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متهيد

والبنامج  البيولوجية،  واملستحرضات  واللقاحات  التمنيع  وقسم  العاملية،  الصحة  منظمة  لصالح  البحث  هذا  أُعد 

 .Burnet من معهد برينت Chris Morgan وكريس مورغان Priya Mannava املوسع للتمنيع وذلك من قبل بريا مانافا
Morgan، وكوي  Carville، ومورغان  بواسطة كارفيل  التي أعدت  املعلومات األساسية  البحث عىل وثيقة  ويعتمد 
Stewart ملشاورة تقنية حول جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، عقدت يف ملبورن،  Cowie، وستيوارت 
بأسرتاليا يف كانون األول / ديسمب 2010، و تتضمن إعادة النظر يف  البيِّنات عىل شكل مراجعة استطالعية أجريت 
التابعة  التمنيع  ملامرسات  االستشارية  اللجنة  أعضاء  قبل  من  تأييدًا  الوثيقة  هذه  لقيت  وقد   .2012 مارس/آذار  يف 

للبنامج املوسع للتمنيع يف منظمة الصحة العاملية.

Compass : مركز املعارف املتعلقة بصحة األم والطفل، وهو مبادرة من  ونتقدم بالشكر والتقدير ملرشوع البوصلة 
الوكالة األسرتالية للتنمية الدولية، وبرنامج دعم البنية األساسية التشغيلية الفيكتوري، عىل مسامهتهام يف إنتاج هذه 
 Francisco الوثيقة، حيث نعرب عن امتناننا هلام ولإلسهامات الكبرية للزمالء املراجعني وهم فرانسيسكو أفرهوف
Averhoff، وديانا تشانغ بالن Diana Chang Blanc، وديفيد هيبغراف David Hipgrave، وعثامن منصور، وستيفن 

.Steven Wiersma ويرسام
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ملخص تنفيذي

تلخص هذه املراجعة االستطالعية وتقيم  البيِّنات املستمدة من الكتابات املنشورة واملؤلفات غري الرسمية حول حتسني 
التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي. كام تنظر املراجعة يف أدلة التنفيذ فيام يتعلق بسؤالني رئيسيني:

•   ما هي ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي؟
ات والعقبات اهلامة التي حتول دون حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي؟ •   ما هي امليسِّ

والغرض من هذه املراجعة هو املسامهة يف تكوين قاعدة للبينات بحيث جيري بناًء عليها إعداد التوجيه البناجمي لتقديم 
جرعة الوالدة، سواء يف املواقع التي يتم إدخاهلا فيها للمرة األوىل، أو يف املواقع التي تتطلب تعزيز خدمات التلقيح 

بجرعة الوالدة.

وقد جرى بحث منهجي يف املؤلفات املنشورة واملؤلفات غري الرسمية، غطى املنشورات الصادرة حتى آذار/ مارس 
ِّم هذا البحث، بحسب االقتضاء، بآراء وتعليقات اخلباء، بام يف ذلك وقائع املشاورة التقنية التي عقدت يف  2012. ومُت
ديسمب/ كانون األول 2010. وقد ُوجدت مخس وستون دراسة حققت معايري اإلدراج، وغطت 13 موقعًا، وكانت 
أوسع جمموعة من  البيِّنات هي التي وردت من الصني وإندونيسيا والواليات املتحدة األمريكية وفييت نام. ومل حتقق 

أي دراسة من أفريقيا معايري اإلدراج.

وتوجد أدلة تشري إىل أن املامرسات التالية يمكن أن تكون فعالة يف حتسني التغطية يف الوقت املناسب بالتلقيح بجرعة 
الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي. وتشمل هذه القائمة املامرسات املفيدة يف مجيع املواقع، وكذلك تشمل اخليارات 

التي جتب مراعاهتا يف احلاالت اخلاصة.

1( ترتيبات تقديم الخدمات
•   زيادة فرص احلصول عىل الرعاية املاهرة يف وقت الوالدة.

•   إدماج جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي ضمن خدمات رعاية األمومة والولدان يف املرافق الصحية 
عن طريق:

- سياسات املرافق الصحية املحلية التي حتدد جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي؛
- األوامر املستديمة إلعطاء جرعة لقاح التهاب الكبد البائي يف غرفة الوالدة أو يف جناح الرعاية التالية للوالدة؛

- ضامن توافر لقاح التهاب الكبد البائي يف غرفة الوالدة أو يف جناح الرعاية التالية للوالدة؛ 
- التحديد الواضح للمسؤول عن التلقيح، ويشمل ذلك مقدمي الرعاية الصحية لألمهات؛

- وضع جرعة التلقيح عند الوالدة بشكل مناسب ضمن الرعاية األساسية للولدان عىل نحو ال يعوق 
التدخالت العاجلة؛

- التخطيط املنسق بني العاملني يف جمال التمنيع والعاملني يف صحة األمومة يف املرافق واملناطق الصحية، بام يف 
ذلك التقييم الداعم للمرافق الصحية.

•   الروابط بني التمنيع وخدمات القطاع اخلاص التي تقدم رعاية الوالدة .
•   عندما يولد الرضع خارج املرافق الصحية، ُتراعى اخليارات التالية مثل:

- الزيارات املنزلية لتقديم التلقيح يف الوقت املناسب؛
- إدماج جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي مع الزيارات املنزلية للرعاية التالية للوالدة؛

- حفظ لقاح التهاب الكبد البائي خارج سلسلة التبيد املعيارية يف سلسلة حرارية ختضع للسيطرة؛
- املتابعة الدقيقة للحمل.
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2( اعتبارات تتعلق بالقوى العاملة الصحية
•   معاجلة افتقار مقدمي الرعاية الصحية للمعرفة واملواقف والتصورات اخلاصة جتاه تلقيح الولدان.

•   تدريب العاملني الصحيني تدريبًا جيد التنظيم، بام يف ذلك التوعية حول رساية العدوى يف الفرتة املحيطة بالوالدة؛
- مدعومًا بإرشاف مساند ومتابعة متكررة؛

- أخذ خيارات حتويل املهام يف االعتبار من أجل الوصول إىل الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها.
3( التقنيات الطبية ذات الصلة بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البايئ

•  ترتيبات التوزيع والتخزين التي تستخدم اإلمكانات حلفظ اللقاحات خارج سلسلة التبيد املعيارية، وإبقائها 
عىل مقربة من مكان الوالدة بقدر اإلمكان.

•   إمكانية استخدام نظام احلقن الذايت التعطل Uniject من قبل مقدمي الرعاية الصحية املجتمعية.
•  ضامن اإلمداد بلقاح التهاب الكبد البائي األحادي التكافؤ يف شكل جرعة وحيدة أو جرعات متعددة.

4( مامرسات نظم املعلومات الصحية
•   سجالت املواليد والتبليغ املجتمعي عن الوالدة، بام يف ذلك تعقب الوالدات املنزلية.
•   إدماج جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي وتوقيتها ضمن سجالت التلقيح.

•   التعريف الدقيق إلعطاء جرعة لقاح التهاب الكبد البائي يف التوقيت املناسب عند الوالدة يف تقارير التغطية.
•   األخذ يف االعتبار خيارات استخدام املسوحات املصلية لتلبية االحتياجات وللرصد. 

5 ( ترتيبات التمويل التي تؤثر عىل التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البايئ
•  التمويل الكايف للبامج املعنية بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، مع األخذ يف االعتبار نقل 

الكفاءات وتوزيعها عىل املناطق الطرفية.
•  تقليل التكاليف عىل األرس ألدنى حد.

6 ( معالجة مخاوف املجتمع أو نقص املعرفة املتعلقة بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البايئ
•  التعامل مع انخفاض مستوى الوعي حول إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي وأمهيته.

•  أخذ املامرسات التقليدية لعزل الولدان يف احلسبان.
•  معاجلة اخلوف من األحداث الضائرة، بام يف ذلك التخطيط ملواجهة املخاطر العرضية لوفاة أو مرض الوليد.

•  التعامل مع رفض الوالدين للتلقيح.

7( مامرسات الحوكمة والقيادة تشمل ما ييل:
•  النظر يف وضع سياسة مركزية جتعل التلقيح الشامل للولدان أمرا إلزاميا ؛

•  وضع توجيهات وطنية واضحة حتدد الوقت املناسب إلعطاء جرعة لقاح التهاب الكبد البائي، كأن تعطى يف 
غضون 24 ساعة من الوالدة؛

•  إزالة القيود الصارمة غري الرضورية التي متنع التلقيح؛
•  مراعاة خيارات استخدام لقاح التهاب الكبد البائي خارج سلسلة التبيد املعيارية يف سلسلة حرارية ختضع 

للسيطرة، واعتامد امللقحني اجلدد؛
•  اتصاالت مركزية قوية لدعم ثقة اجلمهور يف اللقاحات.

الفعال لبامج  التنفيذ  أكثر عمومية من أجل  أدلة  التوجيه عىل  يعتمد  أن  اهلامة، يمكن  املامرسات  وفيام خيص بعض 
التمنيع. وتشمل هذه املجاالت ما ييل:

• اسرتاتيجيات االتصال التحضريية التي ختطط الهتاممات اجلمهور املحتملة؛
• املواءمة مع الدالئل اإلرشادية لرعاية األم والوليد والتمنيع ؛

• حساب تكاليف اسرتاتيجيات توسيع نطاق إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي داخل وخارج 
املرافق الصحية.

وأخريًا، يف البلدان التي ال يوجد فيها نظام شامل إلعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، من املرجح أن 
تتطلب إضافة جرعة من اللقاح عند الوالدة، اختاذ خطوات شبيهة جدًا بخطوات إدخال لقاح جديد، حتى لو كان 
التمنيع ضد التهاب الكبد البائي يف كبار الرضع قائام بالفعل. ويف هذه املواقع، تكون املوارد العامة من منظمة الصحة 
العاملية ومن الرشكاء فيام خيص إدخال لقاحات جديدة، مفيدة الستكامل التوجيه اخلاص بإعطاء جرعة الوالدة من 

لقاح التهاب الكبد البائي، املستمد من قاعدة  البيِّنات املذكورة أعاله.
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1. مقدمة

"ينبغي تلقيح مجيع الرضع باجلرعة األوىل من لقاح التهاب الكبد البائي يف أقرب  تويص منظمة الصحة العاملية بأنه 
وقت ممكن بعد الوالدة، ويفضل يف غضون 24 ساعة" )1(، وذلك حتى يف البلدان التي ينخفض فيها توطن فريوس 
بـ  التغطية  حتسني  عىل  تعمل  التي  املامرسات  عىل  البيِّنات  االستعراضية   املراجعة  هذه  وجتمع  البائي.  الكبد  التهاب 
ات لتحسني التغطية. واهلدف هو توفري  "جرعة الوالدة"1 من لقاح التهاب الكبد البائي ، فضاًل عن العقبات أو امليسِّ
قاعدة بينات للوثائق التوجيهية، لإلداريني اإلقليميني والوطنيني العاملني يف برامج التمنيع والرعاية الصحية لألمهات 

والولدان.

العدوى  ملكافحة  رضوري  البائي  الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة  بجرعة  التمنيع   1.1
بفريوس االلتهاب الكبدي

خطريًا  هتديدًا  تشكل  فإهنا  الكبد،  وأمراض  لسطان  الرئييس  السبب  الكبدي  االلتهاب  بفريوس  العدوى  باعتبار 
للصحة عىل الصعيد العاملي. وتشري التقديرات إىل أن هناك أكثر من ملياري شخص عىل مستوى العامل يتعايشون مع 
الفريوس، يف حني يعاين حوايل 360 مليون شخص من العدوى املزمنة وهم معرضون خلطر اإلصابة بأمراض الكبد 
التي هتدد احلياة. وُتكتسب معظم حاالت العدوى يف وقت مبكر من العمر؛ يف الفرتة املحيطة بالوالدة، أو أفقيًا خالل 
مرحلة الطفولة املبكرة، السيام يف مناطق توطن املرض بشكل كبري، حيث تشكل هذه املسارات الطرق األكثر شيوعًا 
لساية فريوس التهاب الكبد البائي )1(. وهلذا آثار هامة عىل الوقاية من املرض ومكافحته، حيث يكون احتامل تطور 
احلالة إىل عدوى مزمنة أعىل يف األعامر األصغر سنًا: 90٪ إذا حدثت العدوى عند الوالدة؛ و 25٪- 50٪ إذا حدثت 
العدوى يف الفرتة بني سنة واحدة و 5 سنوات، و 5 ٪ -10٪ إذا حدثت العدوى يف عمر أكب من مخس سنوات )2،3(. 

وقد أثبت التمنيع ضد فريوس االلتهاب الكبدي البائي أنه أداة مهمة يف الوقاية من رساية العدوى بالفريوس. فعادًة، 
إذا أعطي لقاح التهاب الكبد البائي يف سلسلة من ثالث جرعات، فإنه يوفر احلامية من العدوى يف أكثر من 95 ٪ من 
الرضع واألطفال والشباب األصحاء. ويقلل التمنيع من احتامل حدوث العدوى بفريوس االلتهاب الكبدي البائي 
يف الرضع الذين يولدون ألمهات مصابات بالعدوى وذلك بنسبة 3.5 ضعفًا )1(. إال أن نجاعة لقاح التهاب الكبد 
البائي يف الوقاية من رساية العدوى يف الفرتة املحيطة بالوالدة تتناقص كلام زادت الفرتة الزمنية بني الوالدة واجلرعة 
األوىل )3(. وقد تبني أن خطر حدوث عدوى بفريوس االلتهاب الكبدي البائي بني الرضع الذين يولدون ألمهات 
إجيابيات للمستضد السطحي لفريوس التهاب الكبد البائي  يكون أكب بثامنية أضعاف إذا أعطيت جرعة لقاح التهاب 
الكبد البائي األوىل بعد سبعة أيام من الوالدة، مقارنًة بإعطائها يف غضون األيام الثالثة األوىل بعد الوالدة. ويف املناطق 
التي تتوطن فيها العدوى املزمنة، من املهم جدًا إعطاء اجلرعة األوىل من لقاح التهاب الكبد البائي يف أرسع وقت ممكن 
بعد الوالدة، وكذلك يف البلدان املنخفضة التوطن. وال تزال جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي رضورية، 
للوقاية من الساية املبكرة للعدوى )1(. وقد حث قرار مجعية الصحة العاملية رقم 63 – 18 الذي ركز عىل التهاب 
الكبد الفريويس، منظمة الصحة العاملية عىل زيادة دعم الدول األعضاء بغية تعجيل وتعزيز توقي ومكافحة التهاب 
الكبد الفريويس )4(. ومتشيًا مع هذا التفويض،  ومع أمهية التوقيت املناسب للتلقيح ضد التهاب الكبد البائي، أوصت 
منظمة الصحة العاملية، يف عام 2009، بأن يتلقى مجيع الرضع يف مجيع أنحاء العامل أول جرعة من لقاح التهاب الكبد 

البائي يف أقرب وقت ممكن بعد الوالدة، ويفضل يف غضون 24 ساعة )5(.

1. 2 التمنيع بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يتطلب توفري احتياجات براجمية 
غري عادية

ختتلف جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي عن اللقاحات األخرى التي تعطى يف إطار البنامج املوسع للتمنيع 
يف أن تقديم لقاح التهاب الكبد البائي ليس مدرجًا يف جدول التلقيحات. وهذا يضع مطالب خاصة عىل النظم الصحية 
للتعامل يف غضون 24 ساعة من الوالدة، مع التداعيات املختلفة حول املكان الذي ينبغي توفري التلقيح فيه، وحتديد 
من ينبغي عليه توفري لقاح التهاب الكبد البائي، وكيف ينبغي تسجيله. كام أن مواقف وممارسات األرس ومقدمي لقاح 
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التهاب الكبد البائي وقت الوالدة ختتلف يف كثري من األحيان عن تلك التي تتعلق بالرضع األكب سنـــًا. ففي كثـــري 
من البــــلدان املنخفضــة الدخــل  و املتوسطة الدخل، حتد نقاط الضعف يف النظام الصحي من القدرة عىل الوصول 
إىل مقدمي الرعاية الصحية املهرة يف وقت الوالدة، أو يف الفرتة املبكرة التالية للوالدة )6( يف ظل والدة العديد من 
األطفال خارج املرافق الصحية )7(. ويف أوائل عام 2011، كانت تقديرات التغطية العاملية بجرعة الوالدة من لقاح 
التهاب الكبد البائي ال تزال تشري إىل أهنا منخفضة جدًا، وتبلغ 26٪ )8(. ويعد إدراك كيفية زيادة تقديم جرعة الوالدة 
للبينات  بالغ األمهية؛ ومع ذلك، مل تكن هناك أي مراجعة  أمرا  البائي يف مثل هذه األماكن  الكبد  التهاب  لقاح  من 
اخلاصة باالسرتاتيجيات املتبعة من أجل زيادة وحتسني توفري جرعة الوالدة 1من لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت 

املناسب )يف غضون 24 ساعة من الوالدة(1، السيام ما يتعلق منها بالبلدان املنخفضة الدخل وااملتوسطة الدخل.
 

1. 3 أهداف هذه املراجعة 

تلخص املراجعة وتقيِّم  البيِّنات املستمدة من املؤلفات املنشورة واملؤلفات غري الرسمية حول حتسني التغطية بجرعة 
الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي. وعىل وجه التحديد، تبحث املراجعة عن  البيِّنات املتعلقة بسؤالني رئيسيني:

•   ما هي ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي؟ ) سؤال املراجعة األسايس(؛
ات والعقبات اهلامة أمام حتسني التغطية بجرعة الوالدة؟ •   ما هي امليسِّ

الوالدة  جرعة  لتقديم  البناجمي  التوجيه  إعداد  بموجبها  يمكن  لبيِّنات  قاعدة  توفري  هو  املراجعة  هذه  من  والغرض 
البائي فيها للمرة األوىل، أو يف  الكبد  التهاب  التي تم إدخال لقاح  البائي، سواء يف األماكن  الكبد  التهاب  من لقاح 
األماكن التي تتطلب تعزيز خدمات التلقيح بجرعة الوالدة. ومن املرجح أن يكون مستخدمو مثل هذه التوجيهات 
لكيفية  نامذج  املراجعة  املستويني اإلقليمي والوطني. وتبز  برامج صحة األم والطفل والتمنيع عىل  العاملني يف  من 
حتسني التغطية بجرعة التلقيح عند الوالدة وذلك من مجيع األماكن، وتسعى جلعلها قابلة للتطبيق وخاصة يف البلدان 
الوالدة، لكنها ال  التلقيح بجرعة عند  تنفيذ  القضايا اإلدارية حول  تتناول  الدخل. كام  الدخل واملتوسطة  املنخفضة 
تعالج املسائل املتعلقة بالسياسات الصحية حول ما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي تقديم جرعة الوالدة من لقاح التهاب 
الكبد البائي – لذا يرجى اإلطالع عىل البحث اخلاص بمنظمة الصحة العاملية حول وضع االلتهاب الكبدي البائي 

.)1(

تشير 'جرعة الوالدة' من لقاح التهاب الكبد البائي في الوقت المناسب في هذه الوثيقة إلى إعطائها في غضون 24 ساعة من الوالدة  1
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2. الطريقة

مارس/آذار  حتى  املنشورات  املراجعة  هذه  وغطت  الرسمية،  غري  واملؤلفات  املنشورة  للمؤلفات  مراجعة  أجريت 
2012. وتم استكامل ذلك، عند الرضورة، برأي وتعليق اخلباء، بام يف ذلك وقائع املشاورة التقنية التي عقدت يف 
خالل  عنه  أعربوا  الذي  الرأي  أنه  عىل  املراجعة،  هلذه  اخلباء،  رأي  حتديد  وجرى   .2010 ديسمب   / األول  كانون 
املشاورة التقنية التي جرت يف كانون األول / ديسمب 2010 )املرفق 2(، أو اآلراء التي نرشهتا منظمة الصحة العاملية 
لغرب  اإلٌقليمي  للمكتب  التشغيلية  اإلرشادية  الدالئل  أو  التقنية،  املشاورات  يف  أو  األسبوعي،  الوبائي  السجل  يف 

املحيط اهلادئ )3(.
 

2. 1 اسرتاتيجية البحث

بام  فقط(،  اإلنجليزية  باللغة  )والتي نرشت  الصلة  ذات  للمؤلفات  اإللكرتونية  للبيانات  قواعد  البحث يف مخس  تم 
مع  واسعة،  املراجعة  هلذه  االختيار(  )معايري  اإلدراج  معايري  وكانت   .2012 مارس   / آذار  حتى  التواريخ  ذلك  يف 
االعرتاف بأن البحوث ذات الصلة بالتنفيذ كثريًا ما تفتقر إىل الدراسات التجريبية الرسمية. ومع ذلك، تم فقط إدراج 
ات و/أو العقبات بنتائج التغطية بجرعة لقاح التهاب الكبد البائي املعطاة  املؤلفات التي ربطت املامرسات، وامليسِّ
عند الوالدة أو اإلقبال عليها. واسُتبعدت املؤلفات التي تناولت الفحص والتمنيع االنتقائيني فقط، باإلضافة إىل تلك 
التي قاست فقط التغطية، أو مدى املناعة الناجتة، أو نجاعة لقاح التهاب الكبد البائي، دون تقديم حتليل للمحددات 
الكامنة وراء التغطية. ومع أن تركيز هذه املراجعة انصب عىل اجلرعة املعطاة عند الوالدة يف غضون 24 ساعة، فقد تم 
قبول املؤلفات التي بحثت القضايا املتعلقة بإعطاء جرعة الوالدة حتى بعد أسبوع من الوالدة. وتم أيضًا قبول البحوث 
التي تناولت اللقاحات املتعددة، رشيطة أن يكون أحد هذه اللقاحات هو جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي. 

ة )مراجعة من قبل الزمالء(، أسفرت عن 2899 عنوانًا  وقد تم حتديد ما جمموعه 3676 عنوانًا منشورًا ملقاالت حمكمَّ
حرصيًا بعد حذف املتكررات. وأسفر فحص العناوين عن 470 ملخصًا مؤهاًل، وتم استبعاد 334 منها و تم حتديد 
مقالتني إضافيتني وثيقتي الصلة، من خالل حتري قوائم املراجع، األمر الذي أدى إىل تقديم 138 مقالة ذات نصوص 
ست  إىل  الوصول  تعذر  وقد  الرسمية.  غري  املؤلفات  من  بحثًا  وعرشين  ستة  مراجعة  متت  كام  املراجعة.  هلذه  كاملة 
العدد  وبلغ  كاملة.  نصوص  ذات  بحثًا   158 تقييمه  تم  ما  إمجايل  بلغ  وبذلك  كاملة،  نصوص  ذات  قديمة  مقاالت 
النهائي 48 مقالة منشورة و17 بحثًا من املؤلفات غري الرسمية التي استوفت معايري اإلدراج )االختيار( وأدرجت 
يف املراجعة. ويقدم املرفق1 تفاصيل إضافية حول اسرتاتيجية البحث، ويعرض شكاًل توضيحيًا يصف عملية الفرز، 

ومعايري االختيار واالستبعاد، وهناك جدول للبحوث املستبعدة وأسباب استبعادها.

ات والعقبات واستخالص البيانات 2.2 تصنيف املامرسات وامليسِّ

ات والعقبات أمام حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي إىل ست  تم تصنيف املامرسات وامليسِّ
جمموعات، وفقًا إلطار منظمة الصحة العاملية للنظم الصحية: تقديم اخلدمات؛ والقوى العاملة الصحية؛ واملنتجات 
الطبية واللقاحات والتكنولوجيات؛ ونظم املعلومات الصحية؛ والتمويل والقيادة واحلوكمة. وكان هناك، داخل هذه 
وهناك  التصنيف.  هلذا  ووصفًا  عامة  ملحة  أدناه   1 اجلدول  ويقدم  فرعية.  جمموعات  إىل  آخر  تصنيف  املجموعات،  

وصف إضايف إلطار استخالص البيانات يف املرفق 1.

وبالنسبة للبيانات املستمدة من كل بحث من البحوث ال 65 بحثًا التي إدرجت يف هذه املراجعة‘ فقد جرى حتليلها 
واستخالصها ضمن أداة معيارية، أعدها املؤلفون وتستند إىل هذه الفئات اخلاصة بالنظام الصحي . وتستخدم هذه 

األداة أيضًا لتلخيص النتائج بشكل منهجي، كام هو موضح يف املرفق 4.
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جدول 1: تصنيف املامرسات ، و امليسات، و العقبات التي تم دراستها يف املراجعة

تصنيف املجموعة الفرعيةوصف املجموعة *تصنيف املجموعة

واخلدمات تقديم اخلدمة املدخالت  وتنظيم  "إدارة 
وعايل  آمن  تلقيح  إىل  الوصول  لضامن 
اجلودة" بجرعة الوالدة من لقاح التهاب 
"يف خمتلف املواقع وعىل مر  البائي  الكبد 

الزمن" )9( 

• الوصول إىل العامل الصحي املدرب
• الروابط بني خدمات التمنيع واألمومة 

ورعاية الولدان
• اخلدمات الصحية يف القطاع اخلاص 

والتكامل معها
• الروابط بني خدمات الرعاية املجتمعية 

التالية للوالدة والتمنيع 
• الطلب عىل التمنيع: خصائص 

املجتمع؛ العادات؛ املعارف؛ املواقف، 
والسلوكيات الساعية إىل الصحة 

• أنشطة حتسني اجلودة، والدالئل 
اإلرشادية والسياسات املحلية

اإلجراءات املتخذة إلدارة القوى العاملة القوى العاملة الصحية
اخلاصة  البامج  يف  املشاركة  الصحية 
التهاب  لقاح  من  الوالدة  جرعة  بإعطاء 
"التعاطي  ذلك  يف  بام  البائي،  الكبد 
العاملة  القوى  إىل  الدخول  قضايا  مع 
وأداء  توزيع  وحتسني  منها،  واخلروج 

القوى العاملة املوجودة" )9(

• املعارف واملواقف والتدريب
• حتديد املسؤوليات

• الدالئل اإلرشادية والبوتوكوالت
• حتويل املهام

• األجور واحلوافز

املنتجات الطبية واللقاحات 
والتكنولوجيات

إجراءات لضامن املساواة يف احلصول عىل 
الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة  جرعة 
ونجاعة  ومأمونية  جودة  "ذات  البائي 

مؤكدة وفعالية لقاء التكاليف" )9(

• نظم املشرتيات والتوريد والتوزيع
• ختزين اللقاح والوصول إىل سلسلة 

التبيد
• تقنيات تقديم اللقاح

• عرض اللقاح

واستخدام نظم املعلومات الصحية ونرش  وحتليل  "إنتاج 
حيث  من  واملناسبة  املوثوقة  املعلومات 
بجرعة  بالتمنيع  املتعلقة  التوقيت" 
البائي  الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة 

)9(

• رصد األداء واملساواة وتوسيع نطاق 
املتابعة

• سجالت األم والطفل
• سجالت التلقيح

• تقدير التغطية
• اإلبالغ عن الوالدة

• الروابط مع قواعد البيانات الصحية 
األخرى

األموال التمويل "مجع    إىل  الرامية  اإلجراءات 
رعة  ج عىل  احلصول  لضامن  الكافية 
البائي،  الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة 
باهظة  مالية  نفقات  الناس  وعدم حتميل 
لقاح  نفقات"  د  تسدي جراء  إفقارهم  أو 

التهاب الكبد البائي )9(

• فعالية اسرتاتيجيات التمنيع لقاء 
التكاليف

• متويل البامج املعنية بإعطاء جرعة 
الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي
• التكلفة التي يتحملها املتلقي للتلقيح

واإلرشاف القيادة واحلوكمة التوجيه  يف  احلكومة  دور 
جرعة  بإعطاء  املعنية  للبامج  والتنظيم 
البائي  الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة 

)9(

• السياسات املركزية والدالئل 
اإلرشادية

• االتصاالت واملعلومات املركزية
• االلتزام السيايس

* تستند أوصاف املجموعات إىل إطار منظمة الصحة العاملية اخلاص باللبنات األساسية للنظم الصحية.
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2. 3 تقييم البيِّنات

لقد أجري لكل بحث من البحوث املشمولة يف املراجعة تقييم مستقل من قبل املراجعني. وتم تقييم جودة  البيِّنات 
باستخدام  النوعية  والدراسات  املالحظة  القائمة عىل  والدراسات  بالشواهد،  املضبَّطة  شاة  املعَّ التجارب  املستقاة من 
أدوات تقييم اجلودة التي وضعها برنامج املهارات احلرجة للتقييم،2  كام تم تقييم تلك  البيِّنات املستقاة من الدراسات 
التدخلية باستخدام أداة صممها مركز اخلدمات االجتامعاية املسندة بالبينات.3 وقد تم تقييم املؤلفات غري الرسمية عىل 

أساس املعايري املحددة يف اإلطار أدناه )اإلطار 1(.

وبعد تقييم كل دراسة، تم استخدام معايري تصنيف التوصيات، والتطوير والتقييم )املوضحة يف مكــان آخــــــر:
 ) 10(( وذلك لعرض النقاط النهائية عىل جمموعة  البيِّنات املتاحة لكل نوع من املامرسة.

اإلطار 1 : املعايرياملستخدمة يف تقييم املؤلفات غري الرسمية
•   نوع املوارد

•   تقييم املؤلفني / املؤسسات البارزين يف جمال خباهتم
•   الوضوح الذي توصف به منهجية التقييم

•   املقبولية
•   احتامل حدوث تضارب املصالح

•   رشح متويل الدراسة
•   إرشاك داعمي الدراسة يف أي جانب من جوانب الدراسة

•   عدد مصادر البيانات املستخدمة واستخدام أسلوب مجع البيانات من عينات متعددة

وباعتبار أن الرتكيز األسايس هلذه املراجعة كان منصبا عىل ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب 
ات بشكل رسمي، بل تم أخذها يف احلسبان لدى  الكبد البائي، فإنه مل يتم تقييم  البيِّنات من حيث العقبات وامليسِّ
تقييم  فقط  تم  الدراسات،  من  واحد  نوع  من  أكثر  من  البيِّنات  فيها   جاءت  التي  احلاالت  ويف  التوصيات.  صياغة 
التوصيات،  التوصيات، والتطوير والتقييم. واستنادًا إىل معايري تصنيف  البيِّنات األعىل مستوى يف جداول تصنيف 
والتطوير والتقييم، جاء ترتيب مستويات  البيِّنات من األعىل إىل األدنى كام ييل: التجارت املعشاة املضبطة بالشواهد 
واملراجعات املنهجية، تليها الدراسات التدخلية، والدراسات القائمة عىل املالحظة، وأخريًا، أي نوع آخر من  البيِّنات 

)مثل املراجعات(. هذا ومل يتم تقييم املؤلفات غري الرسمية يف جداول تصنيف  التوصيات، والتطوير والتقييم.

النقاط املستخدمة يف  3 ملحة عامة عن درجات تقييم التوصيات، والتطوير والتقييم وطرق حساب  ويعرض املرفق 
تقييم  البيِّنات.

) www.casp-uk.net( برنامج المهارات الحرجة في التقييم  2
http://libguides.mdx.ac.uk/content.php?pid=136038&sid=2095422 :األداة متاحة على الرابط التالي  3
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3. نظرة عامة عىل الدراسات املدرجة

يعرض املرفق 4 قائمة خلصائص وحمتوى الدراسات املدرجة.

3. 1 مواقع وحمور الدراسات املدرجة

األمريكية.  املتحدة  والواليات  وإندونيسيا  الصني  يف  املجراة  الدراسات  من  البيِّنات،  من   األعرض  الطيف  يأتى 
ويلخص اجلدول التايل املواقع التي تضمها قاعدة  البيِّنات. ومل تلب أي دراسة من أفريقيا معايري اإلدراج )االختيار(. 
وبرغم وجود جتربة تدخلية كبرية، ومستمرة منذ فرتة طويلة ملكافحة فريوس التهاب الكبد البائي يف غامبيا )11(، فإنه 

مل توجد دراسات تعرض اخلبات املتعلقة باسرتاتيجيات زيادة التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي.

جدول ٢: مواقع الدراسات املدرجة

عدد املؤلفات املدرجةاملوقع

21الواليات املتحدة األمريكية

11الصني

8إندونيسيا

4فييت نام

3أسرتاليا

2الفلبني

2بابوا غينيا اجلديدة

1كولومبيا

1واليات ميكرونيزيا املوحدة

1واليات ميكرونيزيا املوحدة وجزر مارشال

1اهلند

1إرسائيل

1تايالند

1تونغا

6إقليم غرب املحيط اهلادي

1يف مجيع أنحاء العامل

 )35  =  n )العدد  اخلدمة  تقديم  جمال  يف  العقبات  أو  ات  امليسِّ أو  املامرسات،  حول  البيِّنات  البحوث  معظم  قدمت 
واحلوكمة والقيادة )العدد n = 22(. وبحث ما يقرب من ثلث البحوث القضايا املتعلقة باملنتجات الطبية واللقاحات 
والتكنولوجيات )العدد n = 19( واملوارد البرشية الصحية )العدد n = 19(. وكانت أقل املكونات التي ُدرست هي 
نظم املعلومات الصحية )العدد n = 14( ومتويل جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي )العدد n = 10(. وقد 

ات / العقبات. فحصت الغالبية العظمى من الدراسات أكثر من نوع واحد من املامرسات / امليسِّ

3. 2 تعريفات متفاوتة جلرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي

اختلف تعريف جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف املؤلفات املدرجة يف هذه املراجعة، عىل الرغم من أن 
الغالبية العظمى من البحوث )العدد n = 21( استخدمت تعريف منظمة الصحة العاملية، وهو التمنيع الذي يعطى يف 
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الوالدة"  "عند  التعريف  التوقيت، واستخدم  البحوث مل حيدد  الوالدة. إال أن عددًا كبريًا من  غضون 24 ساعة من 
من   ،2  =  n )العدد  الوالدة  من  ساعة   12 غضون  يف  هي:  املستخدمة  األخرى  التعاريف  وكانت   .)17=  n )العدد 
الدراسات التي أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية(؛ وقبل اخلروج من املرفق الصحي )العدد n = 9(؛ ويف غضون 
48 ساعة من الوالدة )العدد n = 2(؛ ويف غضون 72 ساعة من الوالدة )العدد n = 4(؛ ويف غضون 7 أيام من الوالدة 

.)2 = n 8؛ من الدراسات التي أجريت يف إندونيسيا(، ويف يوم الوالدة )العدد = n العدد(

3.3 قائمة بالدراسات املدرجة

يعرض اجلدول أدناه قائمة بالدراسات املدرجة والفئات الفرعية للنظام الصحي التي تناوهلا كل منها.

اجلدول 3 : قائمة بالدراسات املدرجة

الفئات الفرعية للنظام الصحي التي تم الفئةاملكاناملؤلف األول )السنة(
تناوهلا 

أيكن وآخرون1
 Aiken et al. 

)2002(

الواليات املتحدة 
األمريكية

املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحية

سجالت التلقيحنظم املعلومات الصحية
األموال املخصصة للبامج املعنية بإعطاء التمويل

جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد 
البائي

 باسكوم وآخرون2
Bascom et al. 

)2005(

الواليات املتحدة 
األمريكية

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

بيالك وآخرون3
 Bialek et al. 

)2010(

جزر مارشال وواليات 
ميكرونيزيا املوحدة

مكان تقديم اخلدماتتقديم اخلدمة

 بريوسكاك وآخرون4
Biroscak et al. 

)2003(

الواليات املتحدة 
األمريكية

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

 برايدن وآخرون5
Brayden et al. 

)2000(

الواليات املتحدة 
األمريكية

سجالت التلقيحنظم املعلومات الصحية

 كابانا وأيكن وآخرون6
Cabana, Aiken et 

al. )2002(

الواليات املتحدة 
األمريكية

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

كابانا وأيكن وكالرك 7
وآخرون 

Cabana, Aiken, 
Clark et al. 

)2002(

الواليات املتحدة 
األمريكية

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

 شانسوتيوات8
Chunsuttiwat 

)1997(

اإلدماج داخل البنامج املوسع للتمنيع تقديم اخلدمةتايالند

 كالرك وآخرون9
 Clark et al. )2001(

الواليات املتحدة 
األمريكية

املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحية
السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

كليمنتس10
 Clements )2006(

إقليم غرب املحيط 
اهلادي

بتقديم اخلدمة الوصول إىل العامل الصحي امُلَدرَّ
حتديد املسؤولياتالقوى العاملة الصحية

املنتجات الطبية 
واللقاحات والتقنيات

حفظ اللقاحات والوصول إىل سلسلة 
التبيد
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الفئات الفرعية للنظام الصحي التي تم الفئةاملكاناملؤلف األول )السنة(
تناوهلا 

 كونورز وآخرون11
Connors et al. 

)1998(

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادةأسرتاليا
األوامر املستديمةاحلوكمة والقيادة

كوبر وآخرون12
 Cooper et al. 

)2001(

الواليات املتحدة 
األمريكية

مكان تقديم اخلدماتتقديم اخلدمة
املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحية

سجالت التلقيحنظم املعلومات الصحية
األموال املخصصة إلعطاء جرعة الوالدة التمويل

من لقاح التهاب الكبد البائي
السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

كريايت وآخرون13
 Creati et al. 

)2007(

حتديد املسؤولياتالقوى العاملة الصحيةإندونيسيا
املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحية

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة
املنتجات الطبية 

واللقاحات 
والتكنولوجيات

حفظ اللقاحات وسلسلة التبيد

املنتجات الطبية 
واللقاحات 

والتكنولوجيات

إعطاء اللقاح

مركز مكافحة األمراض 14
والوقاية منها )2007(

الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمةالصني
الوصول إىل العامل الصحي املدربتقديم اخلدمة
الروابط بخدمات األمومةتقديم اخلدمة

املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحية
املنتجات الطبية 

واللقاحات 
والتكنولوجيات

نظم املشرتيات والتوريد والتوزيع

 دانيالسون وآخرون15
Danielsson et al. 

)2009(

حتويل املهامالقوى العاملة الصحيةتونغا

دي ال هوز وآخرون16
 de la Hoz et al. 

 )2005(

مكان تقديم اخلدمةتقديم اخلدمةكولومبيا

املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحية
املنتجات الطبية 

واللقاحات 
والتكنولوجيات

نظم املشرتيات والتوريد والتوزيع

 داوننج وآخرون17
Downing et al. 

)2008(

املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحيةبابوا غينيا اجلديدة
حتديد املسؤولياتالقوى العاملة الصحية

املنتجات الطبية 
واللقاحات 

والتكنولوجيات

نظم املشرتيات والتوريد والتوزيع

الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمةإندونيسياحكومة إندونيسيا )2008(18
حكومة مجهورية الصني 19

الشعبية )2006(
الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمةالصني

املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحية
املنتجات الطبية 

واللقاحات 
والتكنولوجيات

نظم املشرتيات والتوريد والتوزيع

السجالتنظم املعلومات الصحية
األموال املخصصة للبامج املعنية بإعطاء التمويل

جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد 
البائي
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الفئات الفرعية للنظام الصحي التي تم الفئةاملكاناملؤلف األول )السنة(
تناوهلا 

حكومة مجهورية الصني 20
الشعبية )2008(

الوصول إىل العامل الصحي املدربتقديم اخلدمةالصني
املنتجات الطبية 

واللقاحات 
والتكنولوجيات

نظم املشرتيات والتوريد والتوزيع

السجالتنظم املعلومات الصحية
األموال املخصصة للبامج املعنية بإعطاء التمويل

جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد 
البائي

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة
هو وآخرون 21

Hu et al. )2001(
الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمةالصني

السجالتنظم املعلومات الصحية
 هوري وآخرون 22

Hurie et al. )2001(
الواليات املتحدة 

األمريكية
السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

جاك- كارول وآخرون 23
Jacques-Caroll et 

al. )2009(

الواليات املتحدة 
األمريكية

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

 كوروفيال وآخرون24
Kuruvilla et al. 

 )2009(

مكان تقديم اخلدمةتقديم اخلدمةاهلند

ليفني وآخرون25
 Levin et al. )2005(

املنتجات الطبية إندونيسيا
واللقاحات 

والتكنولوجيات

نظم املشرتيات والتوريد والتوزيع

ليانج وآخرون26
 Liang et al. 

)2009(

الوصول إىل العامل الصحي املدربتقديم اخلدمةالصني
الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمة

التكلفة عىل املتلقيالتمويل
لومان وآخرون27

 Luman et al. 
)2004(

الواليات املتحدة 
األمريكية

الروابط مع اخلدمات الصحية يف القطاع تقديم اخلدمة
اخلاص

مكان تقديم اخلدمةتقديم اخلدمة
السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمة
مايان- متزجر وآخرون28

Maayan-Metzger 
et al. )2005(

الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمةإرسائيل

مادلون – كاي وآخرون29
Madlon-Kay et al. 

)2011(

الواليات املتحدة 
األمريكية

األوامر املستديمةاحلوكمة والقيادة

سجالت التلقيحنظم املعلومات الصحية

مانيا وآخرون30
 Manea et al

واليات ميكرونيزيا 
املوحدة

حتديد املسؤولياتالقوى العاملة الصحية
سجالت التلقيحنظم املعلومات الصحية

مارسيري وآخرون31
Mercier et al. 

)2007(

الواليات املتحدة 
األمريكية

حتسني اجلودةتقديم اخلدمة

 مورغان وآخرون32
Morgan et al. 

)2010(

الروابط مع خدمات رعاية الولدان املبكرةتقديم اخلدمةبابوا غينيا اجلديدة
حتويل املهامالقوى العاملة الصحية

املنتجات الطبية 
واللقاحات 

والتكنولوجيات

تقنيات تقديم لقاح التهاب الكبد البائي 

املنتجات الطبية 
واللقاحات والتقنيات

حفظ اللقاحات وسلسلة التبيد

اإلبالغ بالوالدةنظم املعلومات الصحية
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الفئات الفرعية للنظام الصحي التي تم الفئةاملكاناملؤلف األول )السنة(
تناوهلا 

 موراكامي وآخرون33
Murakami et al. 

)2008(

الروابط مع خدمات الرعاية الصحية يف تقديم اخلدمةفييت نام
القطاع اخلاص

السجالتنظم املعلومات الصحية
السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمة
 أولياري وآخرون34

O‘Leary et al. 
)2012(

الواليات املتحدة 
األمريكية

الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمة
السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

أورام وآخرون35
 Oram et al. 

)2001(

الواليات املتحدة 
األمريكية

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

برنامج التكنولوجيا املالئمة 36
يف جمال الصحة

 PATH )1998(

الروابط مع خدمات الرعاية التالية تقديم اخلدمةإندونيسيا
للوالدة

برنامج التكنولوجيا املالئمة 37
يف جمال الصحة 

PATH )2003(

املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحيةإندونيسيا
الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمة

اإلبالغ بالوالدةنظم املعلومات الصحية
برنامج التكنولوجيا املالئمة 38

يف جمال الصحة
 PATH )2003(

اإلبالغ بالوالدةنظم املعلومات الصحيةإندونيسيا

برنامج التكنولوجيا املالئمة 39
يف جمال الصحة

 PATH )2005(

املنتجات الطبية الصني
واللقاحات 

والتكنولوجيات

احلفظ وسلسلة التبيد

 برنامج التكنولوجيا املالئمة40
 يف جمال الصحة وآخرون

PATH et al. )2006(

املنتجات الطبية فييت نام
واللقاحات والتقنيات

احلفظ و وسلسلة التبيد

برنامج التكنولوجيا املالئمة 41
يف جمال الصحة 

PATH )2007(

املنتجات الطبية فييت نام
واللقاحات 

والتكنولوجيات

احلفظ و وسلسلة التبيد

برنامج التكنولوجيا املالئمة 42
يف جمال الصحة

 PATH )2008(

الروابط مع خدمات الرعاية التالية تقديم اخلدمةإندونيسيا
للوالدة

برنامج التكنولوجيا املالئمة 43
يف جمال الصحة

 PATH )2010(

الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمةفييت نام

االلتزام السيايساحلوكمة والقيادة

بريس وآخرون44
 Pearce et al. 

)2008(

املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحيةأسرتاليا

روف وآخرون45
 Ruff et al. )1995(

اإلبالغ بالوالدةنظم املعلومات الصحيةإندونيسيا

روف وآخرون46
 Ruff et al. )2009(

الوصول إىل العامل الصحي املدربتقديم اخلدمةالفلبني
املنتجات الطبية 

واللقاحات 
والتكنولوجيات

رشاء وتوريد وتوزيع لقاح التهاب الكبد 
البائي 

صوبل وآخرون47
 Sobel et al. 

)2010(

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادةالفلبني
األوامر املستديمةاحلوكمة والقيادة

املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحية
سان وآخرون48

 Sun et al. )2002(
مكان تقديم اخلدمةتقديم اخلدمةالصني
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الفئات الفرعية للنظام الصحي التي تم الفئةاملكاناملؤلف األول )السنة(
تناوهلا 

 توماس وآخرون49
Thomas et al. 

)2004(

الواليات املتحدة 
األمريكية

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

وانج وآخرون50
 Wang et al. 

)2007(

التدريبالقوى العاملة الصحيةالصني
املنتجات الطبية 

واللقاحات والتقنيات
احلفظ وسلسلة التبيد

املنتجات الطبية 
واللقاحات 

والتكنولوجيات

تقنيات تقديم اللقاحات والتخلص منها

وايت وآخرون51
 White et al. )2009(

الواليات املتحدة 
األمريكية

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة
سجالت التلقيحنظم املعلومات الصحية

منظمة الصحة العاملية 52
)2002(

التكلفة عىل املتلقيالتمويلالصني

منظمة الصحة العاملية 53
)2006(

املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحيةمنغوليا

منظمة الصحة العاملية 54
)2007(

إقليم غرب املحيط 
اهلادي

الوصول إىل العامل الصحي املدربتقديم اخلدمة
املنتجات الطبية 

واللقاحات 
والتكنولوجيات

احلفظ  والوصول إىل سلسلة التبيد

املنتجات الطبية 
واللقاحات 

والتكنولوجيات

 إعطاء اللقاح

التكلفة عىل املتلقيالتمويل
السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

منظمة الصحة العاملية 55
)2008(

الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمةفييت نام

منظمة الصحة العاملية 56
)2008(

الوصول إىل العامل الصحي املدربتقديم اخلدمةيف مجيع أنحاء العامل
الروابط مع خدمات األمومة والقطاع تقديم اخلدمة

اخلاص
املنتجات الطبية 

واللقاحات 
والتكنولوجيات

نظم املشرتيات والتوريد والتوزيع

منظمة الصحة العاملية 57
)2011(

إقليم غرب املحيط 
اهلادي

الوصول إىل العامل الصحي املدربتقديم اخلدمة
الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمة

نظم املشرتيات والتوريد والتوزيعنظم املعلومات الصحية
األموال املخصصة للبامج املعنية بإعطاء التمويل

جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد 
البائي

ويليس وآخرون58
 Willis et al. )2010(

الواليات املتحدة 
األمريكية

مكان تقديم اخلدمةتقديم اخلدمة
السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة

وود وآخرون59
 Wood et al. 

)2008(

مراقبة األداء والعدالة ونطاق املتابعةنظم املعلومات الصحيةأسرتاليا

يوسف وآخرون60
 Yusuf et al. )1999(

الواليات املتحدة 
األمريكية

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة
الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمة

زنغ وآخرون61
 Zeng et al. )1999(

مكان تقديم اخلدمةتقديم اخلدمةالصني

زهاو وآخرون62
 Zhao et al. )2011(

الواليات املتحدة 
األمريكية

السياسات والدالئل اإلرشاديةاحلوكمة والقيادة
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الفئات الفرعية للنظام الصحي التي تم الفئةاملكاناملؤلف األول )السنة(
تناوهلا 

زهو وآخرون63
 Zhou et al. )2008(

التكلفة عىل املتلقيالتمويلالصني

زهو وآخرون64
 Zhou et al. )2009(

الطلب عىل التمنيعتقديم اخلدمةالصني
الوصول إىل العامل الصحي املدربتقديم اخلدمة

سجالت التلقيحنظم املعلومات الصحية
زوال وآخرون65

 Zola et al. )1997(
الواليات املتحدة 

األمريكية
املعارف واملواقف والتدريبالقوى العاملة الصحية

3. 4 أنواع الدراسات املوجودة ومالحظات حول جودة  البيِّنات

كانت البحوث املدرجة يف هذه املراجعة، وجمموعها 65 بحثًا، من أنواع خمتلفة. فمن بني املقاالت الـ 48 املنشورة، 
كانت أنواع الدراسات األكثر شيوعًا هي املسوحات )العدد n = 24(، واملراجعات ) العدد n = 7(. وكانت هناك أيضًا 
ست دراسات أترابية ومخس دراسات نوعية، وثالث دراسات تدخلية، ودراسة حتليلية واحدة للمردود )الفعالية لقاء 
التكاليف(، ودراسة واحدة لتجربة معشاة مضبطة بالشواهد، وتقرير وبائي واحد. ومن بني املؤلفات غري الرسمية 
)العدد n = 17(، كانت البحوث أساسًا عبارة عن تقارير )العدد n = 11( ووقائع حللقات عملية / ومؤمترات )العدد 

n = 4(. وكان هناك أيضًا تقييم واحد ودليل ميداين تنفيذي واحد.

وأظهرت تقييامت اجلودة تباينًا واسعًا، كام هو شائع يف الدراسات املعنية بتنفيذ اخلدمات الصحية. وقد ارتبط معظم 
أوجه القصور بتصميم الدراسة وبتحليل البيانات. ومن بني 24 مسحًا شملتها هذه املراجعة، تم يف ثامنية مسوحات 
ويف  الذايت.  التبليغ  أو  التذكر  يف  حتيز  حدوث  احتامل  مع  ذاتيًا،  تستكمل  التي  االستبيانات  خالل  من  البيانات  مجع 
التجربة الوحيدة املعشاة املضبطة بالشواهد، مل يقدم وصف ألسلوب التوزيع العشوائي للقرى وإخفاء التخصيص. 
ومل يتم يف العديد من الدراسات الكمية )العدد n = 6( تضبيط لعوامل االلتباس يف حتليل البيانات، مع احتامل حدوث 
ات والعقبات. وتأيت معظم  البيِّنات من الدراسات التي أجريت يف  تقليل أو مبالغة يف تقدير املامرسة، ومناقشة امليسِّ
مواقع حمددة، والتي حتتاج إىل اإلشارة إليها عند النظر يف تعميم النتائج التي تم التوصل إليها. وبالنسبة للدراسات 

النوعية، فنادرًا ما كانت جترى مناقشة حول كيف يمكن للتباين داخل العينة قيد الدراسة التأثري عىل النتائج.

إدراج  تم  بالتفصيل كيف  البيانات، ومل ترشح دراستان  الرسمية، مل تصف ثالث دراسات حتليل  املؤلفات غري  ويف 
املشاركني يف الدراسة. ويف معظم الدراسات، مل تكن هناك بينات كافية لدعم احلجج أو االستنتاجات التي توصلت 
الدراسات إليها. وكان أكب قصور تم التعرف عليه عب العديد من الدراسات التي أبلغت عن جمموعة من املامرسات، 

هو عدم قدرهتا عىل أن تنسب اإلسهام النسبي لكل ممارسة جتاه حتسني التغطية.

وقد قمنا بفحص إمكانية تطبيق اجلمع بني الدراسات وتطبيق معايري تصنيف التوصيات، والتطوير والتقييم لعرض 
التوصيات يف الشكل الشائع االستخدام للدالئل اإلرشادية املعنية بتدخالت حمددة. ودرسنا أيضًا استخدام أساليب 
تطبيق هذه  باإلمكان  يكن  مل  أنه  إال   .)12  ( املنهجية  املراجعات  من  املستمدة  النوعية  البيانات  بني  للجمع  كوكرين 
التقنيات إال عىل جمموعة فرعية صغرية من مراجعتنا، وهي املجموعة املعروضة يف املرفق 5، للمامرسات اهلامة. ويشري 
التنوع الكبري يف أوصاف التنفيذ التي وجدناها إىل أن مثل هذه األساليب التي تتبع جلمع البينات ستحد عىل نحو غري 
جمٍد من قدرتنا عىل استخالص توصيات هادفة، استنادًا إىل املامرسات التي رأي اخلباء أهنا من املرجح أن تكون فعالة.

وعند النظر يف جمموعة الدراسات التي تم العثور عليها، من الرضوري أيضًا أن نذكر بعض أوجه القصور؛ فقد اقترص 
استعراضنا عىل املنشورات باللغة اإلنجليزية واقترص بحثنا يف املؤلفات غري الرسمية عىل البحث عىل االنرتنت ومن 
خالل االتصاالت مع املؤلفني. وبرغم هذا التنبيه، فإن إثارة النقاش مع آراء اخلباء )كام هو موضح يف قسم "الطريقة"( 
يشري إىل أننا قد غطينا أهم املصادر املحتملة للبينات اخلاصة بالتنفيذ، بام يف ذلك الدراسات الصينية، وهي األنسب 

لتوفري املعلومات يف قاعدة  البيِّنات.
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ن التغطية بجرعة الوالدة من لقاح  4 . املامرسات التي حتسِّ
التهاب الكبد البائي 

يتم عرض النتائج بالتواؤم مع فئات النظام الصحي ملنظمة الصحة العاملية املستخدمة يف حتليل البيانات )انظر القسم 
2(، حيث يتم الُتعامل مع املامرسات املعنية باملعارف واملواقف املجتمعية بصورة منفصلة عن القضايا األخرى املتعلقة 
ات إذا كانت ذات صلة، مع الرتكيز بشكل رئييس  بتقديم اخلدمات. ويتم حتت كل فئة، عرض نتائج العقبات أو امليسِّ
عىل تلك املامرسات التي يتبني أهنا تؤدي إىل حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي. ويتم تضمني 
نسب االحتامالت أو التغريات املقاسة يف التغطية للجرعة املعطاة عند الوالدة، حيثام كانت متاحة، لكن فقط بغرض 
توفري مؤرش عام إىل األمهية النسبية ملامرسة بعينها. وينبغي أن يعامل العديد من تقديرات التأثري بحذر كام هو مالحظ 
هنا، ويف املرافق. ويف املواضع التي يتم فيها استمداد األحكام من رأي اخلباء، فإنه يشار إىل ذلك من خالل املراجع. 
وحترص هذه النتائج قائمة املامرسات املفيدة جلميع املواقع، وكذلك اخليارات التي يمكن مراعاهتا يف احلاالت اخلاصة 

)ويف املواضع التي تكون املامرسات غري مفيدة عامليًا، فإنه يشار إىل ذلك يف وصف املامرسة(.

وكام ذكر يف قسم 'الطريقة'، مل يتم تصنيف مجيع الدراسات من حيث جودة  البيِّنات. ومن تلك الدراسات التي تم 
 .)5 املرفق  )انظر  االنخفاض  بالغة  أو  باستثناء دراسة واحدة )46(، ذات جودة منخفضة  تصنيفها، كانت مجيعها، 
املتاحة، التزال هناك معلومات كافية للتوصية ببعض املامرسات اهلامة لتحسني  البيِّنات  القيود املوجودة يف   وبرغم 
التغطية بجرعة التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب عند الوالدة: ويتم إبراز هذه املامرسات بحروف سوداء داكنة 

يف النص املوجود أدناه.

4. 1 ترتيبات تقديم اخلدمة

4. 1. 1 زيادة فرص الحصول عىل خدمات الرعاية املاهرة وقت الوالدة

أظهرت سبع دراسات وجود ارتباط بني الوالدة خارج املرافق الصحية )الوالدات املنزلية( وانخفاض التغطية بجرعة 
املدربني عقبة  العاملني الصحيني  القدرة عىل الوصول إىل  البائي، حيث يشكل عدم  الكبد  التهاب  الوالدة من لقاح 
الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة  بجرعة  التغطية  أن  واحد  مسح  أظهر  الصني،  ويف  اإلطار)18-13(.  هذا  يف  هامة 
البائي يف الوقت املناسب بلغت 13٪ فقط يف الوالدات املنزلية مقارنًة بـ 49٪ يف الوالدات التي تتم يف مستشفيات 
البلدة، و 54٪ يف املستشفيات األعىل مستوى، و59٪ يف العيادات اخلاصة )14(؛ ويف مسح موسع آخر أجري عب 
31 حمافظة، تبني أن التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب بلغت 31٪ يف الوالدات 
املنزلية مقارنًة بـ 78٪ يف الوالدات التي تتم يف مستشفيات البلدة و 85 ٪ يف الوالدات بمستشفيات املقاطعة )15(. 
الريفية  3.5٪ مقارنًة  التغطية  التغطية يف والية تاميل نادو، باهلند، حيث بلغت  وأبرزت صعوبات االنتقال تفاوت 
بنسبة 11٪ يف املناطق احلرضية )19(. وقد ُذكر أن الوالدات املنزلية متثل واحدا من األسباب املهمة النخفاض التغطية 
)52٪( بجرعة لقاح التهاب الكبد البائي التي تعطى يف غضون سبعة أيام من الوالدة يف كمبوديا )20(. ففي لومبوك، 
بإندونيسيا، حيث جترى أكثر من 90٪ من الوالدات يف املنازل، مل ترشف املمرضات أو القابالت القادرات عىل إعطاء 

التلقيح سوى عىل 5٪ فقط من تلك الوالدات )21(.

التي حتظى  املرافق الصحية  الوالدات، مع أفضلية ذلك يف  املهارة عىل  العاملني الصحيني ذوي  ومتثل زيادة إرشاف 
بدعم  جيد، عنرصا هاما من عنارص حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي )22، 23(، والتي 
البائي  الكبد  التهاب  لقاح  الوالدة من  مبادرات أوسع إلنقاذ حياة األمهات والولدان )24( وإدماج جرعة  تتطلب 

ضمن خدمات رعاية األمهات والولدان، كام هو مبني أدناه.



ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي 23

4. 1. 2 إدماج جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البايئ ضمن خدمات رعاية األمهات والولدان يف 
املرافق الصحية

لقد ثبتت جدوى توفري جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف إطار التدبري العالجي حلاالت الوالدة يف املرافق 
ومجهورية   ،)28( وعامن   ،)27( املتحدة  والواليات   ،)26( تايوان(  )مقاطعة  الصني  مثل  متباينة  أماكن  يف  الصحية 
جزر مارشال، وواليات ميكرونيزيا املوحدة )29(. وتم توثيق عدد من املامرسات املحددة التي تدعم ذلك يف قاعدة  

البيِّنات والتي جتري مناقشتها أدناه.

فقد تبني، يف أربع دراسات، أن السياسات املحلية للمرافق الصحية التي تعنيِّ توقيت جرعة الوالدة من لقاح التهاب 
الكبد البائي تعمل عىل حتسني التغطية. ففي إطار تركيز اجلهود عىل حتسني إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد 
أكثر  البائي  الكبد  التهاب  بلقاح  التلقيح  نسخة من سياسة  لدهيا  التي  املستشفيات  كانت  الفلبني،  البائي يف مجهورية 
احتامال، بمقدار 4.7 مرة )فاصل الثقة CI 18- 1.2( لبلوغ نسبة تغطية تفوق 50٪ باجلرعة التي تعطى عند الوالدة 
)30(. ومل تشمل هذه الدراسة تضبيطا بالشواهد لبيان عوامل االلتباس، مما يعني أن تقديرها حلجم التأثري قد يكون 
ارتباط  املتحدة  الواليات  يف  مؤخرًا  أجريت  التي  الدراسات  أظهرت  كام  عليه.  هو  مما  أقل  أنه  أو  فيه  مبالغا  تقديرًا 
 P <( السياسات املحلية عىل نحو كبري بارتفاع نسبة التغطية؛ 87٪ مقارنًة بنسبة 38٪ يف حالة عدم وجود سياسات
0.001( يف موقع واحد )31(، و41٪ مقارنًة مع 15٪ يف موقع آخر )32(، يف حني أظهرت دراسة سابقة أجريت يف 
أسرتاليا ارتباطًا يمكن مقارنته يف هذا اإلطار، بالتوصيات التي تصدرها املستشفيات، 93٪ مقارنًة مع ٪77 )33(. 
ومع ذلك، تم إجراء الدراسة االسرتالية يف مستشفيني اثنني فقط من املستشفيات الواقعة يف املناطق احلرضية ومل جير 

اختبار الداللة اإلحصائية حول االختالفات يف التغطية بني املستشفيني.

ومعروف أن األوامر املستديمة بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف غرفة الوالدة أو يف جناح الرعاية 
التالية للوالدة تسهم، عىل نحو فعال، يف حتسني التغطية. ففي دراسة الفلبني املذكورة أعاله، كانت املستشفيات التي 
لدهيا أوامر مستديمة بذلك أكثر احتامال بمقدار 4.8 مرة )فاصل الثقة CI 18.1- 1.3( لبلوغ نسبة تغطية تفوق ٪50، 
مع مراعاة احلذر يف تفسري مقدار هذا األثر، نظرًا للقيود املشار إليها أعاله. ويف تدخل لتحسني اجلودة يف الواليات 
املتحدة األمريكية، ارتفعت نسبة التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي من 73٪ إىل 84٪ بعد تنفيذ 
أمر موجه لقسم احلضانات يطلب من األطباء إعطاء جرعة من لقاح التهاب الكبد البائي عند الوالدة، إال إذا كانوا 
يفضلون "عدم االنصياع لألمر" )34(. وقد حتققت مكاسب مماثلة يف أسرتاليا )33(. وساعدت الدالئل اإلرشادية 
باملرافق الصحية التي تفرض إعطاء جرعة من لقاح التهاب الكبد البائي عند الوالدة "يف غضون 24 ساعة بعد الوالدة 
" بدالً من إعطائها "قبل اخلروج من املرفق الصحي"، عىل حتسني إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب يف 
مستشفى واحد يف بابوا غينيا اجلديدة )35(. وينبغي احلذر يف تفسري حجم هذا التأثري، حيث مل تتضمن هذه الدراسات 

تضبيطا كامال بالشواهد لبيان عوامل االلتباس.

ومن املهم ضامن إتاحة لقاح التهاب الكبد البائي يف غرفة الوالدة أو يف جناح الرعاية التالية للوالدة إلعطاء لقاح التهاب 
الكبد البائي يف الوقت املناسب. ففي تونغا، كان هذا العنرص واحدا من العنارصاملسهمة يف زيادة التغطية بجرعة الوالدة 
من لقاح التهاب الكبد البائي )36(، وبمراجعة املستشفيات يف بابوا غينيا اجلديدة، تبني أن عدم توافر اللقاح إلعطاء 
جرعة منه عند الوالدة يف غرفة الوالدة كان العقبة األكثر شيوعًا أمام التلقيح ضد التهاب الكبد البائي )35(. وأشار 
اخلباء إىل أن عدم وجود مرافق حفظ باردة، يسهم يف انخفاض نسبة التغطية يف إقليم غرب املحيط اهلادئ )13، 37(، 
والحظوا فعالية حفظ اللقاحات يف غرف الوالدة يف املستشفيات العامة يف فييت نام )20(، وأيدوا استخدام ناقالت 
اللقاح للمساعدة يف ذلك )3، 35(. وحيث يمكن حفظ لقاح التهاب الكبد البائي خارج الرتتيبات املعيارية لسلسلة 
التي ختضع  احلرارية  السلسلة  باسم  يعرف اآلن  ما  إمكانية الستخدامه دون تبيد، يف  فإن هناك  التبيد )38، 39( 

للسيطرة، يف املرافق الصحية املوجودة يف املناطق الطرفية.

وتؤكد الدراسات يف فييت نام ذلك؛حيث أظهرت دراسة شملت أربعة مناطق، زيادة يف التغطية )من 45٪ إىل ٪73( 
الرتتيبات  الوالدة خارج  عند  تعطى  التي  البائي  الكبد  التهاب  لقاح  فيها حفظ جرعات  تم  التي  الصحية  املراكز  يف 
املعيارية لسلسلة التبيد، بام يوازي املكاسب التي تتحقق يف املستشفيات )40(. وارتبط حفظ القوارير املحتوية عىل 
جرعة وحيدة من لقاح التهاب الكبد البائي خارج الرتتيبات املعيارية لسلسلة التبيد يف املراكز الصحية املجتمعية ملدة 
البائي يف  تصل إىل أربعة أسابيع )41( بزيادة نسبة التغطية )45٪ إىل 89٪( بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد 
غضون 72 ساعة )37، 41(.ومع ذلك، ينبغي اإلشارة إىل أن دراستني من هذه الدراسات مل تقدما التفاصيل الكافية 
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تنام  فييت  يف  أجري  آخر  حتليل  وأكد   .)37،40( التأثري  هبذا  املتعلقة  التقديرات  هذه  متامًا  تؤيد  التي  الطرق  حول 
)42( جدوى حفظ لقاح التهاب الكبد البائي خارج الرتتيبات املعيارية لسلسلة التبيد يف املرافق الصحية املوجودة يف 
املناطق الطرفية. غري أنه تبني أن هذا وحده مل يرتافق مع زيادة التغطية إال إذا روعي وجود ترتيبات أخرى )عىل سبيل 
املثال، زيادة أعداد القائمني بالتلقيح(. وتشهد األقسام التالية مزيدا من املناقشة حول هذه العوامل، وإمكانية وصول 

لقاح التهاب الكبد البائي الذي يتم حفظه يف سلسلة حرارية ختضع للسيطرة إىل املواليد يف املنازل.

ويعد التحديد الواضح للمسؤول عن إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي، بمن يف ذلك مقدمو الرعاية الصحية لألمهات، 
القابالت  إيالء  عدم  أن  اخلباء  بعض  ويرى  املؤلفات.  بعض  يف  نقاشه  جيري  ما  بحسب  املسهمة،  العوامل  أحد 
النتائج املستمدة من  التغطية )13(، مؤكدين عىل  البائي يشكل عقبة أمام زيادة  الكبد  التهاب  مسؤولية إعطاء لقاح 
مواقع املشاهدات يف إندونيسيا )21( ويف فييت نام، حيث ارتبط قرص مسؤولية إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي عىل 
ممرضات الصحة العمومية بانخفاض نسبة التغطية بلقاح التهاب الكبد البائي )42(. ويف تونغا، تفوق إعطاء لقاح 
التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب بكثري عىل التلقيح بعصيات كامليت غريان )يب يس جي BCG( )والذي يعطى 
أيضًا عند الوالدة( وذلك عندما تم تفويض العاملني يف غرفة الوالدة بإعطاء لقاح التهاب الكبد البائي )36(. ومع 
األمهية الواضحة لوجود قابالت قادرات عىل إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي، فإن ختصيص أحد موظفي الصحة 
العمومية للقيام بالتنسيق والتيسري يف هذا الصدد هو أمر أيضا جدير باالهتامم؛ وقد ساعد تعيني ممرضة تقوم بإعطاء 
عند  املناسب  الوقت  يف  تعطى  التي  البائي  الكبد  التهاب  لقاح  بجرعة  التغطية  زيادة  عىل  البائي  الكبد  التهاب  لقاح 
الوالدة، من أقل من 40٪ إىل أكثر من 80٪ يف أحد املستشفييات يف بابوا غينيا اجلديدة )35(، وتقوم ممرضات الصحة 
الولدان يف عامن )28(، وساعد وجود ممرضة خمصصة  لتلقيح  يوميًا  للوالدة  التالية  الرعاية  بزيارة أجنحة  العمومية 
املوحدة  ميكرونيزيا  واليات  يف  التغطية  زيادة  عىل  البائي  الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة  جرعة  إعطاء  محلة  لتنسيق 
)43(. ويف مجيع هذه الدراسات، مل ختضع عوامل االلتباس للتضبيط الصارم بالشواهد، ومن املرجح أن يكون تعيني 

املوظفني جمرد واحد من جمموعة العوامل املسهمة يف حتسني التغطية.

كام أن إدراج إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف إطار الرعاية األساسية للولدان، واحلرص عىل أال 
يتعارض ذلك مع التدخالت العاجلة، هو من األمور الرضورية لضامن تقديم جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد 
البائي عىل نحو مناسب )3(، وينبغي مراعاة أال يكون إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي سابقًا لوسائل الرعاية املبكرة 
األخرى، مثل اإلنعاش، أواحلفاظ عىل دفء الولدان، أوالبدء يف اإلرضاع الطبيعي من الثدي. ففي إطار التدخالت 
التهاب  التغطية بجرعة الوالدة من لقاح  الفلبني لتحسني  التي أجريت يف املستشفيات واملراكز الصحية يف  الناجحة 
لقاح  من  الوالدة  جرعة  إعطاء  حيدد  للولدان  األساسية  للرعاية  بروتوكوالً  املرافق  أحد  وضع   ،)30( البائي  الكبد 

التهاب الكبد البائي بعد أول رضاعة طبيعية كاملة من الثدي )44(.

ويعد تنسيق التخطيط بني العاملني يف جمال التمنيع والعاملني يف جمال صحة األمومة يف املرافق الصحية ويف املناطق أمرًا 
بالغ األمهية يف إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، وذلك يف رأي اخلباء يف فييت نام )22(، مع وجود 
توصيف داعم للتعاون بني برامج التمنيع، وإدارة صحة األمومة )20، 42(، وذلك برغم عدم وجود دراسات لقياس 
اهلام يف  الدور  والفلبني  اجلديدة  بابوا غينيا  التغطية يف  بتحسني  التجارب اخلاصة  التأثري. وقد أظهرت بوضوح  هذا 
احلفاظ عىل التغطية من خالل التقييامت املنظمة للمرافق الصحية، وحل املشاكل املحلية، والتوعية، فضاًل عن املتابعة 

املتكررة )30، 35(.

4. 1. 3 الروابط بني التمنيع والخدمات الصحية يف القطاع الخاص

قدمت دراستان نتائج حول العقبات املتعلقة بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي التي تقدمها اخلدمات 
الصحية يف القطاع اخلاص. ففي فييت نام، كانت نسبة التغطية بجرعة لقاح التهاب الكبد البائي املقدمة يف غضون 
التي  املقاطعة  اختبار إحصائي(، هي األدنى يف  الدراسة إجراء أي  الوالدة، وقدرها 47٪ )مل توضح  72 ساعة من 
الصحية  املرافق  بني  الروابط  ضعف  إىل  هذا  ويعزى  اخلاص.  القطاع  مرافق  يف  الوالدات  من  نسبة  أعىل  فيها  جترى 
اخلاصة والبنامج الوطني املوسع للتمنيع )42(. هذا عىل الرغم من عدم تقديم  بينات صارمة لدعم هذا االستنتاج. 
ويف التحليالت املتعددة املتغريات لنتائج مستخلصة من دراسة استقصائية أجريت عىل 41589 طفاًل يف الواليات 
لتلقي جرعة الوالدة من لقاح  املتحدة، كان األطفال الرضع اخلاضعون للرعاية يف مرافق القطاع العام أكثر احتامالً 
التهاب الكبد البائي بمقدار 1.3 مرة ) فاصل الثقة CI 1.2-1.5( باملقارنة مع الرضع الذين يتلقون الرعاية يف مرافق 

القطاع الصحي اخلاص )45(.
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4.1.4 الوصول إىل الرضع الذين ولدوا خارج املرافق الصحية

القائمة عىل املالحظة يف الصني، وإندونيسيا، وبابوا غينيا اجلديدة، والفلبني،  التدخلية والدراسات  التجارب  أثبتت 
وفييت نام، أنه عىل الرغم من صعوبه ذلك، فمن املمكن الوصول إىل الرضع الذين يكونون قد ولدوا خارج املرافق 
الدراسات(.  هذه  يف  املناسب  الوقت  حتديد  تباين  مالحظة  )مع  الوالدة  عند  التلقيح  جرعة  إلعطائهم  الصحية، 

وستعرض فيام ييل املامرسات الفعالة لتحقيق ذلك.

أكثر  تكون  املنزلية  الوالدة  بعد  املناسب  الوقت  يف  البائي  الكبد  التهاب  لقاح  إلعطاء  املنزلية  الزيارات  أن  تبني  فلقد 
فعالية من مطالبة األرس بجلب الولدان إىل املرافق الصحية، وذلك يف مجيع الدراسات التي قارنت هذه األوضاع. ويف 
جتربة معشاة مضبطة بالشواهد أجريت يف الصني، أظهرت دراستان اعتمدتا عىل العاملني يف املجال الصحي بالقرى 
الذين يزورون البيوت، حدوث زيادة أكب بكثري يف التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، من ٪11.3 
 CI الثقة  CI 74.2٪ - 61.5٪( ومن 6.8٪ )فاصل  الثقة  CI 15.2٪ - 7.3٪( إىل 67.8٪ )فاصل  الثقة  )فاصل 
5.9٪ - 4.1٪ ( إىل 77.3٪ )فاصل الثقة CI 83٪ - 71.5٪( عىل الرتتيب، باملقارنة باملجموعة التي اعتمدت عىل 
إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي يف عيادات البلدة، والتي شهدت زيادة أقل يف التغطية، فارتفعت من 8٪ )فاصل الثقة 
CI 11.2٪ - 4.7٪( إىل 57.9٪ )فاصل الثقة CI 65.4٪ - 50.3٪(.47،46 ويف املناطق احلرضية يف مانيال، كانت 
الزيارات املنزلية من قبل املوظفني يف املجتمعات املحلية جزءًا من برنامج مكثف شهد زيادة يف التغطية بإعطاء لقاح 
التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي من 17٪ إىل 86٪ للرضع الذين 
ولدوا يف املنازل )30، 48(. وهناك عدد من التحليالت يف فييت نام، التي شملت زيارات منزلية إلعطاء لقاح التهاب 
الكبد البائي، والتي شهدت مجيعها زيادة كبرية يف التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي لتتجاوز ٪80، 
حيث تم تضمني ذلك يف االسرتاتيجية )37، 39، 40، 42(. وباستثناء التجارب املعشاة املضبطة بالشواهد يف الصني، 
فإن عوامل االلتباس مل ختضع للتضبيط الصارم بالشواهد يف هذه الدراسات. وربام تكون عوامل أخرى، باإلضافة إىل 

الزيارات املنزلية،  قد أسهمت يف حتسني التغطية.

ويعد إدماج جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي مع الزيارات املنزلية لتقديم خدمات الرعاية األخرى التالية 
للوالدة هو البديل عن الزيارات املنزلية التي جترى خصيصا إلعطاء لقاح التهاب الكبد البائي والتي جرت مناقشتها 
أعاله. وقد تم بحث هذا اخليار لتقديم اخلدمات يف ثالث دراسات يف إندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة. ففي مراجعة 
كريايت Creati وزمالئه،تم وصف خمتلف مرشوعات إدماج إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي ضمن 
مخس  وبعد  املرشوعات،  أحد  ويف  القرى.  يف  القابالت  تقدمها  التي  للوالدة  التالية  الرعاية  خدمات  من  أكب  حزم 
التهاب  التغطية بجرعة الوالدة من لقاح  التنفيذ )مل تقدم الدراسة معلومات عن خط األساس(، بلغت  سنوات من 
الكبد البائي للرضع الذين ولدوا يف املنازل 39٪، وذلك يف غضون سبعة أيام من الوالدة )مع مالحظة سامح السياسة 
اإلندونيسية بأن يصل التوقيت املناسب إلعطاء جرعة لقاح التهاب الكبد البائي إىل سبعة أيام بعد الوالدة( )21(؛ ويف 
مبادرة سابقة، يف ثالث مقاطعات، تنوعت زيادة التغطية - يف لومبوك من 33٪ إىل 83٪، ويف ماتارام من 24٪ إىل 
51٪، ويف سومباوا من 3٪ إىل 90٪ )49(. ويف جتربة مماثلة جرت يف مقاطعة رشق-سيبيك، يف بابوا غينيا اجلديدة، 
بلغت تقديرات التغطية املحلية 74٪ للوالدات املنزلية باملقارنة بـ 93٪ للوالدات يف املراكز الصحية )50(. ويويص 
التالية للوالدة بأن  العامة  العاملية واليونيسيف بشأن الرعاية املجتمعية  الدليل اإلرشادي املشرتك بني منظمة الصحة 

جترى الزيارة املنزلية يف غضون 24 ساعة من الوالدة يف املنازل )51(.

للحمل،  الدقيقة  واملتابعة  التربيد،  لسلسلة  املعيارية  الرتتيبات  خارج  البائي  الكبد  التهاب  لقاح  حفظ  أيضًا  وكان 
الذين  الرضع  إىل  الوصول  يف  املسهمة  الرئيسية  العوامل  بني  من   ™  Uniject التعطل  الذايت  احلقن  نظام  واستخدام 
 ،OCC يولدون يف املنازل. وهناك مزيد من  النقاش حول استخدام احلفظ خارج الرتتيبات املعيارية لسلسلة التبيد
بام يف ذلك إتاحة حفظ لقاح التهاب الكبد البائي ملدة تصل إىل 30 يومًا خارج الرتتيبات املعيارية لسلسلة التبيد )3( 
متابعة  وحول  الطبية"،  "التكنولوجيات  بـ  اخلاص  اجلزء  يف  وذلك   ،Uniject التعطل  ذاتية  املحاقن  نظام  واستخدام 

احلمل يف اجلزء اخلاص بـ"نظم املعلومات الصحية".
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4. 2 اعتبارات خاصة بالقوى العاملة الصحية

4. 2. 1 معارف ومواقف مقدم الرعاية الصحية

يف  العاملني  ومواقف  معارف  أن  عىل  بينات  العاملية  الصحة  ملنظمة  التنفيذي  الدليل  وكذلك  دراسات  مخس  قدمت 
ات لتحسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد  املجال الصحي إما قد تشكل عقبات أو أن تعمل كميسِّ
البائي. وأفادت تقييامت أجريت ملستشفيات يف بابوا غينيا اجلديدة )3، 35( ويف مرافق صحية طرفية يف الصني )52( 
بأن املعارف غري الكافية بني العاملني شكلت عقبة أمام حتقيق أعىل تغطية بجرعة إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي يف 
تصورات ومواقف العاملني الصحيني متثل حمددات هامة الستعدادهم  الوقت املناسب عند الوالدة. وقد اتضح أن 
البائي، بام  التهاب الكبد  لتلقيح الولدان. ففي الواليات املتحدة، كانت مقاومة مقدم الرعاية الصحية إلعطاء لقاح 
يف ذلك تصوره بانخفاض املخاطر الصحية التي يتعرض هلا السكان، بمثابة عقبة أمام إعطاء جرعة الوالدة من لقاح 
التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب، وذلك يف الدراسات االستقصائية التي أجريت يف 296 حضانة باملستشفيات 
)53(، ويف عينة عشوائية مكونة من 773 مستشفى. ويف املسح األخري، بلغت التغطية بالتلقيح بجرعة الوالدة من 
لقاح التهاب الكبد البائي قبل اخلروج من املستشفى 38٪ يف املستشفيات التي أبلغت عن وجود مقاومة لدى األطباء 
إلعطاء لقاح التهاب الكبد البائي، مقارنًة بتغطية مقدارها 62٪ يف املستشفيات التي مل تكن فيها مقاومة من جانب 
األطباء لذلك )P < 0.05( )54(. وقد استندت النتائج املستخلصة من هذه الدراسة إىل البيانات املبلغ عنها بشكل 
شخيص، وبالتايل فهي عرضة للتحيز. ويف الواليات املتحدة األمريكية أيضًا، كان إيامن األطباء بأمهية جرعة الوالدة 
من لقاح التهاب الكبد البائي من املحددات ذات الداللة اإلحصائية الرتفاع التغطية )55(. وكان القلق الذي ينتاب 
القابلة من حرية اختاذ القرار لدى عمالئها يف خيارات إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي، عندما يرتافق مع نقص الوعي 
باألساس املنطقي لتوقيت لقاح التهاب الكبد البائي يف جتنب رساية العدوى يف الفرتة املحيطة بالوالدة، كان يمثل عقبة 
أمام إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، وذلك يف دراسة نوعية أجريت يف أسرتاليا )56(. وقد أفادت 
التقارير عن خماوف غري حمددة يف ما يتعلق بسالمة الولدان تنتاب القابالت يف املناطق الريفية يف إندونيسيا )لومبوك(، 
وختوفهن من تعرضهن للوم نتيجة لألحداث الضائرة التي قد يُتصور وقوعها جراء إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي، 

بأهنا كانت سببًا يف عرقلة إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي )21(.

4. 2. 2 مامرسات التدريب وتثقيف العاملني يف الرعاية الصحية وتأثريها

الوبائي  باألساس  التوعية  ارتبطت  بالفعالية،.حيث  تتسم   تدريبية  ممارسات  حول  دراسات  مخس  يف  بينات  وردت 
املنطقي إلعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، بزيادة نسبة التغطية. فالتجربة املعشاة املضبطة بالشواهد 
 ،OCC يف الصني، التي بحثت يف جدوى وفعالية اسرتاتيجيات حفظ اللقاح خارج الرتتيبات املعيارية لسلسلة التبيد
اكتشفت وجود عالقة بني تثقيف العاملني الصحيني يف البلدات، واألطباء والقابالت يف القرى، وحدوث انخفاض 
كبري يف املخاطر املتعلقة بإفادة اآلباء بعدم إبالغهم بأمهية إعطاء جرعة لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب عند 

الوالدة. وقد لوحظ ذلك أكثر ما يكون لدى أولئك الذين ولد أطفاهلم يف املستشفيات )46(. 

ويف تقييم ألثر التدريب عىل العاملني يف املرافق الصحية احلرضية وموظفي التوعية يف الفلبني، ارتفعت نسبة التغطية 
باجلرعة يف الوقت املناسب عند الوالدة من 19٪ قبل التدريب إىل 74٪ خالل الشهرين اللذين أعقبا تلقي التدريب. 
يف  ولدوا  الذين  الرضع  أما   ،٪86 إىل   ٪17 من  التغطية  نسبة  ارتفعت  املنازل،  يف  ولدوا  الذين  للرضع  وبالنسبة 
لطب  املامرسون  فيها  خضع  التي  املستشفيات  ويف   .٪75 إىل   ٪26 من  لدهيم  التغطية  نسبة  ارتفعت  فقد  العيادات، 
الولدان للتدريب كان احتامل حتقيق تغطية تزيد عىل 50٪ يف إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي أكببـ 
14.4 مرة عن ذي قبل )فاصل الثقة CI 87.9٪ - 3.1٪( . إذن، فأثر التدريب مذهل، عىل الرغم من مالحظة أن 
هذه الدراسة مل يكن فيها جمموعة شاهدة ومل يتم تضبيط مجيع عوامل االلتباس بالشواهد )30(. وأشار الباحثون يف 
بابوا غينيا اجلديدة إىل أمهية إدراج عنرص تثقيف العاملني كجزء من تقييم املستشفى، وربط ذلك نوعيًا بتغطية أفضل 
)35(. ويف كلتا هاتني احلالتني، غطى حمتوى التدريب املوثق األمراض النامجة عن االلتهاب الكبدي الوبائي وأمهية 
إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي يف وقت مبكر؛ و كيفية إدارة اللقاحات وسلسلة التبيد، وإعطاء لقاح التهاب الكبد 
البائي، بام يف ذلك  الكبد  التهاب  الشائعة حول إعطاء جرعة الوالدة من لقاح  البائي بشكل آمن، واملفاهيم اخلاطئة 

املوانع الزائفة املتعلقة باستعامل اللقاح. 
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وظهريف املؤلفات غري الرسمية، أن اإلرشاف عىل العاملني الصحيني وتدريبهم، بمن يف ذلك األطباء والقابالت يف 
التهاب  لقاح  تغطيتها إلعطاء جرعة  الصني يف حتسني  عللته  الذي  السبب  بمثابة  كان  تشينغهاي،  مقاطعة  القرى يف 
 ،52( 2005 البائي يف الوقت املناسب عند الوالدة؛ ارتفاعها من 40٪ يف عام 2004 إىل 70٪ يف هناية عام  الكبد 
57(. وأكدت خبات الفلبني اإلسهام احلاسم لإلرشاف الداعم واملتابعة احلثيثة لنتائج التدريب )48(. وكان دور 
اإلرشاف يف حتسني خدمات الرعاية الصحية األولية موضوع مراجعة منهجية حديثة لكوكرين )58(، حيث اكتشف 
أن تأثري ذلك كان متواضعا عىل ممارسات ومعارف العاملني الصحييني، وإن كان ذلك  قد تم عىل أساس دراسات 

جرى تصنيف جودة  البيِّنات املعروضة فيها عىل أهنا جودة منخفضة، إىل منخفضة جدًا.

4. 2. 3 تحويل املهام

كام ذكر أعاله، فإن البينات املتعلقة بتقديم اخلدمة لزيادة التغطية يف املرافق الصحية تتضمن تكليف العاملني يف غرفة 
الوالدة أو جناح الرعاية التالية للوالدة بمسؤوليات إعطاء اللقاحات. ويف رأي اخلباء، فإن هؤالء العاملني عادًة ما 
يقومون بإجراءات حقن أخرى عند الوالدة، األمر الذي جيعل التحويل الرسمي ملهامهم أمرا غري مطلوب )يعرف 
حتويل املهام بأنه حتويل املهام يف جمال الرعاية الصحية من مقدمي رعاية أكثر ختصصًا إىل مقدمي رعاية أقل ختصصًا(. 

وقد يعتب حتويل املهام واحدا من اخليارات للوصول إىل الرضع الذين يولدون يف املنازل. وقد اشتملت الدراسات 
الصحي  املجال  يف  العاملني  بعض  تدريب  عىل   )59( نام  وفييت   )46( والصني   ،)21( إندونيسيا  يف  أجريت  التي 
أجل  الدراسات، ومن  إحدى  احلقن. ويف  اللقاحات عن طريق  بإعطاء  قبل  من  يقوموا  مل  الذين  الطرفية  املناطق  يف 
الوصول إىل الوالدات املنزلية يف القرى النائية، تم تدريب العاملني الصحيني غري الرسميني )املعروفني باسم املتطوعني 
الصحيني يف القرى( عىل تقديم جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي. وقد حتقق الكثري من املكاسب يف التغطية 
لقاح  العاملني )50(. وكان إعطاء  الكوادر من  الصعبة بفضل هذه  البيئة  البائي يف تلك  الكبد  التهاب  لقاح  بإعطاء 
ات اهلامة. وقد  التهاب الكبد البائي باستخدام املحاقن النفاثة ذاتية التعطل Uniject )الذي سيناقش أدناه( أحد امليسِّ
أمجع اخلباء عىل أنه األداة الوحيدة املناسبة لالستخدام من قبل العاملني الصحيني املدربني من غري الرسميني )39، 
الرسميني )61(  الصحيني غري  العاملني  تأثري  دراسة حول  املكونة من 82  لكوكرين  املنهجية  املراجعة  وتبني   .)60
فائدهتم يف تعزيز اإلقبال عىل التمنيع وعىل خدمات الرعاية التالية للوالدة، مثل الرضاعة الطبيعية، باإلضافة إىل أنشطة 

الصحة املجتمعية األخرى.

الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة  بجرعة  املتعلقة  الطبية  والتكنولوجيات  املنتجات   3  .4
البائي

4. 3. 1 توزيع لقاح التهاب الكبد البايئ و نظم حفظه

التهاب  لقاح  من  الوالدة  جرعة  توافر  عدم  أن   )63  ،18( اثنان  وتقريران   )62  ،35  ،16( دراسات  ثالث  ذكرت 
الكبد البائي يعد عقبة أمام حتسني التغطية بإعطاء لقاح التهاب الكبد البائي، يف حني ذكر تقريران اثنان أن سوء تداول 
اللقاحات واملحاقن ذاتية التعطل كان السبب يف انخفاض التغطية بجرعة لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب 
عند الوالدة يف الصني )18،52(. وكام ذكر يف اجلزء اخلاص بـ "تقديم اخلدمات "، يكون حتسني إعطاء جرعة الوالدة 
من لقاح التهاب الكبد البائي عن طريق احلفظ املالئم للقاح يف أقرب موقع من مكان الوالدة بقدر اإلمكان، سواء يف 
إطار سلسلة التبيد باستخدام الثالجات، أو يف حامالت اللقاحات واحلفظ خارج الرتتيبات املعيارية لسلسلة التبيد 
OCC. وقد جتىل ذلك بوضوح من خالل املكاسب التي حتققت يف التغطية يف الدراسات التي أجريت يف فييت نام )40، 
42( والتجربة املعشاة املضبطة بالشواهد التي أجريت يف الصني )هناك مزيد من التفاصيل عنها أدناه( )46، 47(، 
ات الرضورية للتلقيح املنزيل، يف بابوا غينيا اجلديدة )50(. ويف مجيع هذه األماكن،  وقد ذكر ذلك أيضا، كأحد امليسِّ
ارتبط حفظ لقاح التهاب الكبد البائي خارج الرتتيبات املعيارية لسلسلة التبيد بتحقيق أفضل مكاسب للتغطية، حيث 
ال تزال الوالدات املنزلية شائعة احلدوث. وأظهرت أعامل أخرى، متت  خارج نطاق هذه املراجعة، سالمة ونجاعة 
 .)39 CTC(حفظ لقاح التهاب الكبد البائي خارج سلسلة التبيد املعيارية، يف إطار سلسلة حرارية ختضع للسيطرة
وبحسب رأي اخلباء بشأن املامرسات الفعالة للسلسلة احلرارية التي ختضع للسيطرة، فإن األمر يتطلب وجود راصد 
للحرارة يلصق عىل قارورة اللقاح )VVM( للكشف عن تعرضها للحرارة، وأال تبقى اللقاحات خارج ترتيبات سلسلة 
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نطاق  ذلك، وتوسيع  للتحقق من صحة  التجريبي حاليًا  العمل  )3(. وجيري  يومًا   30 تتجاوز  ملدة  املعيارية  التبيد 
إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي يف سلسلة حرارية ختضع للسيطرة )64(.

4. 3. 2 طرق إعطاء اللقاح

وهي  التعطل.  وذاتية  سلفًا  ومعبأة  مضغوطة  للحقن،  أداة  عن  عبارة   Uniject التعطل  الذايت  النفاث  احلقن  نظام 
أسهل يف االستخدام من اإلبر واملحاقن التقليدية )65(. وتدعم منظمة الصحة العاملية وغريها من املنظامت الدولية 
اإلندونيسية  البائي. وتقدم احلكومة  الكبد  التهاب  لقاح  بام يف ذلك  اللقاحات واألدوية،  استخدامها )66، 67( يف 
جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي عىل املستوى الوطني من خالل املحاقن النفاثة ذاتية التعطل. وقد بحثت 
الدراسات املذكورة أعاله يف استخدام هذه الوسيلة مع اقرتاهنا بحفظ اللقاح خارج الرتتيبات املعيارية لسلسلة التبيد 
وبابوا  وإندونيسيا،  الصني،  يف  وذلك  أعاله،  ذكر  كام  البائي،  الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة  جرعة  لتقديم   ،OCC
Uniject، عىل وجه  غينيا اجلديدة، وفييت نام. وقد أظهرت دراستان أن استخدام نظام املحاقن النفاثة ذاتية التعطل 
اخلصوص ، يعد خيارا يستحق االهتامم، يف ضوء ارتباطهًا الواضح بتحسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب 

الكبد البائي يف احلاالت التي تشيع فيها الوالدات املنزلية. 

وقد قارنت التجربة املعشاة املضبطة بالشواهد ، التي أجريت يف املقاطعات الريفية يف إقليم هونان يف الصني ، بني قارورة 
اللقاح وحيدة اجلرعة التي جيرى حفظها يف سلسلة التبيد وتعطى يف مستشفيات البلدات )املجموعة 1(، مع قارورة 
اللقاح ذات اجلرعة الوحيدة التي جيرى حفظها خارج الرتتيبات املعيارية لسلسلة التبيد. ويقوم العاملون الصحيون 
خارج  حفظها  جيرى  التي   Uniject التعطل  ذاتية  النفاثة  املحاقن  ومع   ،)2 )املجموعة  املنازل  يف  بإعطائها  بالقرى 
وباملقارنة   .)3 )املجموعة  املنازل  بإعطائها يف  بالقرية  الصحيون  العاملون  التبيد ويقوم  لسلسلة  املعيارية  الرتتيبات 
البائي يف الوقت املناسب  التهاب الكبد  التغطية بجرعة لقاح  التغطية يف بداية الدراسة، ارتفعت نسبة  مع مستويات 
عند الوالدة من 8٪ )فاصل الثقة CI 11.2٪ - 4.7٪( إىل 57.9٪ )فاصل الثقة CI 65.4٪ - 50.3٪( يف املجموعة 
1، ومن 11.3٪ )فاصل الثقة CI 15.2٪ - 7.3٪( إىل 67.8٪ )فاصل الثقة CI 74.2٪ - 61.5٪(يف املجموعة 
 3 املجموعة  يف   )٪71.5 - ٪83 CI الثقة  )فاصل   ٪77.3 إىل   )٪4.1 - ٪5.9 CI الثقة  )فاصل   ٪6.8 ومن   ،2
)P<0.05 لالختالفات يف التغطية بني املجموعات(. وتشري هذه البيانات إىل حدوث أعىل زيادة يف التغطية عند إعطاء 
جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي عن طريق املحاقن النفاثة ذاتية التعطل Uniject والتي جيرى حفظها خارج 
الرتتيبات املعيارية لسلسلة التربيد OCC(.47،46 وتقدم واحدة من الدراسات بينات إضافية تتعلق حرصيًا باستخدام 
نظام املحاقن النفاثة ذاتية التعطل Uniject يف إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، يف إندونيسيا. فبعد 
عامني من استخدام نظام املحاقن النفاثة ذاتية التعطل Uniject يف إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، 
ارتفعت نسبة التغطية باجلرعة يف غضون سبعة أيام من الوالدة من 68٪ إىل 80٪ يف مقاطعة غرب نوسا تينغارا، ومن 
0٪ إىل 86٪ يف يوجياكارتا، ومن 0٪ إىل 38٪ يف رشق جاوة )68(. ومل تفرق هذه الدراسة بني تأثري نظام املحاقن 
النفاثة ذاتية التعطل Uniject، وإسامهات املامرسات األخرى املتعلقة بإعطاء لقاح التهاب الكبد البائي األخرى جلرعة 

التهاب الكبد البائي عند الوالدة، التي تكون قد متت عىل نحو متزامن معها، وذلك عىل حتسني التغطية.

إن لقاح التهاب الكبد البائي األحادي التكافؤ يف شكل عبوة من جرعة وحيدة أو متعددة اجلرعات هو املطلوب  من 
أجل إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، حيث ال ينبغي إعطاء مزيج من اللقاحات عند الوالدة )1(. 
واحدة  دراسة  البائي يف  الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة  بتقديم جرعة  املتعلقة  واملامرسات  العقبات  تم وصف  وقد 
عام  يف  عقد  اهلادئ   املحيط  لغرب  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  للمكتب  اجتامع  جلسات  لوقائع  واحد  وتقرير 
2007. ففي إندونيسيا، وردت تقارير عن أن عدم الرغبة يف فتح قوارير لقاح التهاب الكبد البائي التي حتتوي الواحدة 
املخاوف  بسبب  الوالدة،  عند  الرضع  من  قليل  عدد  لتلقيح  البائي،  الكبد  التهاب  لقاح  من  جرعات   10 عىل  منها 
البائي )21(. وملواجهة مثل  الكبد  التهاب  الوالدة من لقاح  أمام إعطاء جرعة  العقبات  من اهلدر، قد شكل إحدى 
هذه التحديات، استخدمت قوارير وحيدة اجلرعة للقاح املستخدم عند الوالدة يف املستشفيات العامة يف فييت نام - 
وأفادت التقارير أن هذه املامرسة ساعدت عىل زيادة التغطية بجرعة لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب عند 
الوالدة يف املستشفيات )20(. ويشري بيان توافق آراء اخلباء إىل أن القارورة ذات اجلرعة الوحيدة هي األكثر مالءمة 
لالنتقال إلعطاء لقاح التهاب الكبد البائي يف املنازل )حيث يتم، يف العادة، الوصول إىل مولود واحد يف كل زيارة(، أو 

يف املواقع التي تكون معدالت املواليد فيها منخفضة )3، 48، 69(.
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4. 4 اعتبارات خاصة بنظم املعلومات الصحية فيام يتعلق بجرعة الوالدة من لقاح التهاب 
الكبد البائي

4. 4. 1 سجالت املواليد

سجالت  يف  التسجيل  أن  إىل  وتقريران،  واستقصائية،  نوعية  واحدة  ودراسة  واحد،  ومسح  بحوث،  أربعة  أشارت 
سكانية خمتلفة أمر رضوري لتقدير الفئة السكانية املستهدفة بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، وهذا أمر 
رضوري أيضًا ألغراض حتسني التغطية. ويوضح بيان توافق آراء اخلباء بصفة عامة، وكذلك أحد التقارير من الصني 
بصفة خاصة، عىل أن السكان املتنقلني واملهاجرين، الذين قد ال جيري تتبعهم عىل نحو جيد من قبل نظم املعلومات 
املحلية، يمثلون حتديًا أمام التلقيح بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي )18(. ويف دراسة أجريت يف مقاطعة 
تشجيانغ، بالصني، كان الرضع يف األرس التي تم تسجيلها لدى السلطات املحلية أكثر احتامالً بـ 2.7 مرة )فاصل الثقة 
)CI 1.8 – 4.1( لتلقي لقاح التهاب الكبد البائي مقارنًة بالرضع يف األرس املهاجرة الذين مل يتم تسجيلهم )70(. وقد 
ُذكر تسجيل النساء احلوامل كأحد العوامل التي أسهمت يف زيادة نسبة التغطية اإلمجالية )من 40٪ إىل 70٪( وزيادة 

نسبة تغطية الوالدة املنزلية )من 20٪ إىل 60٪(، بني عامي 2004 و 2005 يف مقاطعة تشينغهاي يف الصني )52(.

4. 4. 2 التبليغ بالوالدات ومتابعة الحمل 

أثبتت دراسة أجريت يف فييت نام، أن املتابعة الدقيقة حلاالت احلمل والوالدة، من قبل العاملني يف املجال الصحي يف 
القرى واملجتمعات املحلية، ساعدت عىل حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي. ففي منطقتني 
التي أعطيت يف  البائي  الكبد  التهاب  لقاح  الوالدة من  التغطية بجرعة  بلغت نسبة  فيهام،  متت متابعة حاالت احلمل 
غضون 72 ســــاعة، 97٪ و 90٪، مقارنًة بـ 87٪، 52٪، 45 ٪يف مناطق مل جتر فيها متابعة حلاالت احلمل )42(.إال 
أنه مل يتم فحص االختالفات يف التغطية ألغراض الداللة اإلحصائية، كام مل يتم تضبيط عوامل االلتباس بالشواهد يف 
هذه الدراسة. ونوهت ثالثة بحوث أجريت يف إندونيسيا بدور التبليغ بالوالدات يف حتسني التغطية للوالدات املنزلية. 
الفرتة بني عامي 1987  لومبوك يف  نفذ يف  الذي  البائي  الكبد  التهاب  لقاح  الوالدة من  التمنيع بجرعة  ويف مرشوع 
و 1991، تم استخدام نظم كتابية وشفهية للتبليغ بالوالدات، وذلك للتأكد من أن العاملني يف املجال الصحي قد 
قاموا بزيارة منازل الولدان بعد الوالدة مبارشًة إلعطاء لقاح التهاب الكبد البائي )21، 71(. كام قامت كوادر احلركة 
املعلومات  الوالدات، وكانت هذه  املعلومات حول  التقليديات، بتوصيل  القرى اإلندونيسية والقابالت  النسائية يف 
أخرى  آليات  القرية. وتطورت  إىل  األسبوعية  زياراهتم  البائي خالل  الكبد  التهاب  لقاح  بإعطاء  القائمني  إىل  تعطى 
أيضًا، مثل سعي القائمني بإعطاء لقاح التهاب الكبد البائي إىل البحث النشط عن الولدان، والتبليغات املبارشة عن 
املواليد إىل القائمني بإعطاء لقاح التهاب الكبد البائي من قبل املرشفات التقليديات عىل الوالدة )القابالت التقليديات( 
والقابالت و أفراد املجتمع املحيل. وبالرغم من عدم توفري أي بيانات عن خط األساس أو خط النهاية للتغطية بجرعة 
الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، فقد أبلغت الدراسة أن التغطية بجرعة الوالدة يف الفئة السكانية قيد الدراسة 
)التي أعطيت يف غضون سبعة أيام من تاريخ امليالد( بلغت 95٪ يف عام 1989 و 1991 )71(. ويف برنامج البداية 
مزة ترميزا لونيا  التقليديات بطاقات مرَّ الصحيحة الذي أجري )1990-1997( يف لومبوك، استخدمت القابالت 
إلعالم القابالت بالوالدات، األمر الذي دفعهن بعد ذلك لزيارة املنازل وإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد 

البائي )72(.

4. 4. 3 سجالت إعطاء لقاح التهاب الكبد البايئ، والرصد والتبليغ عن التغطية باللقاحات

قدمت ثالث دراسات  بيِّنات عىل أمهية إدراج جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف سجالت إعطاء لقاح 
التهاب الكبد البائي لتحسني التغطية بجرعة الوالدة. وقد شكلت صعوبات نقل سجالت إعطاء لقاح التهاب الكبد 
البائي إىل أطباء الرعاية األولية، يف الواليات املتحدة،  عقبة أمام إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي 
)53(. ويف مسح آخر، كان األطباء الذين تصوروا وجود صعوبة يف تتبع إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي أقل احتامالً 
إلعطاء التلقيح بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي )55(. ويف الصني، كان األطفال الذين ليس لدهيم دفرت 
البائي يف الوقت  التهاب الكبد  التلقيح بجرعة من لقاح  بـ 0.6 مرة لتلقي  التلقيحات أقل احتامالً  أو بطاقة تسجيل 
املناسب عند الوالدة )P > 0.0001( )14(. ويف واليات ميكرونيزيا املوحدة، اُعتب استخدام سجالت إعطاء لقاح 



ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي 30

التهاب الكبد البائي احلالية ونامذج التبليغ بإعطاء لقاح التهاب الكبد البائي عاماًل مسهاًم يف زيادة التغطية بالتلقيح ضد 
التهاب الكبد البائي )43(.

ويقدم بيان توافق آراء اخلباء التوجيهات بشأن إعداد تقارير التغطية. وعمل إقليم منظمة الصحة العاملية لغرب املحيط 
اهلادئ عىل حتسني الرصد الُقطري إلعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي من خالل النظم الوطنية، ومن 
خالل التحسينات التي تتم عىل  نموذج التبليغ املشرتك. ومن الرضوري أن حتدد هذه النامذج، بوضوح، توقيت إعطاء 
لقاح التهاب الكبد البائي، بالنسبة للوالدة، بحيث يكون يف غضون 24 ساعة، و/ أو ذكر تاريخ إعطاء لقاح التهاب 
معدل  ملعرفة  املصلية  املسوحات  بإجراء  أيضًا  العاملية  الصحة  منظمة  امليالد. وتويص  تاريخ  إىل  بالنسبة  البائي  الكبد 
هذه  وكانت  واملتابعة.  للرصد  وبرامج  أساس  خطوط  إلنشاء  مفيدة  كخيارات  البائي  الكبد  التهاب  فريوس  انتشار 
البائي )1،  الكبدي  االلتهاب  اهلادئ ملكافحة  املحيط  لغرب  اإلقليمية  اهلامة يف االسرتاتيجيات  العنارص  األمور من 

.)23

4. 5  تأثري متويل اللقاحات عىل تغطية جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي

هناك توثيق جيد للفعالية لقاء التكاليفة جلرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي أو إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي 
ضد التهاب الكبد البائي بصفة عامة )1(؛ لذا، فإننا نقدم هنا تلك الدراسات فقط التي توضح وجود صلة بني ترتيبات 

التمويل وحتسني التغطية.

4. 5. 1 متويل الربامج الخاصة بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البايئ 

ذكرت ثالثة بحوث، ودراسة أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية، وتقريران عن برامج التمنيع الصينية، أن املشاكل 
ذات الصلة بالتمويل تشكل عائقًا أمام حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي. و كانت العقبة 
يف الصني، ببساطة، هي عدم كفاية التمويل، وبخاصًة لألنشطة امليدانية )18، 52(. ويف الواليات املتحدة األمريكية، 
أفادت عينة من أجنحة احلضانة يف املستشفيات عدم إعطاء الولدان جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي بسبب 
الصعوبات يف احلصول عىل التعويض املادي من البامج العامة )53(. وتم، يف دراسة متعددة املواقع يف إندونيسيا، 
تقييم التكاليف اإلضافية ملختلف االسرتاتيجيات التي هتدف إىل توفري جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف 
املنازل ويف املرافق النائية. وتبني أن تكاليف تقديم اخلدمة تكون أعىل عندما يضطر العاملون يف املجتمع املحيل للسفر 
إلحضار اللقاحات، وتكون أقل عندما يتم حفظ اللقاحات يف أقرب نقطة ممكنة للمناطق النائية )42(. ويعد نظام 
املحاقن النفاثة ذاتية التعطل Uniject األكثر تكلفة من الوسائل األخرى؛ إال أن دراسة  أجريت يف إندونيسيا أشارت 
إىل فعاليته من حيث التكاليف عندما يكون البديل هو القارورة املتعددة اجلرعات، بمعدل فاقد 33٪ )68(. وهناك 
القليل من  البيِّنات، يف الوقت احلارض،  التي تقدم تفاصيل بشأن اآلثار املادية املرتتبة عىل حتقيق أقىص قدر من التغطية، 

سواء يف مراجعتنا املنهجية أو يف  بيان توافق آراء اخلباء.

4. 5. 2 تقليل التكاليف عىل األرس 

متت اإلشارة إىل الرسوم الذي يدفعها املستخدم للحصول عىل جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي كسبب 
النخفاض التغطية يف الصني، وذلك يف دراسة أجريت قبل إلغاء الرسوم املستحقة عىل املستخدم )62(. وقد ارتبط 
تصور أطباء  األطفال بشأن زيادة التكاليف، بام يف ذلك انخفاض خيارات التعويض املادي من التأمني، ارتباطًا كبريًا 
بانخفاض جرعة لقاح التهاب الكبد البائي عند الوالدة يف الواليات املتحدة األمريكية )55(. مع ذلك، كان معدل 
التحليالت  يف  وليس  املتغريين  ذات  التحليالت  يف  العالقة  اختبار  فقط  وتم  منخفضًا،  الدراسة  هذه  يف  االستجابة 
املتعددة املتغريات. وذكرت أربعة بحوث أن إلغاء أو خفض الرسوم املستحقة عىل املستخدم جلرعة الوالدة من لقاح 
التهاب الكبد البائي قد ساعد عىل حتسني التغطية بجرعة الوالدة من هذا  اللقاح. ويف الصني، زادت التغطية بجرعة 
الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب إىل 76٪ يف عام 2002، وذلك مع خفض الرسوم املستحقة 
ه  به كعامل مسهم يف زيادة التغطية )57(. وعندما تم توفري التلقيح بدون  عىل املستخدم إىل النصف، األمر الذي ُنوِّ
البائي يف الوقت  التهاب الكبد  التغطية بجرعة لقاح  رسوم جلميع املواليد اجلدد يف مقاطعات حمددة، ارتفع متوسط 
املناسب عند الوالدة أيضًا )من 47٪ إىل 89٪ يف مستشفيات البلدات ومن 61٪ إىل ما بني 90٪ و 97٪ يف مستشفيات 
مدن املقاطعات( وذلك يف الفرتة بني 1999/1998 و 2005 )14(. وعندما أعطيت جرعة الوالدة من لقاح التهاب 
– من  البائي باملجان الحقًا جلميع الرضع يف مجيع أنحاء الصني، تبني أن التغطية قد زادت يف املناطق الريفية  الكبد 
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معدل يرتاوح بني 18٪ و 50٪ يف الفرتة 1993-1994 إىل معدل يرتاوح بني 84٪ و 97٪ بعد عام 2005 )مل تتوفر 
السنوات بالتحديد( )73(. ويف مجهورية كوريا، يعزى ارتفاع التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف 
عام 2007، والتي بلغت 95٪ لدى الولدان الذين تلقوا التلقيح قبل خروجهم من املستشفى، جزئيا ،إىل حقيقة أن 

إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي كان قد متت تغطيته بموجب قانون التأمني الوطني منذ عام 2002 )20(.

4. 6 معاجلة خماوف املجتمع املحيل أو نقص املعرفة بشأن جرعة الوالدة من لقاح التهاب 
الكبد البائي

4. 6. 1 تأثري معارف ومامرسات األرسة عىل التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البايئ

أبرزت مخس دراسات، ضمن املراجعة التي أجريناها، أمهية معارف، وعادات، ومواقف األرسة، التي يمكن أن حتدد 
التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي. ففي تقرير من إندونيسيا، وكذلك مسح أجري عىل 3390 من 
اآلباء أو أولياء األمور يف أربع مقاطعات يف الصني،ُ ذِكَر أن قلة وعي الوالدين بجرعة لقاح التهاب الكبد البائي وأمهيتها 
عند الوالدة كانت السبب يف انخفاض نسبة التغطية واإلقبال عىل لقاح التهاب الكبد البائي )14(. ويف حتليل متعدد 
املتغريات للنتائج املستخلصة من املسح، تبني أن األطفال الذين ال يعرف آباؤهم أن لقاح التهاب الكبد البائي ينبغي 
إعطاؤه يف غضون 24 ساعة من الوالدة كان احتامل تلقيهم اللقاح أقل بمقدار 0.62 مرة، مقارنًة باألطفال الذين كان 
آباؤهم يعرفون ذلك )P > 0.01(. وأفادت أيضًا ثالثة بحوث أن تصور الوالدين بعدم احلاجة إىل إعطاء جرعة الوالدة 
من لقاح التهاب الكبد البائي مثَّل عقبة أمام تلقي هذه اجلرعة عند امليالد )42، 74، 75(. ويف الصني، هييئ الدخل 
املرتفع والتعليم العايل األرس وجيعلها تنزع إىل إعطاء إطفاهلا جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي. ففي مقاطعة 
 2.9CI ،0.05<P تشجيانغ كان احتامل تلقيح الرضع يف األرس ذات الدخل املرتفع أعىل بمقدار 2.3 مرة )فاصل الثقة
– 1.3( مقارنة بالرضع يف األرس ذات الدخل املنخفض. وباملثل، فإن الرضع الذين حصلت أمهاهتم عىل تعليم جامعي 
باملقارنة مع   )0.05<P التلقيح أكثر بمقدار 2.8 مرة )1،1 - 7،3،  أو مستوى أعىل من ذلك، كان احتامل تلقيهم 
الرضع الذين حصلت أمهاهتم عىل تعليم يف املدارس املتوسطة )70(. وتم اكتشاف اجتاه معاكس لذلك يف إرسائيل 

والواليات املتحدة، وربام كان ذلك راجعا ألسباب خمتلفة، كام هو مذكور يف القسم 4. 6. 2 أدناه.

ويف دراسة نوعية شملت 48 من األمهات يف أربع مقاطعات يف فييت نام، كانت املامرسات التقليدية املتبعة مع املواليد 
اجلدد بعزهلم يف املنازل خالل الشهر األول من الوالدة سببًا يف عدم تلقي الرضع جلرعة اللقاح عند الوالدة )42( وورد 
هذا أيضًا يف إندونيسيا )21(. ومل يتم حتديد حجم هذه العقبة، بالرغم من مالحظة أن هذه املامرسة تضيف وزنًا إىل 

القيمة املحتملة للزيارات املنزلية لتقديم خدمات الرعاية التالية للوالدة )51(.

4. 6. 2 الخوف من األحداث السلبية أو األذى ورفض الوالدين للتلقيح

شكل اخلوف من وقوع أحداث سلبية أو رضر، عقبة يف هذا املجال. وقد تم توثيق ذلك يف عدة بحوث )14، 74، 
75(. ففي مسح جرى يف الصني عىل آباء 1075 طفاًل من الذين مل يتلقوا جرعة لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت 
املناسب عند الوالدة، ذكر 16٪ منهم أن السبب كان اخلوف من وقوع أحداث سلبية )14(. ويف تقريرين من فييت نام، 
كان القلق العام الناجم عن وفيات الولدان بعد إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي سببًا يف انخفاض 
التغطية باجلرعة يف الوقت املناسب عند الوالدة من 64.3٪ يف عام 2006 إىل 29٪ بنهاية عام 2007 )63( وإىل ٪20 
بنهاية عام 2008 )59(. وحيتمل أن يكون خطر املوت العريض مع جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي أعىل، 

باملقارنة باللقاحات األخرى نظرًا الرتفاع خطر الوفاة يف األيام القليلة األوىل من العمر )76(.

وقد تم، يف ثامين دراسات أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية، فحص أثر التغريات التي طرأت عىل التوصيات 
الوطنية يف عام 1999 ردًا عىل املخاوف بشأن اآلثار االفرتاضية التي ثبت بطالهنا يف وقت الحق، واخلاصة بالتأثريات 
الضارة ملحتوى الثيومرسال 4thiomersal  يف لقاح التهاب الكبد البائي، خصوصًا عىل الوليد. وقد تم تغيري التوصيات 
شهرين،  وبعد  البائي.  الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة  جرعة  منخفض"  خلطر  املعرضون  "الرضع  يتلقى  ال  بحيث 

من الضروري مالحظة أن الدراسة والتمحيص المستمرين في جميع أنحاء العالم قد إخفقا في توثيق المخاوف  الفعلية المتعلقة بالسالمة فيما يخص   4
الثيومرسال. وتظل اللقاحات المحتوية على مادة الثيومرسال صالحة لالستعمال من قبل منظمة الصحة العالمية ألنها ال تزال مستوفية لجميع تقييمات 

السالمة والجودة، كما هو موثق من قبل اللجنة االستشارية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مأمونية اللقاحات.
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أصبح هناك لقاح متاح خال من مادة الثيومرسال. ووجدت مجيع الدراسات، التي أجري بعضها عىل نطاق الواليات، 
والبعض اآلخر أجري عىل املستوى الوطني، عىل عينات من الولدان، أن التغطية بجرعة الوالدة قد انخفضت بالنسبة 
بعد  حتى   ،1999 متوز/يوليو  قبل  املعهودة  مستوياهتا  من  أقل  وظلت  السياسات،  تغيري  فرتة  خالل  الرضع  جلميع 

تعديل التوصيات، ومل تعد إىل املستويات السابقة إال بعد سنة  تقريبًا )27، 45 ،54 ، 80-77(

بينات إضافية تدل عىل أن املخاوف األبوية ترتبط عىل نحو خاص بحقيقة أن  العثور عىل  ومع ذلك، مل نتمكن من 
من يتم تلقيحهم هم الرضع حديثي الوالدة مقارنًة بالرضع األكب سنًا. وتشريحتليالت كبرية متعددة املتغريات من 
الواليات املتحدة األمريكية، حول األرس ذات التغطية املنخفضة بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، رغم  
سهولة حصوهلم عليه، أهنا كانت من األرس األعىل مكانة، اجتامعيا واقتصاديا ، ودخاًل، وتعلياًم، واألرجح أهنا كانت 
من  الرغم  عىل  نسبيًا،  صغرية  التأثري  أحجام  كانت  احلاالت،  مجيع  ويف   .)45،  31،  32( حرضية  مناطق  يف  تعيش 
داللتها اإلحصائية. وما يبدو مرجحا، هو أن ذلك كان يمثل جمموعة فرعية صغرية من اآلباء الذين يرفضون التلقيح 
بشكل عام، وليس جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي عىل وجه التحديد. وقد وردت تقارير مشاهبة يف دراسة 
إرسائيلية، حيث كانت األمهات الاليت مل توافقن عىل تلقيح أطفاهلن،  من ذوات الدخل أو املستوى التعليمي األعىل، 
مقارنة باألمهات اللوايت وافقن عىل التلقيح، وكانت هذه املجموعة أيضًا أقل احتامالً لالمتثال للسلسلة الكاملة من 

التلقيح ضد التهاب الكبد البائي )74(.

ولدى مراجعة كريايت Creati وزمالئه للمرشوعات اإلندونيسية، متت مراجعة  البيِّنات النوعية املتعلقة بذلك، وكان 
االستنتاج هو أنه يف األماكن التي تتميز بارتفاع معدالت الوالدة يف املنازل، كان رفض الوالدين أو عدم ثقتهم ال يمثل 
سوى عقبة بسيطة، وبخاصًة عند مقارنتها بالعقبات املتعلقة بالنظم الصحية )21(. ويف التحليالت متعددة املتغريات 
للنتائج املستخلصة من دراسة استقصائية أجريت عىل 2632 طفاًل يف مقاطعة تشجيانغ يف الصني، كان رضا الوالدين 
عن خدمات التمنيع عاماًل مساعدًا عىل حتسني اإلقبال عىل تلقي جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي؛ وكان 
الرضع من األرس الراضية عن اخلدمات أكثر احتامال بمقدار الضعف )فاصل الثقة P ،3.4 – 5.1 :CI > 0.05( لتلقي 
التلقيح مقارنة بالرضع الذين مل تكن أرسهم راضية عن تلك اخلدمات )70(. وتم يف هذه الدراسة فحص لقاحات 
متعددة، بام يف ذلك جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، ولذلك، فمن املمكن أن ختتلف النتائج عند حتليل 

نتائج التلقيح بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي فقط.

4. 6. 3 مامرسات التوعية من أجل تحسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البايئ

لقد لوحظ أن االلتزامات الوطنية الناجحة ملكافحة التهاب الكبد البائي )املبينة أدناه( اعتمدت عىل أمهية جهود توعية 
املوحدة )43(  ميكرونيزيا  وتايوان، والصني)26(، وواليات  الصني )17(،  بام يف ذلك  املواقع،  املجتمع يف خمتلف 
والفلبني )25(.غري أن هذه التوصيفات ال تتناول اجلوانب النوعية املحددة للتوعية اخلاصة بتلقيح الولدان. ويقدم 
أحد التقارير بينات خاصة ببنامج توعية عامة هيدف إىل زيادة الوعي بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد 
البائي؛ يف مقاطعة تشينغهاي يف الصني. ووردت تقارير تفيد إسهام أنشطة التوعية يف زيادة التغطية بجرعة لقاح التهاب 

الكبد البائي يف الوقت املناسب عند الوالدة من 40٪ يف عام 2004 إىل 70٪ يف عام 2005 )52(.

خماوف   حوهلا  أثريت  والتي  أوروبا،  يف  األمثلة  من  وغريها  للولدان،  العرضية  الوفاة  حدوث  إمكانية  وبخصوص 
أظهرت  فقد   ،)82  ،81( البائي  الكبد  التهاب  لقاح  جتاه  صحتها،  عىل  دالئل  م  ُتقدَّ مل  والتي  نطاقا،  أوسع  جمتمعية 
احلاجة إىل برامج توعية خاصة بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، وذلك من أجل التصدي السيع 
لوفيات  املتوقع  العدد  لتقدير  ثقة  األكثر  النمذجة  استخدام  إىل  اخلباء  آراء  اتفاق  بيان  وأشار  السلبية.  للتصورات 

الولدان، مثل تلك اخلاصة بـ بالك Black وزمالئه )83(، كأساس السرتاتيجيات التوعية االستباقية.

اخلاصة  بالتوعية  املتعلقة  عمومية  األكثر  التوجيهات  مثل  مثلها  ذلك،  يف   )59( نام  فييت  بتجربة  االستنارة  ويمكن 
بالتمنيع )84(، وتوجيهات اليونيسف اإلطارية املعنية بالتوعية5 ، وجماالت العمل األوسع نطاقًا لتحسني ثقة اجلمهور 

يف اللقاحات )85(، والتي جترى مناقشتها أيضًا أدناه.

https://sites.google.com/site/commframe/annexes/annex-2 على سبيل المثال، على الرابط  5



ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي 33

4. 7 القيادة واحلوكمة 

السياسات  عىل  فيها  الغالبية  ركزت  واحلوكمة،  القيادة  قضايا  حول  بينات  قدمت  التي    21 الـ  الدراسات  بني  من 
منها  يتعلق  ما  مناقشة  البائي. وستتم هنا  الكبد  التهاب  لقاح  الوالدة من  بإعطاء جرعة  املتعلقة  والدالئل اإلرشادية 
باملستوى الوطني أو مستوى الواليات، أما تلك املتعلقة بمستوى املرفق الصحي فستناقش يف اجلزء اخلاص بـ "تقديم 

اخلدمة".

وهناك ارتباط للسياسات املركزية التي تقيض بتلقيح مجيع الولدان بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي بارتفاع 
الكبد  التهاب  لقاح  الوالدة من  التغطية بجرعة  بالنظر. ففي مجهورية جزرمارشال، كانت  التغطية وهي خيار جدير 
البائي بني األطفال الذين ولدوا قبل تنفيذ سياسة شاملة للتلقيح بجرعة الوالدة 29٪، مقارنًة بـ 79٪ لألطفال الذين 
ولدوا بعد تنفيذ تلك السياسة )P > 0.001( )29(. ويف دراسة استقصائية وطنية أجريت يف الواليات املتحدة، تم 
تلقيح 84٪ من الرضع يف الواليات التي لدهيا سياسة شاملة للتلقيح بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي 
 .)31( )0.001 < P (مقارنًة بـ 58٪ من الرضع الذين ولدوا يف الواليات التي ليس لدهيا سياسة شاملة يف هذا اإلطار
ويف مسح ألطباء األطفال األمريكيني، تبني أن 80٪ من أطباء األطفال يف الواليات التي لدهيا سياسة تلقيح شاملة 
قاموا بإعطاء جرعة الوالدة ، يف مقابل أقل من 50٪ من أطباء األطفال يف الواليات التي ليس لدهيا سياسة شاملة 
لقاح  الوالدة من  للتغطية بجرعة  املتوسط اإلحصائي  بلغ  ثالث،  أمريكي  > 0.001( )55(. ويف مسح   P( للتلقيح
للتلقيح  اعتمدت سياسة شاملة  التي  التلقيح  برامج  CI: 21٪ - 83٪( يف  الثقة  )فاصل  البائي ٪65  الكبد  التهاب 
بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي باملقارنة مع 43٪ )فاصل الثقة CI: 65٪ - 10٪ ( للبامج التي مل تتبن 
سياسة شاملة خاصة بذلك )P( )86<0.05(. ومع ذلك، فلم جير تضبيط بالشواهد لبيان عوامل االلتباس يف ثالث 

من هذه الدراسات )29، 55، 86( واستندت دراسة واحدة عىل البيانات املبلغ عنها بشكل شخيص )31(. 

ومن األمهية بمكان وجود توجيهات وطنية واضحة حتدد الوقت املناسب إلعطاء جرعة لقاح التهاب الكبد البائي يف 
غضون 24 ساعة من الوالدة. ففي إندونيسيا، كان هناك شعور بأن بيان السياسة الوطنية الذي سمح بإعطاء "جرعة 
الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي " يف غضون سبعة أيام من الوالدة كان عامال مسهام يف عدم تغطية  سوى 16٪ 
فقط من الوالدات املنزلية  يف أحد املرشوعات، بجرعة الوالدة، يف غضون 24 ساعة، رغم تلقي أكثر من ضعف هذا 
العدد للقاح بحلول اليوم السابع )21(. وبحلول عام 2009، واستجابة لالسرتاتيجية اإلقليمية لغرب املحيط اهلادئ، 
أفادت التقارير أن عددا من البلدان قام بتغيري التوجيهات لتتوافق مع التعريف اخلاص بإعطاء اجلرعة يف غضون 24 
ساعة من الوالدة، بام يف ذلك منغوليا )حيث كانت اجلرعة يف السابق يف غضون 24-48 ساعة(، والفلبني )كانت 

اجلرعة األوىل يف السابق يف غضون ستة أسابيع( وفييت نام )كانت اجلرعة يف السابق يف غضون سبعة أيام( )25(. 

كانت  نام،  فييت  ففي  التغطية.  أمام  عقبة  التلقيح،  متنع  التي  الرضورية  غري  الصارمة  القيود  تشكل  أن  املمكن  ومن 
السياسات العتيقة املعنية بتلقيح الولدان ناقيص الوزن أو املرىض سببًا يف تأخر التلقيح )42(، يف حني ، أدت املعايري 
الصارمة ملوانع لقاح التهاب الكبد البائي يف الصني إىل عدم تلقيح الرضع املبتسين أو منخفيض وزن الوالدة، بجرعة 

لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب عند الوالدة )18(.

ويمكن املساعدة يف توسيع نطاق الربنامج من خالل إقرار استخدام لقاح التهاب الكبد البائي خارج سلسلة التربيد 
إقليم  بلدان  بالتلقيح. ففي مجيع  للقيام  للسيطرة( واعتامد أشخاص جدد  )باستخدام سلسلة حرارية ختضع  املعيارية 
ل عدم وجود دالئل إرشادية حول حفظ اللقاحات خارج سلسلة التبيد القياسية، وعدم  غرب املحيط اهلادئ، شكَّ
ذكر ذلك عىل ملصقات رصحية عىل لقاح التهاب الكبد البائي، عقبة أخرى وردت تقارير عنها، وذلك أمام حتسني 
التغطية بجرعة اللقاح يف الوقت املناسب عند الوالدة )20(. وتوضح األمثلة املذكورة أعاله من فييت نام وإندونيسيا، 
التغلب عىل ذلك، سعيا إىل الوصول إىل الولدان يف األماكن الصعبة  التي حاولت فيها السياسات احلكومية  املواقع 

.)25 ،23(

كام تعد التوعية املركزية القوية لتعزيز ثقة اجلمهور يف اللقاحات أمرا أساسيا. فقد استوجبت استعادة مستوى التغطية 
مادة  بوجود  املتعلق  التوقف  بعد  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  البائي  الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة  بجرعة 
الثيومرسال thiomersal يف عام 1999، وضع توجيهات  وطنية واضحة )27(. وقد لوحظ الدور اهلام للجمعيات 
أمهية  مناقشة  أعاله،  الوارد  اجلزء  يف  متت،  و   .)87( العملية  هذه  يف  األطفال،  أطباء  مجعيات  السيام  املتخصصة، 
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أمثلة  احلارض  الوقت  توجد يف  أنه ال  من  الرغم  ، عىل  العامة  املخاوف  تتوقع  التي  االستباقية  التوعية  اسرتاتيجيات 
ملامرسات تتعلق، بصفة حمددة ،بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي.

ويف البلدان التي ليس لدهيا تطبيق شامل إلعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، يتوقع، عند إضافة هذه 
اجلرعة، أن يتطلب ذلك خطوات مماثلة متامًا لتلك املتبعة عند إدخال لقاح جديد، وينطبق ذلك عىل نحو خاص إذا 
كان )كام هو شائع( لقاح التهاب الكبد البائي ُيعَطى للرضع كبار السن يف إطار مستحرض ملزيج من اللقاحات. ويف 
هذه احلاالت، فإن إرشادات منظمة الصحة العاملية العامة حول إدخال اللقاحات اجلديدة )88( واملامرسات اخلاصة 
بذلك، موثقة ومتاحة عىل موقع منظمة الصحة العاملية اجلديد الغري مستغل عىل النحو املطلوب، عىل شبكة اإلنرتنت، 

بشأن تنفيذ اللقاحات اجلديدة . 6

http://www.who.int/nuvi/en/ على الرابط  6
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5. اخلامتة

عىل الرغم من عدم اتساع  قاعدة  البيِّنات،عىل نحو ما هو شائع يف املسائل املتعلقة بتنفيذ اخلدمات الصحية يف البلدان 
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، فإن هناك ما يكفي من البينات لدعم إنتاج وثائق توجيهية بشأن حتسني التغطية 
أدناه   2 اإلطار  ويقدم  والوطنية.  واإلقليمية،  العاملية،  األصعدة  عىل  البائي  الكبد  التهاب  لقاح  من  الوالدة  بجرعة 
ملخصًا للمامرسات التي تعد فعالة يف حتسني التغطية بالتلقيح بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، استنادًا 

إىل هذه املراجعة اخلاصة بالبينات.

ولقد تم توسيع نطاق  البيِّنات اخلاصة باملامرسات الفّعالة إىل حد كبري، وذلك من خالل املنشورات التي صدرت يف 
السنوات األخرية والتي متتد اآلن إىل أبعد من مواقع العروض البيانية التي كانت تظهر يف السابق  يف الصني وإندونيسيا 
وفييت نام. وهناك دراسات حمددة حول تنفيذ التلقيح بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف طيف من البلدان 
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل، واألماكن ذات الدخل املرتفع، والتي توضح فعالية املامرسات يف إطارالتخطيط 
املرافق  يف  الوالدة  رعاية  خدمات  إطار  يف  والتنفيذ  املناطق،  مستوى  عىل  والتخطيط  الوطنية،  والسياسات  الوطني 
الصحية، ويف الوصول إىل الولدان املولودين يف املنازل، وتدريب العاملني الصحيني، وحتسني نظم املعلومات الصحية.

ويتطلب حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي التدخل يف مجيع جماالت النظام الصحي. وبالنسبة 
لبعض املامرسات اهلامة، ينبغي أن تعتمد التوجيهات عىل بينات أكثر عمومية من أجل التنفيذ الفعال لبامج التمنيع. 
وكام ذكر يف هذه املراجعة، فإن هذه املجاالت تتضمن اسرتاتيجيات التوعية االستباقية التي ختطط للتعامل مع خماوف 
اجلمهور، والتكاليف املحلية لالسرتاتيجيات من أجل توسيع نطاق إعطاء جرعة الوالدة من اللقاح داخل إطاراملرافق 

الصحية، ويف ما وراءها.

حول  املشورة  بتقديم  يتعلق  ما  يف  والوطني،  الدويل  الصعيدين  عىل  املواءمة،  املجال،  هذا  يف  املهمة  اخلطوات  ومن 
التلقيح بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، يف إطار وثائق اإلرشادات العامة لرعاية صحة األم والوليد، 
بام يف ذلك تلك التي تقدم الدعم بشأن الرعاية املجتمعية التالية للوالدة. ومن شأن استمرار بحوث التنفيذ، السيام 
ألغراض توثيق التجارب القطرية للمامرسات الفعالة من أجل زيادة التغطية الروتينية وتكامل اخلدمات، من شأنه أن 

يساعد يف بناء قاعدة  البيِّنات بشكل أكب يف املستقبل.

وأخريًا، وبالنسبة للبلدان التي ليس هبا تطبيق شامل إلعطاء جرعة التهاب الكبد البائي عند الوالدة، من املتوقع أن 
تتطلب إضافة جرعة الوالدة من اللقاح خطوات مماثلة جدًا خلطوات إدخال لقاح جديد، حتى لو كان التلقيح ضد 
التهاب الكبد البائي لألطفال الرضع األكب قيد االستخدام فعاًل. وبالنسبة هلذه املواقع، فإن املوارد العامة املقدمة من 
منظمة الصحة العاملية ورشكائها بشأن إدخال اللقاحات اجلديدة ستكون مفيدًة يف تكملة اإلرشادات اخلاصة بإعطاء 

جرعة الوالدة، املستمدة من قاعدة  البيِّنات املذكورة أعاله.
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اإلطار 2 : املامرسات الفعالة لتحسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي

ترتيبات تقديم الخدمة
زيادة فرص احلصول عىل خدمات الرعاية املاهرة وقت الوالدة .  •

إدماج جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي ضمن خدمات رعاية األمهات والولدان يف املرافق الصحية عن طريق:  •
وضع سياسة للمرافق الصحية املحلية  حتدد التلقيح بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي ؛  -

وجود أوامر مستديمة بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف غرفة التوليد أو جناح الرعاية التالية للوالدة؛  -
ضامن توفري لقاح التهاب الكبد البائي يف غرفة الوالدة أو جناح الرعاية التالية للوالدة؛  -

التحديد الواضح ملن يقوم بالتلقيح وهذا يشمل مقدمي اخلدمة الصحية لألمهات؛  -
جعل التلقيح بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي جزءًا من الرعاية األساسية للولدان عىل نحو ال يتعارض مع التدخالت   -

العاجلة؛
تنسيق التخطيط بني العاملني يف التمنيع والعاملني يف جمال صحة األمومة يف املرافق الصحية ويف املديريات الصحية، بام يف ذلك التقييم   -

الداعم للمرافق الصحية.
الروابط بني خدمات التمنيع واخلدمات اخلاصة التي تقدم رعاية الوالدة.  •

عندما تتم الوالدة خارج املرافق الصحية، ينبغي مراعاة اخليارات التالية مثل:  •
- الزيارات املنزلية لتقديم التلقيح يف الوقت املناسب؛

- إدماج جرعة الوالدة ضمن الزيارات املنزلية لتقديم خدمات الرعاية األخرى التالية للوالدة؛
- حفظ لقاح التهاب الكبد البائي خارج سلسلة التبيد املعيارية يف سلسلة حرارية ختضع للسيطرة؛

- املتابعة املجتمعية الدقيقة للحمل.

اعتبارات القوى العاملة الصحية
معاجلة نقص املعارف واملواقف املحددة لدى مقدمي الرعاية الصحية وتصوراهتم اخلاطئة جتاه تلقيح الولدان.  •

توفريالتدريب امُلنَظَّم تنظيام جيدًا للعاملني الصحيني، بام يف ذلك التوعية حول رساية العدوى يف الفرتة املحيطة بالوالدة، مدعومًا   •
بمتابعات متكررة وإرشاف داعم.

•  بحث اخليارات االعتبارية اخلاصة بتحويل املهام حتى يمكن الوصول إىل الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها.

التكنولوجيات الطبية ذات الصلة بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البايئ
ترتيبات التوزيع والتخزين التي تستخدم اإلمكانات حلفظ لقاح التهاب الكبد البائي خارج سلسلة التبيد املعيارية، وتضعه يف أقرب   •

مكان ممكن من مكان الوالدة.
إمكانية استخدام املحاقن النفاثة ذاتية التعطل Uniject من قبل مقدمي الرعاية الصحية يف املجتمع املحيل.  •

ضامن توفر لقاح التهاب الكبد البائي األحادي التكافؤ يف شكل جرعة وحيدة أو متعدد اجلرعات.  •

مامرسات تعزيز نظم املعلومات الصحية
سجالت املواليد وتبليغات الوالدة املجتمعية، بام يف ذلك تتبع الوالدات املنزلية.  •

إدراج جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي وتوقيت إعطائها ضمن سجالت التلقيح.  •
التعريف الدقيق جلرعة لقاح التهاب الكبد البائي يف الوقت املناسب عند الوالدة يف تقارير التغطية.  •

النظر يف خيارات املسوحات املصلية لتحديد املتطلبات وألغراض الرصد واملتابعة.  •

ترتيبات التمويل التي تؤثر عىل التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البايئ
التمويل الكايف للبامج اخلاصة بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، مع مراعاة كفاءة النقل لتوزيعها عىل اجلهات   •

النائية.
تقليل التكاليف عىل األرس.   •

معالجة مخاوف املجتمع أو نقص املعرفة فيام يخص إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البايئ
مواجهة انخفاض مستوى الوعي بجرعة لقاح التهاب الكبد البائي املعطاة عند الوالدة وبيان أمهيتها.  •

التعامل مع املامرسات التقليدية كعزل الولدان.  •
التعامل مع املخاوف من األحداث السلبية الضائرة، بام يف ذلك التخطيط للتعامل مع خطر الوفاة العرضية أو املرض العريض للولدان.  •

التعامل مع رفض الوالدين للتلقيح.  •

مامرسات القيادة والحوكمة
وضع سياسة وطنية للتلقيح الشامل جلميع الولدان.  •

إعداد توجيهات وطنية واضحة حتدد الوقت املناسب إلعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي بحيث يكون يف غضون 24   •
ساعة من الوالدة.

إلغاء القيود الصارمة غري الرضورية اخلاصة بموانع التلقيح.  •
مراعاة اخليارات اخلاصة باستخدام لقاح التهاب الكبد البائي يف سلسلة حرارية ختضع للسيطرة CTCواعتامد عاملني جدد إلعطاء   •

التلقيح.
التوعية املركزية القوية لتعزيز ثقة اجلمهور يف اللقاحات.  •
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املرفق 1
املنهجيات التفصيلية

أ 1 . 1 اسرتاتيجية البحث

 ،Web of Science و شبكة العلوم CINAHL + ،EMBASE ،PubMed ،تم البحث يف أربع قواعد بيانات إلكرتونية
عن الؤلفات ذات الصلة، التي نرشت باللغة اإلنجليزية فقط. ومل توضع أي قيود زمنية عىل تاريخ النرش؛ وتم قبول 
إدراج املؤلفات املنشورة حتى آذار/ مارس 2012 )متشيا مع توقيت املراجعة(. وتألفت جمموعة كلامت البحث من 
الكلامت الرئيسية ملصطلحات رؤوس املوضوعات الطبية MESH، مثل "الوليد"، "الرضيع"، "التهاب الكبد البائي"، 
التغطية،  تزيد  التي  باملامرسات  املتعلقة  املصطلحات  مع  جنب  إىل  جنبًا  "التغطية"،  "التلقيح"،  الوالدة"،  "جرعة 
ات  ات والعقبات التي حتول دون التلقيح بجرعة الوالدة. واستنادًا إىل فرضية أن هذه املامرسات وامليسِّ وكذلك امليسِّ
والعقبات سوف تدور حول مكونات النظم الصحية، مثل املوارد البرشية أو التمويل، فقد تم استخدام إطار عمل 

منظمة الصحة العاملية لبناء النظم الصحية )9( كدليل لتحديد مصطلحات البحث ذات الصلة.

وقد تم حتديد مؤلفات إضافية منشورة، وذلك عن طريق مسح قوائم مراجع املقاالت املدرجة، واستخدام وظائف تتبع 
االقتباس من PubMed. ومراعاة لفرتة التأخر التي حتدث بني نرش املقاالت وظهورها يف قواعد البيانات اإللكرتونية، 
تم البحث يف دليل البحوث الطبية، أميديو Amedeo، عىل شبكة اإلنرتنت، عن مقاالت تكون قد نشـرت يف شـهري 
عن  البحث  فئة  ضمن  وذلك   ،2012 فباير   / وشباط  يناير،  الثاين/  كانون  ديســـمب2011،و  األول/  كانــون 

"اللقاحات".

جمال  يف  تعمل  التي  الرئيسية  املنظامت  مواقع  يف  البحث  خالل  من  دت  ُحدِّ فقد  الرسمية،  غري  للمؤلفات  وبالنسبة 
للقاحات  العاملي  والتحالف  واليونيسيف،  العاملية،  الصحة  منظمة  ذلك:  يف  بام  البائي،  الكبد  التهاب  ضد  التلقيح 
 .TechNet 21 التكنولوجية  والشبكة   ،)PATH( الصحة  جمال  يف  املالئمة  التكنولوجيا  وبرنامج   ،GAVI والتمنيع 
وتألفت مصطلحات البحث املستخدمة من "التهاب الكبد البائي"، و"جرعة الوالدة"، و"لقاح التهاب الكبد البائي"، 
"التلقيح" و "التمنيع". واستخدمت نفس املصطلحات لتنفيذ عملية بحث يف حمرك البحث غوغل لتحديد املزيد من 

املؤلفات غري الرسمية.

واشتملت آراء اخلباء الواردة يف النتائج التي توصلنا إليها عىل ما ييل: جهات االتصال املهنية؛ مؤلفي املنشورات ذات 
البائي  الكبد  التهاب  لقاح  الوالدة من  التلقيح بجرعة  التقنية بشأن  "املشاورة  التي دارت خالل  الصلة، واملناقشات 
ديسمب   األول/  كانون   8-7 يف  عقدت  والتي  بالوالدة"،  املحيطة  الفرتة  يف  البائي  الكبد  التهاب  رساية  من  للوقاية 
2010 وبرعاية مشرتكة من قبل منظمة الصحة العاملية، ومعهد برينت Burnet ، ومرشوع Compass: املحور الصحي 
ملعارف النساء واألطفال واملختب املرجعي الفيكتوري املعني باألمراض املعدية. وسرتد تفاصيل املشاركني وجدول 

األعامل هلذه املشاورة يف املرفق 2.

أ 1. 2 اسرتاتيجية البحث املستخدمة يف Embase، وPubMed و شبكة املعارف 
Web of Knowledge

الخطوة 1
* neonat الطفل أو األطفال أو الرضيع* أو املولود أو املولود حديثًا أو الوليد
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الخطوة 2
أو  املهارات  بناء  أو  )التدريب  أو   )* التمنيع  )برنامج  أو   )* واجلرعة  اإلعطاء   / البائي  الكبد  التهاب  )لقاحات 
مسؤوليات العاملني أو املعايري أو املوظفني أو املوارد البرشية * أو العامل الصحي أو العامل الصحي املحيل أو العامل 
املتطوع أو القابلة التقليدية( أو ) خدمة الرعاية املنزلية أو الرعاية املجتمعية أو التوعية أو الزيارة املنزلية( أو )سلسلة 
التبيد أو احلرارة الباردة أو سلسلة اإلمداد أو التوزيع( أو )ختزين الدواء أو ختزين األدوية أوحفظ لقاح التهاب الكبد 
أو  الصحي(  املركز  أو  الصحي  املركز  أو  الصحية  املرافق  و  )الوالدة  أو   )Uniject التعطل  ذاتية  املحاقن  أو  البائي 
)الرصد * أو التسجيل* أو السجل أو مجع البيانات( أو ) منظمة أو اإلدارة أو املتكاملة أو إعطاء لقاح( أو ) برنامج 
التمنيع * و / االقتصاد أو التكاليف أو حتليل التكلفة أو األموال أو متويل أو املال* أو املوارد املالية *( أو ) برامج 
التمنيع * و املعايري أو جدول التمنيع( أو )املعارف أو املواقف أو املامرسات * أو املعوقات أو العقبات أو املحددات 

ات أو العوامل املساعدة أو السياسات( أو امليسِّ

الخطوة 3
التغطية أو جرعة الوالدة أو التلقيح ضد التهاب الكبد البائي أو التمنيع ضد التهاب الكبد البائي 

الخطوة 4
عدد 1 و عدد 2 وعدد 3

االقتصار عىل: اللغة االنجليزية

+ CINAHL 1 . اسرتاتيجية البحث املستخدمة يف قاعدة البيانات اإللكرتونية

الخطوة 1
البحث: جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي

الخطوة 2
املفهوم الرئييس الذي تم اختياره: لقاح التهاب الكبد البائي

الخطوة 3
االستعامل،  وموانع  والتصنيف،  والتحليل،  السلبية،  واآلثار  واجلرعة،  اإلعطاء  املحددة:  الفرعية  العناوين 

واالقتصاديات، والقوانني والترشيعات، واملعايري، واإلمداد والتوزيع

االقتصار عىل: اللغة االنجليزية
القيود العمرية: الرضيع حديث الوالدة، الوليد، الطفل يف مرحلة ما قبل املدرسة

أ 1 . 3 معايري اإلدراج واالستبعاد

كانت معايري اإلدراج يف هذه املراجعة واسعة. ونظرًا ألن أسئلة املراجعة كانت تدور حول القضايا املتصلة بالتنفيذ، 
الدراسة.  يتم وضع أي قيود عىل تصميم  البحثي، فلم  التجربة يف هذا املجال  القائمة عىل  الدراسات  ويف ضوء قلة 
ات و/أو العقبات التي تؤثر عىل نتائج التغطية  ومع ذلك، فقد تم فقط إدراج املؤلفات التي تتعلق باملامرسات، وامليسِّ
بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي، أو تقبُّل أخذ اجلرعة. وعىل الرغم من تركيز هذه املراجعة عىل إعطاء 
جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف غضون 24 ساعة، فإن املؤلفات التي جرى البحث عنها وتم قبوهلا 
كانت تتعلق بإعطاء جرعة لقاح التهاب الكبد البائي حتى بعد أسبوع واحد من الوالدة للتأكد من أن مجيع  البيِّنات 
أحد  يكون  أن  رشيطة  املتعددة،  اللقاحات  بدراسة  قامت  التي  البحوث  قبول  تم  كام  إدراجها.  تم  قد  الصلة  ذات 

اللقاحات هو جرعة التهاب الكبد البائي عند الوالدة.
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وتم استبعاد املؤلفات إذا كانت: 
• مل تركز عىل اإلعطاء الشامل جلرعة التهاب الكبد البائي عند الوالدة )استبعدنا دراسات التحري قبل الوالدة 

والتلقيح املستهدف(؛ 
• اقترصت الدراسة عىل قياس التغطية، أو االستجابة املناعية، أو نجاعة لقاح التهاب الكبد البائي، دون وجود 

بيانات عىل حمددات التغطية باللقاحات؛ 
• مل يكن هناك مصدر واضح  للبينات أو طريقة البحث )للدراسات املنشورة(؛ 

• مل تكن باللغة اإلنكليزية؛ 
• تعذر الوصول إىل نسخة النص الكامل.

أ 1 . 4 اختيار املؤلفات

املنشورة.  املؤلفات  البحث عن  التي تم حتديدها من عمليات  العناوين  املراجعني عىل نحو مستقل  اثنان من  فحص 
ويف هذه املرحلة األوىل، تم اإلبقاء عىل العناوين التي اعتبت وثيقة الصلة، بحسب  رأي أي من املراجعني. ثم قرأ 
مستوفية  اُعتبت  التي  امللخصات  فقط عىل  اإلبقاء  تم  اجلولة،  هذه  ويف  املتبقية.  العناوين  ملخصات  املراجعني  كال 
ملعايري اإلدراج، بحسب رأي كال املراجعني. ويف اجلولة النهائية من عملية االختيار، جرى تقييم النصوص الكاملة 
للمقاالت من العناوين املتبقية، وكذلك من العناوين التي أعتبت ذات صلة ولكن مل تتوفر هلا ملخصات، وذلك من 
قبل كال املراجعني. كام جرى يف هذه املرحلة تقييم اإلصدارات بالنص الكامل من العناوين يف املؤلفات غري الرسمية 
التي وجدت وثيقة الصلة يف عمليات البحث. وأخريًا أدرجت فقط املؤلفات املنشورة واملؤلفات غري الرسمية التي 
اعتبت، من قبل كال املراجعني، مستوفية ملعايري اإلدراج يف املراجعة. وتم حل أي خالف بني املراجعني من خالل 

النقاش.

عنوانًا   3676 جمموعه  ما  حتديد  تم  فقد  االختيار.  وعملية  املؤلفات  عن  البحث  لنتائج  ملخصًا  أ1  الشكل  ويقدم 
وإزالة   ،Endnote X4 النهائية امللحوظة  برنامج  القوائم من خالل  إىل  الرجوع  البيانات اخلمس. وأسفر  قواعد  من 
املتكررات، عن عدد هنائي بلغ 2899 عنوانًا حرصيًا. وأسفر فرز العناوين عن 470 ملخصًا مؤهاًل للمراجعة، وتم 
استبعاد 334 منها. وتم حتديد اثنني من املقاالت ذات الصلة من خالل مسح قوائم املراجع، وبذلك بلغ العدد 138 
النص  الوصول إىل  الرسمية. و مل يمكن  املؤلفات غري  للمراجعة، باإلضافة إىل 26 بحثًا من  مقالة ذات نص كامل 
الكامل لستة مقاالت من الـ138 مقاالً، وبذلك بلغ العدد اإلمجايل الذي جرى تقييمه 158 بحثًا ذات نص كامل. 
وكان العدد النهائي للمقاالت التي اعتب أهنا تلبي معايري اإلدراج وتم إدراجها يف املراجعة 48 مقالة منشورة و17 

بحثًا من املؤلفات غري الرسمية.
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الشكل أ 1: نتائج البحث يف املؤلفات وعملية االختيار

 

 

السجالت التي
اكتشفت في موقع

Amedeo 
(n= 2 العدد)

بحوث المؤلفات
غير الرسمية
 المكتشفة

(n= 26 العدد) 

المقاالت التي
اكتشفت من المراجع

 المشتركة
(n= 2 العدد)

البحوث التي لم يتوفر
لها نصوص كاملة

(n= 6 العدد)

البحوث ذات النصوص
الكاملة المستبعدة
(n= 93 العدد)

السجالت التي
اكتشفت في موقع
+CINAHL 

(n= 214 العدد)

السجالت التي
اكتشفت في موقع

Embase 
(n= 302 العدد)

السجالت التي
اكتشفت في موقع
Pummed 

(n= 1809 العدد)

السجالت التي
 اكتشفت في موقع

 شبكة العلوم
(n= 1315 العدد )

السجالت التي اكتشفت بالبحث في قاعدة البيانات
 (n= 3,642 العدد)

العناوين التي تم فحصها
(n= 2899 العدد)

الملخصات التي تم فحصها
(n= 470 العدد)

فحص البحوث ذات النص الكامل
(n= 162 العدد)

العدد النهائي للبحوث التي روجعت
(n= 158 العدد)

العدد النهائي للبحوث المدرجة
(n= 65 العدد)

السجالت المستبعدة
(n= 2429 العدد)

السجالت المستبعدة
(n= 334 العدد)

التكرار المستبعد
(n= 743 العدد)

أ 1 . 5 : أسباب استبعاد البحوث ذات النصوص الكاملة التي روجعت

ات، إذا: تم، يف هذه املراجعة، استبعاد املؤلفات من املراجعة املنهجية للمامرسات والعقبات وامليسِّ

1( مل تركز عىل اإلعطاء الشامل جلرعة التهاب الكبد البائي عند الوالدة يف غضون سبعة أيام أو أقل؛
2( كانت النتيجة املقاسة ليست هي التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي؛

ات من أجل حتسني التغطية؛ 3( مل تتضمن تقارير عن املامرسات والعقبات وامليسِّ
4( كانت دراسات وبائية، أو تركز عىل االستمناع أو نجاعة اللقاح؛

5( مل يكن هناك مصدر واضح لألدلة أو طريقة البحث )للدراسات املنشورة(؛
6( مل تكن باللغة اإلنكليزية؛

7( تعذر الوصول إىل نسخة من النص الكامل للمقالة.
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اجلدول أ 1: قائمة بالدراسات املستبعدة وأسباب استبعادها
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املؤلفات املنشورة

أدامو وآخرون
 Adamo et al. )1998(

مسح أجري خصيصا حلملة التلقيح ضد فريوس التهاب الكبد 
البائي بني الولدان ألمهات إجيابيات للمستضد السطحي لفريوس 

التهاب الكبد البائي، وألشخاص يف عمر 12 سنة يف جنوب إيطاليا

2 ،1

 أنجليللو وآخرون
Angelilo et al. )1999(

1معارف ومواقف وسلوكيات األمهات حول التلقيح يف إيطاليا

أشورس
 Ashworth )1988(

1، 2التلقيح ضد فريوس التهاب الكبد البائي يف تورانغا

بالينسكا
Balinska )2009(

التلقيح ضد فريوس التهاب الكبد البائي واملجتمع الفرنيس بعد 
عرش سنوات من تعليق محلة التلقيح: كيف يمكن لنا زيادة معدل 

التغطية بتلقيح الرضع؟

1

 باساليم وآخرون
Basaleem et al. )2010(

التغطية بالتمنيع وحمدداته بني األطفال يف عمر -12 23 شهرا يف 
عدن، باليمن

1
يركز عىل سلسلة 

اجلرعات الثالث، وال 
حيدد ما إذا تم تضمني 

جرعة الوالدة

برليوز-أرثود وآخرون 
Berlioz-Arthaud et al.  

)2003(

معدل تلقيح الولدان ضد فريوس التهاب الكبد البائي يف ممارسات 
الرعاية األولية

2 ،1

برتولينو
 Bertolino )1996(

معدل تلقيح الولدان ضد فريوس التهاب الكبد البائي يف ممارسات 
الرعاية األولية

1

بوناين
 Bonani )1995(

تنفيذ برنامج التمنيع الشامل ضد فريوس التهاب الكبد البائي يف 
إيطاليا

1

 بوناين وآخرون
Bonani et al. )2003(

تأثري برامج التمنيع الشامل عىل وبائية فريوس التهاب الكبد البائي: 
10 سنوات من اخلبة يف إيطاليا

1

 شانغ وآخرون
Chang et al. )2007(

رساية فريوس التهاب الكبد البائي يف الفرتة املحيطة بالوالدة 
وتوقيت التلقيح يف أترابية الرعاية املدارة: تقييم للتأخري املؤقت يف 

تلقيح الولدان ضد فريوس التهاب الكبد البائي
thimerosal بسبب احتواء اللقاح عىل مادة الثيمروسال

1

تشن وآخرون
 Chen et al. )2001(

إقامة الرشاكات يف والية واشنطن من أجل توقي العدوى بفريوس 
التهاب الكبد البائي لدى األمريكيني اآلسيويني وسكان جزر 

املحيط اهلادئ

7

تشيان وآخرون
 Chien et al. )2006(

برنامج التمنيع بفريوس التهاب الكبد البائي عىل الصعيد الوطني 
يف تايوان، بالصني: الفعالية يف 20 عامًا بعد إطالقه

3

 كالرك وآخرون
Clark et al. )2011(

تكاليف رشاء اللقاحات يف القطاع اخلاص ومدفوعات التأمني: 
عامل مثبط الستخدام مزيج اللقاحات؟

1

كاليتون وآخرون
 Clayton et al. )1993(

مكافحة فريوس التهاب الكبد البائي يف الصني: املعارف 
واملامرسات بني أطباء القرى

1
غري واضح ما إذا كانت 

جرعة الوالدة مدرجة

كوي وآخرون
 Cui et al. )2010(

العوامل املرتبطة بفعالية اجلرعة األوىل من لقاح التهاب الكبد البائي
يف الصني: 2005-1992

4

دا فيال وآخرون
 Da Vila et al. )1992(

نموذج جتريبي للتلقيح ضد فريوس االلتهاب الكبدي البائي 
مناسب حلمالت تلقيح واسعة النطاق يف املناطق شديدة التوطن

1
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داوار وآخرون
 Dawar et al. )2002(

قياس مدى اإلقبال عىل لقاح التهاب الكبد البائي يف البنامج 
الشامل اجلديد لرعاية الرضع

1

دي والس
 De Wals )2011(

االستفادة املثىل من مقبولية وفعالية وتكاليف برامج التمنيع: جتربة 
كيبيك

1

دنبس وآخرون
 Denis et al. )2006(

1، 2التلقيح الشامل ضد التهاب الكبد البائي: املثال الفرنيس

أولر وآخرون
 Euler et al. )2003(

تأثري أربعة برامج معنية بالوقاية من التهاب الكبد البائي يف الفرتة 
املحيطة بالوالدة يف املناطق احلرضية عىل حتري وتلقيح الرضع 

وأفراد األرسة

4

فوستيني وآخرون
 Faustini et al. )2001(

العوامل املرتبطة بالتغطية بالتمنيع بلقاح التهاب الكبد يف بداية 
احلملة السكانية يف إقليم التسيو، إيطاليا

1

فرسون وآخرون
 Ferson et al. )1997(

جتزئة الزيارات املقررة واجلرعات التي فاتت عىل الرضع الذين 
يتلقون اللقاحات املتعددة عن طريق احلقن

2

فونغ وآخرون
 Fong et al. )1990(

التوعية والقبول بالتلقيح ضد التهاب الكبد البائي يف كليمنتي، 
بسنغافورة

1

 فروهليش وآخرون
Froehlich et al. )2001(

االمتثال للتلقيح ضد التهاب الكبد البائي يف الفئات السكانية 
املعرضة خلطر كبري

1

جيلكا وآخرون
 Gilca et al. )2009(

مواقف املمرضات جتاه اللقاحات احلالية واملقرتحة للبامج 
العمومية: مسح يف شكل استبيان

2

 جريودون وآخرون
Giraudon et al. )2009(

العوامل املرتبطة بالتلقيح غري املكتمل لألطفال املعرضني خلطر 
رساية العدوى بالتهاب الكبد البائي يف الفرتة املحيطة بالوالدة: 

دراسة أجريت يف لندن عام 2006

1

غلوبر وآخرون
 Glauber et al. )2003(

1درجة تقييم فعالية تقدبم التمنيع: تدبري أفضل للتمنيع؟

هاباز وآخرون
 Harpaz et al. )2000(

القضاء عىل حاالت العدوى املزمنة اجلديدة لفريوس التهاب الكبد 
البائي: نتائج برنامج التمنيع يف أالسكا

4

هننغ وآخرون
 Henning et al. )1992(

برنامج ترصد التهاب الكبد البائي يف الولدان وتلقيحهم يف مدينة 
نيويورك، يف الفرتة من 1987 حتى 1988

3

 هيبغراف وآخرون
Hipgrave et al. )2003(

العدوى بالتهاب الكبد البائي يف املناطق الريفية يف فييت نام واآلثار 
املرتتبة عىل البنامج الوطني لتلقيح الرضع

4

 هيبغراف وآخرون
Hipgrave et al. )2006(

االستمناع بجرعة عند الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي املنتج 
حمليًا والذي يتم حفظه خارج سلسلة التبيد يف املناطق الريفية يف 

فييت نام

4

 هيبغراف وآخرون
Hipgrave et al. )2006(

2حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي

 هونتليز وآخرون
Hontelez et al. )2010(

موقف الوالدين نحو تلقيح األطفال ضد فريوس التهاب الكبد 
البائي يف هولندا

2 ،1

 هوغارت وآخرون
Hughart et al. )1999(

العالقة بني السامت الشخصية للوالدين ومقدم اخلدمة وحالة 
التلقيح لدى األطفال يف ممارسات القطاع اخلاص ومؤسسات إدارة 

الرعاية الصحية يف والية ماريالند

1

 هوتن وآخرون
Hutton et al. )2010(

فعالية التمنيع التداركي بلقاح التهاب الكبد البائي لقاء التكاليف 
عىل الصعيد الوطني بني األطفال واملراهقني يف الصني

1

أيكيدا وآخرون
 Ikeda et al. )1995(

استخدام مصادر اإلبالغ املتعددة لرتصد ومتابعة التهاب الكبد 
البائي يف الفرتة املحيطة بالوالدة 

3

جيلز وآخرون
 Jiles et al. )2001(

نقص التلقيح بلقاح التهاب الكبد البائي: الفرص أو االختيارات 
الضائعة؟

1
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 جوييس وآخرون
Joyce et al. )2005(

لقطات من برامج املعلومات الصحية يف البلد: العالقة بني برامج 
التأمني الصحي لألطفال بالدولة ومعدالت التمنيع

1

 كرامفيس وآخرون
Kramvis et al. )2010(

تنفيذ إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي يف 
الوالدات املنزلية يف وقت مبكر جدا يف أفريقيا

2

 الررش وآخرون
Larcher et al. )2001(

التغلب عىل العوائق التي حتول دون التمنيع بالتهاب الكبد البائي 
بواسطة خدمة خمصصة فقط للتمنيع بلقاح التهاب الكبد البائي

1

 لودردال وآخرون
Lauderdale et al. 

)1999(

التلقيح بلقاح التهاب الكبد البائي بني األطفال يف املساكن الشعبية 
داخل املدينة يف الفرتة بني 1997-1991

1
ال تعطى جرعة لقاح 

التهاب الكبد البائي يف 
غضون 7 أيام من الوالدة

لفني وآخرون
 Levin et al. )2007(

التقييم االقتصادي للقاحات الصامدة للحرارة يف كمبوديا وغانا و 
بنغالديش

1

 ليبوس وآخرون
Libbus et al. )2009(

التدبري العالجي يف مرافق الصحة العمومية لفريوس التهاب الكبد 
البائي يف الفرتة املحيطة بالوالدة

 2 ،1
راجع الدراسات غري 

املؤهلة األخرى

لني وآخرون
 Lin et al. )2006(

التباين يف معدالت التغطية بالتمنيع بلقاح التهاب الكبد البائي 
املرتبطة بمامرسات مقدم اخلدمة بعد التعليق املؤقت جلرعة الوالدة 

من لقاح التهاب الكبد البائي

2

لو وآخرون
 Lu et al. )2010(

4وبائية العدوى بفريوس التهاب الكبد البائي والوقاية منه يف الصني

لونا وآخرون
 Luna et al. )2009(

املسح األرسي للتغطية بلقاح التهاب الكبد البائي بني أطفال 
البازيل

4

مانيكافازاغان وآخرون
Manikkavasagan et al. 

)2009(

اإلقبال عىل لقاح التهاب الكبد البائي بني الرضع املعرضني للخطر: 
جتربة من عيادة خمتصة داخل املدينة 

1

ماك إيليغوت وآخرون
McElligott et al. )2010(

هل ترتبط سجالت تلقيح املريض املحمولة باليد بتحسني معدالت 
التغطية بالتلقيح؟

1

 ماكنتاير وآخرون
McIntyre et al. )2004(

هل للتلقيح الشامل بلقاح التهاب الكبد البائي عند الوالدة تأثري 
سلبي عىل الرضاعة الطبيعية؟

3

 منيتو وآخرون
Mennito et al. )2010(

1أثر سياسات املامرسة عىل معدالت تلقيح األطفال

 موييس وآخرون
Moisi et al. )2010(

التنبؤات املكانية واالجتامعية والديمغرافية لوقت احلصول عىل 
التمنيع يف منطقة ريفية يف كينيا: هل يمكن حتقبق املساواة؟

1

 نعيم وآخرون
Naeem et al. )2011(

العوامل املرتبطة بانخفاض معدل التلقيح ضد التهاب الكبد البائي: 
دراسة استباقية للمستخدم ومقدم اخلدمة يف بيشاور

1

 أودوسانيا وآخرون
Odusanya et al. )2008(

2حمددات التغطية بالتمنيع يف ريف نيجرييا 

 أودوسانيا وآخرون
Odusanya et al. )2003(

2تقييم قصري األمد ألحد برنامج التمنيع يف ريف نيجرييا

عويس وآخرون
Owais et al. )2022( 

هل لتحسني معارف األمهات باللقاحات تأثري عىل معدالت تلقيح 
اة مضبطة بالشواهد يف الرضع؟ جتربة جمتمعية معشَّ

كراتيش، باكستان

3 ،2

 باثامن وآخرون
Pathman et al. )1996(

الوعي بنموذج االلتزام بخطوات االمتثال للتوجيهات السيرية: 
قضية التوصيات اخلاصة بلقاح األطفال

1

كيو وآخرون
 Qiu et al. )2010(

التهاب الكبد البائي والرضاعة الطبيعية ىف مدينة هانغتشو بمقاطعة 
تشجيانغ، يف مجهورية الصني الشعبية

7
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راين وآخرون
 Rani et al. )2009(

مكافحة التهاب الكبد البائي بحلول عام 2012 يف إقليم غرب 
املحيط اهلادئ ملنظمة الصحة العاملية: األساس املنطقي واآلثار 

املرتتبة

2

رييل
 Reilly )2001(

فريق العمل الوطني املعني بالتمنيع ضد التهاب الكبد البائي، 
الرتكيز عىل اآلسيويني وسكان جزر املحيط اهلادئ: وقائع اإلنجاز

7

رين وآخرون
 Ren et al. )2009(

تقييم اسرتاتيجية تقديم لقاح التهاب الكبد البائي خارج الرتتيبات 
املعيارية لسلسلة التبيد يف املناطق النائية يف غرب الصني

4

رزنيك
 Reznik )1991(

برنامج التلقيح بلقاح التهاب الكبد البائي للولدان يف املناطق 
احلرضية الداخلية بالعاصمة سيدين 

2

رينر وآخرون
 Rhiner et al. )2007(

اسرتاتيجية التمنيع االنتقائي حلامية الولدان املعرضني خلطر انتقال 
العدوى بالتهاب الكبد البائي: تدقيق اسرتجاعي لإلقبال عىل لقاح 

التهاب الكبد البائي

3

روبوتني
 Robotin )2011(

الوقاية من التهاب الكبد البائي ومكافحته: دروس مستفادة من 
الرشق والغرب

1

روبرتو وآخرون
 Ropero et al. )2005(

3التقدم املحرز يف التلقيح ضد التهاب الكبد البائي يف األمريكتني

روبني وآخرون
 Rubin et al. )2007(

4تقييم نجاعة برنامج التمنيع الوطني املعني بالتهاب الكبد البائي

سانتويل وآخرون
 Santoli et al. )2004(

حالة التأمني والتغطية بالتلقيح بني األطفال قبل سن املدرسة يف 
الواليات املتحدة

1

تشوارز
 Schwarz )2012(

مزيد من الدروس املستفادة من برنامج اللقاحات التايواين ضد 
فريوس التهاب الكبد البائي 

3

تشان وآخرون
 Shen et al. )2011(

التغريات الوبائية يف معدل انتشار التهاب الكبد البائي يف جمتمع 
سكاين كامل بعد 20 عامًا من برنامج التلقيح الشامل ضد فريوس 

التهاب الكبد البائي 

4

سلوان وآخرون
 Sloan et al. )2005(

الوقاية من رساية العدوى بالتهاب الكبد البائي يف الفرتة املحيطة 
بالوالدة إىل الرضع املعرضني خلطورة عالية: تقييم

1

سميث وآخرون
 Smith et al. )1994(

تنفيذ توصيات احلكومة لتلقيح الرضع املعرضني خلطر اإلصابة 
بالتهاب الكبد البائي

3

سان وآخرون
 Sun et al. )2010(

وضع وعوامل خطر تلقيح األطفال املهاجرين يف املناطق الكثيفة 
السكان يف بيجني، بالصني

2

سوتانتو وآخرون
 Sutanto et al. )1999(

خدمة توصيل اللقاحات الصامدة للحرارة إىل املنازل يف إندونيسيا: 
التوعية بالتمنيع بجهيزة احلقن اململوءة مسبقًا، ذات االستخدام 

الواحد

2

فان دام وآخرون
 Van Damme et al. 

)2010(

اسرتاتيجيات الوقاية من العدوى بالتهاب الكبد البائي عىل الصعيد 
العاملي

3

فوجيت وآخرون
 Voigt et al. )1995(

التمنيع الشامل للرضع ضد التهاب الكبد البائي - من احللم إىل 
الواقع

2

وولرت وآخرون
 Walter et al. )1994(

العائق الرئييس أمام التمنيع الشامل للرضع ضد التهاب الكبد 
البائي

1

وانغ وآخرون
 Wang et al. )2011(

3مكافحة التهاب الكبد البائي يف الصني: الوقاية والعالج

وايت وآخرون
 White et al. )1995(

3االمتثال لتلقيح الولدان ضد التهاب الكبد البائي
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وايت وآخرون
 White et al. )2009(

تقييم التمنيع الشامل بلقاح التهاب الكبد البائي عند الوالدة يف 
مستشفيات الوالدة يف والية مينيسوتا باالستفادة من نظم معلومات 
التمنيع، وشهادات امليالد، واستعراض الرسومات البيانية 2007-

2008

7

 ويلسون وآخرون
Wilson et al. )2000(

فعالية برنامج تلقيح الرضع ضد التهاب الكبد البائي يف فيجي 
وكرييبايت وتونغا وفانواتو

4

وود وآخرون
 Wood et al. )1995(

معارف أطباء األطفال يف كاليفورنيا واستجابتهم للتوصيات بشأن 
التمنبع الشامل للرضع بلقاح التهاب الكبد البائي 

1

 وودروف وآخرون
Woodruff et al. )1996(

التقدم املحرز نحو إدماج لقاح التهاب الكبد البائي ضمن جداول 
التمنيع الروتيني للرضع يف الواليات املتحدة، يف الفرتة من عام 

1991 حتى عام 1994

7

 وونغ وآخرون
Wong et al. )1994(

برنامج التمنيع اجلموعي ضد التهاب الكبد البائي يف تايوان، 
بالصني: إعداده ونتائجه وأسباب التلقيح غري املكتمل

7

 يوسف وآخرون
Yusuf et al. )2000(

العالقة بني إعطاء لقاح التهاب الكبد البائي عند الوالدة واكتامل 
سلسلة لقاح التهاب الكبد البائي 4 :3 :1 :3

1

زنغ وآخرون
 Zeng et al. )1999(

مسح خاص بالتغطية بالتمنيع ضد التهاب الكبد البائي، 
واسرتاتيجيتة، وتكلفته، يف املناطق الريفية واملناطق احلرضية يف 

الصني

3

 زهانغ وآخرون
Zhang et al. )2010(

رساية فريوس التهاب الكبد البائي يف الفرتة املحيطة بالوالدة: هل 
يمكن أن تقوم املستشفيات بأكثر من ذلك؟

3

املؤلفات غري الرسمية

حكومة كمبوديا 
)2005(

تقرير للتحالف العاملي للقاحات والتمنيع حول التقدم املحرز يف 
عام 2005 

3 ،2

منظمة الصحة العاملية 
)2009(

رعاية الولدان حتى األسبوع األول من العمر: دليل اجليب حول 
املامرسة السيرية 2009

3 ،2

فيتت
 Wittet )2001(

إدخال لقاح التهاب الكبد البائي: الدروس املستفادة يف جمال 
الدعوة، واالتصاالت والتدريب

1

برنامج التكنولوجيا املالئمة يف 
جمال الصحة

 PATH )2004(

والية أندرا براديش Andhra Pradesh، يف اهلند: بناء نموذج 
لبنامج التمنيع 

2 ،1
ليس واضحًا ما إذا كانت 
جرعة الوالدة من لقاح 

التهاب الكبد البائي 
جزءًا من البنامج، وما 

إذا كانت البيانات متعلقة 
بجرعة الوالدة

 برنامج التكنولوجيا املالئمة يف
 جمال الصحة

PATH )2006(

تشاطرت والية أندرا براديش مع الدول األخرى الدروس املستفادة 
بشأن تعزيز التمنيع الروتيني وإدخال لقاحات جديدة

 2 ،1
ليس واضحًا ما إذا كانت 
جرعة الوالدة من لقاح 

التهاب الكبد البائي 
جزءًا من البنامج

 برنامج التكنولوجيا املالئمة يف
 جمال الصحة

PATH )2006(

محاية األطفال من أجل التمتع بالصحة مستقباًل: الدروس املستفادة 
من مرشوع الرشاكة بشأن التمنيع يف والية أندرا براديش

2 ،1

 برنامج التكنولوجيا املالئمة يف
 جمال الصحة

PATH )2006(

تعزيز خدمات التمنيع من خالل دعم تقديم اخلدمة: جتربة أندرا 
براديش

2 ،1

نلسون وآخرون
)2002( 

استخدام نظام احلقن الذايت التعطل Uniject لزيادة مأمونية 
وفعالية التمنيع ضد التهاب الكبد البائي

2
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ليدون
)2011( 

اسناد نظام سلسلة اإلمداد بلقاح التهاب الكبد البائي و اخلدمات 
اللوجستية ملصادر خارجية بالقطاع اخلاص: جتربة كيب الغربية يف 

جنوب أفريقيا

2 ،1

أ 1 .6: استخراج البيانات 

تم حتليل البيانات من كل بحث من البحوث الـ 64 املدرجة يف هذه املراجعة، واستخراجها يف األداة املعيارية التي 
وضعها املؤلفون، والتي تشمل الفئات التالية:

• املؤلف الرئييس والسنة؛
• نوع الدراسة-

• جتربة معشاة مضبطة بالشواهد، أو دراسة تدخلية، أترابية، أو حاالت وشواهد، أو مسح، أو نوعية، أو حتليل 
فعالية لقاء التكاليف، أو مراجعة منهجية، أو استعراض للمؤلفات، أو تقييم، أو وقائع مؤمتر / ورشة عمل، أو 

مقال رأي، أو تقرير؛
• أهداف الدراسة؛

• املوقع؛
• تعريف جرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي؛

• تصنيف املجموعة؛
• تصنيف املجموعة الفرعية؛

، و/أو العقبة؛ • وصف املامرسة، وامليسِّ
• النتيجة.

تم تسجيل املعلومات الواردة أعاله يف كل بحث بواسطة كال املراجعني ومن خالل الفحص الشامل ألي تناقضات. 
وهناك وصف لتصنيفات املجموعات واملجموعات الفرعية وهو متاح يف اجلدول 1 يف النص الرئييس للبحث.

 



ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي 51

املرفق 2  
املشاورة التقنية: الربنامج واملشاركون 

1. املشاورة املعنية بالتلقيح بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي للوقاية من رساية فريوس التهاب الكبد 
البائي يف الفرتة املحيطة بالوالدة )8-7 كانون األول/ ديسمب 2010 ، ملبورن( 

 املشاركون يف املشاورة

املنظمةجهة العملاالسم

قسم ترصد ومكافحة األمراض املعدية، وزارة الصحة، سلطنة احلكومة الوطنيةد. صالح العوييض
عامن

السيد ديفيد هندوجو موجليونو
 Mr David Handojo

Muljono

وزارة الصحة ومعهد إجيكامن Eijkman، إندونيسيااحلكومة الوطنية

د. إيوان أرياوان ميهاردجا
 Dr Iwan Ariawan 

Mihardja

مركز البحوث الصحية، جامعة إندونيسيااحلكومة الوطنية

د. بيل الغاين
Dr Bill Lagani 

خدمات صحة األرسة، إدارة الصحة الوطنية، بابوا غينيا اجلديدةاحلكومة الوطنية

د. تسوى فوكيانغ
Dr Cui Fuqiang

البنامج القومي للتمنيع ، املركز الصيني ملكافحة األمراض احلكومة الوطنية
والوقاية منها، الصني

د. م. أ. سيلفسرت
Dr M.A. Silvestre

جامعة الفلبني، مانيال، الفلبنياحلكومة الوطنية

د. كارين حنييس
Dr Karen Hennessy

ضابط االتصال املعني بالبنامج املوسع للتمنيع ، مكتب منظمة منظمة الصحة العاملية
الصحة العاملية اإلقليمي لغرب املحيط اهلادئ 

د. هوارد سوبل
Dr Howard Sobel

املكتب القطري، الفلبني، مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي منظمة الصحة العاملية
لغرب املحيط اهلادئ

د. سيدهارتا داتا
Dr Siddhartha Datta

املكتب القطري، بابوا غينيا اجلديدة، مكتب منظمة الصحة منظمة الصحة العاملية
العاملية اإلقليمي لغرب املحيط اهلادئ

د. سيفريين فون كسيالندر
 Dr Severin Von

Xylander

املقر الرئييس ملنظمة الصحة 
العاملية

صحة األم والطفل، تعزيزمأمونية احلمل، منظمة الصحة العاملية

د. ستيفن ويرسام
Dr Steven Wiersma

املقر الرئييس ملنظمة الصحة 
العاملية

مشارك يف اجتامعات البنامج املوسع للتمنيع ، منظمة الصحة 
العاملية 

كاي حممد حنفية
Kye Mohd Hanafiah

املقر الرئييس ملنظمة الصحة 
العاملية

البنامج املوسع للتمنيع ، منظمة الصحة العاملية

د. روبن بيليك
Dr Robin Biellik

ممثل اللجنة االستشارية ملامرسات التمنيع IPACجهة رشيكة

د. ترودي موريف
Dr Trudy Murphy

املركز الوطني ملكافحة اإليدز والعدوى بفريوسه، وااللتهاب جهة رشيكة
الكبدي، واألمراض املنقولة جنسيًا، والسل، مراكز مكافحة 

األمراض، الواليات املتحدة األمريكية

د. لندا كويك
Dr Linda Quick

شعبة التمنيع العاملي، املركز الوطني للتمنيع واألمراض التنفسية، جهة رشيكة
مراكز مكافحة األمراض، الواليات املتحدة األمريكية
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املنظمةجهة العملاالسم

د. مينال باتل
Dr Minal Patel

شعبة التمنيع العاملي، املركز الوطني للتمنيع واألمراض التنفسية، جهة رشيكة
مراكز مكافحة األمراض، الواليات املتحدة األمريكية

د. تيلامن راف
Dr Tilman Ruff

معهد نوسال Nossal للصحة العاملية خبري

د. ديفيد أندرسون
Dr David Anderson

معهد برينت Burnet Instituteجهة رشيكة

د. كريس مورغان
Dr Chris Morgan

مشارك يف اجتامعات معهد برينت، حمور البوصلة للمعرفة  رشيك
الصحية للمرأة والطفل 

السيدة كاييل كارفيل
Ms Kylie Carville

املختبالفيكتوري املعني ببحوث األمراض املعديةمؤسسة رشيكة

السيدة سيمونا زيبورسكاي
Ms Simona Zipursky

املرشوع األمثل، برنامج التكنولوجيا املالئمة يف جمال الصحة مؤسسة رشيكة
PATH

السيدة سيمونا زيبورسكاي
Ms Simona Zipursky

املرشوع األمثل، برنامج التكنولوجيا املالئمة يف جمال الصحة مؤسسة رشيكة
PATH

السيدة لفينيا كروكس 
Ms Levinia Crooks AM

اجلمعية االسرتالية للطب املعنية بمكافحة فريوس العوز املناعي  رشيك إقليمي
البرشي

السيد إدوارد ريس
Mr Edward Reis

اجلمعية االسرتالية للطب املعنية بمكافحة فريوس العوز املناعي  رشيك إقليمي
البرشي

د. جون كليمنتس
Dr John Clements

تقديم تقرير حول اجتامع مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي  رشيك إقليمي
أفريقيا 

السيدة هيلني ترييل
Ms Helen Tyrell

اجلمعية األسرتالية ملكافحة االلتهاب الكبدي رشيكة

2. برنامج املشاورة

اليوم األول: الثالثاء 7 كانون األول/ ديسمرب 09:00 إىل 17:30 

المقدموناجللسةالوقت

1. مقدمة ونظرة عامة09:00

منظمة الصحة العاملية وبرينتالرتحيب باملشاركني وتقديمهم

أهداف االجتامع والسياسات 
والسياق العاملي

ستيفن ويرسام Steven Wiersma، منظمة الصحة العاملية، جنيف

تقديم للجنة االستشارية ملامرسات 
IPAC التمنيع

IPAC استشاري ،Robin Biellik روبني بيليك

نظرة عامة عىل املؤلفات 
واملوضوعات الرئيسية

VIDRL ،كاييل كارفيل، بن كوي
Kylie Carville, Ben Cowie, VIDRL

اسرتاحة10:45
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المقدموناجللسةالوقت

2. خربات البلدان11:15

تسوى فوكيانغ Cui Fuqiang، مركز مكافحة األمراض بالصني الصني

ميان سيلفسرت ‘Mianne‘ Silvestre، مستشفى الفلبني العام؛ هوارد الفلبني
سوبل Howard Sobel، مكتب منظمة الصحة العاملية، الفلبني

صالح العوييض، وزارة الصحةُعامن

ديفيد موجليونو David Muljono، معهد إجيكامن Eijkman؛إندونيسيا
إيوان ميهاردجا Iwan Mihardja، جامعة إندونيسيا

مكتب منظمة الصحة العاملية 
اإلقليمي ألفريقيا 

جون كليمنتس John Clements، مشاور

ترودي موريف Trudy Murphy، مركز مكافحة األمراضالواليات املتحدة األمريكية

وليام الغاين William Lagani وزارة الصحة، سيدهارتا داتا بابوا غينيا اجلديدة
Siddhartha Datta، مكتب منظمة الصحة العاملية، بابوا غينيا 

اجلديدة

اسرتاحة13:00

3. الروابط بني صحة األم والوليد والتمنيع بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي13:30

نظرة عامة عىل الروابط بني صحة 
األم والوليد 

 ،Severin Ritter Von Xylander سيفريين ريرت فون كسيلندر
منظمة الصحة العاملية، جنيف

الروابط بني الرعاية التالية للوالدة 
والرعاية يف الفرتة املحيطة بالوالدة

Chris Morgan , Burnet كريس مورغان، برينت

كارين إدمون، مدرسة لندن للصحة وطب املناطق املداريةالرعاية املبتكرة للوليد يف أفريقيا
Karen Edmond, LSHTM 

4. ما ينبغي إدراجه يف الدليل اخلاص بأفضل ممارسات التمنيع بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي14:30

مناقشة

اخلتام17:30

اليوم الثاين: األربعاء 8 كانون األول/ ديسمرب
المقدموناجللسةالوقت

5. الوضع احلايل ألدوات دعم البلدان09:00

كارين هينييس Karen Hennessey، منظمة الصحة العاملية، إقليم األطر والقوائم التفقدية
غرب املحيط اهلادئ

بن كوي Ben Cowie، املختب املرجعي الفيكتوري املعني باألمراض معدل انتشارالنمذجة
Tony Stewart, Burnet ؛ توين ستيوارت، برينتVIDRL املعدية

مناقشة حول األدوات املتاحة واملطلوبة

اسرتاحة10:45

6. التطورات املستقبلية والفجوات يف املعارف وتنمية القدرات11:15

سيمونا زيبورسكاي Simona Zipursky، املرشوع األمثل لبنامج وجهات النظر
 Linda ؛ ليندا كويكPATH التكنولوجيا املالئمة يف جمال الصحة

Quick، مركز مكافحة األمراض؛ تيلامن راف Tilman Ruff، معهد 
نوسال Nossal للصحة العاملية

استعراض وثيقة املعلومات 
األساسية

مناقشة

اسرتاحة13:00
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المقدموناجللسةالوقت

7. استمرار النقاش حول دليل أفضل املامرسات، وبرنامج العمل املستقبيل13:30

مناقشة

8. املالحظات واخلتام15:00

مناقشة

ستيف ويرسما Steve Wiersma، منظمة الصحة العالمية؛ اخلطوات التالية
كريس مورغان Chris Morgan، بيرنت

اخلتام16:00
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املرفق 3
GRADE معايري تصنيف التوصيات، والتطوير والتقييم

 لتقييم  البيِّنات

تم استخدام معايري تصنيف توصيات التقييم والتطوير والتقدير )GRADE( لتقييم  البيِّنات يف هذه املراجعة، بام يف 
ذلك   احلاالت القليلة ايل يمكن فيها اجلمع بني الدراسات. وترد أدناه تفاصيل املعايري ونظام تسجيل األحراز املعتمدة 
أنواع  مع  لتتناسب  والتقدير  والتطوير  التقييم  توصيات  لتصنيف  األصلية  املنهجية  تعديل  تم  وقد  املراجعة.  يف هذه 
املؤلفات املحددة هنا، ومع موضوع هذه املراجعة. كام تم استخدام منشورين ملنظمة الصحة العاملية، تم فيهام استخدام 
معايري GRADE لتقييم  البيِّنات، وذلك لالسرتشاد هبام يف تطوير معايري تسجيل األحراز.1 وملزيد من املعلومات 

حول تصنيف توصيات التقييم والتطوير والتقدير، يرجى مراجعة املوقع التايل:
http://www.gradeworkinggroup.org/index.htm. 

الدالئل اإلرشادية لمعالجة النزف التالي للوضع والمشيمة المحتبسة. جنيف، منظمة الصحة العالمية، 2009؛ التوصيات للوقاية من تسمم الحمل وما يسبق تسمم   1
الحمل ومعالجته. جنيف، منظمة الصحة العالمية، 2011.



ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي 56

اجلدول أ3: درجات تصنيف توصيات التقييم والتطوير والتقدير )GRADE( املستخدمة يف تقييم  البيِّنات

تسجيل الدرجاتالوصفاملعيار

مةالتصنيف السِّ

قبل البدء يف التقييم، قم بتعيني أحد األحراز كخط أساس لكل دراسة

تعيني حرزخط األساس استنادًا إىل نوع تصميم الدراسة
الدراسة

جتربة معشاة مضبطة بالشواهدمرتفعة

دراسة تدخلية غري معشاةمتوسطة

دراسة قائمة عىل املالحظةمنخفضة

بينات أخرى )إال أهنا مؤلفات غب منخفضة جدا
رسمية(

لكل معيار أدناه، قم بتقييم وخفض التصنيف وفقا لوصف األحراز )تسجيل الدرجات(

القصور يف تصميم 
الدراسة

احلكم بشكل عام عىل جودة الدراسة فيام 
يتعلق بالتحيزات مثل التحيز يف االختيار، 

والتحيز يف األداء، والتحيز يف الكشف، 
والتحيز يف االستنزاف، واإلبالغ عن 

التحيز، وعدم تضبيط عوامل االلتباس 
بالشواهد

بالنسبة للتجارب املعشاة املضبطة 
بالشواهد، يتضمن ذلك، عىل سبيل املثال، 

عدم وجود إخفاء للتخصيص أو خلسارة 
كبرية ملتابعتها

ينبغي النظر هنا يف ما إذا كانت الدراسة 
قد بحثت تأثري إحدى املامرسات ، أو 

ممارسات متعددة، عىل التغطية
مما جيعل من الصعب حتديد مدى التأثري

مجيع الدراسات تنخفض هبا خماطر 0
التحيز

دراسات هبا خماطر متوسطة أو مرتفعة 1
للتحيز.

معظم الدراسات هبا خماطر متوسطة 
للتحيز

دراسات هبا خماطر متوسطة أو مرتفعة 2
للتحيز.

معظم الدراسات ترتفع هبا خماطر 
للتحيز

التناقضات يف اجتاه نتيجة التغطية )مثال: عدم االتساق
زيادة مقابل انخفاض( يف مجيع الدراسات

عدم تقديم تفسري معقول من قبل املؤلفني 
حول التضارب يف نتيجة التغطية

ال يوجد عدم جتانس شديد0

عدم جتانس شديد وغري مبر1
* ال ختفض التصنيف إذا كان عدم 
االتساق بسبب صغر حجم العينة، 
وقم بتخفيض التصنيف يف تسجيل 

األحراز املتعلقة بعدم الدقة

تستخدم الدراسة املقارنة غري املبارشة، أو املراوغه
السكان، أو التدخل، أو أساس امُلقاِرنة، 

أو النتائج

ال توجد مراوغه0

تستخدم املقارنة غري املبارشة، أو 1
السكان، أو التدخل، أو أساس 

امُلقاِرنة، أو النتائج

صغر حجم العينةعدم الدقة
فواصل الثقة واسعة

فواصل الثقة حيث يذكرأن نسب 
االحتامالت تشمل التأثري املتعادل )أي 

نسبة األرجحية= 1( أو احتامل ملموس أو 
عدم االحتامل

عدم الدقة غري موجود، أو ال يذكر0

مالحظة أحد الرشوط املتعلقة بحجم 1
العينة أو فواصل الثقة

مالحظة صغر حجم العينة وأحد 2
الرشوط املتعلقة بحجم العينة أو 

فواصل الثقة
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املرفق 4:
موجز بالدراسات املدرجة

االختصارات املستخدمة يف اجلدول
BD= جرعة الوالدة
SD= تقديم اخلدمة

HW= القوى العاملة الصحية
HIS= نظم املعلومات الصحية

T= املنتجات الطبية، واللقاحات، والتكنولوجيات
FN= التمويل

GL= احلوكمة والقيادة
OR= نسبة األرجحية

CI= فاصل الثقة 
P= املامرسة

F= امليسِّ
B= العقبة
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ع
يس

ف الرئي
املؤل

نوع 
الدراسة/

ث
البح

املكان
السكان

ف الدراسة
أهدا

ف 
تعري

جرعة 
الوالدة

املجموعة
املجموعة 

الفرعية
P/F/B ف

ص
و

النتيجة

1
 أيكن وآخرون

A
iken et al. 

)2002(

نوعية
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

عينة وطنية 
عشوائية مكونة 

ضانة 
من 296 ح

ت 
باملستشفيا

ضون 
ضع معر

ر
ضة

خلطورة منخف

ب يف 
ف السب

الستكشا
ت 

عدم توفري املستشفيا
ب الكبد البائي 

للقاح التها
ني خلطورة 

ض
للولدان املعر

ضة
منخف

عند 
الوالدة

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

ت بأن السكان 
صورا

الت
ني خلطر 

ض
كانوا معر

ض من العدوى 
منخف

ض التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
انخفا

ب الكبد البائي
التها

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

ت 
ت أن آباء وأمها

صورا
الت

ف 
ضع ممتثلون، وسو

الر
يأتون إىل املستشفى 

صول عىل اجلرعة 
للح

ب 
األوىل من لقاح التها

الكبد البائي عندما يكون 
ضيع يف عمر شهرين 

الر

ت 
نظم املعلوما

صحبة
ال

ت 
سجال

التلقيح
ت 

ت يف نقل سجال
صعوبا

التلقيح ألطباء الرعاية 
األولية

التمويل
متويل برامج 

التلقيح 
بجرعة 

الوالدة من 
ب 

لقاح التها
الكبد البائي

صول عىل 
ت يف احل

صعوبا
ف جرعة 

ضة لتكالي
استعا

ب 
الوالدة من لقاح التها

الكبد البائي 

2
 باسكوم وآخرون

B
ascom

et al. )2005(

أتراببة
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

أترابية املواليد من 
عام 2000 يف 25 
مستشفى للوالدة 

يف نيو هامبشري

لتقييم األداء احلايل حول 
ىص هبا 

ت املو
املامرسا

ب 
للوقاية من لقاح التها

صبة 
الكبد البائي واحل

األملانية يف الفرتة املحيطة 
بالوالدة يف نيو هامبشري 

H
am

pshir

يف 
ضون 

غ
 12

ساعة من 
الوالدة

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

التغيري يف السياسة الوطنية 
بشأن إدخال جرعة الوالدة 

ب الكبد 
من لقاح التها

البائي 

كان األطفال الذين ولدوا خالل األشهر 
صة 

الالحقة للتغيري يف السياسة لدهيم فر
أقل للتلقيح بجرعة الوالدة من لقاح 

ضعفا
ب الكبد البائي بمقدار 8.2 

التها
باملقارنة باألطفال الذين ولدوا

يف األشهر الالحقة
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ع
يس

ف الرئي
املؤل

نوع 
الدراسة/

ث
البح

املكان
السكان

ف الدراسة
أهدا

ف 
تعري

جرعة 
الوالدة

املجموعة
املجموعة 

الفرعية
P/F/B ف

ص
و

النتيجة

3
ك وآخرون

 بيال
B

ialek et al. 
)2010(

مسح
ت 

واليا
ميكرونيزيا 

املوحدة 
وجزر 

مارشال

األطفال الذين 
ولدوا قبل وبعد 

تنفيذ التلقيح 
ب 

الروتيني بالتها
الكبد البائي

لتقييم أثر التلقيح الروتيني 
ب الكبد البائي عىل 

بالتها
معدل انتشار العدوى 

ب الكبدي البائي 
بااللتها

ني األطفال يف بلدان 
املزمن ب

جزر املحيط اهلادئ

س 
يوم يف نف

الوالدة

تقديم اخلدمة
مكان تقديم 

اخلدمة
صة 

تنفيذ سياسة خا
بالتلقيح الشامل بجرعة 

)P( الوالدة

ب 
التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التها

ني األطفال الذين ولدوا 
الكبد البائي ب

بعد تنفيذ السياسة
ت مقدارها 76٪، يف مقابل ٪29 

كان
 p( ني األطفال الذين ولدوا قبل التنفيذ

ب
)<0.001

4
 بريوسكاك وآخرون

B
iroscak

et al. )2003(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

75 طفال ولدوا 
قبل تغيري السياسة 
، 81 طفال ولدوا 
أثناءفرتة التغيري، 
60 طفال ولدوا 

بعد التغيري

ت 
لتقييم تأثري سياسة خدما

ت 
صحة العمومية بالواليا

ال
املتحدة / األكااديمية 

ب األطفال 
األمريكية لط

عىل التغطية بالتلقيح بجرعة 
ضع 

واحدة عند الوالدة للر
ت غري 

املولودين لسيدا
ضد 

معروفة حالة املست
ب الكبدي 

السطحي لاللتها
البائي

H لدهين
B

sA
g 

قبل 
اخلروج 

من 
املستشفى

خالل 
12 ساعة

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

ت 
صيا

التغيري يف التو
الوطنية حول إدخال 

 التلقيح بجرعة الوالدة 

ضع الذين تم تلقيحهم 
ت نسبة الر

كان
بجرعة عند الوالدة قبل التغيري يف 

ت 53٪، و7٪ خالل فرتة تغيري 
صيا

التو
ت  )p<0.001( و 57٪ بعد 

صيا
التو

صلية
ت األ

صيا
إعادة التو

ضون 
ني يف غ

ضع امللقح
ت نسبة الر

كان
12 ساعة من الوالدة 19٪ قبل التغيري 

ت، و1٪ خالل فرتة تغيري 
صيا

يف التو
ت )p<0.001( و 14٪ بعد 

صيا
التو

ف 
صلية )االختال

ت األ
صيا

إعادة التو
س كبريًا(

هلذا األخري لي

5
 برايدن وآخرون

B
rayden

et al. )2000(

مسح و 
نوعية

ت 
الواليا

املتحدة 
األمريكية

ت 
تسع مستشفيا

ت 
تقدم خدما
التوليد يف 

ف 
ني يف ري

منطقت
كولورادو 

ت املستشفى 
لتقييم سياسا

ب الكبد 
إلدخال لقاح التها

البائي والتوعية بعملية 
ف 

ضع
التلقيح، ومدى 

ب
ضح بسب

التمنيع الوا
صل غري الفعال مع 

التوا
أطباء الرعاية األولية
ت 

صادر املعلوما
وم

املستخدمة لتحديد حالة 
ب الكبد البائي 

لقاح التها
يف الولدان

قبل 
اخلروج 

من 
املستشفى

ت 
نظم املعلوما

صحبة 
ال

ت 
سجال

التمنيع
ال توجد سياسة مكتوبة 

القتناء أو قبول وثائق 
التمنيع بجرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي 

لقاح التها

ت 
الولدان الذين مل يتم تلقيحهم يف احلاال

ض أن يتم فيها التمنيع )ال 
التي من املفرت

تتوفر أرقام(
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ع
يس

ف الرئي
املؤل

نوع 
الدراسة/

ث
البح

املكان
السكان

ف الدراسة
أهدا

ف 
تعري

جرعة 
الوالدة

املجموعة
املجموعة 

الفرعية
P/F/B ف

ص
و

النتيجة

6
 كابانا، وأيكن

 وآخرون
C

abana,
A

iken et al. 
)2002(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

مديرو عينة وطنية 
عشوائية مكونة 

ضانة
من 207 ح

ني تلقيح 
لدراسة العالقة ب

ب 
الولدان بلقاح التها

ت 
ضانا

الكبد البائي يف ح
ت 

ت واسرتاتيجيا
املستشفيا

التمويل يف البلد

"عند 
الوالدة"

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

ت الوطنية 
صيا

تغيري يف التو
حول جرعة الوالدة بلقاح 

ب الكبد البائي 
التها

ضانة كان هلا سياسة 
من 120 ح

ني 
ض

ضع املعر
صارمة لتلقيح مجيع الر

ضة بجرعة واحدة عند 
خلطورة منخف

ت 
ت السياسا

الوالدة، 31٪ منها غري
رصامة للتمنيع 

ت أقل 
نحو سياسا

ت الوطنية، 
صيا

ت يف التو
بعد التغيريا

ت اخلالية من 
حتى بعد توفري اللقاحا

الثيمروسال
7

 كابانا، وأيكن
 وكالرك

C
abana,

A
iken &

C
lark )2002(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

مديرو عينة وطنية 
عشوائية مكونة 

ضانة
من 207 ح

ت 
ضانا

رشح كيفية قيام ح
ل

ت بتطوير 
املستشفيا

ضد 
ت التلقيح 

سياسا
ب الكبد البائي

التها

"عند 
الوالدة"

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

ت 
صادر خمتلفة للمعلوما

م
ت 

صيا
حول التغيري يف التو

الوطنية حول جرعة التلقيح 
ب 

عند الوالدة بلقاح التها
)B/F( الكبد البائي

ضانة عىل 
صل عدد كبري من دور احل

ح
ت يف 

ت بشأن التغيريا
ت التي ورد

املعلوما
ت األدوية 

رشكا
ت الوطنية من 

صيا
التو

ت 
ضا

ك من املمر
)16٪-28٪(، وكذل

)٪5(
صيادلة )٪7-٪10(

 وال
8

ت
 شانسوتيوا

C
hunsuttiw

at 
)1997(

مراجعة
تايالند

األطفال يف عمر  
12- 23 شهرًا 

قي منطقتي 
شونبوري 
وشيانغامي

إلعداد تقرير عن اإلدماج 
ب 

ضد التها
الناجح للتلقيح 

الكبد البائي داخل البنامج 
ض 

املوسع للتمنيع وعر
نتائج االستمناع والنجاعة 
ب الكبد البائي 

للقاح التها
عند استخدامه يف التمنيع 

الروتيني

"عند 
الوالدة"

تقديم اخلدمة
اإلدماج 

داخل 
البنامج 

املوسع 
للتمنيع 

ب 
إدماج التمنيع بلقاح التها
ك 

الكبد البائي، بام يف ذل
جرعة الوالدة من لقاح 

ب الكبد البائي داخل 
التها

البنامج املوسع للتمنيع

ب 
ت من لقاح التها

ث جرعا
التغطية بثال

ك جرعة الوالدة( 
الكبد البائي )بام يف ذل

رشوع إيل ٪90  
ت من 0٪ يف بداية امل

زاد
ت

بعد 4 سنوا
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9
 كالرك وآخرون
C

lark et al. 
)2001(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

عينة عشوائية من 
773 مستشفي يف 

مجيع أنحاء البلد

ت يف 
ف التغيريا

الكتشا
ضد 

ت التلقيح 
ممارسا

ب الكبد البائي بالنسبة 
التها

صلة 
ت ال

للولدان، ذا
ت 

ضع
ت التي خ

صيا
بالتو

للمراجعة

قبل 
اخلروج 

من 
املستشفي

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

مقاومة األطباء لتلقيح 
الولدان بجرعة من لقاح 
ب الكيد البائي عند 

التها
الوالدة 

ت عن 
ت التي أبلغ

38٪ من املستشفيا
ضع 

ت بتلقيح مجيع الر
مقاومة األطباء قام

ضة، باملقارنة بـ 
ني خلطورة منخف

ض
املعر

ث مل تكن هناك 
ت حي

62٪ من املستشفيا
)p < 0.05( مقاومة

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

ت غري 
زيادة املامرسا

ت التغيري 
املالئمة التي أعقب

ت الوطنية بشأن 
صيا

يف التو
إعطاء جرعة من لقاح 

ب الكيد البائي عند 
التها

الوالدة 

ت 
ت، قام

ب التغيري يف السياسا
يف أعقا

ت التي
69٪ من املستشفيا

شملها املسح بإعطاء جرعة الوالدة 
ضع 

ب الكبد البائي للر
من لقاح التها

ضد 
ت للمست

ت إجيابيا
املولودين من أمها

H و 39٪ من 
B

sA
g السطحي

ضع 
ت بتلقيح الر

ت قام
املستشفيا

ت غري معروفة حالتهن 
املولودين ألمها

املناعية، يف مقابل 88٪ و 69٪ عىل 
ت قبل التغيري يف 

ب من املستشفيا
الرتتي

ت
السياسا

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

س حول التغيري يف 
التبا

ت الوطنية بشأن 
صيا

التو
إعطاء جرعة من لقاح 

ب الكيد البائي عند 
التها

الوالدة 

ت بوجود 
ت التي أفاد

45٪ من املستشفيا
ت 

ت قام
س بشأن التغيري يف السياسا

التبا
ني خلطورة 

ض
ضع املعر

بتلقيح مجيع الر
ت 

ضة، مقابل 55٪ من املستشفيا
منخف

)p < 0.05( س
التي مل تذكر هذا االلتبا
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10
س

كليمنت
 C

lem
ents 

)2006(

مراجعة
إقليم 
ب 

غر
املحيط 
اهلادئ

ضع املولودون 
الر

ب 
يف إقليم غر

املحيط اهلادئ

ص التقدم املحرز 
لتلخي

ب الكبد 
يف مكافحة التها

ب املحيط 
البائي يف إقليم غر

ضايا 
اهلادئ ومناقشة الق

التي ما زال هلا تأثري عىل 
ف الذي حددته 

حتقيق اهلد
اللجنة اإلقليمية ملنظمة 

صحة العاملية
ال

يف 
ضون 

غ
 24

ساعة من 
الوالدة

تقديم اخلدمة
صول 

الو
إىل العامل 

صحي 
ال

ب
املدر

والدة منزلية 
ب 

ال يتم إعطاء جرعة من لقاح التها
ضون 24 ساعة 

الكبد البائي للوليد يف غ
من الوالدة

القوى العاملة 
صحية

ال
حتديد 

ت
املسؤوليا

القابلة غري مسؤولة عن 
صل 

ك ال حت
التمنيع ولذل

ب الكبد 
عىل لقاح التها

البائي 

ب 
ال يتم إعطاء جرعة من لقاح التها

ت الوالدة 
الكبد البائي للوليد حتى لو مت

صحي
يف مرفق 

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

حفظ 
ت 

اللقاحا
صول 

والو
إىل سلسلة 

التبيد

عدم وجود مرافق باردة 
حلفظ اللقاح يف املناطق 

الريفية

ت يف إعطاء جرعة عند 
صعوبا

توجد 
ب الكبد البائي يف 

الوالدة من لقاح التها
ضون 24 ساعة من الوالدة

غ

11
كونورز وآخرون 

C
onnors

)et al. )1998

مسح
أسرتاليا

ضع املولودون 
الر

ني من 
يف اثن

ت التي 
املستشفيا

ت 
تقدم خدما

األمومة 
للنساء يف داروين

ملقارنة املواليد األحياء 
ني عىل اجلرعة األوىل 

صل
احلا

ب الكبد 
من لقاح التها

البائي يف ظل هذه السياسة 
اجلديدة وحتديد العوامل 

املستشفوية التي تؤثر غي 
هذا املعدل

"عند 
الوالدة"

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

صية بتلقيح الولدان 
التو

ضة 
ني خلطورة منخف

ض
املعر

ب الكبد البائي 
بلقاح التها

)P(

ت التغطية بجرعة الوالدة ٪96 
كان

و 93٪ يف عامي 1993 و 1994 
ب يف مستشفى يلتزم بأوامر 

عىل الرتتي
ب 

ضد التها
ت بالتمنيع 

ص
مستديمة، وأو

الكبد البائي، باملقارنة مع 71٪ و ٪77 
ب 

يف عامي 1993 و 1994 عىل الرتتي
يف مستشفى ال يلتزم بأوامرمستديمة ومل 

)P ص بالتمنيع )ال تتوفر قيمة
يو

احلوكمة والقيادة
األوامر 

املستديمة
يوجد أمر مستديم بتلقيح 

ب الكبد 
الولدان بلقاح التها

البائي يف أقسام الرعاية 
)P( التالية للوالدة
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12
 كوبر وآخرون

C
ooper et al. 

)2001(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

عينة وطنية تتكون 
س 

من 600 ممار
ب األطفال

لط

ت 
ف وممارسا

لتقييم مواق
أطباء األطفال يف

ت املتحدة األمريكية 
الواليا

فيام يتعلق بجرعة الوالدة 
ب الكبد 

من لقاح التها
البائي

"عند 
الوالدة"

تقديم اخلدمة
موقع تقديم 

اخلدمة
ب يف 

موقع ممارسة الطبي
مستشفى أو عيادة غري 

)F( ربحية

75٪ من أطباء األطفال املوجودين يف 
مستشفى مدينة أو مقاطعة، أو عيادة 

غري ربحية، و 74٪ من أطباء األطفال 
ت التابعة 

املوجودين يف إحدى املستشفيا
س الطبية، قاموا بإعطاء جرعة 

للمدار
ب الكبد البائي، يف 

الوالدة من لقاح التها
مقابل أقل من 50٪ من أطباء األطفال 
ت 

الذين يعملون يف جمموعة أو ممارسا
)P <0.05( فردية

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

إيامن أطباء األطفال  بأمهية 
ب الكبد 

جرعة لقاح التها
البائي املعطاة عند الوالدة 

)F(

54٪ من أطباء األطفال الذين وافقوا 
بشدة، أو اتفقوا عىل أمهية جرعة لقاح 

ب الكبد البائي املعطاة عند الوالدة، 
التها

يف مقابل 33٪ من أطباء األطفال الذين 
لدهيم مشاعر سلبية و 37٪ من أطباء 
األطفال الذين مل يوافقوا، أو اختلفوا 

ب الكبد 
بشدة عىل أمهية جرعة لقاح التها

)P <0.05( البائي املعطاة عند الوالدة

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

ت 
سجال

التلقيح
ت يف تتبع التمنيع يف 

صعوبا
ت 

املستشفيا
29٪ من أطباء األطفال الذين وافقوا 

ب 
صعوبة تعق

بشدة، أو اتفقوا عىل 
ت املعطاة يف املستشفى، قاموا 

اللقاحا
ب 

بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التها
الكبد البائي، يف مقابل 45٪ من أطباء 
األطفال الذين كانوا حمايدين و ٪66 

من أطباء األطفال الذين اختلفوا بشدة، 
 P( ت

صعوبا
أو لو يوافقوا عىل وجود 

)<0.001
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12
 كوبر وآخرون

C
ooper et al. 

)2001(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

عينة وطنية تتكون 
س 

من 600 ممار
ب األطفال

لط

ت 
ف وممارسا

لتقييم مواق
أطباء األطفال يف

ت املتحدة األمريكية 
الواليا

فيام يتعلق بجرعة الوالدة 
ب الكبد 

من لقاح التها
البائي

"عند 
الوالدة"

التمويل
متويل جرعة 
ب 

لقاح التها
الكبد البائي 
املعطاة عند 

الوالدة

زيادة تكلفة التمنيع يف 
املستشفى 

25٪ من أطباء األطفال الذين وافقوا 
بشدة، أو اتفقوا عىل وجود زيادة يف تكلفة 

التمنيع يف املستشفى قاموا بإعطاء جرعة 
ب الكبد البائي، 

الوالدة من لقاح التها
يف مقابل 43٪ من أطباء األطفال الذين 
كانوا حمايدين و67٪  من أطباء األطفال 

الذين مل يوافقوا، أو اختلفوا بشدة عىل 
))P

وجود زيادة يف التكلفة )0.001>

التمويل
متويل جرعة 
ب 

لقاح التها
الكبد البائي 
املعطاة عند 

الوالدة

ف 
ال يتم اسرتداد التكالي

ني فيام 
ت التأم

رشكا
من 

ب 
ص جرعة لقاح التها

خي
الكبد البائي املعطاة عند 

الوالدة يف املستشفى

24٪ من أطباء األطفال الذين وافقوا 
ني قد 

رشكة التأم
بشدة، أو اتفقوا عىل أن 

ف التمنيع، قاموا بإعطاء 
ال تسدد تكالي

ب الكبد 
جرعة الوالدة من لقاح التها

البائي، يف مقابل 48٪ من أطباء األطفال 
الذين كانوا حمايدين و 66٪ من أطباء 

األطفال الذين اختلفوا، أو اختلفوا 
ني  

رشكة التأم
بشدة حول إمكانية سداد 
)P <0.001( ف

للتكالي

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

وجود سياسة توزيع التمنيع 
)P( الشامل

80٪ من أطباء األطفال املوجودين يف 
دولة هبا سياسة التمنيع الشامل

قاموا بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي، يف مقابل أقل من 

التها
50٪ من أطباء األطفال يف البلدان التي ال 

)P <0.001( توجد هبا سياسة شاملة
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13
 كريايت وآخرون

C
reati et al. 

)2007(

مراجعة
إندونيسيا

ضع الذين 
الر

ولدوا يف املناطق 
ث يتم 

حي
تنفيذ املشاريع 

ضاحية 
اإلي

ضايا 
لتحديد ومناقشة الق

س 
التشغيلية وهي أسا

النجاح يف تقديم جرعة 
ب 

الوالدة من لقاح التها
ت 

الكبد البائي يف الوق
ب

املناس

يف 
ضون 

غ
سبعة 

أيام من 
الوالدة

القوى العاملة 
صحية

ال
حتديد 

ت
املسؤوليا

ني 
ف من املوظف

عزو
ني بالتمنيع عن إعطاء 

القائم
ب الكبد البائي 

لقاح التها
ت

للقابال
ب عدم الثقة 

بسب

ض التغطية
انخفا

نتيجة الدراسة:
تم تلقيح 7٪ من األطفال املولودين يف 

ضون 
املازل يف يوم الوالدة، و 16٪ يف غ

ضون أسبوع واحد 
24 ساعة و 39٪ يف غ

من الوالدة
القوى العاملة 

صحية
ال

ف 
املواق

ف 
واملعار

ب
والتدري

ت 
ني القابال

وجود قلق ب
يف القرى العتقادهم أنه إذا 

ضيع بعد
ت الر

ما
التلقيح، سيتم توجيه اللوم 
ت من قبل املجتمع 

للقابال

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

السياسة الوطنية املعنية 
بإعطاء جرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي 

لقاح التها
ص عىل أنه ينبغي إعطاء

تن

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

اجلرعة 
خالل األيام 

السبعة 
األوىل من 

الوالدة بدالً 
من خالل

ت كبرية 
هناك متطلبا

ت من 
رش جرعا

حلفظ ع
ب الكبد البائي 

لقاح التها
يف حماقن نفاثة وحيدة 
 U

niject االستعامل

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

24 ساعة 
عدم الرغبة يف فتح قارورة 
ب الكبد البائي 

لقاح التها
ت 

املحتوية عىل 10 جرعا
لتلقيح عدد قليل من 

ف اهلدر
ب خماو

ضع بسب
الر
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14
مراكز مكافحة 

ض والوقاية 
األمرا

منها )2007(

مراجعة
ني

ص
ال

ضع الذين تم 
الر

ضد 
تلقيحهم 

ب الكبد 
التها

البائي

ني يف زيادة 
ص

رشح تقدم ال
ل

ضع بلقاح 
ني الر

التغطية ب
ب الكبد البائي وإعطاء 

التها
جرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي يف 

التها
ب

ت املناس
الوق

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

رفع مستوى الوعي بأمهية 
إعطاء جرعة الوالدة من 

ب الكبد البائي 
لقاح التها

ني 
ب ب

ت املناس
يف الوق

مقدمي اخلدمة واآلباء 
ورفع مستوى الوعي بأمهية 

ت 
جرعة الوالدة يف الوق

ني مقدمي اخلدمة 
ب ب

املناس
)P( واآلباء

ت 
ارتفاع التغطية بجرعة الوالدة يف الوق

ني األطفال الذين 
ب من 29.1٪ ب

املناس
ني األطفال 

ولدوا يف 1997 إىل 75.8٪ ب
الذين ولدوا يف عام 2003

تقديم اخلدمة
صول 

الو
للعامل 

صحي 
ال

ب
املدر

ت التي 
زيادة نسبة الوالدا

ت ورفع 
تقع يف املستشفيا

مستوى الوعي بأمهية جرعة 
ب

ت املناس
الوالدة يف الوق

ني مقدمي اخلدمة 
ب

)P(واآلباء

تقديم اخلدمة
ني 

الروابط ب
ت 

خدما
التمنيع 

ت 
وخدما

األمومة

ني تقديم 
بناء التعاون ب

ني
ت وب

اخلدما
)P( ت التلقيح

خدما

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

ف 
رشا

ب واإل
ف التدري

تكثي
ني يف املجال 

واملتابعة للعامل
صحي عىل مستوى 

ال
املقاطعة، والبلدة والقرية 

)P(

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

نظم 
ت 

املشرتيا
والتوريد 
والتوزيع

ب 
ني إتاحة لقاح التها

حتس
ت 

الكبد البائي يف املستشفيا
صحية بالقرى 

واملرافق ال
)P(
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15
 دانيالسون وآخرون

D
anielsson et 

al. )2009(

مسح
تونغا

449 طفال يف 
عمر -6 59 
شهرًا الذين 

دخلوا إحدى 
ت أو 

املستشفيا
ت 

زاروا العيادا
اخلارجية من 

كانون األول/ 
ديسمب/ 2004 
- نيسان/ أبريل 

2007

ت التمنيع 
س أثر ممارسا

لقيا
املحسنة عىل معدل انتشار 

س العوز 
العدوى بفريو

رشي يف األطفال 
املناعي الب

ك 
قبل سن املدرسة، وذل

لتقييم التقدم املحرز نحو 
ب الكبد 

ص من التها
التخل

البائي يف تونغا 

24 خالل 
ويف ساعة، 

ضون 
غ

أيامسبعة 

القوى العاملة 
صحية

ال
حتويل املهام

نقل مسؤولية تقديم جرعة 
ب 

الوالدة من لقاح التها
ني 

الكبد البائي من املوظف
يف البنامج املوسع للتمنيع 

ت 
ضا

ت واملمر
إىل القابال

ت 
رشفن عىل الوالدا

الاليت ي
)P(

ت 
ت هلم بيانا

من 445 طفال أتيح
C( منهم 

I: 89 - 94( ٪92 ،التمنيع
ضون 24 ساعة 

تلقى اجلرعة األوىل يف غ
بعد الوالدة. يف املقابل، 

C( فقط من األطفال 
I: 11 - 18( 14٪

ضون 
B يف غ

C
G

تلقى اجلرعة األوىل من 
24 ساعة بعد الوالدة

16
 دي ال هوز وآخرون

de la H
oz

et al. )2005(

مسح
كولومبيا

3044 طفال 
ترتاوح أعامرهم 
ني عام واحد 

ما ب
و 12 عامًا يف 

أربع مناطق يف 
دائرة األمازون

س مدى التغطية 
لقيا

ب الكبد البائي 
بلقاح التها

ت األخرى يف 
واللقاحا

البنامج املوسع للتمنيع ، 
ولتحديد العوامل الفردية 

ت 
ص اخلدما

صائ
وخ

ت عىل
صحية التي أثر

ال
التغطية

يف 
ضون 

غ
 72

ساعة

تقديم اخلدمة
موقع تقديم 

اخلدمة
)F( طفل لديه أشقاء

ت 
ت، احتامال

يف التحليل متعدد املتغريا
ص باملقارنة باألطفال الذين 

التمنيع الناق
س هلم أشقاء )املرجع(: نسبة األرجحية 

لي
لألطفال مع 3/2 من األشقاء 

 2.9 = )C
I: 1.0 – 8.6( 

نسبة األرجحية لألطفال مع 5/4 من 
األشقاء = 3.3 األشقاء 

 )C
I: 1.2 – 10.6(

نسبة األرجحية لألطفال مع 20/4 من 
األشقاء = 2.8 

)C
I: 0.9 – 9.1(  )p < 0.05(

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

ت التي 
عدد أكب من السنوا

صحي 
يعمل فيها العامل ال

)F( صحي
يف املركز ال

ت 
ت، احتامال

يف التحليل متعدد املتغريا
ني يف 

ص باملقارنة مع العامل
التمنيع الناق

صحي الذين عملوا ملدة 14/0 
املجال ال

عامًا )املرجع(: نسبة األرجحية إذا كان 
صحي قد عملوا ملدة 

العاملون يف املجال ال
21/15 سنة:

   0.4 = )C
I: 0.2 – 0.6(
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17
 داوننج وآخرون

D
ow

ning
et al. )2008(

نوعية
بابوا غينيا 

اجلديدة
ني 

استعداد العامل
يف جمال الرعاية 
صحية بوحدة 

ال
األمومة يف مخسة 

ت 
مستشفيا

رئيسية يف أربع 
مناطق

لدراسة التغطية بجرعة 
ب 

الوالدة من لقاح التها
ف 

الكبد البائي، ومواق
ني،

ت املوظف
وممارسا

والعوائق التي حتول دون 
تقديم جرعة الوالدة من 

ب الكبد البائي يف 
لقاح التها

ت كبى
مخسة مستشفيا

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

صحيحة 
ت غري ال

املامرسا
التي تالحظ يف ما يتعلق 

بإعطاء جرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي 

لقاح التها

ب 
ال تقدم جرعة الوالدة من لقاح التها
صورة روتينية أو تأخر 

الكبد البائي ب
إعطائه

ت 
ت التغطية بجرعة الوالدة يف الوق

كان
ت )املدى 

ب 79٪ يف مخسة مستشفيا
املناس

40٪ إىل ٪96(

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

ني 
ني العامل

ص املعرفة ب
نق

صحي حول 
يف املجال ال

جرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي وموانع 

التها
استعامله 

القوى العاملة 
صحية

ال
حتديد 

ت
املسؤوليا

ضة واحدة معنية 
ني ممر

تعي
)P( بالتمنيع يف املستشفى

ت 
زيادة التغطية بجرعة الوالدة يف الوق

ب يف املستشفى من أقل من 40٪
املناس

إىل أكثر من ٪80

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

نظم 
ت 

املشرتيا
والتوريد 
والتوزيع

عدم وجود خمزون للقاح 
ب الكبد البائي يف قسم 

التها
ب حفظ لقاح 

الوالدة بسب
ب الكبد البائي يف 

التها
جناح آخر 

صورة روتينية أو 
جرعة الوالدة ال تقدم ب

يتأخر تقديمها

18
حكومة إندونيسيا 

)2008(
تقرير

إندونيسيا
الولدان

تقرير مرحيل سنوي عن عام 
ف 

2007 مقدم إىل التحال
ت والتمنيع 

العاملي للقاحا
حول البامج املمولة من 

ف
التحال

يف 
ضون 

غ
أيامسبعة 

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

ت 
ني األمها

قلة الوعي ب
رضورة التلقيح 

حول 
بجرعة الوالدة من لقاح 

ب الكبد البائي 
التها

ض التغطية بجرعة الوالدة يف 
انخفا

ب )ال تتوفر أرقام(
ت املناس

الوق
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19
حكومة مجهورية 

ني الشعبية 
ص

ال
)2006(

تقرير
ني

ص
ال

الولدان
تقرير مرحيل سنوي عن عام 

ف 
2005 مقدم إىل التحال

ت والتمنيع 
العاملي للقاحا

حول البامج املمولة من 
ف

التحال

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

تقديم اخلدمة
ب عىل  

الطل
التمنيع

ف 
أنشطة اإلعالم والتثقي

صال لرفع مستوى 
واالت

الوعي بجرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي 

لقاح التها
)P(

ت 
زيادة التغطية بجرعة الوالدة يف الوق

ب من 40٪ يف عام 2004 إىل ٪70 
املناس

يف 2005 يف تشينغهاي

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

ب ألطباء 
توفري التدري

ت ىف 
القرى والقابال

)P( تشينغهاى

ت 
زيادة التغطية بجرعة الوالدة يف الوق

ب من 40٪ يف عام 2004 إىل ٪70 
املناس

يف 2005 يف تشينغهاي

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

ف 
ب غري كا

تدري
ني، السيام عىل 

للموظف
مستوى املقاطعة فـام دون

ض التغطية بجرعة الوالدة يف 
انخفا

ف 
ب )أقل من الرقم املستهد

ت املناس
الوق

ت التي 
وهو 75٪(، السيام يف املقاطعا

ت املنزلية
ت الوالدا

ترتفع فيها معدال

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

نظم 
ت 

املشرتيا
والتوريد 
والتوزيع

ت لقاح 
سوء إدارة إمدادا

ب الكبد البائي
التها

ض التغطية بجرعة الوالدة يف 
انخفا

ف 
ب )أقل من الرقم املستهد

ت املناس
الوق

ت التي 
وهو 75٪(، السيام يف املقاطعا

ت املنزلية
ت الوالدا

ترتفع فيها معدال

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

ت
السجال

تسجيل النساء احلوامل 
)P(

ت 
زيادة التغطية بجرعة الوالدة يف الوق
ب من 40٪ يف عام 2004 إىل 

املناس
70٪ يف 2005 يف تشينغهاي. زيادة 

ت املنزلية بجرعة الوالدة يف 
تغطية الوالدا

ب من 20٪ إىل ٪60
ت املناس

الوق

التمويل
متويل 

البامج 
املعنية بجرعة 

الوالدة من 
ب 

لقاح التها
الكبد البائي

ف 
التمويل امليداين غري كا
عىل مستوى املقاطعة، 

ت 
صة يف أفقر املقاطعا

وبخا
ت 

ض معدال
مع انخفا

ب 
ت املناس

الوالدة يف الوق
)B(

ت 
ض إعطاء جرعة الوالدة يف الوق

انخفا
ف وهو 

ب )أقل من الرقم املستهد
املناس

ني
ص

ت معينة يف ال
75٪( يف مقاطعا
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20
حكومة مجهورية 

ني الشعبية 
ص

ال
)2008(

تقرير
ني

ص
ال

الولدان
تقرير مرحيل سنوي عن عام 

ف 
2007 ملقدم إىل التحال

ت والتمنيع 
العاملي للقاحا

حول البامج املمولة من 
ف

التحال

خالل 
24 ساعة

تقديم اخلدمة
صول 

الو
إىل العامل 

ب 
املدر

يف املجال 
صحي

ال

ت 
ض معدل الوالدا

انخفا
ت، عند 

يف املستشفيا
٪53.3

ني إىل جرعة 
ضع املحتاج

مل يتم تلقيح الر
ب الكبد البائي.

الوالدة من لقاح التها
س/

ني يناير/كانون الثاين حتي أغسط
ب

ت التغطية باجلرعة الثالثة 
ب 2007، كان

آ
ب الكبد البائي ٪98.2 

من لقاح التها
ب 

مقارنًة بـ 74.1٪ جلرعة لقاح التها
ب عند 

ت املناس
الكبد البائي يف الوق

الوالدة 

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

نظم 
ت 

املشرتيا
والتوريد 
والتوزيع

ف من 
عدد غري كا

ت املحفوظة عىل 
اللقاحا

مستوى القرية

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

نظم 
ت 

املشرتيا
والتوريد 
والتوزيع

التعامل السيئ مع 
ت واملحاقن ذاتية 

اللقاحا
التعطل

ف التغطية البالغ 
مل حتقق 545 مقاطعة هد

ب 
75٪ بشأن إعطاء جرعة لقاح التها

ب عند 
ت املناس

الكبد البائي يف الوق
ني

ص
الوالدة يف ال

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

ت
السجال

ت السكانية املتنقلة 
الفئا

واملهاجرة
ت غري دقيقة حول الفئة 

ت البيانا
كان

السكانية املستهدفة للتلقيح بجرعة 
ب الكبد البائي.

الوالدة من لقاح التها

التمويل
متويل 

البامج 
املعنية بإعطاء 

جرعة 
الوالدة من 

ب 
لقاح التها

الكبد البائي

عدم كفاية األموال 
صة لألنشطة امليدانية

ص
املخ

ف التغطية البالغ 
مل حتقق 545 مقاطعة هد

ب 
75٪ بشأن إعطاء جرعة لقاح التها

ب عند 
ت املناس

الكبد البائي يف الوق
ني

ص
الوالدة يف ال

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

صارمة بشأن موانع 
معايري 

ب الكبد 
استعامل لقاح التها

البائي

صارمة بشأن موانع استعامل لقاح 
معايري 

ب الكبد البائي
التها

االلتزام 
يس

السيا
ف بإعطاء 

اهتامم غب كا
ب الكبد 

جرعة لقاح التها
ب 

ت املناس
البائي يف الوق

عند الوالدة من قبل 
ت 

ت واملقاطعا
الواليا

ف 
رشا

وعدم وجود إ

ف التغطية البالغ 
مل حتقق 545 مقاطعة هد

ب 
75٪ بشأن إعطاء جرعة لقاح التها

ب عند 
ت املناس

الكبد البائي يف الوق
ني

ص
الوالدة يف ال
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21
هو وآخرون

 H
u et al. 
)2001(

مسح
ني

ص
ال

2632 طفال 
مولودون يف املدة 
 2009-2008

،أكب من عمر 12 
شهرا يف مقاطعة 

تشجيانغ

لتقييم التغطية بالتمنيع 
يس 

لسلسلة التلقيح األسا
ت هذه التغطية يف 

وحمددا
تشجيانغ

"عند 
الوالدة"

تقديم اخلدمة
ت، يكون 

يف التحليل متعدد املتغريا
ضع 

ّضع مقارنًة بالر
احتامل تلقيح الر

ني عن 
ض

الذين كان والداهم غري را
ت )املرجع(: نسبة احتامل تلقيح 

اخلدما
ني

ض
ّضع إذا كان والداهم را

الر
  2.1 = )C

I: 1.5 – 4.3, p < 0.05(

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

ضع االجتامعي 
الو

صادي املرتفع 
واالقت

)F( رسة
لأل

ت، يكون 
يف التحليل متعدد املتغريا

ضع يف 
ضع مقارنًة بالر

احتامل تلقيح الر
ض )املرجع(: 

ت الدخل املنخف
رس ذا

األ
ت 

ضع إذا كان
نسبة احتامل تلقيح الر

ت دخل مرتفع 
رسهم ذا

أ
 2.3= )C

I: 1.3 – 2.9, p < 0.05(

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

ارتفاع مستوى تعليم األم 
)F(

ت، يكون 
يف التحليل متعدد املتغريا

ّضع 
ضع مقارنًة بالر

احتامل تلقيح الر
ت عىل تعليم 

صال
الذين تكون أمهاهتم حا

متوسط )املرجع(: نسبة احتامل تلقيح  
ت عىل 

صال
ت أمهاهتم حا

ّضع إذا كان
الر

تعليم جامعي أو مستوى أعىل من التعليم
  2.8 = )C

I: 1.1 – 7.3, p < 
0.05(.

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

ت
السجال

)F( رس املعيشية
تسجيل األ

ت، يكون
 يف التحليل متعدد املتغريا

ضع يف
ضع مقارنًة بالر

 احتامل تلقيح الر
ت

رس املعيشية غري املسجلة مع السلطا
 األ

 املحلية )املرجع(: نسبة احتامل تلقيح
رسة املعيشية مسجلة

ت األ
ضع إذا كان

الر
  2.7 = )C

I: 1.8 – 4.1, p < 0.05(
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22
 هوري وآخرون
H

urie et al. 
)2001(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

ضة من 
98 ممر

ت 
ضانا

مديري احل
ت يف 

يف املستشفيا
والية ويسكونسن

ت 
لتحديد إىل أي مدى تغري

ت 
ت املستشفيا

سياسا
ص تلقيح األطفال 

فيام خي
ب الكبد البائي 

ضد التها
صدي

للت
ف جراء استخدام 

للمخاو
الثيمروسال

قيل 
اخلروج 

من 
املستشفى

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

ت الوطنية 
صيا

تغيري يف التو
بشأن إعطاء جرعة الوالدة 

ب الكبد 
من لقاح التها

البائي

ت التي تقدم 
ض عدد املستشفيا

انخف
ب 

التمنيع بجرعة روتينية من لقاح التها
ني 

الكبد البائي عند الوالدة بنسبة ترتاوح ب
ب اإلقليم

11٪ إىل 72٪، حس

23
 جاك كارول وآخرون

Jacques-
C

aroll et al. 
)2009(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

تلقيح 56 مدينة 
ووالية بمنح 

متوهلا احلكومة 
الفدرالية

ملقارنة تغطية الولدان 
ب الكبد 

ضد التها
بالتمنيع 

ضع املولودين يف
البائي للر

ضائية هبا 
ت ق

واليا
ت للتلقيح الشامل، 

سياسا
ك الذين ولدوا يف 

مع أولئ
ضائية ال توجد هبا 

ت ق
واليا

ت
هذه السياسا

يف 
ضون 

غ
 48

ساعة من 
الوالدة

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

وجود سياسة شاملة لتوفري 
ب الكبد 

ت التها
لقاحا

ت 
البائي يف مستشفيا

الوالدة إلعطاء جرعة 
ب 

الوالدة من لقاح التها
ضع 

الكبد البائي جلميع الر
)P(

متوسط التغطية بجرعة الوالدة من 
ضمن البامج 

ب الكبد البائي 
لقاح التها

التي هبا سياسة شاملة ٪65 )٪21.4 
- 83.3٪(، مقارنًة بمعدل تغطية قدره 

43٪ )9.9٪ - 65.4٪( للبامج التي ال 
ت

يوجد هبا مثل هذه السياسا
)p < 0.05( 

24
 كوروفيال وآخرون

K
uruvilla

et al. )2009(

مسح
اهلند

ضيع 
202 ر

يف مناطق 
ريفية يف منطقة 

سريوفارول 
ضيع يف 

و205 ر
تشيناي يف عمر 
-12 24 شهرًا

ت الريفية 
لتحليل االختالفا

ت 
رضية يف توقي

/ احل
اجلرعة األوىل من لقاح 

ب الكبد البائي، ولقاح 
التها

شلل األطفال الفموي 
ني 

يس جي ب
ولقاح البي 

ضع يف والية 
األطفال الر

تاميل نادو

يوم 
الوالدة

تقديم اخلدمة
مكان تقديم 

اخلدمة
الوالدة يف املناطق الريفية 

ت التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
كان

ب الكبد البائي أقل يف املناطق الريفية 
التها

بنسبة قدرها 3.5٪  باملقارنة بتغطية 
 p( رضية

قدرها 11٪  يف املناطق احل
)<0.05

25
ني وآخرون

لف
 Levin et al. 

)2005(

حتليل 
فعالية 

لقاء 
ف

التكالي

إندونيسيا
األطفال الذين 
ث 

ولدوا يف ثال
ب 

ت؛ غر
مقاطعا

نوسا تينغارا، 
يوجياكارتا، جاوة 

رشقية
ال

حتليل اسرتجاعي لتكلفة 
ب 

تقديم لقاح التها
الكبد البائي عند الوالدة 
باستخدام املحاقن  ذاتية 

U اململوء 
niject التعطل

مسبقًا 

يف 
ضون 

غ
سبعة 

أيام من 
الوالدة

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

ت 
تقنيا

تسليم لقاح 
ب 

التها
الكبد البائي 

ص 
منهوالتخل

جرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي من 

التها
 U

niject خالل حماقن
وحيدة اجلرعة وذاتية 

)P(  التعطل

 U
niject ني من استخدام

بعد عام
ب 

لتقديم جرعة الوالدة من لقاح التها
ت تغطية جرعة 

الكبد البائي، ارتفع
ب الكبد البائي من 

الوالدة من لقاح التها
ب نوسا تينغارا، 

68٪ إىل 80٪ يف غر
ومن 0٪ إىل 86٪ يف

رشقية
يوجياكارتا و 0 - 38٪ يف جاوة ال
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26
ليانغ وآخرون

 Liang et al. 
)2009(

مسح
ني

ص
ال

40219 طفال 
ولدوا خالل 
الفرتة من 1 

كانون الثاين/ 
يناير 1992 

إىل 31 كانون 
األول/ ديسمب 
2005 يف 160 

نقطة من نقاط 
صد الوطني 

الرت
ض يف 31 

لألمرا
مقاطعة

ني 
ف التغطية بالتمنيع ب

ص
لو

األطفال الذين ولدوا بعد 
ب الكبد 

إدماج لقاح التها
البائي يف التلقيح الروتيني، 

لتحديد عوامل اخلطر 
ص وتقييم تأثري 

للتمنيع الناق
ب الكبد البائي

لقاح التها

يف خالل 
24 ساعة

تقديم اخلدمة
صول 

الو
إىل العامل 

صحي 
ال

ب
املدر

الوالدة املنزلية
ت 

ت، احتامال
يف التحليل متعدد املتغريا

ب 
ض التغطية بجرعة لقاح التها

انخفا
ب عند 

ت املناس
الكبد البائي يف الوق

ضع الذين ولدوا يف 
الوالدة مقارنًة بالر

ت املحافظة )املرجعية(: نسبة 
مستشفيا

ضع الذين ولدوا يف املنازل
األرجحية للر

 7.6 = )C
I: 5،7 -10.2, P <0.01(

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

اإلقامة يف مناطق ريفية
ت 

ت، احتامال
يف التحليل متعدد املتغريا

ب 
ض التغطية بجرعة لقاح التها

انخفا
ب عند 

ت املناس
الكبد البائي يف الوق

ضع الذين ولدوا 
الوالدة مقارنًة بالر

رضية )املرجعية(: نسبة 
يف مناطق ح

ضع الذين ولدوا يف مناطق 
األرجحية للر

ريفية
 2.6 = )C

I: 2.1- 3.3, P <0.01(

التمويل
التكلفة عىل 

املتلقي
املواليد قبل عام 2001 

عندما تم تنفيذ سياسة توفري 
التلقيح باملجان

ت 
ت، احتامال

يف التحليل متعدد املتغريا
ب 

ض التغطية بجرعة لقاح التها
انخفا

ب عند 
ت املناس

الكبد البائي يف الوق
ضع الذين ولدوا 

الوالدة مقارنًة بالر
بعد 2001 )املرجعية(: نسبة األرجحية 

ضع الذين ولدوا قبل 2001
للر

 5.5 =  )C
I: 4.8- 6.3, P <0.01( 



ممارسات حتسني التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب الكبد البائي 74

ع
يس

ف الرئي
املؤل

نوع 
الدراسة/

ث
البح

املكان
السكان

ف الدراسة
أهدا

ف 
تعري

جرعة 
الوالدة

املجموعة
املجموعة 

الفرعية
P/F/B ف

ص
و

النتيجة

27
لومان وآخرون

 Lum
an et al. 

)2004(

أترابية
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

41589 طفال 
أمريكيًا ولدوا 

قبل وأثناء وبعد 
صية

تو
تعليق جرعة 

الوالدة من لقاح 
ب الكبد 

التها
البائي يف نموز/ 

يوليو/ 1999

ت
لتحديد آثار التغريا

ت
صيا

يف التو
فيام يتعلق

بإعطاء جرعة من لقاح
ب الكبد البائي عىل

التها
التغطية بالتلقيح

يف 
ضون 

غ
48 ساعة

تقديم اخلدمة
الروابط 

ني التمنيع 
ب

ت 
واخلدما

صحية 
ال

صة
اخلا

ص للخدمة 
وجود مقدم خا

ت 
ت، احتامال

يف التحليل متعدد املتغريا
التلقيح بجرعة عند الوالدة مقارنًة 

ضع الذين يتعاملون مع مقدم خدمة 
بالر

ضع الذين 
ص: نسبة األرجحية للر

خا
يتعاملون مع مقدم خدمة عام

 1.3 = )C
I: 1.2- 1.5(

تقديم اخلدمة
مكان تقديم 

اخلدمة
ضواحي 

اإلقامة يف منطقة ال
ت 

ت، احتامال
يف التحليل متعدد املتغريا

التلقيح بجرعة عند الوالدة مقارنًة 
ضع الذين يعيشون يف مناطق ريفية

بالر
ضع الذين يعيشون يف 

نسبة األرجحية للر
ضاحية

مناطق ال
 0.8 = )C

I: 0.7- 0.9(

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

ت الوطنية 
صيا

التغري يف التو
حول جرعة الوالدة من 

ب الكبد البائي
لقاح التها

ضع جرعة 
قبل التغيري، تلقى 47٪ من الر

ب الكبد البائي؛ 
الوالدة من لقاح التها

ت 
ض

وأثناء تعليق هذه السياسة، انخف
التغطية إىل ٪11

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

رسة هبا طفل واحد
أ

ت 
ت، احتامال

يف التحليل متعدد املتغريا
التلقيح بجرعة عند الوالدة مقارنًة 

رس املعيشية التي يكون هبا 
ضع يف األ

بالر
ضع 

طفالن أو أكثر: نسبة األرجحية للر
الذين كانوا الطفل الوحيد

 0.9 = )C
I: 0.81-(

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

عمر األم أكب من 30 سنة
ت 

ت، احتامال
يف التحليل متعدد املتغريا

التلقيح بجرعة عند الوالدة مقارنًة 
ت أمهاهتم يف عمر أكب 

ضع الذين كان
بالر

من 30 عامًا: نسبة األرجحية لألطفال 
ت أمهاهتم يف عمر أقل من 19 

الذين كان
ني

عامًا أو يف الفئة العمرية ب
 )C

I: 1- 1.6( 1.2 = 29-20 
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28
مايان- متزغر 

وآخرون
 M

aayan-
M

etzger et al.
)2005(

مسح
رسائيل

إ
ضيع 

ت لر
األمها

مفرد كامل 
صحيح، الاليت 

و
ضعن  يف 

و
مستشفى ثالثي 
يص( كبري 

ص
)خت

رسائيل من 
يف ا

كانون الثاين/ 
يناير إىل أيلول/ 
سبتمب/ 2003

ص 
صائ

ني خ
للمقارنة ب

ضن 
ت الاليت رف

األمها
ب الكبد 

إعطاء لقاح التها
ضع مع 

البائي ألطفاهلن الر
ت 

ك األمها
ص تل

صائ
خ

اللوايت امتثلن

"عند 
الوالدة"

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

صور األم أن التلقيح 
ت

رضوري أو قد يؤذي 
غري 

ضيع 
الر

مل يتم إعطاء الوليد جرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي

لقاح التها

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

ال تنوي األم االمتثال 
لتلقيح وليدها بالسلسلة 
ب 

الكاملة للقاح االلتها
الكبدي 

مل يتم إعطاء الوليد جرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي

لقاح التها

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

صادية 
ارتفاع احلالة االقت

واالجتامعية 
مل يتم إعطاء الوليد جرعة الوالدة من 

ب الكبد البائي
لقاح التها

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

ارتفاع مستوى تعليم األم 
ت الاليت مل يتم تلقيح 

ت األمها
كان

ت من التعليم أكثر 
ني بسنوا

ولداهنن حتظ
ت الاليت تم تلقيح ولداهنن

من األمها
)P <0.001( 

29
مادلون-كاي 

وآخرون
 M

adlon-K
ay 

et al. )2011(

أترابية
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

857 من الولدان 
املولودين يف 

مستشفى فريفيو 
ريفرسايد من 
كانون الثاين/ 

يناير إىل حزيران/ 
يونيو2007 ومن 

كانون الثاين/ 
يناير إىل حزيران 

/ يونيو2008

لتحديد تأثري تغيري األوامر 
ت بشأن 

ضانا
الروتينية للح

التغطية بجرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي

لقاح التها

قبل 
اخلروج 

من 
املستشفى

احلوكمة والقيادة
األوامر 

املستديمة
ضانة 

وجود أمر من احل
ب األطباء بتعطيل 

يطال
التلقيح بجرعة الوالدة من 

ب الكبد البائي 
لقاح التها

)P(

ت التغطية بالتلقيح بجرعة الوالدة 
زاد

ب الكبد البائي من 75٪ يف 
من لقاح التها

2007 إىل 84٪  يف 2008 
)P <0.001(

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

ت 
سجال

التلقيح
ت ونامذج 

استخدام سجال
التلقيح املوجودة للتبليغ 

عن التلقيح بجرعة الوالدة 
ب الكبد 

من لقاح التها
)F( البائي

ارتفاع التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي

التها
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30
مانيا وآخرون

 M
anea et al 

)1992(

دراسة 
تدخلية

ت 
واليا

ميكرونيزيا 
املوحدة

الولدان حتى 
األطفال يف عمر 

ت
6 سنوا

لتنفيذ محلة لتلقيح األطفال 
ت من لقاح 

ث جرعا
بثال

ب الكبد البائي 
التها

قبل 
اخلروج 

من 
املستشفى

القوى العاملة 
صحية

ال
حتديد 

ت
املسؤوليا

ت التمنيع من 
ضا

قيام ممر
ت اخلبة بتنسيق محلة 

ذوا
التلقيح

ب الكبد 
ت لقاح التها

تغطية مجيع جرعا
ك جرعة الوالدة( 

ث )بام يف ذل
البائي الثال

ت من 67٪ يف عام 1988 إىل ٪92 
ارتفع

ت 
يف عام 1990 يف مجيع أنحاء واليا

ميكرونيزيا املوحدة
ت 

نظم املعلوما
صحية

ال
ت 

سجال
التلقيح

استخدام النامذج 
ت املوجودة 

والسجال
ب 

ضد التها
ملتابعة التمنيع 

الكبد البائي
31

مرسري وآخرون
M

ercier et al. 
)2007(

دراسة 
تدخلية

ت 
الواليا

املتحدة 
األمريكية

صحاء 
ضع األ

الر
الذين ولدوا يف 

12 مستشفى يف 
ت، تقدم 

فريمون
ت التوليد

خدما

لدراسة اآلثار املرتتبة عىل 
ني اجلودة يف 

التدخل لتحس
صحية 

ت ال
تقديم اخلدما

الوقائية أثناء الوالدة يف 
املستشفى يف عينة من 

ت املحلية التي 
املستشفيا

ت رعاية التوليد 
تقدم خدما

عىل مستوى الوالية

"عند 
الوالدة"

تقديم اخلدمة
ني 

حتس
اجلودة

ني اجلودة 
ت حتس

تدخال
)P(

ب الكبد 
ت التغطية بلقاح التها

ض
انخف

البائي عند الوالدة من 45٪ قبل التدخل 
إىل 30٪ بعد التدخل

)P = 0.19( 
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32
مورغان وآخرون 

M
organ et al. 

)2010(

تقييم
بابوا غينيا 

اجلديدة
الولدان املولودون 

داخل مناطق 
ت مكونة 

جتمعا
من سبعة مراكز 
صحية يف منطقة 

أنغورام يف 
رشق 

مقاطعة 
ك 

سيبي

صول 
الختبار جدوى الو

إىل الولدان يف اليوم األول 
للوالدة مع جمموعة بسيطة 

ك 
ت، بام يف ذل

من اخلدما
ني 

التلقيح، بواسطة العامل
ف

ني يف الري
صحي

ال
ني يف جمال 

ني املدرب
واملتطوع

صحة املجتمع 

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

تقديم اخلدمة
ني 

الروابط ب
ت 

خدما
التمنيع 

ت 
وخدما

الرعاية 
املبكرة 

للولدان

إدماج التلقيح بجرعة 
ب 

الوالدة من لقاح التها
ضمن حزمة 

الكبد البائي 
ت الرعاية املقدمة 

من خدما
)P( ت مبكر للولدان

يف وق

ت التغطية الشاملة للتلقيح بجرعة 
كان

ت 
ب الكبد البائي يف الوق

لقاح التها
ب عند الوالدة 83٪، وحتديدًا ٪65 

املناس
ت يف 

ت املنزلية و93٪ للوالدا
للوالدا

رشوع مقابل 
صحية يف هناية امل

املراكز ال
صحية املتوسطة ، ومن 

18٪ يف املنطقة ال
صفر بالنسبة 

املرجح أن تكون قريبة من ال
ت املنزلية األساسية يف عام 2008

للوالدا
القوى العاملة 

صحية
ال

حتويل املهام
ني 

صحي
ني ال

رش العامل
ن

يف القرى لتقديم التلقيح 
بجرعة الوالدة من لقاح 
)P( ب الكبد البائي

التها

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

ت 
تقنبيا

تقديم 
ت 

اللقاحا
ص 

والتخل
منها

 U
niject استخدام

كجهاز لتقديم جرعة 
ب 

الوالدة من لقاح التها
الكبد البائي

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

احلفظ 
صول 

والو
إىل سلسلة 

التبيد

جرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي 

التها
 U

niject باستخدام
املحفوظة خارج سلسلة 

)P( التبيد

ت التغطية الشاملة للتلقيح بجرعة 
كان

ت 
ب الكبد البائي يف الوق

لقاح التها
ب عند الوالدة 83٪، وحتديدًا ٪65 

املناس
ت يف 

ت املنزلية و93٪ للوالدا
للوالدا

رشوع مقابل 
صحي يف هناية امل

املركز ال
صحية املتوسطة ، ومن 

18٪ يف املنطقة ال
صفر بالنسبة 

املرجح أن تكون قريبة من ال
ت املنزلية األساسية يف عام 2008

للوالدا

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

التبليغ 
بالوالدة

يف كل والدة، يقوم املتطوع 
صحي القروي باستكامل 

ال
نموذج تسجيل الوالدة، 

ومجع جمموعة متنوعة من 
ك 

ت، بام يف ذل
املعلوما

صحي 
ت زيارة املتطوع ال

وق
القروي للطفل واألم، وما 

ضون 
ت الزيارة يف غ

إذا كان
24 ساعة من الوالدة 

صحية 
ت ال

ونوع التدخال
)P( ت

والتثقيفية التي أعطي
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33
 موراكامي وآخرون

M
urakam

i
et al.

)2008)

نوعية
ت نام

فيي
60 من موظفي 

البنامج 
املوسع للتمنيع 

ني، 
العمومي

و52 من 
ضع 

ت الر
أمها

عليلمستوى 
ت يف أربع

البلديا
ت

مقاطعا

ت العملية 
لتقييم اآلليا

وتكلفة توفري جرعة 
ب 

الوالدة من لقاح التها
ت نام، 

الكبد البائي يف فيي
ت الرئيسية 

ولتحديد التأثريا
عىل تغطية جرعة الوالدة 

ب الكبد 
من لقاح التها

البائي

يف 
ضون 

غ
 72

ساعة

تقديم اخلدمة
ني 

الروابط ب
ت 

خدما
التلقيح 

ت 
وخدما

الرعاية 
صحية 

ال
يف القطاع 

ص
اخلا

ني املرافق 
ف الروابط ب

ضع
صة والبنامج 

صحية اخلا
ال

املوسع للتمنيع الوطني

كان تغطية جرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي يف حي به أعىل نسبة 

التها
ص، 

ت يف مرافق القطاع اخلا
من الوالدا

ضمن العينة التي شملتها 
وقدرها ٪47، 

الدراسة، أقل تغطية للجرعة عند الوالدة 
ضون 72 ساعة( عند 52٪ مقارنًة 

)يف غ
بـ 87٪ - 97٪ يف مناطق أخرى

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

ت
السجال

ت احلمل من قبل 
تتبع حاال

ني بالقرى 
صحي

ني ال
العامل

ني يف 
صحي

ني ال
والعامل

)P( املجتمع املحيل

يف املناطق التي كان فيها تتبع للحمل، 
ت تغطية جرعة الوالدة من لقاح 

كان
ضون 

ب الكبد البائي املعطاة يف غ
التها

72 ساعة مقدارها 96.9٪ و ٪89.6، 
مقارنًة بـ 87.3٪، 51.7٪ و 44.5٪ يف 

ب
املناطق التي ال يوجد فيها تعق

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

ت الكبرية 
يمكن للمستشفيا

ضع الدالئل 
ت نام و

يف فيي
صة 

سيرية اخلا
اإلرشادية ال

هبا والتي ال حتتاج لالمتثال 
للسياسة الوطنية

ت التغطية بجرعة الوالدة من 
كان

ني 
ب الكبد البائي يف منطقت

لقاح التها
ث يوجد هناك 

يش مينه، حي
من هو

ت كبرية، 87.3٪ و ٪44.5
مستشفيا

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

ت العتيقة بشأن 
السياسا

يص الوزن 
تلقيح الولدان ناق

ىض
واملر

ب 
تأخر جرعة الوالدة من لقاح التها

ت 
ف من الوفيا

ب اخلو
الكبد البائي بسب

ث السلبية التي ترتبط التلقيح
أو األحدا
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34
 أولياري وآخرون

O
‘Leary et al.

)2012)

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

 64425
ضيعًا ولدوا 

ر
يف كولورادو يف 

2008

ف وحتديد اآلثار 
ص

)1( و
ت 

املرتتبة عىل سياسا
ت لتوقي 

املستشفيا
ب الكبدي البائي 

االلتها
يف الولدان، و)2( حتديد 

ت املرتبطة 
ص األمها

صائ
خ

بعدم تلقي جرعة الوالدة 
ب الكبد 

من لقاح التها
البائي

قبل 
اخلروج 

من 
املستشفى

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

ضع االجتامعي 
الو

صادي املرتفع 
واالقت

ت، نسبة 
يف التحليل متعدد املتغريا

األرجحية لعدم تلقي التلقيح بجرعة 
ب الكبد البائي 

الوالدة من لقاح التها
ت كان دخلهن 

ضع ألمها
باملقارنة بالر

>15000 دوالر أمريكي )املرجع(:
نسبة األرجحية لدخل األم يف النطاق من 

50000 دوالر أمريكي- 74999 دوالر 
أمريكي

 1.31 = )C
I: 1,22 - 1,41(

نسبة األرجحية لدخل األم أعىل من 
75000 دوالر أمريكي

  1.21 = )C
I: 1,13 - 1,30(

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

ارتفاع مستوى تعليم األم 
ت، نسبة 

يف التحليل متعدد املتغريا
األرجحية لعدم تلقي التلقيح بجرعة 
ب الكبد البائي 

الوالدة من لقاح التها
صلن عىل 

ت ح
ضع ألمها

باملقارنة بالر
تعليم متوسط )املرجع(: نسبة األرجحية 

س
صلة عىل درجة البكالوريو

ألم حا
  1.38 = )C

I: 1,25 - 1,52(
صلة عىل درجة 

نسبة األرجحية ألم حا
املاجستري

  1.66 = )C
I: 1,49 - 1,85(

نسبة األرجحية ألم معها درجة ادكتوراه 
/ مهنية

  1.51 = )C
I: 1,31 - 1,74(
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34
 أولياري وآخرون

O
‘Leary et al.

)2012)

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

 64425
ضيعًا ولدوا 

ر
يف كولورادو يف 

2008

ف وحتديد اآلثار 
ص

)1( و
ت 

املرتتبة عىل سياسا
ت لتوقي 

املستشفيا
ب الكبدي البائي 

االلتها
يف الولدان، و)2( حتديد 

ت املرتبطة 
ص األمها

صائ
خ

بعدم تلقي جرعة الوالدة 
ب الكبد 

من لقاح التها
البائي

قبل 
اخلروج 

من 
املستشفى

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

وجود سياسة إلعطاء 
ب 

جرعة من لقاح التها
)P( الكبد البائي للولدان

ت، نسبة 
يف التحليل متعدد املتغريا

األرجحية لعدم تلقي التلقيح بجرعة 
ب الكبد البائي 

الوالدة من لقاح التها
باملقارنة بوقوع الوالدة يف مستشفى تطبق 

هذه السياسة )املرجع(: نسبة األرجحية 
ت الوالدة يف مستشفى ال تطبق هذه 

إذا مت
السياسة

  1.39 = )C
I: 1,32 - 1,47(

ت الوالدة يف 
نسبة األرجحية إذا مت

ض حالة األم لكن 
مستشفى تطبق استعرا

ال تطبق سياسة إعطاء جرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي

لقاح التها
  2.21 = )C

I: 2,13 - 2,30(
35

أورام وآخرون
 O

ram
 et al.

)2001(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

ضانة 
46 ح

عامة يف مقاطعة 
كوك، إلينوي ا 

ت 
ت خدما

قدم
التوليد والرعاية 
الطبية الروتينية 

صحاء 
ضع األ

للر
ذوي مدة احلمل 

املكتملة

لتحديد سياسة املستشفى 
ب 

جتاه التمنيع بلقاح التها
صية 

الكبد البائي قبل التو
بتأجيل التلقيح بلقاح 

ب الكبد البائي وبعد 
التها

سنة واحدة الحقة

"عند 
الوالدة"

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

ت الوطنية 
صيا

تغيري يف التو
بشأن إعطاء جرعة من لقاح 

ب الكبد البائي عند
التها

الوالدة 

ت ٪74 
ت، أعط

قبل التغيري يف السياسا
ت 

ضع
ت التي خ

ت املستشفيا
ضانا

من ح
ب 

للمسح جرعة الوالدة من لقاح التها
الكبد البائي جلميع الولدان عند الوالدة؛ 

ك بعد إجراء
ت بذل

39٪ فقط منها قام
ت

ت يف السياسا
التغيريا

36
برنامج التكنولوجيا 

املالئمة يف جمال 
صحة

ال
 PATH

 )1998(

تقرير
إندونيسيا

الولدان يف 
قرى حمددة 

من لومبوك، 
وماتارام، 

وسومباوا، وبايل

لتقديم ملحة عامة عن بداية 
رشوع حياة 

صحيحة مل
صحية 

يف 
ضون 

غ
سبعة 

أيام من 
الوالدة

تقديم اخلدمة
ني 

الروابط ب
ت 

خدما
الرعاية 

التالية 
للوالدة 
والتمنيع

إدماج التلقيح بجرعة 
ب 

الوالدة من لقاح التها
ضمن حزمة 

الكبد البائي 
ت الرعاية التالية 

من خدما
للوالدة املقدمة يف املنازل 

)P(

ارتفاع التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
ضون 

ب الكبد البائي املعطاة يف غ
التها

سبعة أيام من الوالدة من البداية إىل 
ث. يف 

النهاية1 يف مجيع املناطق الثال
ت  التغطية من 33٪ إىل 

لومبوك، ارتفع
83٪، ويف ماتارام من 24٪ إىل ٪51، 

ويف سومباوا من 3٪ إىل ٪90
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37
برنامج التكنولوجيا 

املالئمة يف جمال 
صحة

ال
 PATH

 )2003(

تقرير
إندونيسيا

الولدان يف أربع 
رشق 

مناطق يف 
ب جاوة

وغر

لتقديم ملحة عامة عن بداية 
رشوع حياة 

صحيحة مل
صحية

يف 
ضون 

غ
سبعة 

أيام من 
الوالدة

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

ت 
ب للقابال

توفري التدري
ت الرعاية التالية 

عىل خدما
ك

للوالدة، بام يف ذل
)P( صال

ت االت
مهارا

ت التغطية 
ني البداية والنهاية، ارتفع

ب
ب الكبد البائي يف 

بجرعة لقاح التها
ضون سبعة أيام من الوالدة بنسبة حوايل 

غ
رشوع األربعة، مقارنًة 

25٪ يف أحياء امل
بزيادة قدرها 7٪ يف األحياء الشواهد 

ت عن 
ت هن املسؤوال

ت القابال
كان

ت 
ِّنا 78٪ من هذه الزيادة )مل تقدم  البي

الداعمة(

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

رفع مستوى الوعي داخل 
املجتمع حول التمنيع 

بجرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي يف 

التها
ضون سبعة أيام من 

غ
)P( الوالدة

ت بالتمنيع بلقاح 
ت معرفة األمها

ارتفع
ت مبكر بنسبة 

ب الكبد البائي يف وق
التها

حوايل P <0.001( ٪13 -٪12( يف 
رشوع بعد مرور سنة واحدة 

أحياء امل
رشوع، مقارنًة بزيادة قدرها ٪4 

عىل امل
ت التغطية 

يف األحياء الشواهد وارتفع
ب الكبد البائي يف 

بجرعة لقاح التها
ضون سبعة أيام من الوالدة بنسبة حوايل 

غ
رشوع األربعة، مقارنًة 

25٪ يف أحياء امل
بزيادة قدرها 7٪ يف األحياء الشواهد

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

التبليغ 
بالوالدة

النظم املجتمعية للتبليغ 
ني 

ث يتم تعي
بالوالدة حي

ني من املجتمع 
متطوع
املحيل

ت عن 
إلعالم القابال

ت احلمل والولدان، 
حاال

أو استخدام األعالم امللونة 
)P( لإلعالن عن الوالدة

ب 
ت التغطية بجرعة لقاح التها

ارتفع
ضون سبعة أيام من 

الكبد البائي يف غ
الوالدة بنسبة حوايل 25٪ يف أحياء 

رشوع األربعة، مقارنًة بزيادة قدرها ٪7 
امل

يف األحياء الشواهد

38
برنامج التكنولوجيا 

املالئمة يف جمال 
صحة

ال
 PATH

 )2003(

تقرير
إندونيسيا

الولدان 
لتقديم ملحة عامة عن 

صحية 
رشوع البداية ال

م
يف 

ضون 
غ

سبعة 
أيام من 
الوالدة

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

التبليغ 
بالوالدة

ت 
ت التقليديا

قيام القابال
ت مرمزة ترميزا 

بملء بطاقا
ت بكل 

ف القابال
ِّ لونيا ُتَعر

ن من  والدة، حتى تتمكَّ
ضون يوم 

زيارة املنازل يف غ
واحد من الوالدة إلعطاء 

جرعة الوالدة من لقاح 
)P( ب الكبد البائي

التها

ت التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
ارتفع

ت 
ث سنوا

ب الكبد البائي بعد ثال
التها

رشوع )مل تقدم أرقام(
من امل
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39
برنامج التكنولوجيا 

املالئمة يف جمال 
صحة

ال
 PATH

 )2005(

تقرير
ني

ص
ال

الولدان 
املحتاجون إىل 
جرعة الوالدة 

ب 
من لقاح التها

الكبد البائي يف 
ث 

81 بلدة يف ثال
ت يف 

مقاطعا
إقليم هونان

لتقييم سالمة وفعالية 
استخدام أطباء القرى 

إلعطاء جرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي، 

لقاح التها
من خالل املحاقن ذاتية 

U أو 
niject التعطل

قواريرةوحيدة اجلرعة يتم 
ت 

حفظها خارج الرتتيبا
املعيارية لسلسلة التبيد 

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

احلفظ 
صول 

والو
إىل سلسلة 

البيد

ث 
ني ثال

مقارنة ب
ت للتلقيح: 

اسرتاتيجيا
تقديم جرعة الوالدة من 

ب الكبد البائي يف 
لقاح التها

شكل قوارير وحيدة اجلرعة 
حمفوظة داخل سلسلة 

ت البلدة 
التبيد يف مستشفيا

وتقديم جرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي 

لقاح التها
باستخدام حماقن ذاتية 

U حمفوظة 
niject التعطل

ت املعيارية 
خارج الرتتيبا

لسلسلة التبيد وتقديم 
جرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي يف 

التها
شكل قوارير وحيدة اجلرعة 

ت 
حمفوظة خارج الرتتيبا

املعيارية لسلسلة التبيد 
)P(

باملقارنة بالتغطية األساسية، يف املسح 
ت التغطية 

التايل لتنفيذ التدخل، ارتفع
ب الكبد البائي يف 

بجرعة لقاح التها
ب عند الوالدة:

ت املناس
الوق

ت
ت البلدا

من 2٪ إىل 25٪ يف مستشفيا
ومن 3٪ إىل 52٪ باستخدام قوارير 

ت 
وحيدة اجلرعة حمفوظة خارج الرتتيبا

املعيارية لسلسلة التبيد  ومن 1٪  إىل 
U حمفوظة 

niject 67٪ باستخدام
ت املعيارية لسلسلة التبيد

خارج الرتتيبا

40
 برنامج التكنولوجيا

 املالئمة يف جمال
صحة وآخرون

 ال
PATH

 et al.

دراسة 
تدخلية

ت نام
فيي

10000 طفل 
يف أربعة أحياء 

ت للدراسة 
ضع

خ
ت نام، تم 

يف فيي
تلقيحهم بجرعة 
الوالدة من لقاح 

ب الكبد 
التها

البائي

لتقييم السالمة والتغطية 
ت 

واملناعية واخلدما
اللوجستية إلعطاء جرعة 
ب 

الوالدة من لقاح التها
الكبد البائي خارج 

ت املعيارية لسلسلة 
الرتتيبا

التبيد يف املناطق التي ال يتم 
فيها تطبيق سلسلة التبيد

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

احلفظ 
صول 

والو
إىل سلسلة 

التبيد

ني: 
ني اسرتاتيجيت

املقارنة ب
التلقيح بجرعة وحيدة من 
قوارير حمفوظة يف سلسلة 

التبيد حلديثي والدة ولدوا 
ت املقاطعة،       

يف مستشفيا
والتلقيح بجرعة وحيدة من

قوارير حمفوظة أخارج 
ت املعيارية لسلسلة 

الرتتيبا
صحية 

التبيد يف املرافق ال
ضع ولدوا يف 

املجتمعية لر
صحية واملجتمعية 

املراكز ال
)P( ويف املنازل

ت التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
ارتفع

ب الكبد البائي لألطفال املولودين 
التها

ت األربع من ٪45 
يف مجيع املقاطعا

)خالل ثالثة أيام( قبل الدراسة إىل ٪90 
ضون 24 ساعة بعد 

للتغطية بالتلقيح يف غ
الدراسة 

ب بجرعة 
ت املناس

ت التغطية يف الوق
كان

ب الكبد البائي 
الوالدة من لقاح التها

ضع الذين ولدوا يف املراكز 
83٪ للر

ب 
ث تم حفظ لقاح التها

صحية حي
ال

ت املعيارية 
الكبد البائي خارج الرتتيبا

ت 
لسلسلة التبيد، و 82٪ يف املستشفيا
ت يف سلسلة 

ث تم ختزين اللقاحا
حي

التبيد
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41
برنامج التكنولوجيا 

املالئمة يف جمال 
صحة

ال
 PATH

 )2007(

تقرير
ت نام

فيي
الولدان يف املناطق 

قيد الدراسة من 
مقاطعة ثانه هوا

صميم نموذج 
لت

السرتاتيجية جديدة لزيادة 
ت التغطية بجرعة 

معدال
ب 

الوالدة من لقاح التها
الكبد البائي يف مقاطعة 

ثانه هوا

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

احلفظ 
صول 

والو
إىل سلسلة 

التبيد

ت يف 
عدم وجود ثالجا

صحية املجتمعية أو 
املراكز ال

ت غري كافية لتشغيل 
ميزانيا

صل
ت بشكل متوا

الثالجا

ض التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
انخفا

ب الكبد البائي )مل يتم تقديم أرقام(
التها

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

احلفظ 
صول 

والو
إىل سلسلة 

التبيد

حفظ قوارير وحيدة اجلرعة 
مع أجهزة مراقبة لقوارير 
ب الكبد البائي 

لقاح التها
ت 

املحفوظة خارج الرتتيبا
املعيارية لسلسلة التبيد يف 

صحية املجتمعية 
املراكز ال

)P( ني
صل إىل أسبوع

ملدة ت

ت التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
ارتفع

ب الكبد البائي من 45٪ من الولدان 
التها

ني خالل >72 ساعة من الوالدة 
امللقح

ك 
قبل تنفيذ التدخل، إىل 89٪ من أولئ
ني خالل >72 ساعة و٪83 

امللقح
ني خالل >24 ساعة 

ك امللقح
من أولئ

رش عىل عدم توفر فرتة خالل 24 
)مؤ

س(
ساعة عىل أهنا األسا

42
برنامج التكنولوجيا 

املالئمة يف جمال 
صحة

ال
 PATH

 )2008(

دراسة 
تدخلية

إندونيسيا
الولدان يف 

ضعة 
األحياء اخلا
للدراسة يف 

بايل وماتارام 
ولومبوك

لزيادة التغطية بالتمنيع 
ني 

ضع )من ب
ت والر

لألمها
صحة 

ف أخرى تتعلق ب
أهدا

األم والطفل(

يف 
ضون 

غ
سبعة 

أيام من 
الوالدة

تقديم اخلدمة
ني 

الروابط ب
ت 

خدما
الرعاية 

التالية 
للوالدة 
والتمنيع

إدماج التلقيح بجرعة 
ب 

الوالدة من لقاح التها
الكبد البائي يف حزمة من 
ت التالية للوالدة 

اخلدما
)P( املقدمة يف املنازل

ب 
ت التغطية بجرعة لقاح التها

ارتفع
ضون سبعة أيام 

الكبد البائي املقدمة يف غ
من الوالدة من البداية إىل النهاية من ٪33 
إىل 83٪ يف لومبوك، ومن 24٪ إىل ٪51 

يف ماتارام ومن 3٪ إىل 90٪ يف سومباوا

43
برنامج التكنولوجيا 

املالئمة يف جمال 
صحة

ال
 PATH

 )2010(

تقرير
ت نام

فيي
الولدان

لزيادة التغطية بجرعة 
اللقلح عند الوالدة وتوقيتها 

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التلقيح

ث 
التقاريرحول األحدا

ضائرة التالية إلعطاء 
ال

جرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي 

التها

ب 
ت التغطية بجرعة لقاح التها

ض
انخف

ب عند 
ت املناس

الكبد البائي يف الوق
الوالدة من 64.3٪ يف عام 2006 إىل 

20.4٪ بحلول هناية عام 2008

احلوكمة والقيادة
االلتزام 
يس

السيا
ضائرة 

ث ال
ت األحدا

أسفر
ضد 

النامجة عن التلقيح 
ب الكبد البائي والتي 

التها
ت بتغطية إعالمية 

حظي
ت عالية 

مكثفة عن مستويا
من القلق داخل احلكومة مما 
صحة 

ف وزارة ال
أدى إىل وق

ت 
إعطاء الكثري من اللقاحا
التي تم فيها اإلبالغ عن 

ضائرة 
ث 

وقوع أحدا
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44
س وآخرون

بري
 P

earce et al. 
)2008(

نوعية
أسرتاليا

ت 
ت قابال

س
ني من 

من اثن
ت 

املستشفيا
التعليمية يف املدن 

الكبى بسيدين

ضح 
صور وا

صول عىل ت
للح

ت التي 
صورا

حول الت
ت يف املجتمع 

تعتنقها القابال
املحيل عن جرعة الولدان 

ب الكبد 
من لقاح التها

البائي ودورهن يف تعزيز 
ب الكبد 

وإعطاء لقاح التها
البائي

"عند 
الوالدة"

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

ت بأن سيادة 
اعتقاد القابال

رضورية 
ت 

الوالدين كان
عند اختاذ قرار بشأن جرعة 

ب 
الوالدة من لقاح التها

الكبد البائي

ب الكبد 
مل يتم إعطاء جرعة لقاح التها

البائي للولدان عند الوالدة

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

ت حول 
ت القابال

حتفظا
رضورة برنامج 

سالمة و
ب الكبد 

إعطاء لقاح التها
البائي للولدان

45
ف وآخرون

رو
 R

uff et al. 
)1995( 

دراسة 
تدخلية

إندونيسيا
الولدان يف 

لومبوك، 
إندونيسيا

صيل 
لتقديم نتائج املسح امل

رشوع 
النهائية بعد تنفيذ م
لومبوك النموذجي

يف 
ضون 

غ
أيامسبعة 

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

التبليغ 
بالوالدة

النظم املجتمعية للتبليغ 
)p( بالوالدة

ت التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
ارتفع

صل ألكثر من 
ب الكبد البائي لت

التها
95٪  يف عامي 1989 و1991

46
ف وآخرون

رو
 R

uff et al. 
)2009(

مراجعة
إندونيسيا

ال توجد فئة 
سكانية حمددة

ضع احلايل 
ملراجعة الو

ت 
ت واألولويا

والتحديا
س 

ىص هبا ملكافحة فريو
املو

ب الكبد الوبائي
التها

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

تقديم اخلدمة
صول 

الو
إىل العامل 

صحي 
ال

ب
املدر

ت 
صل يف الوق

عدم التوا
ني مقدم الرعاية 

ب ب
املناس

ضون 
صحية والوليد يف غ

ال
24 ساعة من الوالدة

ب الكبد 
مل يتم إعطاء جرعة لقاح التها

البائي للولدان عند الوالدة

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

رشاء 
نظم 

ت 
اللقاحا

وتوريدها 
وتوزيعها

ب 
عدم توافر لقاح التها

الكبد البائي عندما يكون 
ني مقدم 

صل ب
هناك توا

صحية والوليد
الرعاية ال
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47
سوبيل وآخرون

 S
obel et al. 

)2010(

نوعية 
ودراسة 
تدخلية

ني
الفلب

صيادلة، 
كبري ال

ب 
س لط

وممار
ضة 

الولدان، وممر
أو قابلة يف 150

مستشفى 

لتقييم التنفيذ، والتغطية، 
والتوثيق، واألنظمة 

اللوجستية،
ت والوعي 

والسياسا
ب الكبد 

ضد التها
بالتلقيح 

البائي عند الوالدة يف 150 
مستشفى يف

ني
الفلب

قبل 
اخلروج 

من 
املستشفى

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

ت 
وجود نسخة من السياسا

أو الدالئل اإلرشادية 
)p( الوطنية

نسبة احتامل وجود تغطية > ٪50 
ب الكبد 

بجرعة الوالدة من لقاح التها
س 

ت التي لي
البائي مقارنًة باملستشفيا

لدهيا نسخة من سياسة وطنية بشأن لقاح 
ب الكبد البائي أو سياسة للتلقيح 

التها
ت 

)املرجع(: نسبة األرجحية للمستشفيا
التي لدهيا نسخة من سياسة إعطاء لقاح 

ب الكبد البائي
التها

 4.7 = )C
I: 1.2- 18(

ت التي لدهيا 
نسبة األرجحية للمستشفيا

نسخة من سياسة التمنيع
  3.9 = )C

I: 0.7 - 21.2(

احلوكمة والقيادة
األوامر 

املستديمة
ت هبا أوامر 

وجود مستشفيا
مستديمة بشأن التمنيع 

بجرعة الوالدة من لقاح 
)P( ب الكبد البائي

التها

نسبة احتامل وجود تغطية > 50٪ بجرعة 
ب الكبد البائي 

الوالدة من لقاح التها
س لدهيا أوامر 

ت التي لي
مقارنًة باملستشفيا

مستديمة )املرجع(: نسبة األرجحية 
ت التي هبا أوامر مستديمة

للمستشفيا
 4.8 = )C

I: 1.3 – 18.1(

موظفو 45 مركزًا 
صحيًا، و120 

صحيًا 
عامال 

ني يف 
من العامل

املجتمع املحيل، 
و23 

ني يف 
من املامرس

ص 
القطاع اخلا

يف تسعة مراكز 
صحية يف مانيال 

الكبى

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

ني يف جمال 
ب املامرس

تدري
ب الولدان عىل سياسة 

ط
ب الكبد 

ضد التها
التمنيع 

)P( البائي

نسبة احتامل وجود تغطية > 50٪ بجرعة 
ب الكبد البائي 

الوالدة من لقاح التها
ت التي مل يتم فيها 

مقارنًة باملستشفيا
ب الولدان:

ني يف جمال ط
ب املامرس

تدري
ت التي هبا 

نسبة األرجحية للمستشفيا
ني تم تدريبهم

ممارس
 14.4 = )C

I: 3.1 - 87.9(

48
سان وأخرون

 S
un et al. 

)2002)

مراجعة
ني

ص
ال

ني
ص

الولدان يف ال
ض التمنيع الشامل 

استعرا
ب الكبد 

للولدان بلقاح التها
ني

ص
البائي يف ال

"عند 
الوالدة"

تقديم اخلدمة
حتدبد مكان 

تقديم اخلدمة
ضواحي 

اإلقامة يف مناطق ال
يف عينة مكونة من 1271 طفال يف

ضواحي، كان 
أربع مدن رئيسية ويف ال

معدل التغطية جلرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي 92٪ يف املدن 

التها
ضواحي

باملقارنة مع 77٪ يف ال
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49
س وآخرون

توما
 Thom

aset al. 
)2004(

أترابية
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

ضع املولودون 
الر

ت 
من نساء كان

ضد 
حالة املست
السطحي 
ب 

لاللتها
الكبدي البائي 
 )H

B
sA

g(
لدهين غري 

معروفة، خالل 
املدة من نيسان/

أبريل إىل 
حزيران/ يونيو 

1999، ومن 
س إىل 

ب/أغسط
آ

رشين األول/
ت

أكتوبر 1999، 
ومن نيسان/ 

أبريل إىل 
حزيران/ يونيو 

2000 يف 34 
مستشفى يف والية 

أوريغون

ضع 
لتحديد ما إذا كان الر

ت 
ت كان

املولودون ألمها
ضد السطحي 

حالة املست
ب الكبدي البائي 

لاللتها
H لدهين غري 

B
sA

g
ني التمنيع 

معروفة قد تلق
ب

املناس

قبل 
اخلروج 

من 
املستشفى

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

ت 
صيا

التغيري يف التو
الوطنية

بشأن إعطاء
جرعة الوالدة من لقاح 

ب الكبد البائي 
التها

ت، تم تلقيح 
قبل التغيري يف السياسا

ت 
ضع املولودين ألمها

27٪ من الر
ضعهن يف مقابل 1٪ تم 

ف و
غري معرو

ت
تلقيحهم خالل التغيري يف السياسا

)P <0.001(
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50
وانغ وآخرون

 W
ang et al. 

)2007(

جتربة 
معشاة 

ضبطة 
م

بالشواهد

ني
ص

ال
ضيعًا

1202 ر
من 957 قرية

ت
يف مقاطعا

،S
angzhi

Longshan وو
 Fenghuang

يف إقليم
هونان

ف
الستكشا

اجلدوى والفعالية
عىل مستوى القرى، خارج 

نطاق اسرتاتيجية سلسلة 
ني إعطاء 

التبيد لتحس
ب 

جرعة من لقاح التها
ت 

الكبد البائي يف الوق
ب عند الوالدة يف

املناس
املناطق الريفية يف إقليم 

ني
ص

هونان، يف ال

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

القوى العاملة 
صحية

ال
ب

التدري
رفع مستوى الوعي حول 
ب 

أمهية جرعة لقاح التها
الكبد البائي

عند الوالدة من خالل عقد 
ني 

ت مع العامل
اجتامعا

ني
صحي

ال
صحة 

ني يف جمال ال
ومسؤول

)P( العامة

ت التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
ارتفع

ب الكبد البائي بام ال يقل عن ٪50 
التها

ت قيد الدراسة
يف مجيع املجموعا

النسبة املئوية من اآلباء الذين مل يبلغوا
من قبل مقدم اخلدمة حول أمهية جرعة 

ت 
ب الكبد البائي يف الوق

لقاح التها
ت من 

ض
ب عند الوالدة انخف

املناس
ك األطفال 

79٪ إىل 49٪ بالنسبة ألولئ
الذين ولدوا يف املنازل، ومن 78٪ إىل 

ك األطفال الذين ولدوا يف 
26٪ ألولئ

ت
املستشفيا

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

احلفظ 
صول 

والو
إىل سلسلة 

التبيد

ت 
استخدام قوارير لقاحا

وحيدة اجلرعة يتم حفظها 
ت املعيارية 

خارج الرتتيبا
لسلسلة التبيد يف القرى 

ني 
صحي

ني ال
بواسطة العامل
)P( يف القرى

ب الكبد 
ت تغطية جرعة لقاح التها

ارتفع
ب عند الوالدة

ت املناس
البائي يف الوق

C( إىل 
I: 7.3– 15.2( ٪11.3 من

)C
I: 61.5– 74.2( ٪ 67.8

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

ت 
تقنيا

تقديم 
ت 

اللقاحا
ص 

والتخل
منها

ت املعبأة 
استخدام اللقاحا

يف املحاقن ذاتية التعطل 
U املحفوظة خارج 

niject
ت املعيارية لسلسلة 

الرتتيبا
التبيد يف القرى بواسطة 

ني يف القرية 
صحي

ني ال
العامل

)P(

ب الكبد 
ت تغطية جرعة لقاح التها

ارتفع
ب عند الوالدة

ت املناس
البائي يف الوق

C( إىل ٪77.3 
I: 4.1–5.9(  ٪6.8 من

)C
I: 71.5– 83.0(

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

احلفظ 
صول 

والو
إىل سلسلة 

التبيد

ت وحيدة 
قوارير اللقاحا

اجلرعة يتم حفظها يف
ضمن سلسلة 

ت 
املستشفيا

)P( التبيد

ب الكبد 
ت تغطية جرعة لقاح التها

ارتفع
ب عند الوالدة من 

ت املناس
البائي يف الوق

C( إىل ٪57.9
I: 4.7 – 11.2( ٪8
)C

I: 50.3- 65.4(
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51
ت وآخرون

واي
 W

hite et al. 
)2009(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

103 مستشفى 
للوالدة يف
مينيسوتا 

M
innesota

ت التمنيع 
لتقييم )1( ممارسا

ب الكبد البائي يف 
ضد التها

الفرتة املحيطة بالوالدة يف
ت يف والية 

املستشفيا
مينيسوتا؛ )2(  نظم 

صة بالتمنيع
ت اخلا

املعلوما
ت التمنيع بلقاح 

ومعدال
ب الكبد البائي عند 

التها
ت

الوالدة يف املستشفيا
املشاركة، وملقارنة هذه 

ت 
ت مع الرسوما

املعدال
البيانية ملجموعة فرعية من 
ت؛ )3( لتحديد

املستشفيا
ت التي حتول دون 

العقبا
ب 

التقاط جرعة لقاح التها
الكبد البائي املعطاةعند 

ت امليالد، 
الوالدة  يف شهادا

ت إىل نظم 
وتقديم البيانا

ت
املعلوما

يف 
ضون 

غ
ثالثة 

أيام من 
الوالدة

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

وجود أمر مستديم أو 
سياسة إلعطاء جرعة 

ب 
الوالدة من لقاح التها

)P( الكبد البائي

نسبة احتامل وجود معدل تغطية جرعة 
ب الكبد البائي     > 

الوالدة من لقاح التها
س هبا 

ت التي لي
50٪ مقارنًة باملستشفيا

أمر مستديم أو سياسة بشأن إعطاء جرعة 
ب الكبد البائي:

الوالدة من لقاح التها
ت التي هبا أمر 

نسبة األرجحية للمستشفيا
، P <0.001 مستديم أو سياسة

  36.4 = )C
I: 7.7 - 330(

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

ت 
سجال

التلقيح
صحيح أو 

التسجيل غري ال
عدم تسجيل التمنيع بجرعة 

ب الكبد البائي
لقاح التها

عند الوالدة يف
شهادة امليالد 

ت التغطية بجرعة الوالدة من 
معدال

ب الكبد البائي املبلغ عنها 
لقاح التها

ت أعالها 
قبل اخلروج من املستشفى كان

ت من الرسوم البيانية 
عند دراسة البيانا

ت )74٪، 87٪ و 82٪ يف 
يف املستشفيا

ت 
ت(، مقارنًة بمعدال

ث مستشفيا
ثال

ب 
إعطاء جرعة الوالدة من لقاح التها

س 
الكبد البائي )0.1٪، و0٪ و 38٪ لنف

ب( من مراجعة 
ت عىل الرتتي

املستشفيا
ت امليالد

ت يف شهادا
البيانا

52
صحة العاملية 

منظمة ال
)2002(

وقائع 
حلقة 
عملية

ني
ص

ال
الولدان

لتقديم املشورة بشأن كيفية
ب 

ني مكافحة التها
حتس

الكبد البائي
من خالل التمنيع

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

التمويل
التكلفة عىل 

املتلقي
ض رسوم املستخدم 

خف
ب الكبد البائي 

للقاح التها
ف 

ص
عند الوالدة إىل الن

)P(

ب 
ت التغطية بجرعة لقاح التها

ارتفع
ب عند 

ت املناس
الكبد البائي يف الوق

الوالدة إىل 76٪ بحلول عام 2002

53
صحة العاملية 

منظمة ال
)2006(

دالئل 
إرشادية

منغوليا
الولدان

دليل عميل لتخطيط وتنفيذ 
صد تقديم جرعة من 

ور
ب الكبد البائي يف 

لقاح التها
ب عند الوالدة

ت املناس
الوق

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

القوى العاملة 
صحية

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

قلة املعرفة بأمهية جرعة 
ب 

الوالدة من لقاح التها
ض منها 

الكبد البائي والغر

ب 
ت التغطية بجرعة لقاح التها

ض
انخف

ب عند 
ت املناس

الكبد البائي يف الوق
ت 2-3 أيام بعد 

الوالدة التي تأخر
الوالدة
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54
صحة العاملية 

منظمة ال
)2007(

وقائع 
اجتامع

إقليم 
منظمة 

صحة 
ال

العاملية 
ب 

لغر
املحيط 
اهلادئ 

الولدان
صدار

ض وإ
الستعرا

ت بشأن خطة إقليم 
صيا

التو
صحة العاملية

منظمة ال
ب املحيط اهلادئ 

لغر
ب الكبد البائي

ملكافحة التها

يف 
ضون 

غ
أيامسبعة 

تقديم اخلدمة
صول 

الو
إىل العامل 

صحي 
ال

ب 
املدر

ت املنزلية 
الوالدا

ت تغطية جرعة 
يف عام 2006، كان

ب الكبد البائي 
الوالدة من لقاح التها

ضون 7 أيام ٪52
املعطاة يف غ
يف كمبوديا

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

احلفظ 
صول 

والو
إىل سلسلة 

التبيد 

صد قوارير 
ت ر

ب أدوا
غيا

ت 
اللقاحا

ب 
ت تغطية تقديم جرعة لقاح التها

ارتفع
ب عند 

ت املناس
الكبد البائي يف الوق

الوالدة إىل 64٪ بحلول هناية عام 2006 
ت نام

يف فيي

ب 
ضامن حفظ لقاح التها
ف 

الكبد البائي يف غر
ت 

الوالدة يف املستشفيا
)P( ت نام

العامة يف فيي

ب 
ت التغطية بجرعة لقاح التها

ارتفع
ب عند 

ت املناس
الكبد البائي يف الوق

ت نام
ت العامة يف فيي

الوالدة يف املستشفيا

ب الكبد 
ت تغطية جرعة لقاح التها

كان
ب عند الوالدة يف 

ت املناس
البائي يف الوق

البلد بأكمله 64٪ يف عام 2008

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

احلفظ 
صول 

والو
إىل سلسلة 

التبيد

ب الكبد 
تقديم لقاح التها

ت 
البائي خارج الرتتيبا

املعيارية لسلسلة التبيد فيام 
ص جرعة الوالدة من 

خي
ب الكبد البائي 

لقاح التها
)P( ت

يف أربع مقاطعا

ب 
ت تغطية تقديم جرعة لقاح التها

ارتفع
ب عند 

ت املناس
الكبد البائي يف الوق

الوالدة إىل 64٪  بحلول هناية عام 2006 
ت نام

يف فيي

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

إعطاء لقاح 
ب الكبد 

التها
البائي

استخدام قوارير وحيدة 
اجلرعة للتلقيح بجرعة 

ب 
الوالدة من لقاح التها

ت 
الكبد البائي يف املستشفيا
)P( ت نام

العامة يف فيي

ب 
ت التغطية بجرعة لقاح التها

ارتفع
ب عند 

ت املناس
الكبد البائي يف الوق

ت نام
ت العامة يف فيي

الوالدة يف املستشفيا

ب الكبد 
ت تغطية جرعة لقاح التها

كان
ب عند الوالدة يف 

ت املناس
البائي يف الوق

البلد بأكمله 64٪ يف عام 2008

التمويل
التكلفة عىل 

املتلقي
جرعة الوالدة من لقاح 

ب الكبد البائي التي 
التها

ب قانون 
تم تغطيتها بموج

ني الوطني يف مجهورية 
التأم

)P( 2002 كوريا منذ

تلقى 94.6٪ من الولدان جرعة الوالدة 
ب الكبد البائي قبل اخلروج 

من لقاح التها
من املستشفى يف مجهورية كوريا
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54
صحة العاملية 

منظمة ال
)2007(

وقائع 
اجتامع

إقليم 
منظمة 

صحة 
ال

العاملية 
ب 

لغر
املحيط 
اهلادئ

الولدان
صدار

ض وإ
الستعرا

ت بشأن خطة إقليم 
صيا

التو
صحة العاملية

منظمة ال
ب املحيط اهلادئ 

لغر
ب الكبد البائي

ملكافحة التها

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

عدم وجود دالئل إرشادية 
ت 

بشأن حفظ اللقاحا
ت املعيارية 

خارج الرتتيبا
لسلسلة التبيد وعىل 

رصحية من 
ت 

ضع عالما
و

شأهنا أن تدعم مثل هذا 
االستخدام

ب 
ض التغطية بجرعة من لقاح التها

انخفا
ب عند 

ت املناس
الكبد البائي يف الوق

الوالدة يف اإلقليم )مل تعطى أرقام(

55
صحة العاملية 

منظمة ال
)2008(

وقائع 
اجتامع

ت نام
فيي

الولدان
ض التقدم املحرز،

الستعرا
والقيود التي تتم مواجهتها،

ت
واالسرتاتيجيا

املتبعة لتحقيق مكافحة 
ب الكبد

التها
صحة 

يف إقليم منظمة ال
ب املحيط اهلادئ

العاملية لغر

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التلقيح

ث 
تقارير عن األحدا

ضائرة التي تيل تقديم 
ال

جرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي

التها

ب 
ت التغطية بجرعة لقاح التها

ض
انخف

ب عند 
ت املناس

الكبد البائي يف الوق
الوالدة من 64.3٪ يف عام 2006 إىل  

28.6٪ يف هناية عام 2007

56
صحة العاملية 

منظمة ال
)2008(

تقرير 
وبائي

مجيع أنحاء 
العامل

الولدان
ضع جداول التمنيع

لتقييم و
فيام يتعلق بجرعة لقاح

ب الكبد البائي عند 
التها

الوالدة

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

تقديم اخلدمة
صول 

الو
إىل العامل 

صحي 
ال

ب
املدر

ت املنزلية 
الوالدا

مل يتم إعطاء الولدان جرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي

لقاح التها

تقديم اخلدمة
ني 

الروابط ب
ت 

خدما
األمومة 

ت 
وخدما

الرعاية 
صحية 

ال
يف القطاع 

ص
اخلا

ت 
ني خدما

التنسيق ب
صحة 

ت 
التمنيع وخدما

)P( األم 

ارتفاع التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
ب الكبد البائي

التها

ت الطبية 
املنتجا

ت 
واللقاحا

ت
والتكنولوجيا

رشاء 
نظم ال

والتوريد 
والتوزيع

ت غري كافية من 
إمدادا

ب الكبد 
ت التها

لقاحا
البائي التي تعطى عند

الوالدة 

مل يتم إعطاء الولدان جرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي

لقاح التها
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57
صحة العاملية 

منظمة ال
)2011(

وقائع 
اجتامع

إقليم 
منظمة 

صحة 
ال

العاملية 
ب 

لغر
املحيط 
اهلادئ 

الولدان
ض ومناقشة

الستعرا
عملية اإلشهاد، وحتديد 

ت 
االسرتاتيجيا

لزيادة التغطية بالتلقيح 
ب الكبد البائي 

بلقاح التها
ت األولوية

يف البلدان ذا

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

تقديم اخلدمة
صول 

الو
إىل العامل 

صحي 
ال

ب
املدر

ت املنزلية 
الوالدا

ب الكبد 
ت التغطية بجرعة لقاح التها

كان
ب عند الوالدة أقل 

ت املناس
البائي يف الوق

من 60٪ يف عام 2009 يف كمبوديا

صول 
الو

إىل العامل 
صحي 

ال
ب

املدر

ث بدون 
ت التي حتد

الوالدا
ت

ضور قابال
ح

ت التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
كان

ب الكبد البائي أقل من 20٪ يف 
التها

عام 2008 يف مجهورية الو الديمقراطية 
الشعبية

ب عىل 
الطل

التلقيح
ب عام 

عدم وجود طل
ت التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 

كان
ب الكبد البائي أقل من 20٪ يف 

التها
عام 2008 يف مجهورية الو الديمقراطية 

الشعبية

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

رشاء 
نظم ال

والتوريد 
والتوزيع

نفاد خمزون اللقاح 
ت التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 

كان
ب الكبد البائي أقل من 20٪ يف 

التها
عام 2008 يف مجهورية الو الديمقراطية 

الشعبية
التمويل

متويل برامج 
تقديم جرعة 

الوالدة من 
ب 

لقاح التها
الكبد البائي

ص التمويل 
نق
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58
س وآخرون

ويلي
 W

illis et al. 
)2010(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

190 مستشفى تم 
اختيارها عشوائيًا 

ف أنحاء
يف خمتل

ت املتحدة، 
الواليا

ك 
بام يف ذل

منطقة كولومبيا 
وبورتوريكو

ت 
ت وممارسا

لتقييم سياسا
ت املتعلقة بالوقاية 

املستشفيا
ب الكبد البائي يف 

من التها
الفرتة املحيطة بالوالدة

"عند 
الوالدة"

تقديم اخلدمة
مكان تقديم 

اخلدمة
موقع املستشفى يف منطقة 

)F( ريفية
ضع املولودين يف 

تم تلقيح 82٪ من الر
ت الريفية بجرعة الوالدة من 

املستشفيا
ب الكبد البائي يف مقابل ٪62 

لقاح التها
ت يف 

ضع املولودين يف املستشفيا
من الر

)P < 0.05( رضية
املناطق احل

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

الدولة لدهيا سياسة شاملة 
لإلمداد بلقاح

ب الكبد البائي إلعطاء 
التها

جرعة الوالدة باملجان 
ض النظر 

ضع بغ
جلميع الر

)P( ني
عن حالة التأم

ضع املولودين 
تم تلقيح 84٪ من الر

يف الدول التي لدهيا سياسة شاملة 
ب 

بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التها
ضع 

الكبد البائي مقارنًة بـ 58٪ من الر
املولودين يف الدول التي ال يوجد هبا 

)P <0.001( سياسة شاملة

املستشفى لدهيا سياسة 
ب الكبد 

لتقديم لقاح التها
البائي للولدان عند الوالدة 

)P(

ضع املولودين يف 
تم تلقيح 87٪ من الر

ت التي لدهيا سياسة شاملة 
املستشفيا

ب 
بإعطاء جرعة الوالدة من لقاح التها

ضع 
الكبد البائي مقارنًة بـ 38٪ من الر

ت ال يوجد هبا 
املولودين يف مستشفيا

.)P <0.001( سياسة شاملة
59

وود وآخرون
 W

ood et al. 
)2008(

أترابية
أسرتاليا

1061 سيدة 
ت يف الفرتة 

ولد
من األول من 

متوز/ يوليو
2002 إىل 

30 حزيران / 
يونيو/2004

لدراسة إمكانية استخدام 
ف الروتيني 

اختبار الكش
ضد السطحي 

عن املست
ب الكبدي البائي 

لاللتها
H لدى النساء 

B
sA

g
قبل الوالدة )عىل النحو 

ت 
املحدد يف نظام مجع بيانا

ت يف اإلقليم الشاميل( 
القابال

ضد 
لتتبع أثر التلقيح 

ب الكبد البائي عىل 
التها

معدل انتشار العدوى املزمنة 
ب الكبد 

س التها
بفريو

البائي يف اإلقليم الشاميل

"عند 
الوالدة"

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

صد األداء 
ر

والعدالة 
ونطاق 
املتابعة

ضد 
تتبع تأثري التمنيع 

ب الكبد البائي
التها

عىل معدل انتشار العدوى 
ب 

س التها
املزمنة بفريو

الكبد البائي من خالل 
استخدام نظم الدولة يف 

)P( ت
مجع البيانا

يمكن إجراء مراقبة عملية لتأثري التلقيح 
ب الكبد البائي من 

س التها
ضد فريو

ني نظم الدولة 
ت ب

خالل  ربط البيانا
 H

B
sA

g ت ونتائج
جلمع البيانا
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60
ف وآخرون

يوس
 Yusuf et al. 

)1999(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

32742 طفال 
من 78 منطقة

جغرافية يشملها 
املسح يف البلد

لتقييم التقدم املحرز يف جمال 
ب الكبد 

ضد التها
التمنيع 

ني األطفال يف الفرتة 
البائي ب

من 1994 حتى 1997

"عند 
الوالدة"

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

الدولة لدهيا سياسة مفادها 
ت 

ث جرعا
أن التلقيح بثال

ب الكبد 
من لقاح التها

البائي كان مطلوبًا للدخول 
)P( يف دور رعاية األطفال

ث 
ث كان التلقيح بثال

ت حي
يف الواليا

ب الكبد البائي 
ت من لقاح التها

جرعا
مطلوبًا للدخول يف دور رعاية األطفال، 

)C
I: 86- 88( ٪87 ت التغطية

كان
مقابل تغطية قدرها 

ت التي 
C( يف الواليا

I: 82- 84( ٪83
ت

ال توجد فيها مثل هذه السياسا
)P <0.01( 

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

رسة أقل من 
كان دخل األ

خط الفقر
ب 

ت من لقاح التها
ث جرعا

التغطية بثال
 )C

I: 84- 86( ٪85 ت
الكبد البائي كان

رس التي كان دخلها عند، 
ضع يف األ

للر
أو أعىل من، خط الفقر، مقارنًة بتغطية 

ضع يف 
C( للر

I: 79- 82( ٪81 قدرها
ت خط الفقر 

رسة التي كان دخلها حت
األ

)P
<0.01(

61
زنغ وآخرون

 Zeng et al. 
)1999(

مسح
ني

ص
ال

ضع املولودون 
الر

يف الفرتة من 
األول من كانون 

الثاين/ يناير 
1993 حتى 31 

كانون األول/ 
ديسمب/ يف 112 

صد 
نقطة لرت

ض يف 25 
األمرا

مقاطعة وإقليم 
مستقل وبلدية يف 
مجيع أنحاء البالد

إلجراء مسح وبائي يف 
صد 

النقاط الوطنية لرت
ني 

ض يف الفرتة ما ب
األمرا

كانون األول/ ديسمب/ 
1995 وكانون الثاين/ 

يناير/ 1996

"عند 
الوالدة"

تقديم اخلدمة
مكان تقديم 

اخلدمة
اإلقامة يف منطقة ريفية 

ت التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 
كان

ب الكبد البائي 97٪ يف املناطق 
التها

رضية مقارنًة بـ 51٪ يف املناطق الريفية 
احل

يف الفرتة 1994-1993
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62
زهاو وآخرون

 Zhao et al. 
)2011(

أترابية
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

األطفال 
املولودون يف سنة 
ت 

ميالد األترابيا
من 1998 حتى 

2007

للتحقق من التقدم املحرز يف 
ب 

ضد التها
تلقيح الولدان 

ت 
الكبد البائي وأثر التغيريا

ت اللجنة 
صيا

يف تو
ت

االستشارية ملامرسا
التمنيع بشأن التغطية 

بالتمنيع بجرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي 

لقاح التها
ب سنة ميالد األترابية

حس

"عند 
الوالدة"

احلوكمة والقيادة
ت 

السياسا
والدالئل 
اإلرشادية

ت الوطنية 
صيا

تغيري يف التو
بشأن إعطاء جرعة الوالدة 

ب الكبد 
من لقاح التها

البائي 

ت التغطية بجرعة الوالدة من 
ض

انخف
ب الكبد البائي من ٪56.3 

لقاح التها
قبل تعليق السياسة إىل 32.9٪ أثناء 

ت فقط بنسبة
التعليق، وارتفع

1.5٪ يف السنة التالية لرفع التعليق

63
زهو وآخرون

 Zhou et al. 
)2008(

مراجعة
ني

ص
ال

ضع يف مجيع 
الر

ني
ص

أنحاء ال
ض تنفيذ تلقيح 

الستعرا
ب 

واسع النطاق بلقاح التها
الكبد البائي ودوره احلاسم 

يف الوقاية من العدوى 
ب الكبد 

س التها
بفريو

ني
ص

البائي يف ال

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

التمويل
التكلفة عىل 

املتلقي
تقديم التلقيح باملجان 
جلميع الولدان يف 12 

حمافظة غربية وأفقر 
ت 

ت يف 10 مقاطعا
املقاطعا

)P( أخرى

عب11 مقاطعة غربية شملها املسح، 
ارتفع متوسط التغطية جلرعة لقاح 

ب 
ت املناس

ب الكبد البائي يف الوق
التها

عند الوالدة من 46.5٪ إىل 88.6٪ يف 
ت ومن 61.2٪ إىل 

ت البلدا
مستشفيا

ت املدينة 
89.8٪ -96.6٪ يف مستشفيا

ني 1999/1998 و2005
واملقاطعة ب

ب الكبد 
تقديم لقاح التها

البائي باملجان جلميع 
الولدان يف مجيع أنحاء 

)P( ني
ص

ال

ب الكبد البائي 
التغطية بجرعة لقاح التها

ب عند الوالدة التي 
ت املناس

يف الوق
تم احلفاظ عليها عند حوايل 95٪ يف 

ت إىل  ٪83.5 - ٪96.5 
املدن، ارتفع

يف املناطق الريفية بعد 2005 )مل حتدد 
السنة( مقارنًة بـ 18.1٪ - 50٪ يف 

1994-1993
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64
زهو وآخرون

 Zhou et al. 
)2009(

مسح
ني

ص
ال

ضيعًا
3390 ر

ولدوا يف عام 
2004 يف أربع 
ت من 

مقاطعا
أقاليم قوانغشى،
ت

قويتشو، والتب
وشنشى

ص 
ضع فيام خي

لتقييم الو
إعطاء جرعة من لقاح 

ب الكبد البائي يف 
التها

ب عند الوالدة 
ت املناس

الوق
والعوامل الرئيسية املؤثرة يف 

ب الكبد 
إعطاء لقاح التها

البائي

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

تقديم اخلدمة
ب عىل 

الطل
التمنيع

ني ألمهية 
اآلباء غري مدرك

أو توافر جرعة من لقاح 
ب الكبد البائي عند 

التها
الوالدة 

ت، نسبة 
يف التحليل متعدد املتغريا

ب 
ت تلقي جرعة لقاح التها

احتامال
ب عند 

ت املناس
الكبد البائي يف الوق

ف 
الوالدة مقارنًة بالولدان الذين يعر

آباؤهم أو أولياء أمورهم أنه ينبغي إعطاء 
ب الكبد البائي يف 

جرعة لقاح التها
ضون 24 ساعة من الوالدة )املرجع(: 

غ
نسبة األرجحية للولدان الذين ال يعلم 

ك= 0.62
والداهم أو أولياء أمورهم  ذل

)P = 0.002(

ت يشعرون 
اآلباء واألمها

ث 
بالقلق من وقوع حد

ضائر أو سلبي من جراء 
التلقيح

مل يتم إعطاء الوليد جرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي

لقاح التها

ف لدى 
ت كا

عدم وجود وق
ضيع 

الوالدين ألخذ الر
للتلقيح

مل يتم إعطاء الوليد جرعة الوالدة من 
ب الكبد البائي

لقاح التها

صول 
الو

إىل العامل 
صحي 

ال
ب

املدر

الوالدة املنزلية
ت، نسبة احتامل 

يف التحليل متعدد املتغريا
التلقيح بجرعة عند الوالدة مقارنًة 

باألطفال الذين ولدوا يف املنازل
)املرجع(: نسبة احتامل الوالدة يف 

مستشفى املقاطعة
 6.5 = )C

I: 5.3 - 8(، P <0.0001
نسبة احتامل الوالدة يف مستشفى عىل 

مستوى البلد ة
 7.1 = )C

I: 5.7- 9(، P <0.0001
صة

نسبة احتامل الوالدة يف عيادة خا
 5.6 = )C

I: 3.78.6-(، P 
<0.0001
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ع
يس

ف الرئي
املؤل

نوع 
الدراسة/

ث
البح

املكان
السكان

ف الدراسة
أهدا

ف 
تعري

جرعة 
الوالدة

املجموعة
املجموعة 

الفرعية
P/F/B ف

ص
و

النتيجة

64
زهو وآخرون

 Zhou et al. 
)2009(

مسح
ني

ص
ال

ضيعًا
3390 ر

ولدوا يف عام 
2004 يف أربع 
ت من 

مقاطعا
أقاليم قوانغشى،
ت

قويتشو، والتب
وشنشى

ص 
ضع فيام خي

لتقييم الو
إعطاء جرعة من لقاح 

ب الكبد البائي يف 
التها

ب عند الوالدة 
ت املناس

الوق
والعوامل الرئيسية املؤثرة يف 

ب الكبد 
إعطاء لقاح التها

البائي

يف 
ضون 

غ
24 ساعة

ت 
نظم املعلوما

صحية
ال

ت 
سجال

التلقيح
رسة دفرت 

ال يوجد لدى األ
أو بطاقة تسجيل للتمنيع 

يف املنازل 

ت، نسبة احتامل 
يف التحليل متعدد املتغريا

التلقيح بجرعة عند الوالدة مقارنًة 
باألطفال الذين كان لدهيم دفرت أو بطاقة 

تسجيل التمنيع )املرجع(: نسبة احتامل 
س لدهيم  إىل دفرت أو 

األطفال الذين لي
 ، P <0.0001 بطاقة تسجيل التمنيع

 0.64 = )C
I: 0.50.8-(

65
زوال وآخرون

 Zola et al. 
)1997(

مسح
ت 

الواليا
املتحدة 

األمريكية

76 طبيبًا 
ت 

يقدمون خدما
التوليد يف سان 

فرانسيسكو

ف
ف واملواق

ملسح املعار
ت احلالية ملقدمي 

واملامرسا
ت التوليد فيام يتعلق

خدما
ف النساء احلوامل 

بتثقي
ضع بلقاح 

حول تلقيح الر
ب الكبد البائي

التها

قبل 
اخلروج 

من 
املستشفى

القوى العاملة 
صحية 

ال
ف 

املعار
ف 

واملواق
ب

والتدري

مل يتم تقديم التوعية 
ت قبل الوالدة

لألمها
ني األطباء الذين يعتقدون أنه من 

من ب
ت احلوامل حول 

ف األمها
املمكن تثقي

ب الكبد  B، يف 
ضع بالتها

تلقيح الر
الواقع 53٪ منهم فقط قاموا بتقديم هذه 

التوعية
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املرفق 5
جداول الدرجات

مالحظة: تسجل هذه اجلداول فقط التقييامت التي أجريت لتلك الدراسات تضمنت تقارير عن املامرسات )بدال من 
العقبات وامليسات( وأشارت إىل وجود إسهام قيِّم للدراسة يف رفع نسبة التغطية بجرعة الوالدة من لقاح التهاب 
الكبد البائي. وكام ذكر يف التقرير العام، فإن ذلك كان عبارة عن جمموعة فرعية من الدراسات املدرجة، وأنه كانت 

هناك بضع حاالت والتي أمكن فيها اجلمع بني بعض الدراسات.
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يئ
ب الكبد البا

ح التها
ن لقا

ي لتقديم جرعة الوالدة م
صح

ق ال
وجود سياسة باملرف

تقييم اجلودة
موجز النتائج

األمهية
عدد 

ت
الدراسا

صميم
الت

القيود
عدم االتساق

املراوغة
عدم الدقة

التغطية*
ت(

)النطاق عرب الدراسا
اجلودة

ال توجد سياسة
توجد سياسة

3
دراسة قائمة عىل املالحظة

قيود خطرية1
ال يوجد عدم اتساق 

خطري2
ال توجد مراوغة 

خطرية
ال يوجد عدم دقة خطرية

 ٪15-٪58
٪87-٪41

ضعيفة جدًا
حاسمة

ت. و يشمل النطاق املتوفر أدنى وأعىل 
ت السكان التي شملها املسح، وأرقام السكان التي مل يتم توفريها عب كل الدراسا

ف قطاعا
ب اختال

ت بسب
ت التغطية يف مجيع الدراسا

ني معدال
* مل يمكن اجلمع ب

ف يف مستوى التغطية.
ت، نظرا لالختال

ت، p < 0.05 يف مجيع الدراسا
أرقام التغطية عب الدراسا

س يف دراسة واحدة.
ضبيط بالشاهد لبيان عوامل االلتبا

ض معدل االستجابة يف دراسة واحدة. وال يوجد ت
ت املبلغ عنها ذاتيًا يف دراسة واحدة، وانخفا

ت يف البيانا
ب التحيزا

1 قيود خطرية بسب
ث 

ني" و "قبل اخلروج من املستشفي" – حي
ني اثن

ضون يوم
ت - "عند الوالدة"، "يف غ

ب الكبد البائي عب الدراسا
ف جرعة الوالدة من لقاح التها

ت تعري
2 ال يوجد عدم اتساق خطري، عىل الرغم من تفاو

ب الكبد البائي.
ت جرعة الوالدة من لقاح التها

إن نتيجة املامرسة املعنية، وهي وجود سياسة، من غري املرجح أن تتغري استنادا إىل توقي

يئ
ب الكبد البا

ح التها
ن لقا

ىل إعطاء جرعة الوالدة م
ي ع

صح
يف املجال ال

ني 
ب العامل

تدري

تقييم اجلودة
موجز النتائج

األمهية
عدد 

ت
الدراسا

صميم
الت

القيود
عدم االتساق

املراوغة
عدم الدقة

ضع
عدد الر

التغطية
اجلودة

قبل
بعد

قبل
بعد

 *1
دراسة تدخلية

قيود خطرية1
صلة

ت 
ت ذا

ليس
ال توجد مراوغة خطرية

ال يوجد عدم دقة خطرية
1231

294
٪19

٪74
ضة

منخف
حاسمة

)p < 0.01(

ني يف 
ني العامل

ك ب
ب الكبد البائي التي تؤخذ عند الوالدة، وذل

ت تقريرا عن نشاط رفع  مستوى  الوعي حول جرعة لقاح التها
ضمن

ضبطة بالشواهد، ت
* عىل الرغم من أن دراسة أخرى، وهي جتربة معشاة م

ت، 
ضبطة بالشواهد. وبالنسبة للدراسة التدخلية، فقد بحث

ف الرئيسية للتجربة املعشاة امل
ث مل يكن حتديد أثر رفع مستوى الوعي أحد األهدا

ت، حي
ِّنا ك أعىل مستوى من  البي

صحى، فقد اُعتب ذل
املجال ال

ب املعني بالتدخل عىل التغطية.
عىل وجه التحديد، يف أثر التدري

ضع الذين ولدوا قبل التدخل وبعده.
س بالنسبة للر

ضبيط بالشواهد لبيان عوامل االلتبا
1 مل يتم يف الدراسة إجراء ت
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ستدمية لتقديم جرعة الوالدة
وجود أوامر م

تقييم اجلودة
موجز النتائج

األمهية
عدد 

ت
الدراسا

صميم
الت

القيود
عدم 

االتساق
املراوغة

عدم الدقة
وجود أوامر مستديمة

نسبة األرجحية
اجلودة

ت التي هبا نسبة 
نسبة املستشفيا

تغطية < 50% بجرعة الوالدة 
)قبل اخلروج من املستشفي(

)n = 14(

ت التي هبا نسبة 
نسبة املستشفيا

تغطية ≥ 50% بجرعة الوالدة 
)قبل اخلروج من املستشفي(

)n = 71(

*1 
دراسة قائمة عىل املالحظة

قيود خطرية1
ت 

ليس
صلة

ت 
ذا

ال توجد مراوغة 
خطرية

ال يوجد عدم دقة 
خطرية

٪100 
٪70 

)18.1-1.3( 4.8
ضة جدًا

منخف
حاسمة

صميم األكثر 
ت الدراسة القائمة عىل املالحظة هي التي لدهيا الت

ني عىل املالحظة  بحثتا يف التغطية بجرعة الوالدة استنادا إىل وجود أوامر مستديمة، فقد اُعتب
ني قائمت

ني أخرت
* عىل الرغم من وجود دراست

ت  أو مقارنتها بسهولة.
صة من الدراسا

G، بالنظر إىل أنه مل يكن باإلمكان جتميع النتائج املستخل
R

A
D

E ت، والتطوير والتقييم
صيا

ف التو
صني

رصامة،  وتم اختيارها لتقييم معايري ت
 

ضبيطا بالشواهد لبيان العوامل امللتبسة.
1 قيود خطرية ألن الدراسة مل جتر ت

يئ 
ب الكبد البا

ح التها
ن لقا

U إلعطاء جرعة الوالدة م
niject ن النفاثة ذاتية التعطل

استخدام املحاق

تقييم اجلودة
موجز النتائج

األمهية
عدد 

ت
الدراسا

صميم
الت

القيود
عدم االتساق

املراوغة
عدم الدقة

عدد الولدان
التغطية

)خالل 7 أيام(
اجلودة

قبل
بعد

1
أخرى

ف(
)حتليل الفعالية لقاء التكالي

ال يوجد قيود خطري1
صلة

ت 
ت ذا

ليس
ال توجد مراوغة 

خطرية
ال يوجد عدم دقة 

خطرية
364159

)يف مناطق الدراسة يف 3 أقاليم(
٪0 

 ٪86
ضة جدًا

منخف
حاسمة

٪0
 ٪38

٪68
 ٪80

ت 
ت حول التغطية. وبالنظر إىل أن هذه الدراسة هي عبارة عن بينا

ك تم توفري البيانا
ف؛ ومع ذل

U لقاء التكالي
niject ب الرتكيز يف هذه الدراسة  عىل فعالية استخدام املحاقن النفاثة ذاتية التعطل

ص
1 ان

ت التغطية.
صيل كافية عن كيفية استنباط تقديرا

ف، عىل الرغم من أن الدراسة مل تقدم تفا
صني

ض الت
ضعيفة جدًا"، فإنه مل جيراملزيد من خف

"أخرى"، وجرى تقييمها بالفعل عىل أهنا "
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يف املنازل
ت الرعاية التالية للوالدة املقدمة 

ني التمنيع وخدما
ط ب

الرواب

تقييم اجلودة
موجز النتائج

األمهية
عدد 

ت
الدراسا

صميم
الت

القيود
عدم 

االتساق
املراوغة

عدم الدقة
عدد الولدان

التغطية
)خالل 7 أيام(

اجلودة

1
أخرى 

)مراجعة(
قيود 

خطرية1
ت 

ليس
صلة

ت 
ذا

ال توجد 
مراوغة خطرية

ال يوجد عدم دقة خطرية 2
غري متوفر

تم تلقيح  7٪ من الولدان 
املولودين باملنازل يف يوم الوالدة، 

ضون 24 ساعة 
و16٪  يف غ

ضون أسبوع من 
و39٪  يف غ

الوالدة

ضة جدًا
منخف

حاسمة

ت خمتلفة تتم يف إطار البامج املعنية بإعطاء جرعة الوالدة من اللقاح يف إندونيسيا ولذا ال يمكن حتديد إىل أي مدى يكون تأثري إدماج التلقيح يف حزمة 
1 قيود خطرية ألن الدراسة تراجع عدة ممارسا

ني التغطية بجرعة الوالدة بالنسبة للمولودين باملنازل. 
ت التالية للوالدة عىل حتس

اخلدما
ضع )القاسم(.

صل الثقة أو عدد الر
2 مل يتم حتديد وجود عدم دقة خطرية عىل الرغم من عدم توفر فوا
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سلة التربيد
يئ خارج سل

ب الكبد البا
ح التها

ن لقا
ظ جرعة الوالدة م

حف

تقييم اجلودة
موجز النتائج

األمهية
عدد 

ت
الدراسا

صميم
الت

القيود
عدم االتساق

املراوغة
عدم الدقة

ضع
عدد الر

زيادة التغطية
اجلودة

قبل
بعد

قارورة وحيدة اجلرعة يتم 
حفظها داخل سلسلة التربيد

قارورة وحيدة اجلرعة يتم 
حفظها خارج سلسلة التربيد

1
ضبطة 

جتربة معشاة م
بالشواهد

قيود خطرية1
صلة

ت 
ت ذا

ليس
ال توجد مراوغة خطرية

ال يوجد عدم دقة 
خطرية 2

792
802

 ٪50
 ٪57

متوسطة
حاسمة

p < 0.05

ت مقارنة 
ت املعيارية لسلسلة التبيد، وهذه غري مدرجة هنا ألهنا ليس

U املحفوظة خارج الرتتيبا
niject ضًا يف اجلرعة املعطاة عند الوالدة من خالل نظام املحاقن النفاثة ذاتية التعطل

ت الدراسة أي
* بحث

ت املعيارية لسلسلة 
U املحفوظة خارج الرتتيبا

niject ت الزيادة يف التغطية هي األعىل بالنسبة لنظام املحاقن ذاتية التعطل
رشة مع قارورة اجلرعة الوحيدة اجلرعة املحفوظة داخل سلسلة التبيد. وكان

مبا
 .)p < 0.05( التبيد

ني 
ت املعيارية لسلسلة التبيد( تشمل إعطاء اللقاح من قبل العامل

صارم، نظرا ألن املقارنة )خارج الرتتيبا
ص.. وعىل الرغم من عدم تطابق الشواهد واملقارنة بشكل 

صي
صيل حول إخفاء التخ

1 مل تتوافر تفا
ني بالقرى يف املنازل قد يؤدي فقط إىل  تقدير تأثري حفظ اللقاح خارج 

صحي
ني ال

صورا ذا أمهية، ألن إعطاء اللقاح من قبل العامل
ك ق

ت(، فلم يعتب ذل
س يف املستشفيا

ني بالقرى يف املنازل )ولي
صحي

ال
O عىل التغطية، بأقل من حقيقته.

C
C

ت املعيارية لسلسلة التبيد 
الرتتيبا

ت الحمل
تتبع حاال

تقييم اجلودة
موجز النتائج

األمهية
عدد 

ت
الدراسا

صميم
الت

القيود
عدم االتساق

املراوغة
عدم الدقة

ضع
عدد الر

التغطية
)خالل 7 أيام(

اجلودة

عدم تتبع )3 مناطق(
تتبع

ني(
)منطقت

1
تعتمد عىل املالحظة

قيود خطرية1
صلة

ت 
ت ذا

ليس
ال توجد مراوغة خطرية

ال يوجد عدم دقة
 خطرية 2

غري متوفر
 ٪87
 ٪52
 ٪45

 ٪97
 ٪90

ضة جدا
منخف

مهمة

ضبيط 
ك مل جير ت

ت التلقيح. وكذل
ت هناك إحالة ترافقية مع سجال

ني  -  فاملقالة ال تذكر ما إذا كان
ت أساسية مع مستجيب

ت مجاعية مركزة ومقابال
ت من خالل مناقشا

ت البيانا
ث مجع

صور خطري حي
1 ق

ك 
ني تل

ت احلمل وب
ت التي تم فيها تتبع حاال

ني املقاطعا
س الفارق يف التغطية ب

ت احلمل يمكن أن يف
صعوبة بمكان حتديد ما إذا كان التتبع الدقيق حلاال

ك فمن ال
س، ولذل

بالشواهد لبيان عوامل االلتبا
ك.

التي مل يتم فيها ذل
ضع )القاسم(.

صل الثقة أو عدد الر
2 مل يتم حتديد وجود عدم دقة خطري عىل الرغم من عدم توفر فوا
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ت املنزلية
ت الوالدا

يف حاال
ن املواليد 

النظم املجتمعية للتبليغ ع

تقييم اجلودة
موجز النتائج

األمهية
عدد 

ت
الدراسا

صميم
الت

القيود
عدم االتساق

املراوغة
عدم الدقة

ضع
عدد الر

التغطية
)خالل 7 أيام(

اجلودة

قبل
بعد

1
دراسة تدخلية

قيود خطرية 1
صلة

ت 
ت ذا

ليس
ال توجد مراوغة خطرية

ال يوجد عدم دقة خطرية 2
غري متوفر

غري متوفر
أكثر من ٪95 

ضة
منخف

مهمة

ث مدى تأثري 
ب الكبد البائي. وهي ال تبح

ب الكبد البائي يف إندونيسيا عمومًا، مع الرتكيز عىل نجاعة لقاح التها
ض برنامج لومبوك لتوفري جرعة الوالدة من لقاح التها

1 قيود خطرية ألن الدراسة تستعر
س للمقارنة.

ت املنزلية – ال يوجد أسا
ني التغطية هبذه اجلرعة، بالنسبة للوالدا

التبليغ املجتمعي باجلرعة املأخوذة عند الوالدة عىل حتس
ضع )القاسم(.

صل الثقة أو عدد الر
2 مل يتم حتديد وجود عدم دقة خطري عىل الرغم من عدم توفر فوا

يئ باملجان
ب الكبد البا

ح التها
ن لقا

تقديم جرعة الوالدة م

تقييم اجلودة
موجز النتائج

األمهية
عدد 

ت
الدراسا

صميم
الت

القيود
عدم االتساق

املراوغة
عدم الدقة

عدد 
الولدان

زيادة التغطية
ني 1994/1993 

ني 1999/1998 و 2005؛ ب
)ب

وبعد 2005 يف املناطق الريفية(

اجلودة

ت 
مستشفيا
البلدة

ت املدينة 
مستشفيا

واملقاطعة
مناطق ريفية 

1
أخرى )مراجعة(

صور خطري1
ق

صلة
ت 

ت ذا
ليس

ال توجد مراوغة خطرية
ال يوجد عدم دقة خطرية 2

 غري
متوفر

 ٪42
 ٪29

* ٪34
ضة جدًا

منخف
حاسمة

ت التغطية يف حدود 18٪- 50٪ يف 1994/1993 و 84٪ - 97٪ بعد عام 2005 )السنة غري حمددة(.
ب النطاق املتوفر، وكان

* هذا هو احلد األدنى للزيادة يف التغطية حس
ني التغطية بجرعة الوالدة.

ك ال يمكن حتديد إىل أي مدى يمكن أن يؤثر توفري اللقاح باملجان عىل حتس
س، ولذل

ضبيطا بالشواهد لبيان عوامل االلتبا
صور خطري ألن الدراسة مل جتر ت

1 ق
ضع )القاسم(.

صل الثقة أو عدد الر
2 مل يتم حتديد وجود عدم دقة خطري عىل الرغم من عدم توفر فوا




