
الوقاية من انتقال فريوس التهاب الكبد B يف الفرتة املحيطة بالوالدة:

دليل التعريف بالتطعيم 
املضاد اللتهاب الكبد B عند 

الوالدة وتعزيزه



الوقاية من انتقال فريوس التهاب الكبد B يف الفرتة املحيطة بالوالدة: دليل التعريف بالتطعيم املضاد اللتهاب 

الكبد B عند الوالدة وتعزيزه

]Preventing perinatal hepatitis B virus transmission: a guide for introducing hepatitis B birth dose vaccination[

ISBN 978-92-4-650983-6

© منظمة الصحة العاملية 2018

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

الحكومية الدولية”

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

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

املالئم كام هو مبني أدناه. وال ينبغي يف أي استخدام لهذا املصنف اإليحاء بأن املنظمة )WHO( تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. 

وال يُسمح باستخدام شعار املنظمة )WHO(. وإذا قمتم بتعديل املصنف فيجب عندئٍذ أن تحصلوا عىل ترخيص ملصنفكم مبقتىض نفس ترخيص 

املشاع اإلبداعي )Creative Commons licence( أو ترخيص يعادله. وإذا قمتم برتجمة املصنف فينبغي أن تدرجوا بيان إخالء املسؤولية التايل مع 

االقتباس املقرتح: “هذه الرتجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العاملية )املنظمة )WHO((. واملنظمة )WHO( غري مسؤولة عن محتوى هذه 

الرتجمة أو دقتها. ويجب أن يكون إصدار األصل اإلنكليزي هو اإلصدار امللزم وذو الحجية.”

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

االقتباس املقرتح  الوقاية من انتقال فريوس التهاب الكبد B يف الفرتة املحيطة بالوالدة: دليل التعريف بالتطعيم املضاد اللتهاب الكبد B عند الوالدة وتعزيزه
]Preventing perinatal hepatitis B virus transmission: a guide for introducing hepatitis B birth dose vaccination[

.CC BY-NC-SA 3.0 IGO جنيف: منظمة الصحة العاملية: 8201. الرتخيص 

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

املبيعات والحقوق والرتخيص. لرشاء مطبوعات املنظمة )WHO( انظر الرابط http://apps.who.int/bookorders. ولتقديم طلبات االستخدام التجاري واالستفسارات 
.http://www.who.int/about/licensing الخاصة بالحقوق والرتخيص انظر الرابط

مواد الطرف الثالث. إذا كنتم ترغبون يف إعادة استخدام مواد واردة يف هذا املصنف ومنسوبة إىل طرف ثالث، مثل الجداول أو األشكال أو الصور فإنكم تتحملون مسؤولية 
تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن إلعادة االستخدام هذه أم ال، وعن الحصول عىل اإلذن من صاحب حقوق املؤلف. ويتحمل املستخدم وحده أية مخاطر لحدوث 

مطالبات نتيجة انتهاك أي عنرص ميلكه طرف ثالث يف املصنف.

بيانات عامة إلخالء املسؤولية. التسميات املستعملة يف هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة فيه، ال تعرب ضمناً عن أي رأي كان من جانب املنظمة )WHO( بشأن الوضع 
القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال 

يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كام أن ذكر رشكات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات معتمدة أو موىص بها من جانب املنظمة )WHO(، تفضيالً لها عىل سواها 
مام مياثلها يف الطابع ومل يرد ذكره. وفيام عدا الخطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية باألحرف االستهاللية )يف النص اإلنكليزي(.

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

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

Printed in Switzerland



الوقاية من انتقال فريوس التهاب الكبد B يف الفرتة املحيطة بالوالدة:

دليل التعريف بالتطعيم 
املضاد اللتهاب الكبد B عند 

الوالدة وتعزيزه



شكر وتقدير

تم إعداد هذه الوثيقة من ِقبَل الربنامج املوسع للتمنيع التابع لقسم التمنيع واللقاحات واملواد البيولوجية مبنظمة 

الصحة العاملية. وقد ساهم األفراد التالية أسامؤهم يف إخراج هذا الدليل، ويُعرتف بإسهاماتهم مع خالص االمتنان:

معهد برينت: كريس مورجان

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها: فرانسيسكو افريوف، نانيس جالس، خوسيه هاجان، اميي كولوايت، مينال باتيل، 

جنيفر ريد، راشيل ويلسون، سوزان وانغ، اريك وايسن

وزارة الصحة والعمل االجتامعي، السنغال: أوسينو بادين 

منظمة الصحة العاملية: ديفينا أهلواليا، بالنش أنيا، جوزيف يب، ديانا تشانغ بالنك، غيسلني كونومبو، تيشوم ديستا 

ولدهانا، روزالينا دي وي، أليو ديالو، رودي إيغرز، إيدزفيدج، إشيتو أدفاد، مارتا جاسيك - دوبو، كيبا جيبا، ترييس 

غودمان، فانول هابيامنا، كارين هينييس، فانهوتن، آنا ليا كان، حورية كيليفي، ريتشارد لويس، كارسنت رف املوقد، 

ريتشارد ميهيغو، نيك مانداليا، أسومبتا مورويت، باكانويك نفيال، نرص الدين اولدزيدون، دوريت بيتي، آالن بوي، ماريا 

كواريسام جوميز دوس انجوس، سيفريين ريرت فون أكسيليسندر، ستيفاين شندايل، راشيل سرييانغ، فاطم طويل القامة، 

كارول تيفي بنيسان 

استشاريون مستقلون: روبن بيليك، دورويث ليب، دورسيامنيونغ، فلورنسا موريال، دانيال موروكورا، جان تناجوم
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معلومات حول هذا الدليل

تم إعداد هذه الوثيقة الستخدامها من قبل مديري برنامج التمنيع الوطني، واملهنيني املعنيني بصحة األمهات واملواليد 

 B واألطفال، ورشكاء التمنيع املعنيني بتفعيل إدخال التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

HepB-BD(( أو تعزيز برنامج قائم معني بإدخال التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد الوبئي 

B. كام توفر الوثيقة معلومات حول مدى االستفادة العملية من الحصول عىل التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B؛ ملساعدة واضعي السياسات والرشكاء واملديرين الذين يدرسون إدخال جرعة التطعيم املضاد 

اللتهاب الكبد B عند الوالدة ضمن جدول التمنيع.

تتوفر إرشادات عامة حول التخطيط إلدخال لقاح ضمن برنامج التمنيع الوطني يف وثيقة “أسس واعتبارات إدخال لقاح 

ضمن برنامج التمنيع الوطني: بدءاً من اتخاذ القرار وصوالً إىل التنفيذ والرصد”، التي نرشتها منظمة الصحة العاملية عام 

2014 واملتاحة عىل املوقع اإللكرتوين التايل: 

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine

./intro_resources/nvi_guidelines/en

ولكن، نظراً ألن جرعة التطعيم املضاد اللتهاب الكبد B عند الوالدة ال متثل لقاحاً جديداً بشكل كيل، وإمنا هي مبثابة 

اسرتاتيجية جديدة لتقديم اللقاح املدرج بالفعل يف الجدول الروتيني، سوف يركز هذا الدليل عىل الجوانب الفريدة 

والخصائص الربنامجية لتقديم لقاح التهاب الكبد B كجرعة تقدم عند الوالدة.

تتمثل أهداف هذا الدليل تحديداً فيام ييل:

تقديم لمحة عامة حول توصيات منظمة الصحة العالمية، وأفضل الممارسات، والمبررات التقنية، والنهج  	
االستراتيجية المتعلقة بتوفير الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B لحديثي الوالدة.

تسليط الضوء على االحتياجات التشغيلية الفريدة الالزمة إلدخال التطعيم الذي ينبغي تقديمه في أقرب   
وقت ممكن بعد الوالدة، ويُفضل أن يكون ذلك في غضون 24 ساعة.

توفير المعلومات الالزمة في مناقشات السياسات واالستراتيجيات التشغيلية المتعلقة بإدخال جرعة التطعيم   
المضاد اللتهاب الكبد B عند الوالدة ضمن برنامج التمنيع الوطني.
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مرسد املصطلحات

األحداث الضارة التي تعقب التمنيع )AEFI(. أي 

حدث طبي ضار يعقب التمنيع، وال ينبغي بالرضورة 

أن يكون له عالقة سببية باستخدام اللقاح. وقد يتمثل 

الحدث الضار يف أي عالمة غري مرغوبة أو غري مقصودة، 

أو نتيجة معملية غري طبيعية، أو عرَض أو مرض.

تليف الكبد. تندب مزمن يف الكبد نتيجة اللتهاب مزمن 

يف خاليا الكبد بسبب، ضمن جملة أسباب أخرى، عدوى 

.B مزمنة بفريوس التهاب الكبد

العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد B. عدوى طويلة 

األمد بفريوس التهاب الكبد B، وتُعرف بأنها استمرار 

تواجد املستضد السطحي اللتهاب الكبد B HBsAg(( يف 

الدم ألكرث من ستة أشهر.

نطاق درجات الحرارة املضبوطة )CTC(. مجموعة 

محددة من الرشوط التي تسمح بنقل وتخزين اللقاحات 

التي سبق التحقق من صالحيتها من قبل منظمة الصحة 

العاملية يف درجات حرارة خارج نطاق درجات حرارة 

سلسلة التربيد التقليدية: 2+ درجة مئوية إىل 8+ درجة 

 مئوية، خالل رحلة واحدة يف درجات الحرارة املحيطة 

التي تصل إىل 40 درجة مئوية، لفرتة محدودة من 

الوقت تسبق تقديم اللقاح.

موظف التوليد. عامل الرعاية الصحية املسؤول عن والدة 

املولود أو توفري رعاية ما بعد الوالدة )مثل القابالت، 

وأخصائيي التوليد املهرة، وطاقم رعاية ما بعد الوالدة(.

العدوى بفريوس التهاب الكبد B. عدوى الكبد الناجمة 

عن فريوس التهاب الكبد B؛ وال ميكن متييزها رسيرياً عن 

األسباب األخرى اللتهاب الكبد الفريويس.

املستضد “e” اللتهاب الكبد B؛ ويعمل كعالمة عىل 

التنسخ/ العدوى الفريوسية.

 املستضد السطحي اللتهاب الكبد B؛ ويعمل كعالمة عىل 

وجود عدوى سارية.

الوالدات املنزلية. تُستخدم يف هذه الوثيقة لإلشارة إىل 

الوالدات التي تحدث خارج املرافق الصحية )مبا يف ذلك 

املنزل، أو أي مسكن أو مأوى معني، إلخ(.

انخفاض الوزن عند الوالدة. وزن أقل من 2500 غرام 

بغض النظر عن العمر الحميل.

انتقال فريوس التهاب الكبد B عند الوالدة. انتقال 

فريوس التهاب الكبد B من األم إىل الطفل أثناء الوالدة.

االنتشار املصيل. نسبة من أفراد مجموعة سكانية 

أمصالها إيجابية ألجسام مضادة )عىل سبيل املثال، 

AntiHBs أو antiHBc( أو مستضدات معينة )مثل 

.)HBeAg أو HBsAg

أخصايئ التوليد املاهر. مهني صحي معتمد - مثل 

القابلة أو الطبيب أو املمرضة - تم تعليمه وتدريبه عىل 

إتقان املهارات الالزمة إلدارة حاالت الحمل غري املعقدة، 

والوالدة، والفرتة التي تعقب الوالدة مبارشة.

الحصول عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B يف الوقت املناسب. معيار عاملي 

 B لقياس التغطية بالتطعيم املضاد اللتهاب الكبد

عند الوالدة، ويُعرف بأنه الجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B التي تُعطى يف غضون 24 

ساعة بعد الوالدة.

 .B إجاميل عدد جرعات الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

 B إجاميل عدد جرعات الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

التي تم إعطاؤها سواء كان ذلك يف الوقت املناسب أو 

يف أوقات متأخرة.

القابلة التقليدية. عادًة ما يشري مصطلح القابلة 

التقليدية فقط إىل مقدمي الرعاية التقليديني، 

واملستقلني )عن النظام الصحي(، واملجتمعيني غري 

املدربني بشكل رسمي والذين يقدمون خدمات الرعاية 

أثناء الحمل والوالدة وفرتة ما بعد الوالدة.

رصد قنينة اللقاح. ملصق به مؤرش كيميايئ يسجل 

التعرض الرتاكمي للحرارة من خالل تغري تدريجي يف 

اللون، ويحدد متى يتجاوز اللقاح حد التعرض للحرارة 

ورضورة التخلص منه.
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يصاب أكرث من 240 مليون شخص عىل مستوى العامل بالعدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد B، والتي ميكن أن تؤدي 

إىل الوفاة املبكرة نتيجة تليف أو رسطان الكبد.1  إن فريوس التهاب الكبد B هو ثان أهم مرسطن برشي معروف بعد 

التبغ. ومع ذلك، ميكن الوقاية من العدوى به من خالل أحد اللقاحات املتاحة األكرث مأمونية وفعالية. وال يقي اللقاح 

املضاد اللتهاب الكبد B األطفال والبالغني من العدوى فحسب، بل أثبتت التجارب الرسيرية أنه إذا تم إعطاء اللقاح يف 

غضون 24 ساعة بعد الوالدة، عىل أن يتبعه جرعتان الحقتان عىل األقل، سوف تصل فاعلية اللقاح إىل ما يقرب من 90٪ 

يف الوقاية من العدوى بفريوس التهاب الكبد B أثناء فرتة الوالدة.2  ويعني ذلك أن اللقاح ميكن أن يقي من العدوى 

بفريوس التهاب الكبد B لدى حديثي الوالدة حتى بعد تعرضهم للفريوس من خالل األم. وتعد حامية حديثي الوالدة أمراً 

هاماً؛ حيث إنه من املرجح بشكل كبري أن تستمر العدوى يف هذه املرحلة من دورة الحياة كعدوى مزمنة بالفريوس، 

وتؤدي إىل الوفاة املبكرة.

ويف عام 1992، أوصت منظمة الصحة العاملية بأن تقوم البلدان بإدخال اللقاح املضاد اللتهاب الكبد B يف جداول 

التمنيع الوطنية لديها للوقاية من األمراض ذات الصلة بالتهاب الكبد B والوفاة. ويف عام 2009، شددت منظمة الصحة 

العاملية عىل الوقاية من انتقال فريوس التهاب الكبد B من األم إىل الطفل حيث أوصت بأن تقوم جميع البلدان، مبا 

يف ذلك البلدان التي ينخفض فيها مستوى انتشار الفريوس، بإدخال التطعيم الشامل بالجرعة املعطاة عند الوالدة ضد 

فريوس التهاب الكبد )HepB-BD(.3 لكن لألسف، مل يقم العديد من البلدان حتى اآلن بإدخال الجرعة املعطاة عند 

الوالدة ضد فريوس التهاب الكبد B، أو وجدت صعوبة يف الوصول إىل مستوى مرتفع من التغطية يف الوقت املناسب 

بالجرعة املعطاة عند الوالدة ضد فريوس التهاب الكبد B. ويف عام 2014، تلقى أقل من ٪38 من حديثي الوالدة عىل 

مستوى العامل الجرعة املعطاة عند الوالدة ضد فريوس التهاب الكبد B يف غضون 24 ساعة بعد الوالدة.4 

ويتسم إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة ضد فريوس التهاب الكبد B مبميزات فريدة ذات آثار برنامجية هامة. عىل 

سبيل املثال، يجب إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة ضد فريوس التهاب الكبد B يف أقرب وقت ممكن بعد الوالدة ملنع 

انتقال العدوى من األم إىل الطفل، وتكون أكرث فعالية إذا ما أعطيت يف غضون 24 ساعة بعد الوالدة. ويعقب ذلك آثار 

تشغيلية هامة ألن العاملني يف مجال صحة األمهات واملواليد واألطفال غالباً ما يكونون يف وضع أفضل إلعطاء الجرعة 

املعطاة عند الوالدة ضد فريوس التهاب الكبد B بشكل رسيع بعد الوالدة، مقارنًة بطاقم التمنيع. وتركز هذه الوثيقة 

عىل العنارص الفريدة املتعلقة بإدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة ضد فريوس التهاب الكبد B، وتستند إىل مراجع 
التمنيع الرئيسية األخرى املتاحة من خالل منظمة الصحة العاملية.5 ،6 ،7 ،8 
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الجدول 1:

االعتبارات الخاصة إلدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة ضد فريوس التهاب 

الكبد B التي تم التأكيد عليها يف هذه الوثيقة

االعتبارات الخاصة إلدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة ضد فريوس التهاب الكبد Bالفصلاملوضوع

حقن حديثي الوالدة2إعطاء اللقاح   >
التوقيت الحاسم )يف غضون 24 ساعة بعد الوالدة(  >

تقديم الخدمات – الوالدات يف 
املرافق

طاقم الرعاية املعني بالتطعيم أثناء الوالدة وبعد الوالدة ولألمهات3  >
إرشاك قطاع املستشفيات، وتشجيع اإلجراءات الدامئة باملرافق  >

تقديم الخدمات – الوالدات 
املنزلية

استخدام كل من االسرتاتيجيات القامئة واملبتكرة للوصول إىل الوالدات التي تحدث خارج 4  >
املرافق الصحية، مبا يف ذلك مقابالت الرعاية بعد الوالدة

يجب استخدام لقاح أحادي التكافؤ لجرعة الوالدة5خصائص اللقاح  >
خيار طرح املحاقن املدمجة ذاتية التلف التي مُتأل مسبقاً  >

اللقاح مستقر حرارياً ولكنه شديد الحساسية للتجميد 5تداول اللقاح واللوجيستيات  >
أمن اللقاحات – تجنب التحول إىل استخدام اللقاح األحادي التكافؤ مع فئات عمرية أكرب  >

أهداف الحد من األمراض عىل املستوى اإلقليمي والقطري6السياسة واألهداف   >
مراعاة السياسات الحالية للربنامج املوسع للتمنيع وصحة األمهات واملواليد واألطفال  >

تحليل الحالة )معرفة األماكن التي تحدث فيها الوالدات ومامرسات رعاية حديثي الوالدة(7التخطيط  >
التخطيط املشرتك بني الربنامج املوسع للتمنيع وبرنامج صحة األمهات واملواليد واألطفال  >

إيجاد الفرص لتعزيز برامج التمنيع ورعاية ما بعد الوالدة  >
التكلفة والخدمات اللوجيستية، مبا يف ذلك البيئات التي ينقصها الربنامج املوسع للتمنيع   >

)الوالدات يف وحدات األمومة أو يف املجتمعات(

التوسع يف تدريب كوادر التوليد ورعاية حديثي الوالدة8التدريب  >

التوسع يف مراقبة طاقم التوليد ورعاية حديثي الوالدة من ِقبَل الربنامج املوسع للتمنيع أو 8املراقبة  >
برنامج صحة األمهات واملواليد واألطفال

التوسع يف التسجيل واإلبالغ من ِقبَل طاقم التوليد9رصد التغطية وقياس األثر  >
يشمل مؤرش التغطية دقة التوقيت )24 ساعة(  >

االنتشار املصيل بدالً من الرتصد  >

األحداث الضارة التي تعقب 
)AEFI( التمنيع

يجب توقع حاالت وفاة عرضية لدى املواليد9  >

الدعوة واالتصال والتعبئة 
املجتمعية

قرار جمعية الصحة العاملية، األهداف اإلقليمية10  >
إرشاك برامج مكافحة األمراض غري السارية بشأن الوقاية من الرسطان  >
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الفريوس – ارتفاع مخاطر العدوى لدى حديثي الوالدة  ألف: 

هناك أكرث من 240 مليون شخص عىل مستوى العامل مصابني بالعدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد B، وتشري التقديرات 

إىل أن أكرث من 000 686 حالة وفاة سنوياً تعزى إىل العواقب الحادة أو املزمنة لفريوس التهاب الكبد B.9  يصيب 

الفريوس الكبد، وإذا أصبحت العدوى مزمنة ميكن أن تؤدي إىل تليف ورسطان الكبد، وهو أحد أكرث األسباب شيوعاً 

للوفاة املتصلة بالرسطان.

وينتقل فريوس التهاب الكبد B عن طريق التعرض للدم امللوث وسوائل الجسم األخرى مثل السائل املنوي والسائل 

املهبيل؛ وبالتايل، ميكن أن ينتقل الفريوس يف جميع مراحل الحياة )اإلطار 1(.

ويف البلدان التي يتوطنها املرض بشدة، عادًة ما تنتقل العدوى بفريوس التهاب الكبد B من األم إىل الطفل عند الوالدة أو 

خالل مرحلة الطفولة املبكرة. وتتضمن الحقائق الرئيسية حول انتقال فريوس التهاب الكبد B من األم إىل الطفل ما ييل:

يحدث ذلك يف املقام األول عند الوالدة عن طريق الدم امللوث؛  »

يصل خطر انتقال الفريوس من األم املصابة إىل وليدها إىل ٪90؛  »

انتقال املرض داخل الرحم أمر نادر الحدوث؛  »

ال ينتقل الفريوس عن طريق الرضاعة الطبيعية؛  »

الوالدة القيرصية ال متنع انتقال العدوى.  »

وترتفع مخاطر العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد B لدى حديثي الوالدة والصغار. ويتناسب خطر تطور العدوى 

بالفريوس إىل عدوى مزمنة ضارة مع تقدم العمر. فإذا تعرض حديثي الوالدة للعدوى، يصل خطر العدوى املزمنة بينهم 

إىل ٪90، وينخفض خطر العدوى يف مرحلة الطفولة ولكنه يظل مرتفعاً. ويصل خطر إصابة األطفال بني عمر سنة إىل 
خمس سنوات إىل ٪30 تقريباً، بينام يصل خطر اإلصابة لدى األطفال األكرب من خمس سنوات إىل ٪10-5 )الشكل 1(.2

الفصل األول

أهمية التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة 
B املضادة اللتهاب الكبد

A

معدل الوفيات عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني مصنفاً حسب السن - الجنس لجميع األسباب وألسباب محددة فيام يتعلق بـ 240 سبباً للوفاة، -1990  9
2013: تحليل منهجي لدراسة عبء املرض عىل الصعيد العاملي 2013. مجلة النسيت. 2015؛ 385 )9963(: 117-171.
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اإلطار 1:

B امسارات انتقال فريوس التهاب الكبد

االنتقال الرأيس  •

حديثي الوالدة: انتقال الفريوس من األم إىل الطفل، أو انتقاله قبل الوالدة نتيجة التعرض   »

للدم أثناء املخاض؛ االنتقال داخل الرحم أمر نادر الحدوث

االنتقال األفقي  •

مرحلة الطفولة املبكرة: عىل األرجح من خالل الجروح الجلدية )خدوش، التهابات(، ويحتمل   »

من خالل االتصال الوثيق باملصابني

البالغون: االتصال الجنيس، وتعاطي املخدرات عن طريق الحقن  »

االنتقال املستشفوي  •

جميع األعامر: الحقن غري املأمونة، واإلجراءات الطبية، وعمليات نقل الدم  »

يتوىف ما يصل إىل ٪25 من البالغني الذين اكتسبوا العدوى بفريوس التهاب الكبد B أثناء مرحلة الطفولة بسبب رسطان 

أو تليف الكبد املرتبط بفريوس التهاب الكبد B. وأفضل الطرق للوقاية من املرض املزمن الذي يؤدي للوفاة هي الوقاية 

من العدوى يف أقرب وقت ممكن من الحياة. وتأيت أهم مراحل الوقاية بعد وقت قصري من الوالدة لوقف انتقال 

العدوى من األم إىل الطفل، ويف مرحلة الطفولة املبكرة لوقف مسارات االنتقال األخرى يف هذا العمر.

باء: اللقاح – مأمون وفعال وميسور التكلفة

التطعيم املضاد اللتهاب الكبد B هو أكرث الطرق فعالية للوقاية من العدوى بفريوس التهاب الكبد B. ولقد أثبتت 

التجارب الرسيرية أن اللقاح الذي يتم إعطاؤه يف غضون 24 ساعة بعد الوالدة، عىل أن يتبعه جرعتان الحقتان عىل 

األقل، يعد فعاالً يف الوقاية من العدوى بفريوس التهاب الكبد B أثناء الفرتة املحيطة بالوالدة ويعطي مناعة ضد فريوس 

التهاب الكبد B. سيتم توفري تفاصيل عن اللقاح يف الفصول التالية؛ ولكن، كلمحة عامة، يعترب اللقاح املضاد اللتهاب 

الكبد B أحد أكرث اللقاحات املتوافرة مأمونية وفعالية. يحتوي اللقاح عىل مواد غري معدية وال ميكن أن تسبب العدوى 

بفريوس التهاب الكبد B. عندما تم إدخاله للمرة األوىل، كان اللقاح املضاد اللتهاب الكبد B باهظ الثمن، مام حال دون 

استخدامه يف برامج التمنيع. انخفضت األسعار الحالية للقاح التهاب الكبد B بشكل ملحوظ، مام جعله ذا مردودية 

 عالية تسوغ إدراجه يف برامج التمنيع الوطنية. ويعترب واحداً من العرش األوائل “األفضل مبيعاً” يف مجال األمراض 

غري السارية.

B
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خطر العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد B حسب العمر الذي تحدث فيه العدوى
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الشكل 2:

الدول التي كانت توفر الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف عام 2014

حالة التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب   جيم: 
الكبد B عىل الصعيد العاملي

لقد تم إحراز تقدم كبري يف توفري التطعيم املضاد اللتهاب الكبد B كجزء من جدول تطعيم املواليد؛ ولكن مازال مستوى 

التغطية العاملية بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B منخفضاً. وعىل الرغم من توصيات منظمة 

الصحة العاملية، أبلغ 96 بلداً )٪49( من أصل 194 بلداً خالل عام 2014 عن توفريها للجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B كجزء من برنامج التمنيع الوطني لديها )الشكل 2(، وحصل ما يقل من ٪38 من حديثي الوالدة عىل 

مستوى العامل عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف غضون 24 ساعة بعد الوالدة. وألغراض دعم 

التقدم فيام يتعلق بالوقاية من انتقال فريوس التهاب الكبد B يف الفرتة املحيطة بالوالدة، تويص منظمة الصحة العاملية 

بأن تعتمد جميع األقاليم أهدافاً ملكافحة التهاب الكبد B.3 وبحلول عام 2014، كانت أقاليم أفريقيا، ورشق املتوسط، 

وغرب املحيط الهادئ التابعة ملنظمة الصحة العاملية، قد وضعت أهدافاً للوقاية من التهاب الكبد B من خالل التطعيم. 

وتستخدم هذه األقاليم أهداف املكافحة لرفع مستوى الوعي بعبء فريوس التهاب الكبد B وتشجيع الدول األعضاء 

عىل تحسني التغطية بالتطعيم لديها.

C

0 1,700 3,400850 Kilometers

ال تعرب التخوم واألسامء 
املوضحة والتسميات 
املستخدمة يف هذه 

الخريطة عن أي رأي أياً 
كان من جانب منظمة 

الصحة العاملية بشأن 
الوضع القانوين ألي بلد أو 
إقليم أو مدينة أو منطقة، 

أو للسلطات التابعة لها، 
أو بشأن تعيني حدودها 

أو تخومها. تشري الخطوط 
املتقطعة عىل الخرائط 
إىل الخطوط الحدودية 

التقريبية التي قد تكون 
غري متفق عليها بشكل 

كامل حتى اآلن. © منظمة 
الصحة العاملية عام 2015. 

جميع الحقوق محفوظة.

B املستضد السطحي اللتهاب الكبد الوبايئ :HBsAg    يف الجدول الوطني: 3 جرعات للرضع B لقاح التهاب الكبد الوبايئ   B التطعيم بجرعة الوالدة ضد التهاب الكبد الوبايئ :HepB-BD

جرعة الوالدة ضد التهاب الكبد الوبايئ B جزء من جدول التمنيع الوطني  )95 دولة أو 49%(
االسرتاتيجية: وقاية جميع املواليد من انتقال الفريوس يف الفرتة املحيطة بالوالدة باستخدام التطعيم الشامل بجرعة 

B الوالدة ضد التهاب الكبد الوبايئ

B فقط للرضع املولودين ألمهات مصابات بعدوى التهاب الكبد الوبايئ B تعطى جرعة الوالدة ضد التهاب الكبد الوبايئ
)22 دولة أو %11(   االسرتاتيجية: وقاية املواليد باستخدام فحص ما قبل الوالدة + الحصول عىل جرعة الوالدة ضد 

التهاب الكبد الوبايئ B عىل النحو املستهدف

B يف جدول التمنيع الوطني، وليست جرعة الوالدة ضد التهاب الكبد الوبايئ B اللقاح املضاد اللتهاب الكبد الوبايئ
)73 دولة أو %38(   االسرتاتيجية: الوقاية منذ الطفولة وما بعدها، ولكن ال توجد وقاية يف الفرتة املحيطة بالوالدة

اللقاح املضاد اللتهاب الكبد الوبايئ B للفئات املعرضة للخطر أو البالغني فقط  )4 دول أو 2%(
االسرتاتيجية: وقاية الفئات املعرضة للخطر وليس املواليد واألطفال

غري متاح                ال ينطبق

مصدر البيانات: منظمة الصحة العاملية/ اليونيسيف. استامرة التبليغ املشرتكة 2014، حتى 5 نوفمرب/ ترشين الثاين 2015 والبيانات املنشورة من قبل املركز األورويب للوقاية من األمراض 
http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx  ومكافحتها عىل الرابط

الدول األعضاء )194( يف منظمة الصحة العاملية | إعداد الخريطة: قسم التمنيع واللقاحات واملواد البيولوجية، منظمة الصحة العاملية | تاريخ الرشيحة: 5 نوفمرب/ ترشين الثاين 2015

كيلومرتاً
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تركيبة اللقاح وجرعته ومساره وموضع التطعيم   ألف: 

تتوفر اللقاحات املضادة اللتهاب الكبد B يف تركيبات أحادية التكافؤ وتركيبات مركبة مثل اللقاح املضاد للخناق والكزاز 

)التيتانوس( والشاهوق – التهاب الكبد B – املستدمية النزلية من النمط “ب” )DTP-HepB-Hib( )انظر الفصل 

الخامس(. ويجب استخدام لقاح التهاب الكبد B أحادي التكافؤ يف جرعة الوالدة. وذلك ألن اللقاحات املركبة تحتوي 

عىل عدة مستضدات، مثل اللقاح املضاد للخناق والكزاز )التيتانوس( والشاهوق – املستدمية النزلية من النمط “ب” – 

التهاب الكبد B، والذي ينبغي إعطاؤه يف عمر متأخر لتحقيق أكرب قدر من االستمناع.

يتم إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B عن طريق الحقن العضيل باستخدام إبرة بزاوية 90 

درجة يف الجزء األمامي الجانبي من الفخذ. وتبلغ الجرعة القياسية لحديثي الوالدة 0.5 ميليلرت.

باء: توقيت إعطاء جرعة الوالدة  

تويص منظمة الصحة العاملية بأن يحصل جميع املواليد عىل الجرعة األوىل من اللقاح املضاد اللتهاب الكبد B يف أقرب 

وقت ممكن بعد الوالدة، ويُفضل أن تكون يف غضون 24 ساعة، للوقاية من انتقال فريوس التهاب الكبد B من األم إىل 

الطفل )يف الفرتة املحيطة بالوالدة(. وينبغي أن يتبع هذه الجرعة جرعتان الحقتان عىل األقل.3 ونظراً ألن حالة فريوس 

التهاب الكبد B لدى األم قد تكون غري معروفة، فينبغي تطعيم جميع األطفال حديثي الوالدة.

ويكون اللقاح املضاد اللتهاب الكبد B أكرث فعالية إذا ما أعطي خالل 24 ساعة بعد الوالدة؛ ولكن، يف بعض الظروف، 

ال ميكن تفادي تأخري التطعيم. وتبني األدلة من الدراسات الرصدية أن التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة مازال من 

املمكن أن يكون فعاالً ضد انتقال الفريوس يف الفرتة املحيطة بالوالدة، حتى إذا ما أعطي بعد مرور 24 ساعة من الوالدة. 

ومع ذلك، مع مرور املزيد من الوقت، يصبح اللقاح أقل فعالية يف الوقاية من انتقال الفريوس يف الفرتة املحيطة بالوالدة 

)عىل الرغم من أنه سوف يعطل مسارات االنتقال األخرى(.

ومن املهم للربامج أن يكون لديها سياسة واضحة بشأن عدد األيام التي ميكن خاللها إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B بعد الوالدة. وينبغي ذكر هذه السياسة بشكل واضح يف مواد التدريب والتعليم لضامن إعطاء 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B حتى بعد مرور فرتة الـ 24 ساعة. وتعترب هذه املعلومات هامة 

الفصل الثاين

أساسيات إعطاء اللقاح

A

B
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 :B موضع التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

الجزء األمامي الجانبي من الفخذ

بالنسبة ملديري الربامج والقامئني عىل التطعيم حتى يكونوا عىل دراية بأقىص فرتة ميكنهم فيها إعطاء التطعيم وبكيفية 

تسجيل هذه املعلومات. وتبقى الرسالة املوجهة للمجتمعات والنساء الحوامل متمثلة يف أنه ينبغي تعاطي الجرعة 

املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف غضون 24 ساعة بعد الوالدة أو يف أقرب وقت ممكن.

تتسم السياسة الخاصة بأبعد وقت ميكن فيه إعطاء التطعيم بالوضوح بالنسبة للربامج التي تستخدم لقاح التهاب 

الكبد B أحادي التكافؤ. ينبغي إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف أقرب وقت ممكن بعد 

الوالدة، وينبغي إعطاء الجرعة الالحقة بعد أربعة أسابيع. وغالباً ما تطبق البلدان التي تستخدم لقاح مركب يحتوي عىل 

مستضدات اللتهاب الكبد B )مثل لقاح DTP-Hib-HepB( عىل جدول من 4 جرعات، وذلك ببساطة من خالل إضافة 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B إىل جدول اللقاح املركب )انظر الجدول 2(. سوف تحتاج هذه 

البلدان إىل تحديد موعد لوقف إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، مع األخذ يف االعتبار تثبيت 

موعد الجرعة الالحقة وفقاً لجدول اللقاح املركب. تتوقف بعض البلدان عن توفري الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B بعد أسبوعني من الوالدة يك يكون لديها نهجاً متسقاً بشأن وجود فاصل من أربعة أسابيع بني الجرعات. 

ومع ذلك، يف ظل وجود الجدول املكون من 4 جرعات، ال ينبغي بالرضورة أن يكون هناك أربعة أسابيع فاصلة بني 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B والجرعة الالحقة ألن جدول اللقاح املركب يفي مبتطلبات 

الجرعات. لذلك، ميكن التوقف عن إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B حتى يوم واحد قبل 

موعد إعطاء اللقاح املركب؛ وكال الخيارين مقبولني. وقد يكون الخيار األول أسهل يف الفهم حيث قد يرتدد القامئون يف 

التطعيم فيام يتعلق بوجود فرتة قصرية تفصل بني إعطاء اللقاحات؛ بينام يتميز الخيار الثاين باالستفادة من إعطاء اللقاح 

املضاد اللتهاب الكبد B يف أي فرصة قبل موعد إعطاء اللقاح املركب.

وال يتدخل اللقاح املضاد اللتهاب الكبد B يف استجابة الجهاز املناعي ألي لقاح آخر، والعكس صحيح. وبالتايل، ميكن 
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إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، ولقاح عصية كامليت غريان )BCG(، ولقاح شلل األطفال 

الفموي )OPV( خالل نفس الزيارة.

ومن املهم أيضاً مراعاة أفضل توقيت ميكن فيه إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B فيام يتعلق 

بالتدخالت األخرى الخاصة برعاية حديثي الوالدة. وينبغي أال تتعارض الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب 

الكبد B مع التدخالت الالزمة إلنقاذ األرواح. وسيتم مناقشة عملية التنسيق مع رعاية حديثي الوالدة مبزيد من التفصيل 

يف الفصل الثالث.

B موعد الجرعات الالحقة من اللقاح املضاد اللتهاب الكبد

لن تقي الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B وحدها من انتقال العدوى من األم إىل الطفل؛ بل يجب 

أن يتبعها جرعتان الحقتان عىل األقل يتم إعطاؤهام يف الوقت املحدد. اكتشفت دراسة تايلندية أن التأخر يف إعطاء 

الجرعة الثانية من لقاح التهاب الكبد B أدى إىل ارتفاع معدل انتقال فريوس التهاب الكبد B من األم إىل الطفل مقارنًة 

باملواليد الذين حصلوا عىل الجرعة الثانية يف الوقت املحدد )مثال البلدان 1(.

وميكن أن تتكون سلسلة التطعيم الكاملة املضادة اللتهاب الكبد B من ثالث أو أربع جرعات )الجدول 2(. وينبغي 

للبلدان أن تحدد الجدول األنسب لربنامجها؛ فقد يكون الجدول املكون من ثالث جرعات أقل يف التكلفة، ولكنه أكرث 

تعقيداً يف إعطائه ألن املواليد يحصلون عىل لقاحات متعددة يف زيارة التمنيع الثانية مقارنًة بالزيارتني األوىل والثالثة. 

 B وعالوة عىل ذلك، قد يكون من الصعب تحقيق مستوى مرتفع من استكامل الجرعات الثالث من لقاح التهاب الكبد

باستخدام هذا الجدول يف البلدان التي يولد فيها نسبة مرتفعة من األطفال خارج املرافق الصحية. وميكن العثور عىل 

ملخص شامل لجداول متنيع األطفال املوىص بها من ِقبَل منظمة الصحة العاملية من خالل شبكة اإلنرتنت. 

الجدول 2:

جداول تطعيم التهاب الكبد B املوىص بها

اسم الجرعة
موعد إعطاء الجرعة

جدول األربع جرعات**جدول الثالث جرعات

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 
B اللتهاب الكبد

)HepB-BD(

 يف أقرب وقت ممكن بعد الوالدة 

)خالل 24 ساعة أو أقل(

 يف أقرب وقت ممكن بعد الوالدة 

)خالل 24 ساعة أو أقل(

الجرعة األوىل املضادة اللتهاب 
B الكبد

)HepB1(

ال يتم إعطاء الجرعة األوىل املضادة اللتهاب 

الكبد B )أي ال يتم احتسابها*(
حسب جدول اللقاحات املركبة

الجرعة األوىل املضادة اللتهاب 
B الكبد

)HepB1(

أربعة أسابيع كحد أدىن بعد الجرعة املعطاة 

B عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد
حسب جدول اللقاحات املركبة

الجرعة الثالثة املضادة اللتهاب 
B الكبد

)HepB3(

أربعة أسابيع كحد أدىن بعد الجرعة الثانية 

B املضادة اللتهاب الكبد
حسب جدول اللقاحات املركبة

يوىص باعتبار عدم احتساب الجرعة األوىل املضادة اللتهاب الكبد B معياراً يسمح باإلبالغ عن التغطية فيام يتعلق بالجرعة املعطاة عند الوالدة والجرعة الثالثة عند   *
استخدام جدول الثالث جرعات.

يف جدول األربع جرعات، مازالت الجرعة الثانية تُسمى HepB1 لتفادي الخلط بينها وبني الجرعة األوىل من اللقاح املضاد للخناق – الكزاز )التيتانوس( – الشاهوق/   **
اللقاح الخاميس التكافؤ 1.
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اآلثار الجانبية   جيم: 

يعد اللقاح املضاد اللتهاب الكبد B آمناً للغاية. وقد يكون هناك آثار جانبية طفيفة وعابرة بعد التمنيع، وتتضمن 

التقرح يف موضع الحقن، والتهيج، والحمى. وقد تبدأ هذه اآلثار العابرة خالل يوم واحد عقب إعطاء اللقاح وتستمر 

ملدة يوم واحد إىل ثالثة أيام. ونادراً ما تحدث ردة فعل تأقية خطرية؛ انظر الفصل العارش ملزيد من التفاصيل حول 

األحداث الضارة التي تعقب التمنيع..

موانع التطعيم   دال: 

املانع الوحيد إلعطاء اللقاح املضاد اللتهاب الكبد B هو ردة الفعل التأقية لجرعة سابقة. ومع ذلك، لن يكون حديثي 

الوالدة قد تلقوا جرعة سابقة، وبالتايل ال توجد موانع حقيقية الستعامل جرعة الوالدة. ولكن، غالباً ما يتم تأخري التطعيم 

بالجرعة املعطاة عند الوالدة بسبب ظروف يُعتَقد خطأً بأنها تشكل موانع لالستعامل )اإلطار 2(.

وينبغي تطعيم املواليد املبترسين عند الوالدة، وتسجيل الجرعة التي يحصلون عليها واإلبالغ عنها.

وال يشكل انخفاض الـــــوزن عند الوالدة مانعاً للتطعيــم. ومــــع ذلك، إذا كـــــان وزن املولـــــــود عنـــد الـــوالدة 

أقل من 2000 غرام، تقل فاعلية اللقاح. وال ينبغي احتساب جرعة اللقاح هذه ضمن السلسلة األولية، وينبغي إعطاء 

ثالث جرعات إضافية وفقاً لجدول التطعيم الوطني.3

ويشعر بعض العاملني يف مجال الرعاية الصحية بالقلق عندما يتعلق األمر بتطعيم حديثي الوالدة من ذوي الحاالت 

غري املستقرة؛ حيث قد يربط الوالدان بصورة خاطئة بني النتائج السلبية وجرعة الوالدة. فعدم االستقرار ليس مانعاً 

من موانع التطعيم. ولكن، قد يتم تأخري التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة لحديثي الوالدة من ذوي الحاالت غري 

املستقرة وفقاً لتقدير عامل الرعاية الصحية.

C

D

اإلطار 2:

B ال متثل النقاط التالية موانع للتطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

الوالدة املبكرة )االبتسار(  
انخفاض الوزن عند الوالدة  

صغر الحجم بالنسبة للعمر الحميل   
B عدوى األم أو املولود بفريوس التهاب الكبد  

الريقان  
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مالحظاتك

مثال البلدان 1:
أهمية إعطاء جرعات التهاب الكبد B الالحقة يف موعدها يف الوقاية من 

انتقال الفريوس خالل الفرتة املحيطة بالوالدة

لدراسة آثار تأخري الجرعة الثانية من لقاح التهاب الكبد B، اضطلعت دراسة أجريت 

يف تايلند بتقييم خطر حدوث عدوى مزمنة يف املواليد الذين ولدوا ألمهات مصابات 

بعدوى مزمنة بفريوس التهاب الكبد B. وكان خطر إصابة املولود بالعدوى املزمنة، 

رغم تلقيه لجرعة الوالدة، أعىل مبقدار 3.74 مرة عندما تجاوزت الفرتة الفاصلة بني 

الجرعة األوىل والثانية 10 أسابيع. وعىل الرغم من الحاجة إىل املزيد من الدراسات، 

تشري هذه النتائج إىل أن برامج التمنيع ينبغي أن تضمن التطعيم بالجرعة الثانية 

يف املوعد املحدد بالنسبة للمواليد الذين يولدون ألمهات مصابات بعدوى مزمنة 

.B بفريوس التهاب الكبد

Tharmaphornpilas P وآخرون. تزايد خطر حدوث عدوى مزمنة بفريوس التهاب الكبد B لدى 

املواليد الذين يولدون ألمهات مصابات بعدوى مزمنة بالفريوس نتيجة تأخري الجرعة الثانية من 

تطعيم التهاب الكبد B. اللقاح. 2009؛ 6110:27-6115.

تايلند
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تحدث الوالدات يف بيئتني رئيسيتني: يف املرافق الصحية أو يف “املنزل”، وهذا يعني أي بيئة مجتمعية خارج املرافق 

الصحية الرسمية. وستكون هناك حاجة السرتاتيجيات مختلفة للوصول إىل حديثي الوالدة يف كل من هذه البيئات. 

ويغطي هذا الفصل تعزيز التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف املرافق الصحية التي تقدم 

الرعاية أثناء الوالدة وفرتة ما بعد الوالدة. وتُطبق بالفعل العديد من املتطلبات يف املرافق الصحية، مبا يف ذلك العاملني 

الصحيني املؤهلني، ويف كثري من الحاالت، سلسلة التربيد ومعدات الحقن. وتتقاسم برامج تعزيز التطعيم بالجرعة 

املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف املرافق الصحية أهدافاً مشرتكة مع برامج تحسني الرعاية املقدمة 

لألمهات واملواليد واألطفال األوسع نطاقاً. ويدرك كال الربنامجني أهمية الوصول إىل كل امرأة وكل مولود مع تقديم 

الرعاية الجيدة يف الفرتة املحيطة بالوالدة. ويهدف كال الربنامجني إىل رفع مهارة أخصائيي التوليد يف املرافق الصحية، 
باإلضافة إىل توفري الرعاية األولية التالية للوالدة يف غضون 24 ساعة من الوالدة، أياً كان املكان الذي يولد فيه الطفل.11،12

ويعترب إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف املرافق الصحية التي توفر الرعاية عند الوالدة 

وبعدها مبثابة اسرتاتيجية فعالة، وقد يظهر يف البداية عىل أنه أمر بسيط نسبياً يف االستخدام، لكنه يتطلب التخطيط 

وتوفري املوارد، واألهم من ذلك، إرشاك قطاع جديد لالضطالع مبسؤوليات التمنيع.

وترد االعتبارات الخاصة بتطبيق الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف املرافق الصحية يف اإلطار 3.

دمج التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة ضمن   ألف: 
سياسات ومامرسات رعاية حديثي الوالدة

ينبغي لوثائق السياسات واإلجراءات الخاصة باملرافق الصحية أن تحدد بوضوح رضورة إعطاء الجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف غضون الـ 24 ساعة األوىل بعد الوالدة باعتباره عنرصاً أساسياً من عنارص جودة 

الرعاية املقدمة عند الوالدة. ومن املرجح أن يحتاج هذا األمر إىل وضع الئحة تلزم العاملني املناسبني وتسمح لهم )انظر 

أدناه( بتوفري التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف الوقت املناسب. وقد يتطلب وضع هذه 

املامرسات دعم السياسات الوطنية )انظر الفصل السادس(.

الفصل الثالث

 تقديم الخدمات – 
الوالدات يف املرافق الصحية

A

منظمة الصحة العاملية، اليونيسيف. لكل مولود: خطة عمل من أجل وضع حد للوفيات التي ميكن تالفيها. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2014   11 
.)/http://www.everynewborn.org/every-newborn-action-plan(

توصيات منظمة الصحة العاملية بشأن الرعاية املقدمة لألم واملولود بعد الوالدة. جنيف، منظمة الصحة العاملية،  12 
.)http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/postnatal-care-recommendations/en( 2013

صفحة 14 الفصل 3



اإلطار 3:

االعتبارات الرئيسية فيام يتعلق بإدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف 

املرافق الصحية

رفع مستوى االلتزام السياسي للتفويض بالتطعيم في عنابر الوالدة أو أقسام رعاية   
ما بعد الوالدة

وضع السياسات التقنية واللوائح الالزمة لتطبيق هذه الممارسات  

تحديد المسؤولية عن إعطاء اللقاحات في المرافق الصحية  

دمج الجرعة المعطاة عند الوالدة ضمن الممارسات الحالية لرعاية حديثي الوالدة  

بناء القدرات الالزمة للتعامل مع اللقاحات، وإعطائها، واإلبالغ عنها وتسجيلها  

تزويد المرافق بتجهيزات سلسلة التبريد إذا لزم األمر  

تطبيق الرصد: سيتم مناقشة القائمة التفقدية الخاصة بالمرفق الصحي في الفصل   
الثامن، ويرد مثال على ذلك في الملحق 5.

إشراك القطاع الخاص في برنامج إعطاء الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة   
اللتهاب الكبد B، حسب الحاجة

إشراك الجمعيات المهنية والمجتمعات: التواصل والدعوة والشراكة  

مثال عىل عائق محتمل أمام تعاطي الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B: يجب أن يقوم األب 

بحمل املولود من املستشفى إىل عيادة الربنامج املوسع للتمنيع عىل الجانب اآلخر من الشارع لتطعيمه.
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وسيكون من املهم بالنسبة للربنامج املوسع للتمنيع وبرنامج صحة األمهات واملواليد واألطفال العمل سوياً لضامن اتساق 

إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B مع املامرسات الحالية لرعاية حديثي الوالدة، وعدم تداخله 

مع التدخالت األساسية الالزمة إلنقاذ األرواح.13،14،15 عىل سبيل املثال، يكون لبعض أنشطة رعاية حديثي الوالدة األولوية 

املطلقة قبل إعطاء اللقاح، مثل التجفيف وتقييم التنفس، واإلنعاش إذا لزم األمر، وتالمس برشة األم والطفل، وربط 

الحبل الرسي، وبدء الرضاعة الطبيعية. يوفر مثال البالد 2 مثاالً عىل دمج التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة كجزء 

من الرعاية األساسية لحديثي الوالدة. 

وقد يكون تأخري تطعيم حديثي الوالدة الذين يحتاجون إىل اإلنعاش أو أنشطة الرعاية الفورية األخرى له ما يربره 

وفقاً لتقدير العاملني يف مجال الرعاية الصحية من أجل تنفيذ التدخالت الالزمة إلنقاذ األرواح. ومع ذلك، ينبغي 

وضع توجيهات واضحة بإعطاء التطعيم مبجرد استقرار حالة املولود. عىل سبيل املثال، ينبغي ملقدم الخدمة املسؤول 

عن إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة ضد التهاب الكبد B تتبع املواليد الذين مل يحصلوا عىل التطعيم والتحقق من 

تطعيمهم مبجرد استقرار حالتهم. وبالنسبة لحديثي الوالدة الذين يتم تحويلهم إىل مرفق صحي آخر، ينبغي التأكد من 

حالة التطعيم قبل نقلهم إذا مل يكن املولود يف حالة صحية حرجة. وكجزء من تقرير النقل، ينبغي بيان ما إذا كانت 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B قد أعطيت أم ال. وينبغي أن تكفل املؤسسة املستقبلة حصول 

املولود املنقول عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف أقرب وقت ممكن.

ميكن إعطاء العديد من األدوية لكل من األم واملولود أثناء الوالدة. وينبغي وضع التوجيهات، ورصد املامرسات، لضامن 

عدم الخلط بني األدوية املخصصة لألم، مثل األوكسيتوسني، وبني اللقاح املضاد اللتهاب الكبد B املخصص للمولود.

تحديد املسؤولية عن إعطاء جرعة الوالدة باء: 

تتمثل الوسيلة الحاسمة والعاجلة للوقاية من انتقال فريوس التهاب الكبد B من األم إىل الطفل يف توفر كل من اللقاح 

والقائم بالتطعيم يف جميع األوقات. وينبغي تخصيص مقدم خدمة معني إلعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B، ويُفضل أن يكون أخصايئ التوليد املؤهل. ومن املثري أن يتوىل املوظفون يف عيادة الربنامج املوسع 

للتمنيع مسؤوليات التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، ولكن ميكن أن تؤدي هذه الرتتيبات 

إىل تأخري اللقاحات أو عدم الحصول عليها إذا مل تتوفر اللقاحات يف جميع األوقات أو إذا مل يكن موقع العيادة مناسباً 

)الصورة عىل اليسار(.

ويعد تحديد املسؤوليات أمراً رضورياً للقضاء عىل الثغرات أو االزدواجية املحتملة الناتجة عن االلتباس بشأن املوظف 

)مثل طبيب التوليد، أو طبيب األطفال أو القابلة أو موظف التمنيع( املسؤول عن إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة 

.B املضادة اللتهاب الكبد

B

املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن صحة األمهات واملواليد واألطفال واملراهقني: توصيات بشأن صحة املواليد. جنيف، منظمة الصحة العاملية.  13 
.)http://who.int/maternal_child_adolescent/documents/guidelines-recommendations-newborn-health.pdf(

التدخالت األساسية، والسلع، واملبادئ التوجيهية للصحة اإلنجابية وصحة األمهات واملواليد واألطفال. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2011   14 
.)http://www.who.int/pmnch/topics/part_publications/essential_interventions_18_01_2012.pdf(

الحمل والوالدة ورعاية ما بعد الوالدة ورعاية املواليد: دليل املامرسات األساسية )النسخة الثالثة(. جنيف، منظمة الصحة العاملية،  15 
.)http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en( 2015
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مثال البلدان 2:
دمج الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B ضمن 

بروتوكول الرعاية األساسية للمواليد

رداً عىل انتشار اإلنتان بني حديثي الوالدة يف مستشفى بالفلبني، تم إجراء دراسة 

سالسل زمنية رصدية حول مامرسات رعاية حديثي الوالدة يف املستشفيات عىل 

املستوى القطري. وأسفر التسجيل الفوري لرعاية حديثي الوالدة املستخدم يف هذه 

الدراسة عن وضع بروتوكول وطني للرعاية األساسية املقدمة لحديثي الوالدة، ويصف 

هذا الربوتوكول سلسلة اإلجراءات القياسية املحددة واملرتبة زمنياً التي ينبغي أن 

يحصل عليها الطفل عند الوالدة.

يحدد الربوتوكول تقسيم إجراءات الرعاية املبكرة لحديثي الوالدة إىل مراحل زمنية. 

تشمل الرعاية الفورية لحديثي الوالدة إجراءات يتم اتخاذها مبارشًة بعد الوالدة، 

مثل التجفيف الفوري، وتقييم التنفس، وتالمس برشة األم والطفل، وربط الحبل 

الرسي وبدء الرضاعة الطبيعية. بينام تشمل الرعاية األساسية لحديثي الوالدة 

التدخالت التي تتم يف أقرب وقت ممكن بعد أنشطة الرعاية الفورية لحديثي 

 B الوالدة، وتبدأ بالتطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

وتسجيلها.

Sobel HL وآخــــــرون. مامرســــــات الرعايــــة الفوريــــــة 

لحديثـــي الوالدة تــــأخر تنظـــــــيم الحرارة وبدء الرضاعة 

.Acta Paediatrica. 2011: 100 : 1127-33 الطبيعية. مجلة

رعاية حديثي الوالدة حتى األسبوع األول من العمر. دليل الجيب 

للمامرسات الرسيرية. مانيال، منظمة الصحة العاملية، املكتب 

اإلقليمي لغرب املحيط الهادئ، 2009
. )www.wpro.who.int/immunization/documents/  

newborncare_final.pdf(

الفلبني
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وينبغي أن يكون املوظفون املسند إليهم مسؤولية التطعيم متوفرين بعد ساعات العمل، ألن العديد من األطفال 

يولدون يف الليل؛ ولذلك فمن املفيد للغاية أن يتم إسناد هذا الدور ألخصايئ التوليد. ومن املهم عىل نحو خاص ضامن 

توفر موظفي التطعيم يف جميع األوقات باملرافق الصحية حيث قد تغادر األم واملولود الجديد املنزل رسيعاً يف غضون الـ 

24 ساعة األوىل بعد الوالدة.

ويف بعض البيئات، قد ال يتم السامح لصغار املوظفني بإعطاء األدوية دون موافقة مسبقة. وقد أظهرت الدراسات أن 

املرافق الصحية التي يوجد بها لوائح تتعلق بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، تكون لديها نسب 

تغطية أعىل. وينبغي أن تفوض اللوائح التي تشكل جزءاً من سياسة املرفق الصحي بوضوح املوظف املسؤول وتحدد 

نوعية املوظفني املؤهلني لتقديم التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. وميكن أن ينتمي 

القامئون بالتطعيم املعينون ألي مجموعة وظيفية متخصصة يف إعطاء الحقن، مبا يف ذلك املوظفني الذين يحرضون 

الوالدة و/ أو يعملون يف مجال الرعاية بعد الوالدة.

ينبغي دمج إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B ضمن 

بروتوكول الرعاية األساسية لحديثي الوالدة، بحيث يكون خطوة يف سلسلة أنشطة 

الرعاية األساسية لحديثي الوالدة؛ كأن يعقب مبارشًة تالمس برشة األم والطفل وبدء 

الرضاعة الطبيعية.
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االحتفاظ مبخزون من اللقاح بالقرب من عنابر الوالدة جيم: 

تختلف املتطلبات املكانية والزمنية الخاصة بلقاح التهاب الكبد B عن متطلبات اللقاحات األخرى. لذا، يلزم إجراء 

ترتيبات خاصة لضامن توفر اللقاح يف وقت ومكان الوالدة. وسوف يؤثر ذلك عىل املوقع املادي لثالجة اللقاح. وعىل 

مستوى تقديم الخدمات، سيكون من املفّضل تخزين الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف عنابر 

الوالدة أو قسم الرعاية بعد الوالدة. وإذا كانت الثالجة متواجدة يف مكان آخر يف املرفق الصحي، فقد تخلق عائقاً 

أمام التطعيم يف الوقت املناسب، خاصًة إذا كان موقعها غري مناسب أو كانت نقطة التخزين تتطلب الحصول عىل 

إذن خاص للوصول إليها. وإذا كانت الثالجة ال تقع داخل وحدة رعاية األمومة، قد يكون من املمكن الرتتيب للحصول 

عىل إمدادات منتظمة من اللقاح يتم تخزينها يف حامالت اللقاح التي يحتفظ بها يف عنابر الوالدة أو قسم الرعاية بعد 

الوالدة.

ويف حالة استخدام ثالجة غري مخصصة فقط للقاحات، فمن الرضوري وضع عالمات واضحة عىل اللقاحات، ووضعها 

مبفردها عىل رف واحد من الثالجة، حيث قد يتم الخلط بينها وبني املواد البيولوجية األخرى بسهولة.

استكشاف الخيارات لدى املرافق الصحية التي تفتقر إىل سلسلة التربيد دال: 

يف بعض البيئات، تقع نسبة كبرية من الوالدات يف املرافق الصحية التي تفتقر إىل سلسلة التربيد. وقد يكون لدى بعض 

هذه املرافق عيادة متنيع قريبة حيث ميكن إحضار اللقاح وتخزينه يف حامل اللقاحات يف املوقع. وينبغي تجديد 

اللقاحات التي يتم تخزينها بهذه الطريقة عىل فرتات دورية منتظمة ألن التحكم يف درجة الحرارة يف عيادة التمنيع من 

املرجح أن يكون أكرث موثوقية. وينبغي توفري مخزون كاف بشكل دائم لتدارك الوالدات.

وقد تكون بعض املرافق األخرى بعيدة جداً بحيث ال ميكنها االعتامد عىل اإلمدادات التي يتم الحصول عليها من 

العيادات القريبة. ويف هذه البيئات، ستكون اسرتاتيجيات التطعيم مامثلة السرتاتيجيات الوصول إىل الوالدات املنزلية – 

يتم تغطية هذا الجزء يف الفصل التايل.

إرشاك القطاع الخاص يف التطعيم بجرعة الوالدة هاء: 

لقد أثبتت التجربة من البلدان األخرى أن مستوى التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B أقل يف 

مرافق الوالدة الخاصة مقارنة باملرافق العامة. فإذا كانت السياسة الحكومية تنص عىل التطعيم املجاين الشامل، فينبغي 

توفري اللقاحات للمرافق الخاصة برشط أن يتم تقديم التطعيم مجاناً لحديثي الوالدة. وقد أظهرت العديد من البلدان 

نجاحاً يف توفري اللقاح املجاين ملقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص يف مقابل توفري بيانات حول إعطاء اللقاح 

والوصول إىل املرافق ألغراض اإلرشاف. يقدم مثال البلدان 3 مثاالً عىل إدخال املشاركة يف القطاع الخاص بالفلبني.

C

D

E
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مالحظاتك

مثال البلدان 3:
توفري اللقاح مجاناً ملقدمي الخدمات من القطاع الخاص

يف الفلبني، تحدث ٪20 من الوالدات يف القطاع الخاص، حيث تدفع األرس تكلفة 

التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف أغلب األحيان. 

ولتقليص هذا الحاجز املايل، تم وضع برنامج يسمح ملقدمي الخدمات من القطاع 

الخاص بالحصول عىل لقاحات املواليد الروتينية مجاناً من خالل الربنامج املوسع 

للتمنيع، حيث يقوم الربنامج املوسع للتمنيع بالفعل برشاء اللقاح ملجموع املواليد 

عىل املستوى الوطني، وليس فقط ملن يتم خدمتهم يف القطاع العام. ويف مقابل 

الحصول عىل اللقاح املجاين، يقوم القطاع الخاص بإبالغ الربنامج املوسع للتمنيع 

بالجرعات التي تم إعطاؤها. وخلص التقييم الخاص بالجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B إىل أن العديد من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص مل 

يكونوا عىل دراية بهذا الربنامج، ولذلك بذل الربنامج املوسع للتمنيع مجهودات لرفع 

مستوى الوعي بني مقدمي الخدمات من القطاع الخاص. وميكن أن يسفر هذا النوع 

من الرشاكة بني القطاعني العام والخاص عن حامية عدد أكرب من حديثي الوالدة.

Patel M K وآخــــــــرون. نتائج تقييم الجرعــــــــة املعطـــــــــاة عند الـــــوالدة 

املضــــــــادة اللتهاب الكبد B يف املرافق الصحية بالفلبني: فرص إرشاك القطاع الخاص. اللقاح. 

2014؛ 32)39(:51404.

الفلبني
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إن الوصول إىل الوالدات التي تحدث خارج املرافق الصحية، املشار إليها يف هذا النص باسم “الوالدات املنزلية”، يضع 

تحديات أمام برامج صحة حديثي الوالدة. وينبغي أن يكون الحل األمثل واألولوية لتسهيل الوالدة يف املرافق الصحية. 

ويف الوقت نفسه، تويص منظمة الصحة العاملية بأن يتم أول تواصل بعد الوالدة املنزلية يف أقرب وقت ممكن يف غضون 

24 ساعة بعد الوالدة؛ وميثل ذلك تآزراً هاماً بني الجهود املبذولة لتوفري الرعاية لحديثي الوالدة والوقاية من انتقال 

فريوس التهاب الكبد B يف الفرتة املحيطة بالوالدة.12 وكجزء من تحليل الوضع )انظر الفصل السابع(، ينبغي تحديد 

الفرص املتاحة لربط الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B بالخدمات املبكرة املقدمة بعد الوالدة 

لألمهات واألطفال حديثي الوالدة وزيادتها.

وهناك خياران لتطعيم حديث الوالدة الذي متت والدته باملنزل: إما إحضار حديث الوالدة إىل أحد املرافق الصحية 

لتلقي الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، أو توفري اللقاح لحديث الوالدة من خالل زيارة منزلية أو 

مجتمعية.

إحضار حديث الوالدة إىل أحد املرافق الصحية ألف: 

تشمل االسرتاتيجيات العامة التي ميكن استخدامها لتشجيع إحضار حديثي الوالدة الذين ولدوا باملنزل للحصول عىل 

التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B ما ييل:

تثقيف األرس

إن تثقيف األمهات وغريهم من مقدمي الرعاية، خالل الفرتة السابقة للوالدة، حول أهمية الجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B وموعدها قد يشجعهم عىل أن يضمنوا حصول أطفالهم عليها يف املوعد املحدد. وتعترب 

الزيارات التي تتم خالل الفرتة السابقة للوالدة فرصة هامة للتثقيف؛ عىل سبيل املثال، حصل ٪74 من النساء الحوامل 

يف اإلقليم األفريقي التابع ملنظمة الصحة العاملية عىل زيارة رعاية واحدة عىل األقل يف الفرتة السابقة للوالدة.16 وينبغي 

تدريب العاملني يف مجال الصحة املجتمعية وغريهم من مقدمي الرعاية السابقة للوالدة عىل إدراج الجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B ضمن موضوعات إسداء املشورة.

الفصل الرابع

 تقديم الخدمات – 
الوالدات املنزلية

A

http://apps.who.int/gho/data/view.main.1610?lang=en.  16
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دعم املجتمعات املحلية

ميارس املوظفون املجتمعيون أيضاً دوراً يف تذكري األرس بالحصول عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد 

B خالل 24 ساعة، أو يف أقرب وقت ممكن بعد الوالدة. وميكن أن تعمل الربامج التي متول أو توفر وسيلة لنقل النساء 

والرضع إىل أحد املرافق الصحية عىل تيسري الوصول.

 

الوصول إىل حديثي الوالدة يف املنزل باء: 

قد يشري مصطلح “الوصول” إىل جلسة متنيع مقررة يف مجتمع ما أو زيارة منزلية لتقديم الرعاية أثناء الوالدة وبعدها. 

وترتفع احتاملية إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة يف الوقت املناسب عند دمج التطعيم يف زيارات الرعاية أثناء الوالدة 

وبعدها. ومن املهم توضيح أنه يحبذ إعطاء اللقاح يف غضون 24 ساعة بعد الوالدة، ولكن إذا تعذر ذلك فينبغي إعطاء 

التطعيم بعد 24 ساعة. وتشمل االسرتاتيجيات العامة للوصول إىل حديثي الوالدة ما ييل:

 البحث عن أوجه التآزر فيام يتعلق بالتدخالت التي تجرى عند 

الوالدة أو خالل فرتة ما بعد الوالدة

تويص منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( بالزيارات 

املنزلية لرعاية األم واملولود بعد الوالدة، يف ظل وجود تحسن واضح يف بقاء األطفال 

حديثي الوالدة عىل قيد الحياة.17 ويقرتح هذا املبدأ التوجيهي املشار إليه، إضافة إىل 

األدلة األخرى، رضورة إجراء أول تقييم بعد الوالدة خالل 24 ساعة من الوالدة. وكجزء 

من تحليل الوضع )انظر الفصل السابع(، ينبغي تحديد الفرص املتاحة لربط الجرعة 

املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B بالخدمات املبكرة املقدمة بعد الوالدة 

لألمهات واألطفال حديثي الوالدة وزيادتها.

تدريب أخصائيي التوليد املهرة أو الكوادر األخرى القادرة عىل إعطاء اللقاحات واإلرشاف عليهم

يف ظل توفري التدريب املناسب وإتاحة اللقاح، ميكن ألخصائيي التوليد املهرة إعطاء اللقاح املضاد اللتهاب الكبد B عند 

حضورهم والدة يف املنزل أو أي بيئة مجتمعية أخرى. وينبغي أن تتعاون برامج التمنيع وبرامج صحة األمهات واملواليد 

واألطفال يك تضمن أن تكون الجرعة املعطاة عند الوالدة ضد التهاب الكبدB  جزءاً من املهام القياسية ألخصائيي 

التوليد املهرة وأن يتم تدريبهم واإلرشاف عليهم وتجهيزهم باملعدات الالزمة للتطعيم. ويعترب هذا األمر هاماً عىل 

وجه الخصوص يف البيئات التي تكون فيها الزيارات املجتمعية من ِقبَل أخصائيي التوليد املهرة، وقت الوالدة، جزءاً من 

السياسة الوطنية أو دون الوطنية. وتتوفر االعتبارات األساسية إلعداد أخصائيي التوليد املهرة للتطعيم يف اإلطار 4.

B

منظمة الصحة العاملية/ اليونيسيف. الزيارات املنزلية لحديثي الوالدة: اسرتاتيجية لتحسني بقاءهم عىل قيد الحياة. جنيف، منظمة الصحة العاملية،  17 
.)http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_FCH_CAH_09.02_eng.pdf( 2009
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تقييم العاملني الصحيني اإلضافيني أو العاملني الصحيني املجتمعيني وتعزيز قدراتهم عىل إعطاء اللقاحات

ميكن تدريب هذه الكوادر عىل إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف البيئات التي توجد فيها 

سياسة تسمح لهم بإعطاء الحقن. وتختلف هذه املامرسة اختالفاً كبرياً تبعاً للوائح والسياسات املتبعة يف كل بلد؛ ولكن 

أظهرت الدراسات التي أجريت يف البلدان، مبا فيها الصني وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة، أنه من املمكن إعطاء الرضع 

الذين يولدون باملنزل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B من خالل هذه االسرتاتيجية.18،19،20 وقد 

يكون لدى بعض البلدان كادر وسيط من العاملني الصحيني املجتمعيني يعرف باسم “املرشدين الصحيني” أو “املرشدين 

الصحيني املجتمعيني”، أو برامج مطبقة يتلقى من خاللها العاملني الصحيني املجتمعيني مجموعة معززة أو واسعة 

النطاق من الدورات التدريبية وتنمية املهارات. ويف بعض البيئات، يكون هؤالء العاملني قادرين عىل إعطاء الحقن مثل 

األوكسيتوسني أو ديبو بروفريا®،21 وقد يكون من املمكن تدريبهم أيضاً عىل إعطاء اللقاح املضاد اللتهاب الكبد B فيام 

يتعلق بالوالدات التي تحدث داخل مجتمعاتهم.

ميكن أن ميثل الوصول إىل الوالدات املنزلية خالل 24 ساعة بعد الوالدة تحدياً؛ لذا 

يحبذ التطعيم يف وقت متأخر بدالً من االنتظار حتى موعد الجرعة األوىل من سلسلة 

تطعيم الرضع )عادة ما تكون مقررة عند 6 أسابيع من العمر(.

Wang L وآخرون. تطعيم حديثي الوالدة مبضاد التهاب الكبد B يف املناطق الريفية يف الصني: تقييم اسرتاتيجية تقديم الخدمات يف القرى بدون سلسلة تربيد.   18
نرشة منظمة الصحة العاملية. 2007؛ 85)9(:688-94.

Creati M و Saleh A و Ruff TAو Stewart Tو Otto Bو SutantoAوآخرون. تطبيق الجرعة املعطاة عند الوالدة من لقاح التهاب الكبد B يف املناطق الريفية   19
بإندونيسيا. اللقاح. 2007؛ 25: 5985–93.

Morgan C وآخرين. تحسني التمنيع وإبقاء املواليد عىل قيد الحياة عىل مستوى مراكز اإلسعافات يف بابوا غينيا الجديدة. يف: تقرير التقييم الداخيل، ملبورن،   20
معهد ماكفارلني برينت، 2010.

توسيع نطاق االستفادة املجتمعية من اللقاحات القابلة للحقن، 2011.  21 
)https://www.k4health.org/sites/default/files/Summary_of_ Country_Programs_20June2011_Final-1.pdf(.
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ويف العديد من البلدان، متثل القابالت التقليديات مورداً ميكن تطويره بالدعم والتعليم والتدريب املناسب، ولكنها ال 

تلغي حاجة جميع النساء إىل تلقي الرعاية عىل يد عامل صحي مؤهل. ومع ذلك، إذا ارتبطت القابالت التقليديات 

بشكل صحيح بنظام الرعاية الصحية، فسوف يكون لهن دور يف زيادة فرص الحصول عىل الرعاية املاهرة والتطعيم 

بجرعة الوالدة.22 

زيادة فرص الحصول عىل التطعيم باستخدام أمثل طريقة لتقديم اللقاحات

قد يحبذ استخدام قنينة الجرعة الواحدة أو املحاقن املدمجة ذاتية التلف الذي مُيأل مسبقاً )CPADs( )مثال البلدان 

4(، خاصًة إذا كانت نسبة كبرية من حاالت الوالدة تحدث يف املنزل. ويعترب هذا الجهاز مرغوباً حيث إن أجهزة تقديم 

اللقاحات الجاهزة لالستخدام واملعبئة مسبقاً والتي تعد أسهل يف االستخدام ال تتطلب قدر كبري من التدريب، وميكن 

متييزها بوضوح عن أنواع أخرى من األدوية القابلة للحقن. وقد يكون ذلك مفيداً يف الوصول إىل الوالدات املنزلية؛ عىل 

سبيل املثال، إذا كان من املرصح للعاملني الصحيني غري املتخصصني الذين يقدمون الرعاية بعد الوالدة استخدام املحاقن 

املدمجة ذاتية التلف التي مُتأل مسبقاً وتم تدريبهم عىل ذلك. وال ميكن إعادة استخدام هذه املحاقن ويتم تجهيزها 

مبؤرش لرصد قنينة اللقاح )VVM( ضد التعرض لدرجات الحرارة املفرطة.

ميكن إرجاع القنينات متعددة الجرعات املفتوحة الخاصة بلقاح التهاب الكبد B إىل سلسلة التربيد يف اليوم التايل 
الستخدامها الحقاً رشيطة استيفاء جميع رشوط سياسة القنينات متعددة الجرعات الخاصة مبنظمة الصحة العاملية23 

)انظر اإلطار 6 يف الفصل الخامس لإلطالع عىل التفاصيل(.

تتميز املحاقن املدمجة ذاتية التلف التي مُتأل مسبقاً بصغر حجمها وخفة وزنها 

وسهولة استخدامها، وميكن أن تساعد يف رفع مستوى التغطية بالجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B بالنسبة للوالدات املنزلية.

للمزيد حول ضم القابالت التقليديات إىل اسرتاتيجيات زيادة فرص الوصول إىل أخصائيي التوليد املهرة، انظر “تعزيز مأمونية الحمل: الدور الهام الذي يلعبه   22
العامل الصحي املؤهل: بيان مشرتك من منظمة الصحة العاملية واالتحاد الدويل للقابالت واالتحاد الدويل ألطباء النساء والتوليد. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 

.)http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241591692.pdf( 2004

)WHO/IVB/14.07 بيان سياسة منظمة الصحة العاملية: سياسة القنينات متعددة الجرعات، مراجعة 2014 )كود الوثيقة  23 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/ 10665/135972/1/WHO_IVB_14.07_eng.pdf(.
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مثال البلدان 4:
تحسن مستوى التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة نتيجة استخدام 

املحاقن املدمجة ذاتية التلف التي مُتأل مسبقاً

يف التسعينيات، أُجريت سلسلة من املشاريع لتحديد االسرتاتيجيات املثىل لتحقيق 

مستوى مرتفع من التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف 

إندونيسيا، حيث تحدث نسبة أكرب من ٪90 من الوالدات يف املنزل. وتم وضع برنامج 

لتدريب القابالت يف القرى عىل استخدام هذه املحاقن. وتم السامح لهن بتخزين هذه 

املحاقن خارج سلسلة التربيد )انظر الفصل الخامس( يف منازلهم. ولذا، كانت الجرعة 

املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B متاحة فور دعوة القابلة للوالدة، كام 

كانت متاحة حتى عندما مل يكن لدى القابالت فرصة للحصول عىل سلسلة التربيد 

التقليدية. وكانت كل من القابالت واألمهات يف القرى يفضلن استخدام هذه املحاقن. 

وانترش استخدام هذه املحاقن بشكل ناجح عىل الصعيد الوطني، وعىل الرغم من أن 

معدالت الوالدة يف املرافق الصحية التزال منخفضة، وصل مستوى التغطية بالجرعة 

املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B اآلن إىل 84٪..

Creati M وآخرون. تطبيق الجرعة املعطاة عند الوالدة من لقاح التهاب الكبد B يف املناطق الريفية 

يف إندونيسيا. اللقاح. 2007؛ 25)32(:5985–93.

مثال البلدان 5:
تتبع الحمل لتحسني التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

B اللتهاب الكبد

وضعت فيتنام اسرتاتيجية لتتبع النساء الحوامل من أجل رفع مستوى التغطية 

بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف الوقت املناسب. فقد قام 

العاملون الصحيون املجتمعيون يف منطقتني، حيث يولد ٪36-٪20 من حديثي الوالدة 

يف املنزل، بتتبع حاالت الحمل عن طريق تسجيل أسامء النساء الحوامل وعناوينهن 

والتواريخ املتوقعة للوالدة. وقام العاملون الصحيون يف القرى بإبالغ العاملني الصحيني 

املجتمعيني بحاالت الوالدة لتعزيز ضامن الحصول عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B. وساعد هذا النظام املنطقتني يف تحقيق تغطية بنسبة 

..B 97-٪90 فيام يتعلق بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد٪

Murakami H وآخرون. تطبيق الجرعة املعطاة عند الوالدة من لقاح التهاب الكبد B يف فيتنام 

والتكاليف املرتبطة بتوفريها. اللقاح. 2008؛ 26)11(:1411-19.

إندونيسيا

فيتنام

صفحة 26 الفصل 4



اإلطار 4:
االعتبارات الرئيسية عند إعداد أخصائيي التوليد املهرة إلعطاء الجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B خالل الزيارة املنزلية

التدريب:
ينبغي أن يشمل التدريب تداول اللقاحات، وإعطاءها، وتسجيلها وإبالغ عيادة/ مكتب التنسيق   

التابع للبرنامج الموسع للتمنيع بها.

ينبغي التأكيد على ضرورة فصل األوكسيتوسين والجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب   
الكبد B عند التخزين والنقل، والتوسيم بشكل واضح للغاية لتجنب الخلط بين المنتجات وإعطاء 

لقاحات خاطئة.

اإلرشاف:
ينبغي أن يشمل اإلشراف الحالي على عمل أخصائيي التوليد المهرة اختبارات للتحقق من اتباع   

ممارسات التطعيم المناسبة.

الحصول عىل اللقاح:
ينبغي أن تصبح اإلمدادات التالية جزءاً أساسياً من أدوات أخصائي التوليد الماهر وأن يتم   

إحضارها في جميع حاالت الوالدة: اللقاح المضاد اللتهاب الكبد B؛ حقنة ذاتية التعطيل؛ صندوق 
األمان؛ والسجل المنزلي )بطاقة التطعيم(.

ينبغي أن يُسمح ألخصائيي التوليد المهرة بالحصول على اللقاح على مدار 24 ساعة يومياً و7 أيام   
أسبوعياً.

ينبغي أن يوفر برنامج التمنيع الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B ألخصائيي   
التوليد المهرة بالمجان، وينبغي أال يقوم هؤالء األخصائيون بتحميل العائالت تكلفة اللقاح أو 

تكلفة إعطاؤه.

الطريقة املثىل لتقديم اللقاحات:
قد يحبذ استخدام قنينات الجرعة الواحدة أو المحاقن المدمجة ذاتية التلف التي تُمأل مسبقاً.  

وضع أنظمة اإلخطار بحاالت الوالدة أو تعزيزها

تتمثل إحدى العقبات التي تعرتض طريق التطعيم يف الوقت املناسب عقب الوالدة املنزلية يف عدم إبالغ العاملني يف 

مجال الرعاية الصحية بحدوث هذه الوالدات. ويعترب التتبع الحذر لجميع حاالت الحمل أمراً حيوياً لضامن حصول 

حديثي الوالدة املولودين باملنزل يف الوقت املناسب عىل جميع الخدمات األساسية الخاصة بحديثي الوالدة، مبا يف ذلك 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. وميكن أن يقوم العاملون الصحيون املجتمعيون بدور فعال فيام 

يتعلق باملساعدة يف تتبع حاالت الحمل يف مجتمعهم وإخطار العاملني الصحيني املؤهلني/ باملرافق الصحية، من خالل 

خدمة الرسائل القصرية أو غريها من خدمات الهاتف النقال، يف حالة حدوث الوالدة باملنزل. يوضح مثال البلدان 5 

االستخدام الناجح لنظام تتبع حاالت الحمل يف فيتنام والتحسن الناتج عن ذلك يف التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B. ولن تساعد برامج تعزيز اإلخطار الفوري بالوالدة فقط يف رفع مستوى التغطية بالجرعة 

املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، ولكن ميكن لها أيضاً أن تساعد يف تعزيز الجوانب األخرى للتمنيع 

الروتيني، ورعاية األمهات وحديثي الوالدة.
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صفحة 28 الفصل 4





تعد سلسلة توريد اللقاحات والخدمات اللوجيستية مبثابة العمود الفقري لخدمات التمنيع. وهناك العديد من املصادر 

التي تتيحها منظمة الصحة العاملية عىل شبكة اإلنرتنت، مبا يف ذلك مبادرة اإلدارة الفعالة للقاحات،24 والنامذج العملية 

للتمنيع،5 وأدوات إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية.25 وتتمثل املجاالت الرئيسية الستة لسلسلة توريد 

اللقاحات والخدمات اللوجيستية التي ينبغي مراعاتها يف املنتج والكمية واملكان والتوقيت والجودة والتكلفة.

املنتجات ألف- 

هناك عدة خيارات فيام يتعلق مبنتج لقاح التهاب الكبد B. وميكن اإلطالع عىل خيارات اللقاح التي خضعت الختبار 

الصالحية املسبق من قبل منظمة الصحة العاملية عن طريق شبكة اإلنرتنت.26 وعىل نحو ما يؤكده الفصل الثاين، ينبغي 

استخدام اللقاح األحادي التكافؤ فقط يف الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، ولكن ميكن استخدام 

اللقاحات أحادية التكافؤ أو اللقاحات املركبة يف الجرعات الالحقة.

وتتوفر قنينات لقاح التهاب الكبد B األحادي التكافؤ الذي خضع الختبار الصالحية املسبق من ِقبَل منظمة الصحة 

العاملية يف أحجام مختلفة )قنينات الجرعة الواحدة والجرعتان و6 جرعات و10 جرعات و20 جرعة(. وتتوفر الجرعة 

الواحدة يف أمبوالت أو محاقن مدمجة ذاتية التلف مُتأل مسبقاً، أي UnijectTM. ويأيت لقاح التهاب الكبد B األحادي 

التكافؤ، وبعض اللقاحات املركبة مع لقاح التهاب الكبد B، يف شكل سائل وال يتطلب إعادة تركيب.

ويوضح اإلطار 5 بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار طريقة لتقديم لقاح التهاب الكبد B فيام يتعلق بإدخال 

الجرعة املعطاة عند الوالدة ضد الفريوس. وإن اتخاذ قرار بشأن عدد الجرعات يف القنينة الواحدة يختلف كثرياً عندما 

يتعلق األمر بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، مقارنًة بلقاحات أخرى. وذلك ألن الحاجة للوصول 

إىل حديثي الوالدة خالل 24 ساعة بعد الوالدة يعني أنه ال ميكن ضم الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد 

B إىل جلسات التمنيع الروتيني. وسوف يؤثر متوسط عدد حاالت الوالدة يف املرفق الصحي أو منطقة الخدمة الطبية 

عىل القرارات التي يتم اتخاذها بشأن حجم القنينة. قد تدرس بعض البلدان توفري قنينات الجرعة الواحدة والقنينات 

متعددة الجرعات لتيسري تقديم الخدمات يف البيئات املختلفة. وتستخدم القنينات متعددة الجرعات بصفة عامة يف 

تطعيم حديثي الوالدة الذين تتم والدتهم يف املرافق الصحية األكرب حجامً والتي تستقبل حاالت والدة بشكل منتظم.

الفصل الخامس

 منتجات اللقاح 
والخدمات اللوجيستية

A

.)http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en/( ،مبادرة اإلدارة الفعالة للقاحات  24

http://www.who.int/rhem/supplychain/ :ميكن العثور عىل مصادر بشأن إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجيستية من خالل شبكة االنرتنت عىل الرابط  25
./http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/en :والرابط /en

اللقاحات التي خضعت الختبار الصالحية املسبق من ِقبَل منظمة الصحة العاملية   26 
.)/http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/PQ_vaccine_list_en/en(
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اإلطار 5:
العوامل املؤثرة عىل اختيار طريقة تقديم اللقاح

تكلفة كل جرعة  

متوسط عدد حاالت الوالدة في مناطق الخدمة الطبية  

مهارات العاملين المعنيين بالوالدة )بمعنى، هل ستكون قنينات الجرعة الواحدة أسهل في   
االستخدام أم المحاقن المدمجة ذاتية التلف التي تُمأل مسبقاً؟(

متطلبات قدرات سلسلة التبريد )انظر الجدول 3(  

متطلبات التخلص من النفايات  

السياسات والممارسات بشأن عدد األطفال المتواجدين قبل فتح قنينة اللقاح  

وقد تكون قنينة الجرعة الواحدة مناسبة يف املرافق الصحية التي تتعامل مع عدد أقل من حاالت الوالدة ولتطعيم 

الرضع الذين تتم والدتهم يف املنزل. ويف هذه الحاالت، تساعد قنينات الجرعة الواحدة عىل الحد من الفاقد وتجنب 

رفض مقدمي الرعاية الصحية الستخدام قنينات متعددة الجرعات لعدد قليل من األطفال حديثي الوالدة.

يف حالة استخدام القنينات متعددة الجرعات، ينبغي تدريب العاملني الصحيني عىل تطبيق سياسة القنينات متعددة 

الجرعات الخاصة مبنظمة الصحة العاملية فيام يتعلق بلقاح التهاب الكبد B )اإلطار 6(.

 

تختلف قدرات سلسلة التربيد الالزمة تبعاً ألحجام قنينة اللقاح املختارة )انظر الجدول 3(.

التكلفة باء: 

متثل تكلفة جرعة اللقاح، بعد احتساب الفاقد املحتمل، عامالً مهامً يف اختيار منتج اللقاح. وبناًء عىل التكاليف التي 

نرشتها اليونيسيف واملستمدة من رشكات مصنعة مختارة عام 2015، تراوحت تكلفة لقاح التهاب الكبد B األحادي 

التكافؤ من 0.16 دوالر أمرييك لكل جرعة يف قنينة الـ 10 جرعات إىل 0.38 دوالر أمرييك لكل جرعة يف قنينة الجرعة 

الواحدة.27 وتشري املعلومات املحدودة املتاحة حول سعر اللقاح يف البلدان التي توفر اللقاحات بشكل مستقل )أي 

عن طريقة أخرى غري شعبة اإلمدادات باليونيسيف أو الصندوق املتجدد التابع ملنظمة الصحة للبلدان األمريكية( إىل 

أن بيانات األسعار املنشورة تتنوع إىل حد بعيد؛ من 0.80 دوالر أمرييك إىل 7.50 دوالر أمرييك لكل جرعة يف قنينات 

الجرعة الواحدة عام 2014. 28 وتبلغ تكلفة لقاح التهاب الكبد B يف املحاقن املدمجة ذاتية التلف UnijectTM ما يقرب 

من 1.50 دوالر أمرييك لكل جرعة.

B

.)B )http://www.unicef.org/supply/files/HepB.pdf بيانات األسعار الصادرة عن اليونيسيف. لقاح التهاب الكبد  27

قاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية الخاصة مبنتجات اللقاح وأسعاره ومعلومات رشائه )V3P( عىل شبكة اإلنرتنت  28 
.)http://who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/database/en/(
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حجم التعبئة التقريبي* لكل جرعة طريقة تقديم لقاح التهاب الكبد B األحادي التكافؤ

14.4 سم3/ الجرعة قنينة اللقاح القياسية )جرعة واحدة(

12 سم3/ الجرعة UnijectTM )جرعة واحدة فقط(

7.6 سم3/ الجرعة قنينات الجرعتني

4.2 سم3/ الجرعة قنينات الـ 6 جرعات

2.8 سم3/ الجرعة قنينات الـ 10 جرعات

2.6 سم3/ الجرعة قنينات الـ 20 جرعة

اإلطار 6:
B سياسة قنينة اللقاح متعددة الجرعات فيام يتعلق بلقاح التهاب الكبد

يف املرافق الصحية، ميكن االحتفاظ بقنينات لقاح التهاب الكبد B املتعددة الجرعات التي تم فتحها، 

واستخدامها ملدة تصل إىل أربعة أسابيع )28 يوماً( رشيطة استيفاء جميع الرشوط التالية:

عدم انقضاء تاريخ انتهاء الصالحية؛  
عدم وصول مؤشر رصد قنينة اللقاح إلى نقطة التخلص من اللقاح؛  

االحتفاظ بالقنينة في درجات الحرارة الموصى بها )بين 8-2 درجة مئوية(؛  
عدم غمر الجزء الذي تم إدخال اإلبرة فيه لسحب الجرعات من قنينة اللقاح تحت الماء )لتجنب   

حدوث ذلك، ينبغي استخدام أكياس ثلجية محكمة الغلق في ناقالت اللقاح، وينبغي عدم 
السماح للماء بأن يتراكم في مكان تخزين القنينات(؛

استخدام أسلوب التعقيم في سحب جميع الجرعات.  

 B يف جلسات الوصول )التوعية(، ميكن االحتفاظ بالقنينات متعددة الجرعات من لقاح التهاب الكبد

واستخدامها ملدة تصل إىل أربعة أسابيع )28 يوماً( إذا:

تم استيفاء جميع شروط إعادة استخدام القنينات متعددة الجرعات في المرافق الصحية الدائمة؛  
توفر مؤشر لرصد قنينة اللقاح.  

الجدول 3:

B متطلبات قدرات سلسلة التربيد فيام يتعلق بالطرق املختلفة لتقديم لقاح التهاب الكبد

يختلف حجم التعبئة/ الجرعة باختالف الرشكة املصنعة. تستند األرقام الواردة أعاله إىل قيم متوسطة فيام يتعلق بكل طريقة تقديم.  *
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ويف بعض الحاالت، قد يختار البلد طريقة أكرث تكلفة لتقديم لقاح التهاب الكبد B )عىل سبيل املثال، قنينات الجرعة 

الواحدة مقابل القنينات متعددة الجرعات أو استخدام املحاقن املدمجة ذاتية التلف التي مُتأل مسبقاً( ألنها تيرس 

تحقيق قدر أكرب من التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. وقد يؤدي هذا االستثامر اإلضايف 

إىل تحقيق وفورات شاملة يف برنامج التمنيع نظراً النخفاض الفاقد، ووفورات شاملة يف النظام الصحي من خالل الحد 

.B من انتشار العدوى املزمنة بالتهاب الكبد

التنبؤ واإلمدادات جيم: 

كسائر اللقاحات األخرى يف أي برنامج متنيع وطني، يتطلب التنبؤ بإمدادت اللقاح الكافية ورشاؤها وتوزيعها تقديرات 

دقيقة للسكان املستهدفني وآليات قوية إلدارة املخزون. وينبغي أن يعتمد التنبؤ بالكمية عىل حجم السكان املستهدفني، 

 B والتغطية التقديرية، وعامل الفقد. ويقدر السكان املستهدفني بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

بعدد املواليد األحياء. وقد تتطلب سلسلة التوريد وأنظمة التوزيع التطوير أو التوسع لضامن وصول اللقاح واإلمدادات 

إىل أقسام الوالدة و/ أو مواقع الرعاية بعد الوالدة. كام قد يكون هناك فرص لوجود سلسلة توريد متكاملة تضم األدوية 

األخرى املتعلقة بصحة األمهات واملواليد واألطفال.

مثال عىل تخزين اللقاح يف صندوق تربيد بحيث يوضع يف املوقع املناسب بالقرب من أقسام الوالدة واإلفاقة.

C
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وينبغي أن يستند تقدير الفاقد إىل حجم الفاقد الفعيل من لقاح حايل مشابه بشكل كبري يف طريقة تقدميه وتركيبه. وقد 

وضعت منظمة الصحة العاملية أداة للتنبؤ باللقاحات ملساعدة برامج التمنيع الوطنية يف وضع تنبؤات لعدة سنوات 

فيام يتعلق باالحتياجات التوريدية من اللقاحات والحقن. كام تساعد هذه األداة املعدة يف برنامجExcel®  عىل حساب 
تكاليف اللقاح والتوريد، وكذلك احتياجات سعة التخزين وتكاليفها.29

ويف محاولة للحد من الفاقد، قد تختار بعض البلدان استخدام مزيج من قنينات الجرعة الواحدة والقنينات متعددة 

الجرعات الستيعاب البيئات التي تستقبل عدد والدات أقل. ومع ذلك، سيزيد ذلك من تعقيد عملية التنبؤ باللقاحات 

ورشائها وتوريدها.

ويعترب لقاح التهاب الكبد B األحادي التكافؤ ذو قيمة للفئات األكرب سناً ولكنه عرضة للرسقة، أو عند إعطائه لألفراد 

خارج نطاق الفئة العمرية املستهدفة؛ وبالتايل، قد يلزم اتخاذ احتياطات خاصة لضامن تأمني مخزون اللقاح.

 

التداول والتخزين دال: 

يعد رشاء اللقاحات التي خضعت لالختبار املسبق للصالحية من قبل منظمة الصحة العاملية، والتحقق من فعاليتها من 

خالل التحكم املناسب يف درجات الحرارة، ومنع تلوثها من خالل االلتزام بسياسة القنينات متعددة الجرعات جزءاً من 

ضامن جودة اللقاحات. وتحمل جميع املنتجات التي خضعت الختبار الصالحية املسبق من قبل منظمة الصحة العاملية 

مؤرشاً لرصد قنينة اللقاح.

وأوصت منظمة الصحة العاملية بأن تكون درجة حرارة تخزين لقاح التهاب الكبد B هي نفسها درجة الحرارة 

املستخدمة لتخزين لقاح الخناق – الكزاز )التيتانوس( – الشاهوق، أي بني 2+ درجة مئوية و8+ درجة مئوية. وإذا 

تم تخزين اللقاح يف هذا النطاق من درجات الحرارة، يكون اللقاح مستقراً بشكل عام ملدة أربع سنوات عىل األقل من 

تاريخ الصنع.

وهناك اعتبارات خاصة بلقاح التهاب الكبد B من حيث التحكم يف درجة الحرارة، حيث يعترب لقاح التهاب الكبد  Bأحد 

اللقاحات األكرث حساسية للتجميد واألكرث استقراراً يف الحرارة )الشكل 3(.

التجميد 

يجب أال يتم تجميد لقاح التهاب الكبد B مطلقاً، وإال سوف يفقد فعاليته وقد ينتج عن تعاطيه اإلحساس بعدم 

الراحة أو األمل أو تشكيل قرحة يف موضع الحقن. وقد أشارت العديد من الدراسات املتعلقة برصد درجات الحرارة إىل 

أن اللقاحات األكرث عرضة لخطر التجميد تفسد أثناء النقل أكرث مام تفسد أثناء تخزينها يف املرافق الصحية. ويجب 

رصد درجة حرارة اللقاح باستمرار لتجنب التجميد املحتمل أثناء النقل، مبا يف ذلك عند استالمها عىل املستوى الوطني 

وعىل جميع مستويات التخزين. وينصح باستخدام مسجل بيانات درجات الحرارة ومؤرشات التجميد عند نقل جميع 

اللقاحات الحساسة للتجميد. وعند استخدام صناديق التربيد أو ناقالت اللقاح، يوىص باستخدام أكياس ماء بارد أو 

أكياس ثلجية مكيفة )ويحتفظ بها عند درجة حرارة العنابر حتى تبدأ يف الذوبان قبل تعبئة الناقل(، و/ أو التحقق من 

عدم االتصال املبارش بني اللقاحات واألكياس الثلجية. وميكن االطالع عىل املزيد من التفاصيل من خالل كتيب إدارة 
اللقاحات الخاص مبنظمة الصحة العاملية.30

D

أداة منظمة الصحة العاملية للتنبؤ باللقاحات، وميكن الحصول عىل معلومات إضافية بشأن التنبؤ باللقاحات من خالل شبكة اإلنرتنت   29 
.)www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/index2.html(

كيفية رصد درجات الحرارة يف سلسلة توريد اللقاحات. كتيب منظمة الصحة العاملية إلدارة اللقاحات. جنيف، منظمة الصحة العاملية   30 
)VMH-E2.01.1 العاملية )منوذج منظمة الصحة العاملية 

.)http://www.who.int/immunization/documents/financing/who_ivb_15.04/en(
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الحساسية للحرارة
أكرث حساسية

تركيبة اللقاحأكرث 

تجميد مجفف

سائل، بدون مادة مساعدة

سائل، باستخدام الشب كامدة مساعدة

الحساسية للتجميد أقل حساسيةأكرث حساسية

HEAT SENSITIVITY

FREEZE SENSITIVITY

most sensitive

Rabies

MenA
conjugate

Hib

BCG

Rubella
Yellow 
Fever

Rota-
virus

OPV Influ-
enza

IPV

Hib

JE, live

MMR

most sensitiveleast sensitive

Typhoid 
PS

DTaP

DTwP

Vaccine formulation

Freeze dried

Liquid, 
no adjuvant

Liquid, 
with alum adjuvant

HPV

HepB

Penta-
valent

Pneumo-
conjugate

T, DT, 
dT

Vaccines to the left of 
the line are not damaged 

by freezing

Rota-
virus

HEAT SENSITIVITY

FREEZE SENSITIVITY

most sensitive

Rabies

MenA
conjugate

Hib

BCG

Rubella
Yellow 
Fever

Rota-
virus

OPV Influ-
enza

IPV

Hib

JE, live

MMR

most sensitiveleast sensitive

Typhoid 
PS

DTaP

DTwP

Vaccine formulation

Freeze dried

Liquid, 
no adjuvant

Liquid, 
with alum adjuvant

HPV

HepB

Penta-
valent

Pneumo-
conjugate

T, DT, 
dT

Vaccines to the left of 
the line are not damaged 

by freezing

Rota-
virus

الشكل 3:

حساسية اللقاحات النسبية للحرارة

اللقاحات عىل يسار الخط 

مل تتلف بفعل التجميد

OPV  فريوس شلل األطفال الفموي

JE, live لقاح التهاب الدماغ الياباين، حي

MMR
اللقاح الثاليث ضد الحصبة والنكاف 

والحصبة األملانية

Rota-virus
اللقاح املضاد للفريوسة العجلية 

)الروتا(

Rubella
اللقاح املضاد للحصبة األملانية 

)الروبيال(

Yellow Fever اللقاح املضاد للحمى الصفراء

BCG لقاح عصيات كامليت غريان

Hib
اللقاح املضاد لفريوس املستدمية 

النزلية من النمط "ب"

 MenA
conjugate

اللقاح املتقارن املضاد للمكورات 
السحائية "أ"

Rabies اللقاح املضاد لداء الكلب

Rota-virus
اللقاح املضاد للفريوسة العجلية 

)الروتا(

Influenza اللقاح املضاد لإلنفلونزا

IPV لقاح شلل األطفال املعطل

DTaP
اللقاح غري الخلوي املضاد للخناق – 

الكزاز )التيتانوس( – الشاهوق

DTwP
اللقاح الخلوي املضاد للخناق – 
الكزاز )التيتانوس( – الشاهوق

Pentavalent اللقاحات الخامسية التكافؤ

Pneumo-
conjugate

اللقاح املتقارن املضاد اللتهاب 
املكورات الرئوية

HPV
اللقاح املضاد لفريوس الورم الحليمي 

البرشي

Hib
اللقاح املضاد لفريوس املستدمية 

النزلية من النمط "ب"

T, DT, dT
لقاح ذوفان الكزاز، ولقاح ذوفان 

الخناق وذوفان الكزاز 

Typhoid PS
اللقاح العديد السكاريد املضاد 

للتيفود

HepB B اللقاح املضاد اللتهاب الكبد
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وإذا كان هناك اشتباه يف حدوث التجميد، ينبغي إجراء اختبار الرج لتحديد ما إذا كان اللقاح قد تعرض للتلف بفعل 

التجميد أم ال؛ يوفر امللحق 1 بروتوكول اختبار الرج.31 وإذا فشل اللقاح يف اختبار الرج، يجب التخلص منه.

وترد معلومات إضافية حول تجنب تلف اللقاحات الناتج عن التجميد، مبا يف ذلك أفضل املامرسات، يف مذكرة منظمة 
الصحة العاملية حول هذا الشأن.32

استقرار الحرارة 

تتميز معظم اللقاحات املضادة اللتهاب الكبد B بأنها مستقرة حرارياً، وقد وجد أنها تحافظ عىل االستمناع بعد تعرضها 

لدرجات حرارة تصل إىل 45+ درجة مئوية ملدة أسبوع، ودرجات حرارة تصل إىل 37+ درجة مئوية ملدة شهر.3 ولهذا 

السبب، تم إجراء عدة تجارب ميدانية لدراسة املزايا الربنامجية )مثل زيادة التغطية بالتطعيم، وخفض معدالت تجميد 

اللقاحات، وخفض متطلبات قدرات سلسلة التربيد( لالحتفاظ بلقاح التهاب الكبد B يف درجات الحرارة املحيطة يف نقاط 

تقديم الخدمات. وقد تم استعراض هذه الدراسات، ووجد أنها تؤدي إىل رفع مستوى التغطية بتطعيم الجرعة املعطاة 
عند الوالدة، السيام باعتبارها اسرتاتيجية للوصول إىل الوالدات املنزلية.7

وأشارت هذه الدراسات إىل االحتفاظ باللقاح يف درجات الحرارة املحيطة باعتباره “خارج سلسلة التربيد”. وينبغي 

التمييز بني سلسلة التربيد وبني نطاق درجات الحرارة املضبوطة )CTC( التي تُعرف رسمياً بأنها مجموعة محددة من 

الرشوط تسمح بتخزين اللقاحات ونقلها خارج نطاق سلسلة التربيد التقليدية )2+ إىل 8+ درجة مئوية(، ويتضمن ذلك 

رحلة واحدة يف درجات الحرارة املحيطة عىل أال تتجاوز 40+ درجة مئوية وعدد معني من األيام قبل التعاطي مبارشًة. 

30 ويجب أن يخضع اللقاح للرتخيص واختبار الصالحية املسبق من ِقبَل السلطات التنظيمية املعنية الستخدامه يف نطاق 

درجات الحرارة املضبوطة، مع رضورة توسيمه مبلصق يحدد الرشوط؛ انظر امللحق 2 لالطالع عىل وصف مفصل لنطاق 

درجات الحرارة املضبوطة.

تذكر:
ال يجب تجميد لقاح التهاب الكبد B مطلقاً

يف حالة االشتباه يف حدوث التجميد، ينبغي إجراء “اختبار الرج” 

لتحديد ما إذا كان اللقاح قد تعرض للتلف بفعل التجميد أم ال.

 )WHO/IVB/06.10 برتوكول اختبار الرج. حساسية اللقاحات للحرارة. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2006 )كود الوثيقة  31 
)http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69387/1/WHO_IVB_06.10_eng.pdf(. انظر أيضاً امللحق 1.

 )WHO/IVB/07.09 املذكرة الخاصة بتجنب تلف اللقاحات الناتج عن التجميد. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2009 )كود الوثيقة  32 
.)http://www.who.int/immunization/documents/WHO_IVB_07.09/en/(
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وحتى الوقت الحايل، مل تخضع أي من لقاحات التهاب الكبد B الختبار الصالحية املسبق فيام يتعلق باستخدامها يف 

نطاق درجات الحرارة املضبوطة. ولذا، ينبغي االلتزام بتوصية منظمة الصحة العاملية لعام 2009 الخاصة بتوزيع اللقاح 

وتخزينه يف سلسلة تربيد من 2+ إىل 8+ درجة مئوية حتى يتم ترخيص وتوسيم منتج من اللقاح يصلح لالستخدام يف 

نطاق درجات الحرارة املضبوطة.3 وتعرتف منظمة الصحة العاملية باملزايا الربنامجية لنطاق درجات الحرارة املضبوطة 

فيام يتعلق بزيادة فرص الحصول عىل جرعة الوالدة، وتشجع تطوير وتوسيم منتجات تصلح لالستخدام يف نطاق درجات 

الحرارة املضبوطة. وقد يكون لدى العديد من الرشكات املصنعة للقاح املضاد اللتهاب الكبد B منتجات تفي مبعايري 

نطاق درجات الحرارة املضبوطة، وميكنها تقديم منتج مرخص ومّوسم الستخدامه يف نطاق درجات الحرارة املضبوطة يف 

املستقبل القريب.

انفصال املكونات

بعد فرتة من عدم التعامل مع اللقاحات، قد يالحظ انفصال مكونات اللقاح يف القنينة، مبعنى أنه يظهر راسب دقيق يف 

الجزء السفيل من القنينة.33 ويف مثل هذه الحاالت، يعترب اللقاح آمناً لالستخدام؛ ينبغي رج القنينة لخلط املحتويات قبل 

استخدام اللقاح.

التمنيع املضاد اللتهاب الكبد B من الناحية العملية، منوذج 1: األمراض واللقاحات املستهدفة. جنيف، منظمة الصحة العاملية  33 
.)/http://www.who.int/immunization/documents/training/en(
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مالحظاتك
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تعكس السياسات التي تأمر بالتطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B أو توفر إرشادات بشأنه 

التزاماً وطنياً، وتساعد يف ضامن تطبيق املعايري بشكل مستمر. ويعرض هذا الفصل االعتبارات الخاصة بسياسة إعطاء 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B واإلرشادات ذات الصلة.

اتخاذ القرار بشأن إدخال جرعة الوالدة ألف: 

كام هو الحال مع إدخال أي لقاح جديد، من املهم أن يكون هناك إجراءات منهجية تتسم بالشفافية التخاذ قرار بشأن 

إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B ضمن برنامج التمنيع الوطني. ومن األفضل أن يُطلب من 

الفريق االستشاري التقني الوطني املعني بالتمنيع،34 أو أي هيئة مستقلة مامثلة، إجراء مراجعة دقيقة لألدلة وإبداء 

توصية مستقلة للحكومة الوطنية. وميكن أن تستعرض هذه املراجعة االنتشار املصيل فيام يتعلق بعدوى التهاب الكبد 

B )املستضد السطحي اإليجايب اللتهاب الكبد B(، وقدرات نظام التمنيع الروتيني وأداءه بشكل عام.

وقد يسهم وجود مذكرة اطالعية تعرض القضايا واألهداف واالسرتاتيجيات واإلجراءات املوىص بها يف الدعوة املوجزة 

لدعم إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B سياسياً، فضالً عن وضع سياسة شاملة فيام يتعلق 

بالجرعة املعطاة عند الوالدة )انظر أدناه(. ويعرض امللحق 3 مثاالً عىل هذه املذكرة. وميكن االطالع عىل املزيد من 

املعلومات حول كيفية إرشاك صناع القرار وقادة الرأي من خالل الفصل العارش.

وكام هو الحال مع القرارات األخرى املتعلقة بجدول التمنيع الوطني، تتخذ الحكومة الوطنية القرار بشأن إدخال الجرعة 

املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. وعقب ذلك، سوف تعمل لجنة التنسيق بني الوكاالت،35 أو أي فريق 

يعادلها، عىل تنسيق أنشطة الرشكاء والتمويل، فضالً عن البدء يف إدخال اللقاح وتقييمه.

الفصل السادس

 السياسة 
واإلرشادات

A

ينبغي أن يتكون الفريق االستشاري التقني الوطني املعني بالتمنيع من الخرباء الوطنيني يف مجموعة واسعة من التخصصات - مثل كبار أطباء األطفال وخرباء   34
التمنيع واللقاحات وعلامء األوبئة والخرباء يف مجال الصحة العمومية وأخصائيي االقتصاد الصحي وخرباء النظم الصحية وعلامء االجتامع - القادرين عىل تحليل 

األنواع املختلفة من األدلة والقضايا العلمية التي ينبغي دراستها التخاذ قرار مستنري.

لجنة تتشكل من ممثلني عن وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف وغريها من الرشكاء املحليني والخارجيني لتحسني التنسيق بني الرشكاء دعامً   35
لربنامج التمنيع الوطني.
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وملزيد من املعلومات حول أصحاب املصلحة، وسلسلة املهام 

والقضايا التي سيتم مراعاتها يف عملية صنع القرار املتعلق بإدخال 

اللقاح، يرجى االطالع عىل أسس واعتبارات إدخال لقاح ضمن 
برنامج التمنيع الوطني.6

السياسات الوطنية املعنية بجرعة الوالدة باء: 

مبجرد اتخاذ قرار بإدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، يوىص بوضع سياسة وطنية واضحة تنص 

عىل إعطاء التطعيم الشامل بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف غضون 24 ساعة بعد الوالدة، عىل 

أن يتبعها جرعتان روتينيتان إضافيتان عىل األقل. 7 ويف بعض البلدان، ينبغي أن تتوفر تلك السياسات أيضاً عىل األصعدة 

دون الوطنية.

وألغراض خلق االلتزام بوضع سياسة وطنية تعنى بالتمنيع بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، من 

املهم أن يتم إرشاك صانعي القرار وقادة الرأي يف هذه العملية يف وقت مبكر. وعند صياغة سياسة وطنية معنية بجرعة 

الوالدة، ينبغي أن يشمل صناع القرار وقادة الرأي املحتملني العنارص التالية:

مسؤولي وزارة الصحة؛  
المسؤولين الحكوميين اآلخرين )مثل مسؤولي وزارة المالية(؛  

الجمعيات المهنية واالتحادات الطبية وقادة القطاع الصحي الخاص؛  
الوكاالت المانحة والمنظمات غير الحكومية؛  

القادة المجتمعيين ورجال الدين.  

الحظ أن ذلك سوف يشمل املسؤولني، واملهنيني، والوكاالت الرشيكة املعنية بالوقاية من الرسطان واألمراض املزمنة، 

واألمومة املأمونة، والرعاية األساسية لحديثي الوالدة، فضالً عن املعنيني بالتمنيع.

وميكن أن تتضمن الجوانب الرئيسية للسياسة الوطنية رسائل هامة حول مزايا التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B يف الوقت املناسب فيام يتصل بتعطيل انتقال الفريوس يف الفرتة املحيطة بالوالدة والحد من 

حدوث املرض املزمن. وينبغي لعنارص السياسة التي تعترب رضورية للتطبيق بشكل فعال تعريف الوقت املناسب للحصول 

عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B بأنه خالل 24 ساعة من الوالدة، وأن تنص عىل اإلبالغ بشكل 

منفصل عن إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة وتوقيتها. وميكن أن تشمل السياسات األوسع نطاقاً املطبقة يف العديد من 
البلدان، والتي تعمل لصالح التغطية، تحويل خدمات التطعيم إىل خدمات شاملة وتوفري اللقاحات مجاناً.36

B

وثيقة منظمة الصحة العاملية: أسس واعتبارات إدخال لقاح 
ضمن برنامج التمنيع الوطني6

Cui وآخرون. الوقاية من التهاب الكبد B من خالل التطعيم الشامل: الحد من حاالت عدم اإلنصاف من خالل املرشوع الصيني التابع للتحالف العاملي من أجل   36
.J35-J29 :)S9(13 اللقاح. 2013؛ .)اللقاحات والتمنيع )جايف
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السياسة واإلجراءات املحلية جيم: 

إن التجارب القطرية تسلط الضوء عىل عدد من األساليب التي ميكن من خاللها أن تدعم السياسة واإلجراءات املحلية 

إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B أو تؤدي إىل رفع مستوى التغطية بالتطعيم. وترد أدناه 

بعض األمثلة.

السياسات الوطنية أو املحلية املعنية بتعزيز الحصول عىل الرعاية املاهرة عند الوالدة

شهدت البلدان التي نجحت يف زيادة نسبة حاالت الوالدة يف املرافق الصحية يف نفس الوقت، ارتفاع يف مستوى التغطية 

بالتطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B )مثال البلدان 6(. وتتضمن هذه السياسات أو املبادرات 

ما ييل: تخفيض تكاليف الوالدة يف املرافق الصحية؛ تحسني جودة الخدمات يف املرافق التي تقدم الرعاية أثناء الحمل 

والوالدة؛ توفري حوافز لألرس أو العاملني الصحيني لتشجيع اإلحالة إىل املرافق الصحية.

C

يف الفلبني، متثل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B جزءاً من حزمة الرعاية األساسية لحديثي 

الوالدة التي يغطيها التأمني الصحي الوطني الخاص بهم.
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السياسات التي تسند مسئوليات التطعيم للعاملني بعنابر الوالدة أو ملوظفي الرعاية بعد الوالدة

قد يكون هناك حاجة إىل السياسات التي توسع نطاق فئات املوظفني املسموح لهم بتقديم خدمات التطعيم، خاصًة 

فيام يتعلق بالعاملني يف مجال التوليد ورعاية األمهات واملواليد. عىل سبيل املثال، يف بعض البلدان، يعترب العاملون يف 

املستشفى جزءاً من قطاع الصحة العالجية وال يقومون بإعطاء اللقاحات؛ حيث يقومون بدالً من ذلك بإحالة األمهات 

ومواليدهن لعيادة التطعيم. وقد وجد أن هذه املامرسة غالباً ما تؤدي إىل تأخري التطعيم عن 24 ساعة، حتى يف أفضل 

الظروف، عندما تكون عيادة التمنيع قريبة وتعمل يومياً عىل سبيل املثال. ويف مثل هذه البيئات، من املفيد أن يكون 

هناك سياسة أو مبادئ توجيهية شاملة لتوسيع نطاق مسؤوليات التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب 

الكبد B ليشمل مهنيي الصحة العالجية.

سياسات املرافق الصحية 

لقد تبني أن تفويض الصالحيات من خالل اللوائح املطبقة باملرافق الصحية، أو وضع بروتوكوالت للتطعيم، يؤدي إىل 

رفع مستوى التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف املرافق الصحية. عىل سبيل املثال، قد 

تنص اللوائح عىل أن يتم السامح للعاملني بالتطعيم أو قد تضع خطوات محددة للتطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B، مام يعزز التطعيم كجزء أسايس من الرعاية الروتينية أثناء الوالدة وبعدها.

توسيع نطاق السياسات واملزايا املتعلقة بصحة األم واملولود

يف حالة توفر حزمة رعاية لألمهات وحديثي الوالدة كجزء من املزايا الصحية أو التأمني الوطني، ميكن أن يساعد إدراج 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف ضامن حصول حديثي الوالدة عىل التطعيم. يف الفلبني، متثل 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B جزءاً من حزمة الرعاية األساسية لحديثي الوالدة التي يغطيها 

التأمني الصحي الوطني الخاص بهم. ويشرتط إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B لكل مولود 

حتى يتسنى للمستشفى اسرتداد تكلفة الوالدة.

وضع املعايري واإلرشادات أو تكييفها دال- 

سوف يتطلب إعطاء جرعة الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B وضع معايري وإرشادات وطنية أو تكييف القائم منها. وهذا 

عادًة ما يتطلب إجراء مسح ملجموعة الوثائق املستخدمة من قبل أخصائيي التوليد ورعاية األمهات لتحديد املواضع 

التي يلزم بشأنها مراجعة إرشادات الرعاية عند الوالدة أو يف الفرتة املبكرة من حياة املولود. وتشمل األمثلة عىل ذلك:

أدلة تقديم الخدمات، والمبادئ التوجيهية القياسية للعالج والمراجع والكتيبات وبروتوكوالت رعاية حديثي   
الوالدة لبرنامج صحة األمهات والمواليد واألطفال والعاملين في مجال التمنيع؛

وسائل أو ملصقات إرشادية تساعد على إتمام العمل في عنابر الوالدة أو أقسام الرعاية بعد الوالدة؛  
قوائم إشرافية )راجع الفصل الثامن(؛  

مواد تدريبية ووسائل إرشادية تساعد على إتمام العمل )راجع الفصل الثامن(.  

D
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مثال البلدان 6:
زيادة حاالت الوالدة يف املرافق الصحيةاً

يف عام 2002، بلغ معدل الوالدة يف املستشفيات يف الصني ٪78، ووصلت التغطية 

بالجرعة املعطاة عند الوالدة يف املوعد املحدد إىل ٪60. وألغراض خفض معدل الوفيات 

بني األمهات واملواليد، والقضاء عىل كزاز األمهات والولدان، وتحقيق التحسن يف تقديم 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، تم وضع حوافز لرفع معدالت 

الوالدة يف املستشفيات، مثل حصول النساء الحوامل عىل إعانات عند الوالدة يف 

املستشفيات. وبحلول عام 2009، بلغ معدل الوالدة يف املستشفيات ٪96، بينام وصلت 

التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة يف الوقت املناسب إىل 91٪.

Cui F وآخــــــرون. تقــــــييم سياسات ومامرســــات الوقايــــة من انتقال فريوس التهـــاب الكبد 

B مـــــن األم إىل الطفل يف الصني: نتائج التقييم األخري للمرشوع الصيني التابع للتحالف العاملي من 

.9S(: 36J–42J(31 :2013 .أجل اللقاحات والتمنيع. اللقاح

الصني

مالحظاتك
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يف حني أن معظم البلدان تقوم بالفعل بإعطاء ثالث جرعات من لقاح التهاب الكبد B يف جداول التمنيع الوطنية 

الخاصة بها، فينبغي أال تشكل إضافة الجرعة املعطاة عند الوالدة من الناحية الفنية إدخاالً للقاح جديد يف حد ذاته، 

وإمنا إطالقاً السرتاتيجية جديدة تهدف إىل تقديم لقاح حايل. ومع ذلك، فإن خصوصية توقيت إعطاء اللقاح ومكانه، 

ومشاركة كادر جديد إلعطاء اللقاح بعد الوالدة مبارشة، تتطلب اتباع اعتبارات التخطيط نفسها الخاصة بإدخال أي لقاح 

جديد. وبشكل عام، تتألف عملية التخطيط إلدخال لقاحات جديدة إىل برنامج التمنيع الوطني من جمع املعلومات، 

واإلجامع عىل االسرتاتيجيات، وترجمة االسرتاتيجيات إىل خطة عمل مفصلة، وأخرياً، دمج الخطط مع الخطط الشاملة 

متعددة السنوات )cMYP( املعنية بالتمنيع ) اإلطار 7(.

تحليل األوضاع ألف: 

نظراً للعديد من الجوانب التي ينفرد بها التمنيع بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، سيستلزم 

وضع االسرتاتيجيات والتخطيط إجراء تحليل لألوضاع فيام يتعلق بإدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب 

الكبد B. عىل سبيل املثال، إذا كانت معظم حاالت الوالدة تحدث يف املرافق الصحية، فينبغي إعطاء األولوية لوضع 

اسرتاتيجيات فعالة فيام يتعلق باالستخدام يف املرافق الصحية. وتحدد قامئة املراجعة يف امللحق 4 عنارص لتحليل الوضع. 

كام ينبغي مراعاة األدلة العاملية بشأن أفضل املامرسات لتحقيق مستوى مرتفع من التغطية بالجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B )امللحق 5(.7 وينبغي أن تتضمن أساليب التحليل مراجعة سياسات التمنيع وسياسات 

برنامج صحة األمهات واملواليد واألطفال واملامرسات والبيانات ذات الصلة، فضالً عن عقد مقابالت مع أصحاب املصلحة.

التنسيق بني الربنامج املوسع للتمنيع وبرنامج صحة األمهات   باء: 
واملواليد واألطفال

سوف يكون التخطيط إلدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B مشابهاً لعمليات إدخال اللقاحات 

الجديدة األخرى. ولكن يف هذه الحالة، سيكون من األهمية مبكان اشرتاك الربنامج املوسع للتمنيع، وبرنامج صحة 

األمهات واملواليد واألطفال يف عملية التخطيط. ومن الرضوري أن يستعد العاملون يف مجال التوليد وأن يضطلعوا 

الفصل السابع

التخطيط

A

B
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باملسؤولية عن إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. ومن املرجح أن يشمل التخطيط املشرتك 

واالستخدام موضوعات مثل تعديل السياسات والتدريب واإلرشاف وتوريد اللقاح.

وتشمل مجاالت التنسيق األخرى تعزيز املبادرات الحالية الخاصة بربنامج صحة األمهات واملواليد واألطفال مثل تتبع 

الحمل، واسرتاتيجيات الوصول إىل الرضع املولودين خارج املرافق الصحية، واسرتاتيجيات الرعاية املاهرة أثناء الوالدة 

وبعدها. وقد تكون هناك فرصة لدمج سلسلة التوريد مع سالسل توريد األدوية األساسية األخرى الخاصة بصحة األمهات 

واملواليد واألطفال، مثل معجالت الوالدة، من أجل توزيعها عىل مرافق الوالدة وأوساط الرعاية بعد الوالدة. وباإلضافة 

إىل ذلك، قد تساعد املعرفة بالهياكل اإلدارية الوطنية ودون الوطنية لخدمات التمنيع وخدمات صحة األمهات واملواليد 

واألطفال يف التوجيه ألفضل سبل تحديد التطعيم ورصد املسؤوليات.

الخطة املفصلة إلدخال اللقاح جيم: 

متثل الخطة املفصلة إلدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B عنرصاً حاسامً يف ضامن اتباع 

اإلجراءات الالزمة يف كل مستوى. وينبغي أن تتضمن هذه الخطة األنشطة، والجداول الزمنية، وامليزانيات، واألشخاص أو 

الجهات املسؤولة. ويعرض اإلطار 8 ملخصاً للمكونات املقرتحة لخطة العمل املفصلة. وعالوة عىل ذلك، تم توفري منوذج 

منظمة الصحة العاملية لخطة إدخال اللقاحات، فضالً عن القامئة املراجعة، وقامئة األنشطة، والجدول الزمني الخاص 

بإدخال اللقاح بشكل عام من خالل شبكة اإلنرتنت.6

ومن املهم أن يتوفر الوقت الكاف لتخطيط وتنفيذ العديد من األنشطة املعنية حتى ال يكون هناك عجلة يف إدخال 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. عىل سبيل املثال، ميكن أن يستغرق وضع املواد وتدريب العاملني 

عىل املستوى القطري عدة أشهر، وسوف يحتاج إىل التخطيط مع وجود مهلة كافية. وباملثل، إذا تطلب نظام سلسلة 

التربيد التوسع أو اإلصالح، فمن الرضوري أن يتم التخطيط مسبقاً وبشكل جيد فيام يتعلق بالوقت الالزم لرشاء املعدات 

الجديدة وتركيبها.

C

الدكتور شني يونغ - سو، املدير اإلقليمي لغرب املحيط الهادئ التابع ملنظمة الصحة العاملية، يخاطب الجمهور 

خالل حدث دعوي يف اليوم العاملي اللتهاب الكبد 2012، الفلبني.
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اإلطار 7:
B سياسة قنينة اللقاح متعددة الجرعات فيام يتعلق بلقاح التهاب الكبد

تحليل األوضاع )الملحق 4(  

دعم السياسات الوطنية للتطعيم بالجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B في   
B الوقت المناسب، واتصالها إذا لزم األمر باألهداف اإلقليمية المتعلقة بمكافحة التهاب الكبد

تستلزم سياسات وإجراءات المرافق الصحية قيام العاملين الصحيين المناسبين بإعطاء الجرعة   
المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B والتصريح لهم بذلك

توفير القطاع الخاص للجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B وتمتعه بحق الوصول   
إلى إمدادات اللقاح

دمج التطعيم بالجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B في رعاية حديثي الوالدة   
سواء فيما يتعلق بحاالت الوالدة في المرافق الصحية أو الوالدات المنزلية

توفر استراتيجيات وصول مبتكرة في المناطق التي تشيع فيها الوالدات المنزلية  

دمج اللقاح األحادي التكافؤ المضاد اللتهاب الكبد B بصورة كاملة في سلسلة توريد اللقاح  

المرافق الصحية، وسلسلة التبريد، وتحديد موضع استراتيجي للقاح في عنابر الوالدة أو أقسام   
الرعاية بعد الوالدة

تدريب جميع العاملين المناسبين في مجال التمنيع وصحة األمهات والمواليد  

اإلشراف والرصد على المستوى الوطني ودون الوطني وعلى مستوى المرافق الصحية في جميع   
البيئات التي تحدث بها حاالت والدة )المرافق الصحية العامة، والمرافق الخاصة، والمجتمعات(

التبليغ بتغطية التمنيع مع بيان جرعات الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B المعطاة خالل 24 ساعة   
بعد الوالدة

احتواء التثقيف والدعوة المجتمعية على رسائل بشأن مزايا الوقاية طويلة األمد التي تمنحها   
B الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد
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اإلطار 8:
مكونات الخطة املفصلة إلدخال اللقاحات

المعلومات األساسية والسياق القطري  

األهداف والغايات واآلثار والتحديات المتوقعة  

االستراتيجيات والسياسات )اختيار منتج اللقاح، استراتيجيات تقديم الخدمة، فرص دمج األنشطة   
في التدخالت الصحية األخرى، إدخال اللقاح على مراحل أو على المستوى القطري(

الموارد والتكاليف والتمويل واالستدامة  

األنشطة والجداول الزمنية للتطبيق  

تنسيق التنفيذ ورصده وتقييمه  —

التخطيط لشراء اللقاح وتوزيعه  —

سلسلة التبريد والخدمات اللوجيستية وإدارة اللقاحات وإدارة النفايات ومأمونية الحقن  —

تحديث استمارات وأنظمة التسجيل والتبليغ  —

التدريب  —

التعبئة واالتصال والدعوة المجتمعية  —

ونظراً لتعدد مكونات الربنامج واملجاالت التقنية املعنية، قد تختار بعض البلدان تشكيل لجان فنية فرعية لهذه املجاالت 

مثل: الدعوة واالتصاالت؛ سلسلة التربيد، الخدمات اللوجيستية، إدارة اللقاحات؛ التدريب واإلرشاف؛ ترصد األحداث 

الضارة التي تعقب التمنيع؛ وما إىل ذلك.

اإلدخال املرحيل مقابل اإلدخال املتزامن للقاح

إن بدء االستخدام عىل املستوى الوطني له مزاياه؛ فالتغطية األوسع نطاقاً سوف تؤدي إىل تأثري أرسع، وسوف تسمح 

بتعزيز لقاح الجرعة املعطاة عند الوالدة عىل املستوى القطري. ومع ذلك، قد تنظر البلدان، يف بعض الظروف، يف اتباع 

نهج مرحيل فيام يتعلق بإدخال اللقاح. عىل سبيل املثال:

يلزم إجراء االستخدام التجريبي لتحديد التحديات البرنامجية واللوجيستية ومعالجتها، مثل قدرة العاملين في   
مجال الرعاية الصحية على التكيف مع استراتيجية تقديم اللقاحات الجديدة؛

تعتبر القدرة على تدريب الموظفين واإلشراف عليهم محدودة، ويمكن للموظفين الوطنيين دعم عدد معين   
فقط من المقاطعات/ المناطق في وقت واحد؛

سوف تطرح عملية إدخال اللقاح تحديات برنامجية ولوجستية في أجزاء معينة من البالد، والتي يجب   
مواجهتها )على سبيل المثال، محدودية قدرات سلسلة التبريد في بعض المناطق(.
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اإلطار 9:
B التكاليف املحتملة املرتبطة بإدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

معدات حقن اللقاح  

االحتياجات اإلضافية فيما يتعلق بسلسلة التبريد والتخزين الجاف  

التوسع في مواقع توزيع اللقاح )أي، مرافق تقديم الخدمات(  

تكاليف التوزيع  

استراتيجيات جديدة لتقديم الخدمات )عنابر الوالدة، أقسام الرعاية بعد الوالدة، الوصول إلى   
الوالدات المنزلية(

شؤون العاملين والتدريب  

توسيع نطاق إدارة النفايات  

وضع استراتيجية لالتصال وإطالق الوسائل والمواد في مجال اإلعالم والتثقيف واالتصال   

المراجعة وطباعة السجالت المنزلية ودفاتر التسجيل واالستمارات  

رصد األحداث الضارة التي تعقب التمنيع واالستجابة لها  

حساب التكاليف دال: 

ينبغي حساب تكاليف األنشطة التي تشملها الخطة لتحديد األموال الالزمة إلدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B. وتوفر منظمة الصحة العاملية أداة للمساعدة يف تقدير التكاليف؛ حساب تكاليف التمنيع ومتويله: 

أداة ودليل للمستخدم حول الخطة الشاملة متعددة السنوات.37 ويلخص اإلطار 9 التكاليف الواجب مراعاتها. وينبغي، 

مبجرد إعداد مسودة خطة العمل املفصلة، إدراج األنشطة والتكاليف يف الخطة القطرية الشاملة متعددة السنوات 

املعنية بالتمنيع.

تعزيز خدمات التمنيع الروتيني وصحة األمهات واملواليد واألطفال هاء: 

يوفر إدخال اسرتاتيجية جديدة للتطعيم فرصاً للرتكيز عىل عنارص محددة فيام يتعلق بخدمات التمنيع الروتيني التي 

تحتاج إىل تحسني. وباإلضافة إىل ذلك، ونظراً للتنسيق الوثيق املطلوب، فإن إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B، عىل وجه التحديد، يوفر فرصاً لتعزيز جوانب برامج صحة األمهات واملواليد واألطفال. ويحدث ذلك 

D

E

املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الخطة الشاملة متعددة السنوات، وأداة ودليل مستخدم حساب التكاليف والتمويل، عىل شبكة اإلنرتنت:  37 
 http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/.
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بشكل أكرث فعالية عند تحديد الفرص املتاحة يف وقت مبكر ودمج األنشطة يف عمليات التخطيط وحساب التكاليف. ويف 

ما ييل عرض لبعض األمثلة عىل فرص تعزيز األنظمة التي ينفرد بها إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب 

.B الكبد

تعزيز التدريب عىل إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B من أجل تحقيق االستفادة من التمنيع 

الروتيني وتحسني جودة الرعاية األساسية لحديثي الوالدة

تتيح معظم عمليات إدخال االسرتاتيجيات الجديدة فرصة إلضافة مفاهيم تنشيطية فيام يتعلق بالتدريبات عىل إدخال 

اللقاح أو لتحسني اإلرشادات واالستامرات – ميكن االطالع عىل املزيد يف الفصل الثامن.

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B باعتبارها محفزاً إضافياً لتقديم الرعاية بعد الوالدة يف وقت مبكر

بصفة أساسية، يف الوالدات املنزلية أو البيئات التي تغادر فيها النساء بعد فرتة وجيزة جداً من الوالدة، ميكن أن يعزز 

التحفيز للحصول عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف الوقت املناسب الطاقة واملوارد املستغلة 

لضامن تقديم الرعاية بعد الوالدة.

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B باعتبارها مدخالً لربنامج التمنيع

باعتباره أحد اللقاحات األوىل التي يتم تقدميها، باإلضافة إىل الجرعة املعطاة عند الوالدة من اللقاح الفموي املضاد لشلل 

األطفال ولقاح عصية كامليت غريان، توفر الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B فرصة لتثقيف األم حول 

مزايا التطعيم خالل زيارات الرعاية السابقة للوالدة أو كجزء من الرعاية املبكرة بعد الوالدة.

حوافز إضافية للحصول عىل التطعيامت يف املواعيد املحددة

إن الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B وحدها لن تقي من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل؛ بل 

ينبغي الحصول عىل 3-2 جرعات روتينية الحقة وينبغي أن تُعطى هذه الجرعات يف الوقت املناسب لتعظيم فعالية 

 B اللقاح. وسوف يساعد التأكيد ملقدمي الرعاية عىل أهمية االلتزام بجدول التمنيع الروتيني الخاص بلقاح التهاب الكبد

عىل التطعيم يف الوقت املناسب باملستضدات األخرى.

تحسني تقديرات الفئة السكانية املستهدفة

سوف توفر الجهود املبذولة لربط أنظمة تتبع الحمل واإلخطار بالوالدة وتسجيل املواليد بسجالت التمنيع مصادر بيانات 

إضافية تسهم يف رسم صورة أكرث دقة للفئة السكانية املستهدفة يف منطقة الخدمة الطبية. ويتسم هذا األمر بأهميته يف 

تخطيط تقديم الخدمات وتقييمها، وكذلك يف حساب املؤرشات الصحية القامئة عىل السكان. كام يسهم تحسني املعرفة 

باملواليد األحياء يف تخطيط الخدمات ورصدها عرب مجموعة الربامج املعنية بحديثي الوالدة ورعاية الطفل.

تحسني سلسلة التوريد والتوزيع

ميكن أن يفيد تحديث أنظمة سلسلة التوريد والتوزيع والتخزين أو توسيع نطاقها لتوفري لقاح التهاب الكبد B يف نقطة 

تقديم الخدمة فيام يتعلق بتوفري األدوية األساسية الخاصة بصحة األمهات واملواليد واألطفال، مثل معجالت الوالدة، إذا 

ما تم دمج سالسل التوريد.
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مالحظاتك
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من يلزم تدريبه؟ ألف: 

لن يكون لقاح التهاب الكبد B جديداً بالنسبة ملعظم برامج التمنيع؛ ومع ذلك، تنفرد الجرعة املعطاة عند الوالدة 

بالعديد من الخصائص الربنامجية، مام يستلزم تدريب العاملني يف مجال التمنيع )مديري التمنيع وسلسلة التربيد ومراكز 

تنسيق اإلمدادات، ومديري البيانات(، والعاملني الصحيني )يف مجال الرعاية أثناء الوالدة وبعدها( واملرشفني. ومن 

الناحية املثىل، ينبغي أن يتم التدريب يف كل من القطاعني العام والخاص.

وهناك فارق هام البد من مراعاته فيام يتعلق بالتدريب عىل إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد 

B، وهو أن اسرتاتيجية التطعيم من املحتمل أن تشمل كوادر جديدة من موظفي تقديم الخدمات الذين قد ال يتمتعون 

بالخربة يف برامج التمنيع. وقد يكون لدى البعض منهم خربة يف توفري الجرعة املعطاة عند الوالدة من اللقاح الفموي 

املضاد لشلل األطفال أو لقاح عصية كامليت غريان. ومع ذلك، ال يعد توقيت إعطاء هذه اللقاحات حرجاً كام هو الحال 

بالنسبة للجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، وبالتايل يتم إحالة حديثي الوالدة يف أغلب األحيان إىل 

عيادة التمنيع للحصول عىل هذه التطعيامت.

موضوعات التدريب واملوارد باء: 

ينبغي بصفة عامة أن يغطي التدريب عىل إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B نفس 

املوضوعات الواردة يف هذه الوثيقة، مع الرتكيز عىل السامت التي تنفرد بها الجرعة املعطاة عند الوالدة عىل النحو املبني 

 B أعاله. وتشري تجارب بعض البلدان إىل ارتفاع مستوى التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

عندما يكون العاملون الصحيون أكرث دارية باألساس العلمي لتوقيت الـ 24 ساعة الالزم لوقف انتقال الفريوسفي الفرتة 

املحيطة بالوالدة.  ويعرض اإلطار 10 املوضوعات واألسس واالعتبارات املقرتحة إلضافة لقاح جديد إىل برنامج التمنيع 

الوطني6، وملحة عامة عن االعتبارات التدريبية الخاصة بإدخال أي لقاح جديد.

وسوف تتنوع موضوعات التدريب عىل إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B ومجاالت تركيزه 

وفقاً للسياسات الوطنية ومامرسات العاملني يف مجال الرعاية الصحية. عىل سبيل املثال، قد يكون لدى بعض العاملني 

يف مجال التوليد خربة يف توفري الحقن الروتينية لحديثي الوالدة )مثل حقن فيتامني “ك” عند الوالدة(، وقد يتمتع 

الفصل الثامن

التدريب واإلرشاف

A

B

Downing SG وآخرون. عوائق تقديم الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B: دراسة تشمل خمس مستشفيات يف بابوا غينيا الجديدة عام 2007.   38
مجلة بابوا وغينيا الجديدة الطبية. 2008؛ 51)2-1(:55-47.
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العاملون يف مجال التوليد يف املناطق الريفية بالخربة يف مامرسات التمنيع حيث قد يكون التمنيع يف مرحلة الطفولة أحد 

مسؤولياتهم بالفعل.

ويعترب أيضاً التدريب عىل إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B فرصة إلدراج دورات تدريبية 

مجددة للمعلومات للعاملني الصحيني واملرشفني فيام يتعلق بالجوانب الرئيسية األخرى لربنامج التمنيع، السيام يف 

املناطق التي أشارت فيها تقييامت الربامج السابقة إىل وجود أوجه قصور. وتشمل املوضوعات املقرتحة املجددة 

للمعلومات مجاالت مثل: التنبؤ بإمدادات اللقاح وطلبه؛ إدارة سلسلة التربيد )مبا يف ذلك سياسة القنينات متعددة 

الجرعات وقراءة مؤرش رصد قنينة اللقاح(؛ املامرسات اآلمنة للحقن والتخلص من النفايات؛ وترصد األحداث الضارة 

التي تعقب التمنيع والتبليغ بها؛ جمع البيانات وتحليلها )مبا يف ذلك تقدير القواسم لحساب معدالت التغطية وتقدير 

اإلطار 10:
املوضوعات املقرتحة لتدريب العاملني يف مجال الرعاية الصحية عىل إعطاء الجرعة 

B املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

فيروس التهاب الكبد B وعواقبه  
طرق انتقال فيروس التهاب الكبد B )مع التركيز على انتقال الفيروس في الفترة المحيطة   

بالوالدة( وخطر العدوى

تركيبة اللقاح المضاد اللتهاب الكبد B ومأمونيته وفاعليته وآثاره الجانبية  
أسباب إضافة الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B إلى جداول التمنيع الوطنية   

وكيفية القيام بذلك

أهمية إعطاء الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B في أقرب وقت ممكن بعد   
الوالدة للوقاية من انتقال فيروس التهاب الكبد B في الفترة المحيطة بالوالدة

جدول التمنيع المنقح، الذي يشدد على أهمية استكمال سلسلة التطعيم باللقاح المضاد اللتهاب   
الكبد B من أجل توفير وقاية طويلة األمد

كيفية استغالل إضافة الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B في تعزيز خدمات   
التمنيع الوطنية وخدمات الرعاية بعد الوالدة

كيفية التعامل مع اللقاح، بما في ذلك متطلبات سلسلة التبريد  
كيفية إعطاء اللقاح وممارسات الحقن اآلمنة  

حفظ السجالت والتبليغ بجرعات الوالدة باستخدام االستمارات الجديدة  
تثقيف الوالدين وكيفية الرد على األسئلة المتعلقة باللقاح  

 B أساليب رصد وتقييم أثر التمنيع المضادة اللتهاب الكبد  
الربط بين الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B والحاجة إلى الرعاية الماهرة   

عند الوالدة وتقديم الرعاية األساسية المبكرة لحديثي الوالدة في الوقت المناسب
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معدالت الترسب(. وقد ميثل التدريب أيضاً، خاصًة إذا تم تنسيقه مع برامج صحة األمهات واملواليد واألطفال، فرصة 

لدمج الجوانب األخرى املتعلقة بالرعاية األساسية لحديثي الوالدة، السيام التدخالت الالزمة إلنقاذ األرواح فور الوالدة 

وخالل الـ 24 ساعة األوىل من الحياة.

وعند إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B حديثاً يف بلد معني، فمن املرجح أن يتم توفري املوارد 

)مبا يف ذلك دليل الدورة التدريبية ودليل املدرب ومخطط الدروس وأدلة املشاركني( بشكل خاص لها. كام سيكون من 

املهم دراسة جميع مواد التدريب األخرى املتعلقة بالتمنيع وصحة األمهات واملواليد واألطفال، مبا يف ذلك أدلة العالج 

القياسية أو إجراءات التشغيل القياسية، لضامن إدراج الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B بوصفها 

عنرصاً قياسياً يف التمنيع الروتيني والرعاية املقدمة عند الوالدة و/ أو بعدها.

تخطيط التدريب الخاص بك جيم: 

تتلخص املبادئ العامة لتخطيط التدريب يف اإلطار 11. وفيام يتصل تحديداً بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B، سوف يتطلب تخطيط التدريب التنسيق مع برنامج صحة األمهات واملواليد واألطفال للتحقق من 

إدراج العاملني يف مجال التوليد ورعاية ما بعد الوالدة. كام سيكون من املهم استكشاف الفرص إلدراج التدريب عىل 

إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B ضمن التدريب املستمر يف مجال صحة األمهات واملواليد 

واألطفال، سواء يف برامج ما قبل الخدمة أو برامج الخدمة.

اإلطار 11:
التدريب عىل إدخال لقاح جديد – اعتبارات التخطيط

ينبغي تقييم معارف العاملين الصحيين ومهاراتهم لتوجيه محتوى التدريب  

ينبغي أن يراعي جدول التدريب وتوقيته تقليص فرص تعطيل الخدمة الصحية  

ينبغي أن يتم التدريب قبل إعطاء جرعة الوالدة بفترة وجيزة، وإذا مر الكثير من الوقت، سوف   
تفقد المهارات والمعارف دون أن تطبق

ينبغي رصد جودة التدريب على كافة المستويات  

باإلضافة إلى التدريب الخاص بالجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B، ينبغي   
إضافة المعلومات للمواد التدريبية ومناهج الطلبة في المجال الطبي ومجال التمريض والقبالة

C
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مثال البلدان 7:
تدريب العاملني الصحيني ألغراض إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B بشكل فعال

يف عام 2005، قامت السنغال بطرح اللقاح املضاد اللتهاب الكبد B )كمكون من 

مكونات لقاح خاميس التكافؤ( ضمن جدول التمنيع الروتيني عند 6 و10 و14 أسبوعاً 

من العمر. وتعتزم السنغال إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد 

B يف كانون الثاين/ يناير 2016، وستقوم بتدريب أكرث من 2000 عامل صحي من 

كل من الربنامج املوسع للتمنيع وبرنامج صحة األمهات واملواليد واألطفال )األطباء 

والقابالت واملمرضات(. ومن أجل اإلعداد للتدريب، تم عقد حلقة عمل ملدة أسبوع 

تشمل 20 موظفاً وطنياً من الربنامج املوسع للتمنيع وبرنامج صحة األمهات واملواليد 

واألطفال، وخرباء التمنيع والتدريب )منظمة الصحة العاملية والوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية(. وكان الغرض الرئييس من هذه الحلقة العملية هو تطوير مواد االتصال، 

وتنقيح أدوات الرصد والتبليغ، ووضع برنامج تدريبي خاص بإدخال الجرعة املعطاة 

عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. واقرتحت حلقة عمل الربنامج التدريبي التايل 

لتدريب العاملني الصحيني.

املحتوى التعليمي: يتضمن الربنامج التدريبي مثاين مناذج:

العدوى بفريوس التهاب الكبد B وأهمية الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة   .1

B اللتهاب الكبد

خواص لقاح التهاب الكبد B ورشوط تخزينه  .2

B أهلية الحصول عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد  .3

B اسرتاتيجية التمنيع بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد  .4

إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف غضون 24 ساعة  .5

إدارة بيانات التمنيع  .6

اإلخطار باألحداث الضارة التي تعقب التمنيع ومعالجة الحاالت  .7

التواصل مع العاملني الصحيني واملجتمعيني بشأن الجرعة املعطاة عند الوالدة   .8

B املضادة اللتهاب الكبد

املواد التدريبية: حزمة تدريبية مكونة من دليل التدريب، ومجموعة رشائح عرض 

إلكرتونية، ودراسة حالة، اختبارات ما قبل التدريب وبعده، ووسائل مبسطة لرشح 

الوظيفة، ومذكرة إعالمية.

التدريب التسلسيل: تم استخدام نهج لتدريب املدربني يك يتسنى مترير املعرفة إىل 

جميع مستويات النظام الصحي. وسوف يساعد ذلك عىل إنشاء مجموعة من املدربني 

عىل املستوى اإلقليمي )14 إقليامً( ومستوى املناطق )76 منطقة( قبل إدخال الجرعة 

املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف السنغال. ومن ثم، سوف يقوم 

املدربون يف املناطق بتدريب العاملني الصحيني يف 1300 مركز صحي. وباإلضافة إىل 

التدريب التسلسيل، سيتم توفري اإلرشاف الداعم لدعم العاملني الصحيني.

السنغال
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تدريب الصف األول من العاملني يف مجال الرعاية الصحية والقابالت لتوضيح أنه باإلضافة إىل جرعة الوالدة، ينبغي 

.B الحصول عىل 3 جرعات إجاملية لتوفري الحامية الكاملة من اإلصابة بالتهاب الكبد
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اإلطار 12:
املجاالت املحتمل فحصها خالل الزيارات اإلرشافية

نعم     ال

هل يتمتع العاملون في مجال التوليد بالمعرفة الكافية فيما يتعلق بإعطاء الجرعة المعطاة     
عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B )توقيت التطعيم والموانع وموضع التطعيم(؟

هل تتوفر الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B بسهولة )وجود ثالجة     
قريبة أو صندوق تبريد في عنابر الوالدة أو أقسام الرعاية بعد الوالدة(؟

هل يتم رصد درجة الحرارة لتكون في النطاق المناسب؟    
هل يعرف العاملون كيفية إجراء اختبار الرج للكشف عن التجميد؟    

هل هناك نظام مطبق إلدارة المخزون لتجنب نفاد المخزون؟    
هل تم تنقيح جميع استمارات التسجيل والتبليغ وإتاحتها؟    

هل يتم تسجيل تاريخ الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B في السجل     
المنزلي )بطاقة التطعيم( من أجل اطالع مقدم الرعاية عليها وفي السجل؟

هل يتم تسجيل الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B التي تم إعطاؤها     
في الوقت المناسب )أي، خالل 24 ساعة بعد الوالدة( واإلبالغ عنها؟

هي تتلقي األم المعلومات األساسية )الغرض من لقاح التهاب الكبد B، واآلثار الجانبية     
المحتملة، ومتى وأين تصطحب طفلها لتلقي الجرعات الالحقة(؟

هل يتوفر مخطط رصد شهري للجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B في     
المرافق الصحية؟

هل يصل مستوى التغطية بالتطعيم إلى الهدف المحدد لمنطقة التجميع؟    
هل يجري، إن أمكن، تتبع نسبة المواليد الذين يحصلون على الجرعة المعطاة عند الوالدة     

المضادة اللتهاب الكبد B وفقاً لمكان الوالدة )المرافق الصحية مقابل المنازل(؟

هل يتم تعظيم فرص تطعيم المواليد الذين يولدون في المنزل )كأن يحضر أخصائي التوليد     
الماهر اللقاح في حاالت الوالدة المنزلية، ويتم توفير الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة 

اللتهاب الكبد B من خالل زيارات الرعاية بعد الوالدة(؟
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اإلرشاف دال: 

يشكل اإلرشاف الداعم عنرصاً رضورياً يف برامج التمنيع الناجحة؛ وتتوفر العديد من املوارد، مبا يف ذلك تدريب املديرين 

من املستوى املتوسط، الوحدة 4 39  واسرتاتيجية الوصول لجميع املناطق.40 ويؤكد اإلرشاف الداعم بشكل عام عىل فكرة 

اإلرشاد، والتدريب أثناء العمل، واالشرتاك يف حل املشكالت. وعالوة عىل ذلك، فإنه يوفر فرصة الكتساب نظرة ثاقبة 

بشأن حالة املعرفة بإدخال لقاح جديد وتطبيقه. وكأي تغيري يجري يف اسرتاتيجية التطعيم، يلزم توفر اإلرشاف املكثف 

لضامن االستخدام عىل النحو املخطط له.

وعند إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B للمرة األوىل، فمن الرضوري التخطيط لإلرشاف 

عىل العاملني، يف عنابر الوالدة أو أقسام الرعاية بعد الوالدة، والذين قد يكونون مسؤولني عن إعطاء الجرعة املعطاة 

عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B؛ ويشمل ذلك العاملني يف املرافق الصحية واألفراد الذين يدعمون حاالت الوالدة 

املنزلية.

وهناك العديد من املامرسات التي قد تكون غري مألوفة بالنسبة لهم، مثل:

التعامل مع المنتجات التي تتطلب سلسلة تبريد، وقراءة مؤشر رصد القنينة؛  

إعطاء الحقن لحديثي الوالدة؛  

تثقيف األمهات حول أهمية الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B وتلقي اللقاحات   
اإلضافية؛

توفير وثائق التطعيم لألم وبرنامج التمنيع.  

وسوف يتطلب إدخال مواقع جديدة للتطعيم )مثل بيئات الوالدة( موارد إضافية يك تسمح بالتوسع يف الجداول 

اإلرشافية لربنامج التمنيع، وتعديل األدوات اإلرشافية لتشمل التطعيم املضاد اللتهاب الكبد B )اإلطار 12(. وتتوفر القامئة 

التفقدية الشاملة لإلرشاف الداعم فيام يتعلق بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف املرافق الصحية 

بامللحق 6.

وقد تتمتع بعض البلدان بفرص لدمج اإلرشاف عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف سائر 

منصات اإلرشاف القامئة، مثل الزيارات اإلرشافية الخاصة بصحة األم، أو إدراج عنرص الجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B كجزء من اعتامد املستشفيات الوطنية، أو من خالل الربامج مثل مبادرة املستشفيات الصديقة 

للرضع.41 عىل سبيل املثال، يف الفلبني، تشمل الزيارات الدورية الخاصة باعتامد املستشفيات استعراض الجرعة املعطاة 

.B عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

C

،)WHO/IVB/08.04 تدريب املديرين من املستوى املتوسط، الوحدة 4: اإلرشاف الداعم. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2008 )كود الوثيقة  39 
.)/http://www.who.int/immunization/documents/mlm/en(

 )WHO/IVB/09.11 التخطيط الجزيئ لتقديم خدمات التمنيع باستخدام اسرتاتيجية الوصول لجميع املناطق. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2009 )كود الوثيقة  40 
.)http://www.who.int/immunization/documents/RED-strategy-document.pdf(

منظمة الصحة العاملية، اليونيسيف. مبادرة املستشفيات الصديقة للرضع، منقحة يف عام 2009  41 
.)/http://www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en(
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مثل اللقاحات األخرى يف الربنامج املوسع للتمنيع، يجب رصد التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب 

الكبد B واإلبالغ عنها عىل جميع املستويات اإلدارية )أي، عىل مستوى املناطق واملقاطعات واملستوى الوطني(، واتخاذ 

اإلجراءات الربنامجية املناسبة عندما ينخفض مستوى التغطية عام هو متوقع. وعىل العكس من املستضدات األخرى، 

يتم إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B خارج النطاق التقليدي للربنامج املوسع للتمنيع. لذلك، 

يجب وضع آليات تسمح بإجراء الرصد من جانب برنامج صحة األمهات واملواليد واألطفال والربنامج املوسع للتمنيع. 

وينفرد رصد الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B بجوانب أخرى، وتشمل:)1( القاسم الالزم لحساب 

التغطية هو عدد الوالدات الحية بدالً من عدد املواليد الباقني عىل قيد الحياة؛ )2( املستضد الوحيد الذي يحتوي مؤرش 

التغطية الخاص به عىل مكون زمني، يُعرف بأنه يف غضون 24 ساعة بعد الوالدة.

تتضمن التعريفات الشائعة االستخدام ما ييل:
التغطية بالجرعة المعطاة عند الوالدة في الوقت المناسب: نسبة المواليد األحياء الذين يحصلون على   

الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B في غضون 24 ساعة بعد الوالدة. وتفي جميع 
الجرعات التي تُعطى في اليوم صفر أو 1 من الحياة بهذا التعريف )أي تاريخ الوالدة واليوم التالي للوالدة(. 

 42.B ويعتبر هذا المعيار هو المعيار العالمي لرصد الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد

مجموع التغطية بجرعة الوالدة: نسبة المواليد األحياء الذين يحصلون على الجرعة المعطاة عند الوالدة   
المضادة اللتهاب الكبد B، ويعرفون بالمواليد الذين يتم تطعيمهم في أي وقت حتى موعد الجرعة األولى، 

أو وفقاً لإلرشادات القطرية في الفئة العمرية األكبر.

التغطية بالجرعة المعطاة عند الوالدة في المرفق الصحي: نسبة المواليد األحياء في المرفق الصحي، الذين   
يحصلون على الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B. ويمكن تتبع ذلك بشكل منفصل 

إذا كانت هناك مستهدفات تغطية مختلفة لحاالت الوالدة في المرافق الصحية، السيما فيما يتعلق بإعطاء 
الجرعة المعطاة عند الوالدة في الوقت المناسب.

التغطية بالجرعة المعطاة عند الوالدة في المنزل: نسبة المواليد األحياء في المنازل، الذين يحصلون على   
.B الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد

.B يحدد هذا القسم أساليب رصد وتقييم برنامج التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

الفصل التاسع

 رصد التغطية باللقاح وأثره واألحداث 
الضارة التي تعقب التمنيع

منظمة الصحة العاملية/ اليونيسيف. عملية التبليغ املشرتكة   42 
.)http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/reporting/en(
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تسجيل التغطية واإلبالغ عنها ورصدها ألف: 

ينبغي تهيئة أدوات التسجيل الرئيسية43 املستخدمة لألنشطة ذات الصلة بالتمنيع لتشمل التطعيم بالجرعة املعطاة 

عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. وينبغي تعديل صياغة سجالت التمنيع إلدراج عمود مخصص إلدخال تاريخ إعطاء 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. وإذا كانت البلد تستخدم سجالت إلكرتونية للتسجيل، أو قواعد 

بيانات إلكرتونية أو عىل شبكة اإلنرتنت ألغراض التبليغ، سيكون من الرضوري تحديثها لتعكس حاالت التطعيم بجرعة 

الوالدة. وعىل نحو مثايل، ينبغي دمج ذلك مع أي عمليات أخرى مخطط لها إلدخال لقاحات جديدة بحيث تتضمن 

عمليات التنقيح جميع املستضدات الجديدة املزمع إدخالها.

وينبغي تسجيل التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة واإلبالغ بصورة منفصلة عن جرعات الوالدة التي تم إعطاؤها 

يف الوقت املناسب )خالل 24 ساعة( وجرعات الوالدة التي تم إعطاؤها بعد 24 ساعة ولكن قبل التطعيم املقرر التايل 

بلقاح التهاب الكبد B. ويف املناطق التي ترتفع فيها نسبة الوالدات املنزلية، قد يكون من املفيد، ألسباب برنامجية، 

رصد التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة بشكل منفصل فيام يتعلق بالوالدات التي تتم يف املرافق الصحية والوالدات 

املنزلية.

A

ملزيد من املعلومات بشأن رصد التمنيع، انظر تدريب املديرين من املستوى املتوسط، الوحدة  43 
،)WHO / IVB / 08.05 5: رصد نظام التمنيع. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2008 )كود الوثيقة 
 .)http://www.who.int/immunization/documents/mlm/en( والتمنيع من الناحية العملية، 

)http://www.who.int/immunization/documents/training/en(. الوحدة 6: الرصد والرتصد. جنيف، منظمة الصحة العاملية
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وفيام ييل تفاصيل حول األدوات واالستامرات املشرتكة املستخدمة.

السجالت املنزلية )بطاقات التطعيم، والسجالت الخاصة بصحة الطفل، وغريها(44

 يساعد السجل املنزيل يف توثيق تاريخ متنيع الطفل وحالته. وينبغي تهيئة هذا السجل ليشمل الجرعة املعطاة عند 

 B وينبغي إدخال تاريخ إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد .B الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

وإعادة البطاقة إىل األب أو األم. ويعطي الشكل 4 مثاالً عىل سجل منزيل يتضمن كل من تاريخ الوالدة وتاريخ إعطاء 

.B الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

وينبغي وضع آلية لتوفري سجل يشمل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف البيئات غري التقليدية 

للربنامج املوسع للتمنيع. وأسهل طريقة للقيام بذلك هي دمج السجل املنزيل للربنامج املوسع للتمنيع يف هذه البيئات 

غري التقليدية )مثل املرافق الصحية املعنية بالوالدة والعيادات الخاصة وجهات الوصول لتقديم الرعاية بعد الوالدة( 

بحيث يتسنى إعطاؤها لآلباء أو األمهات عند تعاطي الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B )مثال البلدان 

7(. وإذا تعذر القيام بذلك، ميكن إنشاء سجل دائم منفصل وتقدميه لألرسة؛ ومن ثم ينبغي نقل تاريخ إعطاء الجرعة 

املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B إىل السجل املنزيل الخاص بالربنامج املوسع للتمنيع يف أول زيارة للربنامج. 
يوفر اإلطار 13 إرشادات بشأن املامرسات الجيدة. 45

الشكل 4:
B السجالت املنزلية التي تشمل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

ويوضح سجل التمنيع هذا من فيجي جدول التطعيم بلقاح التهاب الكبد B املكون من 4 جرعات )الجرعة املعطاة عند الوالدة + 3 

جرعات ضمن اللقاح الخاميس التكافؤ(. كام يعرض السجل مؤرشاً يدل عىل إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد 

B "يف الوقت املناسب": ينبغي أن يكون توقيت وتاريخ جرعة لقاح التهاب الكبد B املعطى عند "الوالدة" يف نفس اليوم أو اليوم التايل 

"لتاريخ الوالدة" املدون عىل البطاقة.

تتوفر السجالت املنزلية يف مناذج مختلفة تتطور باستمرار، وقد تختلف املصطلحات اختالفاً كبرياً بني البلدان )مثل كتب املواليد األصحاء، وبطاقات التمنيع،   44
والجوازات الصحية لألطفال، وما إىل ذلك(.

)WHO/IVB/15.05 الدليل العميل لتصميم السجالت املنزلية واستخدامها والرتويج لها يف برامج التمنيع. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2015 )كود الوثيقة  45 
. )http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/175905/2/WHO_IVB_15.05_eng.pdf(
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السجالت اإلحصائية

يتمثل الغرض من السجل اإلحصايئ يف تتبع عدد الجرعات التي يتم إعطاؤها خالل دورة التمنيع؛ ويتم دمج هذه 

البيانات يف تقارير شهرية )يتناولها القسم أدناه(. وحيث إنه ينبغي توفري الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب 

الكبد B مبجرد حدوث الوالدة، وليس يف دورات التمنيع الجامعية، تعمل السجالت اإلحصائية عىل توفري إحصاء رسيع 

لعدد الجرعات التي تم إعطاؤها عىل مدى فرتة زمنية معينة. ويتوفر مثال عىل السجل اإلحصايئ يف امللحق 7.

وينبغي استخدام السجالت اإلحصائية لتسجيل كافة التطعيامت بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد 

B. فينبغي تسجيل الطفل الذي يتم تطعيمه يف املرفق الصحي يف سجل التمنيع والدفرت/ السجل اإلحصايئ. ومع ذلك، 

بالنسبة للجرعات التي يتم إعطاؤها يف املنزل والجرعات التي يتم إعطاؤها يف البيئات غري التقليدية األخرى للربنامج  

املوسع للتمنيع، ينبغي وضع آلية إلحصاء هذه الجرعات. عىل سبيل املثال، ميكن للقابلة التي توفر اللقاح يف منزل 

املولود اصطحاب السجل اإلحصايئ معها )قد يتطلب ذلك سجل إحصايئ منفصل لكل طفل(، أو ميكنها توثيق الجرعة 

املعطاة يف السجل اإلحصايئ املحتفظ به يف عيادة الربنامج املوسع للتمنيع أو املرفق الصحي.

وينبغي أن تسجل السجالت اإلحصائية ما إذا كانت الجرعة قد أعطيت خالل 24 ساعة أو بعد 24 ساعة من الوالدة. 

وعىل الرغم من أن املؤرش الرئييس للتغطية يتمثل يف الجرعة املعطاة عند الوالدة التي تعطى يف الوقت املناسب، فمن 

املهم تطعيم جميع األطفال، حتى بعد مرور 24 ساعة من الوالدة، حيث يظل اللقاح فعاالً بعض اليشء. ويلزم تتبع 

الجرعات التي تعطى بعد 24 ساعة من الوالدة ألغراض إدارة اإلمدادات، كام أن ذلك سوف يذكّر العاملني الصحيني 

بالتطعيم حتى وإن حرض الطفل يف وقت متأخر بعد الـ 24 ساعة من الوالدة.

ومن املفيد، ألغراض توفري املعلومات من أجل تحسني التغطية، أن يتم رصد التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B وفقاً ملكان الوالدة، حيث ينبغي أن يكون مستوى التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B مرتفعاً عىل الصعيد العاملي بني حديثي الوالدة الذين يولدون يف املرافق الصحية. ولرصد ذلك، 

ميكن تعديل السجالت اإلحصائية والتقارير الشهرية لتشمل أعمدة توضح إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة تبعاً ملكان 

الوالدة. انظر امللحق 8 لالطالع عىل مثال حول كيفية تعديل سجل إحصايئ إلدراج معلومات عن مكان الوالدة.

ومن املجدي بالنسبة للمرشفني أن يقضوا الوقت يف استعراض السجالت اإلحصائية مع العاملني، لتحسني جودة التبليغ.

سجالت التمنيع

يف حني أن السجالت اإلحصائية تسجل الجرعات التي تعطى يف كل دورة متنيع، يدون سجل التمنيع الجرعات التي 

تعطى لكل فرد لضامن حصولهم عىل جميع اللقاحات، ويسمح للعاملني الصحيني بتتبع املتخلفني عن التطعيم. وينبغي 

تنقيح السجل ليشمل عمود مخصص لتوثيق تاريخ إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، وكذلك 

تاريخ والدة الطفل. راجع وثيقة منظمة الصحة العاملية بعنوان “التمنيع من الناحية العملية”43 بشأن إدراج املزيد من 

املعلومات يف السجل وكيفية استخدام السجل يف الزيارات الالحقة لألم والرضيع.

ويعد استعراض سجل املواليد وسجل التمنيع أسبوعياً من املامرسات الجيدة لتحقيق أكرب قدر من التطعيم بالجرعة 

املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. وإذا ما أغفل سجل التمنيع أحد حديثي الوالدة، ينبغي نسخ اسمه 

واملعلومات ذات الصلة به يف السجل. ومن ثم، ينبغي البحث عن هؤالء األطفال حديثي الوالدة الذين مل يحصلوا عىل 

التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B وباللقاحات األخرى التي تستلزم سياسة التمنيع املحلية 

إعطاءها عند الوالدة.
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مثال البلدان 8:
بدء توفري السجالت املنزلية يف وقت مبكر ً

يف ناميبيا، يتم توفري الجواز الصحي للطفل يف أقرب وقت ممكن بعد الوالدة، والذي 

ال يوثق فقط تاريخ التطعيم الخاص بالطفل، ولكن أيضاً مجموعة كاملة من املؤرشات 

الصحية ومؤرشات النمو والتطور. وتعطى هذه البطاقات الصفراء لألمهات فور مغادرة 

أقسام رعاية األمهات، ويلزم تقدميها ملكتب الشؤون الداخلية لتسجيل والدة الطفل 

وإصدار شهادة امليالد. ويف املستشفيات الكربى، قد يقع مكتب الشؤون الداخلية 

بالفعل داخل املستشفى، ويعمل عىل تيسري عملية التسجيل بأكملها. إن ربط تسجيل 

املواليد بالسجالت املنزلية ال يعزز فقط أهمية الجواز الصحي للطفل باعتباره سجالً 

صحياً رئيسياً للطفل، ولكن يضمن أيضاً عدم مغادرة األطفال حديثي الوالدة قبل 

حصولهم عىل التطعيم.

ناميبيا

ميكن أن يساعد بدء توفري السجالت املنزلية يف وقت مبكر يف 

ضامن عدم مغادرة حديثي الوالدة قبل حصولهم عىل التطعيم.
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سجالت املواليد

تُستخدم سجالت املواليد من ِقبَل املرافق الصحية لتوثيق بيانات األم والطفل، مبا يف ذلك االسم، وتاريخ وتوقيت الوالدة، 

والوزن عند الوالدة، ومحل اإلقامة، وأية مضاعفات. وتسمى هذه السجالت أحياناً باسم سجالت الوالدة، ويتم االحتفاظ 

بها عادًة يف عنابر الوالدة يف املرافق الصحية التي تقدم الرعاية أثناء الوالدة. ويف أغلب األحيان، ال يتم إدراج اللقاحات 

املعطاة عند الوالدة يف سجل املواليد. وتتمثل أحد الخيارات املتاحة لرصد التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B باملرافق الصحية يف تخصيص عمود لتسجيل تاريخ إعطاء جرعة الوالدة؛ مام يساعد عىل ترسيخ 

التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B كمكون روتيني من مكونات الرعاية أثناء الوالدة. ومثة 

خيار آخر وهو إنشاء سجل منفصل للجرعة املعطاة عند الوالدة يدرج فيه اسم الطفل، وتاريخ امليالد، وتاريخ الحصول 

عىل التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. وميكن أيضاً أن متتد هذه املامرسة لتشمل لقاحات 

أخرى تستلزم سياسة التمنيع املحلية إعطاءها عند الوالدة.

اإلطار 13:
معلومات حول السجالت املنزلية

أسباب إنشاء السجالت المنزلية

تتبع التطعيمات التي حصل عليها الطفل  
تذكير الوالدين بتاريخ التطعيم التالي  

مساعدة العاملين الصحيين في تحديد الخدمات التي تناسب احتياجات الطفل  

المعلومات التي يجب إخبار الوالدين بها

ينبغي إحضار السجل في كل زيارة للمرفق الصحي، حتى وإن لم يأت الطفل للحصول على   
خدمات التطعيم

كيفية االحتفاظ بالبطاقة

يجب االحتفاظ بها في حالة جيدة  
يجب وضعها في مكان جاف  

اطلب االطالع على السجل المنزلي لكل من األمهات واألطفال في كل مرة يزورون فيها المرفق الصحي أو 
دورة الخدمات الصحية. وتحقق من أهليتهم للحصول على أي من اللقاحات أو غيرها من خدمات صحة 

الطفل.

ال تفوت أي فرصة لتقديم التطعيم!
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مخططات رصد التغطية

مخطط رصد التغطية هو أداة برصية بسيطة وفعالة لرصد التقدم نحو تحقيق مستهدفات التغطية بالتمنيع يف منطقة 

الخدمة الطبية. وينبغي تهيئة مخططات رصد التغطية لرصد جرعات الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B التي تعطى يف 

الوقت املناسب، وميكن أن تشمل تتبع إجاميل عدد جرعات الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B )انظر الشكل 5(.

التقارير الشهرية املتكاملة

جرت العادة عىل أن يتم تجميع بيانات التمنيع عىل كل مستوى يف تقرير شهري. وعند إضافة الجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B إىل جدول التمنيع، ينبغي أيضاً تهيئة التقرير الشهري ليشمل الجرعات التي تعطىخالل 

24 ساعة أو أقل وتلك التي تعطى بعد 24 ساعة من الوالدة.

وينبغي تقديم التقارير الشهرية من جانب كافة املرافق الصحية التي توفر الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب 

الكبد B )حتى وإن كان هذا هو اللقاح الوحيد الذي تقوم بإعطائه(. وسوف تتبع املرافق التابعة للربنامج املوسع 

للتمنيع هيكل التبليغ املعتاد الخاص بها. وسيكون من الرضوري دمج البيئات غري التقليدية للربنامج املوسع للتمنيع يف 

الهيكل الحايل.

:B وينبغي أن يحتوي التقرير الشهري عىل العنارص التالية فيام يتعلق بالجرعة املعطاة عند الوالدة ضد التهاب الكبد

عدد جرعات الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B التي تعطى خالل الشهر )الجرعات المعطاة خالل 24 ساعة   
أو أكثر بعد الوالدة( وعدد المواليد األحياء؛

المخزون الوارد والمستخدم، بما في ذلك اللقاحات ومعدات الحقن؛  
عدد األحداث الضارة التي تعقب التمنيع التي تم تحديدها.  

ولالطالع عىل مثال للتقرير الشهري املتكامل الذي تم تهيئته ليشمل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد 

B، انظر امللحق 9.

   Cumulative number of  
births each month

   Cumulative number of 
births  with TOTAL  
HepB-BD )timely + late(

   Cumulative number of 
births with TIMELY  
HepB-BD

Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec
0

200

400

600

800

1000

1200

Number of newborns 
who did not receive 
HepB-BD at any time

Number of newborns 
who received a timely 
HepB-BD

Number of newborns 
who received HepB-BD 
but it was late

N
um

be
r 

of
 b

ir
th

s

الشكل 5:
مخطط الرصد الشهري لتتبع كل من جرعات الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B املعطاة يف الوقت 

املناسب وإجاميل جرعات الوالدة
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سجالت املخزون

يتم استخدام سجالت املخزون إلدارة األعداد املتوفرة من قنينات اللقاح عىل جميع املستويات اإلدارية. وينبغي تعديل 

هذه االستامرات/ قواعد البيانات لتشمل معلومات عن قنينات لقاح التهاب الكبد B األحادي التكافؤ.

استامرة التبليغ املشرتكة السنوية ملنظمة الصحة العاملية/ اليونيسيف

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية أن تبلّغ عن عدد جرعات الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B التي تم إعطاؤها يف الوقت 

املناسب، كجزء من استامرة التبليغ املشرتكة السنوية التي تقدمها إىل منظمة الصحة العاملية/ اليونيسيف. ويتطلب ذلك 

.B أيضاً اإلبالغ عن أعداد املواليد األحياء يك يتسنى حساب التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

التسجيل والتبليغ يف ظروف محددة باء: 

تسجيل جرعات الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B واإلبالغ عنها فيام يتعلق بالوالدات املنزلية. يجب تسجيل جرعات 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B التي تعطى يف املنازل واإلبالغ عنها. وقد يلزم توفري آليات خاصة لضامن تسجيل هذه 

الجرعات يف السجالت املنزلية وسجل التطعيم والسجل اإلحصايئ الشهري.

واملرافق الصحية الخاصة. ينبغي أن تبلّغ املرافق الصحية الخاصة بشكل روتيني عن جرعات الوالدة املضادة اللتهاب 

الكبد B التي أعطيت فيها، وتوقيتها. ويسمح ذلك لربنامج التمنيع بتقدير التغطية واالحتياجات من إمدادات اللقاح 

بشكل أفضل.

تقييم تطبيق الربنامج  جيم: 

مسوحات التغطية

تتيح مسوحات تغطية التمنيع الدورية، واملسوحات الدميغرافية والصحية، واملسوحات التي تجرى لعدة مجموعات من املؤرشات 

جميعها فرصاً إلرشاك تقييم بشأن الحصول عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف الوقت املناسب مبجرد 

إدخالها يف جدول التمنيع الوطني. ومن الرضوري التأكد من تعديل االستبيان ليشمل جميع األسئلة ذات الصلة املتعلقة بالجرعة 

املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، مبا يف ذلك التوقيت الذي أُعطي فيه اللقاح بعد الوالدة.

استعراضات الربنامج املوسع للتمنيع وتقييامت ما بعد إدخال اللقاحات

تُجرى استعراضات الربنامج املوسع للتمنيع كل ثالث إىل خمس سنوات، وينبغي تعديلها لتشمل الجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B مبجرد إدخالها. وباملثل، قد ترغب البلدان التي قامت مؤخراً بإدخال لقاحات إضافية 

وتقوم بإجراء تقييم ما بعد إدخال اللقاح يف إدراج بعض األسئلة األساسية املتعلقة بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B. وتعترب هذه التقييامت وسيلة جيدة لتقييم أثر إدخال اللقاحات عىل برنامج التمنيع عىل املستوى 

القطري، وتحديد املشاكل التي تحتاج إىل حل رسيع، والتي نتجت عن إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B أو التي سبقت ذلك. وتحتوى أداة تقييم ما بعد إدخال اللقاح الجديد46  عىل إرشادات ومناذج إلجراء 

هذه التقييامت.

B

C

 ،)WHO/IVB/10/03 أداة تقييم ما بعد إدخال اللقاح الجديد. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2010 )كود الوثيقة  46 
.http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_IVB_10.03_eng.pdf
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مثال البلدان 9:
B تقييم تطبيق الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد

قامت نيجرييا يف عام 2004، بإدخال لقاح التهاب الكبد B يك يتم إعطاؤه يف أقرب وقت 

ممكن بعد الوالدة وحتى أسبوعني بعد الوالدة. ويف عام 2014، قُدرت التغطية الوطنية 

بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B بنسبة 32٪.

ويف أيلول/ سبتمرب 2015، تم إجراء تقييم املعارف واملامرسات وتطبيق الجرعة املعطاة 

عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، ولتحديد السبل املمكنة لتحسني التغطية. 

وتضمن التقييم مقابالت منظمة مع مقدمي املعلومات الرئيسيني يف ثالث واليات، 

وست من الهيئات الحكومة املحلية، و26 مرفقاً صحياً يقدم خدمات التوليد.

وخلص التقييم إىل أن الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B كان من 

أولويات الربنامج املوسع للتمنيع الوطني وأن الربنامج كان ملتزماً بتحسني التغطية. 

وتشمل األمثلة عىل اإلجراءات التي تم تحديدها لتحسني التغطية ما ييل:

 B توضيح أنه اليزال ينبغي إعطاء الجرعة الوالدة المضادة اللتهاب الكبد  
حتى أسبوعين من الوالدة – حيث لوحظ في بعض البيئات أنه لم يتم 

تطعيم األطفال حديثي الوالدة الذين يزيد عمرهم عن 24 ساعة،

مواصلة التوسع في توفير الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب   
الكبد B في المرافق – حيث كشف التقييم عن أن ٪50 من المرافق ال توفر 

الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B في عنابر الوالدة أو 
أقسام الرعاية بعد الوالدة،

تحديث االستمارات بحيث يمكن تسجيل ورصد جرعات الوالدة المضادة   
اللتهاب الكبد B التي تم إعطاؤها في الوقت المناسب وفي وقت “متأخر” 

)بعد 24 ساعة من الوالدة(،

مواصلة توعية العاملين الصحيين المجتمعيين – حيث إنهم يمثلون أكثر   
الطرق شيوعاً التي استفاد منها مقدمو الرعاية إلحضار مواليد المنازل 

إلى المرفق الصحي للحصول على التطعيم بالجرعة المعطاة عند الوالدة 
.B المضادة اللتهاب الكبد

يرد فيام ييل مراجع من بلدان أخرى قامت بإجراء تقييامت مامثلة:

Seoung SC وآخـــــــرون. استخــــدام البيانـــات لتوجيه السياسـات: الخطــــــوات التالية للوقاية 

مـــن انتقال فريوس التهــــاب الكبد B يف الفرتة املحيطة بالوالدة يف كمبوديا. اللقاح 2012؛ 17 كانون 

األول/ ديسمرب؛ 31 )1(:149-53.

Xeuatvongsa A وآخرون. املامرسات الخاصة بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد 

B يف أحد البلدان التي استوطن فيها فريوس التهاب الكبد B – الوس، كانون األول/ ديسمرب 2011 - 

شباط/ فرباير 2012. التقرير األسبوعي ملعدالت املراضة والوفيات، 26 متوز/ يوليو، 2013/ 62)29(؛ 

.587-590

Hutin Y وآخرون. تحسني التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف الوقت 

املناسب: الدروس املستفادة من خمسة مشاريع تجريبية يف الصني، 2009-2005. اللقاح. 27-31 

كانون األول/ ديسمرب 2013، امللحق J49-55. Patel MK :9 وآخرون. نتائج تقييم الجرعة املعطاة 

عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف املرافق الصحية بالفلبني: فرص إرشاك القطاع الخاص. اللقاح. 

3 آيلول/ سبتمرب 2014، 32 )39(: 5140-4.

نيجرييا
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تقييامت املرافق الصحية 

ينبغي أن تكون الربامج قادرة عىل تطعيم كل مولود تتم والدته يف املرافق الصحية؛ ولكن ال يحدث ذلك دامئاً. ومن 

أجل تحديد العوائق املحتملة، قد ترغب البلدان يف إجراء تقييم املرافق الصحية فيام يتعلق بالجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B بعد إدخالها. ويعترب هذا النوع من التقييم أكرث تحديداً وتعمقاً عىل مستوى تقديم 

الخدمات يف املرافق الصحية، وميكن أن يساعد عىل تحديد بعض املسائل مثل املفاهيم الخاطئة لدى العاملني يف مجال 

الرعاية الصحية، ونفاد املخزون، واإلخفاق يف تحديد املسؤوليات، وقلة املعرفة، وعدم كفاية سالسل التربيد. ويُفضل، إن 

أمكن، إدراج تقييم يربط بني التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة وبني الوالدات املنزلية أو زيارات الرعاية املنزلية بعد 

الوالدة.

تقييم أثر الربنامج )مسوحات االنتشار املصيل( دال: 

يستخدم ترصد األمراض التي ميكن توقيها باللقاحات عادًة يف توفري معلومات حول أثر برامج التمنيع. ومع ذلك، فإن 

معظم املضاعفات املرتبطة بفريوس التهاب الكبد B ال تتطور إال يف مرحلة متأخرة من العمر. وبالتايل، يلزم توفري 

طريقة أخرى لرصد أثر لقاح التهاب الكبد B عىل األطفال. وتويص منظمة الصحة العاملية بقياس أثر التطعيم املضاد 

اللتهاب الكبد B من خالل تقييم مدى انتشار حاالت العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد B بني األطفال باستخدام 

املسح السريولوجي. وميكن االطالع عىل التفاصيل الخاصة بكيفية إجراء هذا املسح من خالل “توثيق أثر التمنيع املضاد 

اللتهاب الكبد B: أفضل املامرسات إلجراء املسح السريولوجي”47، و”منوذج وإجراءات مسوحات التمنيع مضادة اللتهاب 
الكبد B: وثيقة مرفقة بالدليل املرجعي للمسح املجمع الخاص مبنظمة الصحة العاملية”.48

وعادة ما يتمثل الغرض من املسح السريولوجي يف قياس األثر العام لربنامج التطعيم املضاد اللتهاب الكبد B ككل، وال 

ميكنه متييز أثر التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة بشكل منفصل.

رصد األحداث الضارة التي تعقب التمنيع والتحري عنها هاء: 

تعترب الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B أحد أكرث اللقاحات املتاحة مأمونية. ويندر وجود ردة فعل 

حادة عنها، ويعتقد أنها تحدث نتيجة جرعة واحدة من بني 1.1 مليون جرعة.49 ولكن نظراً ألن إعطاء الجرعة املعطاة 

عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يتم يف وقت يتعاظم فيه خطر وفاة حديثي الوالدة ألسباب أخرى، البد أن يكون 

مديرو الربنامج مستعدين للتعامل مع أي حالة وفاة عرضية من بني حديثي الوالدة عقب التطعيم بالجرعة املعطاة 

عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. وميكن أن تؤدي وفيات حديثي الوالدة التي يشتبه يف صلتها بالتطعيم إىل خفض 

مستوى ثقة الجمهور يف اللقاح وبرنامج التمنيع بأكمله )انظر مثال البلدان 8(. ويوضح ذلك أهمية رصد األحداث 

الضارة التي تعقب التمنيع، مع االستعداد لالستجابة الرسيعة وتطبيق اسرتاتيجية اتصال إلطالع الجمهور، ومعالجة 

مخاوفهم، وتصحيح املعلومات املغلوطة.

D

E

 ،)WHO/IVB/11.08 أفضل املامرسات إلجراء املسح السريولوجي. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2011 )كود الوثيقة :B توثيق أثر التمنيع مضادة اللتهاب الكبد  47 
.http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_IVB_11.08_eng.pdf

منوذج وإجراءات مسوحات التمنيع مضادة اللتهاب الكبد B: وثيقة مرفقة بالدليل املرجعي للمسح املجمع الخاص مبنظمة الصحة العاملية. جنيف، منظمة الصحة   48
،)WHO/IVB/11.12 العاملية، 2011 )كود الوثيقة 

.http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_IVB_11.12_eng.pdf 

Bohlke K، وDavis RL، وMarcy SM وآخـــــــرون. خطـــــــــر حدوث حساسية مفرطـــــة عقـــــب تطعـــــــيم األطفــــــال واملراهقني. طب األطفال  49 
2003؛ 112: 815-20.
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وينبغي أن تضع برامج التمنيع نظاماً لرصد األحداث الضارة التي تعقب التمنيع فيام يتعلق بجميع اللقاحات. ولكن، 

سيكون هذا النظام جديداً بالنسبة لربامج صحة األمهات واملواليد واألطفال. ويجب تدريب موظفي برنامج صحة 

األمهات واملواليد واألطفال وبرنامج التمنيع بشأن األحداث الضارة املحتملة التي تعقب التمنيع بالجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، واإلرشاف عليهم للتحقق من رصد هذه األحداث واإلبالغ عنها. ويرد وصف مفصل 

إلجراءات اإلبالغ عن األحداث الضارة التي تعقب التمنيع والتحري عنها يف الدليل الشامل لرتصد األحداث الضارة التي 
تعقب التمنيع.50

وينبغي التحري عن جميع األحداث الضارة الخطرية التي تعقب التمنيع بشكل رسيع لتحديد األسباب املحتملة. ويف 

حني أن هذه األحداث قد تعزى إىل ردة فعل نادرة نتيجة إعطاء اللقاح نفسه - مع كون معظم ردات الفعل خفيفة 

وقصرية األمد - ميكن أيضاً أن تحدث بسبب األخطاء الربنامجية، مثل تلوث اللقاح، أو استخدام تقنيات غري معقمة، 

أو إعطاء اللقاح يف موضع حقن غري صحيح أو عرب املسار الخاطئ. وبالتايل، ميكن أن يكون ترصد األحداث الضارة التي 

تعقب التمنيع مبثابة وسيلة فعالة للكشف عن املشاكل املتعلقة بتداول اللقاحات وتعاطيها، ولتصحيح هذه األخطاء 

من خالل تدريب العاملني الصحيني واإلرشاف عليهم. وينبغي إبالغ لجنة األحداث الضارة التي تعقب التمنيع بكافة 

التحريات، والتي ميكن أن تنعقد عىل الفور ملناقشة العالقة السببية املحتملة والخطوات الالزم اتخاذها.

االستعداد لالستجابة لألحداث الضارة التي تعقب التمنيع واالتصال بشأنها. ينبغي أن تضع البلدان خطة عامة 

لالستجابة لألحداث الضارة التي تعقب التمنيع؛ ويوضح اإلطار 14 العنارص األساسية لهذه الخطة. وبالتوازي مع إدخال 

الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، ينبغي النظر يف إضافة الخربة الفنية يف مجال رعاية املواليد للجان 

الحالية املختصة باألحداث الضارة التي تعقب التمنيع.

وينبغي تحديث اسرتاتيجية االتصال الوطنية يك يتسنى االستجابة رسيعاً وبشكل فعال لألحداث الضارة التي تعقب 

التمنيع، والحركات املعادية للقاح، وأي ادعاء ميكن أن يكون له تأثري سلبي عىل قبول الجمهور للجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B وثقته يف برنامج التمنيع. وينبغي أن تتضمن اسرتاتيجية االتصال حقائق حول مأمونية 

اللقاح، واآلثار الجانبية املتوقعة، ومفهوم التوقيت املتزامن إلعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد 

B، والفرتة التي يتعاظم فيها خطر حدوث وفيات بني حديثي الوالدة. وميكن أن يساعد اتباع نهج استباقي مع وسائل 

اإلعالم؛ عىل سبيل املثال، عقد جلسات إعالمية تقنية وحلقات عمل مع وسائل اإلعالم؛ يف تيسري التغطية املتوازنة يف 

حالة وقوع األحداث الضارة التي تعقب التمنيع؛ ويعترب االتصال يف الوقت املناسب بشأن نتائج تحريات األحداث 

الضارة التي تعقب التمنيع أمراً هاماً ملواجهة الشائعات واملعلومات املغلوطة يف وسائل اإلعالم.

وأخرياً، سوف يؤدي تثقيف الوالدين، والعاملني الصحيني، واملجتمعات املحلية مبزايا الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B ومأمونيتها إىل تيسري بناء الثقة يف اللقاح وبرامج التمنيع بشكل عام، ويعترب إجراء وقايئ هام فيام 

يتعلق بإدارة األحداث الضارة التي تعقب التمنيع.

وتتوفر مواد إضافية فيام يتعلق بالكشف عن األحداث الضارة التي تعقب التمنيع، والتحري عنها، واإلبالغ عنها عىل 

موقع منظمة الصحة العاملية ملأمونية اللقاحات عىل الصعيد العاملي، ويتضمن دورة تعلم إلكرتوين ألساسيات مأمونية 
اللقاح تحتوي عىل وحدة تتناول االتصال.51

الدليل العاملي لرتصد األحداث الضارة التي تعقب التمنيع. جنيف، منظمة الصحة العاملية، 2014  50 
.)http://www.who.int/vaccine_safety/publications/aefi_surveillance/en/(

مأمونية اللقاحات عىل الصعيد العاملي. وثائق ومنشورات مرجعية. جنيف، منظمة الصحة العاملية )www.who.int/vaccine_safety/publications/en/(؛ دورة   51
 .)www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/ebasic/en/( التعلم اإللكرتوين من منظمة الصحة العاملية بشأن أساسيات مأمونية اللقاحات
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مثال البلدان 10:
أهمية االستعداد ملواجهة األحداث الضارة التي تعقب التمنيع

بني عامي 2006 و2008، تم اإلبالغ عن ارتباط 11 حالة وفاة من بني حديثي الوالدة 

بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف فيتنام. وخلص التحقيق 

الخارجي إىل أنه ال يوجد ارتباط بني الحدث الضار الذي عقب التمنيع والجرعة املعطاة 

عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. ومع ذلك، حظت هذه التقارير عىل اهتامم 

وسائل اإلعالم بشكل واسع، مام أدى إىل تدين ثقة الوالدين والعاملني يف مجال الرعاية 

الصحية يف اللقاح وانخفاض مستوى التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B؛ وانخفضت التغطية من ٪64 يف عام 2006 إىل ٪25 يف عام 2008.

ويف أعقاب حمالت التدريب والتثقيف واالتصال املكثفة، ارتفع مستوى التغطية 

بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B إىل ٪76 يف عام 2012. وتعكس 

تجربة فيتنام مع األحداث الضارة التي تعقب التمنيع الحاجة امللحة لإلبالغ املبكر 

عن املخاطر، وتثقيف العاملني الصحيني والوالدين، السيام يف البلدان التي ترتفع فيها 

معدالت الوفيات بني حديثي الوالدة نتيجة أسباب أخرى.

 ،B وقائع االجتامع الثالث لفريق الخرباء العامل التابع ملنظمة الصحة العاملية بشأن التهاب الكبد

طوكيو،7-6 آذار/ مارس 2007. مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لغرب املحيط الهادئ، مانيال، 

الفلبني.

.)http://www.wpro.who.int/immunization/documents/docs/MTGRPT_HepBExpert3.pdf(

فيتنام

اإلطار 14:
خطة االستجابة لألحداث الضارة التي تعقب التمنيع

ينبغي أن تتضمن خطة االستجابة لألحداث الضارة التي تعقب التمنيع ما يلي:

إجراءات محددة األدوار لبرنامج التمنيع وشركائه؛  
قائمة باللجان المعنية باألحداث الضارة التي تعقب التمنيع على مختلف المستويات، على   

أن تتضمن أسماء الخبراء الذين يمكنهم االجتماع على الفور لتقييم العالقة السببية المحتملة 
والخطوات التالية؛

استراتيجية اتصال، تتضمن قنوات للتواصل مع وسائل اإلعالم المختلفة، ومتحدثين رسميين محددين   
يحظون باالحترام على جميع المستويات؛

آليات إلشراك العاملين الصحيين في التواصل مع الجمهور بشأن مخاوفهم من األحداث الضارة التي   
تعقب التمنيع والمأمونية؛

حزم معلومات لوسائل اإلعالم، بما في ذلك األسئلة المتكررة والرسائل الرئيسية بشأن التمنيع، بصفة   
عامة، وتلك التي تتعلق بالجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B بصفة خاصة.
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ميكن إجراء املسوحات السريولوجية لرصد أثر برنامج تطعيم حديثي 

الوالدة والرضع عن طريق قياس معدل انتشار العدوى املزمنة.

مالحظاتك
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غالباً ما ميثل خلق الطلب عىل لقاح التهاب الكبد B تحدياً، بشكل عام، حيث إن العدوى بالفريوس يف األطفال عادة 

ما تكون صامتة، وقد يكون هناك انخفاض يف مستوى الوعي بأن فريوس التهاب الكبد B يسبب أمراض الكبد والوفاة 

املبكرة. ويعترب توفري مجموعة شاملة ومنسقة من أنشطة الدعوة واالتصال والتعبئة املجتمعية، التي تركز عىل مزايا 

التطعيم املضاد اللتهاب الكبد B وأهمية الحصول عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة يف الوقت املناسب، أمراً بالغ األهمية 

لخلق الدعم من جانب واضعي السياسات وقادة الرأي ومواصلته، وكذلك قبول املجتمع وطلبه عىل الجرعة املعطاة 

عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. ومن املامرسات الجيدة وضع خطة للدعوة واالتصال بشأن إدخال الجرعة املعطاة 

عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B، بالتوازي مع االسرتاتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز الصحة واالتصال. وميكن أن 

يساعد إنشاء لجنة فنية فرعية تختص بالدعوة واالتصال يف وضع الخطة وتنفيذها. ولضامن فعالية األنشطة يف الوصول 

إىل جميع فئات الجمهور الرئيسية املستهدفة، ووضوح الرسائل ومالمئتها لكل فئة من فئات الجمهور، فمن الرضوري أن 

تشمل اللجنة الفرعية ممثلني من مختلف قطاعات املجتمع، فضالً عن الخرباء يف مجال التمنيع، وصحة األم والطفل، 

وتعزيز الصحة.

وتتلخص املوضوعات املتعلقة بالرسائل الرئيسية وإرشادات الدعوة يف األطر 17-15، ويتوفر منوذج من املعلومات يف 

امللحق 10.

صناع القرار

تحظى جهود الدعوة يف أوساط صناع القرار وقادة الرأي باألهمية يف خلق االلتزام بإضافة الجرعة املعطاة عند الوالدة 

املضادة اللتهاب الكبد B إىل جداول التمنيع الوطنية. ويتضمن صناع القرار وقادة الرأي الذين ينبغي مراعاتهم يف هذا 

الصدد ما ييل:

الفصل العارش

 الدعوة واالتصال 
والتعبئة املجتمعية

مسؤولو وزارة الصحة  

مسؤولون حكوميون آخرون )وزارة   
المالية على سبيل المثال(

الوكاالت الشريكة والمانحة  

المنظمات غير الحكومية  

قادة المجتمع المحلي  

رجال الدين  

الصيادلة  

أطباء القطاع الخاص  

الجمعيات المهنية  

المعلمون  
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الحظ أن هذه القامئة سوف تشمل صناع القرار وقادة الرأي املهتمني بالوقاية من الرسطان واألمراض املزمنة، واألمومة 

املأمونة، والرعاية األساسية لحديثي الوالدة، فضالً عن املهتمني بالتمنيع.

.B لوالدة املضادة اللتهاب الكبد

اآلباء واملجتمعات املحلية

ينبغي أن تهدف جهود االتصال والتعبئة املجتمعية املوجهة لآلباء والجمهور إىل رفع مستوى الوعي وتحسني استيعابهم 

لعبء املرض املرتبط بفريوس التهاب الكبد B )رسطان الكبد وتليفه(، وكيفية وقاية أطفالهم من هذا املرض. ومتثل 

زيارات الرعاية السابقة للوالدة فرصاً هامة لتثقيف األمهات حول التطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب 

الكبد B، وميكن مناقشة ذلك يف سياق تطعيامت األمهات، مثل تطعيم الكزاز أو النزلة الوافدة.

ولقد تم توثيق املخاوف بشأن وقوع األحداث الضارة أو األذى، عىل وجه التحديد، باعتبارها عائقاً أمام التطعيم بجرعة 

الوالدة.7 وباإلضافة إىل املخاوف املجتمعية األوسع نطاقاً التي قد تثار ضد التطعيم بشكل عام، يزيد توقيت الحصول 

عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B من احتامل حدوث حاالت وفاة عرضية بني حديثي الوالدة 

أو أمراض يلقى باللوم فيها عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. وعىل النحو الوارد مناقشته يف 

الفصل 9، يؤكد ذلك مجدداً عىل رضورة قيام برامج التمنيع مضادة اللتهاب الكبد B بإعداد وسائل االتصال مسبقاً من 

أجل االستجابة الفورية ألية أحداث ضارة أو تصورات خاطئة.

فرص زيادة الوعي

توفر حمالت التوعية العاملية مثل اليوم العاملي اللتهاب الكبد وأسبوع التمنيع العاملي ويوم الصحة العاملي، من بني 

أمور أخرى،

زيادة الوعي: كان شعار أسبوع التمنيع لعام 2014 يف إقليم غرب املحيط الهادئ “وقف التهاب الكبد B ورسطان 

الكبد. التطعيم عند الوالدة”.
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اإلطار 15:
الرسائل الرئيسية لصناع القرار

اإلطار 16:
الرسائل الرئيسية لآلباء والجمهور

تكاليف عبء المرض والنظام الصحي المرتبطة بتليف الكبد وسرطان الكبد الناجم عن فيروس   
B التهاب الكبد

طرق انتقال فيروس التهاب الكبد B )مع التركيز على انتقال الفيروس من األم إلى الطفل( وخطر   
العدوى

مأمونية اللقاحات المضادة اللتهاب الكبد B وفعاليتها  

B مردودية التمنيع بالجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد  

B الحاجة إلى الدعم المالي لضمان استدامة الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد  

فرص دمج الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B في المبادرات األخرى لتعزيز بقاء   
حديثي الوالدة على قيد الحياة

أهمية دورهم كدعاة إلدخال الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B بشكل ناجح  

فيروس التهاب الكبد B وعواقبه، وخاصة عندما تحدث العدوى عند الوالدة  

طرق انتقال فيروس التهاب الكبد B، والمعرضون لخطر العدوى  

فعالية الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B ومأمونيتها  

B اآلثار الجانبية المحتملة للقاح التهاب الكبد  

أسباب إضافة اللقاح لبرنامج التمنيع الوطني  

أهمية توقيت الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B )في غضون 24   
ساعة بعد الوالدة(

أهمية اصطحاب الطفل لتلقي اللقاحات المتبقية، بما في ذلك الجرعات الالحقة   
B مضادة اللتهاب الكبد
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اإلطار 17:
إرشادات بشأن أنشطة الدعوة واالتصال والتعبئة املجتمعية6

تأسيس لجنة فرعية للمساعدة في التخطيط ألنشطة الدعوة واالتصال والتعبئة المجتمعية   
B وتنفيذها، وتوعية أعضائها بالجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد

إجراء البحوث حول المعارف والمواقف والمعتقدات والممارسات المتعلقة بالجرعة المعطاة عند   
الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B، وفيروس التهاب الكبد B واللقاحات األخرى، والتمنيع بشكل عام 

 B لتوفير المعلومات ألغراض االتصال بشأن الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد
واالستعداد مسبقاً لمواجهة ردات فعل الجمهور السلبية المحتملة تجاه اللقاح

توعية وسائل اإلعالم واطالعها على المعلومات حول التهاب الكبد الفيروسي B والجرعة المعطاة   
عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B في وقت مبكر

تثقيف مجموعة واسعة النطاق من أصحاب المصلحة وتعبئتها )مثل القادة المجتمعيين ورجال   
الدين، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والجامعات( لتعزيز الجرعة المعطاة عند الوالدة 

ضد التهاب الكبد B والتمنيع الروتيني

 ،B تدريب العاملين الصحيين على كيفية التواصل مع اآلباء والمجتمع بشأن فيروس التهاب الكبد  
 ،B وسبل الوقاية من العدوى، ومزايا التطعيم بالجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد
وكذلك على وسائل االتصال الفعالة. ووضع وسائل إرشادية فيما يتعلق بالوظيفة لمساعدتهم على 

نقل هذه الرسائل

تضمين رسائل حول تدابير الوقاية من فيروس التهاب الكبد B في االتصاالت التي تتم بشأن الجرعة   
 B المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد

تضمين عملية تعزيز كافة لقاحات األطفال ضمن أنشطة ورسائل ومواد اإلعالم والتثقيف واالتصال  

تضمين معلومات حول اآلثار الجانبية المحتملة وما ينبغي القيام به إذا تعرض الطفل لردة فعل   
سلبية في االتصاالت التي تتم مع اآلباء والمجتمع المحلي، وفي تدريب العاملين الصحيين

قبل إدخال اللقاح، وضع خطة اتصال بشأن األزمات كي تتيح االستجابة السريعة لبالغات األحداث   
الضارة الخطيرة أو األزمات المحتملة األخرى

تقييم ضرورة وأهمية البدء في إدخال الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B مع   
إطالق يحظى بتغطية إعالمية جيدة

نشر معلومات دورية لواضعي السياسات ووسائل اإلعالم عن التقدم المحرز في إدخال الجرعة   
المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B، وتأثيره على العبء الذي يسببه فيروس التهاب 

الكبد B، وأداء برنامج التمنيع ككل
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امللحق 1: 
كيفية إجراء اختبار الرج

ال ينبغي أن يتعرض لقاح التهاب الكبد B للتجميد مطلقاً؛ حيث يؤدي التجميد إىل تلف اللقاح. 

ويستخدم اختبار الرج الختبار القنينة التي يشتبه يف تجمدها، لتحديد ما إذا كان اللقاح قد تعرض 

للتلف بفعل التجمد أم ال.

الحاالت التي يلزم فيها إجراء اختبار الرج. ينبغي اتباع إجراءات االختبار الواردة أدناه فيام يتعلق 

بكافة التشغيالت املشتبه بها. ويف حالة وصول شحنات خارجية من جهات دولية، ينبغي إجراء اختبار 

الرج عىل عينة عشوائية من اللقاح. ولكن إذا كان هناك أكرث من مجموعة يف الشحنة، يجب أن 

تتضمن العينة العشوائية قنينة من كل تشغيلة.

بروتوكول إجراء اختبار الرج

كيفية إجراء اختبار الرج

يجب عدم تغيري هذا الربوتوكول. هناك طريقة صحيحة واحدة فقط إلجراء اختبار الرج.

.1
اسحب قنينة لقاح لها نفس نوع ورقم 

تشغيلة اللقاح الذي ترغب يف اختباره، 

ومصنوعة من ِقبَل نفس الرشكة املصنعة.

.4
دعها تذوب. وال تقوم بتسخينها!

.2
ضع عالمة واضحة تبني تعرض القنينة 

“للتجميد”.

.5
اسحب قنينة “االختبار” من التشغيلة 

التي تشتبه يف تعرضها للتجميد.

.3
قم بتجميد القنينة يف املربّد أو مكان 

التجميد يف الثالجة حتى تصبح جميع 

املحتويات صلبة متاماً.

.6
امسك القنينة “املجمدة” وقنينة 

“االختبار” معاً بيد واحدة.
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.7

.8

.9

.10

.11

قم برج القنينتني بشدة ملدة 15-10 ثانية.

الرتسيب مامثل يف كل من القنينتنيالرتسيب يف قنينة االختبار أبطأ منه يف القنينة املجمدة

أو  

الرتسيب يف قنينة االختبار أرسع منه يف القنينة املجمدة

اللقاح تالفاستخدم تشغيلة اللقاح.

قم بإبالغ املرشف عليك. وضع جميع اللقاحات التالفة 

جانباً يف صندوق ملصق عليه عالمة “لقاح تالف 

للتخلص منه - ممنوع االستخدام” 

ضع كل من القنينتني عىل سطح مستو جنباً إىل جنب، وابدأ يف مراقبتهام بشكل 

مستمر حتى يتم االنتهاء من االختبار.

)ملحوظة: إذا كانت القنينات تحمل ملصقات كبرية الحجم تخفي محتوياتها، اقلب 

القنيناتان رأساً عىل عقب وراقب الرتسيب يف عنق القنينة(.

استخدم مصدر كاف من اإلضاءة ملقارنة معدالت الرتسيب يف القنينتني. 

إذا كان…

إذن... 

تخلص من جميع اللقاحات التالفة مبجرد حصولك عىل إذن 

للقيام بذلك. قم باستكامل استامرة الفاقد/ التسوية.
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A controlled temperature chain is an  

optional method of transporting and  

storing vaccines in carriers    

 w ithout ice packs   up to a specific number  

of days before the vaccines are administered.  

It is only recommended for vaccines   

 off ic ially labeled for th i s  use    

where a pronounced need is apparent and  

 tra in i ng and superv i s ion   are provided.  

Vaccines carried in a CTC must be monitored  

using a vaccine vial monitor (VVM) and  

peak temperature threshold indicator (PTTI)  

to indicate exposure to heat.

APPROVED FOR CTC

WHAT IS A CONTROLLED  
TEMPERATURE CHAIN (CTC)?

✔ ✔ ✔ ✔

Not all vaccines can be used in a CTC. To be used in a CTC, four conditions should be met:

N A T I O N A L  
R E G U L A T O R Y  A U T H O R I T Y

THERMOSTABLE LICENSED PRE-QUALIFIED APPROVED

L A B W H O C O U N T R Y

1 2 3 4
The vaccine must  
undergo and pass  
stability testing.

Appropriate regulatory 
authorities must license 
the vaccine for CTC use 

with a label that specifies 
the conditions of use.

The vaccine must  
be prequalified by  
the World Health  

Organization.

The government of  
the country where  

the vaccine will be used 
must give its consent  

in advance.

F O R  C T C

F O R  C T C

APPROVED

HOW ARE VACCINES  
APPROVED FOR CTC?

$ $

✔ ✔

Vaccine label indicates 
+2°C to +8°C for all  
storage and transport.

Conditioned ice packs or cool  
water packs are required in  
vaccine carriers.

Vaccine vial monitors protect 
potency and quality by monitoring 
cumulative exposure to heat.

Vaccine vial monitors and peak 
temperature threshold indicators 
protect potency and quality by 
monitoring cumulative and peak 
exposure to heat.

No need for additional training, 
monitoring or supervision.

When implemented correctly,  
preserves the safety and  
potency of the vaccine.

Requires cooling equipment,  
transport, and human resources  
at all levels to maintain cold chain.

When implemented correctly,  
preserves the safety and  
potency of the vaccine.

Half the cost.1 Fewer freezers,  
fewer journeys and less staff time 
are needed to manage and  
maintain cold chain requirements.

Vaccine label indicates 
+2°C to +8°C for initial  
storage and transport,

No ice packs or cool water packs 
are required in vaccine carriers. 
Reduced risk of freezing.

Health workers need  
additional training, monitoring  
and supervision.

and permits up to  
40°C for at least  
3 days prior to use.

VVM + 
PTTI

TRADITIONAL COLD CHAIN CONTROLLED TEMPERATURE CHAIN (CTC)

HOW DOES A CTC COMPARE TO  
A TRADITIONAL COLD CHAIN?

VVM

WHY IS CTC USEFUL?

Weight of 
vaccine carrier 
without ice 
packs.5

Weight of 
carrier  
loaded with 
conditioned 
ice packs.5

5

22%

12%

Number of ice packs  
needed daily to vaccinate 
1,000 people.2

Percentage of  
health facilities  
in surveyed countries  
that have no  
refrigerators.4

Percentage of cold  
chain equipment in  
surveyed countries  
that is non-functional.4

Number of 
freezers 
needed to 
freeze 80  
ice packs in 
24 hours.3

Number of days  
that health workers 

can remain in the field 
to reach more remote 

communities.7

Percentage of  
vaccinators in  
Benin who agreed  
that CTC was  
useful or very 
useful in allowing  
them to vaccinate  
more persons.6

INCREASED COVERAGE

FEWER RESOURCES

EASIER OUTREACH

4.0kg

98.7%

1.6kg

80

3

2 0 1 5

WHO IS BEING REACHED  
WITH CTC?

2 0 1 2 2 0 1 4 2 0 1 6 +

POPULATION 
REACHED  

WITH 
CTC

(CUMULATIVE)

CÔTE D’IVOIRE

155,600
BENIN

MAURITANIA

TOGOWEST AFRICA

+83,800

+424,400

+1,014,800

+2,000,000

EAST AND  
CENTRAL  
AFRICA  

(expected)

MORE  

VACCINES 

ARE  

EXPECTED  

TO BE  

LICENSED 

FOR CTC IN 

THE NEAR 

FUTURE.

6,000,000 ——

5,500,000 ——

5,000,000 ——

4,500,000 ——

4,000,000 ——

3,500,000 ——

3,000,000 ——

2,500,000 ——

2,000,000 ——

1,500,000 ——

1,000,000 ——

500,000 ——

0 ——

1 Lydon P, et al. Economic benefits of keeping vaccines at ambient temperature 
during mass vaccination: the case of meningitis A in Chad. WHO Bulletin. 
2014;92:86-92.

2 Assuming each vaccination team requires 8 ice packs per day to vaccinate  
100 people. Need 10 teams to vaccinate 1,000 people. Translates to 80 ice 
packs to vaccinate 1,000 people in a day.

3 A commonly-used WHO pre-qualified freezer can freeze around 7.2 kg of ice 
packs in 24 hours. Five of these freezers are required to freeze 80 ice packs in 
24 hours.

4 WHO EVM Database: data from the most recent EVM assessments in  
64 countries across 6 WHO regions, 2010-2014.

5 A commonly-used WHO pre-qualified vaccine carrier with a capacity of 1.7 L 
weighs 1.6 kg when empty and 4.0 kg when fully loaded with ice packs.

6 Zipursky S, et al. Benefits of using vaccines out of the cold chain:  
Delivering Meningitis A vaccine in a controlled temperature chain during  
the mass immunization campaign in Benin. 2014. Vaccine;32:1431-1435.

7 Vaccines for different antigens may allow for excursions of an even higher 
number of days.

Want to know more about CTC? Email vaccines@who.int or visit: 

www. who .int/immunization/programmes_systems/supply_chain/

امللحق 2: 
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البيان التنفيذي:

تعترب العدوى بفريوس التهاب الكبد B أحد األسباب الرئيسية لتليف 

الكبد ورسطان الكبد واملراحل املتأخرة من أمراض الكبد. وتشمل وسائل 

التدخل الفعالة للوقاية من العدوى بفريوس التهاب الكبد B استكامل 

سلسلة التطعيم املكونة من 3 جرعات مضادة اللتهاب الكبد B، مبا يف ذلك 

جرعة اللقاح املعطاة عند الوالدة لألطفال حديثي الوالدة. ويقرتح هذا 

املوجز إضافة الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B إىل 

جدول التمنيع الحايل عىل املستوى القطري، واسرتاتيجيات التنفيذ. وموجز 

السياسات هذا موجه إىل اإلدارة العليا يف وزارة الصحة )وزارة الصحة(، مبا 

يف ذلك األفراد املسؤولني عن اإلرشاف عىل الربامج املعنية بالتمنيع، وصحة 

األم واملواليد، والوقاية من الرسطان أو األمراض املزمنة.

بيان الشأن:

B معلومات أساسية حول فريوس التهاب الكبد

تعترب العدوى بفريوس التهاب الكبد B أحد األسباب الرئيسية ألمراض الكبد 

الحادة واملزمنة )مثل تليف الكبد، ورسطان الكبد األويل( عىل الصعيد 

العاملي، وهو السبب الرئييس السادس للوفاة الناجمة عن األمراض املعدية 

عىل مستوى العامل، حيث تقدر حاالت الوفيات الناجمة عنه بـ 000 686 

حالة سنوياً.أ وتقدر منظمة الصحة العاملية أن ثلث سكان العامل )أكرث 

من ملياري شخص( قد أصيبوا بعدوى فريوس التهاب الكبد B، وأن 240 

مليون شخص يتعايشون مع عدوى الفريوس املزمنة، مام يجعلهم عرضة 

لخطر اإلصابة مبرض خطري والوفاة بسبب تليف الكبد وكارسينوما الخاليا 

الكبدية.ب،ج ويعزى ٪30 من حاالت تليف الكبد و٪53 من مجموع وفيات 

كارسينوما الخاليا الكبدية عىل مستوى العامل إىل العدوى بفريوس التهاب 
الكبد B.د

وينتقل فريوس التهاب الكبد B من خالل تعرض الجلد أو األغشية املخاطية 

للدم امللوث وسوائل الجسم األخرى )مثل املني والسوائل املهبلية(، 

ويشمل ذلك انتقال العدوى من األم إىل الطفل.ه ويرتفع احتامل اإلصابة 

بعدوى الفريوس املزمنة إىل أقىص حد إذا حدثت العدوى وقت الوالدة. 

ومن بني األشخاص املصابني خالل الفرتة املحيطة بالوالدة، تتطور العدوى 

لدى ٪90-٪70 تقريباً منهم إىل عدوى مزمنة.و،ز ويعترب التطعيم أكرث 

.B الطرق فعالية يف الوقاية من العدوى بفريوس التهاب الكبد

تطعيم التهاب الكبد B واالسرتاتيجيات ذات الصلة

ميكن أن تساعد سلسلة التطعيم املضادة اللتهاب الكبد B األطفال، مبا 

يف ذلك الجرعة املعطاة عند الوالدة والجرعتان اإلضافيتان عىل األقل يف 

الجدول الروتيني، يف الوقاية من معظم حاالت العدوى بفريوس التهاب 

الكبد B والعواقب املزمنة لتليف ورسطان الكبد.ه وتشري التقديرات إىل 

أنه ميكن الوقاية من ٪90-٪85 من حاالت الوفاة املرتبطة بفريوس التهاب 

الكبد B باللقاحات.ح وتويص منظمة الصحة العاملية بأن يكون متنيع الرضع 

بلقاح التهاب الكبد B جزءاً من جدول التمنيع الوطني يف كل بلد، وأن 

يحصل جميع الرضع عىل الجرعة األوىل يف أقرب وقت ممكن، ويفضل يف 

غضون 24 ساعة من الوالدة.

ويعترب إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف 

الوقت املناسب – ويُفضل يف غضون 24 ساعة من الوالدة عىل أن يتبعها 

جرعتان الحقتان عىل األقل – فعاالً بنسبة تصل إىل ٪90 يف الوقاية من 

العدوى بالفريوس يف الفرتة املحيطة بالوالدة. وقد تبني أن فحص النساء 

الحوامل بشأن العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد B قبل تطعيم 

حديثي الوالدة ضد الفريوس ال ميثل اسرتاتيجية فعالة. لذا، فمن املهم أن 

يتم بذل كل جهد ممكن لتطعيم جميع املواليد بالجرعة األوىل من لقاح 

التهاب الكبد B يف غضون 24 ساعة من الوالدة. وبعد الحصول عىل سلسلة 

التطعيم الكاملة املكونة من 3 جرعات، يظل التطعيم فعاالً لعقود، وغالباً 

ما يوفر الوقاية مدى الحياة.

امللحق 3: 
مثال: موجز السياسة
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] إذا أمكن: يتم توفري لقاح التهاب الكبد B، بعد أن يخضع الختبار 

الصالحية املسبق، يف املحاقن املدمجة ذاتية التلف التي مُتأل مسبقاً، والتي 

ميكن أن توفر بعض املزايا فيام يتعلق بالجرعة املعطاة عند الوالدة. وميكن 

أن تساعد التقنية املستخدمة يف هذه املحاقن عىل تيسري تقديم لقاح 

التهاب الكبد B بسهولة ومأمونية خارج البيئات التقليدية للربنامج املوسع 

للتمنيع، أو للمواليد يف املنازل. وتتميز هذه املحاقن بصغر حجمها ورسعة 

استخدامها مقارنة باملحاقن العادية، كام أنها تجعل عملية الحقن أسهل 

وأرسع[.

األهداف والتحديات عىل املستوى القطري – مثال 

] عند االقتضاء: وضع إقليم منظمة الصحة العاملية مستهدفاً للدول األعضاء 

لخفض معدل انتشار العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد B إىل xx٪ بني 

األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بنيxx  سنة بحلول عام xx20 [. وتصل 

حالياً نسبة التغطية بالجرعات الثالثة مضادة اللتهاب الكبد B بني األطفال 

الذين تبلغ أعامرهم سنة واحدة إىل xx٪، مام يجعل األطفال الصغار عرضة 

للعدوى بفريوس التهاب الكبد B؛ كام يتيح عدم تطعيم حديثي الوالدة 

فرصاً النتقال الفريوس من األم إىل الطفل.

وإدراكاً النتقال التهاب الكبد الفريويس بشكل مستمر، تسعى وزارة الصحة 

عىل املستوى القطري للحصول عىل املساعدة من مختلف املنظامت الدولية 

لتقديم املشورة يف مجاالت الوقاية من التهاب الكبد الفريويس وعالجه، 

واالتصاالت والسياسات والبحوث املرتبطة بذلك. وبالتعاون مع النظراء 

الوطنيني، قد يقرتح فريق الخرباء هذا هدفاً لضامن حصول جميع املواليد 

عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة يف أقرب وقت ممكن بعد الوالدة )خالل 

24 ساعة(. ولكن الوصول إىل حديثي الوالدة لتطعيمهم ليس بهذه البساطة؛ 

فعىل الرغم من توصيات منظمة الصحة العاملية، تقوم 96 دولة فقط )49٪( 

من أصل 194 دولة باإلبالغ عن توفري الجرعة املعطاة عند الوالدة كجزء من 

برنامج التمنيع الروتيني املضادة اللتهاب الكبد B، ويحصل ٪38 فقط من 

األطفال حديثي الوالدة عىل اللقاح يف الوقت املوىص به.

توصية:

إن الجرعة املعطاة عند الوالدة من لقاح التهاب الكبد B يف الوقت الحايل 

] ال تعد جزءاً من برنامج التمنيع الوطني يف البلدان/ تحتاج إىل التعزيز [. 

فمن املمكن الوصول إىل نسبة كبرية من املواليد من خالل ضامن حصول 

جميع األطفال حديثي الوالدة الذين يولدون يف مرافق الرعاية الصحية 

عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة من لقاح التهاب الكبد B. وسوف يساعد 

الدعم من جانب الحكومة وأصحاب املصلحة عىل الصعيد العاملي فيام 

يتعلق بتطبيق التطعيم الروتيني بالجرعة املعطاة عند الوالدة يف جميع 

 XXX من أصل XXX مرافق وزارة الصحة عىل الوصول إىل ما يقدر بـ

والدة تتم عىل الصعيد القطري سنوياً. ونويص بتطبيق املامرسات التالية 

التي أوصت بها منظمة الصحة العاملية يف جميع املرافق الصحية التي 

تقدم خدمات الوالدة من أجل تحسني التغطية بالتطعيم بالجرعة املعطاة 

عند الوالدة يف الوقت املناسب.

إدراج لوائح داخلية لتطعيم حديثي الوالدة باللقاحات المضادة   
اللتهاب الكبد B خالل 24 ساعة من الوالدة، وذلك فيما يتعلق 

بجميع الوالدات التي تتم في المرافق الصحية أو بحضور 
أخصائي التوليد الماهر.

ضمان توفر لقاح التهاب الكبد B في عنابر الوالدة أو أقسام   
الرعاية بعد الوالدة فيما يتعلق بجميع الوالدات التي تتم في 

المرافق الصحية.

التحقق من تدريب فريق التوليد بشأن أهمية التطعيم بلقاح   
التهاب الكبد B وحصول حديثي الوالدة عليه في الوقت 

المناسب )في غضون 24 ساعة من الوالدة(.

التحقق من إدراج التطعيم المضاد اللتهاب الكبد B في تدريب   
الرعاية األساسية بعد الوالدة.
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وتشمل السياسات الفعالة األخرى لتحسني التغطية بالجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B لجميع األطفال حديثي الوالدة ما ييل:

زيادة نسب حضور أخصائيي التوليد المهرة عند الوالدة،   
ويُفضل أن يكون ذلك في المرافق الصحية، في الخطط الوطنية 

لتحسين نسب بقاء األمهات وحديثي الوالدة على قيد الحياة؛

في البيئات التي تنخفض فيها معدالت الوالدة في المرافق   
الصحية، ينبغي التحقق من أن الزيارة المنزلية تتم في غضون 

xx من حدوث الوالدة المنزلية، وأن يتم إعطاء الجرعة المعطاة 
عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B خالل الزيارة أو أن يتم 
إحضار األطفال حديثي الوالدة إلى المرفق الصحي في أقرب 

وقت ممكن، ويفّضل خالل 24 ساعة.

وألغراض الوقاية من انتقال الفريوس خالل الفرتة السابقة للوالدة وحاالت 

العدوى يف فرتة الطفولة املبكرة، ينبغي إدراج سلسلة التطعيم املضاد 

اللتهاب الكبد B يف جدول التمنيع يف كل بلد. وسوف يساعد توفري الجرعة 

املعطاة عند الوالدة من لقاح التهاب الكبد B لجميع املواليد يف الوقاية 

من العديد من حاالت العدوى املزمنة بالفريوس يف املستقبل عىل املستوى 

القطري. وتوفر الحاجة إىل إعطاء لقاح التهاب الكبد B يف الوقت املناسب 

حافزاً برنامجياً إضافياً لتوفري الرعاية الصحية لألمهات وحديثي الوالدة خالل 

الـ 24 ساعة األوىل بعد الوالدة – وهي فرتة حرجة تحدث خاللها ٪45 من 

وفيات األمهات واملواليد.
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الرشكاء

من هو الشخص الرئيسي الذي )األشخاص الرئيسيين الذين( ينبغي العمل معه )معهم( في برنامج صحة األمهات والمواليد واألطفال؟  

أي شركاء آخرين يمكنهم توفير المساعدة فيما يتعلق بالجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B؟ المنظمات غير الحكومية؟   
منظمة الصحة العالمية؟ اليونيسيف؟

أي من منظمات الخدمة المدنية/ المنظمات المهنية ينبغي إشراكها؟ على سبيل المثال، جمعيات القابالت؟ المنظمات المهنية المعنية   
بالتوليد/ طب األطفال؟ مقدمي الرعاية الصحية لألمهات من القطاع الخاص؟

البيانات الالزمة الطالع اسرتاتيجية التطعيم

نسبة الوالدات التي تحدث في المرافق الصحية مقابل   
تلك التي تقع خارجها )“الوالدات المنزلية”(؟

نسبة الوالدات التي يحضرها أخصائي   
التوليد الماهر؟

نسبة الوالدات المنزلية التي تتم على يد أخصائي   
التوليد الماهر؟

نسبة الوالدات التي تتم في مرافق القطاع العام   
مقابل تلك التي تحدث في المرافق الصحية الخاصة؟

هل يتمتع فريق التوليد بالمهارات الالزمة والترخيص   
إلعطاء اللقاحات؟

كم عدد المرافق الصحية التي تقدم خدمات التطعيم   
في الموقع حالياً؟

كيف يتم إبالغ العاملين في مجال الرعاية الصحية بالوالدات التي تتم داخل المجتمعات المحلية؟  

من هو الشخص المخول إلعطاء اللقاحات )األطباء، الممرضات، القابالت، أخصائيو التوليد(؟  

امللحق 4: 
القامئة التفقدية لتحليل األوضاع
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الدمج املحتمل مع األنشطة األخرى

ما هي نسبة النساء الالتي تحصلن على زيارة واحدة على األقل   
فيما يتعلق بالرعاية السابقة للوالدة؟

ما هي نسبة المواليد الذين يحصلون على الرعاية بعد الوالدة؟   
في أي عمر؟ من الذي يجري زيارات حديثي الوالدة؟ هل يمكن 

إضافة التطعيم؟

ما هي المبادرات التي تتيح إمكانية الوصول إلى الوالدات   
المنزلية؟ من الذي يجريها؟ ما هي الخدمات المقدمة؟

ما هي التدخالت األخرى فيما يتعلق باألمهات أو حديثي الوالدة   
)مثل فيتامين “أ”، والحديد وحمض الفوليك ولقاح عصية 

كالميت غيران(؟

هل يتم التخطيط ألي تدريب يتضمن دمج الجرعة المعطاة   
عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B؟

هل يتم توزيع وسائل منع الحمل في المجتمعات المحلية   
وإجراء التدخالت الموجهة للمجتمعات من أجل مكافحة 

المالريا، مما قد يوفر فرصة للدمج؟

اإلمدادات وسلسلة التربيد

كيف سيتم توفير الجرعة المعطاة عند الوالدة من لقاح التهاب   
الكبد B للمرافق الصحية؟

كم تبلغ نسبة المرافق الصحية التي تتوفر لديها سلسلة تبريد   
فعالة؟

ما هي طرق تقديم لقاح التهاب الكبد B األحادي التكافؤ   
المستخدمة بالفعل؟ مع مراعاة األحجام المختلفة للقنينات 

وطرق التقديم المبتكرة، مثل المحاقن المدمجة ذاتية التلف 
التي تُمأل مسبقاً.

 B هل يمكن أن تستوعب سلسلة التبريد لقاح التهاب الكبد  
األحادي التكافؤ؟ هل يتم تطبيق رصد التجمد؟

بناء القدرات واإلرشاف والتحديث

من سيكون المسؤول عن تدريب العاملين في مجال التوليد   
بشأن تطبيق الجرعة المعطاة عند الوالدة/ كيف سيتم تدريبهم؟

كيف سيتم رصد/ اإلشراف على المرافق الصحية؟  

كيف سيتم تحديث البروتوكوالت واالستمارات الخاصة بالبرنامج   
الموسع للتمنيع وبرنامج صحة األمهات والمواليد واألطفال؟

ما هي الخبرة المتوفرة بشأن التطعيم بلقاح عصية كالميت غيران أو لقاح شلل األطفال الفموي عند الوالدة وما هي نسبة التغطية؟  
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ترتيبات تقديم الخدمات

زيادة فرص الحصول على الرعاية الماهرة عند الوالدة  
دمج الجرعة المعطاة عند الوالدة ضمن الرعاية المقدمة   

لألمهات والمواليد في المرافق الصحية من خالل:

سياسة محلية معنية بالمرافق الصحية تنص على التطعيم   —
بالجرعة عند الوالدة؛

لوائح تفيد إعطاء الجرعة المعطاة عند الوالدة في عنابر   —
الوالدة أو أقسام الرعاية بعد الوالدة؛

التحقق من توفر اللقاح في عنابر الوالدة أو أقسام الرعاية   —
بعد الوالدة؛

تحديد المسؤول عن التطعيم بشكل واضح، ويشمل ذلك   —
مقدمي الرعاية الصحية لألمهات؛

تحديد التطعيم بالجرعة المعطاة عند الوالدة باعتباره   —
جزءاً من الرعاية األساسية لحديثي الوالدة، بما ال يعطل 

التدخالت العاجلة؛

التخطيط المنسق بين موظفي التمنيع وصحة األمهات   —
في المرافق الصحية والمناطق، بما في ذلك تقييمات 

المرافق الصحية الداعمة.

الربط بين التمنيع والخدمات الخاصة التي توفر الرعاية عند   
الوالدة

عندما تتم الوالدة خارج المرافق الصحية، ينبغي دراسة بعض   
الخيارات مثل:

الزيارات المنزلية لتوفير التطعيم في الوقت المناسب؛  —

دمج الجرعة المعطاة عند الوالدة في الزيارات المنزلية   —
المعنية بتقديم خدمات الرعاية األخرى بعد الوالدة؛

نقل اللقاح وتخزينه خارج النطاق القياسي لسلسلة   —
التبريد باستخدام نطاق درجات الحرارة المضبوطة؛

استخدام المحاقن المدمجة ذاتية التلف التي تُمأل مسبقاً   —
)مثل Uniject®(؛

تتبع حاالت الحمل في المجتمعات المحلية بحرص.  —

اعتبارات القوى العاملة يف مجال الصحة

تناول مسألة افتقار مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمعرفة،   
والمواقف والتصورات المحددة المتعلقة بتطعيم حديثي 

الوالدة

توفير التدريب المنظم بشكل جيد للعاملين الصحيين، بما   
في ذلك تثقيفهم بشأن انتقال الفيروس في الفترة المحيطة 
بالوالدة، على أن يدعمه المتابعة المستمرة واإلشراف الداعم

دراسة خيارات إعادة توزيع المهام من أجل الوصول إلى   
التقنيات  المجموعات السكانية التي يصعب الوصول إليها 

المتعلقة بجرعة الوالدة

ترتيبات التوزيع والتخزين التي تستخدم إمكانية حفظ اللقاح   
خارج النطاق القياسي لسلسلة التبريد، ووضعه في أقرب ما 

يكون من مكان الوالدة 

احتمالية استخدام Uniject® من ِقبَل مقدمي الرعاية الصحية   
في المجتمعات المحلية

التحقق من توفر لقاح التهاب الكبد B األحادي التكافؤ في   
قنينات أحادية الجرعة ومتعددة الجرعات

مامرسات تعزيز نظام املعلومات الصحية

سجالت الميالد، وأخطار الوالدة في المجتمعات، بما في ذلك   
تتبع حاالت الوالدة المنزلية 

إدراج الجرعة المعطاة عند الوالدة وتوقيتها في سجالت التطعيم  
التحديد الدقيق لتوقيت الجرعة المعطاة عند الوالدة في تبليغ   

التغطية

دراسة الخيارات المتعلقة بالمسوحات السيرولوجية من أجل   
تحديد االحتياجات والرصد

ترتيبات التمويل التي تؤثر عىل التغطية بجرعة الوالدة

التمويل الكافي لبرامج جرعة الوالدة، مع مراعاة كفاءة النقل   
عند التوزيع في الضواحي

خفض التكاليف التي تتحملها األسر  

معالجة مخاوف املجتمع أو افتقاره إىل املعرفة املتعلقة بجرعة الوالدة

االستجابة النخفاض مستوى الوعي بالجرعة المعطاة عند   
الوالدة وأهميتها

مراعاة الممارسات التقليدية في عزل حديثي الوالدة  
معالجة المخاوف بشأن األحداث الضارة، بما في ذلك التخطيط   

لمواجهة خطر تعرض حديثي الوالدة للوفاة أو المرض بشكل عارض

االستجابة لرفض اآلباء الحصول على التطعيم  

مامرسات القيادة وترصيف الشؤون

توفر سياسة وطنية تعنى بالتطعيم الشامل بجرعة الوالدة  
إرشادات وطنية واضحة تحدد توقيت الجرعة المعطاة عند   

الوالدة خالل 24 ساعة من الوالدة

إزالة القيود الصارمة غير الضرورية التي تعوق التطعيم  
دراسة خيارات استخدام اللقاح في نطاق درجات الحرارة   

المضبوطة، واعتماد الجدد من القائمين بالتطعيم

توفر اتصاالت مركزية قوية لدعم ثقة الجمهور في اللقاحات  

امللحق 5: 
مامرسات تحسني التغطية بالجرعة املعطاة عند الوالدة من اللقاح

صفحة 89 امللحق



امللحق 6: 
القامئة التفقدية اإلرشافية الخاصة بجرعات الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B التي تعطى يف املرافق الصحية

اإلجراءات املحتملةاإلجابةموضوع التقييمرقم

سياسات املستشفيات وإجراءات التشغيل القياسية

1-

هل يتوفر لدى املرفق الصحي سياسة تنص تحديداً عىل رضورة إعطاء 
الجرعة املعطاة عند الوالدة يف أقرب وقت ممكن بعد الوالدة، ويفضل 

يف غضون 24 ساعة من الوالدة؟

ينبغي وضع سياسة وتوزيعها عىل جميع العاملنيالنعم

2-

هل يتوفر لدى املرفق الصحي إجراءات تشغيل قياسية تتناول تفصيالً 
املسؤول عن إعطاء جرعة الوالدة، وتوقيت إعطائها، واملؤهلني للحصول 

عليها؟

ينبغي وضع إجراءات تشغيل قياسية للمساعدة يف النعم
توضيح األدوار واملسؤوليات للعاملني

ميكن أن تضمن اللوائح تطعيم جميع املواليدالنعم هل تم تطبيق اللوائح الخاصة بجرعة الوالدة، عند الحاجة إليها؟-3

إعطاء جرعة الوالدة

4-

تعترب منظمة الصحة العاملية مسؤولة عن توفري الجرعة املعطاة عند 
الوالدة )عىل سبيل املثال، من خالل القابلة أو ممرضة ما بعد الوالدة أو 

الطبيب أو املمرضة التابعة للربنامج املوسع للتمنيع(

ينبغي إسناد املسؤوليات بشكل واضح، وينبغي أن ال ينطبق
يكون شخص يعمل يف وحدة األمومة/ وحدة الرعاية 

بعد الوالدة

5-

هل يعترب العامل يف مجال الرعاية الصحية مسؤوالً عن توفري الجرعة 
املعطاة عند الوالدة بشكل دائم، مبا يف ذلك خالل فرتات املساء/ عطالت 

نهاية األسبوع؟

ينبغي أن يكون العامل يف مجال الرعاية الصحية هذا النعم
متاحاً يف جميع األوقات لضامن عدم مرور أي طفل 

دون تطعيمه

6-
التوقيت: هل يتم إعطاء اللقاح لجميع املواليد خالل 24 ساعة من 

الوالدة؟
إذا كانت اإلجابة ال، ابحث يف األسبابالنعم

7-
التوقيت: هل يتم إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة يف جميع األوقات، 

مبا يف ذلك فرتات املساء/ عطالت نهاية األسبوع؟
ينبغي أن يكون اللقاح متاحاً يف جميع األوقاتالنعم

8-
أين يتم إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة )عنابر الوالدة، عنابر املواليد، 

وحدة الرعاية بعد الوالدة(؟
ينبغي إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة يف عنابر النعم

الوالدة أو أقسام الرعاية بعد الوالدة

موانع التطعيم املغلوطة

9-

ينبغي تثقيف العاملني يف مجال الرعاية الصحية بشأن النعمهل يتم تطعيم املواليد املبترسين؟
عدم وجود موانع للتطعيم؛ وميكن للعاملني يف مجال 

الرعاية الصحية أن يختاروا تأجيل تطعيم املواليد ذوي 
الحاالت غري املستقرة حتى تستقر حالتهم

النعمهل يتم تطعيم املواليد ذوي الوزن املنخفض عند الوالدة؟-10

النعمهل يؤمن العاملون يف مجال الرعاية الصحية بوجود موانع للتطعيم؟-11

القائمة التفقدية اإلشرافية الخاصة بجرعات الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B التي تعطى في المرافق الصحية

تعليمات: استخدم هذه القائمة التفقدية ألغراض بلوغ أعلى مستوى من التغطية بالجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B. ويمكن اعتبارها 
بمثابة تقييم مستقل، أو يمكن إضافة مكونات رئيسية لقائمة تفقدية إشرافية أكثر شموالً/ قائمة تدفقية إشرافية حالية خاصة بالمرافق الصحية

تاريخ الزيارةاسم المشرفاسم المرفق الصحي

صفحة 90 امللحق



اإلجراءات املحتملةاإلجابةموضوع التقييمرقم

تداول اللقاح وتخزينه وإدارته

12-

هل يتم تخزين اللقاح بالقرب من مكان تعاطيه )مثل أقسام الوالدة 
وعنابر املواليد(؟

ينبغي تخزين اللقاح يف أقرب مكان ممكن من قسم النعم
األمومة/ حديثي الوالدة. ويف حالة عدم توفر سلسلة 

تربيد، ميكن النظر يف استخدام صندوق للتربيد رشيطة 
تغذيته يومياً

13-

هل ميكن الحصول عىل اللقاح يف جميع األوقات )عىل سبيل املثال، ال 
ميكن الوصول إىل بعض املرافق الصحية إال يف حالة عمل الربنامج املوسع 

للتمنيع(؟

يف حالة تخزين اللقاح يف عنابر تُفتح فقط يف أوقات النعم
معينة، ميكن تخزين اللقاح يف صندوق للتربيد داخل 

عنابر الوالدة

مراجعة طلبات اللقاحالنعم هل يكفي مخزون اللقاح السكان املستهدفني؟-14

تثقيف العاملنيالنعمهل يتم اتباع سياسة القنينات متعددة الجرعات بشكل سليم؟-15

16-
هل يتم تخزين اللقاح مع مراعاة عدم تعرضه للتجميد )بعيداً عن الرف 

العلوي(؟
تصحيح موضعها يف الثالجةالنعم

إذا كانت اإلجابة ال، ينبغي تثقيف العاملنيالنعم هل يعرف العاملون كيفية إجراء اختبار الرج؟-17

ينبغي إصالح سلسلة التربيد عىل الفورالنعمهل يتم تخزين اللقاح باستخدام سلسلة تربيد تعمل بشكل صحيح؟-18

19-
هل يتم رصد درجة حرارة سلسلة التربيد بشكل سليم مرتني يومياً عىل 

األقل؟
رصد درجة الحرارة مرتني يومياً عىل األقلالنعم

20-
هل وصلت مؤرشات رصد قنينة اللقاح إىل املرحلة 3 أو 4، أو هل 

انتهت صالحية أي من اللقاحات؟
إزالة القنينات يف املرحلة 3/4 أو القنينات منتهية النعم 

الصالحية. وتثقيف العاملني يف مجال الرعاية الصحية

تسجيل/ تبليغ البيانات

21-

هل تُعطى السجالت املنزلية )مثل، بطاقات التطعيم وكتيبات األم - 
الطفل( لألمهات عقب الحصول عىل جرعة الوالدة؟

ينبغي التعرف عىل أسباب عدم حصولهن عليها النعم
والتأكيد عىل أهمية البدء يف استخدام السجالت 
املنزلية عند الوالدة، وكذلك رضورة احتفاظ األم 

بالسجل املنزيل )وليس عامل الرعاية الصحية(

22-

هل يتم تسجيل الجرعة املعطاة عند الوالدة يف السجالت )عىل سبيل 
املثال، سجل املواليد، وسجل الربنامج املوسع للتمنيع، وسجل التهاب 

الكبد B(؟

ينبغي إضافة عمود لسجل املواليد/ توفري سجالت النعم
ثة محدَّ

23-
ينبغي كتابة البيانات. وال ينبغي استخدام عالمات النعم هل يتم تسجيل تاريخ إعطاء جرعة الوالدة؟

االختيار

24-

هل يتم تحديث جميع السجالت اإلحصائية/ استامرات التسجيل و/ أو 
التبليغ لتتضمن عموداً للجرعة املعطاة عند الوالدة خالل 24 ساعة أو 

أقل وبعد 24 ساعة؟

ثة، واستبعاد االستامرات النعم ينبغي توفري استامرات محدَّ
القدمية

25-

هل يتم تحليل البيانات يف كل مرفق صحي )مثل مخطط التغطية 
الشهري، والتقرير الشهري(؟

تثقيف عامل الرعاية الصحية برضورة استعراض النعم
السجالت بصفة شهرية لتحقيق أفضل مستوى من 

التغطية وتحليل البيانات تبعاً لتوقيت إعطاء جرعة 
الوالدة

التعرف عىل العوائق. والتثقيف بشأن التبليغ السليمالنعم هل يتم تبليغ الشخص املناسب بالبيانات شهرياً؟-26

27-
كم تبلغ نسبة املواليد الذين حصلوا عىل الجرعة املعطاة عند الوالدة 

بعد مرور أكرث من 24 ساعة خالل الشهر املايض؟
استكشاف أسباب عدم حصول األطفال عىل التطعيم، 

واتخاذ إجراء تصحيحي إذا لزم األمر
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اإلجراءات املحتملةاإلجابةموضوع التقييمرقم

الوالدات املنزلية

28-

هل يقوم أخصائيو التوليد املهرة باصطحاب اللقاح يف حاالت الوالدة 

املنزلية التي يحرضونها؟

التثقيف بشأن أهمية توقيت جرعة الوالدة، ورضورة النعم

اصطحاب اللقاح يف حاالت الوالدة املنزلية لتجنب 

الفرص الضائعة

29-
هل يتم توفري الجرعة املعطاة عند الوالدة يف زيارات رعاية املواليد 

الذين مل يحصلوا عىل اللقاح؟

التثقيف بأهمية توقيت الجرعة املعطاة عند الوالدة النعم

ورضورة تجنب الفرص الضائعة

األحداث الضارة التي تعقب التمنيع

30-
التثقيف بشأن الرتصد لألحداث الضارة التي تعقب النعمهل يقوم املرفق الصحي برصد األحداث الضارة التي تعقب التمنيع؟

التمنيع

31-
هل يتوفر لدى املرفق الصحي بروتوكول بشأن االستجابة لألحداث 

الضارة التي تعقب التمنيع؟

ينبغي وضع بروتوكول ونرشه عند إعطاء جرعة الوالدةالنعم

التعليقات اإلشرافية بشأن جرعات الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B التي تعطى في المرافق الصحية

تعليمات: استخدم هذه المساحة لتسجيل انطباعك بصفة عامة، واإلجراءات التصحيحية المحددة التي يجب أن يتخذها المرفق الصحي 
استناداً إلى النتائج المستخلصة من القائمة التفقدية اإلشرافية لجرعة الوالدة. وينبغي ترك هذه االستمارة، أو هذه المالحظات، لدى 

المرفق الصحي.

ما هو انطباعك بصفة عامة حول برنامج التطعيم بالجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة اللتهاب الكبد B؟

ما هي اإلجراءات التصحيحية التي توصي بتنفيذها؟
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المرفق الصحي:

السجل اإلحصايئ

تواريخ التغطية:المنطقة:اإلقليم:

امللحق 7: 
مثال عىل سجل إحصايئ يبني إجاميل جرعات الوالدة وتوقيتها

عدد القنينات تطعيم األطفالاملستضد

املفتوحة اإلجاميل23-12 شهراًصفر11- شهراً

B جرعة الوالدة ضد التهاب الكبد الوبايئ

جرعة الوالدة ضد التهاب الكبد الوبايئ B يف الوقت املناسب )خالل 24 ساعة أو أقل(

 * أكرث من 24 ساعة

لقاح عصيات كامليت غريان

جرعة الوالدة من لقاح شلل األطفال الفموي 

الجرعة األوىل من لقاح شلل األطفال الفموي 

الجرعة الثانية من لقاح شلل األطفال الفموي 

الجرعة الثالثة من لقاح شلل األطفال الفموي 

الجرعة األوىل من اللقاح املضاد للفريوسة العجلية )الروتا(

الجرعة الثانية من اللقاح املضاد للفريوسة العجلية )الروتا(

الجرعة األوىل من اللقاح املضاد للخناق والكزاز )التيتانوس( والشاهوق – التهاب 

الكبد الوبايئ B – املستدمية النزلية من النمط "ب"

الجرعة الثانية من اللقاح املضاد للخناق والكزاز )التيتانوس( والشاهوق – التهاب 

الكبد الوبايئ B – املستدمية النزلية من النمط "ب"

الجرعة الثالثة من اللقاح املضاد للخناق والكزاز )التيتانوس( والشاهوق – التهاب 

الكبد الوبايئ B – املستدمية النزلية من النمط "ب"

الجرعة األوىل من اللقاح املتقارن املضاد اللتهاب املكورات الرئوية

الجرعة الثانية من اللقاح املتقارن املضاد اللتهاب املكورات الرئوية

الجرعة الثالثة من اللقاح املتقارن املضاد اللتهاب املكورات الرئوية

الجرعة األوىل من لقاح الحصبة – الحصبة األملانية )الروبيال(

الجرعة الثانية من لقاح الحصبة – الحصبة األملانية )الروبيال(

اللقاح املضاد للحمى الصفراء

اكتامل التطعيم

* ميكن حساب إجاميل التغطية بجرعة الوالدة من خالل إضافة الجرعات التي تم إعطائها خالل 24 ساعة أو أقل وبعد أكرث من24 ساعة بعد الوالدة.

أسماء القائمين على التطعيم:

التاريخ:التوقيع:
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عدد القنينات تطعيم األطفالاملستضد

املفتوحة اإلجاميل23-12 شهراًصفر11- شهراً

لقاح عصيات كامليت غريان

جرعة الوالدة من لقاح شلل األطفال الفموي 

الجرعة األوىل من لقاح شلل األطفال الفموي 

الجرعة الثانية من لقاح شلل األطفال الفموي 

الجرعة الثالثة من لقاح شلل األطفال الفموي 

الجرعة األوىل من اللقاح املضاد للفريوسة العجلية )الروتا(

الجرعة الثانية من اللقاح املضاد للفريوسة العجلية )الروتا(

الجرعة األوىل من اللقاح املضاد للخناق والكزاز )التيتانوس( والشاهوق – التهاب 
الكبد الوبايئ B – املستدمية النزلية من النمط "ب"

الجرعة الثانية من اللقاح املضاد للخناق والكزاز )التيتانوس( والشاهوق – التهاب 
الكبد الوبايئ B – املستدمية النزلية من النمط "ب"

الجرعة الثالثة من اللقاح املضاد للخناق والكزاز )التيتانوس( والشاهوق – التهاب 
الكبد الوبايئ B – املستدمية النزلية من النمط "ب"

الجرعة األوىل من اللقاح املتقارن املضاد اللتهاب املكورات الرئوية

الجرعة الثانية من اللقاح املتقارن املضاد اللتهاب املكورات الرئوية

الجرعة الثالثة من اللقاح املتقارن املضاد اللتهاب املكورات الرئوية

الجرعة األوىل من لقاح الحصبة – الحصبة األملانية )الروبيال(

الجرعة الثانية من لقاح الحصبة – الحصبة األملانية )الروبيال(

اللقاح املضاد للحمى الصفراء

اكتامل التطعيم

* ميكن حساب إجاميل التغطية بجرعة الوالدة من خالل إضافة الجرعات التي تم إعطائها خالل 24 ساعة أو أقل وبعد أكرث من24 ساعة بعد الوالدة.

أسماء القائمين على التطعيم:

المرفق الصحي:

السجل اإلحصايئ

تواريخ التغطية:المنطقة:اإلقليم:

امللحق 8: 
مثال عىل سجل إحصايئ يبني مكان الوالدة

عدد القنينات تطعيم األطفالاملستضد

املفتوحة املولودين يف 
مرافق تقديم 

الخدمات

املولودين يف 
املنزل

اإلجاميل

B جرعة الوالدة ضد التهاب الكبد الوبايئ

جرعة الوالدة ضد التهاب الكبد الوبايئ B يف الوقت املناسب )خالل 24 ساعة أو أقل(

 * أكرث من 24 ساعة

التوقيع / التاريخ:
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امللحق 9: 
مثال عىل استامرة تبليغ تبني عدد الحاصلني عىل التطعيم تبعاً ملكان الوالدة

صفحة 95 امللحق

االشهر: المرفق القائم بالتبليغ:المنطقة:اإلقليم: السنة:

1. بيانات دميوغرافية

أ إجاميل السكان

بالرضع 11-0 شهراً: مستهدف سنوي

ج )=ب/ 12(الرضع 11-0 شهراً: مستهدف شهري

دحاالت الحمل املتوقعة

ه )=د/ 12(حاالت الوالدة املتوقعة: مستهدف شهرى

األطفال 23-12 شهراً: مستهدف سنوي

األطفال 23-12 شهراً: مستهدف شهري

3. التغطية 
بالتطعيم

الوالدات يف مرافق 
تقديم الخدمات

الوالدات املنزلية

"جرعة 
الوالدة ضد 

التهاب 
 B الكبد 
 24 ≤
ساعة"

"جرعة 
الوالدة ضد 

التهاب 
 B الكبد 
 24 >
ساعة"

"جرعة 
الوالدة ضد 

التهاب 
 B الكبد 
 24 ≤
ساعة"

"جرعة 
الوالدة ضد 

التهاب 
 B الكبد 
 24 >
ساعة"

"جرعة 
الوالدة ضد 

التهاب 
 B الكبد 
 24 ≤
ساعة"

"جرعة 
الوالدة ضد 

التهاب 
 B الكبد 
 24 >
ساعة"

عصية 
كامليت 
غريان

الجرعة 
األوىل من 

اللقاح 
الخاميس

الجرعة 
الثالثة 
من 

اللقاح 
الخاميس

الجرعة 
األوىل 

من لقاح 
االلتهاب 
السحايئ

جرعتان 
أو أكرث 

من 
لقاح 

ذوفان 
الكزاز

الجرعة الثالثة 
من اللقاح 
املتقارن 

املضاد اللتهاب 
املكورات 

الرئوية

)%( التغطية 

الشهرية

)%( التغطية 

الرتاكمية

2. استيفاء استامرات التبليغ وااللتزام مبوعد تقدميها 

عدد املرافق الصحية يف املنطقة

عدد مراكز التطعيم )الثابتة واملتنقلة(

عدد التقارير الواردة خالل الشهر

عدد التقارير الواردة يف موعدها خالل الشهر

)الجرعة األوىل من اللقاح الخاميس - الجرعة الثالثة  نسبة الترسب )%(
من اللقاح الخاميس( تراكمي * 100

)عصية كامليت غريان - لقح االلتهاب 
السحايئ( تراكمي * 100

عصية كامليت غريانعصية كامليت غريان
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4. التطعيم الشهري املعطى حسب االسرتاتيجية

العدد املعطى )حسب الفئة العمرية(

0-11 جرعات اللقاح
شهراً

 23-12
شهراً

 24 >
ً شهرا

إجاميل الجرعات 
املعطاة

BCG

الوالدات 

يف املرافق 

الصحية

جرعة الوالدة ضد التهاب الكبد B بعد ≥24 ساعة

جرعة الوالدة ضد التهاب الكبد B بعد <24 ساعة

الوالدات 

املنزلية

جرعة الوالدة ضد التهاب الكبد B بعد ≥24 ساعة

جرعة الوالدة ضد التهاب الكبد B بعد <24 ساعة

جرعة الوالدة من اللقاح الفموي ضد شلل األطفال

الجرعة األوىل من اللقاح الفموي ضد شلل األطفال

الجرعة الثانية من اللقاح الفموي ضد شلل األطفال

الجرعة الثالثة من اللقاح الفموي ضد شلل األطفال

الجرعة األوىل من لقاح الفريوسة العجلية )الروتا(

الجرعة الثانية من لقاح الفريوسة العجلية )الروتا(

الجرعة األوىل من اللقاح الخاميس

الجرعة الثانية من اللقاح الخاميس

الجرعة الثالثة من اللقاح الخاميس

الجرعة األوىل من اللقاح املتقارن ضد التهاب املكورات الرئوية

الجرعة الثانية من اللقاح املتقارن ضد التهاب املكورات الرئوية

الجرعة الثالثة من اللقاح املتقارن ضد التهاب املكورات الرئوية

الجرعة األوىل من لقاح الحصبة

الجرعة الثانية من لقاح الحصبة

ناموسيات معالجة البعوض باملبيدات الحرشية ألمد طويل - األطفال

لقاح الحمى الصفراء

اكتامل التمنيع

النساء 
الحوامل

أخرياتالنساء غري الحوامل

الجرعة األوىل من لقاح ذوفان الكزاز

الجرعة الثانية من لقاح ذوفان الكزاز

الجرعة الثالثة من لقاح ذوفان الكزاز

الجرعة الرابعة من لقاح ذوفان الكزاز

الجرعة الخامسة من لقاح ذوفان الكزاز

)مل يتم التطعيم( خمس جرعات أو أكرث من لقاح ذوفان الكزاز

ناموسيات معالجة البعوض باملبيدات الحرشية ألمد طويل - النساء 
الحوامل

 6-11
شهراً

 12≥
ً شهرا

بعد 
الوالدة

فيتامني أ
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5. التثقيف باملعلومات واالتصال

عدد دورات التثقيف واالتصال التي تم إجراؤها

عدد املشاركني يف الدورات

عدد اللقاءات اإلذاعية/التلفزيونية التي تم إجراؤها

عدد دورات الزيارة املنزلية التي تم إجراؤها

7. إدارة النفايات

عدد صناديق األمان املستخدمة خالل الشهر

عدد صناديق األمان التي تم التخلص منها خالل الشهر

عدد قطّاعات اإلبر املستخدمة خالل الشهر

عدد قطّاعات اإلبر التي تم التخلص منها خالل الشهر

8. درجات حرارة سلسلة التربيد يف املرافق الصحية

عدد املرافق الصحية التي أبلغت عن حالة درجة 
الحرارة

عدد املرافق الصحية التي تبلغ درجة الحرارة لديها 
>2+ درجة مئوية

عدد املرافق الصحية التي تبلغ درجة الحرارة لديها 
<8+ درجة مئوية

أقل درجة حرارة تم تسجيلها

أعىل درجة حرارة تم تسجيلها

6. األحداث الضارة التي تعقب التمنيع

عدد الحاالت التي تم اإلبالغ عنها

10. حالة مخزون اللقاحات واستخدامها والخدمات اللوجستية األخرى

عدد الخسائر نتيجة لـاملخزون يف مخزن املنطقة
القنينات 
املفتوحة يف 

البداية
تم 

استالمه
تم 
إصداره 

يف 
النهاية

حالة مؤرش رصد 
قنينة اللقاح 
)املرحلة 4/3(

انتهاء 
الصالحية

لقاح عصية كامليت غريان

B لقاح التهاب الكبد

اللقاح الفموي ضد شلل األطفال

اللقاح املضاد للفريوسة العجلية )الروتا(

اللقاح الخاميس

اللقاح املتقارن ضد التهاب املكورات الرئوية

لقاح الحصبة/الحصبة والحصبة األملانية

لقاح الحمى الصفراء

لقاح ذوفان الكزاز

ناموسيات معالجة البعوض باملبيدات الحرشية ألمد طويل

فيتامني أ )أزرق(

فيتامني أ )أحمر(

السجالت املنزلية

9. مخزون معدات الحقن املأمونة

مستوى املخزونمعدات الحقن املأمونة

يف النهايةتم استالمهيف البداية

محاقن ذاتية التعطيل 0,05 مل

محاقن ذاتية التعطيل 0,5 مل

محاقن تخفيف _ 2 مل

محاقن تخفيف _ 5 مل

صناديق األمان

قطّاعات اإلبر
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القائم بالتجميع:

االسم:

اللقب:

التاريخ:

القائم باالعتماد:

االسم:

اللقب:

التاريخ:

11. الرتصد لألمراض

الشلل 
الرخو الحاد

عدد الحصبة
الحاالت 
الالزم 
عالجها

الحمى اإلسهال
الصفراء

التهاب 
السحايا

االلتهاب 
الرئوي

الحاالت 0-11 شهراً

الوفيات

الحاالت 12-59 شهراً

الوفيات

الحاالت 5-15 سنة

الوفيات

الحاالت <15 سنة 

الوفيات

العدد املطعمحالة التطعيم

العدد غري املطعم

العدد الغري معروف حالة تطعيمه

مالحظات



قد تكون املعلومات التالية مفيدة فيام يتعلق بتهيئة صحائف معلومات 

التهاب الكبد B الخاصة بكل بلد، واالتصاالت واملواد التدريبية األخرى التي 

يحصل عليها العاملون يف مجال الرعاية الصحية.

ما هو التهاب الكبد B؟

 ،B هو مرض كبدي خطري يسببه فريوس التهاب الكبد B التهاب الكبد

والذي يوجد يف دم وسوائل جسم األشخاص املصابني. فبعد إصابة الشخص، 

ميكن أن يتسبب فريوس التهاب الكبد B يف حدوث اعتالل )حاد( عىل 

املدى القصري يؤدي إىل:

فقدان الشهية؛  
الغثيان؛  
اإلرهاق؛  

ألم في العضالت أو المفاصل أو البطن؛  
اإلسهال، والقيء؛  

اليرقان )اصفرار الجلد أو العينين(؛  
البول الداكن.  

وميكن أن يتسبب التهاب الكبد B يف العدوى طويلة األجل )املزمنة( والتي 

ميكن أن تظل كامنة لعقود قبل أن تؤدي إىل:

تلف الكبد الدائم )تليف الكبد(؛  
سرطان الكبد؛  

الوفاة.  

إن عدوى التهاب الكبد B ليست مشابهة ملرض املستدمية النزلية من 

النمط “ب”

ملاذا يشكل مرض التهاب الكبد B مشكلة تتعلق بالصحة العمومية؟

إن العدوى بفريوس التهاب الكبد B هي أحد األسباب الرئيسية ألمراض 

الكبد الحادة واملزمنة. وتحدث أغلب العواقب الخطرية نتيجة العدوى 

بفريوس التهاب الكبد B بني األشخاص الذين يصابون بعدوى مزمنة – 

هناك ما يقدر بنحو 240 مليون شخص حول العامل يعانون من العدوى 

املزمنة بالفريوس. ويتعرض نحو مليون شخص مصاب بالعدوى املزمنة 

سنوياً للوفاة نتيجة تلف )تليف( الكبد ورسطان الكبد. ويعترب فريوس 

التهاب الكبد B هو السبب الثاين بعد التبغ للرسطان البرشي.

من هم األشخاص املعرضني لإلصابة بالتهاب الكبد B؟ ومن هم األكرث 

عرضة للخطر؟

ميكن ألي شخص أن يصاب بالتهاب الكبد B، ولكن يعترب الرضع واألطفال 

الصغار هم األكرث عرضة للخطر. وال تظهر أعراض املرض عادًة عىل الرضع 

واألطفال الصغار فور تعرضهم لإلصابة، ولكن غالباً ما تتطور العدوى 

لديهم إىل عدوى طويلة األجل )مزمنة(. ويعترب األشخاص املصابون 

بالعدوى املزمنة أكرث عرضة للوفاة جراء تليف الكبد ورسطان الكبد.

كيف ينترش فريوس التهاب الكبد B؟

ينترش فريوس التهاب الكبد B من خالل االنتقال بالدم، ويعترب أكرث عدوى 

من فريوس العوز املناعي البرشي مبا يصل إىل 100 مرة. وينترش بشكل 

فعال من خالل تعرض الجلد واألغشية املخاطية للدم امللوث وسوائل 

الجسم األخرى املعدية )عىل سبيل املثال، إفرازات التقرحات الجلدية 

واملني والسوائل املهبلية(. وال ينترش فريوس التهاب الكبد B عن طريق 

الهواء أو من خالل الطعام أو املاء.

الطرق الرئيسية التي ينترش من خاللها فريوس التهاب الكبد B هي:

من األم إلى الطفل أثناء الوالدة؛  
من الطفل إلى طفل أخر؛  

من خالل عمليات الحقن ونقل الدم غير المأمونة؛  
من خالل ممارسة الجنس بدون واق مع شخص مصاب.  

هل يتوفر عالج اللتهاب الكبد B؟

ال يوجد عالج اللتهاب الكبد B؛ ولذا تعترب الوقاية أمراً بالغ األهمية. وميثل 

لقاح التهاب الكبد B أفضل حامية ضد العدوى بالفريوس.

كيف ميكن الوقاية من التهاب الكبد B؟

يعترب التمنيع الشامل يف مرحلة الطفولة، مع توفري ثالث جرعات الحقة 

عىل األقل من لقاح التهاب الكبد B، أكرث الطرق فعالية يف الوقاية من 

العدوى. وقد أثبتت التجارب الرسيرية فعالية اللقاح الذي يُعطى يف 

غضون 24 ساعة بعد الوالدة، عىل أن يليه جرعتان إضافيتان عىل األقل، 

يف الوقاية من العدوى خالل الفرتة املحيطة بالوالدة، وتحفيزه للمناعة 

ضد فريوس التهاب الكبد B. ويعد لقاح التهاب الكبد B فعاالً يف الوقاية 

من حاالت العدوى بفريوس التهاب الكبد B إذا ما أعطي قبل التعرض 

للفريوس، أو بعده بفرتة وجيزة.

امللحق 10: 
B ولقاح التهاب الكبد B معلومات أساسية حول التهاب الكبد
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ما هي الفئات التي ينبغي لها أن تحصل عىل لقاح التهاب الكبد B؟

 ،B ينبغي أن يحصل جميع الرضع حديثي الوالدة عىل لقاح التهاب الكبد

ويُفضل يف غضون 24 ساعة بعد الوالدة، للوقاية من انتقال الفريوس يف 

الفرتة املحيطة بالوالدة. وميكن أن يستفيد البالغون )مثل عاميل الرعاية 

الصحية، والعاملون/ العامالت يف مجال الجنس، ومتعاطي املخدرات 

بالحقن، ومتلقي الدم/ البالزما بشكل دائم، وأي مجموعات أخرى عىل 

 B اتصال دائم بالدم ومنتجاته( األكرث عرضة للعدوى بفريوس التهاب الكبد

أيضاً من التطعيم.

كم يبلغ عدد الجرعات الالزمة املضادة اللتهاب الكبد B؟ وما هو التوقيت 

الذي يجب إعطاؤها فيه؟

 B تويص منظمة الصحة العاملية بجدول التطعيم املضاد اللتهاب الكبد

املكون من الجرعة املعطاة عند الوالدة يف غضون 24 ساعة من الوالدة، 

تليها جرعتان أو ثالثة جرعات الحقة، عىل أن تكون الفرتة الفاصلة بني 

الجرعات أربعة أسابيع عىل األقل. ويجب أن تعطى كافة الجرعات لضامن 

حامية طويلة األجل.

للوقاية من انتقال فيروس التهاب الكبد B من األم المصابة إلى   
طفلها، يجب أن تُعطى الجرعة األولى في أقرب وقت ممكن 

بعد الوالدة، ويُفضل في غضون 24 ساعة.

اليزال من الالزم إعطاء الجرعة المعطاة عند الوالدة المضادة   
اللتهاب الكبد B في أول اتصال ممكن، حتى بعد مرور أكثر من 

24 ساعة على الوالدة.

بعد الوالدة، عادًة ما تُعطى الجرعات في نفس توقيت إعطاء   
اللقاحات المضادة للخناق والكزاز )التيتانوس( والشاهوق، 

وشلل األطفال، والمستديمة النزلية من النمط “ب”.

في حالة إغفال أحد الجرعات، ينبغي إعطاؤها في أقرب وقت   
ممكن. وليس هناك حاجة لبدء الجدول مرة أخرى.

ليس هناك حاجة للجرعات المعززة.  

ملاذا يعترب توقيت إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب 

الكبد B يف غاية األهمية؟

يعترب إعطاء الجرعة املعطاة عند الوالدة يف الوقت املناسب )يف غضون 24 

 B ساعة بعد الوالدة( أمراً بالغ األهمية للوقاية من انتقال فريوس التهاب الكبد

من األم إىل الطفل. وبالنسبة لألطفال الذين يولدون ألمهات مصابات باملرض، 

فإن الوقاية بعد التعرض للفريوس باستخدام لقاح التهاب الكبد B خالل 24 

ساعة من الوالدة يقلل بشكل كبري من خطر عدوى الطفل.

ويُفضل أن تعطى الجرعة املعطاة عند الوالدة خالل 24 ساعة من الوالدة؛ 

فكلام أُعطي اللقاح يف وقت مبكر، كلام زادت إمكانية الوقاية من العدوى. 

ومع ذلك، إذا مل يُعط اللقاح عند الوالدة، ينبغي أن تُعطى الجرعة املعطاة 

عند الوالدة يف أول اتصال ممكن بعد الوالدة، وأن يتم تسجيلها باعتبارها 

جرعة والدة بعد 24 ساعة.

كيف يتم إعطاء لقاح التهاب الكبد B؟ ما هو حجم الجرعة؟

يعطى لقاح التهاب الكبد B عن طريق الحقن في الفخذ   
)الرضع( أو الذراع )األطفال األكبر سناً(.

ينبغي أال تُعطى الجرعة في األرداف.  
يبلغ حجم كل جرعة 0.5 ميليلتر.  

يمكن إعطاؤها بمأمونية في نفس توقيت جميع اللقاحات األخرى.  

يف حالة إعطاء لقاح التهاب الكبد B يف نفس موعد لقاح آخر يعطى 

بالحقن، ينبغي إعطاؤه يف موضع حقن آخر. وإذا كان من الالزم إعطاء أكرث 

من حقنة واحدة يف نفس الطرف، فإن الفخذ هو املوضع املفضل للحقن 

نظراً لكرب حجم الكتلة العضلية فيه، ويجب أن يتم فصل الحقن مبسافة 

5-2.5 سم بحيث يكون من غري املحتمل أن تتداخل أي تفاعالت موضعية. 

اسأل مرشفك عن موضع الحقن املوىص به لكل لقاح.

ما هي اآلثار الجانبية للقاح التهاب الكبد B؟

لقاح التهاب الكبد B آمن جداً. وتتمثل اآلثار الجانبية األكرث شيوعاً يف 

احمرار وتورم وأمل يف موضع الحقن. ويتأثر واحد من كل 11 طفالً حاصالً 

عىل التطعيم بهذه اآلثار الجانبية. وعادًة ما تبدأ هذه اآلثار خالل يوم بعد 

التطعيم، وتستمر ملدة ترتاوح بني يوم إىل ثالثة أيام. ويندر حدوث الحمى 

لفرتة قصرية بعد إعطاء اللقاح – يتأثر طفل واحد من كل 14 طفالً حاصالً 

عىل التطعيم.

ونادراً ما تحدث ردة فعل تأقية خطرية )الرشى، وصعوبة التنفس، 

والصدمة( بسبب إعطاء اللقاح )حوايل طفل واحد من كل 000 600 طفالً 

حاصالً عىل التطعيم(. 

وال تشري البيانات إىل وجود عالقة سببية بني لقاح التهاب الكبد B ومتالزمة 

غيان- باريه أو االضطرابات العصبية املزيلة للميالني، مبا يف ذلك التصلب 

املتعدد؛ كام ال توجد أي بيانات وبائية تدعم وجود عالقة سببية بني 

التطعيم بلقاح التهاب الكبد B ومتالزمة التعب املزمن، أو التهاب املفاصل، 

أو اضطرابات املناعة الذاتية، أو الربو، أو متالزمة موت الرضع املفاجئ، 

أو مرض السكري. وأكدت اللجنة االستشارية العاملية املعنية مبأمونية 

 B عىل مواصفات مأمونية لقاح التهاب الكبد )GACVS( اللقاحات

املتميزة. 

وتعترب الفرتة املبكرة بعد الوالدة فرتة حرجة، ومازال معدل وفيات حديثي 

الوالدة يف العديد من البلدان النامية مرتفعاً ألسباب مختلفة. وتحدث أكرث 

من نصف وفيات حديثي الوالدة يف غضون الـ 24 ساعة األوىل من العمر، 

مام يزيد من احتاملية وجود ارتباط عريض بني التطعيم بالجرعة املعطاة 

عند الوالدة واملضاعفات لدى حديثي الوالدة، أو الوفاة نتيجة ألسباب 

أخرى. وتشمل الوسائل الفعالة تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية يك 

يكونوا قادرين عىل اإلجابة عىل األسئلة املتعلقة مبأمونية اللقاح ومواجهة 

املخاوف حول األحداث الضارة العرضية التي تعقب التمنيع.
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هل هناك أي سبب مينع الطفل من الحصول عىل لقاح التهاب الكبد B؟

ال توجد موانع للتطعيم بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد 

B يف الوقت املناسب.

واملانع الوحيد لتطعيم التهاب الكبد B يكون بالنسبة لألفراد الذين تكون 

ردة فعلهم حادة لجرعة سابقة من لقاح التهاب الكبد B، أو الذين لديهم 

تاريخ حساسية ألي من مكونات اللقاح )وخاصة الخامئر(.

وال يعد انخفاض الوزن عند الوالدة، أو الوالدة املبكرة، أو الوالدة القيرصية، 

أو اإلصابة بفريوس العوز املناعي البرشي من موانع التطعيم. ومع ذلك، 

ينبغي أال يتداخل توقيت إعطاء اللقاح مع أي عالج يتم يف نطاق الرعاية 

الطارئة لحديثي الوالدة، ويجب أن يُعطى فقط بعد استقرار حالة الطفل.

هل يحتاج األطفال األكرب سناً للقاح التهاب الكبد B؟

 B يف البلدان التي تستوطن فيها العدوى املزمنة بفريوس التهاب الكبد

بشكل كبري، تُكتَسب أغلب حاالت العدوى املزمنة بالفريوس بني الرضع 

واألطفال الصغار. ويف هذه البلدان، ال يلزم عموماً حصول األطفال األكرب 

سناً عىل التطعيم. ويف البلدان التي ينخفض فيها توطن املرض، تحدث 

أغلب حاالت العدوى املزمنة بني املراهقني والبالغني، وميكن النظر يف 

حصول الفئات العمرية األكرب سناً عىل تطعيم تداريك اعتامداً عىل توقيت 

إدخال لقاح التهاب الكبد B يف برنامج التمنيع الروتيني.

كيف ينبغي أن يتم تخزين لقاح التهاب الكبد B؟

يجب أن يتم تخزين لقاح التهاب الكبد B بني 2+ و8+ درجة مئوية.

ال تقم بتجميد اللقاح. إذا تم تجميد لقاح التهاب الكبد B، تخلص منه.

كيف تطبق سياسة القنينات متعددة الجرعات؟

يف املرافق الصحية الثابتة، ميكن إعادة استخدام القنينات متعددة الجرعات 

من لقاح التهاب الكبد B، يف دورات التمنيع التالية، ملدة تصل إىل أربعة 

أسابيع )28 يوماً( إذا تم استيفاء جميع الرشوط التالية:

عدم مرور تاريخ انتهاء الصالحية؛  
االحتفاظ بالقنينة في درجات الحرارة الموصى بها )بين 2+   

و8+ درجة مئوية(؛

عدم غمر الجزء الذي تم إدخال اإلبرة فيه لسحب الجرعات من   
قنينة اللقاح تحت الماء )ملحوظة: لتجنب حدوث ذلك، ينبغي 

استخدام أكياس ثلجية محكمة الغلق في ناقالت اللقاح، وينبغي 
عدم السماح للماء بأن يتراكم في مكان تخزين القنينات(؛

استخدام أسلوب التعقيم في سحب جميع الجرعات؛  
عدم وصول مؤشر رصد قنينة اللقاح، في حالة تثبيته، إلى نقطة   

التخلص من اللقاح.

ويف الوالدات املنزلية أو دورات الوصول، ميكن إعادة استخدام القنينات 

متعددة الجرعات من لقاح التهاب الكبد B يف دورات التمنيع الالحقة 

حتى أربعة أسابيع، إذا:

تم استيفاء جميع الشروط الالزمة إلعادة استخدام القنينات   
متعددة الجرعات في المرافق الصحية الثابتة؛

تم تثبيت مؤشر رصد قنينة اللقاح على القنينة.  

ما هي معدات الحقن الالزمة؟

معدات الحقن املستخدمة مع لقاح التهاب الكبد B هي نفسها املستخدمة 

مع جميع اللقاحات األخرى يف الربنامج املوسع للتمنيع )باستثناء لقاح 

عصية كامليت غريان(.

يلزم وجود معدات حقن معقمة لجميع عمليات الحقن.  
يوصى باستخدام أجهزة الحقن ذاتية التعطيل بحجم 0.5   
.)WHO/V&B/99.25 ميليلتر كخيار أول )انظر الوثيقة

أياً كان نوع املحاقن املستخدمة، يوىص باستخدام إبر مقاس 25 أو 22 أو 

23 مليمرت.

يجب تعقيم اإلبر واملحاقن املستخدمة، أو التخلص منها، وفقاً للسياسة 

الوطنية.

هل ميكن استخدام لقاح التهاب الكبد B يف املحاقن املدمجة ذاتية التلف 

التي مُتأل مسبقاً )مثل ® Uniject( لتحسني التغطية بالجرعة املعطاة عند 

الوالدة ضد التهاب الكبد B؟

نعم. مقارنًة باالستخدام التقليدي للقنينة أحادية الجرعة واملحاقن، ميكن 

أن توفر املحاقن املدمجة ذاتية التلف التي مُتأل مسبقاً أو Uniject® عدداً 

من املزايا يف بعض البيئات. وتشري مجموعة من الدراسات النوعية التي 

أجريت مع العاملني الصحيني واآلباء باستمرار إىل سهولة استخدام هذا 

الجهاز، وارتفاع مستوى الثقة فيه، وفقاً ملا يرد عن املستخدمني واملتلقني 

)أو متلقي الرعاية(.

ونظراً ألن تقنية Uniject® مصممة خصيصاً للبيئات قليلة املوارد، مبا يف 

ذلك األماكن التي يولد فيها األطفال يف املنازل بدالً من املستشفيات، فإنه 

ميكن لهذه التقنية أن تيرس تقديم لقاح التهاب الكبد B بشكل مأمون 

وفعال يف هذه البيئات. وباإلضافة إىل ذلك، يتميز جهاز Uniject® بصغر 

حجمه ورسعة استخدامه مقارنًة باملحاقن العادية، كام أنها تجعل عملية 

الحقن أسهل وأرسع، وأكرث مأمونية للقائم بالتطعيم. ويف بعض البلدان، 

يتم تقديم الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B باستخدام 

Uniject® عىل يد العاملني الصحيني املجتمعيني املدربني. عىل سبيل املثال، 

قد تم توفري الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B يف 

إندونيسيا باستخدام Uniject® منذ عام 1995، وأُعطيت من خالله املاليني 

من الجرعات منذ إدخاله.
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مالحظاتك

حقوق ملكية الصور:

الغــــــالف: Emma Gomez؛ صـــفــحـــة 3: اليونيســيف/ Christine Nesbitt؛ صفحـــــة Emma Gomez :8؛ صفحــــة 14: 

Melanie Thompson؛ صفحة 17: اليونيسيف/ ShehzadNoorani؛ صفحـــــة 23: اليونيســـــــيف/ Anne-Sophie Galli؛ صفحة 

24: برنامج التكنولوجيا املالمئــــة يف مجال الصحة/ Patrick McKern؛ صفحة MyishEndonila :32؛ صفحـــــة Emma Gomez :39؛ 

Endonila My- :55 ؛ صفحــــــةShehzadNoorani /؛ صفحـــــــــــــة 49: اليونيســــــيفMyish Endonila :44  صفحـــــــــــــة

ish ؛ صفحـــــــــــة 60: منظمة الصحة العاملية/ Karen Hennessey؛ صفحـــة Melanie Thompson :63؛ صفحة 71: منظمــــــة 

 Emma:؛ الغالف الخلفي الداخيلBenjamin Bayutas /؛ صفحة 74: منظمــــة الصــــحة العامليةHennessey Karen /الصـــــحة العاملية

Gomez

büro svenja :تصميم الجرافيك





هذه الوثيقة مخصصة لالستخدام من جانب مديري برنامج التمنيع 
الوطني، ومهنيي برنامج صحة األمهات واملواليد واألطفال، ورشكاء 

التمنيع املعنيني بتفعيل إدخال الجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 
اللتهاب الكبد B، أو تعزيز الربنامج الحايل املعني بالجرعة املعطاة عند 

الوالدة املضادة اللتهاب الكبد B. وتركز هذه الوثيقة عىل اعتبارات 
ونهج توفري التطعيم الشامل بالجرعة املعطاة عند الوالدة املضادة 

اللتهاب الكبد B كجزء من جدول التمنيع الوطني.




