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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
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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

حضِّ 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

حضِّ 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 الضورة

• 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.

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

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.
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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(

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

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



4
 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


