. واملدرب الجيد 

يعرف متى وكيف يُنصت جيداً، وكيف يتحدث مع اآلخرين باحرتام وتلطف، وكيف ينقل األفكار بوضوح وبساطة. 

استخدام األسئلة 

املفتوحة اإلجابة

األسئلة املفتوحة اإلجابة هي أسئلة ال يجاب عنها مبجرد نعم أو ال أو غري ذلك من األجوبة ذات الكلمة الواحدة. ويف العادة، تُستهل هذه األسئلة بكلمتي 

ملاذا أو كيف. وباستخدام األسئلة املفتوحة اإلجابة، يتيح املدرب الفرصة أمام أخصائيي التوليد ملناقشة مامرساتهم والتفكري فيها بدالً من مجرد االتفاق (أو 

االختالف) معه. 

بغية مساعدة اآلخرين عىل تحسني مامرساتهم، يتعنّي عىل املدربني إقناعهم بإن باإلمكان تغيري مامرساتهم نحو األفضل. ولن يلتزم أخصائيو التوليد بتحسني مامرساتهم إالَّ 

تجاه مدربني حازوا ثقتهم. وسوف يقيض املدرب الفّعال وقتاً لبناء عالقة مع اآلخرين وفهم وجهة نظرهم من أجل اكتساب ثقتهم والتزامهم بالتحسني. ومن املهّم اإلعراب 

عن التعاطف عندما يكون ذلك مناسباً، فإن ذلك يُريس أسس عالقة تدريب قوية. ومن شأن إظهار فضول حقيقي واهتامم صادق خالل املالحظة وطرح األسئلة أن يحقق 

ع عىل املناقشة والتفكري. ومن شأن ذلك  قدراً أكرب من الثقة والنجاح. ومُيكن للمدربني عمل ذلك باستخدام نربة صوت ال تنم عىل إصدار األحكام وأسئلة مفتوحة اإلجابة تشجِّ

إن يثري لدى اآلخرين الرغبة يف التحدث مع املدرب والتامس دعمه.  

وإضافة إىل ذلك، يستطيع املدربون الذين يُبدون مالحظاتهم عىل نحو مثري للحامس ويطرحون األسئلة الصحيحة أن يشخصوا بدقة األسباب الجذرية للمشاكل. ويف الوقت 

الذي يفرتض فيه املدربون الذين يفهمون األسباب الجذرية للمشاكل أن األفراد واألفرقة يقدمون أفضل ما عندهم، فإنهم يستطيعون أن ييرّسوا عىل نحو أفضل الحلول 

املناسبة واملمكنة. فعىل سبيل املثال، قد يتجاهل أخصايئ التوليد قياس الحرارة ال ألنه ال يعرف كيف يفعل ذلك وإمنا لعدم وجود مقياس حرارة صالح يف املرفق. وعندما 

يستطيع املدربون مساعدة اآلخرين عىل استبانة العوائق التي تعرتض التحسني، يكون ذلك حافزاً أقوى بكثري للتغيري. 

ومن أجل تيسري التغيري، يتعنّي أن يفهم املدرب ما الذي يحول دون تحسني اآلخرين ملامرساتهم. وعىل األرجح، يشهد املدرب ثالثة عوامل تجعل من العسري عىل اآلخرين 

االضطالع ببنود القامئة املرجعية:

•  الفرصة - عوامل بيئية أو سياقية خارجة عن سيطرة الفرد (عىل سبيل املثال، التحديات املتعلقة بدعم القيادة أو القيود املفروضة عىل املوارد البرشية والزمن 

املتاح واملستلزمات)

• الحافز – مدى االهتامم أو االعتقاد الداخيل

• القدرة – املهارات واملعارف والثقة التقنية

مهارات مفيدة بشأن االتصال لتشجيع التقدم

مبادئ التدريب الفّعال

دة بوضوح وحدود زمنية قاطعة، يساعد املدرب اآلخرين عىل االلتزام بتغيري مامرساتهم. ويف التامس االلتزام من خالل تشجيع أخصائيي التوليد عىل تعيني أهداف محدَّ

حني ال ينبغي للمدرب أن يدين أخصايئ توليد أو يهينه لعدم تحقيقه هدف ما، فإن بإمكانه مساعدته عن طريق حفز أخصايئ التوليد عىل بلوغ أهدافه 

هو ومناقشة الطرق التي مُيكن لهام معاً تيسري تحقيق هذه األهداف.  

يقتيض اإلصغاء النشط مشاركة املدرب يف املناقشة، حتى عندما ال يتحدث، وذلك باالنتباه جيداً للمتحدث وتأكيد ما يُقال. ومُيكن للمدربني استخدام اإلصغاء النشط

إشارات لفظية وغري لفظية إلظهار اهتاممهم للمتحدث. فعىل سبيل املثال، قد يُومئون بالرأس إلظهار اهتاممهم وموافقتهم عىل ما يقوله املتحدث، أو قد 

يستخدمون عبارات من قبيل »أعتقد أن ما تقوله هو ...« للتأكد من أنهم استمعوا إىل الرسالة الصحيحة. 



38 دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

املالحق

مبادئ التدريب الفّعال

إبداء تعليقات 

متسمة باالحرتام 

وبّناءة

صياغة السؤال الثاليث األجزاء
يقوم السؤال الثاليث األجزاء عىل صيغة بسيطة

1 تعليقك                         +  2 أفكارك                                    +  3 سؤالك
األهداف

• ارشح مالحظاتك

• كن محدداً وواضحاً

• كن موضوعياً قدر اإلمكان

أمثلة
»لقد رأيت ...«

»لقد الحظت ...«

»لقد راقبت ...«

»اضطلع الفريق بـ ...«

»مل يضطلع الفريق بـ ...«

»تبنّي يل ...«

األهداف
د  اذكر سبب تركيزك عىل سلوك أو إجراء محدَّ

وارشح أهميته

أمثلة
»أرى أن ...«

»أعتقد أن ...«

»من املهّم حقاً أن ...«

»أشعر بالرسور ألن ...«

»يساورين القلق ألن ...«

األهداف

• أعط الفريق فرصة للتفكري

• أظهر اهتامماً حقيقياً مبا حدث

أمثلة
»هل ميكنكم مساعديت عىل فهم ذلك؟«

»أشعر بالفضول، ماذا حدث يف اعتقادكم؟«

»ما هي وجهة نظركم؟«

»كيف مررتم بهذه التجربة؟«

»إين أتساءل، ماذا حدث يف اعتقادكم؟«

يبدي املدرب مالحظاته عىل مامرسات أخصايئ التوليد من أجل مساعدته عىل فهم كيفية تغيري مامرساته نحو األفضل والسبب من وراء ذلك. وال ينبغي 

للتعليقات أن تكون مثبّطة أبداً وإمنا ينبغي لها أن تبني ثقة اآلخرين وحامسهم للتحسني. ولهذا، ينبغي إبداء التعليقات عىل نحو بّناء ومتسم باالحرتام: 

د وقتاً ومكاناً مناسبني إلبداء تعليقاته. وإذا انتظر طويالً قبل إبداء تعليقاته عىل إجراء أو وضع ماضيني، فإن مالحظاته لن تكون  •  ينبغي للمدرب أن يحدِّ

بنفس القدر من الفّعالية ألن أخصايئ التوليد لن يتذكر بالرضورة الحدث جيداً. وإضافة إىل ذلك، ينبغي للمدرب أن يتحقق من أن الوقت والزمن اللذين 

اختارهام إلبداء تعليقاته ال ينطويان عىل تهديد أو إحراج إلخصايئ التوليد.

•  ينبغي للمدرب وصف ومناقشة الوقائع ومالحظاته بدالً من التعميم. وينبغي له أن يكون محدداً قدر اإلمكان، وال ينبغي له اإلعراب عن أحكام أو أفكار 

منطية مستندة إىل االفرتاضات. 

ويسمح السؤال الثاليث األجزاء للمدرب بإبداء تعليقاته بطريقة آمنة ومنِتجة عن طريق تنظيم تعليقاته وما يرتتب عليها من مناقشة عىل نحو يتسم 

باالحرتام. ويوفّر الشكل أدناه رشحاً للسؤال الثاليث األجزاء وبعض األمثلة عليه. وتتطلب مهارات االتصال املهّمة هذه التحدث بنربة هادئة ومهذبة وتنم 

عن االهتامم من أجل تاليف إهانة املستمع أو إغضابه.  
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أداة مالحظة

1

التعليامت
تُستخدم أداة املالحظة هذه لرصد مامرسات الوالدة األساسية خالل الوضع. استعرض كل سؤال وسؤال فرعي وضع عالمة إذا كانت املامرسة قد أُنجزت (ن إذا كانت اإلجابة 

نعم) أو مل تُنجز (ل إذا كانت اإلجابة ال).

استخدم الفئات التالية لتحديد سبب عدم إنجاز أي مامرسة:

• الفرصة - عوامل بيئية أو سياقية خارجة عن سيطرة الفرد. عىل سبيل املثال، التحديات املتعلقة بدعم القيادة أو القيود املفروضة عىل املوارد البرشية والزمن املتاح 

واملستلزمات

• القدرة - املهارات أو املعارف؛ الخربة أو الثقة التقنية

• الحافز – قدر محدود من االهتامم أو اعتقاد داخيل يحوالن دون اعتامد املامرسة

عند الدخول 
العائق

الفرصة، القدرة، الحافز

1- هل تحتاج األم إحالًة؟

2- هل اسُتهل مخطط املخاض؟

هل قيس صوت نبضات قلب الجنني؟

3- هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية؟ 

هل قيست درجة الحرارة؟

4- هل تحتاج األم إىل بدء العالج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة لضغط الدم؟

هل قيس ضغط الدم؟

5- هل تُتاح مستلزمات تنظيف اليدين وارتداء القفازات لدى كل فحص مهبيل؟

أ- هل جرى غسل اليدين بسائل منظف أو باملاء والصابون؟

ب- هل استُخدمت القفازات خالل الفحص املهبيل؟

6- هل جرى تشجيع املُرافق خالل الوالدة عىل التواجد أثناء الوضع؟

7- هل قيل لألم أو املرافق أن بإمكانهام طلب املساعدة خالل املخاض عند الحاجة؟

هل رُشحت عالمات الخطر لألم/املرافق؟

اإلجابة

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل
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أداة مالحظة

قبل الدفع )أو القيرصية( مبارشة2
العائق

الفرصة، القدرة، الحافز

1- هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية؟ 

2- هل تحتاج األم إىل بدء العالج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة لضغط الدم؟

بالنسبة لألم

3- هل توجد املستلزمات األساسية بجانب الرسير؟

بالنسبة للرضيع

4- االستعامل الصحيح للمستلزمات األساسية:

هل قيست درجة الحرارة؟

هل قيس ضغط الدم؟

أ- قفازات 

ب- مشبك أو رباط للحبل الرسي

أ- منشفة نظيفة

أ- هل جرى غسل اليدين قبل الوالدة مبارشة؟

ب- مطهر كحويل لليدين أو صابون وماء نظيف

ج- أوكسيتوسني 01 وحدات يف محقنة

ج- نصل معّقم لقطع الحبل الرسي

ب- هل استُخدمت القفازات خالل الوضع؟

د- جهاز شفط

ه- جهاز الكيس والقناع

ج- هل أُعطي األوكسيتوسني 01 وحدات لألم خالل دقيقة واحدة بعد الوضع؟

د- هل جرى تقييم تنفس الرضيع؟

ه- إذا كان الرضيع ال يتنفس، هل جرى تنظيف املسلك الهوايئ؟

5- هل جرى تحديد مساعد ُمستعد للمساعدة خالل الوالدة عند الحاجة؟

اإلجابة

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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املالحق

أداة مالحظة

بعد الوالدة بوقت قصري )خالل ساعة(3
العائق

الفرصة، القدرة، الحافز

1- هل تنزف األم بطريقة غري طبيعية؟

2- هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية؟

هل قيس ضغط الدم؟

3- هل تحتاج األم إىل بدء العالج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة لضغط الدم؟

أ- هل فحصها أخصايئ التوليد للكشف عن وجود نزف؟

هل قيست حرارتها؟

أ- هل قيست حرارة الرضيع؟

5- هل يحتاج الرضيع إىل املضادات الحيوية؟

أ- هل جرى وزن املولود؟

4- هل يحتاج الرضيع إحالًة؟

ب- هل قيس معّدل تنفس الرضيع؟

7- هل بدأت الرضاعة الطبيعية خالل ساعة؟

6- هل يحتاج الرضيع إىل رعاية خاصة ورصد؟ 

8- هل ُوضع الرضيع عىل صدر أمه أو بطنها بحيث تتالمس برشتاهام؟

9- هل رُشحت عالمات الخطر لألم/املرافق؟

اإلجابة

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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املالحق

أداة مالحظة

قبل الخروج من املرفق4
العائق

الفرصة، القدرة، الحافز

1- هل تأكّد بقاء األم يف املرفق ملدة 42 ساعة عقب الوالدة؟

2- هل ضغط الدم لدى األم طبيعي؟

هل جرى فحص األم للكشف عن النزف؟

8- هل جرى الرتتيب للمتابعة ورُشحت لألم/املرافق عالمات الخطر؟

3- هل تنزف األم بطريقة غري طبيعية؟

4- هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية؟

هل قيست حرارتها؟

6- هل يتغذى الرضيع جيداً؟

ب- هل قيس معّدل تنفسه؟

مالحظات عامة:

5- هل يحتاج الرضيع إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية؟

أ- هل قيست حرارة الرضيع؟

هل جرى التحقق من تغذية الرضيع؟

هل جرت إحالة األم أو الرضيع إىل خارج املرفق يف أي وقت خالل مالحظتك؟

7- هل نُوقشت خيارات تنظيم األرسة مع األم وُعرضت عليها؟

هل أجريت جرحة قيرصية يف أي وقت خالل مالحظتك؟

هل توفيت األم يف أي وقت خالل مالحظتك؟

هل تويف الرضيع يف أي وقت خالل مالحظتك؟

التعليقات:

اإلجابة

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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ن

ن
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ل

ل

ل
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل
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ل
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املالحق

أداة التدريب؟

حاالت النجاح 

مجاالت التحسني 

كيف تُستخدم أداة التدريب؟
• أبلغ عن األداء الناجح ملامرسات الوالدة أو عن توافر اللوازم واستعاملها ونّوه بأخصائيي التوليد املسؤولني. 

د التحديات التي تواجه أخصائيي التوليد الذين يضطلعون بالبنود الواردة يف القامئة املرجعية. • حدِّ

ل الحلول وااللتزامات املعقودة لكل مجال من مجاالت التحسني. • سجِّ

ل الحلول املستبانة لكل تحٍد ومهنيي الرعاية الصحية امللتزمني بتنفيذها. • سجِّ

قامئة اإلنجازات بشأن مامرسات الوالدة واملستلزمات األساسية 

بطل الوالدة لهذا الشهر

الحل املقرتحاملشكلة املتعلقة مبامرسات الوالدة أو املستلزمات األساسية
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املالحق

مثال ألداة التدريب؟

مجاالت التحسني 

بعد الوالدة

كيف تُستخدم أداة التدريب؟
أبلغ عن األداء الناجح ملامرسات الوالدة أو عن توافر اللوازم واستعاملها ونّو بأخصائيي التوليد املسؤولني. 

د التحديات التي تواجه أخصائيي التوليد الذين يضطلعون بالبنود الواردة يف القامئة املرجعية. • حدِّ

ل الحلول وااللتزامات املعقودة لكل مجال من مجاالت التحسني. • سجِّ

ل الحلول املستبانة لكل تحٍد ومهنيي الرعاية الصحية امللتزمني بتنفيذها. • سجِّ

قامئة اإلنجازات بشأن مامرسات الوالدة واملستلزمات األساسية 

مثال 1 أُعطي األوكسيتوسني عىل النحو الصحيح لجميع النساء خالل دقيقة واحدة من الوضع يف جميع الوالدات خالل األسبوع املايض.

مثال 2 رُشحت عالمات الخطر لجميع النساء بعد الوالدة وقبل الخروج من املرفق.

بطل الوالدة لهذا الشهر

املشكلة املتعلقة مبامرسات الوالدة أو املستلزمات األساسية

مثال 1 ال يُتاح الصابون دامئاً 

الحل املقرتح

سوف يُصِدر الصيديل طلباً لرشاء الصابون هذا األسبوع. ويف 

املستقبل، سوف يُطلَب رشاء الصابون كل شهر من أجل ضامن 

توافره يف غرفة املخاض.

وسوف يعد عامل يف مجال الرعاية الصحية صواين يف الصباح ليك 

تُستخدم خالل اليوم.



مرسد املصطلحات
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املصطلحات

فحص األم وقت الدخول  مهّم من أجل اكتشاف وعالج ما قد يكون لديها أصالً من مضاعفات، 

والتأكد مام إذا كانت تحتاج إحالًة إىل مرفق آخر، وإعدادها )ومرافقها( للمخاض والوالدة، وتثقيفها 

)ومرافقها( بشأن عالمات الخطر التي ينبغي لها أن تطلب املساعدة إذا ما ظهرت.

هل تحتاج األم إحالًة؟

قد تتطلب األمهات الاليئ يعانني من املضاعفات، أو الشديدات التعرض ملخاطر املضاعفات، إحالًة إىل مرفق آخر 

من أجل ضامن تلّقيهن الرعاية املأمونة. وينبغي ملستخدم القامئة املرجعية أن يتأكد مام إذا كانت األم تحتاج إحالًة 

إىل مرفق آخر عن طريق استعراض معايري املرفق الخاصة باإلحالة. وإذا كانت اإلحالة موىص بها، ينبغي للعامل يف 

مجال الرعاية الصحية أن يتخذ إجراًء فورياً لتنظيم إحالة مأمونة. وينبغي له أن يحيط األم (واملرافق خالل الوالدة) 

والعاملني يف مجال الرعاية الصحية يف املرفق الذي تُحال إليه علامً بسبب اإلحالة. ومُيكن استخدام إعالن يضم قامئة 

معايري اإلحالة ُمَعلَّق يف منطقة الدخول (االستقبال) يف املرفق كمرجع مفيد للعاملني يف مجال الرعاية الصحية، حيث 

يساعدهم عىل رسعة استبانة األمهات الاليئ تنبغي إحالتهن.   

هل استُهل مخطط املخاض؟

مخطط املخاض هو أداة من صفحة واحدة تُستخدم لتقييم تطّور املخاض. وتساعد خطوط اإلنذار واإلجراءات العاملني 

يف مجال الرعاية الصحية عىل استبانة الوالدة املطّولة واملتعرسة واتخاذ التدبري العالجي املناسب بشأنها. وقد أثبتت 

ن  الدراسات أن استخدام مخطط املخاض مُيكن أن يساعد عىل تاليف الوالدة املطولة ويحّد من التدخل الجراحي ويحسِّ

الحصائل بالنسبة للمواليد.10 وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يستهل مخطط املخاض عندما يبلغ انفراج عنق 

الرحم أربعة سنتيمرات أو أكرث (أي يف دور الوالدة النشط).11، 12 وعندئذ ينبغي أن ينفرج عنق رحم األم مبعدل سنتيمرت 

واحد يف الساعة عىل األقل. وكل 30 دقيقة، ينبغي للعامل يف مجال الرعاية الصحية أن يسجل يف مخطط املخاض معّدل 

نبض األم ومنط التقلصات ومعدل نبض الجنني. وكل ساعتني، ينبغي له أن يسجل حرارة األم. وكل أربع ساعات، ينبغي 

أن يسجل ضغط الدم لدى األم. وإذا كانت األم يف غري دور الوالدة النشط وقت استقبالها يف املرفق، ينبغي إرفاق 

مخطط مخاض مبخططها أو بسجلها الطبي واستهالله عندما يصل انفراج عنق الرحم إىل أربعة سنتيمرات. 

هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية؟ 

املضادات الحيوية تقي من العدوى البكتريية وتعالجها. وإذا كانت امرأة حامل مصابة بعدوى، أو معرضة لعوامل خطر 

اإلصابة بعدوى، فإن العالج باملضادات الحيوية يساعد عىل تاليف املضاعفات املرتبطة بالعدوى لديها ولدى الجنني ولدى 

املولود.13 وقبل إعطاء أي أدوية، من املهّم االستفسار عن وجود حساسية لها. وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن 

يتأكد مام إذا كانت األم تحتاج إىل املضادات الحيوية وقت استقبالها يف املرفق، وإذا كانت املضادات الحيوية موىص 

بها، ينبغي إعطاؤها فوراً. وينبغي إعطاء املضادات الحيوية إذا كانت حرارة األم 38 درجة مئوية أو أعىل أو كانت مثة 

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة أو متزقت األغشية ألكرث من 18 ساعة.11، 12 

وصف بنود القامئة املرجعية 

عند الدخول نقطة التوقف 1 

تُتاح معلومات إضافية عن 

مخطط املخاض يف املوقع:

http://www.glowm.com/ 

resources/glowm/videos/ 

safermotherhood/ Parto-

graph%20E-tool/ Parto-

graph_WHO.swf
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املصطلحات

هل تحتاج األم إىل البدء يف العالج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة لضغط الدم؟

ُمَقدمات االرْتِعاج هي شكل وخيم من فرط ضغط الدم أثناء الحمل. ويرتبط ضغط الدم املرتفع جداً (110/160 مليمرت 

زئبق أو أكرث) مبضاعفات لألم، مبا يف ذلك االرتعاج والسكتة، وللرضيع، مبا يف ذلك املوت داخل الرحم. ويساعد عىل تاليف 

هذه املضاعفات العالج الوقايئ لألمهات الاليئ يعانني من مقدمات االرتعاج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة لضغط 

الدم.

وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يتأكد مام إذا كانت األم تحتاج إىل العالج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة 

لضغط الدم وقت استقبالها يف املرفق. وإذا كان هذا العالج موىص به، ينبغي رسعة إعطاء سلفات املغنيسيوم والعامل 

الخافض لضغط الدم (وفقاً للمبادئ التوجيهية املحلية) إذا كان ضغط الدم االنبساطي لألم 110 مليمرتات زئبق أو 

أكرث والبيلة الربوتينية +3، أو ضغط الدم االنبساطي لديها 90 مليمرتا زئبق أو أكرث والبيلة الربوتينية +2 ويف وجود أي 

من عالمات مقدمات االرتعاج (الصداع الشديد أو االضطرابات اإلبصارية أو اآلالم الرشسوفية).11 وإذا كان ضغط الدم 

االنقبايض 160 مليمرتاً زئبق أو أكرث، استخدم العالج باألدوية الخافضة لضغط الدم (وفقاً للربوتوكول املحيل) من أجل 

خفض ضغط الدم واالحتفاظ به تحت 100/150 مليمرت زئبق مبارشة. وينبغي مواصلة العالج املضاد للتشّنجات بسلفات 

املغنيسيوم ملدة 24 ساعة بعد الوضع أو بعد آخر تشّنج، أيهام أقرب.11، 14 وينبغي التأكد من ارتفاع ضغط الدم عن 

طريق تكرار قياسه مرّة أخرى عىل األقل. 

تأكد من وجود املستلزمات لتنظيف اليدين واستخدم قفازات يف كل فحص مهبيل

مُيكن للعاملني يف مجال الرعاية الصحية أن ينقلوا العدوى إىل األمهات والرضع إذا كانت أيديهم غري نظيفة. وتساعد 

مامرسات نظافة األيدي الجيدة عىل منع العدوى التي مُيكن تالفيها. وبالتايل ينبغي للعاملني يف مجال الرعاية الصحية 

استخدام مطهر كحويل لليدين أو غسل أيديهم جيداً بالصابون واملاء النظيف (قبل وبعد) كل مرّة يالمسون فيها أّماً 

أو مولوداً. ويف كل مرّة يالمس فيها العامل يف مجال الرعاية الصحية إفرازات من أم أو مولود (عىل سبيل املثال، خالل 

الفحص املهبيل) ينبغي له أن يغسل يديه جيداً وأن يستخدم أيضاً قفازات.11، 12 وينبغي أيضاً للعاملني يف مجال الرعاية 

الصحية تنظيف أيديهم قبل أي إجراء طاهر ونظيف. ويتعنّي أن تتوافر مستلزمات النظافة (أي صابون وماء جاٍر نظيف 

ومطهر كحويل لليدين وقفازات نظيفة) بسهولة وأن تكون متاحة يف جميع األوقات ملساعدة العاملني يف مجال الرعاية 

الصحية عىل االلتزام مبامرسات نظافة األيدي الجيدة. 

ع املرافق خالل الوالدة عىل الحضور أثناء الوضع شجِّ

يوفّر املرافقون خالل الوالدة الدعم لألم أثناء املخاض والوضع ويف الفرتة التالية للوضع. وميكنهم أيضاً املساعدة عىل 

استبانة عالمات الخطر وتنبيه العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف حالة الطوارئ ورعاية الرضيع. ومن أمثلة املرافقني 

خالل الوالدة أفراد األرسة والزوج واألصدقاء والعاملون الصحيون املجتمعيون والقابالت والعاملون يف املرفق.  

وتُظهر البيّنات أن املرافقني خالل الوالدة مُيكنهم تحسني الحصائل الصحية. ويؤدي وجود املرافقني أثناء الوضع إىل زيادة 

احتامل حدوث الوالدة املهبلية تلقائياً بدالً من الوالدة القيرصية أو الوالدة بالتخلية أو بامللقط.11 وقد تبنّي أيضاً أن 

األمهات الاليئ يصحبهن مرافقون خالل الوالدة يحتجن قدراً أقل من أدوية اآلالم ويشعرن مبزيد من الرضا عن تجربتهن 

بشأن الوالدة وتكون فرتة املخاض لديهن أقرص قليالً. ومُيكن للرّضع أيضاً االستفادة من ذلك. فقد أظهرت الدراسات أن 

نتائج اختبار أبغار للمواليد بعد 5 دقائق تكون أفضل، وأن الرتابط مع األم عقب الوالدة يكون أحسن يف حالة وجود 

مرافقني خالل الوالدة.11، 12، 15، 16   

وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يشجع تواجد مرافق خالل املخاض والوضع ويف الفرتة التالية للوضع. وإذا كان 

مرافق موجوداً وقت استقبال األم يف املرفق، فينبغي تشجيعه عىل أن يظل موجوداً خالل كامل عملية الوالدة. وإذا مل 

يكن هناك مرافق وقت استقبال األم يف املرفق، فينبغي تشجيع األم عىل تحديد مرافق خالل الوالدة.  

تأكد من أن األم أو املرافق خالل الوالدة سيطلبان املساعدة خالل املخاض عند الحاجة

تحدث املضاعفات عىل نحو ال مُيكن التنبؤ به ويف أي وقت خالل الوالدة. وعموماً، يصري التدبري العالجي للمضاعفات 

أكرث صعوبة كلام طال زمن بقائها غري مكتَشفة وغري معالَجة. وبالتايل فمن املهّم أن يكتشف العاملون يف مجال الرعاية 

الصحية املضاعفات وأن يعالجوها مبكراً قدر اإلمكان. 

ترد التقنيات الصحيحة لنظافة 

األيدي باستخدام مطهر كحويل 

لليدين أو صابون وماء نظيف 

يف املوقع

http://www.who.int/ 

gpsc/5may/tools/ work-

place_reminders/ en/
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و«عالمات الخطر« هي عالمات رسيرية تشري إىل أن مثة مضاعفات يف طريقها إىل الحدوث أو حدثت فعالً. ويف حاالت 

عديدة، يستطيع العاملون يف مجال الرعاية الصحية التعرّف عىل عالمات الخطر مبارشة. بيد أنه يف بعض األحيان، يكون 

العاملون يف مجال الرعاية الصحية مشغولني بحاالت والدة أخرى أو يكون انتباههم مشتتاً ألي سبب آخر وقت ظهور 

عالمة خطر عىل أم أو رضيع. ويف وضع كهذا، من املهّم لألم (ومرافقها خالل الوالدة) تنبيه العاملني يف مجال الرعاية 

الصحية إىل وجود عالمات الخطر. وينبغي بالتايل تثقيف األمهات (واملرافقني خالل الوالدة) بشأن التعرّف عىل عالمات 

ع العاملون يف مجال الرعاية  الخطر وتنبيه العاملني يف مجال الرعاية الصحية فوراً عند ظهور إحدى هذه العالمات. ويُشجَّ

الصحية عىل تعريف األم واملرافق بأسامئهم ألن ذلك يساعد األم واملرافق عادة عىل طلب املساعدة مبزيد من الثقة. 

وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يطلب من األم (واملرافق خالل الوالدة) وقت الدخول  يف املرفق تنبيه عامل يف 

مجال الرعاية الصحية فوراً عند ظهور أي من عالمات الخطر التالية خالل املخاض: النزف أو آالم البطن الشديدة أو 

الصداع الشديد أو االضطرابات اإلبصارية أو عدم القدرة عىل التبّول. وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أيضاً أن يطلب 

من األم أن تنبّه عامالً يف مجال الرعاية الصحية عندما تشعر بحاجة ملّحة إىل الدفع ألن ذلك يعني أن الرضيع سيولَد 

عىل األرجح عاجالً.
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فحص األم قبل الدفع )أو القيرصية( مبارشة مهّم من أجل الكشف عن أي مضاعفات تكون قد حدثت 

أثناء املخاض وعالجها، واإلعداد لألحداث الروتينية والحاالت املُمكنة املنطوية عىل أزمات التي قد تحدث 

بعد الوالدة.

هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية؟

كام ورد أعاله، تقي املضادات الحيوية من العدوى وتعالجها. وإذا كانت األم مصابة بعدوى خالل املخاض، أو معرضة لعوامل 

خطر اإلصابة بعدوى، فإن العالج باملضادات الحيوية يساعد عىل تاليف املضاعفات املرتبطة بالعدوى لديها ولدى الجنني ولدى 

املولود.13 وقبل إعطاء أي أدوية، من املهّم االستفسار عن وجود حساسية لها. وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يتأكد مام 

إذا كانت األم تحتاج إىل املضادات الحيوية وقت بدء الدفع، وإذا كانت املضادات الحيوية موىص بها، ينبغي إعطاؤها فوراً. 

وينبغي إعطاء املضادات الحيوية إذا كانت حرارة األم 38 درجة مئوية أو أعىل أو كانت مثة إفرازات مهبلية كريهة الرائحة أو 
متزقت األغشية ألكرث من 18 ساعة.11، 12 وينبغي إعطاء املضادات الحيوية أيضاً يف حالة الوالدة بالجراحة القيرصية.13

هل تحتاج األم إىل البدء يف العالج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة لضغط الدم؟

كام ورد أعاله، فإن ُمَقدمات االرْتِعاج هي شكل وخيم من فرط ضغط الدم أثناء الحمل. ويساعد العالج الوقايئ لألمهات 

الاليئ يعانني من مقدمات االرتعاج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة لضغط الدم عىل تاليف املضاعفات املرتبطة بفرط 

ضغط الدم لها (عىل وجه التحديد، النوبات االرتعاجية والسكتة) ولرضيعها. وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يتأكد مام 

إذا كانت األم تحتاج إىل العالج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة لضغط الدم وقت بدء الدفع، وإذا كان ذلك موىص به، 

ينبغي إعطاء سلفات املغنيسيوم فوراً وخفض ضغط الدم باألدوية الخافضة لضغط الدم. وينبغي إعطاء سلفات املغنيسيوم 

إذا كان ضغط الدم االنبساطي لألم 110 مليمرتات زئبق أو أكرث والبيلة الربوتينية +3، أو ضغط الدم االنبساطي لديها 90 

مليمرتا زئبق أو أكرث والبيلة الربوتينية +2 ويف وجود أي من عالمات مقدمات االرتعاج (الصداع الشديد أو االضطرابات 

اإلبصارية أو اآلالم الرشسوفية).11، 14 وينبغي التأكد من ارتفاع ضغط الدم عن طريق تكرار قياسه مرّة أخرى عىل األقل.

وإذا كان ضغط الدم االنقبايض 160 مليمرتاً زئبق أو أكرث، استخدم األدوية الخافضة لضغط الدم (وفقاً للربوتوكول املحيل) 

من أجل خفض ضغط الدم واالحتفاظ به تحت 100/150 مليمرت زئبق مبارشة. وينبغي مواصلة العالج املضاد للتشّنجات 

بسلفات املغنيسيوم ملدة 24 ساعة بعد الوضع أو ملدة 24 ساعة بعد آخر تشّنج، أيهام أقرب.

تأكد من وجود املستلزمات األساسية بجانب الرسير وحضِّ للوالدة

إن لحظة الوالدة والدقائق القليلة التالية لها هي من الفرتات املنطوية عىل أشد املخاطر فيام يتعلق بحدوث مضاعفات 

لألم ورضيعها. ومُيكن لألوضاع املنطوية عىل أزمات أن تتطور برسعة وأن تُعرِّض األم والرضيع بدرجة عالية جداً ملخاطر 

املضاعفات بل وللوفاة. وعادة، لن يكون لدى العاملني يف مجال الرعاية الصحية الوقت الكايف للتحضري يف وضع منطٍو عىل 

أزمة؛ ومن ثم يتعنّي عليهم التحضري مقدماً عىل السواء للرعاية الروتينية ولألوضاع املُمكنة املنطوية عىل أزمات يف كل والدة، 

من أجل املحافظة عىل سالمة األم والرضيع.

وهناك طريقتان يتعنّي عىل العاملني يف مجال الرعاية الصحية اتباعهام للتحضري وقت الوالدة. فعىل وجه التحديد، يتعنّي عىل 

العاملني يف مجال الرعاية الصحية تحضري املستلزمات األساسية وأيضاً تحضري أنفسهم التخاذ اإلجراءات األساسية. ويتعنّي أن 

تكون املستلزمات األساسية دامئاً نظيفة وصالحة لالستعامل ومتاحة بسهولة قبل الوالدة. وهناك إجراءات يتعنّي االضطالع 

بها فوراً وإال فثمة مضاعفات قد تحدث رسيعاً. ويتعنّي عىل العاملني يف مجال الرعاية الصحية بالتايل أن يتذكّروا اإلجراءات 

األساسية قبل الوالدة – ليك يتمكنوا من إنجازها برسعة وقت الوالدة ويف الدقائق األوىل القليلة التي تعقبها.  

بالنسبة لألم: عند بداية الدفع (أوقبل القيرصية)، ينبغي للعاملني يف مجال الرعاية الصحية التأكد من أن املستلزمات 

األساسية التالية الالزمة لألم موجودة بجانب الرسير وجاهزة لالستعامل وقت الوالدة: قفازات؛ وصابون وماء نظيف 

واملنشفات التي تُستعمل مرّة واحدة أو مطهر كحويل لليدين؛ واألوكسيتوسني (10 وحدات دولية يف محقنة).

قبل الدفع (أو القيرصية) مبارشة نقطة التوقف 2
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واستخدام القفازات والصابون واملاء النظيف واملنشفات التي تُستعمل مرّة واحدة واملطهر الكحويل لليدين هو من أجل 

ضامن مامرسات نظافة األيدي الجيدة خالل الوضع للوقاية من عدوى األم والرضيع. وأما استخدام األوكسيتوسني فهو 

ملساعدة الرحم عىل االنقباض لتاليف النزف بعد الوضع.

وعند بداية الدفع، ينبغي للعاملني يف مجال الرعاية الصحية أن يستعرضوا أيضاً الخطوات التي تشملها رعاية األم بعد الوالدة 

مبارشة. وسوف يساعد االضطالع باألجراءات األساسية الخاصة باألم بعد الوالدة مبارشة عىل ضامن خروج املشيمة بطريقة 

مأمونة وتاليف النزف بعد الوضع. ومن املهّم التحقق من عدم وجود رُّضع إضافيني تتعنّي والدتهم قبل إعطاء األم 10 وحدات 

دولية من األوكسيتوسني داخل العضل يف غضون دقيقة واحدة من الوضع. 

وتتمثل الخطوة 2 يف ربط الحبل الرسي وقطعه قبل التأكد من خروج املشيمة متاماً. وأما الخطوة الثالثة فهي تدليك الرحم 

بعد خروج املشيمة مبارشة. وتساعد هذه التقنية الرحم عىل االنقباض كام تساعد عىل منع النزف. وأخرياً، ينبغي للعامل يف 

مجال الرعاية الصحية أن يتحسس الرحم للتأكد من بقائه منقبضاً.  

بالنسبة للرضيع: عند بداية الدفع (أوقبل القيرصية)، ينبغي للعاملني يف مجال الرعاية الصحية التأكد من أن املستلزمات 

األساسية التالية الالزمة للرضيع موجودة بجانب الرسير وجاهزة لالستعامل وقت الوالدة: منشفات نظيفة ومشبك أو رباط 

للحبل الرسي ونصل معقم لقطع الحبل الرسي وجهاز شفط وجهاز الكيس والقناع. 

وسوف يساعد استخدام منشفة نظيفة لتجفيف الرضيع بعد الوالدة مبارشة عىل االحتفاظ بالرضيع دافئاً ألن السوائل 

الَسلَِويّة واملهبلية مُيكن أن تسبب تربيداً ضاراً عندما تتبخر.11، 17 كذلك فإن عملية تجفيف الرضيع توفّر تنشيطاً للرضيع 

يساعد عىل تنبيهه إىل البكاء أو التنفس. 

ويساعد استعامل نصل معقم لقطع الحبل الرسي عىل منع عدوى الرضيع (فاألنصل غري املعقمة تنطوي عىل خطر نقل 

العدوى إىل الرضيع).11، 17وينبغي وضع مشبك أو رباط حول الحبل الرسي قبل قطعه من أجل منع النزف.11، 17 وتوحي 

البيّنات بأن أفضل وقت لربط الحبل الرسي وقطعه هو بعد مولد الرضيع بدقيقة إىل ثالث دقائق.18 وتسمح هذه الفرتة 

الزمنية بدخول الكمية الصحيحة من الدم يف الدورة الدموية للرضيع.  

ويكون استخدام جهاز شفط لتنظيف اإلفرازات من فم الرضيع وأنفه مهاّم إذا كان املسلك الهوايئ للرضيع مسدوداً ومل يبك 

الرضيع أو يتنفس فوراً عند مولده. وأما استخدام جهاز الكيس والقناع فيكون مهاّم إذا احتاج الرضيع إىل اإلنعاش ليك يبيك أو 

يتنفس.18 

وعند بداية الدفع، ينبغي للعاملني يف مجال الرعاية الصحية أن يستعرضوا أيضاً الخطوات التي تشملها رعاية الرضيع بعد 

الوالدة مبارشة. وسوف يساعد االضطالع باإلجراءات األساسية الخاصة بالرضيع بعد الوالدة مبارشة عىل ضامن انتقاله بنجاح 

إىل الحياة خارج الرحم. وقد أُطلق عىل فرتة الدقيقة الواحدة التي تعقب الوالدة اسم »الدقيقة الذهبية« للرضيع ألنه يتعنّي 

أن يبدأ الرضيع يف البكاء أو التنفس عندما يبلغ عمره دقيقة واحدة تقريباً من أجل سالمته.18 وإذا مل يبك الرضيع أو يتنفس 

تلقائياً يف غضون دقيقة واحدة من الوالدة، يتعنّي عىل العاملني يف مجال الرعاية الصحية طلب املساعدة برسعة. 

وتتمثل الخطوة األوىل بعد الوالدة يف تجفيف الرضيع فوراً واالحتفاظ به دافئاً. ومُيكن االحتفاظ بالرضيع دافئاً عن طريق 

وضعه عىل أمه بحيث تتالمس برشتاهام أو تغطيته بقطعة دافئة وجافة من القامش. وإذا كان الرضيع بييك ويبدو يف 

صحة جيدة، مُيكن توفري الرعاية الروتينية. وأما إذا كان الرضيع ال يبيك أو يتنفس، ينبغي للعامل يف مجال الرعاية الصحية 

أن ينّشطه بدعك ظهر الرضيع. وإذا كان الرضيع ال يزال ال يبيك أو يتنفس، ينبغي للعامل يف مجال الرعاية الصحية أن يربط 

الحبل الرسي ويقطعه برسعة وأن ينظف فم الرضيع وأنفه ويشفط ما بهام من إفرازات إذا كانا مسدودين وأن يقوم بتهوية 

الرضيع فوراً بجهاز القناع والكيس وأن يطلب املساعدة. 

وأغلب الرضع الذين ال يبكون أو يتنفسون عند الوالدة يرشعون يف ذلك عند تنشيطهم. وأما الرضع الذين ال يستجيبون 

للتنشيط فإنهم يرشعون يف البكاء والتنفس دامئاً تقريباً عند تعريضهم للتهوية املوجبة الضغط بطريقة مناسبة باستخدام 

جهاز القناع والكيس.11، 17، 18، 19 

يرد املزيد من املعلومات عن 

الرعاية وقت الوالدة يف املوقع:

http://www.who.int/ re-

productivehealth/ publica-

tions/ maternal_perinatal_

health/pcpnc-guide/en/
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تحديد مساعد ُمستعد للمساعدة خالل الوالدة عند الحاجة

كام ورد أعاله، فإن لحظة الوالدة والدقائق القليلة التي تعقبها هي من الفرتات املنطوية عىل أشد املخاطر فيام يتعلق بحدوث 

مضاعفات لألم ورضيعها، والتحضري لذلك مهّم للغاية. ويتعنّي عىل العاملني يف مجال الرعاية الصحية التحضري مقدماً لألوضاع املمكنة 

املنطوية عىل أزمات خالل الوالدة من أجل املحافظة عىل سالمة األم والرضيع. ويتسم أيضاً باألهمية وجود مساعد يكون متاحاً يف 

حالة نشوء وضع ينطوي عىل أزمة. فبإمكانه االضطالع بعّدة أدوار تكميلية، مبا يف ذلك تقييم حالة األم أو الرضيع والبدء يف اإلجراءات 

الوريدية وإعطاء األدوية وتنظيم اإلحاالت وطلب مساعدة إضافية. 

وعند بداية الدفع، ينبغي للعاملني يف مجال الرعاية الصحية تحديد مساعد يُحاط علامً بأن الوالدة ستحدث قريباً، ويبقى عىل مقربة 

منهم، ويكون مستعداً للمساعدة خالل الوالدة عند الحاجة. ومُيكن للمساعد أن يكون أحد العاملني اآلخرين يف مجال الرعاية الصحية 

أو، يف السياقات املتسمة بنقص العاملني، مُيكن للمساعد أن يكون املرافق لألم خالل الوالدة أو أي شخص غري متخصص آخر (ويف هذه 

الحالة، ال يُتَوقَّع من املساعد االضطالع مبهام طبية مثل بدء إجراء وريدي أو إعطاء أدوية، ولكنه مُيكن أن يساعد يف جمع املستلزمات 

وطلب مساعدة إضافية وغري ذلك من املهام البسيطة وإن تكن مهّمة).11، 14 
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فحص األم واملولود بعد الوالدة بوقت قصري )خالل ساعة( مهّم من أجل اكتشاف وعالج املضاعفات 

التي ُيكن أن تحدث بعد الوالدة، ولتثقيف األم )ومرافقها خالل الوالدة( بشأن عالمات الخطر التي 

ينبغي لها أن تطلب املساعدة إذا ما ظهرت.

هل تنزف األم بطريقة غري طبيعية؟

إن النزف بعد الوضع هو من املضاعفات الرئيسية التي يجب اكتشافها وعالجها مبكراً قدر اإلمكان. ومُيكن للنزف بعد 

الوضع أن يحدث نتيجًة لعّدة حاالت، مبا يف ذلك َوَن الرحم وعدم خروج املشيمة أو أجزاء منها والتمزق املهبيل؛ أو فتق 

الرحم. ويُعرَّف النزف غري الطبيعي بأنه فقدان 500 مليلرت من الدم أو أكرث، أو أي فقدان للدم تتدهور بسببه حالة األم، 

ال سيام إذا كانت تعاين من فقر الدم (إذا كانت األم تعاين من فقر الدم الوخيم، يجوز لعتبة إطالق اإلجراء أن تقل كثرياً 

عن 500 مليلرت).20، 21    

وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يفحص األم للتحري عن النزف غري الطبيعي بعد الوالدة بوقت قصري (يف غضون 

ساعة) وأن يضطلع باإلجراءات التالية إذا كانت األم تنزف بطريقة غري طبيعية: تدليك الرحم، والنظر يف إعطاء األم املزيد 

من مقّويات توتر الرحم مثل األوكسيتوسني، والبدء يف إجراء وريدي وإعطاء سوائل داخل الوريد، واالحتفاظ باألم دافئة، 

د للنزف غري الطبيعي.14، 16، 18، 20، 22 ومن املهّم أيضاً قياس نبض األم: فزيادة معّدل النبض هي إنذار  وعالج السبب املحدَّ

مبكر بحدوث صدمة نقص حجم الدم، حيث إن معّدل النبض يزداد قبل ظهور سائر عالمات الصدمة.11  

هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية؟

كام ورد أعاله، تقي املضادات الحيوية من العدوى وتعالجها. وإذا كانت األم مصابة بعدوى خالل الفرتة التالية للوضع، 

أو معرضة لعوامل خطر اإلصابة بعدوى، فإن العالج باملضادات الحيوية يساعد عىل تاليف املضاعفات املرتبطة بالعدوى.7 

وقبل إعطاء أي أدوية، من املهّم االستفسار عن وجود حساسية لها. وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يتأكد مام إذا 

كانت األم تحتاج إىل املضادات الحيوية بعد الوالدة بوقت قصري (يف غضون ساعة)، وإذا كانت املضادات الحيوية موىص 

بها، ينبغي إعطاؤها فوراً. وينبغي إعطاء املضادات الحيوية إذا كانت املشيمة قد أُخرجت يدوياً أو كانت األم تعاين من 

متزق ِعجايِنّ من الدرجة الثالثة أو الرابعة أو كانت حرارتها 38 درجة مئوية أو أعىل وتعاين من القشعريرة أو كانت مثة 
إفرازات مهبلية كريهة الرائحة.11، 12، 16، 21، 23 

هل تحتاج األم إىل بدء العالج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة لضغط الدم؟

كام ورد أعاله، فإن ُمَقدمات االرْتِعاج هي شكل وخيم من فرط ضغط الدم أثناء الحمل. ويساعد العالج الوقايئ لألمهات 

الاليئ يعانني من مقدمات االرتعاج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة لضغط الدم عىل تاليف املضاعفات املرتبطة 

بفرط ضغط الدم (عىل وجه التحديد، النوبات االرتعاجية والسكتة). وقد يظل مرض فرط ضغط الدم أثناء الحمل 

مشكلًة حتى بعد الوضع؛ فام يقرب من ثُلث النوبات االرتعاجية تحدث بعد الوالدة. وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية 

أن يتأكد مام إذا كانت األم تحتاج إىل العالج بسلفات املغنيسيوم واألدوية الخافضة لضغط الدم بعد الوالدة بوقت قصري 

(يف غضون ساعة)، وإذا كان ذلك موىص به، ينبغي إعطاء سلفات املغنيسيوم فوراً. وينبغي إعطاء سلفات املغنيسيوم إذا 

كان ضغط الدم االنبساطي لألم 110 مليمرتات زئبق أو أكرث والبيلة الربوتينية +3، أو ضغط الدم االنبساطي لديها 90 

مليمرتا زئبق أو أكرث والبيلة الربوتينية +2 ويف وجود أي من عالمات مقدمات االرتعاج (الصداع الشديد أو االضطرابات 

اإلبصارية أو اآلالم الرشسوفية).11، 14 وينبغي التأكد من ارتفاع ضغط الدم عن طريق تكرار قياسه مرّة أخرى عىل األقل.

وإذا كان ضغط الدم االنقبايض 160 مليمرتاً زئبق أو أكرث، استخدم األدوية الخافضة لضغط الدم من أجل خفض ضغط 

الدم واالحتفاظ به تحت 100/150 مليمرت زئبق مبارشة. وينبغي مواصلة العالج املضاد للتشّنجات بسلفات املغنيسيوم 

ملدة 24 ساعة بعد الوضع أو ملدة 24 ساعة بعد آخر تشّنج، أيهام أقرب.

بعد الوالدة بوقت قصري (خالل ساعة) نقطة التوقف 3

يرد املزيد من املعلومات عن 

التدبري العالجي للنزف بعد 

الوضع يف املوقع:

http://apps.who.int/iris/

bitstream/10665/75411/

1/9789241548502_

eng.pdf
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هل يحتاج الرضيع إحالًة؟

قد يتطلب الرّضع الذين يعانون من املضاعفات إحالًة إىل مرفق آخر من أجل ضامن تلّقيهم الرعاية املأمونة.11، 17، 20، 22 

وينبغي ملستخدم القامئة املرجعية أن يتأكد مام إذا كان الرضيع يحتاج إحالًة إىل مرفق آخر عن طريق استعراض معايري 

املرفق الخاصة باإلحالة. وإذا كانت اإلحالة موىص بها، ينبغي للعامل يف مجال الرعاية الصحية أن يتخذ إجراًء فورياً 

لتنظيم إحالة مأمونة. وينبغي له أن يحيط األم والعاملني يف مجال الرعاية الصحية يف املرفق الذي يُحال إليه الرضيع 

علامً بسبب اإلحالة. ومُيكن استخدام إعالن يضم قامئة معايري اإلحالة ُمَعلَّق يف منطقة االستقبال يف املرفق كمرجع مفيد 

للعاملني يف مجال الرعاية الصحية، حيث يساعدهم عىل رسعة استبانة الرّضع الذين تنبغي إحالتهم.   

هل يحتاج الرضيع إىل املضادات الحيوية؟

كام ورد أعاله، فإن املضادات الحيوية تقي من العدوى البكتريية وتعالجها. وإذا كان الرضيع مصاب بعدوى، أو معرض 

لعوامل خطر اإلصابة بعدوى، فإن العالج باملضادات الحيوية يساعد عىل تاليف املضاعفات املرتبطة بالعدوى.13 والرضع 

معرضون بشكل خاص للعدوى ألن نظم مناعتهم ضعيفة نسبياً. ومن املهّم أن يتلقى الرضع املصابون بعدوى، أو 

املعرضون لعوامل خطر اإلصابة بعدوى، عالجاً فورياً. وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية التأكد مام إذا كان الرضيع 

يحتاج إىل املضادات الحيوية بعد الوالدة بوقت قصري (يف غضون ساعة)، وإذا كانت املضادات الحيوية موىص بها، ينبغي 

إعطاؤها فوراً. أعط الرضيع مضادات حيوية إذا أُعطيت مضادات حيوية لألم أو إذا ظهرت عىل الرضيع أي من األعراض 

التالية: معّدل التنفس < 60/دقيقة أو > 30/دقيقة؛ أو تقّعر الصدر أو الخفخفة أو التشنجات؛ أو حركة ضعيفة عند 
التنبيه؛ أو حرارة الرضيع > 35 درجة مئوية (وال ترتفع بعد تدفئته) أو حرارته ≤ 38 درجة مئوية.11، 16، 24

هل يحتاج الرضيع إىل رعاية خاصة أو رصد؟

قد يكون بعض الرضع معرضني لعوامل خطر ال تفي مبعايري اإلحالة وإن كانوا يتطلبون مع ذلك بسببها رعاية خاصة 

ورصداً من أجل التأكد من سالمتهم. فعىل سبيل املثال، فإن الرضع الصغار أو املبترسين قد يبدون بصحة جيدة ولكنهم 

يف الواقع أشد تعرضاً بكثري للمضاعفات يف الساعات واأليام األوىل التي تعقب الوالدة. وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية 

التأكد مام إذا كان الرضيع يحتاج إىل رعاية خاصة أو رصد بعد الوالدة بفرتة قصرية (يف غضون ساعة)، وإذا كان ذلك 

موىص به، ينبغي تنظيم الرعاية الخاصة أو الرصد فوراً. وينبغي توفري الرعاية الخاصة أو الرصد إذا كان الرضيع قد ُولد 

قبل موعده بأكرث من شهر أو كان وزنه عند امليالد أقل من 2500 غرام أو يحتاج إىل املضادات الحيوية أو تطلَّب تنشيطاً 
ملساعدته عىل البكاء أو التنفس عند امليالد.11، 18، 22، 25، 26  

ابدأ الرضاعة الطبيعية والتالمس بني برشة األم والرضيع )إذا كانت األم والرضيع يف حالة جيدة(

إن الرضاعة الطبيعية املبكرة جيدة للرضع واألمهات عىل السواء. وتوحي البيّنات أن الرضاعة الطبيعية املبكرة يف غضون 

ساعة بعد الوالدة تساعد الرضيع عىل إرساء ارتباط جيد مع األم. كذلك فإن الرضاعة الطبيعية املبكرة قد تنّشط أيضاً 

انقباض رحم األم من خالل إطالق الهرمون األمومي وتساعد عىل تاليف نزف املهبل بعد الوضع.24، 27، 28 

والرضع معرضون بشدة إلجهاد الربد. ومُيكن للمضاعفات أن تحدث برسعة إذا انخفضت الحرارة الداخلية للرضيع عن 

املدى الطبيعي. والتالمس بني برشيت األم والرضيع هو أفضل طريقة لالحتفاظ بالرضيع دافئاً. وإلتاحة تالمس البرشتني، 

ينبغي وضع الرضيع بحيث تالمس برشته برشة األم، ثم تُلَف مالءة أو بطانية نظيفة حول األم والرضيع معاً. ويساعد 
التالمس بني البرشتني بعد الوضع مبارشة أيضاً عىل تعزيز االرتباط بني الرضيع واألم.11، 17، 28، 22، 24، 26

وإذا كانت األم والرضيع عىل السواء يف حالة جيدة، ينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يؤكد استهالل الرضاعة الطبيعية 

والتالمس بني البرشتني بعد الوضع بوقت قصري (يف غضون ساعة).

تأكد من أن األم أو املرافق خالل الوالدة سيطلبان املساعدة عند ظهور عالمات الخطر

كام ورد أعاله، تحدث املضاعفات عىل نحو ال مُيكن التنبؤ به ويف أي وقت خالل الوالدة. وهذا صحيح بالنسبة لألمهات 

والرضع عىل السواء. ومُيكن تثقيف األمهات (واملرافقني خالل الوالدة) بشأن التعرف عىل عالمات الخطر وتنبيه العاملني 

يف مجال الرعاية الصحية فوراً يف حالة ظهور عالمة خطر.
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وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يطلب من األم (واملرافق خالل الوالدة) بعد الوضع بوقت قصري (يف غضون ساعة) 

تنبيه عامل يف مجال الرعاية الصحية فوراً عند ظهور أي من عالمات الخطر التالية بالنسبة لألم خالل الفرتة التالية 

للوضع: النزف أو آالم البطن الشديدة أو الصداع الشديد أو االضطرابات اإلبصارية أو صعوبة التنفس أو الحمى أو 
القشعريرة أو صعوبة إفراغ املثانة. 11، 17، 18، 22، 24

وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يطلب من األم (واملرافق خالل الوالدة) بعد الوضع بوقت قصري (يف غضون ساعة) 

تنبيه عامل يف مجال الرعاية الصحية فوراً عند ظهور أي من عالمات الخطر التالية بالنسبة للرضيع خالل الفرتة التالية 

للوضع: رسعة التنفس أو صعوبته، أو الحمى أو الربد غري الطبيعي، أو التوقف عن التغذية الجيدة، أو النشاط األقل مام 
هو طبيعي، أو اصفرار الجسم بأكمله. 11، 17، 18، 24
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فحص األم واملولود قبل الخروج من املرفق مهّم من أجل التأكد من أن األم واملولود يف صحة جيدة قبل الخروج 

من املرفق، وأن املتابعة جرى ترتيبها، وأن خيارات تنظيم األرسة نُوقشت وُعرضت، وأن التثقيف جرى توفريه لألم 

)ومرافقها( بشأن عالمات الخطر التي قد تظهر بعد الخروج من املرفق وتقتيض رعايًة ماهرًة فوراً.

أكِّد البقاء يف املرفق ملدة 24 ساعة بعد الوضع

يحدث نصف جميع وفيات األمهات ونسبة قدرها %40 من وفيات املواليد خالل األربع والعرشين ساعة األوىل التالية للوضع. وبالتايل، 

تويص منظمة الصحة العاملية بخضوع األم ومولودها للمالحظة يف املرفق الصحي ملدة 24 ساعة عىل األقل قبل الخروج من املرفق.29، 30، 31 

هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية؟

مثة حاجة إىل املضادات الحيوية لعالج العدوى التي قد تصيب األم خالل الفرتة التالية للوضع. واإلنتان النفايس هو سبب رئييس لعدوى 

األمهات بعد الوضع. وأنواع العدوى املُمكنة األخرى هي التهاب الثدي أو عدوى الجرح بعد الجراحة القيرصية: وقد ال تكون هذه 

االعتالالت موجودة وقت الخروج من املرفق، بيد أنه ينبغي أن يُطلب من األم أن تأيت إىل املرفق إذا ظهرت هذه املشاكل بعد خروجها. 

وقبل إعطاء أي أدوية، من املهّم االستفسار عن وجود حساسية لها. وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يتأكد مام إذا كانت األم 

تحتاج إىل املضادات الحيوية قبل خروجها من املرفق، وإذا كانت املضادات الحيوية موىص بها، ينبغي إعطاؤها فوراً وتأجيل الخروج. 

وينبغي إعطاء املضادات الحيوية وتأجيل الخروج إذا كانت حرارة األم 38 درجة مئوية أو أعىل وتعاين من القشعريرة أو كانت مثة 
إفرازات مهبلية كريهة الرائحة.11، 12، 16، 21 

هل ضغط الدم لدى األم طبيعي؟

قبل خروج األم من املرفق، ينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يتحقق من ضغط الدم والنبض من أجل التأكد من أن ضغط الدم 

طبيعي بالنظر إىل أن مقدمات االرتعاج قد تحدث بعد الوالدة وأن ثُلث جميع نوبات االرتعاج تظهر خالل الفرتة التالية للوضع. وعالوة 

عىل ذلك، إذا كانت األم قد أُصيبت بنزف بعد الوضع، من املهّم التحقق من أن ضغط الدم والنبض لديها طبيعيان.20  

هل تنزف األم بطريقة غري طبيعية؟

كام ورد أعاله، فإن النزف بطريقة غري طبيعية بعد الوضع من املضاعفات الرئيسية التي يتعنّي اكتشافها وعالجها مبكراً. وينبغي 

ملستعمل القامئة املرجعية أن يتأكد مام إذا كان نزف األم قد صار تحت السيطرة قبل خروجها من املرفق وما إذا كان نبضها طبيعياً. 

ومُيكن إجراء ذلك بسؤال األم عن مدى فقدانها للدم وفحصها. وينبغي للعامل يف مجال الرعاية الصحية فحص بطن األم للتأكد من 

انقباض الرحم والكشف عن فقدان الدم من املهبل.15 وينبغي للعامل يف مجال الرعاية الصحية أن يتحرى أيضاً عالمات أو أعراض أخرى 

مثل عرس التنفس أو الشعور باإلعياء أو الضعف الشديد الذي يحول دون مغادرتها الفراش.11 وإذا كان نزف األم خارج السيطرة أو 

نبضها عالياً، ينبغي عالج األم وتأخري خروجها من املرفق. وال ينبغي بأي حال من األحوال خروج أم تنزف عىل نحو غري خاضع للسيطرة.  

هل يحتاج الرضيع إىل البدء يف تناول املضادات الحيوية 

مثة حاجة إىل املضادات الحيوية لعالج العدوى التي قد تصيب الرضيع خالل الفرتة التالية للوالدة. واإلنتان البكتريي هو سبب رئييس 

لوفاة املواليد.28 وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يتأكد مام إذا كان الرضيع يحتاج إىل املضادات الحيوية قبل الخروج من املرفق، 

وإذا كانت املضادات الحيوية موىص بها، ينبغي إعطاؤها فوراً وتأجيل الخروج وتوفري الرعاية الخاصة أو الرصد. ويحتاج الرضيع إىل 

املضادات الحيوية إذا ظهرت عليه أي من األعراض التالية: معّدل التنفس < 60/دقيقة أو > 30/دقيقة؛ أو تقّعر الصدر أو الخفخفة أو 

التشنجات؛ أو حركة ضعيفة عند التنبيه؛ أو حرارة > 35 درجة مئوية (وال ترتفع بعد تدفئته) أو حرارة ≤ 38 درجة مئوية؛ أو توقف عن 
الرضاعة الطبيعية الجيدة؛ أو احمرار يف الرسة ميتد إىل الجلد ويسبب صديداً.11، 17، 24

هل يتغذى الرضيع جيداً؟

ينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يتأكد من أن الرضاعة الطبيعية يُضطلع بها عىل النحو الكايف قبل خروج األم والرضيع من مرفق الوالدة. 

ويف الحاالت التي ال تكون الرضاعة الطبيعية ممكنة فيها، ينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يتأكد من أن الرضيع يتغذي بالقارورة عىل 

النحو الكايف. وتتمثل عالمات التغذية الجيدة لدى الرضيع يف التغذية النشطة كل ساعة إىل 3 ساعات مع التبّول والترّبز املتكرر.11، 18، 22، 24 

وإذا كان الرضيع ال يتغذى جيداً، ينبغي مساعدة األم والرضيع عىل انتهاج مامرسات التغذية الجيدة وتأجيل الخروج من املرفق. 

قبل الخروج من املرفق نقطة التوقف 4
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ناقش خيارات تنظيم األرسة مع األم واعرضها عليها

مُيكن لتنظيم األرسة أن يساعد عىل تاليف الحمل غري املرغوب ويساعد عىل سالمة األم يف املستقبل. وينبغي ملستعميل القامئة 

املرجعية التأكد من أن خيارات تنظيم األرسة نُوِقشت مع األم وُعرضت عليها قبل خروجها من املرفق. ويف األحوال املثالية، 

ينبغي عرض خيارين عىل األقل من خيارات تنظيم األرسة عىل األم. وقد تشمل خيارات تنظيم األرسة العوازل الذكرية 

واللولب والعيدان القابلة للغرس والربوجستريون الطويل املفعول القابل للحقن ووسائل منع الحمل وربط البوق. 

ومُيكن إدخال اللولب إىل الرحم بعد الوضع مبارشة أو بعد الوضع بستة أسابيع. واألفضل هو إدخال اللولب إىل الرحم يف 

غضون 10 دقائق من إخراج املشيمة، ولكن باإلمكان أيضاً إدخاله يف غضون فرتة تصل إىل 48 ساعة بعد الوضع مع وجود 

احتامالت ضعيفة لطرده.32 ومُيكن إدخال الوسائل القابلة للغرس (نوربالنت، إمبالنتون) بعد الوضع مبارشة أو بعد الوضع 

بستة أسابيع.   

وعادة، ال يوىص باستخدام الوسائل املعتمدة عىل الربوجستريون فقط، باستثناء اللولب املستند إىل اليفونورجسرتل، لألمهات 

املرضعات خالل األسابيع الستة التالية للوضع، إالَّ عندما تكون الوسائل األخرى األكرث مالءمة غري متوافرة أو غري مقبولة. وأما 

بعد ستة أسابيع من الوضع، فال توجد قيود عىل استخدام وسائل منع الحمل املعتمدة عىل الربوجستريون فقط لألمهات 

املرضعات. وعادة، ال يوىص باللولب املستند إىل اليفونورجسرتل خالل األسابيع األربعة األوىل التالية للوضع، إالَّ عندما تكون 
الوسائل األخرى األكرث مالءمة غري متوافرة أو غري مقبولة. وأما بعد أربعة أسابيع من الوضع، فال توجد قيود عىل استخدامه.33

وعموماً، ينبغي تاليف استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية املخلطة املحتوية عىل اإلسرتوجني خالل األسابيع الثالثة األوىل 

التالية للوضع. وإضافة إىل ذلك، ينبغي لألمهات املرضعات أو الاليئ يعانني من عوامل خطر إضافية لإلصابة باالنصامم الخثاري 

الوريدي عدم استخدامها خالل األسابيع الثالثة األوىل التالية للوضع.34 وفيام بني 21 و42 يوماً بعد الوضع، مُيكن عموماً 

استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية املخلطة، وإن كان ال ينبغي استخدام هذه الوسائل بالنسبة للنساء الاليئ يعانني من 

عوامل خطر إضافية لإلصابة باالنصامم الخثاري إالَّ عندما تكون الوسائل األخرى األكرث مالءمة غري متوافرة. وينبغي عموماً 

لألمهات املرضعات عدم استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية املخلطة قبل مرور ستة أشهر عىل الوضع.34 

وإذا رغبت األم يف ربط البوق، فقد يكون من املفيد تحديد موعد لهذا اإلجراء قبل خروجها من املرفق.

وينبغي ملستعميل القامئة املرجعية أيضاً انتهاز الفرصة قبل خروج األم من املرفق ملناقشة املباعدة املثىل بني الوالدات. وبعد 

وضع مولود حي، فإن الفرتة الزمنية املوىص بها قبل محاولة الحمل مرّة أخرى هي 24 شهراً عىل األقل من أجل الحّد من 

مخاطر الحصائل الضارة بالنسبة لألم والرضيع ويف الفرتة املحيطة بالوالدة.11، 17، 35  

رتّب للمتابعة وتأكد من طلب األم/املرافق للمساعدة عند ظهور عالمات الخطر بعد الخروج من املرفق

حتى إذا كانت األم والرضيع يبدوان يف صحة جيدة وقت الخروج من املرفق، فإن املضاعفات قد تحدث بعد عودتهام إىل 

املنزل. واملتابعة الروتينية رضورية لألم والرضيع عىل السواء ليك يتمكن العامل يف مجال الرعاية الصحية من اكتشاف أي 

مضاعفات وعالجها مبكراً.  

وينبغي تثقيف األمهات (واملرافقني خالل الوالدة) بشأن التعرف بأنفسهم عىل عالمات الخطر التي ينبغي طلب الرعاية 

املاهرة بشأنها بعد الخروج من املرفق. وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يطلب من األم (واملرافق) قبل الخروج من 

املرفق تنبيه عامل يف مجال الرعاية الصحية فوراً عند ظهور أي من عالمات الخطر التالية بالنسبة لألم: النزف أو آالم البطن 

الشديدة أو الصداع الشديد أو االضطرابات اإلبصارية أو صعوبة التنفس أو الحمى أو القشعريرة أو صعوبة إفراغ املثانة أو 
اآلالم الرشسوفية. 11، 17، 18، 22، 24

 

وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يطلب من األم (واملرافق خالل الوالدة) قبل الخروج من املرفق تنبيه عامل يف مجال 

الرعاية الصحية فوراً عند ظهور أي من عالمات الخطر التالية بالنسبة للرضيع: رسعة التنفس أو صعوبته، أو الحمى أو الربد 
غري الطبيعي، أو التوقف عن التغذية الجيدة، أو النشاط األقل مام هو طبيعي، أو اصفرار الجسم بأكمله.17، 18، 22، 24

يرد املزيد من املعلومات عن 

خيارات ما بعد الوضع ضمن 

أحدث معايري التأهيل الطبي 

ملنظمة الصحة العاملية يف 

املوقع:

http://www.who.int/ 

reproductivehealth/ publi-

cations/family_ planning/

MEC-5/en/
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هناك أمثلة مختلفة مسندة بالبينات لتكييف القامئة املرجعية تبعاً للسياق. ويتعلق بعضها باألدوية املضادة للفريوسات 

القهقرية يف املناطق التي يشتد فيها انتشار فريوس العوز املناعي البرشي؛ واختبار املالريا يف املناطق التي يشتد فيها 

خطرها؛ والتدبري العالجي للوالدات املبترسة يف املرافق التي متتلك املوارد واإلمكانات التي تسمح بتقديم الرعاية الالزمة. 

فريوس العوز املناعي البرشي واألدوية املضادة للفريوسات القهقرية 

نقطة التوقف1 : هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول األدوية املضادة للفريوسات القهقرية؟

مُيكن للمرض أن يشتد بقوة لدى األمهات املصابات بفريوس العوز املناعي البرشي، كام أن الفريوس مُيكن أن ينتقل من 

األم إىل رضيعها. وإذا كانت امرأة حامل مصابة بفريوس العوز املناعي البرشي، فإن العالج مبضادات الفريوسات القهقرية 

طوال حياتها يساعد عىل منع املضاعفات املرتبطة بالعدوى بالنسبة لها وللجنني وللمولود. ويحّد هذا العالج أيضاً من 

خطر انتقال الفريوس إىل الرضيع. وسوف يساعد العالج الوقايئ باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية لألمهات املؤهالت 

لهذا العالج عىل منع انتقال الفريوس إىل املواليد. وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يتأكد مام إذا كانت األم تحتاج 

إىل األدوية املضادة للفريوسات القهقرية (للعالج مبضادات الفريوسات القهقرية أو للعالج الوقايئ)، وقت دخولها املرفق، 

وإذا كان إعطاء األدوية املضادة للفريوسات القهقرية موىص به، ينبغي إعطاؤها فوراً. 

ومنذ عام 2013، تويص منظمة الصحة العاملية باعتامد الخيارين باء وباء+ كربوتوكولني لعالج فريوس العوز املناعي 

البرشي.36 ويقرِّر كل بلد الربوتوكول الذي يعتمدة من هذين الربوتوكولني تبعاً لحالته من حيث العواقب الوبائية 

واألولويات والتكاليف. وإذا كانت امرأة حامل مصابة بفريوس العوز املناعي البرشي ومؤهلة للعالج مبضادات الفريوسات 

القهقرية، فينبغي إعطاؤها األدوية املضادة للفريوسات القهقرية تبعاً للربوتوكول الوطني.  

وطبقاً لربوتوكول العالج باء، ينبغي إعطاء األمهات املصابات بفريوس العوز املناعي البرشي العالج الثاليث باألدوية املضادة 

للفريوسات القهقرية خالل الحمل والوضع والرضاعة. وال يدوم العالج مدى الحياة إالَّ إذا استَوفت معيار التأهيل املتمثل 

يف كون عدد خاليا CD4 أقل من 500 خلية/مليمرت مكعب أو كانت يف املرحلة الرسيرية 3 أو 4. وأما الربوتوكول باء+ 

لعالج فريوس العوز املناعي البرشي فيقتيض العالج الثاليث باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية خالل الحمل والوالدة 

والرضاعة وبعد ذلك، برصف النظر عن عدد خاليا CD4 أو املرحلة الرسيرية.

وإذا كانت امرأة حامل مصابة بفريوس العوز املناعي البرشي ومؤهلة للعالج مبضادات الفريوسات القهقرية، فينبغي 

إعطاؤها األدوية املضادة للفريوسات القهقرية تبعاً للربوتوكول الوطني. وينبغي لألمهات املصابات بفريوس العوز املناعي 

البرشي الاليئ يحتجن العالج مبضادات الفريوسات القهقرية مواصلة العالج خالل املخاض والوضع والرضاعة الطبيعية 

وبعد ذلك. وينبغي بدء العالج مبكراً قدر اإلمكان بعد تأكيد اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي وتوفري املشورة 

والرشح املناسبني.

وإذا كان من غري املعروف إذا كانت األم مصابة بفريوس العوز املناعي البرشي وقت استقبالها يف املرفق، فينبغي إجراء 

اختبار فريوس العوز املناعي البرشي فوراً إن أمكن، طبقاً للمامرسات املوىص بها محلياً. وينبغي توثيق حالة كل أم 

من حيث اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي يف سجلها الطبي. ومن املهّم أن يكون سائر العاملني يف مجال الرعاية 

الصحية الذين يتولون رعاية األم والرضيع عىل علم بحالة األم من حيث اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي من أجل 

ضامن التدبري العالجي املناسب لألم والرضيع بعد الوضع.

نقطة التوقف 3: هل يحتاج الرضيع إىل األدوية املضادة للفريوسات القهقرية؟

مُيكن للعدوى بفريوس العوز املناعي البرشي أن تنتقل إىل الرّضع من األمهات املصابات بالفريوس. ومُيكن أن يؤدي 

عالج الرضع الوقايئ باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية بعد امليالد مبارشة وخالل فرتة الرضاعة الطبيعية إىل تقليل 

خطر انتقال الفريوس.37، 38 وينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يتأكد قبل الوضع مام إذا كان الرضيع يحتاج إىل العالج 

الوقايئ باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية، وإذا كان العالج الوقايئ باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية موىص به، 

أمثلة لتكييف القامئة املرجعية تبعاً للسياق
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ينبغي إعطاؤه بعد امليالد مبكراً قدر اإلمكان (يف غضون 4 إىل 6 ساعات). وفيام بعد، إذا كانت األم مصابة بفريوس العوز 

املناعي البرشي، ينبغي إعطاء العالج الوقايئ باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية تبعاً للمبادئ التوجيهية املحلية.

نقطة التوقف 4: إذا كانت األم مصابة بفريوس العوز املناعي البرشي، تُعطى األدوية املضادة للفريوسات القهقرية لألم 

والرضيع ملدة ستة أسابيع

عند هذه النقطة، ينبغي ملستعمل القامئة املرجعية أن يكون قد تأكد مام إذا كانت األم مصابة بفريوس العوز املناعي 

البرشي وما إذا كان العالج باألدوية املضادة للفريوسات القهقرية أو العالج الوقايئ موىص به تبعاً للمبادئ التوجيهية 

املحلية. وإذا كانت األم مصابة بفريوس العوز املناعي البرشي، ينبغي إعطاء األم والرضيع إمدادات من األدوية املضادة 
للفريوسات القهقرية تكفي لستة أسابيع والرتتيب ملتابعة التدبري العالجي لفريوس العوز املناعي البرشي.36، 37

املالريا

نقاط التوقف 1 و2 و3 و4: ينبغي اختبار األمهات املصابات بالحمى (≤ 38 درجة مئوية) باالختبارات التشخيصية 

الرسيعة لتحري املالريا وعالجهن تبعاً لذلك حسب املبادئ التوجيهية الوطنية القامئة. وإذا أُعطي العالج قبل والدة 

الطفل، من املهّم تذكر أن بعض العالجات قد تؤثر يف املولود: عىل سبيل املثال، نقص سكر الدم عند العالج بالكينني.39 

التدبري العالجي للوالدة املبترسة

التدبري العالجي للوالدة املبترسة تكييف اختياري للقامئة املرجعية، وهو يخص فقط مرافق الرعاية الصحية التي توجد 

لديها املوارد واإلمكانات لتقديم الرعاية املناسبة لألم ووليدها. 

ويوىص بالتدبري العالجي للوالدة املبترسة باألسرتويدات قبل الوالدة لُنضج الرئة للعمر الحميل املرتاوح بني 24 و34 

أسبوعاً، واألمهات الاليئ يعانني من متزق األغشية قبل أوان الوالدة وقبل املخاض، واألمهات الاليئ يعانني من اضطرابات 

فرط ضغط الدم وداء السكري؛ وحاالت الحمل التي تشهد قيوداً عىل منو الجنني. بيد أن مثة معايري ينبغي استيفاؤها قبل 

البّت يف إعطاء األسرتويدات قبل الوالدة، مثل تحديد العمر الحميل بدقة، وكون الوالدة عىل وشك الحدوث، واستبعاد 

عدوى األم، وكون مرفق الرعاية الصحية قادراً عىل توفري مستوى مناسب من الرعاية لألم ورضيعها يف حاالت الوالدة 

املتبرسة.40  
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