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تعرب اإلدارة المسؤولة عن صحة األمهات والمواليد واألطفال والمراهقين والتشيخ في منظمة الصحة العالمية 
عن شكرها وامتنانها لما قدمه الكثير من األفراد والمنظمات من مساهمات في إعداد هذه الوثيقة.

 وتزجي اإلدارة شكرها الخاص إلى الخبراء الذين ساهموا في اإلطار الخاص بجودة رعاية المواليد الصغار والمرضى، 
 وحقوق المواليد، ومعايير الرعاية وبيانات الجودة عبر المشاورات اإللكترونية وفي االجتماع التقني المنعقد في نيسان/ 
آتيفا، وأمينة بركات، ونيالن باردوي، ونانسي بوالن، وناتالي  أبو بكر، وإلينا  أبريل 2019، وهم: سميرة 
تشارباك، وأندرو كالرك، ولويزا تينا-داي، وآشوك ديوراري، وكوين دوبيه، ولورا فيرغسن، وآن غراندجان، 
وإيما غويراس ديليغادو، وتيدبابي هيلغابريل، وليلي كاك، ونينا خادكا، وكاثرين كيرك، ومارزيا الزيريني، وجيم 
ليتش، وكارولين ماكلينان، وسيلكي مادير، وآرتي ماريا، وسوكوررو ميندوزا، وبنيام مزمور، وساره موكسون، 
وجورجينا مورفي، وكارين نيو، وأساي نيغوسي، وجيسكا نسونغوا-سابييتي، وسو بروالج، وآنو ساشديفا، وإيما 
ساكس، وإيزابيال ساغوي-موزس، ومانويل سانشيز لونا، وتيريزا شافر، وناليني سنغال، وميران تومسون، 

وكارن ووكر، وستيف وول، وشارلوت وارن، وبيورن وستروب، وبوغالي وركو، ونبيلة زكا.
كما وننوِّه بمساهمات 40 خبيرًا من 19 بلدًا ممن قدموا مدخالتهم للتوصل إلى توافق في اآلراء حول تدابير 

الجودة )المدرجة في الملحق 3(.
وحظي هذا العمل في مختلف مراحله بمساندة الخبيرتين االستشاريتين الخارجيتين لورا فيرغسن وكارولين 

ماكلينان.
وضم الفريق التوجيهي للمنظمة الذي أدار عملية وضع المعايير التالية أسماؤهم: آنشو بانرجي، وبيرناديت 

ديلمون، وأورنيال لينشيتو، وأليسن موران، ومويس موزيغابا، وويلسون ماركوس ستالهوفر.
ونود أن نعبر عن تقديرنا للتعليقات التي وردت من كل شركاء “خطة عمل كل مولود”، وموظفي المنظمة 
في المقر الرئيسي، واألقاليم، والبلدان، الذين شاركوا في االجتماعات، وراجعوا النص، وتقدموا بالمدخالت.

ونتقدم بكل التقدير والشكر لوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية لدعمها المالي لهذا العمل.

شكر وتقدير
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تعاريف ومصطلحات

أحد الوالدين، أو فرد من األسرة، أو أي شخص آخر مسؤول عن رعاية الطفل الراعي، مانح الرعاية

شخص دون سن الثامنة عشرة. الطفل

فئة عريضة من التدخالت الرامية إلى التقليل من اإلجهاد في وحدة الرعاية المركزة للمواليد. وتشمل 
االستراتيجيات في هذا الصدد ضبط الُمنبهات الخارجية )دهليزية، سمعية، بصرية، لمسية(، وتجميع 
التقميط(،  االنكباب،  )التعشيش،  المتعمد  الُدنيا واالستيضاع  والمناولة  التمريضية  الرعاية  أنشطة 

وحماية النوم.

الرعاية الداعمة النمائية

غرفة أو وحدة مخصصة في مرفق ما حيث ُتقدم الرعاية الفورية واإلنعاش لالعتالالت الوخيمة أو 
المفاجئة، أو الرضوح، أو اإلصابات.

منطقة الرعاية الطارئة

يشمل مصطلح “أسرة” في هذه الوثيقة عمومًا األقارب بالدم، أو التبني، أو الزواج، أو أفراد األسرة 
المعيشية ذاتها.

األسرة

نهج للرعاية الصحية يحترم ويستجيب الحتياجات فرادى األسر وقيمها.)1( وتتمثل المبادئ الثمانية 
المتبعة في الرعاية المركزة على الوالدين أو الرعاية المركزة على األسرة في قدرة الوالدين دون قيود 
على االتصال بالفريق المناوب، أو الجوالت الطبية، والحصول على الدعم النفسي للوالدين، وإدارة 
اللبن،  وإدرار  الطبيعية  الرضاعة  البشرة، ودعم  الوالدي، وتالمس  والدعم  الداعمة،  والبيئة  األلم، 

وحماية النوم.)2(  

الرعاية المركزة على األسرة

قاعدة أو إرشاد بشأن الطريقة المثلى للقيام بأمر ما. خط توجيهي

شخص مدرَّب ذو معارف ومهارات تتيح له تقديم الرعاية الوقائية، أو العالجية، أو التعزيزية، أو 
التأهيلية على نحو منهجي للناس، واألسر، والمجتمعات المحلية. ويشمل ذلك األطباء، والممرضات، 

والقابالت، والصيادلة، والمساعدين الطبيين.

مهني صحي أو مقدم 
رعاية صحية

طفل دون السنة الواحدة من العمر. رضيع

المتكررة  الطبيعية  والرضاعة  ووليدها،  األم  بين  ل  والمطوَّ والمتواصل،  المبكر،  البشرة  تالمس 
والحصرية، والخروج المبكر من المستشفى.

رعاية األم لوليدها 
على طريقة الكنغر

رضيع دون الشهر الواحد من العمر )مولود(. وليد

مجموعة من القواعد / اإلجراءات الواجب اتباعها عند تقديم المعالجة الطبية. بروتوكول

معيار لتقدير، وقياس، ورصد جودة الرعاية على النحو المنصوص عليه في بيان الجودة. تدبير الجودة

بيان وجيز عما هو مطلوب لضمان جودٍة للرعاية قابلة للقياس. بيان الجودة

وليد مصاب بحالة طبية أو جراحية. وليد مريض

وليد يزن أقل من 2500 كغ عند الوالدة )بما في ذلك المواليد الُخدج ذوو الوزن المنخفض عند 
الوالدة(.

وليد صغير

بيان عام عما ُينتظر تقديمه لضمان الرعاية ذات الجودة الرفيعة للمواليد. معيار

طريقة معتمدة أو موصوفة يجب اتباعها روتينيًا عند أداء عمليات محددة أو في حاالت محددة. إجراء تشغيلي موحد

رضيع دون الشهرين من العمر. رضيع صغير

(1 ) Davidson JE. Aslakson RE. Long AC. Puntillo KA. Kross EK. Hart J. et al. Guidelines for family-centered care in the neonatal.
pediatric. and adult ICU. Crit Care Med. 2017;45)1(:103–28.

(2 )Roué JM. Kuhn P. Lopez Maestro M. Maastrup RA. Mitanchez D. Westrup B. et al. Eight principles for patient-centred and family-
centred care for newborns in the neonatal intensive care unit. Arch Dis Child Fetal Neonat. 2017;102:F364–8.
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تحدد معايير رعاية المواليد الصغار والمرضى في مرافق الرعاية الصحية، وتوّحد وتعمم رعاية المرضى 
الداخليين مستندًة إلى الرعاية األساسية للمواليد وضامنًة لالتساق مع إطار جودة الرعاية في منظمة الصحة 
العالمية. وسترشد هذه المعايير البلدان في رعاية هذه المجموعة السكانية الضعيفة في سياق التغطية الصحية 
الشاملة. كما ستوفر موردًا لصنَّاع السياسات، ومهنيي الرعاية الصحية، ومخططي الخدمات الصحية، ومدراء 
مون، والهيئات المهنية، والشركاء التقنيين المنخرطين في الرعاية، بما يساعد على تخطيط  البرامج، والمنظِّ

الخدمات الصحية، وتقديمها، وضمان جودتها.

المعايير

1- ممارسات ُمسَندة بالبيِّنات 
يتلقى كل وليد صغير ومريض رعاية روتينية ُمسَندة بالبيِّنات وإدارة للحاالت وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

2- نظم معلومات جاهزة للعمل
تتيح نظم المعلومات الصحية جمع البيانات، وتحليلها، واستخدامها لضمان اتخاذ التدابير المبكرة المناسبة 

للنهوض برعاية كل وليد صغير ومريض.

3- نظم إحالة عاملة
يحظى كل وليد صغير ومريض يشكو من حالة )حاالت(، تتعذر إدارتها بفعالية اعتمادًا على الموارد المتاحة، 
باإلحالة المالئمة وفي الوقت المناسب عبر مسارات الخدمات المتكاملة للمواليد مع استمرار الرعاية حتى 

أثناء النقل.

4-  تواصل فعال ومشاركة مفيدة
يكون التواصل مع المواليد الصغار والمرضى فعااًل، بمشاركة مفيدة، ويستجيب إلى احتياجاتهم وأفضلياتهم، 

ويجري تشجيع المشاركة الوالدية ودعمها على امتداد مسار الرعاية.

5- احترام، وحماية، وإعمال حقوق المواليد والحفاظ على كرامتهم
تحظى حقوق المواليد باالحترام، والحماية، واإلعمال، دون تمييز، مع الحفاظ على كرامتهم على الدوام وفي 

كل السياقات خالل الرعاية والنقل والمتابعة.

6- دعم عاطفي، ونفسي، ونمائي
يتلقى كل المواليد الصغار والمرضى رعاية ومتابعة داعمة نمائية مركزة على األسرة، وتتلقى أسرهم دعمًا 

عاطفيًا ونفسيًا يدرك احتياجاتها ويعزز قدراتها.

1- موجز المعايير

۱
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7- موارد بشرية كفوءة، ومتحمسة، ومتعاطفة، ومتعددة االختصاصات
يتوافر لكل وليد صغير ومريض باستمرار موظفون أكفاء، ومتحمسون، ومتعاطفون، ومتعددو االختصاصات 

لتوفير الرعاية الروتينية، وإدارة المضاعفات، وتوفير الدعم النمائي والنفسي على امتداد مسار الرعاية.

8- موارد مادية أساسية للمواليد الصغار والمرضى
يمتلك المرفق الصحي البيئة المادية المناسبة، مع خدمات كافية للمياه، واإلصحاح، وإدارة النفايات، وإمدادات 
الطاقة، واألدوية، واإلمدادات والمعدات الطبية للرعاية الروتينية وإدارة المضاعفات لدى المواليد الصغار 

والمرضى. 

المعيار 1:

يتلقى كل وليد صغير ومريض رعاية روتينية ُمسَندة بالبيِّنات وإدارة للحاالت وفقًا للمبادئ 
التوجيهية للمنظمة.

بيانات الجودة
ألف: رعاية كل المواليد 

العداوى  من  للوقاية  المعيارية  االحتياطات  اعتماد  مع  الرعاية  المواليد  كل  يتلقى 
أثناء  المطلوبة  اإلضافية  التدابير  تنفيذ  ذلك  في  بما  الصحية،  بالرعاية  المرتبطة 

الفاشيات والجوائح.

1-1

يخضع كل المواليد للتقدير الفوري أثناء تلقي رعاية المواليد األساسية. 2-1

جديد: ُيحدد كل المواليد المعرضين للخطر بصورة صحيحة بأسرع وقت ممكن بعد 
والدتهم أو عند مراجعة المرفق الصحي ويتلقون رعاية إضافية.

3-1

ُيفرز كل المواليد المحالين، ويخضعون على الفور للتقدير بحثًا عن عالمات الخطر 
أو اإلصابات للبت فيما إذا كانوا يتطلبون اإلنعاش، ويتلقون الرعاية المناسبة وفقًا 

للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

4-1

يتلقى كل المواليد الرعاية الروتينية لمرحلة ما بعد الوالدة، بما في ذلك قياس الوزن 
ودرجة الحرارة.

5-1

يخضع كل المواليد للتقدير لتحديد الوضع المناعي ويتلقون اللقاحات الموصى بها 
وفقًا للمبادئ التوجيهية لبرنامج التمنيع الموسع للمنظمة.

6-1

جديد: ُيعطى كل المواليد فيتامين كاف وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة. 7-1

ُتوفر الحماية لكل المواليد من الممارسات المؤذية أو غير الضرورية، بما فيها الفصل 
عن أمهاتهم وأسرهم خالل رعايتهم.

8-1

يخضع كل المواليد للفحص للتحري عن سوء المعاملة، بما في ذلك اإلهمال والعنف، 
ويتلقون الرعاية المناسبة.

9-1
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 جديد: يخضع كل المواليد للتقدير للكشف عن التشوهات الخلقية، وإدارتها بشكل 
مناسب، وإحالتها في الوقت المناسب.

10-1

جديد: يخضع كل المواليد ممن ُيجهل عمرهم الحملي للتقدير بأداة مناسبة لتسجيل 
هذا العمر.

 11-1

يخضع كل المواليد للتقدير للكشف عن عدوى مشتبهة أو عوامل خطر للعدوى، 
بالمضادات  العالج الصحيح  الحاجة، وإعطاؤهم  التحقيق بشأنهم، إن دعت  ويتم 
الحيوية وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة، مع تفادي فرط استخدام هذه المضادات.

12-1

للتقدير،  الخلقي  بالزهري  اإلصابة  لخطر  المعرضين  المواليد  كل  يخضع  جديد: 
والتحقيق، واإلدارة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

13-1

للكشف عن  للتقدير  العيني، ويخضعون  االتقاء  تدابير  المواليد  يتلقى كل  جديد: 
للمبادئ  وفقًا  الحاجة،  دعت  إن  اإلدارة،  وتتم  السيالني،  الوليدي  العين  التهاب 

التوجيهية للمنظمة.

14-1

يخضع كل المواليد المعرضين لخطر اإلصابة بعدوى السل و/ أو فيروس العوز المناعي 
البشري للتقدير الصحيح، والتحقيق، واإلدارة المناسبة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

15-1

األيضي  التالؤم  اإلصابة بضعف  لخطر  المعرضين  المواليد  كل  يخضع  جديد: 
المرتبط باالختناق، وصغر الحجم بالنسبة للعمر الحملي، وداء السكري األمومي، 

للتقدير بغية تحديد وإدارة نقص غلوكوز الدم.

 16-1

باء: رعاية المواليد الصغار والمرضى
باء 1: رعاية الحاالت التنفسية

المخاطر  عالمات  عن  بحثًا  للتقدير  والمرضى  الصغار  المواليد  يخضع   جديد: 
التنفسية، وُيستخدم مقياس تأكسج نبضي للكشف عن نقص التأكسج أو فرط التأكسج 

وإرشاد اإلدارة بشأن إعطاء األكسجين التكميلي وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

17-1

جديد: ُيعطى المواليد الخدج المولودون عند 32 أسبوعًا من الحمل أو قبل ذلك 
والذين يتطلبون دعمًا تنفسيًا ما بين 21٪ )هواء( و 30٪  )أكسجين(، وتخضع 
الحاجة إلى زيادة تركيزات األكسجين للمراجعة لضمان تشبع أكسجيني يتراوح بين 

90٪ و٪95.

 18-1

جديد: يتلقى المواليد الصغار والمرضى الذين يتطلبون عالجًا أكسجينيًا تكميليًا هذا 
العالج من خالل المعدات المناسبة للمواليد التي تشمل الُقنيَّات األنفية للمواليد، وأجهزة 
القياس القليلة التدفق، وخالطات الهواء واألكسجين، وأجهزة الترطيب، وأجهزة قياس 

التأكسج النبضية.

 19-1

التنفس،  انقطاع  للتقدير واإلدارة بشأن  الصغار والمرضى  المواليد  جديد: يخضع 
وُيدار المواليد الخدج للوقاية من انقطاع التنفس هذا وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

 20-1



45

اإليجابي  الضغط  باستخدام  التنفسية  الضائقة  المعانون من  المواليد  ُيعالج  جديد: 
المتواصل على المسالك الهوائية حال صدور التشخيص، وفقًا للمبادئ التوجيهية 

للمنظمة.

 21-1

الفاعالت  نقص  عن  للكشف  للتقدير  والمرضى  الصغار  المواليد  يخضع  جديد: 
بالسطح، وُيعطى عالج إعاضة هذه الفاعالت للمواليد الخدج في غضون الساعتين 

األوليين من الوالدة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

 22-1

 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى المعرضون لخطر اإلصابة بخلل التنسج 
القصبي الرئوي للتقدير، والتحقيق، واإلدارة وفقًا للمبادئ التوجيهية المعيارية.

 23-1

باء 2: الدعم التغذوي للمواليد

ُيغذى المواليد الصغار والمرضى بشكل مناسب، بما في ذلك التغذية الُمساَعدة بلبن 
األم حيثما أمكن، وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

 24-1

د المواليد الصغار والمرضى الذين ال يحتملون التغذية المعوية أو الذين  جديد: ُيزوَّ
تحول موانع دون استخدامها بالنسبة لهم بتغذية حقنية بمقادير وتراكيب صحيحة 

وفقًا للمبادئ التوجيهية المعيارية.

 25-1

جديد: ُيغذى كل مواليد األمهات المصابات بفيروس العوز المناعي البشري بشكل 
مناسب وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

 26-1

 جديد: ُيعطى كل المواليد ذوي الوزن المنخفض جدًا عند الوالدة مكمِّالت فيتامين 
دال، والكالسيوم، والفسفور، والحديد وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

27-1

باء 3: رعاية الحاالت األخرى

 جديد: يخضع كل المواليد لرصد روتيني للكشف عن اليرقان؛ وُيقاس البيليروبين لدى 
المعرضين منهم للخطر وتبدأ معالجة المصابين بفرط البيليروبين وفقًا للمبادئ التوجيهية 

للمنظمة.

28-1

 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى للتقدير واإلدارة فيما يتعلق بالنوبات وفقًا 
للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

29-1

باالعتالل  اإلصابة  لخطر  المعرضين  والمرضى  الصغار  المواليد  يتلقى   جديد: 
الدماغي الوليدي تقييمًا مبكرًا، ورصدًا وثيقًا، وإدارة مناسبة وفقًا للمبادئ التوجيهية 

للمنظمة.

30-1

 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى للتقدير واإلدارة فيما يتعلق بفقر الدم، بما 
في ذلك أسباب داء انحالل الدم الوليدي.

31-1

بااللتهاب  اإلصابة  لخطر  المعرضين  والمرضى  الصغار  المواليد  يخضع   جديد: 
المعوي القولوني الناخر للتقدير واإلدارة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

32-1
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 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى المعرضين لخطر اإلصابة باعتالل الشبكية 
الخداجي للتحديد، والفحص، والمعالجة على النحو المناسب.

33-1

 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى المعرضين لخطر اإلصابة بالنزف البطيني 
للتقدير واإلدارة وفقًا للمبادئ التوجيهية المعيارية. 

34-1

 جديد: يخضع كل المواليد المحالين المصابين بحاالت جراحية للفحص للكشف عن 
اإلصابات والطوارئ الجراحية وتلقي الرعاية الجراحية المناسبة.

35-1

باء 4: الرصد السريري والرعاية الداعمة

يخضع المواليد الصغار والمرضى، والسيما الشديدو العلة منهم، لرصد كاٍف، وإعادة 
تقدير مناسبة، ويتلقون الرعاية الداعمة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

 36-1

 جديد: ُيعطى المواليد الصغار والمرضى المضادات الحيوية واألدوية األخرى إذا ما 
كان هناك استطباب بشأنها فحسب، وعبر الطريق الصحيح، وبالتركيب الصحيح؛ 
ويتم حساب الجرعة، والتثبت منها، وإعطاؤها، مع إعادة تقدير الحاجة إلى األدوية 

بانتظام، وإدارة وتسجيل أي تفاعل ضائر على النحو المناسب.

37-1

 ُيعطى المواليد الصغار والمرضى الذين ال يحتملون طرق التغذية المعوية سوائل 
وريدية تحتوي على الغلوكوز أو ُيعطون تغذية حقنية مناسبة آمنة؛ وُتعطى السوائل 
عبر مضخة تسريب وسحاحة المولود، وُيسجل الحجم، ويجري التثبت من الموقع 

الوريدي في ضوء المشاهدات الروتينية األخرى.

38-1

 يخضع المواليد الصغار والمرضى لعمليات نقل الدم عند استطبابها، ويكون الدم 
مناسبًا، وُيسجل الحجم، وُيرصد الوليد قبل عملية النقل، وأثناءها، وبعدها.

39-1

فة للمواليد باء 5: إدارة األلم والرعاية الُملطِّ

للتقدير الروتيني الكتشاف األلم وأعراض  المواليد الصغار والمرضى  يخضع كل 
الضائقة ويتلقون اإلدارة المناسبة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

 40-1

فة  جديد: يتمتع المواليد الصغار والمرضى بالقدرة على الحصول على الرعاية الُملطِّ
المناسبة.

41-1

باء 6: الرعاية والمشورة عند الخروج

الرعاية  تعتبر  المستشفى عندما  والمرضى من  الصغار  المواليد  يتم خروج   جديد: 
المنزلية آمنة ويكون الرعاة قد تلقوا خطة إدارة شاملة للتخريج واكتسبوا الكفاءة الالزمة 

لرعاية وليدهم.

42-1
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المعيار 2:

تتيح نظم المعلومات الصحية جمع البيانات، وتحليلها، واستخدامها لضمان اتخاذ التدابير 
المبكرة المناسبة للنهوض برعاية كل وليد صغير ومريض.

بيانات الجودة

ثًا لضمان  يمتلك كل وليد صغير ومريض سجاًل طبيًا كاماًل، ودقيقًا، ومنمَّطًا، ومحدَّ
اتخاذ اإلجراءات المناسبة المبكرة للنهوض برعاية كل المواليد الصغار والمرضى.

 1-2
 

يمتلك كل مرفق صحي آلية عاملة لجمع البيانات عن المواليد الصغار والمرضى، 
وتحليلها، واستخدامها كجزء من رصد األداء والنهوض بالجودة.

 1-2
  

يمتلك كل مرفق صحي آلية لجمع، وتحليل، وتقديم التعليقات عن خدمات المواليد 
الموفَّرة وانطباعات األسر عن الرعاية المتلقاة.

 2-2
 

المعيار 3:

يحظى كل وليد صغير ومريض يشكو من حالة )حاالت( تتعذر إدارتها بفعالية اعتمادًا على 
الموارد المتاحة باإلحالة المالئمة وفي الوقت المناسب عبر مسارات الخدمات المتكاملة 

للمواليد مع استمرار الرعاية حتى أثناء النقل.

بيانات الجودة

يتلقى كل وليد صغير ومريض يتطلب اإلحالة الرعاية المناسبة قبل اإلحالة، وُيتخذ 
قرار اإلحالة دون إبطاء.

 1-3
  

يتلقى كل وليد صغير ومريض يتطلب اإلحالة رعاية وإحالة بصورة منسقة وسلسة 
وفقًا لخطة تكفل حسن التوقيت.

 2-3
 

 ُتنفذ تدابير مناسبة لتبادل المعلومات والتعليقات بين موظفي الرعاية الصحية المعنيين 
بشأن كل وليد خاضع لإلحالة أو اإلحالة المرتدة ضمن المرافق الصحية أو فيما 

بينها.

3-3

وفقًا  والمرضى  الصغار  للمواليد  الرعاية  يقدم  مرفق صحي  كل  ُيصنف  جديد: 
لمستوى معياري من الرعاية ويشّكل جزءًا من شبكة متكاملة للمواليد مع مسارات 
إحالة واضحة، ومركز إحالة منسق يوفر الدعم، والبروتوكوالت، والمبادئ التوجيهية 

بشأن اإلدارة السريرية.

 4-3
  

جديد: توفِّر خدمات إحالة المواليد النقل اآلمن والكفوء من مراكز اإلحالة وإليها، 
على يد عاملين مؤهلين متمرسين، ومن األفضل على يد أفرقة نقل متخصصة، 

وفي عربات نقل متخصصة.

 5-3
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ُينقل كل وليد يتطلب اإلحالة في وضعية رعاية األم لوليدها على طريقة  جديد: 
الكنغر مع أمه، حيثما أمكن.

 6-3
  

المعيار 4:

إلى  ويستجيب  مفيدة،  بمشاركة  فعااًل،  والمرضى  الصغار  المواليد  مع  التواصل  يكون 
امتداد مسار  الوالدية ودعمها على  المشاركة  تشجيع  وأفضلياتهم، ويجري  احتياجاتهم 

الرعاية.

بيانات الجودة

د كل رعاة المواليد الصغار والمرضى بالمعلومات عن اعتالل الوليد ورعايته،  ُيزوَّ
بحيث يمكن لهم فهم الحالة والمعالجة الضرورية.

 1-4
 

يحظى كل المواليد الصغار والمرضى ورعاتهم بالرعاية المنسقة، مع تبادل واضح 
وسائر  واالجتماعية  الصحية  بالرعاية  المعنيين  المهنيين  بين  للمعلومات  ودقيق 

الموظفين.

 2-4
 

ُيمكَّن كل الرعاة من المشاركة بنشاط في رعاية الوليد من خالل الرعاية المركزة على 
األسرة ورعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، وذلك في عمليات اتخاذ القرارات، 

وممارسة حق الموافقة المستنيرة، وانتقاء الخيارات.

 3-4
 

جديد: يتفهم رعاة المواليد الصغار والمرضى أهمية تعُهد التفاعل مع الوليد، وإدراك 
واحترام سلوكه وإشاراته، وإدراجها في عملية اتخاذ القرارات.

 4-4
 

جديد: يتلقى كل الرعاة ما هو مناسب من مشورة وتثقيف صحي عن العلة الراهنة 
للوليد، واالنتقال إلى مرحلة متابعة رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، والرعاية 

المجتمعية، والرعاية المتواصلة، بما في ذلك التدخل المبكر والمتابعة النمائية.

 5-4
 

جديد: يولى اهتمام خاص، في السياقات اإلنسانية والهشة، بما في ذلك الفاشيات 
والجوائح، لالحتياجات االجتماعية النفسية والعملية المخصوصة للمواليد الصغار 

والمرضى ورعاتهم.

 6-4
 

المعيار 5:

تحظى حقوق المواليد باالحترام، والحماية، واإلعمال، دون تمييز، مع الحفاظ على كرامتهم 
على الدوام وفي كل السياقات خالل الرعاية والنقل والمتابعة.

بيانات الجودة

 يتمتع كل المواليد بالقدرة على الوصول المنصف إلى خدمات الرعاية الصحية، دون 
أي تمييز.

1-5

ُيلفت انتباه رعاة كل المواليد إلى حقوق الوليد المتعلقة بالصحة والرعاية الصحية 
دون بالمعلومات الالزمة عن ذلك. ويزوَّ

 2-5
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ُيعامل كل المواليد ورعاتهم باحترام وكرامة، وُيحترم حقهم في الخصوصية والسرية. 3-5

ُيحمى كل المواليد من العنف البدني أو النفسي، واإلصابة، واإلساءة، واإلهمال، أو 
أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة.

 4-5
 

جديد: كل المواليد ُتسجل والدتهم ويمتلكون هوية. 5-5

جديد: ُتسجل حاالت وفاة كل المواليد وكل حاالت اإلمالص. 6-5

المعيار 6:

األسرة،  نمائية مركزة على  داعمة  والمرضى رعاية ومتابعة  الصغار  المواليد  كل  يتلقى 
وتتلقى أسرهم دعمًا عاطفيًا ونفسيًا يدرك احتياجاتها ويعزز قدراتها.

بيانات الجودة

يبقى كل المواليد الصغار والمرضى مع رعاتهم، بالحد األدنى من التفريق، ويحظى 
دور الرعاة باإلقرار والدعم على الدوام خالل الرعاية، بما في ذلك خالل المساكنة 

أثناء اإلقامة في المستشفى.

 1-6
  

 جديد: يتلقى كل المواليد من الخدَّج، أو ذوي الوزن المنخفض عند الوالدة، رعاية 
األم لوليدها على طريقة الكنغر في أقرب فرصة بعد الوالدة، وُيقدم الدعم للوالدين 

في توفير هذا النوع من الرعاية.

2-6

المناسبة،  النمائية  الداعمة  الرعاية  والمرضى  الصغار  المواليد  كل  يتلقى  جديد: 
وتحظى أسرهم باالعتراف كشركاء في الرعاية.

 3-6
 

االقتصادية  احتياجاتها  فيها  تحظى  بيئة  في  الرعاية  األسر  كل  تتلقى  جديد: 
االجتماعية، والعاطفية، والثقافية باالحترام والدعم.

 4-6
 

 جديد: يتلقى كل المواليد الصغار والمرضى المتابعة النمائية المنسقة المناسبة مع 
الحد األدنى من التعطيل للحياة واألنشطة الروتينية األسرية.

5-6

المعيار 7:

ومتعاطفون،  أكفاء، ومتحمسون،  باستمرار موظفون  وليد صغير ومريض  لكل  يتوافر 
ومتعددو االختصاصات لتوفير الرعاية الروتينية، وإدارة المضاعفات، وتوفير الدعم النمائي 

والنفسي على امتداد مسار الرعاية.

بيانات الجودة

يتمتع كل المواليد الصغار والمرضى بالقدرة على الوصول إلى قوى عاملة متعددة 
االختصاصات تشمل المهنيين الصحيين، والموظفين الصحيين المساعدين والداعمين، 

على الدوام وفقًا للمستويات المعيارية للرعاية.

1-7
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يتمتع كل المهنيين الصحيين والموظفين الصحيين المساعدين والداعمين بالمهارات 
المناسبة لدعم صحة المواليد وأسرهم واحتياجاتهم النفسية، والنمائية، والتواصلية، والثقافية.

 2-7
 

جديد: يتمتع كل الموظفين العاملين في وحدات المواليد للمرافق الصحية بالمعارف، 
ومكافحتها،  العدوى  من  الوقاية  خدمات  لتقديم  الضرورية  والمواقف  والمهارات، 
واألدوية  والتغذية  الكنغر،  لوليدها على طريقة  األم  األساسي، ورعاية  واإلنعاش 

اآلمنة، والتفاعل اإليجابي مع المواليد، والتواصل مع الرعاة.

 3-7
 

القيادة اإلدارية  للمواليد الصغار والمرضى  الرعاية  يمتلك كل مرفق صحي يوفر 
السريرية،  والحوكمة  القانونية،  واالستحقاقات  السياسات  وتنفيذ  لوضع  الالزمة 

واحتضان بيئة تكفل النهوض المتواصل بالجودة.

 4-7
 

المعيار 8:

يمتلك المرفق الصحي البيئة المادية المناسبة، مع خدمات كافية للمياه، واإلصحاح، وإدارة 
النفايات، وإمدادات الطاقة، واألدوية، واإلمدادات والمعدات الطبية للرعاية الروتينية وإدارة 

المضاعفات لدى المواليد الصغار والمرضى.

بيانات الجودة

ومأمونة،  آمنة،  مادية  بيئة  في  بالرعاية  والمرضى  الصغار  المواليد  كل  يحظى 
ومصونة، ومنظمة، ومصممة على النحو المناسب لتوفير رعاية األم لوليدها على 

طريقة الكنغر والرعاية المركزة على األسرة وفقًا للمستويات المعيارية.

1-8

تكون مرافق المياه، واإلصحاح، ونظافة األيدي، والتخلص من النفايات، ميسورة 
المنال، وعاملة، وموثوقة، وآمنة، وكافية لضمان المكافحة الصارمة للعدوى وتلبية 

احتياجات المواليد، والرعاة، والموظفين.

 2-8
 

ُتتاح المعدات المصممة خصيصًا للرعاية الطبية والدعم النمائي والعاطفي للمواليد 
الصغار والمرضى على الدوام.

 3-8
 

الصغار  للمواليد  المخصصة  الطبية  والمعدات  األدوية  كافية من  ُتتاح مخزونات 
والمرضى من أجل الرعاية الروتينية وإدارة المضاعفات.

 4-8
 

 جديد: ُتوفَّر لكل رعاة المواليد الصغار والمرضى منطقة مخصصة مجهزة بعناصر داعمة، 
بما في ذلك مساحة كافية لرعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، والرعاية المركزة 
على األسرة، والخصوصية الالزمة لألمهات العتصار لبن الثدي، ومرافق للنظافة 

الشخصية، والطهي، وغسل المالبس وكيها.

 5-8
 

جديد: في ظل السياقات اإلنسانية والهشة التي تشمل الفاشيات والجائحات، ُتدرج 
والمرضى ضمن خطط  الصغار  المواليد  لرعاية  آمنة ومأمونة  بيئة  توفير  مسألة 

التأهب، واالستجابة، واإلنعاش.

 6-8
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يواجه المواليد الذين يولدون في وقت مبكر جدًا أو بحجم صغير جدًا أو الذين يصابون بالمرض أشد مخاطر 
الموت واإلعاقة. وفي كل عام يفارق الحياة 2.5 مليون وليد حسب التقديرات، في غضون األيام الثمانية 
والعشرين األولى من العمر، 80٪ منهم تقريبًا من منخفضي الوزن عند الوالدة والثلثان من الخدَّج. وتنجح 
مجموعة أخرى يقدر عددها بنحو مليون من المواليد الصغار والمرضى في البقاء على قيد الحياة ولكن 
بإعاقات طويلة األجل. وعلى المستوى العالمي فإن ما يصل إلى 30 مليون وليد كل عام يتطلبون مستوى 
ما من رعاية المرضى الداخليين. ويشمل ذلك المواليد من المصابين بمضاعفات الِخداج، أو اإلصابات 
الدماغية أثناء الوالدة، أو العدوى الجرثومية الوخيمة، أو اليرقان المرضي، والمواليد من ذوي الحاالت الِخلقية. 
وُتبدد إمكانات إنسانية ضخمة للتمتع بالصحة والعافية طيلة العمر بفعل وفيات المواليد، وإعاقاتهم، وأمراضهم 

الطويلة األجل.)3(
ويندرج النهوض برعاية النساء واألطفال في عداد أولويات منظمة الصحة العالمية للحد من وفيات األمهات، 
والمواليد، واألطفال التي يمكن توقيها، وقد وضعت المنظمة معايير رعاية لتوجيه جودة الرعاية في البلدان. 
وتشّكل المعايير الجديدة للنهوض بجودة الرعاية للمواليد الصغار والمرضى في المرافق الصحية الموصوفة 
في هذه الوثيقة جزءًا من اإلرشادات المعيارية لتحسين جودة الرعاية الصحية لألمهات، والمواليد، واألطفال، 
والمراهقين. وبالنظر إلى أهمية متسلسلة مجرى العمر وتقديم الخدمات)4( على حد سواء فإن هذه المعايير 
تستند إلى وثيقة “معايير المنظمة للنهوض بجودة رعاية األمهات والمواليد في المرافق الصحية” )2016( 
ووثيقة “معايير المنظمة للنهوض بجودة رعاية األطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية” )2018(.

وتتطلب الرعاية الرفيعة الجودة نظامًا صحيًا متكاماًل وصامدًا، وأفرقة متعددة االختصاصات، إلى جانب 
االبتكار. وينبغي تنظيم رعاية المواليد الصغار والمرضى حسب حجم الشريحة السكانية والحاجة، مع إرساء 
شبكة من المرافق والروابط بين مستويات النظام الصحي عبر نظم اإلحالة العاملة. وتتطلب الرعاية الرفيعة 
الجودة االستثمار في أعداد كافية من مقدمي الرعاية الصحية المتمتعين بالمهارات الالزمة لرعاية المواليد 
الوالدين واألسر.  بالشراكة مع  المدربات والمتحمسات، والعاملين  الممرضات  الصغار والمرضى، والسيما 
وتتضمن خدمات الرعاية ذات النوعية الجيدة ممارسات ُمسَندة بالبيِّنات؛ وتتسم بحسن التنظيم، ويسر المنال، 

وحسن التوقيت، والتركيز على الناس.)5(

2- مقدمة

اليونيسف، منظمة الصحة العالمية. البقاء والترعرع: تحويل الرعاية لكل وليد صغير ومريض. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2019.( 3)
(4 ) Kerb0er KJ. de Graft-Johnson JE. Bhutta ZA. Okong P. Starrs A. Lawn JE. Continuum of care for maternal. newborn. and child health:

from slogan to service delivery. Lancet. 2007;370:1358–69.
 اليونيسف، منظمة الصحة العالمية. كل وليد: خطة عمل من أجل وضع حد للوفيات التي يمكن تالفيها. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2014. ( 5)

)http://www.who.int/maternal_child_adolescent/newborns/every-newborn/en/(.

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/newborns/every-newborn/en/
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يرمي اإلطار، المعروض في الشكل 1، إلى ضمان الرعاية المخصوصة للمواليد الصغار والمرضى. ويتضمن 
هذا اإلطار حق المواليد في الصحة واإلقرار بأن صحتهم واحتياجاتهم البدنية، واالجتماعية النفسية، والنمائية، 
والتواصلية تختلف عن األطفال األكبر عمرًا. وجرى تنقيح المجاالت الثمانية إلطار النهوض بجودة الرعاية 
للمواليد الصغار والمرضى في المرافق الصحية بما يراعي المصالح الفضلى للمواليد الصغار والمرضى. 
وتكفل مجاالت توفير الرعاية أن توفر المرافق الصحية مستويات منمَّطة من الرعاية ضمن شبكة متكاملة 
للمواليد. كما ُنقحت مجاالت تلقي الرعاية لضمان أن تكون الرعاية المقدمة مركزة على األسرة وأن يحظى 

الوليد باالعتراف كمشارك نشط، وأن يلقى االحترام، والحماية، والدعم عاطفيًا، ونفسيًا، ونمائيًا.

الشكل 1: إطار النهوض بجودة الرعاية للمواليد الصغار والمرضى

3-   إطار النهوض بجودة الرعاية للمواليد الصغار 
والمرضى

جودة الرعاية

الحصائل الفردية وعلى مستوى المرفق

النظام الصحي

تغطية الحصائل األساسية الحصائل الوليدية والمركزة على األسرة

الحصائل الصحية

تلقي الرعاية توفير الرعاية

8- موارد مادية أساسية للمواليد الصغار والمرضى

4- تواصل فعال ومشاركة مفيدة 

5-  احترام، وحماية، وإعمال حقوق المواليد 
والحفاظ على كرامتهم

6- دعم عاطفي، ونفسي، ونمائي

1-  ممارسات ُمسَندة بالبيِّنات للرعاية 
الروتينية وإدارة المرض 

2- نظم معلومات جاهزة للعمل

3- نظم إحالة عاملة

7- موارد بشرية كفوءة، ومتحمسة، ومتعاطفة، ومتعددة االختصاصات

العملية
صيلة

الح
الهيكل
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4-  التعاريف وهيكل المعايير

عدد من المدخالت، والمخرجات، وتدابير 
الحصائل لكل بيان من بيانات الجودة

 ثالثة بيانات أو أكثر
لكل معيار

 ثمانية معايير: معيار واحد
 لكل ميدان من ميادين جودة الرعاية

جودة الرعاية: “هي مدى إسهام خدمات الرعاية الصحية الموفَّرة لألفراد ومجموعات المرضى في النهوض 
بالحصائل الصحية المنشودة. وبغية تحقيق ذلك فإن من الواجب أن تكون الرعاية الصحية آمنة، وفعالة، 

وحسنة التوقيت، وكفوءة، ومنصفة، ومركزة على الناس”.)6(

معيار الرعاية: هو الوصف العام لما هو منتظر بغية ضمان رعاية رفيعة الجودة للمواليد في كل مجال 
نان رئيسيان هما: بيانات الجودة وتدابير الجودة، باالقتباس من وثيقة  من مجاالت اإلطار. ولكل معيار مكوِّ

“معايير الجودة للمعهد الوطني لالمتياز في مجال الصحة والرعاية”.)7(

“بيانات الجودة”: هي بيانات وجيزة لألولويات من أجل النهوض الملموس بجودة الرعاية للمواليد. وتحدد هذه 
البيانات واسمات الجودة المستخلصة من المجال المواضيعي والموارد المطلوبة.

“تدابير الجودة”: هي معايير لتقدير جودة الرعاية، وقياسها، ورصدها على نحو ملموس على النحو المنصوص 
عليه في بيان الجودة، ومن حيث المدخالت، أو العملية أو المخرجات والحصائل. وفي هذا الصدد فإن:

 الُمدخل: هو ما يجب أن يكون متاحًا من أجل الرعاية المنشودة )مثل الموارد المادية، والموارد  	
البشرية، والسياسات، والمبادئ التوجيهية(؛

العملية أو الناتج: هي ما إذا كانت العملية المنشودة للرعاية قد تم تقديمها كما هو منتظر؛ 	
 الحصيلة: هي تأثير توفير وتلقي الرعاية على الحصائل الصحية والمركزة على الناس. 	

الشكل 2: هيكل المعايير

(6 )https://www.who.int/management/( 2006 ،العالمية الصحة  الصحية. جنيف: منظمة  الُنظم  في  الخيارات  الرعاية: عملية التخاذ  جودة 
quality/assurance/QualityCare_B.Def.pdf?ua=1، تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.

(7 )Standards and indicators. London: National Institute for Health and Care Excellence; 2019 )https://www.nice.org.uk/standards-and-
indicators. accessed 7 November 2019( .

https://www.who.int/management/quality/assurance/QualityCare_B.Def.pdf?ua=1
https://www.who.int/management/quality/assurance/QualityCare_B.Def.pdf?ua=1
https://www.nice.org.uk/standards-and-indicators
https://www.nice.org.uk/standards-and-indicators
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تحدد معايير رعاية المواليد الصغار والمرضى في مرافق الرعاية الصحية، وتنمَّط، وتعمم رعاية المرضى 
الداخليين مستندًة إلى رعاية المواليد األساسية وضامنًة لالتساق مع إطار جودة الرعاية في منظمة الصحة 
التغطية  سياق  في  الضعيفة  السكانية  المجموعة  هذه  رعاية  في  البلدان  المعايير  هذه  وسترشد  العالمية. 
الصحية الشاملة وستدعم جودة رعاية المواليد في سياق التغطية الصحية الشاملة. كما ستوفر موردًا لصنَّاع 
مين، والهيئات  السياسات، ومهنيي الرعاية الصحية، ومخططي الخدمات الصحية، ومدراء البرامج، والمنظِّ
المهنية، والشركاء التقنيين المنخرطين في الرعاية، بما يساعد على تخطيط الخدمات الصحية، وتقديمها، 

وضمان جودتها.
وتتسق هذه المعايير مع حقوق المواليد، حيث تقر باحتياجاتهم المخصوصة وتنطبق على كل المرافق الصحية 
التي تقدم رعاية المواليد. وتستند المعايير الحالية إلى معايير رعاية األمهات والمواليد حتى أسبوع واحد من 
العمر ومعاير رعاية األطفال وصغار البالغين في المرافق الصحية. وتشمل المعايير ممارسات ُمسَندة بالبيِّنات 

للوقاية من أمراض المواليد وتدبيرها عالجيًا.
وتوفر المعايير اإلرشاد لجهود إعداد المعايير والبروتوكوالت الوطنية للرعاية وتنظيم وتخطيط الخدمات والموارد 
الالزمة )مثل األدوية واإلمدادات األساسية(. وتحدد التدابير ما يمكن تتبعه ورصده لتقدير األداء. كما أن 
منظمة الصحة العالمية والشركاء يعملون على النهوض بجودة الرعاية عبر “ شبكة تحسين نوعية الرعاية 
الصحية لألم والوليد والطفل” )الشبكة(.)8( وقد تم وضع إطار للرصد يوفر اإلرشادات األساسية للشبكة وهو 
التنفيذ و”معايير المنظمة للنهوض بجودة رعاية  متوائم مع أهداف الشبكة، وغاياتها االستراتيجية، وإطار 
األمهات والمواليد في المرافق الصحية” )2016( و”معايير المنظمة للنهوض بجودة رعاية األطفال وصغار 
المراهقين في المرافق الصحية” )2018(. ومن المنتظر صدور أعمال أخرى مخصوصة بشأن رصد جودة 

الرعاية للمواليد الصغار والمرضى.
وترمي المعايير إلى دعم المستخدمين في الجوانب التالية:

تحديد ما هو منتظر ومطلوب لتقديم خدمات صحية فعالة ورفيعة الجودة للمواليد الصغار والمرضى في 	 
المرافق الصحية؛

تحديد األولويات للنهوض بجودة الرعاية للمواليد في المرافق الصحية؛	 
تحديد الممارسات الفضلى التي تساند النهوض بجودة الرعاية؛	 
توفير األساس لتقدير، وتدقيق، ورصد منجزات النهوض بجودة الرعاية في المرافق الصحية من أجل 	 

اعتماد المرافق ومكافآت األداء؛
تحقيق الحصائل المثلى لصالح المواليد والمرافق الصحية.	 

5-  الغرض من المعايير وتطبيقها

الجودة، واإلنصاف، والكرامة. شبكة للنهوض برعاية صحة األم، والوليد، والطفل. جودة الرعاية لصحة األم والوليد: إطار رصد للبلدان المنضوية في الشبكة. ( 8)
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/advisory-groups/quality-of-care/quality-  2019  جنيف: منظمة الصحة العالمية؛
of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf )تم االطالع في 29 تموز/ يوليو 2020(.

https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/advisory-groups/quality-of-care/quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/advisory-groups/quality-of-care/quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf
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بغية وضع معايير مخصصة للمواليد الصغار والمرضى، فقد خضعت البيِّنات، والمبادئ التوجيهية، ومعايير 
الرعاية القائمة لالستعراض بغرض تحديد أوجه قصورها. وغطى استعراض المؤلفات كل المبادئ التوجيهية 
للمنظمة وتوصياتها بشأن الممارسات الُمسَندة بالبيِّنات، وجميع المؤلفات المنشورة المتعلقة بمعايير الرعاية 
مجلة  وسلسلة  الفضلى  الدولية  التوجيهية  والمبادئ  والمعايير،  والممارسات،  والمرضى،  الصغار  للمواليد 
النسيت )Lancet( عن الموضوعات المشتملة على صحة األم، والوليد، والطفل. كما اسُتعرضت قاعدة 
بيانات كوكرين لالستعراضات المنهجية حول موضوعات صحة المواليد، وجرى البحث في الموقع اإللكتروني 
للمعهد الوطني لالمتياز في مجال الصحة والرعاية للعثور على المبادئ التوجيهية السريرية ومعايير الجودة 
ذات الصلة بالمواليد. وعند تحديد فجوات، ُنفذت عمليات البحث في قاعدة بيانات PubMed للوصول إلى 
لمعايير  الموقع اإللكتروني  المفيدة. وتم أيضًا استعراض  الموضوعات  ثة بشأن  استعراضات منهجية محدَّ
الرعاية األوروبية الخاصة بمشروع صحة المواليد، وهو مشروع تعاوني أوروبي متعدد االختصاصات لوضع 
معايير للرعاية في 11 مجااًل من مجاالت صحة المواليد، للبت في مدى أهميته بالنسبة للمعايير العالمية 

للرعاية الخاصة بالمواليد الصغار والمرضى.

6-1 معايير االستبعاد
يتطلب إنهاء وفيات المواليد التي يمكن توقيها تنفيذ تدخالت على امتداد سلسلة الرعاية، مع توفير رعاية 
رفيعة الجودة أثناء المخاض وفي الفترة المحيطة بالوالدة وخالل األسبوع األول من العمر، والرعاية للمواليد 
الصغار والمرضى. وقد ُطرحت خيارات الرعاية على األمهات للنهوض بالحصائل المتعلقة بالمواليد في 
وثائق المنظمة اإلرشادية بشأن صحة األم التي تتناول حصائل الوالدات المبتسرة، والرعاية في الفترة السابقة 
للوالدة وأثناء عملية الوالدة من أجل الحصول على تجربة إيجابية للوالدة.)9(،)10(،)11(،)12( وتشمل التدخالت 
الكورتيكوستيرويدات قبل  المبتسرة والصادرة في شكل معايير: إعطاء  للنساء في مرحلة الوالدة  ُتقّدم  التي 
الوالدة في حاالت الوالدة المبتسرة في المرحلة من 24 إلى 34 أسبوعًا من الحمل، وكبريتات المغنيسيوم 
عند الوالدة قبل بلوغ 32 أسبوعًا من الحمل، والمضادات الحيوية عند تمزق األغشية المبتسر قبل المخاض. 
وتشمل التدخالت األخرى المهمة لألمهات: التغذية الجيدة للحامل، وإعطاء مكمالت الحديد وحمض الفوليك، 
والتطعيم ضد ذوفان الكزاز وتأخير قطع الحبل السري. ولم ُتدرج هذه التدخالت ضمن المعايير الخاصة 

بالمواليد الصغار والمرضى.

6-  وضع المعايير

منظمة الصحة العالمية، صندوق األمم المتحدة للسكان، اليونيسف، مجموعة البنك الدولي. اإلدارة المتكاملة للحمل، والوالدة. رعاية فترة ( 9)
الحمل، والوالدة، وما بعد الوالدة، والوليد: دليل للممارسات األساسية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2015.

توصيات المنظمة بشأن الرعاية قبل الوالدة من أجل تجربة حمل إيجابية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016.( 10)
إدارة المضاعفات في الحمل والوالدة: دليل لألطباء والقابالت، الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017.( 11)
توصيات المنظمة: الرعاية أثناء الوالدة من أجل تجربة والدة إيجابية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018.( 12)
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6-2 النتائج
توفر اإلرشادات الحالية للمنظمة العديد من المعايير والتوصيات لتقديم الرعاية وتلقيها. ويشمل ذلك الرعاية 
الُمسَندة بالبيِّنات للمواليد الصغار والمرضى في المجال 1 ومعايير أخرى في المجاالت 2-8 )انظر 
لت نتائج استعراض المؤلفات على إرشادات المنظمة الحالية، وُأدرجت الموضوعات  الشكل 1(. وقد ُحمِّ
المهمة لضمان المعايير الرفيعة الجودة للمواليد الصغار والمرضى في المرافق الصحية تحت كل مجال 

من المجاالت الثمانية لتحديد الفجوات في إرشادات المنظمة.
وباختصار فإن معظم التدخالت الُمسَندة بالبيِّنات مدرجة قباًل في معايير المنظمة وتوصياتها بشأن الرعاية 
الخاصة، ولكن األمر يتطلب تدخالت إضافية للرعاية الخاصة والرعاية المركزة للمواليد.)18،17،16،15،14،13( 
وكانت هناك مشورة محددة بشأن ترصد المشكالت المهمة التي يتعرض لها المواليد والوقاية منها وتدبيرها 
عالجيًا، بما في ذلك التشوهات الخلقية واعتالل الشبكية الخداجي، وعن المتابعة العامة والنمائية العصبية 
للرعاية، بما في ذلك مشاركة  المواليد  والتحري. واكُتشفت فجوات على وجه الخصوص في وجه اختبار 

المواليد، وحقوقهم، ورعايتهم المتسمة باالحترام.
وصيغت معايير وبيانات جودة وتدابير جودة مخصوصة للمواليد الصغار والمرضى لتعزيز معايير المنظمة 
القائمة وسد أي فجوات. وجرى تحضير عدة مشروعات وإطالع الخبراء عليها التماسًا لالستعراض الخارجي، 
وُعقد اجتماع تقني في 10-12 نيسان / أبريل عام 2019 في جنيف. وتم إعداد المسودة النهائية بمدخالت 

من االجتماع ومن وحدات المنظمة التقنية.

6-3 تدابير الجودة
عندما استقر الرأي على أن ثمة ما يكفي من تدابير جودة لرعاية المواليد الصغار والمرضى في وثيقتي 
“معايير المنظمة للنهوض بجودة رعاية األمهات والمواليد في المرافق الصحية” )2016( و”معايير المنظمة 
للنهوض بجودة رعاية األطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية” )2018( جرى إدخال تنقيحات طفيفة 

على تلك التدابير لجعلها أكثر انطباقًا.
وحينما دعت الحاجة إلى تدابير جديدة للجودة خاصة بالمواليد الصغار والمرضى، تم توفير هذه التدابير. 

أما بيانات الجودة الجيدة فقد جاءت كلها مع تدابير جودة جديدة.
وتشمل المعايير، وبيانات الجودة، وتدابير الجودة للمواليد الصغار والمرضى تدخالت حتى مستوى الرعاية 3 
للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل. وهي ال تتضمن معايير التدخالت العالية التكنولوجيا المعتمدة في البلدان 
المرتفعة الدخل، والتي ترد في الكتب الدراسية والمبادئ التوجيهية السريرية المتعلقة بالرعاية المركزة للمواليد.

معايير النهوض بجودة الرعاية النفاسية والوليدية في المرافق الصحية، منظمة الصحة العالمية، 2016.( 13)
معايير النهوض بجودة رعاية األطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018.( 14)
توصيات بشأن الصحة الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017.( 15)
توصيات بشأن إدارة الحاالت الطفولية الشائعة: بيِّنات من أجل التحديث التقني لتوصيات كتاب الجيب: االعتالالت الوليدية، والزحار، وااللتهاب ( 16)

الرئوي، واستخدام األكسجين وتسليمه، واألسباب الشائعة للحمى، وسوء التغذية الحاد الوخيم، والرعاية الداعمة؛ جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2012.
كتاب الجيب عن الرعاية في المستشفيات لألطفال: المبادئ التوجيهية إلدارة العلل الطفولية الشائعة. الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013.( 17)
توصيات المنظمة بشأن التدخالت للنهوض بحصائل الوالدة المبتسرة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2015.( 18)
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محور  هم  أنهم  على  المواليد  مع  المعايير  تتعامل 
الرعاية وذلك من خالل النهوض بتوفير الرعاية لهم 
المعايير  لها هم وأسرهم. وتعد هذه  تلقيهم  وبتجربة 
وتتمسك  الصحية.  النظم  لتعزيز  ضروريًا  نًا  مكوِّ
أن  وبمبدأ  الصحة؛  في  المولود  بحق  المعايير 
المصالح الفضلى للطفل هي محط االعتبار الرئيسي 
ومن  الصحية.  الرعاية  تقديم خدمات  مراحل  طيلة 
معايير  بأرفع  وأسرهم  المواليد  يحظى  أن  الواجب 

الرعاية الممكنة خالل تقديم الخدمات الصحية.
إلطار  الثمانية  المجاالت  إلى  المعايير  وتستند 
النهوض بجودة رعاية المواليد وتتناول أبرز الحاالت 
الشائعة التي تؤثر على جودة الرعاية للمواليد الصغار 

والمرضى في المرافق الصحية.

روتينية  رعاية  ومريض  صغير  مولود  كل  يتلقى 
للمبادئ  وفقًا  للحاالت  وإدارة  بالبيِّنات  ُمسَندة 

التوجيهية للمنظمة.

الصغار  المواليد  مع  التواصل  يكون 
والمرضى فعااًل، بمشاركة مفيدة، ويستجيب 
إلى احتياجاتهم وأفضلياتهم، ويجري تشجيع 
المشاركة الوالدية ودعمها على امتداد مسار 

الرعاية.

تحظى حقوق المواليد باالحترام، 
والحماية، واإلعمال، دون تمييز، 
على  كرامتهم  على  الحفاظ  مع 
السياقات خالل  كل  وفي  الدوام 

الرعاية والنقل والمتابعة.

الصغار  المواليد  كل  يتلقى 
والمرضى رعاية ومتابعة داعمة 
األسرة،  على  مركزة  نمائية 
عاطفيًا  دعمًا  أسرهم  وتتلقى 
ونفسيًا يدرك احتياجاتها ويعزز 

قدراتها.

البيانات،  جمع  الصحية  المعلومات  نظم  تتيح 
وتحليلها، واستخدامها لضمان اتخاذ التدابير المبكرة 
المناسبة للنهوض برعاية كل مولود صغير ومريض.

يحظى كل مولود صغير ومريض يشكو من حالة 
)حاالت( تتعذر إدارتها بفعالية اعتمادًا على الموارد 
المتاحة باإلحالة المالئمة وفي الوقت المناسب عبر 
استمرار  مع  للمواليد  المتكاملة  الخدمات  مسارات 

الرعاية حتى أثناء النقل.

الموضوع: توفير الرعاية

الموضوع: تجربة تلقي الرعاية

معايير رعاية 
المواليد

المعيار المعيار 

المعيار 

المعيار 

المعيار 

1

456

2

3
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باستمرار  ومريض  صغير  مولود  لكل  يتوافر 
ومتعاطفون،  ومتحمسون،  أكفاء،  موظفون 
الرعاية  لتوفير  االختصاصات  ومتعددو 
الدعم  وتوفير  المضاعفات،  وإدارة  الروتينية، 

النمائي والنفسي على امتداد مسار الرعاية.

يمتلك المرفق الصحي البيئة المادية المناسبة، 
وإدارة  واإلصحاح،  للمياه،  كافية  خدمات  مع 
النفايات، وإمدادات الطاقة، واألدوية، واإلمدادات 
وإدارة  الروتينية  للرعاية  الطبية  والمعدات 
المضاعفات لدى المواليد الصغار والمرضى.

الموضوع: موارد النظم الصحية

معايير رعاية 
المواليد

المعيار المعيار 

79

٢٣
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ممارسات ُمسَندة بالبيِّنات 
من أجل الرعاية الروتينية 

وإدارة الحاالت

المعيار 1

المعيار 1: يتلقى كل وليد صغير ومريض رعاية روتينية ُمسَندة 
بالبيِّنات وإدارة للحاالت وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

إن الهدف من هذا المعيار هو ضمان أن يتلقى كل المواليد الصغار والمرضى رعاية ُمسَندة بالبيِّنات وأن تقدم 
هذه الرعاية بما يخدم مصالحهم الفضلى. ويرشد المعيار مهنيي الرعاية الصحية في توفير الرعاية الرفيعة 
الجودة للمواليد الصغار والمرضى المولودين في المرافق الصحية أو القادمين لمراجعتها. وتشمل الرعاية 
كل المواليد وهي مخصوصة للمواليد الصغار والمرضى. ومع بعض التداخل مع معايير المنظمة، بما في 
ذلك “معايير النهوض بجودة رعاية األمهات والمواليد في المرافق الصحية” و”معايير النهوض بجودة رعاية 
األطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية” فقد خضعت بيانات الجودة للتنقيح وًأضيفت بيانات جديدة 

لتراعي احتياجات المواليد الصغار والمرضى.
ومعايير الممارسات الُمسَندة بالبيِّنات هي التالية:

ألف: رعاية كل المواليد 
باء: رعاية المواليد الصغار والمرضى

1- رعاية االعتالالت التنفسية
2- الدعم التغذوي للمواليد

3- رعاية الحاالت األخرى:
النوبات	 
اليرقان	 
االعتالل الدماغي الوليدي	 

٢٥
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فقر الدم	 
االلتهاب المعوي القولوني الناخر	 
التهاب الشبكية الخداجي	 
النزف البطيني	 
الحاالت الجراحية	 

4- الرصد السريري والرعاية الداعمة
فة 5- إدارة األلم والرعاية الملطِّ

6- الرعاية والمشورة عند الخروج

ألف: رعاية كل المواليد 

األساس المنطقي: يواجه المواليد الصغار والمرضى خطرًا خاصًا من العداوى المرتبطة بالرعاية الصحية، 
وعلى المهنيين الصحيين أن يمارسوا مكافحة دقيقة للعدوى. ومن الضروري االهتمام بتوفير بيئة مادية نظيفة، 
مع تطبيق بروتوكوالت صارمة لتنظيف الحواضن، ووحدات المعالجة الضوئية والمعدات والسطوح األخرى 
للتقليل من مخاطر إصابة األطفال السريعي التأثر بالعدوى. وخالل الفاشيات مثل جائحة كوفيد-19 فإن 
على المهنيين الصحيين والزوار أن يتَّبعوا مبادئ المنظمة التوجيهية المحّدثة بشأن الوقاية والمكافحة وأن 

يرتدوا معدات الوقاية الشخصية حسب التوصيات. ويجب تنظيف السطوح وتطهيرها بانتظام.
ومن المهم غسل األيدي قبل لمس الوليد وبعده، وخالل الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصرية وتالمس البشرة 

للوقاية من العدوى.
وتتسم منافع الرضاعة الطبيعية وتعُهد التفاعل بين األم والوليد من أجل الوقاية من العدوى وتعزيز الصحة 
والنماء باألهمية على وجه الخصوص حينما تكون الخدمات الصحية والمجتمعية األخرى هي ذاتها معطلة 
أو محدودة. وحتى عند تأكيد إصابة األم بفيروس كوفيد-19 أو االشتباه في ذلك فإن المنافع العديدة لتالمس 
البشرة والرضاعة الطبيعية تفوق بكثير المخاطر المحتملة لسراية العدوى واإلصابة باالعتالل نتيجة الجائحة؛ 
غير أنه ينبغي مساندة األم في ممارسة الغسيل المتكرر لأليدي بالصابون والماء أو فرك األيدي بالكحول، 

وخصوصًا قبل لمس الطفل، وارتداء كمامة طبية أثناء التغذية.
وغالبًا ما تكون وحدات المواليد في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مكتظة وُيعاد فيها استخدام معدات 
المواليد. وينبغي بذل الجهود للحد من االكتظاظ، مع تطبيق مسافة معيارية بين المهود أو الحواضن، واقتصار 
استخدام المهد أو الحاضنة على وليد واحد وضمان تعقيم المعدات القابلة إلعادة االستخدام، بما في ذلك 

الُقنيَّات األنفية، واألكياس الذاتية االنتفاخ، والكمامات.

بيان الجودة 1-1: يتلقى كل المواليد الرعاية مع اعتماد االحتياطات المعيارية للوقاية من 
العداوى المرتبطة بالرعاية الصحية، بما في ذلك تنفيذ التدابير اإلضافية المطلوبة أثناء الفاشيات 

والجوائح.
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تدابير الجودة  

الُمدخل
العدوى 	  للوقاية من  المعيارية  للتدابير  ثة خطية  المرفق الصحي مبادئ توجيهية محدَّ يمتلك 

ومكافحتها تشمل تدابير إضافية الزمة خالل األزمات والجوائح.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية، 	 

وآليات للتقليل األقصى من االكتظاظ، بما في ذلك تخصيص وحدة إنعاش، أو حاضنة، أو 
رة في وحدة المواليد وفي كل المناطق التي تتم فيها  مهد لكل وليد، وفسحة مناسبة بين األسِّ

رعاية المواليد في المرفق.
يمتلك المرفق الصحي إجراءات تشغيلية موحدة لتطهير المعدات المعاد استخدامها للمواليد، 	 

بما في ذلك الُقنيَّات األنفية، واألكياس الذاتية االنتفاخ، والكمامات.
يمتلك المرفق الصحي إجراءات تشغيلية موحدة لتنظيف عيادة المواليد، والحواضن، ووحدات 	 

التصوير الضوئي، والمعدات األخرى الخاصة بالمواليد.

العملية أو الناتج
نسبة الموظفين في غرفة المخاض ووحدة المواليد الذين تلقوا التدريب على ممارسات الوقاية 	 

من العدوى بما في ذلك التدابير اإلضافية المطلوبة أثناء الفاشيات والجوائح.
نسبة الموظفين في وحدة المواليد الذين يمارسون غسل األيدي وفقًا لمعايير المنظمة.	 
نسبة الموظفين في وحدة الوالدة الذين يرتدون معدات الحماية الشخصية حسب التوصيات 	 

أثناء الفاشيات والجوائح.
نسبة معدات المواليد القابلة إلعادة االستعمال المطهرة بموجب المعايير الموحدة.	 
عدد مرات تنظيف المنطقة السريرية للمواليد والمعدات الخاصة بهم وفقًا لإلجراءات التشغيلية 	 

الموحدة.

الحصيلة
نسبة المواليد الُمدخلين إلى المرفق الصحي الذين أصيبوا بعداوى ُثبت أنها مرتبطة بالرعاية 	 

الصحية.

المراجع
الصحة	  منظمة  الصحية،  المرافق  في  والوليدية  النفاسية  الرعاية  بجودة  النهوض   معايير 

العالمية، 2016 )باإلنكليزية(.
 معايير النهوض بجودة الرعاية لألطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية: منظمة الصحة 	 

العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.
توصيات بشأن الصحة الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.	 
نات األساسية لبرامج الوقاية من العدوى ومكافحتها على المستوى الوطني 	  إرشادات بشأن المكوِّ

ومستوى مرافق الرعاية الصحية الوجيزة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية(.
 مبادئ المنظمة التوجيهية بشأن نظافة األيدي في الرعاية الصحية. جنيف: منظمة الصحة 	 

العالمية؛ 2009 )باإلنكليزية(.
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اإلدارة السريرية لكوفيد-19: إرشادات مؤقتة، 27 أيار/مايو 2020. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 	 
.)https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019( )2020 )باإلنكليزية

 أسئلة وأجوبة بشأن كوفيد-19، الحمل، والوالدة، والرضاعة الطبيعية. جنيف: منظمة الصحة 	 
https://www.who.int/emergencies/diseases/( )باإلنكليزية(   2020 العالمية؛ 
novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-

 .pregnancy-and-childbirth(. تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.

الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية عند االشتباه بعدوى فيروس كورونا المستجد 	 
)nCoV(. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 )باإلنكليزية(. 

) https :// www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during -
 health-care-when-novel-coronavirus -) ncov (- infection-is-suspected-20200125 .  

تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.
فاشية مرض فيروس الكورونا )كوفيد-19(: حقوق وأدوار ومسؤوليات العاملين الصحيين، بما في ذلك 	 

االعتبارات الرئيسية للسالمة والصحة المهنية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 )باإلنكليزية(.  
)  https :// www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease -) covid-19 (- outbreak -
 rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations -
 for - occupational-safety-and-health .

تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.
أسئلة وأجوبة: الكمامات وكوفيد-19. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 )باإلنكليزية(	 

)https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers- 
hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks. 

تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.

األساس المنطقي: ُتيسر رعاية المواليد األساسية فور الوالدة تكيف الوليد مع البيئة الجديدة. وبعد الوالدة ُيجفف 
المواليد تجفيفًا شاماًل ويوضعون في تالمس مع بشرة األم، ويؤخر ربط الحبل السري حتى دقيقة واحدة إلى 
ثالث دقائق بعد الوالدة. وينبغي أن يتلقى الوليد الرضاعة الطبيعية في غضون ساعة واحدة من الوالدة وأن 
يحصل على لبن الثدي فقط دون أي سوائل أخرى. وتكفل رعاية المواليد األساسية تفادي المضاعفات القابلة 
للتوقي، وتشمل اإلنعاش الوليدي، والوقاية من انخفاض الحرارة ونقص غلوكوز الدم، والقيام بوزن كل طفل.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة خطية لرعاية 	 

المواليد األساسية متاحة في مناطق الوالدة من وحدة التوليد وفي كل المناطق التي يتواجد فيها 
المواليد ألغراض الرعاية، وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

يمتلك المرفق الصحي كل اإلمدادات الضرورية بكميات كافية لرعاية المواليد األساسية.	 

بيان الجودة 1-2: يخضع كل المواليد للتقدير الفوري أثناء تلقي رعاية المواليد األساسية.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331495
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331495
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks
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يخضع موظفو الرعاية الصحية في مناطق الوالدة من وحدة التوليد وفي كل المناطق التي 	 
يتواجد فيها المواليد ألغراض الرعاية للتدريب أثناء العمل أو لجلسات تجديدية منتظمة على 

رعاية المواليد األساسية ودعم الرضاعة الطبيعية مرة كل 12 شهرًا على األقل.
الكمامات )للخدَّج 	  يمتلك المرفق الصحي جهاز امتصاص مناسب، وأحجامًا صحيحة من 

والمكتِملين(، وأكياسًا ذاتية االنتفاخ، في وضع عملي جيد ألداء مهام إنعاش المواليد.
يتلقى موظفو الرعاية الصحية في مناطق الوالدة من وحدة التوليد وكل المناطق حيث يتواجد 	 

المواليد ألغراض الرعاية تدريبات أو تمارين محاكاة وإشرافًا داعمًا في رعاية المواليد األساسية 
ودعم الرضاعة الطبيعية مرة في الشهر على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد المولودين في المرفق الصحي الذين تم توثيق وزنهم عند الوالدة.	 
نسبة المواليد المولودين في المرفق الصحي الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية في غضون ساعة 	 

واحدة من الوالدة.
نسبة المواليد المولودين في المرفق الصحي الذين تلقوا رعاية المواليد األساسية المبكرة )تجفيف 	 

فوري وشامل، تالمس فوري للبشرة، تأخير ربط الحبل السري، الشروع في الرضاعة الطبيعية 
في الساعة األولى(.

تنبيه إضافي والذين جرى 	  بعد  يتنفسون  يكونوا  لم  الذين  المواليد األحياء  المواليد من  نسبة 
إنعاشهم باستخدام كيس وقناع.

الحصيلة
نسبة المواليد الذين كانت درجة حرارة بدنهم طبيعية )36.5-37.5 درجة مئوية( خالل الفحص 	 

الكامل األول )60-120 دقيقة بعد الوالدة(.

المراجع
معايير النهوض بجودة الرعاية النفاسية والوليدية في المرافق الصحية، منظمة الصحة العالمية، 	 

2016 )باإلنكليزية(.
 معايير النهوض بجودة الرعاية لألطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية: منظمة الصحة 	 

العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.
توصيات بشأن الصحة الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.	 
لتوصيات 	  التقني  التحديث  أجل  بيِّنات من  الشائعة:  الطفولية  الحاالت  إدارة  بشأن  توصيات 

كتاب الجيب: االعتالالت الوليدية، والزحار، وااللتهاب الرئوي، واستخدام األكسجين وتسليمه، 
واألسباب الشائعة للحمى، وسوء التغذية الحاد الوخيم، والرعاية الداعمة؛ جنيف: منظمة الصحة 

العالمية؛ 2012 )باإلنكليزية(.
	  Vesel L. Bergh AM. Kerber KJ. Valsangkar B. Mazia G. Moxon SG. et al. Kangaroo

 mother care: a multi-country analysis of health system bottlenecks and potential
solutions. BMC Pregnancy Childbirth. 2015;15)Suppl 2(:S5.

	  Conde-Agudelo A. Diaz-Rossello JL. Kangaroo mother care to reduce morbidity and
mortality in low birthweight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2014;)4(:CD002771.

دورة أساسية للرعاية الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2010 )باإلنكليزية(.	 



3031

األساس المنطقي: ينبغي تحديد هوية كل المواليد المولودين في المرفق الصحي أو المحالين إليه وإخضاعهم 
للتقدير على الفور، حيث إن المواليد الصغار والمرضى قد يتطلبون رعاية إضافية. وييسر االتصال بمقدمي 
خدمات صحة األم قبل الوالدة، إن أمكن، تقدير المخاطر للمواليد الخدَّج والمرضى المحتملين بحيث يمكن 
الشروع في االستجابة لها كفريق. ويتعين إبقاء المواليد الصغار والمرضى مع أمهاتهم على الدوام، ورصدهم 
رصدًا وثيقًا لكشف المضاعفات ودعم األمهات في تزويدهم بالرضاعة الطبيعية الحصرية أو بتغذية بديلة. 
الضائقة  التنفس، متالزمة  انقطاع  التغذية،  الحرارة، مشكالت  )انخفاض  الشائعة  المضاعفات  تقدير  ويتم 
التنفسية، العداوى(، ورصدها، وإدراكها باكرًا، وإدارتها على النحو المناسب. وُتعطى المضادات الحيوية، 
والضغط اإليجابي المتواصل على المسالك الهوائية، وعالج إعاضة نقص الفاعالت بالسطح حسب المقتضى.

وُتوفَّر للمواليد الخدَّج المستقرين سريريًا ممن يقل وزنهم عن 2000 غ رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، 
وهو تدخل ُمسَند بالبيِّنات للمواليد من ذوي هذا الوزن يقي من انخفاض الحرارة ونقص غلوكوز الدم ويعزز 
الترابط. وُتظهر التحليالت التلوية أن رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر تقلل معدالت وفيات المواليد، 
وتخفِّض عدد الرضع المتوفين ممن يقل وزنهم عن 2000 غ بمعدل النصف. كما أن هذا النوع من الرعاية 
يقلل من معدالت العدوى واإلنتان بنسب تقرب من 60٪ . ويتلقى المواليد غير المستقرين الرعاية في حواضن 

نظيفة أو تحت مدفئة إشعاعية وُترصد درجة حرارتهم بشكل وثيق.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لتحديد المواليد المعرضين للخطر بغية العناية الفورية بهم أو إحالتهم، وذلك في مناطق الوالدة 
من وحدة التوليد وفي كل المناطق التي يتواجد فيها المواليد ألغراض الرعاية، وفقًا للمبادئ 

التوجيهية للمنظمة.
يمتلك المرفق الصحي اإلمدادات والمواد الالزمة لتوفير الرعاية الحرارية المثلى، بما في ذلك 	 

منهم وغير  المستقرين  والمرضى  الصغار  للمواليد  الكنغر،  لوليدها على طريقة  األم  رعاية 
المستقرين.

يمتلك المرفق الصحي فسحة مخصصة، ومجهزة بالبنية التحتية واإلمدادات والمواد، لتوفير 	 
التغذية المثلى للمواليد الصغار والمرضى والدعم للرضاعة الطبيعية أو التغذية البديلة.

يخضع موظفو الرعاية الصحية في المرفق الصحي العاملون مع المواليد الصغار والمرضى 	 
للتدريب أثناء العمل ولجلسات تجديدية منتظمة على إدارة المواليد المعرضين لمخاطر عالية 

وذلك مرة واحدة على األقل كل 12 شهرًا.

بيان الجودة 1-3 جديد: ُيحدد كل المواليد المعرضين للخطر بصورة صحيحة بأسرع وقت ممكن 
بعد والدتهم أو عند مراجعة المرفق الصحي ويتلقون رعاية إضافية.
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العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد المولودين أو المراجعين للمرفق الصحي بعد الوالدة الذين يتم وزنهم.	 
ج المراجعين للمرفق الصحي الذين بدأوا 	  نسبة المواليد الذين يقل وزنهم عن 2000 غ أو الخدَّ

بتلقي رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر )أو الذين ُأدخلوا إلى وحدة رعاية األم لوليدها 
على طريقة الكنغر، إن كانت هناك وحدة مستقلة من هذا النوع(.

نسبة المواليد المؤهلين )ممن يقل وزنهم عن 2000 غ أو من الخدَّج( الذين يتلقون باستمرار 	 
تقريبًا رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر.

الحصيلة
نسبة كل األطفال الخدَّج )أقل من 28 أسبوعًا، 28-32 أسبوعًا، و32-37 أسبوعًا من العمر 	 

الحملي( المولودين في المرفق الصحي والذين فارقوا الحياة في األيام السبعة األولى من العمر.
نسبة كل المواليد الصغار والمرضى المولودين أو الُمدخلين إلى المرفق الصحي الذين تغذوا 	 

حصرًا من لبن أمهاتهم أثناء إقامتهم في المرفق الصحي.

المراجع
معايير النهوض بجودة الرعاية النفاسية والوليدية في المرافق الصحية، منظمة الصحة العالمية، 	 

2016 )باإلنكليزية(.
معايير النهوض بجودة الرعاية لألطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية: منظمة الصحة 	 

العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.
توصيات بشأن الصحة الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.	 
	  Vesel L. Bergh AM. Kerber KJ. Valsangkar B. Mazia G. Moxon SG. et al. Kangaroo

 mother care: a multi-country analysis of health system bottlenecks and potential
solutions. BMC Pregnancy Childbirth. 2015;15)Suppl 2(:S5.

	  Conde-Agudelo A. Diaz-Rossello JL. Kangaroo mother care to reduce morbidity and
mortality in low birthweight infants. Cochrane Database Syst Rev 2014;)4(:CD002771.

دورة أساسية للرعاية الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2010 )باإلنكليزية(.	 

األساس المنطقي: يمكن أن تتدهور حالة المواليد الصغار والمرضى بسرعة؛ وذلك فإن من المفروض أن 
يمتلك المرفق الصحي نظامًا للفرز لتحديد، وتقدير، وتوفير الرعاية المناسبة ألولئك الذين يواجهون مشكالت 
المنظمة  الفرز صادرة عن  بشأن  موحدة  توجيهية  مبادئ  وتتوافر  للحياة.  ومهددة  جراحية وطبية خطيرة 
وصالحة للتطبيق على المواليد الصغار والمرضى. وعلى المرفق الصحي أن يمتلك مبادئ توجيهية للفرز 
وأدوية، وإمدادات، ومعدات طوارئ خاصة بالمواليد الصغار والمرضى، بما في ذلك معدات إلدارة المسالك 
الهوائية وإعطاء السوائل الوريدية، في كل المناطق التي يتواجد فيها المواليد. ويمكن أن ييسر صندوق طوارئ 
للمواليد، مجهزًا تمامًا وجاهزًا لالستخدام على الدوام، الوصول الفوري إلى السلع الضرورية. ويجب أن يتمتع 
موظفو المرفق الصحي بالمعارف والمهارات الالزمة للقيام بإنعاش المواليد وتقديم الرعاية األولية لهم في 

حال حدوث علل خطيرة شائعة.

بيان الجودة 1-4: ُيفرز كل المواليد المحالين، ويخضعون على الفور للتقدير بحثًا عن عالمات 
الخطر أو اإلصابات للبت فيما إذا كانوا يتطلبون اإلنعاش، ويتلقون الرعاية المناسبة وفقًا 

للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لفرز، وتقدير، وإدارة اإلصابات والحاالت الطارئة الشائعة  للمواليد وفقًا للمبادئ التوجيهية 
للمنظمة و/ أو الُمسَندة بالبيِّنات.

والحاالت 	  اإلصابات  لتقدير ورصد  األساسية  واإلمدادات  المعدات  الصحي  المرفق  يمتلك 
الطارئة الشائعة للمواليد )مثل أجهزة قياس الوزن، والحرارة، وضغط الدم، واختبارات غلوكوز 

الدم وتشبع األكسجين(.
يمتلك المرفق الصحي نظام فرز على مدار 24 ساعة لكل وليد صغير ومريض لضمان 	 

المعاينة البصرية السريعة في غضون بضع دقائق من الوصول دون إعاقة باإلجراءات اإلدارية 
أو إجراءات الدفع.

يمتلك المرفق الصحي الُمستقبل لوليد ُمحال إليه ذي عالمات أو إصابات خطرة نظامًا للرعاية الطارئة 	 
 الفورية، وُينفذ تقدير أولي كامل على يد موظفين مدرَّبين على النحو المناسب في غضون 15 دقيقة 

من الوصول.
يمتلك المرفق الصحي منطقة مخصصة للرعاية الطارئة، أو غرفة، أو عربة متحركة، في 	 

منطقة أو أجنحة المرضى الخارجيين مجهزة بما هو مناسب من معدات، وإمدادات، وأدوية 
أساسية لإلنعاش الطارئ والمعالجة األولية.

أو 	  منطقة  في  المتحركة  العربة  أو  الغرفة،  أو  المخصصة،  الطارئة  الرعاية  منطقة  تكون 
أجنحة المرضى الخارجيين مجهزة بُمساِعدات الرعاية الطارئة المنظورة )مثل الخوارزميات أو 

البروتوكوالت المنمَّطة، واألدوية، والسوائل، والمخططات الجدارية لجرعات المعالجة(.
 ينظم الموظفون المهنيون في المرفق الصحي تدريبات على الرعاية الطارئة مرة واحدة على األقل كل	 

المواليد  تستقبل  التي  األجنحة  الطوارئ وفي  منطقة  في  العاملين  الموظفين  لكل  12 شهرًا 
الصغار والمرضى.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد ذوي عالمات الخطر أو اإلصابات الذين خضعوا للتقدير في غضون 15 	 

دقيقة من الوصول إلى المرفق.
نسبة كل المواليد ذوي عالمات الخطر أو اإلصابات الذين تطلبوا اإلحالة وتلقوا المعالجة 	 

الطارئة و/أو معالجة إحالة أولية.
نسبة كل الموظفين المهنيين القائمين على رعاية األطفال في المرفق الصحي الذين خضعوا 	 

للتدريب أو لجلسات تجديدية منتظمة على الرعاية الطارئة للمواليد خالل األشهر االثني عشر 
الماضية.

الحصيلة
نسبة كل المواليد ممن فقدوا أرواحهم خالل 24 ساعة من اإلدخال إلى المرفق الصحي والذين 	 

خضعت حاالتهم للمراجعة واالستعراض كجزء من أنشطة النهوض بالجودة.
نسبة كل المواليد الذين راجعوا المرفق الصحي وخضعوا للفرز قبل أن يراهم طبيب للمعالجة 	 

في قسم أو جناح المرضى الخارجيين، أو في وحدة الطوارئ.
معدل وفيات المواليد في المرفق الصحي: عدد وفيات المواليد من العدد الكلي للمواليد الذين 	 

قدموا إلى المرفق الصحي.
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المراجع
الفرز، والتقدير، والمعالجة في حاالت طوارئ األطفال: رعاية األطفال المرضى بشكل خطير. 	 

جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية(.
الفرز، والتقدير، والمعالجة في حاالت الطوارئ ).ETAT(. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 	 

2005 )باإلنكليزية(.

األساس المنطقي: يتلقى كل المواليد رعاية المواليد الروتينية، بما في ذلك تقدير بدني كامل. ويحتفظ بهم 
في تالمس بشرة مع أمهاتهم ويخضعون للرعاية العينية والحبلية السرية. ويؤخر االستحمام لمدة 24 ساعة؛ 
وُيعطى فيتامين كاف واللقاحات وفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية؛ وُترصد الحرارة؛ وتحدد المضاعفات وُتدار. 
وُيمنح األطفال الصغار وذوو الوزن المنخفض عند الوالدة رعاية إضافية حسب الحاجة. وتؤدي معرفة وزن 
الوليد بعد الوالدة أو عند مراجعة المرفق الصحي إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة برعاية المواليد. 
كما أن وزن الوليد ُييسر حساب جرعات األدوية والسوائل الوريدية. ويتيح رصد المواليد خالل الرعاية الروتينية 

بعد الوالدة تحديد المضاعفات التي تتطلب اإلدارة.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

للرعاية الروتينية بعد الوالدة في كل المناطق التي يتواجد فيها المواليد وفقًا للمبادئ التوجيهية 
للمنظمة.

يمتلك المرفق الصحي إمدادات ومواد لتوفير الرعاية الروتينية بعد الوالدة، بما في ذلك أجهزة 	 
عاملة لقياس الوزن والحرارة.

يمارس المرفق الصحي ويمكِّن من المساكنة للسماح لألمهات واألطفال بالبقاء معًا على مدى 	 
24 ساعة في اليوم.

يخضع موظفو الرعاية الصحية في وحدة التوليد وفي كل المناطق التي يتواجد فيها المواليد 	 
ألغراض الرعاية للتدريب أثناء العمل ولجلسات تجديدية منتظمة على الرعاية الروتينية بعد 

الوالدة ودعم الرضاعة الطبيعية مرة كل 12 شهرًا على األقل.
يمتلك المرفق الصحي ترتيبات محلية لضمان أن تعرف كل أم متى وأين ستتلقى الرعاية لها 	 

ولوليدها بعد الخروج من المستشفى.

بيان الجودة 1-5: يتلقى كل المواليد الرعاية الروتينية لمرحلة ما بعد الوالدة، بما في ذلك قياس 
الوزن ودرجة الحرارة.
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العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد في أجنحة الرعاية بعد الوالدة أو في مناطق من المرفق الصحي الذين تتوفر 	 

التغذوي، ووجود  والسلوك  التنفس،  الوليد، ومعدل  بشأنهم معلومات موثَّقة عن حرارة جسم 
عالمات خطر أو انعدامها.

نسبة كل المواليد المستقرين في المرفق الصحي الذين يتلقون الرضاعة الحصرية أو لبن الثدي 	 
من الوالدة وحتى الخروج.

نسبة كل المواليد في المرفق الصحي الذين تلقوا فحصًا سريرًا كاماًل قبل الخروج.	 
نسبة كل األمهات الصحيحات في أجنحة ما بعد الوالدة أو في مناطق من المرفق الصحي 	 

ممن تلقين المشورة والدعم بشأن الرضاعة الطبيعية من مقدم ماهر للرعاية الصحية.

المراجع
معايير النهوض بجودة الرعاية النفاسية والوليدية في المرافق الصحية، منظمة الصحة العالمية، 	 

2016 )باإلنكليزية(.
كتاب الجيب عن الرعاية في المستشفيات لألطفال: المبادئ التوجيهية إلدارة العلل الطفولية 	 

الشائعة. الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 )باإلنكليزية(.
	  Gleason CA. Devaskar SU. editors. Avery’s diseases of the newborn. Ninth edition.

Philadelphia )PA(: Elsevier Saunders; 2012.
	  Rennie JM. editor. Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth Edition.

London: Churchill Livingstone Elsevier; 2012.
	  Hegarty JE. Harding JE. Crowther CA. Brown J. Alsweiler J. Oral dextrose gel to prevent

hypoglycaemia in at-risk neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2017;)7(: CD012152.
	  Weston PJ. Harris DL. Battin M. Brown J. Hegarty JE. Harding JE. Oral dextrose gel

 for the treatment of hypoglycaemia in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev.
2016;)5(: CD011027.

األساس المنطقي: يتعرض المواليد الصغار والمرضى لخطر متزايد للوفاة والمرض بسبب األمراض القابلة 
للوقاية باللقاحات، وينبغي تطعيمهم قبل خروجهم إن لم يكن هناك مضادات استطباب تحول دون ذلك. وال 
حاجة إلى التصحيح لمراعاة الخداجة إذا ما كان الوليد معافى، ويتعين إعطاء اللقاحات وفقًا للعمر الزمني، 
باستثناء اللقاح المضاد لعصيات كالميت غيران )BCG( الذي ينبغي إعطاؤه في سياق منفصل عن وحدة 
المواليد لتفادي إصابة المواليد اآلخرين بالعدوى. وال يستجيب الخدَّج ذوو الوزن المنخفض عند الوالدة للتطعيم 
باللقاحات المحتوية على مضادات فيروس التهاب الكبد “ب” بمستوى استجابة األطفال المكتِملين ويحتاجون 

إلى جرعة معززة.

بيان الجودة 1-6: يخضع كل المواليد للتقدير لتحديد الوضع المناعي ويتلقون اللقاحات 
الموصى بها وفقًا للمبادئ التوجيهية لبرنامج التمنيع الموسع للمنظمة.
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لتوفير خدمات التمنيع الروتيني للمواليد، بما في ذلك األطفال الخدَّج.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد المتخرجين من المرفق الصحي الذين يتلقون اللقاحات المناسبة لعمرهم الزمني.	 
نسبة المواليد الذي يتلقون لقاح فيروس التهاب الكبد “ب” وقت الوالدة من مجموع المواليد.	 

المراجع

األنشطة الروتينية للبرنامج الموسع للتمنيع: جنيف؛ منظمة الصحة العالمية؛ 2020 )باإلنكليزية(	 
	  Gagneur A. Pinquier D. Quach C. Immunization of preterm infants. Hum Vaccines

Immunotherapeut. 2015;11)11(:2556–63.
	  Vaccination for preterm infants. Australian Immunisation Handbook. Canberra: Department

of Health; 2019 )https://immunisationhandbook.health.gov.au/vaccination-for-special-
risk-groups/vaccination-for-preterm-infants. accessed 28 July 2020(.

	 Immunisation of preterm infants. Melbourne: Safer Care Victoria; 2020 )https://www2.
health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/perinatal-reproductive/
neonatal-ehandbook/infections/immunisation-preterm. accessed 28 July 2020(.

األساس المنطقي: ُيعتبر العوز الكالسيكي في فيتامين كاف أمرًا خطيرًا ولكنه حالة نادرة بين المواليد، وتكفل 
تدابير اتقاء هذا العوز الحد بصورة ملموسة من خطر النزف عند المواليد، كما أنه ليس هناك من بيِّنات تذكر 
على تسُببها بأي أذى. وتوصي منظمة الصحة العالمية بإعطاء 1 مغ من فيتامين كاف عضليًا لكل المواليد 
عقب الوالدة مباشرة. والمواليد المعرضون لخطر مرتفع من النزف، بما في ذلك المحتاجون إلى عمليات 
جراحية، والمصابون برضح والدي، والخدج، والذين تعرضوا في الرحم ألدوية األم المعروف أنها تتداخل مع 

فيتامين كاف، يواجهون الخطر على نحو خاص، وينبغي إيالء اهتمام خاص لتحديد هويتهم ومعالجتهم.

بيان الجودة 1-7 جديد: ُيعطى كل المواليد فيتامين كاف وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

https://immunisationhandbook.health.gov.au/vaccination-for-special-risk-groups/vaccination-for-preterm-infants
https://immunisationhandbook.health.gov.au/vaccination-for-special-risk-groups/vaccination-for-preterm-infants
https://www.bettersafercare.vic.gov.au/clinical-guidance/neonatal/immunisation-of-preterm-infants
https://www.bettersafercare.vic.gov.au/clinical-guidance/neonatal/immunisation-of-preterm-infants
https://www.bettersafercare.vic.gov.au/clinical-guidance/neonatal/immunisation-of-preterm-infants
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تدابير الجودة  

الُمدخل
ُيتاح فيتامين كاف في المرفق الصحي على الدوام في وحدة التوليد وفي كل المناطق التي 	 

يتواجد فيها المواليد ألغراض الرعاية.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لرعاية المواليد بعد الوالدة بما في ذلك إدارة فيتامين كاف في مناطق الرعاية التوليدية ورعاية 
ما بعد الوالدة من وحدة التوليد ووحدة المواليد وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد في أجنحة الرعاية بعد الوالدة ووحدة المواليد في المرفق الصحي الذين 	 

تلقوا فيتامين كاف.

المراجع
توصيات بشأن صحة المواليد. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.	 
توصيات بشأن إدارة الحاالت الطفولية الشائعة: بيِّنات من أجل التحديث التقني لتوصيات 	 

كتاب الجيب: االعتالالت الوليدية، والزحار، وااللتهاب الرئوي، واستخدام األكسجين وتسليمه، 
 واألسباب الشائعة للحمى، وسوء التغذية الحاد الوخيم، والرعاية الداعمة؛ جنيف: منظمة الصحة 

العالمية؛ 2012 )اإلنكليزية(.
	  Ardell S. Offringa M. Ovelman C. Soll R. Prophylactic vitamin K for the prevention

 of vitamin K deficiency bleeding in preterm neonates. Cochrane Database Syst Rev.
2018;)2(:CD008342.

	  Puckett RM. Offringa M. Prophylactic vitamin K for vitamin K deficiency bleeding in
neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2000;)4(:CD002776.

األساس المنطقي: يتعرض المواليد للخطر بسبب ممارسات مؤذية أو غير ضرورية، بما في ذلك ما ال 
ضرورة له من عمليات جراحية، أو تدابير معالجة، أو إدخال إلى المستشفى، أو فترات بقاء مطولة في 
المستشفى، أو فصل المواليد عن أمهاتهم، أو اإلعالن عن بدائل لبن الثدي والتغذية بالزجاجات والترويج 
لها. ويمكن لتجربة المواليد مع مانحي الرعاية أن تترك أثرًا ملحوظًا دائمًا. ويشعر المواليد باأللم والضيق 
ويمكن أن يختبروا الضائقة االنفعالية، والسيما عند فصلهم عن أسرهم في الساعة األولى من العمر. وتخلِّف 
الرعاية المبكرة الجيدة، بما فيها التثبيت والرضاعة الطبيعية، أثرًا إيجابيًا دائمًا على صحة المواليد وعافيتهم 

على مدى العمر.

بيان الجودة 1-8: ُتوفر الحماية لكل المواليد من الممارسات المؤذية أو غير الضرورية، بما 
فيها الفصل عن أمهاتهم وأسرهم خالل رعايتهم.
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

عن اإلجراءات غير الضرورية، والممارسات المؤذية، والتدخالت غير الضرورية للمواليد.
ال يعرض المرفق الصحي لبن الرضع، أو الزجاجات والحلمات، بما في ذلك على الملصقات 	 

أو الالفتات.  
يخضع موظفو الرعاية الصحية في المرفق للتدريب أثناء العمل ولجلسات تجديدية منتظمة 	 

بشأن حماية المواليد من الممارسات المؤذية والتدخالت غير الضرورية مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد ممن اختبروا االستحمام المبكر، والمص الروتيني، واألكسجين بنسبة ٪100، 	 

والتغذية غير الكافية و/أو االستهالل المؤجل لرعاية األم وليدها على طريقة الكنغر.
نسبة المواليد تحت المدافئ اإلشعاعية وبدون مسبار لدرجة الحرارة ألغراض الرصد.	 
نسبة المواليد الذين يتلقون أغذية الرضع دون استطباب يتعلق بصحة األم أو الطفل.	 
الذين يتلقون السوائل الوريدية بدون استطباب 	  نسبة المواليد المدخلين إلى المرفق الصحي 

واضح.
نسبة المواليد المدخلين إلى األجنحة دون استطباب لدخول المستشفى.	 
نسبة المواليد المدخلين إلى المرفق الصحي وليس هناك بشأنهم أخطاء دوائية مثبتة أو عداوى 	 

مكتسبة في المستشفى.
نسبة المواليد المشاهدين في المرفق الصحي الذين يتلقون أدوية فموية أو حقنية غير ضرورية.	 
 نسبة المواليد المدخلين إلى المرفق الصحي الذين يتلقون مضادات حيوية حينما ال يكون هناك 	 

استطباب لذلك.

المراجع
معايير النهوض بجودة الرعاية لألطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية: منظمة الصحة 	 

العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.
	  Respectful maternity care charter. Universal rights of mothers and newborns. Washington

DC: Global Respectful Maternity Care Council; 2019 )https://www.whiteribbonalliance.
org/respectful-maternity-care-charter/. accessed 28 July 2020(.

https://www.whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-charter/
https://www.whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-charter/
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األساس المنطقي: تشمل سوء معاملة المواليد كل أنواع المعاملة البدنية والعاطفية الرديئة، واإلساءة واإلهمال، 
بما في ذلك االنتهاك الجنسي. وقد يعاني المواليد الذين تعرضوا لإلساءة البدنية من إصابات غير متعمدة أو 
كسورًا مشتبهة، أما الذين تعرضوا لالنتهاك الجنسي فقد يعانون من إصابات في األعضاء التناسلية. وينبغي 
أن يكون الموظفون القائمون على رعاية األطفال قادرين على اكتشاف العالمات التحذيرية من سوء المعاملة، 
وتحديد الرضع وأسرهم ممن قد يحتاجون إلى مساعدة واتخاذ التدابير المالئمة في الوقت المناسب. ويتعين 
إخضاع المواليد الذين ربما أسيئت معاملتهم للتقييم واإلدارة واإلبالغ عن الحاالت أو إحالتها وفقًا لبروتوكول 
معتمد. وعلى المرفق أن يمتلك نظامًا للتدخل االجتماعي والقانوني عند الضرورة. وينبغي تدريب كل المهنيين 

الصحيين والعاملين االجتماعيين للتدريب على تقدير، وكشف، ورعاية حاالت سوء معاملة األطفال.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لتحديد، وتقدير، وإدارة المواليد الذين ُيشتبه في تعرضهم لسوء المعاملة.
يخضع موظفو المرفق الصحي للتدريب ولجلسات تجديدية منتظمة على التحري عن المواليد 	 

ممن تظهر عليهم بيِّنات سوء المعاملة، بما في ذلك اإلهمال والعنف، وحمايتهم وإدارتهم.
يمتلك المرفق الصحي البنية التحتية، واإلمدادات، والمواد لتوفير الرعاية المنسقة المثلى للمواليد 	 

الذين ُيشتبه في تعرضهم لسوء المعاملة.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد الذين ُيشتبه في تعرضهم لسوء المعاملة الذين جرت إدارتهم وفقًا لإلجراءات 	 

والبروتوكوالت المعتمدة في المرفق الصحي.
نسبة المواليد الذين تعرضوا لسوء المعاملة الذين جرى التماس رأي قانوني بشأنهم.	 
نسبة أحداث سوء المعاملة التي جرى التماس التنسيق بشأنها مع الوكاالت والمنظمات األخرى 	 

)مثل الخدمات االجتماعية، والشرطة، والسلطات القضائية( وفقًا للقوانين والسياسات الوطنية.

الحصيلة
نسبة المواليد الذين تعرضوا لسوء المعاملة.	 

المراجع
معايير النهوض بجودة الرعاية لألطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية: منظمة الصحة 	 

العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.

بيان الجودة 1-9: يخضع كل المواليد للفحص للتحري عن سوء المعاملة، بما في ذلك اإلهمال 
والعنف، ويتلقون الرعاية المناسبة.



39

األساس المنطقي: تسهم التشوهات الخلقية بنسبة 6٪ من وفيات األطفال دون الخامسة من العمر عالميًا، 
منها نسبة 92٪ تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومعظم هذه التشوهات يمكن اكتشافها عند 
الوالدة، كما أن ثلثي الوفيات الناجمة عن هذه الحاالت يمكن الوقاية منها بجراحة األطفال والرعاية المركزة 
للمواليد. وأكثر التشوهات المذكورة شيوعًا هي الشفة المشقوقة والحنك المشقوق، والتشوهات القلبية الخلقية، 
نسنة المشقوقة(. ويمكن أن يكفل اإلغناء بحمض الفوليك الوقاية من أكثر من  وعيوب األنبوب العصبي )السِّ
نصف عيوب األنبوب العصبي. وحاالت الجنف القفدي الفحجي )القدم الحنفاء( وخلل تنسج الورك النمائي 
ال تهدد الحياة ولكنها تتطلب إدارة في الوقت المناسب للوقاية من المراضة. وتتطلب تشوهات األمعاء الخلقية 

وعيوب جدار البطن تدخاًل جراحيًا فوريًا.
 وتتحسن الحصائل الصحية للمواليد المصابين بعيوب قلبية خلقية خطيرة إذا ما تم تحديدهم قبل التعرض 
لوهط قلبي وعائي حاد، وبالمستطاع نقلهم إلى مرفق يضم وحدة رعاية مركزة متخصصة وخدمات جراحة 
قلبية. ويعتبر قياس التأكسج اختبارًا رفيع التخصص، ومعتدل الحساسية للكشف عن العيوب القلبية الخلقية 
الخطيرة، مع معدالت منخفضة للغاية لإليجابية الكاذبة. وتدعم البيِّنات الحالية اعتماد التحري الروتيني عن 

مثل هذه العيوب لدى المواليد العديمي األعراض قبل خروجهم من حضانة األطفال األصحاء.

تدابير الجودة  
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لتقدير وإدارة المواليد المصابين بتشوهات خلقية، بما في ذلك ما يتعلق بالمشورة المتخصصة 
ومسارات اإلحالة.

يمتلك المرفق الصحي إمدادات كافية إلدارة المواليد المصابين بتشوهات خلقية عند مستوى 	 
منمَّط من الرعاية.

يمتلك مرفق اإلحالة الصحي اختبارات مختبرية وتشخيصية إلدارة المواليد المصابين بتشوهات 	 
خلقية.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد في المرفق الصحي المصابين بتشوهات خلقية الذين جرت إحالتهم بصورة 	 

صحيحة إلى مركز اإلحالة المناسب وفقًا لإلجراءات التشغيلية الموحدة.
نسبة كل المواليد في المرفق الصحي المصابين بتشوهات خلقية الذين تم خروجهم دون تلقي 	 

الرعاية الالزمة لمعالجة تشوهاتهم هذه في المرفق أو من خالل اإلحالة.

المراجع
كتاب الجيب عن الرعاية في المستشفى لألطفال: المبادئ التوجيهية إلدارة العلل الطفولية 	 

الشائعة. الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 )باإلنكليزية(.
	  Gleason CA. Devaskar SU. editors. Avery’s diseases of the newborn. Ninth edition.

Philadelphia )PA(: Elsevier Saunders; 2012.
	  Rennie JM. editor. Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth Edition.

London: Churchill Livingstone Elsevier; 2012.

بيان الجودة 1-10 جديد: يخضع كل المواليد للتقدير للكشف عن التشوهات الخلقية، وإدارتها 
بشكل مناسب، وإحالتها في الوقت المناسب.
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توصيات المنظمة بشأن الرعاية قبل الوالدة من أجل تجربة حمل إيجابية. جنيف: منظمة 	 
الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية(.

	  Plana MN. Zamora J. Suresh G. Fernandez-Pineda L. Thangaratinam S. Ewer AK.
 Pulse oximetry screening for critical congenital heart defects. Cochrane Database Syst
Rev. 2018;)3(:CD011912.

األساس المنطقي: يتحدد العمر الحملي للوليد على النحو األفضل باالستناد إلى التاريخ الحيضي )فترة 
الحيض األخيرة( لألم والتاريخ المحدد باألشعة فوق الصوتية في المرحلة المبكرة من الحمل. وإذا كانت هناك 
طرق غير متاحة، فإن بالمستطاع استخدام الفحص البدني والتقدير العضلي العصبي لتقدير العمر الحملي 
والتكهن بالمسار السريري للطفل. وينبغي تقدير العمر الحملي بعد فترة قصيرة من الوالدة. والطريقة الرئيسية 
المستخدمة في ذلك هي جدول باالرد الحسابي الجديد الذي يجمع المعايير البدنية والعصبية، ويتسم بسهولة 

اإلدارة بالمقارنة مع طريقة Dubowitz الطويلة.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لتقدير العمر الحملي لكل المواليد، بما في ذلك الخدَّج، وفقًا للمبادئ التوجيهية.
يستطيع موظفو الرعاية الصحية القائمون على رعاية المواليد في المرفق الصحي الوصول 	 

إلى أداة لتسجيل العمر الحملي على الدوام.
للتدريب 	  الصحي  المرفق  المواليد في  القائمون على رعاية  الصحي  المرفق  يخضع موظفو 

ولجلسات تجديدية منتظمة في تقدير العمر الحملي مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد في المرفق الصحي ممن ُيجهل عمرهم الحملي وُيقدر هذا العمر بأداة تسجيل 	 

ن. مناسبة قبل بلوغ 24 ساعة من العمر وُيدوَّ

المراجع

	  Amiel-Tison C. Neurological evaluation of the maturity of newborn infants. Arch Dis
Child. 1968;43:89.

	  Dubowitz LM. Dubowitz V. Goldberg C. Clinical assessment of gestational age in the
newborn infant. J Pediatr. 1970;77:1.

	 Dubowitz L. Ricciw D. Mercuri E. The Dubowitz neurological examination of the full-
term newborn. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2005;11:52.

	  Sanders M. Allen M. Alexander GR. Yankowitz J. Graeber J. Johnson TR. et al.
 Gestational age assessment in preterm neonates weighing less than 1500 grams.
Pediatrics. 1991;88:542.

بيان الجودة 1-11 جديد: يخضع كل المواليد ممن ُيجهل عمرهم الحملي للتقدير بأداة مناسبة 
لتسجيل هذا العمر.
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	  Ballard JL. Novak KK. Driver M. A simplified score for assessment of fetal maturation
of newly born infants. J Pediatr 1979;95:769.

	  Alexander GR. de Caunes F. Hulsey TC. Tompkins ME. Allen M. Validity of postnatal
 assessments of gestational age: a comparison of the method of Ballard et al. and early
ultrasonography. Am J Obstet Gynecol. 1992;166:891.

	  Ballard JL. Khoury JC. Wedig K. Wang L. Eilers-Walsman BL. Lipp R. New Ballard
score. expanded to include extremely premature infants. J Pediatr. 1991;119:417.

	  Donovan EF. Tyson JE. Ehrenkranz RA. Verter J. Wright LL. Korones SB. et al. Inaccuracy
 of Ballard scores before 28 weeks’ gestation. National Institute of Child Health and Human
Development Neonatal Research Network. J Pediatr. 1999;135:147.

األساس المنطقي: تعتبر العدوى الجرثومية الخطيرة سببًا رئيسيًا في الوفاة والمراضة في صفوف المواليد. 
ويخضع كل المواليد للتقدير للكشف عن العداوى الجرثومية الخطيرة المحتملة والتلقي الفوري للمضادات 
الحيوية والرعاية الداعمة وفقًا إلرشادات المنظمة. وقد تظهر على المواليد عالمات سريرية مرتبطة بالعدوى 
الجرثومية الخطيرة أو بخطر اإلصابة بهذه العدوى بسبب عالمات وأعراض العدوى لدى األمهات )الحمى، 
ل، رائحة كريهة، أو سائل سلوي وألم بطني و/ أو نجيج مهبلي كريه الرائحة( أو تمزق  تمزق األغشية المطوَّ
أغشية خديجي قبل المخاض. وتفاديًا لمقاومة مضادات الميكروبات فإن على المرفق أن يعزز اإلشراف على 

المضادات الحيوية، بما يتفادى اإلفراط في استخدامها.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

تتسق مع المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن الوقاية من إصابة المواليد بالعدواى، وتشخيصها 
المبكر، وإدارتها في وحدة التوليد وفي كل المناطق التي يخضع فيها المواليد للتقدير واإلدارة.

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
بشأن االستخدام اآلمن والرشيد للمضادات الحيوية واألدوية األخرى للمواليد الصغار والمرضى 

استنادًا إلى وزنهم أو عمرهم.
يمتلك المرفق الصحي إمدادات من المضادات الحيوية الحقنية من الصنف األول بكميات 	 

كافية على الدوام لألعداد المتوقعة من المرضى.
يمتلك مرفق اإلحالة الصحي إمدادات من المضادات الحيوية الحقنية )مضادات حيوية من 	 

الصنفين األول والثاني على األقل لإلنتان الوليدي والتهاب السحايا( بكميات كافية على الدوام 
لألعداد المتوقعة من المرضى.

يدرك موظفو الرعاية الصحية في المرفق الصحي القائمون عالمات اإلنتان الوليدي واالختبارات 	 
التشخيصية والمعالجة الصحيحة.

بيان الجودة 1-12: يخضع كل المواليد للتقدير للكشف عن عدوى مشتبهة أو عوامل خطر 
للعدوى، ويتم التحقيق بشأنهم، إن دعت الحاجة، وإعطاؤهم العالج الصحيح بالمضادات الحيوية 

وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة، مع تفادي فرط استخدام هذه المضادات.
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يخضع موظفو المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب ولجلسات تجديدية في 	 
التعرف على العداوى المشتبهة لدى المواليد وإدارتها مرة واحدة على األقل كل 12 شهرًا.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد في المرفق الصحي الذين ُطلب إجراء استنبات دموي لهم قبل بدء المعالجة 	 

بالمضادات الحيوية.
نسبة كل المواليد في المرفق الصحي ممن ظهرت عليهم عالمات العدوى الذين تلقوا مضادات 	 

حيوية حقنية وفقًا للمبادئ التوجيهية.
نسبة كل المواليد في المرفق الصحي الذين ظهرت على أمهاتهم عالمات العدوى الذين تلقوا 	 

مضادات حيوية وفقًا للمبادئ التوجيهية.

الحصيلة
نسبة المواليد المعالجين من اإلنتان في المرفق الصحي الذين فقدوا أرواحهم )معدل إماتة 	 

الحاالت(.
نسبة كل وفيات األطفال في المرفق الصحي الناجمة عن اإلنتان.	 

المراجع
توصيات بشأن الرعاية الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.	 
معايير النهوض بجودة الرعاية النفاسية والوليدية في المرافق الصحية، منظمة الصحة العالمية، 	 

2016 )باإلنكليزية(.
 معايير النهوض بجودة الرعاية لألطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية: منظمة الصحة 	 

العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.

رة للجنين إذا لم يتم اكتشاف عدوى  األساس المنطقي: يمكن أن تكون سراية الزهري من األم إلى الطفل مدمِّ
األم ومعالجتها بشكل كاف في مطلع الحمل. والعبء الناجم عن الوفاة والمراضة بسبب الزهري الخلقي 
عاٍل. وتشمل الحصائل الحملية الضائرة التي ُتعزى إلى الزهري اإلمالص، ووفيات المواليد، واألطفال الخدج 
وذوي الوزن المنخفض عند الوالدة، واألطفال المصابين بالعدوى. وتؤدي معظم العداوى األولية والثانوية غير 
المعالجة للزهري إلى حصائل حملية وخيمة. كما أن عداوى الزهري الخافية )عديمة األعراض( أثناء الحمل 

يمكن أن ُتسبب حصائل ضائرة خطيرة في أكثر من نصف الحاالت.

بيان الجودة 1-13 جديد: يخضع كل المواليد المعرضين لخطر اإلصابة بالزهري الخلقي للتقدير، 
والتحقيق، واإلدارة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

إلدارة الزهري الخلقي وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
يمتلك المرفق الصحي إمدادات من المضادات الحيوية الحقنية )بنزيل البنسلين أو بنسلين 	 

البروكاين وبنسلين البنزاتين( بكميات كافية على الدوام لألعداد المتوقعة من المرضى.
المواليد 	  بشأن  المناسب  التحقيق  إلجراء  متاحة  مختبرية  اختبارات  الصحي  المرفق  يمتلك 

المعرضين لخطر الزهري الخلقي.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد في المرفق الصحي من ذوي األعراض أو المعرضين لخطر مرتفع من 	 

اإلصابة بالزهري الخلقي الذين تلقوا المضادات الحقنية.

الحصيلة
نسبة كل المواليد المصابين بالزهري الخلقي في المرفق الصحي.	 
نسبة كل وفيات المواليد في المرفق الصحي الناجمة عن الزهري الخلقي.	 

المراجع

المبادئ التوجيهية لمعالجة اللولبية الشاحبة )الزهري(. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 	 
)باإلنكليزية(

توصيات بشأن الرعاية الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(	 
 طرق ترصد ومراقبة القضاء على الزهري الخلقي ضمن النظم الحالية. جنيف: منظمة الصحة 	 

العالمية؛ 2011 )باإلنكليزية(.
مبادئ المنظمة التوجيهية بشأن التحري عن الزهري ومعالجته لدى الحوامل. جنيف: منظمة 	 

الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.
اإلرشادات الشاملة بشأن معايير وسيرورات التثبت: القضاء على سراية فيروس العوز المناعي 	 

البشري والزهري من األم إلى الطفل. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2014 )باإلنكليزية(.

رات البنية من األمهات المصابات بها إلى األطفال عند الوالدة،  األساس المنطقي: يمكن أن تنتقل عدوى المكوَّ
مما يؤدي إلى إصابتهم بالتهاب الملتحمة الوليدي الذي يظهر على شكل إفرازات عينية وجفون منتفخة. 
وترتبط العدوى األمومية بالمتدثرة بحصائل ضائرة خطيرة في المواليد، مثل الوالدة المبتسرة، وانخفاض الوزن 

عند الوالدة، والتهاب الملتحمة، والعدوى األنفية البلعومية، وااللتهاب الرئوي.

 بيان الجودة 1-14 جديد: يتلقى كل المواليد تدابير االتقاء العيني، ويخضعون للتقدير 
للكشف عن التهاب العين الوليدي السيالني، وتتم اإلدارة، إن دعت الحاجة، وفقًا للمبادئ 

التوجيهية للمنظمة.
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وبالنسبة لكل المواليد فإن المبادئ التوجيهية للمنظمة بِشأن العداوى المنقولة جنسيًا توصي باستخدام االتقاء 
رات البنية. وقد  العيني الموضعي للوقاية من التهاب العين الوليدي السيالني الناجم عن المتدثرات والمكوَّ
أظهرت البحوث تحقيق فوائد ضخمة من استخدام االتقاء العيني بالمقارنة مع عدم استخدامه، والسيما بالنسبة 
ألطفال النساء المصابات بعدوى معروفة، حيث تحقق خفض بنسبة تقرب من 70٪ في اإلصابة بالتهاب 

الملتحمة عند استخدام أدوية متعددة. وكانت فوائد استخدام أدوية مختلفة مماثلة.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

للوقاية من التهاب العين الوليدي السيالني لدى المواليد وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
والفموية 	  الحقنية  الحيوية  المضادات  من  إمدادات  الصحي  المرفق  يمتلك 

إريثرومايسين،  أو  أزيثرومايسين  أو  سبكتينومايسين  أو  كانامايسين  أو  )سفترياكسون 
المائة،  في   1 هيدروكلوريد  تتراسيكلين  )مرهم  موضعية  ومضادات  تتراسيكلين(  أو 
 ،٪2.5 إيودين  بوفيدون  محلول  أو  المائة،  في   0.5 إريثرومايسين  مرهم   أو 
أو محلول نترات الفضة 1٪، أو مرهم كلورمامفينيكول 15( للوقاية والعالج بكميات كافية 

على الدوام لألعداد المتوقعة من المرضى.
يعرف موظفو الرعاية الصحية في المرفق الصحي كيفية الوقاية من التهاب العين الوليدي 	 

السيالني، وتحديده، ومعالجته وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد في المرفق الصحي المصابين بالتهاب العين الوليدي السيالني الذين تلقوا 	 

رات البنية. مضادات حيوية حقنية لمعالجة التهاب الملتحمة الناجم عن المكوَّ
نسبة كل المواليد في المرفق الصحي المصابين بالتهاب العين الوليدي السيالني الذين تلقوا 	 

مضادات حيوية فمية لمعالجة التهاب الملتحمة الناجم عن المتدثرات.

 المراجع
 	 2016 العالمية؛  الصحة  منظمة  جنيف:  الحثرية.  المتدثرة  لمعالجة  التوجيهية  المبادئ 

)باإلنكليزية(. 
رة البنية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية	  المبادئ التوجيهية لمعالجة المكوَّ
توصيات بشأن الرعاية الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.	 
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البشري من األمهات  المناعي  العوز  المواليد لخطر اإلصابة بعدوى فيروس  المنطقي: يتعرض  األساس 
المصابات به خالل الحمل، والمخاض، والوالدة، أو الرضاعة الطبيعية عبر انتقال العدوى من األم إلى 
هذه  خفض  ويمكن   .٪45 إلى   ٪15 بين  تتراوح  السراية  معدالت  فإن  التدخل  عدم  حال  وفي  الطفل. 
وينبغي  الطبيعية.  والرضاعة  والوالدة،  والمخاض،  الحمل،  أثناء  الفعالة  بالتدخالت   ٪5 إلى  المعدالت 
االستطباب(  )في حال  السل  المذكور وعن مرض  الفيروس  للتحري عن  لالختبار  األمهات  إخضاع كل 
العوز  بفيروس  اإلصابة  معدالت  فيها  ترتفع  التي  السياقات  في  والسيما  الوليد،  تعرض  خطر  لتحديد 
والمواليد،  األطفال  لدى  الفيروس  هذا  عدوى  بشأن  إرشادات  المنظمة  أصدرت  وقد  البشري.   المناعي 
بما في ذلك الوقاية من انتقال الفيروس من األم إلى الطفل وتوفير االتقاء بمضادات الفيروسات التقهقرية و/ 

أو المعالجة عند اإلصابة بالفيروس. كما تتوافر إرشادات المنظمة بشأن عدوى السل عند األطفال.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

بشأن تقدير وإدارة المواليد المعرضين لخطر اإلصابة بعدوى السل أو المصابين بعدوى مشتبهة به.
يوفر المرفق الصحي تدابير التحري الروتيني عن السل في صفوف المواليد المعرضين للخطر )مثل 	 

من لهم تاريخ من مخالطة حالة نشطة، أو المصابين بسوء التغذية، أو األيدز والعدوى بفيروسه(.
توفر المرافق الصحية في المناطق ذات المعدالت العالية النتشار عدوى فيروس العوز المناعي 	 

البشري المشورة واالختبارات ألمهات المواليد الصغار والمرضى.
يمتلك المرفق الصحي إمدادات كافية من اإليزونيازيد للوقاية من السل لدى المواليد والقدرة 	 

على الوصول إلى األدوية الالزمة لمعالجة السل، بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة السل.
القهقرية 	  للفيروسات  المضاد  العالج  مستلزمات  كافية من  إمدادات  الصحي  المرفق  يمتلك 

الدوام للمواليد المعرضين و/ أو المصابين  والعالج الوقائي )كوتريموكسازول( متاحة على 
بعدوى فيروس العوز المناعي البشري.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد من ذوي المخالطين األسريين المصابين بالسل الفعال الذين تلقوا معالجة 	 

وقائية من السل.
نسبة كل المصابات بفيروس العوز المناعي البشري اللواتي ولدن أطفالهن في المرفق الصحي 	 

وتلقين تدابير االتقاء المناسبة للوقاية من انتقال الفيروس من األم إلى الطفل وخضعن للعالج 
بمضادات الفيروسات القهقرية وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

البشري وخضعوا 	  المناعي  الذين ولدوا ألمهات مصابات بفيروس العوز  نسبة كل األطفال 
لالختبار للكشف عن هذا الفيروس في غضون ثمانية أسابيع من الوالدة وتلقوا العالج المناسب 

المضاد للفيروسات القهقرية وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

بيان الجودة 1-15: يخضع كل المواليد المعرضين لخطر اإلصابة بعدوى السل و/ أو فيروس العوز 
المناعي البشري للتقدير الصحيح، والتحقيق، واإلدارة المناسبة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
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الحصيلة
معدل إماتة الحاالت بين المواليد المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري في المرفق.	 
معدل إماتة الحاالت بين المواليد المصابين بعدوى السل في المرفق.	 

المراجع
معايير النهوض بجودة الرعاية النفاسية والوليدية في المرافق الصحية، منظمة الصحة العالمية، 	 

2016 )باإلنكليزية(.
معايير النهوض بجودة الرعاية لألطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية: منظمة الصحة 	 

العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.
المبادئ التوجيهية الجامعة بشأن استخدام العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية لمعالجة عدوى 	 

الطبعة  العامة.  للصحة  نهج  بشأن  والوقاية منه: توصيات  البشري  المناعي  العوز  فيروس 
الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية(.

الذي ُيعرف على  الدم،  انخفاض غلوكوز  المواليد الصغار والمرضى لخطر  المنطقي: يتعرض  األساس 
أنه مستوى غلوكوز الدم الذي يقل عن 2.5 ميلي مول )45 مغ/ دل(. وغالبًا ما يمتلك هؤالء األطفال 
المنخفض عند  الوزن  ذوو  الخدَّج  والمواليد  ناضجة.  كبدية غير  أو وظيفة  مخزونات غليكوجين محدودة 
الوالدة، والمصابون باإلنتان، وانخفاض درجة الحرارة، واالعتالل الدماغي اإلقفاري بنقص التأكسج، وكثرة 
الكريات الحمر، أو الذين يتلقون تغذية غير كافية، معرضون للخطر بشكل خاص. كما أن الخطر يتهدد 
مواليد األمهات المصابات بالسكري أو المواليد ذوي الحجم الضخم بالنسبة لعمرهم الحملي )أكثر من المئين 
التسعين و/أو أكثر من 4.5 كغ(، أو المصابين بعيوب والدية، أو بأمراض أيضية خلقية. وينبغي التحقق 
من مستوى غلوكوز الدم لدى كل المواليد المصابين بنوبات، وإخضاعهم لإلدارة المناسبة. وقد ال تظهر 
أعراض نقص غلوكوز الدم، مثل العصبية، والُزراق، وانقطاع التنفس، وضعف المتانة البدنية، ورداءة التغذية، 
والُنوام، والنوبات؛ ولذلك ينبغي تقدير غلوكوز الدم روتينيًا لدى هؤالء المواليد المعرضين للخطر. ويمكن 
للتغذية المناسبة للمواليد الصغار والمرضى أن تقي من نقص غلوكوز الدم. وتتوافر اإلرشادات والتوصيات 
في المبادئ التوجيهية للمنظمة. وأظهر استعراض لمؤسسة كوكرين أن معالجة األطفال المصابين بنقص 
غلوكوز الدم بهالم الدكستروز 40٪ يقلل من حاالت فصل األم عن طفلها من أجل المعالجة ويزيد من 

احتماالت توفير الرضاعة الطبيعية الكاملة بعد الخروج.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لرعاية المواليد الصغار والمرضى تشمل الوقاية من نقص غلوكوز الدم وإدارته لدى المعرضين 
لخطر ضعف التالؤم األيضي وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

بيان الجودة 1-16 جديد: يخضع كل المواليد المعرضين لخطر اإلصابة بضعف التالؤم األيضي 
المرتبط باالختناق، وصغر الحجم بالنسبة للعمر الحملي، وداء السكري األمومي، للتقدير بغية 

تحديد وإدارة نقص غلوكوز الدم.
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يمتلك المرفق الصحي اختبارات مختبرية وتشخيصية متاحة لرصد غلوكوز الدم لدى المواليد 	 
المعرضين لخطر ضعف التالؤم األيضي.

يمتلك المرفق الصحي إمدادات إلدارة المواليد المصابين بنقص غلوكوز الدم.	 

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي المعرضين لخطر ضعف التالؤم األيضي 	 

الذين تم التحقق من مستوى غلوكوز الدم لديهم عند السماح بدخولهم إلى المستشفى.
نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي المصابين بضعف التالؤم األيضي الذين 	 

عولجوا وفقًا للمبادئ التوجيهية الموحدة للمعالجة.

الحصيلة
المواليد المعرضين لخطر ضعف التالؤم األيضي ممن يعانون من نقص موثَّق في 	  نسبة 

غلوكوز الدم الذين أمكن تطبيع غلوكوز الدم لديهم في غضون 30 دقيقة.

المراجع
إدارة المشكالت الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2003 )إدارة المشكالت الوليدية. 	 

جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2003 )باإلنكليزية(.
	  Gleason CA. Juul SE. editors. Avery’s diseases of the newborn. 10th edition. New

York City )NY(: Elsevier Saunders; 2018.
	  Rennie JM. editor. Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth edition.

London: Churchill Livingstone Elsevier; 2012.
	  Hegarty JE. Harding JE. Crowther CA. Brown J. Alsweiler J. Oral dextrose gel to prevent

hypoglycaemia in at-risk neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2017;)7(:CD012152.
	  Weston PJ. Harris DL. Battin M. Brown J. Hegarty JE. Harding JE. Oral dextrose gel

 for the treatment of hypoglycaemia in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev.
2016;)5(:CD011027.

باء: رعاية المواليد الصغار والمرضى
باء 1: رعاية الحاالت التنفسية

بيان الجودة 1-17 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى للتقدير بحثًا عن عالمات المخاطر 
التنفسية، وُيستخدم مقياس تأكسج نبضي للكشف عن نقص التأكسج أو فرط التأكسج وإرشاد 

اإلدارة بشأن إعطاء األكسجين التكميلي وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

بيان الجودة 1-18 جديد: ُيعطى المواليد الخدج المولودون عند 32 أسبوعًا من الحمل أو قبل 
ذلك والذين يتطلبون دعمًا تنفسيًا ما بين 21٪ )هواء( و30٪ )أكسجين(، وتخضع الحاجة إلى 

زيادة تركيزات األكسجين للمراجعة لضمان تشبع أكسجيني يتراوح بين 90٪ و٪95.
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األساس المنطقي: يحدد قياس التأكسج ما إذا كان هناك نقص للتأكسج أو فرط له، ويرشد عملية إعطاء 
العالج األكسجيني للمواليد. وقياس التأكسج أكثر دقة من العالمات السريرية في الكشف عن فرط التأكسج 
وهو يتطلب تدريبًا أقل. وبالمقارنة مع تحليل غازات الدم فإن قياس التأكسج يعد عملية غير باضعة، وأسرع، 
وأقل كلفة، ويتطلب بنية تحتية دُنيا، وال يحتاج إلى أي مرافق مختبرية، وهو أقل عرضة للقياسات الخاطئة 

ويتيح الرصد المتواصل.
وينبغي أن يتلقى المواليد الصغار والمرضى المصابون بنقص التأكسج العالج األكسجيني المناسب، ويتعين 
إدراج النظم الفعالة لتقديم األكسجين في عداد المعايير العالمية للرعاية. وأظهرت البحوث بشأن استخدم 
تركيزات أدنى وأعلى من األكسجين عند المواليد، بما في ذلك من هم دون 32 أسبوعًا من العمر الحملي 
أن هناك فائدة عظيمة من استخدام تركيزات أكسجين منخفضة لإلنعاش من حيث وفيات المواليد الكلية 
والمشفوية. ولم يتم الكشف عن أي صلة بين التهوية بتركيزات أكسجين منخفضة لإلنعاش الوليدي وبين 

المراضة الوخيمة. كما أن تركيزات األكسجين األدنى تخفف من خطر اعتالل الشبكية الخداجي.
وانقطاع التنفس المتكرر شائع بين األطفال الخدَّج، والسيما ذوو العمر الحملي المبكر جدًا. ويمكن أن تؤدي 
هذه النوائب من التنفس غير الفعال إلى حاالت نقص للتأكسج وبطء للقلب قد تكون وخيمة إلى درجة تتطلب 
تهوية الضغط اإليجابي. وقد اسُتخدمت مركبات ميثيل الزانتين )مثل الكافيين، والثيوفيلين، واألمينوفيلين( لحفز 
التنفس والحد من انقطاعه ومن عواقب ذلك. وميثيل الزانتين فعال في خفض عدد هجمات انقطاع التنفس مع 
استخدام التهوية الميكانيكية خالل فترة 2-7 أيام بعد بدء المعالجة. كما أن الكافيين مرتبط بتحسن الحصائل 

األطول أجاًل. وبالنظر إلى انخفاض سميته فإن الكافيين هو العقار المفضل لمعالجة انقطاع التنفس.
وأدى الضغط اإليجابي المتواصل على المسالك الهوائية عند المواليد المصابين بمتالزمة الضائقة التنفسية 
إلى هبوط نسبته 48٪ في وفيات المواليد المشفوية الكلية وإلى انخفاض بالغ في خطر الفشل التنفسي الذي 

بيان الجودة 1-19 جديد: يتلقى المواليد الصغار والمرضى الذين يتطلبون عالجًا أكسجينيًا 
تكميليًا هذا العالج من خالل المعدات المناسبة للمواليد التي تشمل الُقنيات األنفية للمواليد، 
وأجهزة القياس القليلة التدفق، وخالطات الهواء واألكسجين، وأجهزة الترطيب، وأجهزة قياس 

التأكسج النبضية.

 بيان الجودة 1-20 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى للتقدير واإلدارة بشأن 
انقطاع التنفس، وُيدار المواليد الخدج للوقاية من انقطاع التنفس هذا وفقًا للمبادئ التوجيهية 

للمنظمة.

بيان الجودة 1-21 جديد: ُيعالج المواليد المعانون من الضائقة التنفسية باستخدام الضغط 
اإليجابي المتواصل على المسالك الهوائية حال صدور التشخيص، وفقًا للمبادئ التوجيهية 

للمنظمة.

بيان الجودة 1-22 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى للتقدير للكشف عن نقص الفاعالت 
بالسطح، وُيعطى عالج إعاضة هذه الفاعالت للمواليد الخدج في غضون الساعتين األوليين من 

الوالدة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

بيان الجودة 1-23 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى المعرضون لخطر اإلصابة بخلل 
التنسج القصبي الرئوي للتقدير، والتحقيق، واإلدارة وفقًا للمبادئ التوجيهية المعيارية.
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يتطلب تنفسًا مَساعدًا بالمقارنة مع العالج باألكسجين وحده. وينبغي إدخال الضغط اإليجابي المتواصل على 
المسالك الهوائية في المرافق الصحية ذات جودة الرعاية الحسنة الكلية، بما في ذلك القدرة على رصد التشبع 

األكسجيني والوضع القلبي التنفسي. ويتعين البدء بذلك حال اكتشاف ضائقة تنفسية.
كما أن عالج إعاضة الفاعالت بالسطح المنفذ باكرًا في غضون الساعتين األوليين من الوالدة للمواليد الخدَّج 
الُمَنببين والمزودين بالتهوية الميكانيكية المصابين بمتالزمة الضائقة التنفسية قد أثبت القدرة على خفض 
وفيات المواليد والمضاعفات في األجلين القصير والطويل للتسربات الهوائية وخلل التنسج القصبي الرئوي. 
ويمكن إعطاء الفاعالت بالسطح للمواليد غير الُمَنببين من خالل إمرار أنبوب تغذية عبر الحبال الصوتية، 
وإعطاء الفاعالت ثم نزع األنبوب. وال يجوز تقديم عالج إعاضة الفاعالت بالسطح إال في المرافق الصحية 
المجهزة بوحدة مواليد عامة والمتسمة برعاية ذات جودة حسنة، بما في ذلك توافر المهنيين الصحيين المهرة 

في التنبيب، ورعاية المنفِّسات، وتحليل غازات العين، والرعاية التمريضية للمواليد ورصدهم.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

نبضي  تأكسج  مقياس  باستخدام  التأكسج وفرطه  نقص  تقدير  أجل  األكسجيني من  للعالج 
وليدي، وتحديد الحاجة إلى العالج األكسجيني واالستخدام اآلمن لألكسجين التكميلي لدى 

المواليد الصغار والمرضى والخدَّج وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

الستخدام الضغط اإليجابي المتواصل للمسالك الهوائية لدى المواليد الخدَّج المصابين بضائقة 
تنفسية وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
الستخدام الفاعالت بالسطح لدى المواليد المصابين بضائقة تنفسية وفقًا للمبادئ التوجيهية 

للمنظمة.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

للتنبيب، والتنفيس، والطرق األخرى للتهوية، بما في ذلك التهوية غير الباضعة، للمواليد.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

للتقدير، واإلدارة، والوقاية من انقطاع التنفس عند المواليد.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

للتقدير، والتحقيق، وإدارة المواليد المعرضين لخطر التنسج القصبي الرئوي.
يمتلك المرفق الصحي إمدادات كافية من األدوية إلدارة الحاالت التنفسية للمواليد لألعداد 	 

المتوقعة من المرضى، دون أي حاالت نفاد.
يمتلك المرفق الصحي إمدادات كافية ومناسبة من المعدات والغازات الطبية إلدارة المواليد 	 

المصابين بضائقة تنفسية.
يمتلك المرفق الصحي اختبارات مختبرية وتشخيصية مناسبة للتحقيق بشأن المواليد المصابين 	 

بضائقة تنفسية.
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يخضع موظفو المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب ولجلسات تجديدية في 	 
تقدير وإدارة المواليد المصابين بضائقة تنفسية مرة واحدة على األقل كل 12 شهرًا.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد الذين تظهر عليهم عالمات نقص التأكسج أو التشبع األكسجيني بمعدل 	 

يقل عن 90٪ المائة والذين تم إعطاءهم األكسجين المخلوط على النحو المناسب بناًء على 
استطباب سريري.

ذلك ممن 	  قبل  أو  الحملي  العمر  أسبوعًا من  المولودين عند 32  ج  الخدَّ المواليد  نسبة كل 
يتطلبون اإلنعاش بمقادير تبدأ بين 21٪ )هواء( و30٪ )أكسجين(، وُتستعرض الحاجة إلى 

زيادة تركيزات األكسجين لضمان تشبع أكسجيني يتراوح بين 90٪ و٪95.
الحيوية الصحيحة 	  المضادات  تلقوا معالجة  الذين  التنفسية  الحاالت  المواليد ذوي  نسبة كل 

)التركيب، الجرعة، الوتيرة، المدة( للوقاية من العدوى أو مكافحتها وفقًا للمبادئ التوجيهية 
للمنظمة.

نسبة المواليد الخدَّج )أقل من 32 أسبوعًا من العمر الحملي( الذين تم إعطاؤهم الكافيين أو 	 
مركب آخر من مركبات المثيل زانتين للوقاية من انقطاع التنفس.

نسبة كل المواليد الذين ُأدخلوا إلى المستشفى بحاالت تنفسية ممن جرى رصد معدل تنفسهم 	 
وإشباعهم األكسجيني على النحو المناسب.

الحصيلة
نسبة كل المواليد ذوي الحاالت التنفسية في المرفق الصحي الذين فارقوا الحياة )معدل إماتة 	 

الحاالت(.
ويعتمدون على 	  الصحي  المرفق  في  التنفسية  الحاالت  المواليد ممن عولجوا من  نسبة كل 

القصبي  التنسج  العمر )كمؤشر وكيل عن خلل  والعشرين من  الثامن  اليوم  في  األكسجين 
الرئوي(.

المراجع
توصيات بشأن الرعاية الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(	 
توصيات بشأن إدارة الحاالت الطفولية الشائعة: بيِّنات من أجل التحديث التقني لتوصيات 	 

كتاب الجيب: االعتالالت الوليدية، والزحار، وااللتهاب الرئوي، واستخدام األكسجين وتسليمه، 
 واألسباب الشائعة للحمى، وسوء التغذية الحاد الوخيم، والرعاية الداعمة؛ جنيف: منظمة الصحة 

العالمية؛ 2012 )باإلنكليزية(.
	  Askie LM. Darlow BA. Davis PG. Finer N. Stenson B. Vento M. et al. Effects of targeting

 lower versus higher arterial oxygen saturations on death or disability in preterm infants.
Cochrane Database Syst Rev. 2017;)4(:CD011190.

	  Lui K. Jones LJ. Foster JP. Davis PG. Ching SK. Oei JL. et al. Lower versus higher
 oxygen concentrations titrated to target oxygen saturations during resuscitation of
preterm infants at birth. Cochrane Database Syst Rev. 2018;)5(:CD010239.

المواصفات التقنية لمركِّزات األكسجين )السلسلة التقنية للنبائط الطبية في المنظمة(. جنيف: 	 
منظمة الصحة العالمية؛ 2015 )باإلنكليزية(.
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كتاب الجيب عن الرعاية في المستشفى لألطفال: المبادئ التوجيهية إلدارة العلل الطفولية 	 
الشائعة. الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 )باإلنكليزية(.

	  Henderson-Smart DJ. De Paoli AG. Methylxanthine treatment for apnoea in preterm
infants. Cochrane Database Syst Rev. 2010;)12(:CD000140.

	  Ballout RA. Foster JP. Kahale LA. Badr L. Body positioning for spontaneously breathing
preterm infants with apnoea. Cochrane Database Syst Rev. 2017;)1(:CD004951.

باء 2: الدعم التغذوي للمواليد

األساس المنطقي: يعتبر لبن الثدي التغذية الفضلى لكل المواليد، بما فيهم الصغار والمرضى. ويعزز لبن الثدي 
المناعة، ويروج كسب الوزن، ويقي من انخفاض غلوكوز الدم، ويدعم نماء الدماغ. وقد تحتاج أمهات المواليد 
 الصغار والمرضى إلى دعم خاص للبدء بإدرار اللبن والحفاظ عليه عندما يكون الوليد عاجزًا عن التغذية من الصدر. 
وإذا لم يتوافر لبن األم أو إذا ما كان هناك مانع من استخدامه، فإن اللبن البشري الممنوح هو بديل مقبول.

وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات بشأن مدة رضاعة األمهات المصابات بفيروس العوز المناعي 
البشري وهي تنص على العالج بمضادات الفيروسات القهقرية طيلة العمر للجميع، منذ لحظة التشخيص األول 
للعدوى. وعلى األمهات المصابات بالفيروس اإلرضاع لمدة 12 شهرًا على األقل ويمكن لهن االستمرار في 
ذلك لفترة تصل إلى 24 شهرًا أو أكثر )على غرار الجمهور العام( مع دعم كامل لالمتثال للعالج المضاد 

للفيروسات القهقرية.
ويعاني الكثير من المواليد الخدَّج من تأخر أو ضعف المص ويتطلبون المساعدة، وهو ما يمكن أن يتضمن 
اعتصار اللبن البشري، أو التغذية بالقدح أو بأنبوب أنفي معدي وأحيانًا سوائل وريدية. وفي حال الحاجة إلى 
لبن الثدي المعصور أو ألنواع أخرى من التغذية لألطفال الخدَّج، فإن طرق التغذية مثل األقداح أو المالعق 
ج العاجزين عن الرضاعة الطبيعية مباشرًة فقد يكون  أفضل من الزجاجات والحلمات. وبالنسبة لألطفال الخدَّ
المص غير المغذي والتحفيز الفموي مفيدين إلى أن يتم إرساء الرضاعة الطبيعية. وربما يتطلب األطفال 
المصابون بعلل وخيمة سوائل وريدية باإلضافة إلى التغذية بأنبوب أنفي معدي. وسيتطلب األطفال المصابون 
بالتهاب معوي قولوني ناخر والمحتاجون إلى استراحة معوية وأولئك المعانون من أشد الحاالت خطورة أغذية 
مغذية خاصة وريديًا )تغذية حقنية كاملة(. وُيعطى المواليد ذوو الوزن المنخفض جدًا عند الوالدة فيتامين 
دال، وكالسيوم، وفسفور للوقاية من مرض عظام الخداجة، وكذلك مكمِّالت الحديد للحد من خطر فقر الدم.

بيان الجودة 1-24 جديد: ُيغذى المواليد الصغار والمرضى بشكل مناسب، بما في ذلك التغذية 
الُمساَعدة بلبن األم حيثما أمكن، وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

د المواليد الصغار والمرضى الذين ال يتحملون التغذية المعوية  بيان الجودة 1-25 جديد: ُيزوَّ
أو الذين تحول موانع دون استخدامها بالنسبة لهم بتغذية حقنية بمقادير وتراكيب صحيحة وفقًا 

للمبادئ التوجيهية المعيارية.

بيان الجودة 1-26 جديد: ُيغذى كل مواليد األمهات المصابات بفيروس العوز المناعي البشري 
بشكل مناسب وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

بيان الجودة 1-27 جديد: ُيعطى كل المواليد ذوي الوزن المنخفض جدًا عند الوالدة مكمِّالت 
فيتامين دال، والكالسيوم، والفسفور، والحديد وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي سياسة خطية لتغذية الرضع تعكس الممارسات السريرية لوثيقة “الخطوات 	 

العشر للرضاعة الطبيعية الناجحة” التي تحمي الرضاعة الطبيعية لكل المواليد من خالل 
تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن األم، وتبلَّغ هذه السياسة روتينيًا إلى كل موظفي 

الدعم والرعاية الصحية.
محدثَّة 	  موحدة  تشغيلية  وإجراءات  وبروتوكوالت،  توجيهية،  مبادئ  الصحي  المرفق  يمتلك 

خطية بشأن الرضاعة الطبيعية الحصرية والتغذية المثلى للمواليد الصغار والمرضى، بما في 
ذلك المواليد المصابة أمهاتهم بفيروس العوز المناعي البشري، على أن يشمل ذلك األحجام 
المستهدفة، وتقدم التغذية، ومعايير استهالل التغذية المعوية الحصرية، وفقًا للمبادئ التوجيهية 

للمنظمة.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

بشأن التغذية الحقنية الكاملة في وحدة الرعاية المركزة للمواليد والصيدلية تشمل االستطبابات 
من أجل األوجه المناسبة لالستخدام، والتحضير، واإلعطاء، والرصد.

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
لتقديم فيتامين دال، والكالسيوم، والفسفور، ومكمِّالت الحديد للمواليد ذوي الوزن المنخفض جدًا 

وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
يمتلك المرفق الصحي إمدادات ومواد لتوفير التغذية المثلى للمواليد الصغار والمرضى والدعم 	 

للرضاعة الطبيعية أو التغذية البديلة، بما في ذلك أقداح ومالعق التغذية، واألنابيب األنفية 
المعوية، والمضخات الثديية، ومرافق التخزين اآلمن للبن، واللبن البشري الممنوح، ومقويات 

لبن الثدي، ولبن الرضع.
يمتلك المرفق الصحي معدات وإمدادات للتغذية الحقنية من أجل اإلعطاء اآلمن.	 
الحديد 	  فيتامين دال، والكالسيوم، والفسفور، ومكمالت  إمدادات من  المرفق الصحي  يمتلك 

بالتركيبات المناسبة للمواليد ذوي الوزن المنخفض جدًا.
يمتلك المرفق الصحي فسحة مخصصة توفر الخصوصية لألم العتصار لبن الثدي.	 
يمتلك المرفق الصحي آلية إلرساء تغذية الوليد، ومن األفضل أن يكون ذلك بلبن الثدي، ودعم 	 

األمهات في اعتصار لبن الثدي، ومواصلة إدرار اللبن، ورصد صعوبات التغذية، والنمو، 
والرضاعة الطبيعية.

يخضع موظفو المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب أثناء العمل ولجلسات 	 
تجديدية حول تقديم المشورة بشأن الرضاعة الطبيعية والتغذية المثلى للمواليد الصغار والمرضى، 
بما في ذلك المواليد المصابة أمهاتهم بفيروس العوز المناعي البشري، وذلك مرة واحدة على 

األقل كل 12 شهرًا.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي ممن يتلقون تغذية مَساعدة بحجم تغذية 	 

موصوف بشكل صائب وموثق يتناسب مع وزنهم، أو عمرهم الحملي، أو عمرهم بعد الوالدة.
نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي الذين تلقوا المشورة بشأن الرضاعة 	 

الطبيعية أو التغذية المثلى للمواليد، بما في ذلك تقديم لبن الثدي أو بدائله.
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نسبة األمهات المرضعات اللواتي يبلغن عن أن كيفية اعتصار لبن الثدي قد أوضحت لهن 	 
واللواتي أعطين معلومات خطية عن هذه العملية.

نسبة موظفي المرفق الصحي الذين تلقوا التدريب أو التوجيه بشأن تقديم المشورة عن الرضاعة 	 
الطبيعية، مرة واحدة على األقل خالل األشهر االثني عشر الماضية.

نسبة المرافق الصحية التي تتلقى فيها األمهات المرضعات مياه للشرب ووجبات مغذية رفيعة 	 
الجودة.

نسبة المواليد ذوي الوزن المنخفض جدًا في المرفق الصحي اللواتي يتلقين الجرعات الموصى 	 
بها من فيتامين دال، والكالسيوم، والفسفور، ومكمِّالت الحديد.

الحصيلة
نسبة كل المواليد الرضع في المرفق الصحي الذين يتلقون لبن الثدي أو رضاعة طبيعية كاملة 	 

اإلرساء وقت التخريج.
نسبة أمهات المواليد الخدَّج والمكتِملين القادرات على تقديم عرض أو وصف صحيح لكيفية 	 

اعتصار لبن الثدي والمناولة اآلمنة للبن الثدي الُمعتصر.

المراجع
حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية في المرافق التي تقدم الخدمات النفاسية والوليدية؛ 	 

 المبادرة المعدلة للمستشفيات الصديقة للرضع: المبادئ التوجيهية للتنفيذ. جنيف: منظمة الصحة 
العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.

حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية في المرافق التي تقدم الخدمات النفاسية والوليدية؛ 	 
 المبادرة المعدلة للمستشفيات الصديقة للرضع: المبادئ التوجيهية للتنفيذ. جنيف: منظمة الصحة 

العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.
المبادئ التوجيهية بشأن التغذية المثلى لألطفال ذوي الوزن المنخفض عند الوالدة في البلدان 	 

المنخفضة والمتوسطة الدخل. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2011 )باإلنكليزية(.
التي تقدم الخدمات 	  التنفيذ: حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية في المرافق  إرشادات 

النفاسية والوليدية؛ المبادرة المعدلة للمستشفيات الصديقة للرضع: المبادئ التوجيهية للتنفيذ. 
جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.

	  Foster JP. Psaila K. Patterson T. Non-nutritive sucking for increasing physiologic stability
and nutrition in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2016;)10(:CD001071.

توصيات بشأن الرعاية الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.	 
معايير النهوض بجودة الرعاية النفاسية والوليدية في المرافق الصحية، منظمة الصحة العالمية، 	 

2016 )باإلنكليزية(.
المبادئ التوجيهية الجامعة بشأن استخدام العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية لمعالجة عدوى 	 

الطبعة  العامة.  للصحة  نهج  بشأن  والوقاية منه: توصيات  البشري  المناعي  العوز  فيروس 
الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية(.

مبادئ توجيهية: تحديثات عن فيروس العوز المناعي البشري وتغذية األطفال: مدة الرضاعة 	 
الطبيعية، والدعم من الخدمات الصحية للنهوض بممارسات التغذية لدى األمهات المصابات 

بفيروس العوز المناعي البشري. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية(.
	  Flint A. New K. Davies MW. Cup feeding versus other forms of supplemental enteral

 feeding for newborn infants unable to fully breastfeed. Cochrane Database Syst Rev.
2016;)8(:CD005092.
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	  Nyqvist KH. Sjoden PO. Ewald U. The development of preterm infants’ breastfeeding
behavior. Early Hum Dev. 1999;55)3(:247–64.

	  Neo-BFHI: the Baby-friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Three guiding
 principles and ten steps to protect. promote and support breastfeeding. Core document
 with recommended standards and criteria. Morrisville )NC(: International Lactation
 Consultant Association; 2015 )http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi.
accessed 28 July 2020(.

	  Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Self-appraisal tool
 to assess standards and criteria. Morrisville )NC(: International Lactation Consultant
 Association; 2015 )http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi. accessed
28 July 2020(.

	  Wight N. Kim J. Rhine W. Mayer O. Morris M. Sey R. et al. Nutritional support of the
 very low birth weight )VLBW( infant: a quality improvement toolkit. Stanford )CA(:
California Perinatal Quality Care Collaborative; 2018.

باء 3: رعاية الحاالت األخرى

األساس المنطقي: يعتبر اليرقان شائعًا بين كل المواليد. وبدون معالجة فإن اليرقان يمكن أن يقود إلى اإلصابة 
باالعتالل الدماغي بالِبيِليروِبين )اليرقان النووي(، مما يؤدي إلى مشكالت طويلة األجل في الحركة، واللغة، 
والسمع. ويواجه المواليد الخدَّج وذوو الوزن المنخفض عند الوالدة خطرًا خاصًا بسبب زيادة إنتاج البيليروبين 
والكبد غير الناضج. وُتعالج معظم الحاالت باستخدام العالج الضوئي اآلمن والفاعل، ومن األفضل أن يكون 
ذلك باالعتماد على الصمامات الباعثة للضوء العالي الكثافة )LED(، والرصد المنتظم لمستويات بيلوبيرين 
الدم. ومن المهم مواصلة تغذية المواليد، وخصوصًا بلبن الثدي عند تلقيهم للعالج الضوئي. ويتطلب األمر 
إعطاء السوائل الوريدية إذا ما كانت مستويات البيلوبيرين عالية جدًا. وقد يتطلب اليرقان الوليدي الوخيم 
تبديل الدم. ويخضع المواليد المصابون باليرقان للتقدير للكشف عن األسباب الدفينة، بما في ذلك المرض 

الريسوسي، وللتحري عن اإلصابة بعوز نازعة هيدروجين الغلوكوز-6- فوسفات.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لتقدير وإدارة اليرقان عند المواليد.
العالج 	  تشغيلية موحدة إلنشاء، وصون، وتطهير وحدات  إجراءات  الصحي  المرفق  يمتلك 

الضوئي من أجل إدارة اليرقان عند المواليد.
يمتلك المرفق الصحي بروتوكوالت وإجراءات تشغيلية موحدة لتنفيذ عمليات تبادل الدم للمواليد 	 

الصغار والمرضى المصابين بيرقان وخيم أو إلحالتهم من أجل ذلك.

بيان الجودة 1-28 جديد: يخضع كل المواليد لرصد روتيني للكشف عن اليرقان؛ وُيقاس 
البيليروبين لدى المعرضين منهم للخطر وتبدأ معالجة المصابين بفرط البيليروبين وفقًا للمبادئ 

التوجيهية للمنظمة.
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يمتلك المرفق الصحي اختبارات مختبرية وتشخيصية مناسبة للتحقيق بشأن المواليد المصابين 	 
باليرقان.

يمتلك المرفق الصحي إمدادات كافية من وحدات العالج الضوئي العاملة والمصونة )العالج 	 
الضوئي بصمامات LED( وإمدادات أخرى إلدارة اليرقان، دون أي حاالت نفاد.

يخضع موظفو المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب ولجلسات تجديدية بشأن 	 
تقدير وإدارة المواليد المصابين باليرقان مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد الُمدخلين إلى المرفق الصحي الذين يخضعون للتحري بصريًا عن اليرقان 	 

بآلية معتمدة.
نسبة كل المواليد الُمدخلين إلى المرفق الصحي الذين يخضعون للتقدير بشأن اإلصابة باليرقان 	 

باالستناد إلى البيليروبين المصلي أو باستخدام جهاز قياس البيليروبين عبر الجلد.
نسبة كل المواليد الذين يتطلبون عالجًا ضوئيًا ويتلقونه فعليًا وفقًا للمبادئ التوجيهية.	 

الحصيلة
نسبة كل المواليد الصغار والمرضى المصابين باليرقان الذين يتطلبون تباداًل للدم.	 
نسبة كل المواليد المصابين باليرقان في المرفق الصحي الذين ُيصابون باليرقان النووي.	 

المراجع

	  Gleason CA. Devaskar SU. editors. Avery’s diseases of the newborn. Ninth edition.
Philadelphia )PA(: Elsevier Saunders; 2012.

	  Rennie JM. editor. Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth Edition.
London: Churchill Livingstone Elsevier; 2012.

	  Kumar P. Chawla D. Deorari A. Light-emitting diode phototherapy for unconjugated
hyperbilirubinaemia in neonates. Cochrane Database Syst Rev. 2011;)12(:CD007969.

توصيات بشأن إدارة الحاالت الطفولية الشائعة: بيِّنات من أجل التحديث التقني لتوصيات 	 
كتاب الجيب: االعتالالت الوليدية، والزحار، وااللتهاب الرئوي، واستخدام األكسجين وتسليمه، 
 واألسباب الشائعة للحمى، وسوء التغذية الحاد الوخيم، والرعاية الداعمة؛ جنيف: منظمة الصحة ا

لعالمية؛ 2012 )باإلنكليزية(.
كتاب الجيب عن الرعاية المشفوية لألطفال: المبادئ التوجيهية إلدارة العلل الطفولية الشائعة. 	 

الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 )باإلنكليزية(.
	  Lai NM. Ahmad Kamar A. Choo YM. Kong JY. Ngim CF. Fluid supplementation

 for neonatal unconjugated hyperbilirubinaemia. Cochrane Database Syst Rev.
2017;)8(:CD011891.

	  Jaundice in newborn babies under 28 days. Quality standard. London: National Institute
for Health Care and Excellence; 2014.
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األساس المنطقي: تعتبر النوبات  التشنجية من بين أكثر األحداث العصبية تكرارًا لدى المواليد، بما يعكس 
طائفة متنوعة من اضطرابات الجهاز العصبي المركزي قبل الوالدة، وفي الفترة المحيطة بها، وبعد الوالدة. 
كما أنها مظهر شائع من مظاهر التشوه األيضي لدى المواليد في الفترة األولى من حياتهم وغالبًا ما تكون 
العالمة األولى على االختالل الوظيفي العصبي. وتشمل أشد األسباب شيوعًا لنوبات المواليد ما يلي: االعتالل 
الدماغي للمولود، وعداوى الجهاز العصبي المركزي، ونقص غلوكوز الدم، ونقص كالسيوم الدم. ويتعرض 
المواليد الصغار والمرضى لخطر متزايد من اإلصابة بالنوبات الوليدية بسبب النزيف القحفي المصاحب. 
ومن الواجب إخضاع نوبات المواليد للتقييم على الفور، مع دعم للتنفس والمسالك الهوائية، وضمان النفاذ 
الوريدي، والتحقق من غلوكوز الدم ومعالجته بدكستروز 10٪ في حال اكتشاف نقص كالسيوم الدم. وُتدار 
النوبات لدى المواليد باستخدام فينوباربتون كدواء الخط األول. وينبغي أن يخضع كل المواليد المصابين 

بالنوبات إلى المزيد من التحقيق الكتشاف األسباب الدفينة.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لتقدير وإدارة النوبات عند المواليد.
ذوي 	  المواليد  بشأن  للتحقيق  مناسبة  وتشخيصية  مختبرية  اختبارات  الصحي  المرفق  يمتلك 

النوبات.
يمتلك المرفق الصحي إمدادات وأدوية كافية إلدارة النوبات لدى المواليد، دون أي حاالت نفاد.	 
يخضع موظفو المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب ولجلسات تجديدية بشأن 	 

تقدير وإدارة النوبات لدى المواليد مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي من ذوي النوبات الذين ُأخضعوا للتقدير 	 

وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي من ذوي النوبات الذين جرى التحقق من 	 

مستوى الغلوكوز المصلي لديهم.
نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي من ذوي النوبات الذين يتطلبون مضادات 	 

التشنج ولكنهم لم يتلقوا الدواء.
نسبة كل المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي الذين يتم التحقق من مستوى الكالسيوم 	 

المصلي لديهم.

بيان الجودة 1-29 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى للتقدير واإلدارة فيما يتعلق بالنوبات 
وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة. 
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الحصيلة
الذين فقدوا حياتهم 	  النوبات  نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي من ذوي 

)معدل إماتة الحاالت(.

المراجع
كتاب الجيب عن الرعاية المشفوية لألطفال: المبادئ التوجيهية إلدارة العلل الطفولية الشائعة. 	 

الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 )باإلنكليزية(.
لتوصيات 	  التقني  التحديث  أجل  بيِّنات من  الشائعة:  الطفولية  الحاالت  إدارة  بشأن  توصيات 

كتاب الجيب: االعتالالت الوليدية، والزحار، وااللتهاب الرئوي، واستخدام األكسجين وتسليمه، 
واألسباب الشائعة للحمى، وسوء التغذية الحاد الوخيم، والرعاية الداعمة؛ جنيف: منظمة الصحة 

العالمية؛ 2012 )باإلنكليزية(.
المبادئ التوجيهية بشأن النوبات الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2011 )باإلنكليزية(.	 
توصيات بشأن الصحة الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.	 
	  Gleason CA. Devaskar SU. editors. Avery’s diseases of the newborn. Ninth edition.

Philadelphia )PA(: Elsevier Saunders; 2012.
	  Rennie JM. editor. Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth Edition.

London: Churchill Livingstone Elsevier; 2012.

األساس المنطقي: االعتالل الدماغي الوليدي هو اضطراب في وظيفة دماغ الوليد. ويرجع السبب الرئيسي له 
إلى المقادير غير الكافية من األكسجين عند وقت الوالدة وحول ذلك، وهو ما يؤثر أيضًا على أعضاء أخرى 
مثل الكلى والكبد. وتوفر رعاية القبالة ذات الجودة الرفيعة واإلنعاش الوليدي الفعال وقت الوالدة الوقاية من 
االعتالل الدماغي الوليدي. وتتطور عالمات وأعراض هذا االعتالل عبر الزمن ويمكن تصنيفها على أنها 
خفيفة، أو معتدلة، أو وخيمة. ويظهر المواليد المصابون باعتالل خفيف مفرطي التنبه أو سريعي التهيج، مع 
ضعف في المص والتغذية. أما المواليد المصابون باعتالل معتدل وخفيف فتظهر عليهم أعراض الخمول، 
وانخفاض مستوى الوعي، وضعف أو انعدام المص، مع حركات غير طبيعية. وتتضمن الحاالت األشد 
وخامة نوبات سريرية قد تترقى إلى فقد الوعي وانقطاع التنفس. وينبغي أن يخضع أي وليد ذي حالة سيئة 
أو يتطلب اإلنعاش إلى الرصد للكشف عن العالمات السريرية لالعتالل الدماغي الوليدي. وتشمل رعاية 
المرضى الداخليين للمصابين باالعتالل المذكور الدعم القلبي التنفسي، ومعالجة انقطاع التنفس، والوقاية من 

التجفاف ونقص غلوكوز الدم )سوائل وتغذية( وإدارة النوبات بالعالج المضاد للتشنج )مثل الفينوباربتون(.
ج المتأخرين على حد سواء  وثمة بيِّنات قوية على أن خفض الحرارة العالجي مفيد لألطفال المتكملين والخدَّ
المصابين باالعتالل الدماغي اإلقفاري بنقص التأكسج. ويؤدي التبريد إلى خفض معدل الوفيات دون زيادة 
اإلعاقات الكبيرة عند الناجين. وتفوق منافع التبريد من حيث البقاء والنماء العصبي التأثيرات الضائرة القصيرة 
األجل، ولكن ينبغي أن يتلقى المواليد المصابون باالعتالل الدماغي اإلقفاري بنقص التأكسج تبريدًا للرأس 
أو للبدن بأكمله في وحدات الرعاية المركزة للمواليد التابعة لمرافق صحية جيدة الموارد من المستوى الثالث 
ج المتأخرين إذا ما تم تحديد الحالة قبل  فقط. وينبغي وضع خفض الحرارة لدى الرضع المكتملين والخدَّ
الساعة السادسة من العمر. وأظهرت الدراسات أن خفض الحرارة العالجي يقلل من حدوث الشلل الدماغي 

بمقدار أكبر من الرعاية المعتادة.

بيان الجودة 1-30 جديد: يتلقى المواليد الصغار والمرضى المعرضين لخطر اإلصابة باالعتالل 
الدماغي الوليدي تقييمًا مبكرًا، ورصدًا وثيقًا، وإدارة مناسبة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لتقدير وإدارة االعتالل الدماغي الوليدي عند المواليد.
يمتلك المرفق الصحي اختبارات مختبرية وتشخيصية مناسبة للتحقيق بشأن المواليد المصابين 	 

باعتالل دماغي وليدي.
المصابين 	  والمرضى  الصغار  المواليد  كافية إلدارة  وأدوية  إمدادات  الصحي  المرفق  يمتلك 

باالعتالل الدماغي الوليدي، دون أي حاالت نفاد.
يمتلك المرفق الصحي الذي يقدم الرعاية المركزة للمواليد نظم تبريد عاملة وحسنة الصيانة 	 

لتبريد الرؤوس واألبدان الكاملة للمواليد المصابين باالعتالل الدماغي اإلقفاري الوخيم بنقص 
التأكسج وخاضعة للرقابة والرصد.

يخضع موظفو المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب ولجلسات تجديدية بشأن 	 
تقدير وإدارة االعتالل الدماغي الوليدي مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد المصابين باالعتالل الدماغي الوليدي الذين خضعوا لإلدارة وفقًا لمبادئ 	 

توجيهية ُمسندة بالبيِّنات.

الحصيلة
نسبة كل المواليد الُمدخلين إلى المرفق الصحي المصابين باالعتالل الدماغي الوليدي.	 
إماتة 	  )معدل  الحياة  فارقوا  الذين  الوليدي  الدماغي  باالعتالل  المصابين  المواليد  كل  نسبة 

الحاالت(.

المراجع

	  Ellis M. Manandhar N. Manandhar DS. Costello AM. Risk factors for neonatal
 encephalopathy in Kathmandu. Nepal. a developing country: unmatched case-control
study. BMJ. 2000;320)7244(:1229–36.

	  Tann CJ. Nakakeeto M. Willey BA. Sewegaba M. Webb EL. Oke I. et al. Perinatal risk
 factors for neonatal encephalopathy: an unmatched case–control study. Arch Dis Child
Fetal Neonatal Ed. 2018;103)3(:F250–6.

	  Jacobs SE. Berg M. Hunt R. Tarnow-Mordi WO. Inder TE. Davis PG. Cooling for
 newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev.
2013;)1(:CD003311.

	  Shepherd E. Salam RA. Middleton P. Han S. Makrides M. McIntyre S. et al. Neonatal
 interventions for preventing cerebral palsy: an overview of Cochrane Systematic
Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2018;)6( CD012409.

	 Kecskes Z. Healy G. Jensen A. Fluid restriction for term infants with hypoxic-
 ischaemic encephalopathy following perinatal asphyxia. Cochrane Database Syst Rev.
2005;)3(:CD004337.

كتاب الجيب عن الرعاية المشفوية لألطفال: المبادئ التوجيهية إلدارة العلل الطفولية الشائعة. 	 
الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 )باإلنكليزية(.
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توصيات بشأن إدارة الحاالت الطفولية الشائعة: بيِّنات من أجل التحديث التقني لتوصيات 	 
كتاب الجيب: االعتالالت الوليدية، والزحار، وااللتهاب الرئوي، واستخدام األكسجين وتسليمه، 
 واألسباب الشائعة للحمى، وسوء التغذية الحاد الوخيم، والرعاية الداعمة؛ جنيف: منظمة الصحة 

العالمية؛ 2012 )باإلنكليزية(.
توصيات المنظمة بشأن الرعاية قبل الوالدة من أجل تجربة حمل إيجابية. جنيف: منظمة 	 

الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية(.
)باإلنكليزية(	   2017 العالمية؛  الصحة  منظمة  جنيف:  الوليدية.  الرعاية  بشأن  توصيات 
	  Gleason CA. Devaskar SU. editors. Avery’s diseases of the newborn. Ninth edition.

Philadelphia )PA(: Elsevier Saunders; 2012.
	  Rennie JM. editor. Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth Edition.

London: Churchill Livingstone Elsevier; 2012.

األساس المنطقي: ُيعرَّف فقر الدم بأنه تركيز للهيماتوكريت أو الهيموغلوبين يقل بمقدار يزيد عن 2 من 
االنحرافات المعيارية عن المتوسط بالنسبة للعمر. ويرجع ذلك لثالثة أسباب رئيسية هي: فقد الدم، أو تدمير 
متزايد لخاليا الدم الحمراء، أو انخفاض إنتاج هذه الخاليا. أما التأثيرات الرئيسية لفقر الدم فهي: انخفاض 
توصيل األكسجين إلى األنسجة، مع أعراض سريرية وعواقب حادة او مزمنة تشمل ضعف النمو، وانخفاض 
المواليد الخدج  المعرفي. ويواجه  النمو  الوعائي، والتأثيرات الضائرة على  القلبي  النشاط، وقلة االحتياطي 
خطرًا خاصًا من اإلصابة بفقر الدم إذا ما ولدوا قبل نقل الحديد المشيمي واكتمال التكون الجنيني للكريات 
الحمراء، مع مستويات بالزمية منخفضة لإلريثروبويتين، وترافق ذلك في آن معًا بانخفاض اإلنتاج وتسريع 
األيض ونمو وليدي عاجل. ويزيد فقد خاليا الدم الحمراء لدى المواليد الخدج بفعل العدوى، والنزف، واالعتيان 
المتكرر للدم لالختبارات المختبرية. وينبغي فحص المواليد الصغار والمرضى وإدارتهم فيما يتعلق بفقر الدم 

ومضاعفاته وقد يتطلبون نقل الدم.

التمنيع  أو  الجنينية،  الُحمر  أورمات  كثرة  باسم  أيضًا  المعروف  الوليدي،  الدم  انحالل  داء  ويحدث 
مستضدًا  تمتلك  التي  الجنينية  الحمراء  الدم  خاليا  تعبر  حينما  الدموية،  الزمرة  اختالف  أو  األسوي، 
األضداد.  إنتاج  تحفز  حيث  األم  دوران  إلى  المشيمة  غالبًا،   )Rh( الريسوسي  العامل  هو  األم،  تفتقده 
الوليد.  في  األعراض  ظهور  وإلى  الدم  خاليا  تدمير  إلى  وتؤدي  الجنين  دوران  إلى  األضداد  وتعود 
العامل  لهذا  فاقدة  امرأة  إلى   D الريسوسي  للعامل  المضادة  المناعية  الغلوبولينات  إعطاء  ويعتبر 
تمنيع  اختالف  من  الوقاية  في  فعااًل  المذكور  للعامل  حامل  لطفل  والدتها  من  ساعة   72  في غضون 

العامل D وداء انحالل الدم الوليدي للمواليد.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لتقدير وإدارة فقر الدم في المواليد الصغار والمرضى.

بيان الجودة 1-31 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى للتقدير واإلدارة فيما يتعلق بفقر 
الدم، بما في ذلك أسباب داء انحالل الدم الوليدي.
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يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
إلدارة النساء الفاقدات للعامل الريسوسي D وفقًا للمبادئ التوجيهية الدولية.

يمتلك المرفق الصحي اختبارات مختبرية وتشخيصية مناسبة للتحقيق بشأن المواليد المصابين 	 
بفقر الدم.

يمتلك المرفق الصحي مقادير كافية من الغلوبولينات المناعية المضادة للعامل D  لألمهات.	 
يمتلك المرفق الصحي أدوية وإمدادات كافية إلدارة فقر الدم لدى المواليد.	 
يخضع موظفو المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب ولجلسات تجديدية بشأن 	 

تقدير وإدارة فقر الدم لدى المواليد الصغار والمرضى مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد المدخلين إلى المرفق الصحي الذين يخضعون للتقدير بِشأن فقر الدم، مع 	 

عد دموي كامل، أو الهيماتوكريت، أو الهيموغلوبين عند نقطة الرعاية.
نسبة النساء الفاقدات للمستضد الريسوسي RhD ذوات األطفال الحاملين لهذا المستضد اللواتي 	 

يتلقين الغلوبولينات المناعية في غضون 72 ساعة من الوالدة.

الحصيلة
نسبة كل المواليد المصابين بفقر الدم الذين يتطلبون نقل الدم.	 
نسبة المواليد الذين أصيبوا بانحالل الدم الوليدي للمواليد الناجم عن اختالف التمنيع.	 

المراجع
كتاب الجيب عن الرعاية المشفوية لألطفال: المبادئ التوجيهية إلدارة العلل الطفولية الشائعة. 	 

الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 )باإلنكليزية(.
توصيات بشأن إدارة الحاالت الطفولية الشائعة: بيِّنات من أجل التحديث التقني لتوصيات 	 

كتاب الجيب: االعتالالت الوليدية، والزحار، وااللتهاب الرئوي، واستخدام األكسجين وتسليمه، 
واألسباب الشائعة للحمى، وسوء التغذية الحاد الوخيم، والرعاية الداعمة؛ جنيف: منظمة الصحة 

العالمية؛ 2012 )باإلنكليزية(.
توصيات المنظمة بشأن الرعاية قبل الوالدة من أجل تجربة حمل إيجابية. جنيف: منظمة 	 

الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية(.
توصيات بشأن الصحة الوليدية: جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.	 
	  Gleason CA. Devaskar SU. editors. Avery’s diseases of the newborn. Ninth edition.

Philadelphia )PA(: Elsevier Saunders; 2012.
	  Rennie JM. editor. Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth Edition.

London: Churchill Livingstone Elsevier; 2012.

األساس المنطقي: يندرج االلتهاب المعوي القولوني في عداد أشد الطوارئ المعدية المعوية شيوعًا بين المواليد 
ومن المعتقد أن هذا االلتهاب ناجم عن أذية تلحق بالقناة الهضمية غير الناضجة خالل الفترة المحيطة 
بالوالدة وتؤدي إلى ضعف التروية الدموية. وتترافق التغيرات الدورانية مع التهاب حاد، وإصابة مخاطية، 

بيان الجودة 1-32 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى المعرضين لخطر اإلصابة بااللتهاب 
المعوي القولوني الناخر للتقدير واإلدارة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
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واختراق اللبن والعضويات المعوية للحاجز المخاطي. ويعتبر االلتهاب المعوية القولوني هو السبب الكامن 
وراء المراضة الكبيرة الطويلة األجل لدى الناجين في وحدات الرعاية المركزة للمواليد، والسيما األطفال الخدَّج 
وذوو الوزن المنخفض جدًا عند الوالدة )أقل من 1500 غ(. وتشمل المعالجة االستراحة المعوية والتغذية، 
وإيقاف التغذية المعوية لمدة 10 أيام، والمضادات الحيوية لمدة 10 أيام، وإيالء االهتمام للسوائل والكهارل، 

والدعم القلبي الوعائي والتنفسي، والتسكين والجراحة النثقاب األمعاء أو للمضاعفات األخرى.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

بشأن الوقاية من االلتهاب المعوي القولوني عند المواليد، وتشخيصه، وإدارته.
يمتلك المرفق الصحي مضادات حيوية حقنية، ووسائل تشخيص، وإمدادات إلدارة المواليد 	 

المصابين بااللتهاب المعوي القولوني بكميات كافية على الدوام لألعداد المتوقعة من المرضى.
يستطيع المرفق الصحي النفاذ إلى مسارات اإلحالة الجراحية إلدارة المواليد المصابين بااللتهاب 	 

المعوي القولوني.
يخضع موظفو المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب أثناء العمل ولجلسات 	 

تجديدية منتظمة للتعرف على االلتهاب المعوي القولوني وإدارته مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي المعرضون لخطر اإلصابة بااللتهاب 	 

المعوي القولوني ممن ُأخضعوا لإلدارة وفقًا للمبادئ التوجيهية الُمسَندة بالبيِّنات.

الحصيلة
نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي الذين يتعرضون لخطر اإلصابة بااللتهاب 	 

المعوي القولوني وأولئك الذين يصابون به.  
نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي المصابين بااللتهاب المعوي القولوني 	 

والذين يؤدي ذلك إلى انثقاب أمعائهم.
نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي المعالجين من االلتهاب المعوي القولوني 	 

الذين فقدوا أرواحهم )معدل إماتة الحاالت(.

المراجع
كتاب الجيب عن الرعاية في المستشفيات لألطفال: المبادئ التوجيهية إلدارة العلل الطفولية 	 

الشائعة. الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 )باإلنكليزية(.
لتوصيات 	  التقني  التحديث  أجل  بيِّنات من  الشائعة:  الطفولية  الحاالت  إدارة  بشأن  توصيات 

كتاب الجيب: االعتالالت الوليدية، والزحار، وااللتهاب الرئوي، واستخدام األكسجين وتسليمه، 
واألسباب الشائعة للحمى، وسوء التغذية الحاد الوخيم، والرعاية الداعمة؛ جنيف: منظمة الصحة 

العالمية؛ 2012 )باإلنكليزية(.
توصيات بشأن الصحة الوليدية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.	 
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	  Gleason CA. Devaskar SU. editors. Avery’s diseases of the newborn. Ninth edition.
Philadelphia )PA(: Elsevier Saunders; 2012.

	  Rennie JM. editor. Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth Edition.
London: Churchill Livingstone Elsevier; 2012.

	  Shah D. Sinn JKH. Antibiotic regimens for the empirical treatment of newborn infants
with necrotising enterocolitis. Cochrane Database Syst Rev. 2012;)8(:CD007448.

األساس المنطقي: إن اعتالل الشبكية الخداجي هو اضطراب في نمو شبكية األطفال الخدَّج يمكن أن يؤدي 
إلى العمى بنسبة صغيرة ولكنها ملحوظة. وفي األطفال الخدَّج فإن نمو الشبكية غير مكتمل، ويعتمد مدى عدم 
نضج الشبكية أساسًا على مدى الخداجة عند الوالدة و/ أو المراضة الوليدية المصاحبة. ويضطلع األكسجين 
بدور حاسم في هذه العملية، ويؤثر نقص التأكسج وفرطه على حد سواء على مستويات عوامل النمو، مثل 
عامل النمو الغشائي الوعائي، وهو أساسي للنمو الوعائي الشبكي الطبيعي. وتعتمد معدالت اعتالل الشبكية 
الخداجي على جودة الرعاية المقدمة، بما في ذلك توصيل األكسجين، مع الرصد المتواصل للحفاظ على 
مستويات آمنة للتشبع األكسجيني. ويترقى اعتالل الشبكية الخداجي مع مضي الوقت؛ غير أن هناك منافع 
مثبتة للمعالجة الحسنة التوقيت في الحد من خطر فقدان البصر. وتتطلب الرعاية الفعالة اآلن أن يتلقى 
األطفال المعرضون للخطر فحوصًا للشبكية بمواعيد ذات توقيت مختار بعناية على يد طبيب عيون ذي خبرة 

ج فيما يتعلق بالحالة وفقًا للعمر الحملي عند الوالدة أو لوخامة المرض الالحقة. في فحص األطفال الخدَّ

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

بشأن تدابير الوقاية، والفحص، والتوثيق، والمعالجة المتعلقة باعتالل الشبكية الخداجي لدى 
المواليد الصغار والمرضى وفقًا للمبادئ التوجيهية.

القدرة على الوصول إلى طبيب عيون )أو اختصاصي ذي تدريب 	  يمتلك المرفق الصحي 
مناسب(، ضمن المرفق أو ضمن شبكة رعاية المواليد، على أن يتمتع بالكفاءة والمهارة لفحص 

ومعالجة المواليد المصابين باعتالل الشبكية الخداجي.
يمتلك المرفق الصحي لإلحالة المتخصصة القدرة على الوصول إلى إمدادات كافية من المعدات 	 

المتخصصة لفحص ومعالجة اعتالل الشبكية الخداجي.
يخضع موظفو المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب ولجلسات تجديدية منتظمة 	 

بشأن وقاية وإحالة المواليد المعرضين لخطر اعتالل الشبكية الخداجي مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الصغار والمرضى المؤهلين الذين خضعوا للفحص بِشأن اعتالل الشبكية الخداجي 	 

وتم توثيق النتائج.

بيان الجودة 1-33 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى المعرضين لخطر اإلصابة باعتالل 
الشبكية الخداجي للتحديد، والفحص، والمعالجة على النحو المناسب.
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نسبة المواليد الصغار والمرضى المؤهلين المصابين باعتالل الشبكية الخداجي الذين تمت 	 
معالجتهم.

نسبة كل المواليد الصغار والمرضى المصابين باعتالل الشبكية الخداجي الذين يخضعون 	 
بانتظام الستعراض طبيب عيون )أو اختصاصي ذي تدريب مناسب( وفقًا للمبادئ التوجيهية 

الموحدة.

الحصيلة
نسبة كل المواليد الصغار والمرضى المصابين بدرجة ما من انفصال الشبكية.	 

المراجع

	  American Academy of Pediatrics section on ophthalmology. American Academy of
 Ophthalmology. American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus.
 American Association of Certified Orthoptists. Policy statement. Screening examination
of premature infants for retinopathy of prematurity. Pediatrics. 2013;131)1(:189–95.

	  Quinn GE. Retinopathy of prematurity blindness worldwide: phenotypes in the third
epidemic. Eye Brain. 2016;8:31–6.

	  Blencowe H. Lawn JE. Vazquez T. Fielder A. Gilbert C. Preterm-associated visual
 impairment and estimates of retinopathy of prematurity at regional and global levels for
2010. Pediatr Res. 2013;74)Suppl 1(:35–49.

	  Royal College of Paediatrics and Child Health. Royal College of Ophthalmologist. British
 Association of Perinatal Medicine. BLISS. Guideline for the screening and treatment of
retinopathy of prematurity. London: Royal College of Paediatrics and Child Health; 2008.

	  Jefferies AL. Canadian Paediatric Society. Fetus and Newborn Committee. Retinopathy
 of prematurity: an update on screening and management. Paediatr Child Health.
2016;21)2(:101–8.

األساس المنطقي: إن النزف البطيني هو أكثر أنواع النزف القحفي شيوعًا بين المواليد. ويحدث هذا النزف 
أساسًا عند األطفال الخدَّج ولكنه يصيب أحيانًا األطفال المكتملين وشبه المكتملين. وثمة عالقة عكسية بين 
وقوع النزف البطيني من جهة والعمر الحملي والوزن عند الوالدة من جهة أخرى. وتبدأ المصفوفة اإلنتاشية 
بااللتفاف عفويًا في األثلوث الثاني، وُتستكمل السيرورة عمليًا عند وصول العمر الحملي إلى 32 أسبوعًا، 
حينما يكاد خطر النزف البطيني ينعدم. وهناك العديد من عوامل االختطار بشأن النزف البطيني، وهي 
تشمل متغيرات توليدية وأخرى مرتبطة بالفترة المحيطة بالوالدة. وفي العادة يحدث النزف البطيني في فترة 
مبكرة من العمر بعد الوالدة )75٪ بحلول الساعة الثانية والسبعين( ولكنه قد يقع في الرحم أو أثناء الوضع. 
ويرجع اإلمراض إلى نقص انسياب الدم، وهو إصابة نقص تروية مع احتشاء وريدي. ويؤدي النزف البطيني 

إلى حصائل عصبية ضائرة.
وغالبًا ما يكون النزف البطيني عديم األعراض ويتم تشخيصه بالتخطيط القحفي باألشعة فوق الصوتية. 
الذي يتألف من   Papile المتني األساس لنظام تصنيف البطيني واالكتناف  النزف والتمدد  ويشّكل مدى 
أربع درجات. وغالبًا ما يخضع األطفال الخدَّج ممن يقل عمرهم الحملي عن 30-32 أسبوعًا للفحص بين 
اليوم الخامس والسابع من العمر. ويكشف تكرار التخطيط القحفي باألشعة فوق الصوتية نحو اليوم الثامن 
والعشرين من العمر عن الشذوذات المتنية و/ أو تمدد بطينات الدماغ، ويوفر معلومات إنذارية من أجل 

القيام بالمزيد من تدابير اإلدارة.

بيان الجودة 1-34 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى المعرضين لخطر اإلصابة بالنزف 
البطيني للتقدير واإلدارة وفقًا للمبادئ التوجيهية المعيارية.  
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك مرفق اإلحالة الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة 	 

خطية بشأن الوقاية من النزف البطيني، وتقديره، وإدارته وفقًا للمبادئ التوجيهية.
يمتلك مرفق اإلحالة الصحي القدرة على الوصول إلى ترتيبات التخطيط القحفي باألشعة فوق 	 

الصوتية لتشخيص وتفسير النزف البطيني.
يخضع موظفو مرفق اإلحالة الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب ولجلسات تجديدية 	 

منتظمة بشأن الوقاية من النزف البطيني، وتقديره، وإدارته عند المواليد الصغار والمرضى 
مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الصغار والمرضى المولودين في مرفق اإلحالة الصحي الذين خضعوا للتحري 	 

عن النزف البطيني باستخدام التخطيط القحفي باألشعة فوق الصوتية.

الحصيلة
نسبة المواليد الصغار والمرضى في مرفق اإلحالة الصحي المصابين بنزف بطيني وينشأ 	 

لديهم بعده استسقاء دماغي.

المراجع
	  Vohr BR. Garcia-Coll C. Mayfield S. Brann B. Shaul P. Oh W. Neurologic and developmental

 status related to the evolution of visual–motor abnormalities from birth to 2 years of age
in preterm infants with intraventricular hemorrhage. J Pediatrics. 1989;115)2(:296–302.

	  Volpe JJ. Neurology of the newborn. Third edition. Philadelphia )PA(: Saunders;
1995:403–63.

	  Al-Abdi SY. Al-Aamri MA. A systematic review and meta-analysis of the timing of early
 intraventricular hemorrhage in preterm neonates: clinical and research implications. J
Clin Neonatol. 2014;3)2(:76–88.

	  Gleason CA. Devaskar SU. editors. Avery’s diseases of the newborn. Ninth edition.
Philadelphia )PA(: Elsevier Saunders; 2012.

األساس المنطقي: قد تتطلب بعض التشوهات الخلقية في المواليد اهتمامًا جراحيًا عاجاًل، في حين يمكن أن 
ُيترك بعضها اآلخر حتى يكبر الطفل. ويؤدي الكشف المبكر إلى حصائل أفضل ويمنح الوالدين الخيارات 
المتاحة للمعالجة. وينبغي استعراض المواليد المصابين على الفور لتحديد ما إذا كان األمر يقتضي القيام بتدخل.

بيان الجودة 1-35 جديد: يخضع كل المواليد المحالين المصابين باعتالالت جراحية للفحص 
للكشف عن اإلصابات والطوارئ الجراحية وتلقي الرعاية الجراحية المناسبة.
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

بشأن الفرز والتقدير الطارئين واإلدارة المناسبة للحاالت فيما يتعلق باإلدارة المناسبة لإلصابات 
والحاالت الجراحية للمواليد، وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

يمتلك المرفق الصحي الذي يوفر الرعاية الجراحية للمواليد نظامًا لضمان توافر فريق منسق 	 
متعدد االختصاصات يضم مهنيًا طبيًا ذا كفاءة ومهارات في الجراحة الوليدية.

المناسبة 	  الرعاية  في  تجديدية  ولدورات  العمل  أثناء  للتدريب  الصحيون  المهنيون  يخضع 
لإلصابات، والرضوح، والحاالت الجراحية الشائعة األخرى للمواليد، مرة واحدة على األقل.

يمتلك المرفق الصحي فسحة مخصصة يتولى فيها المهنيون الصحيون المدربون أو الممتلكون 	 
للمعارف والمهارات في الرعاية والتدبير العالجي للمواليد ذوي المشكالت الجراحية.

يخضع كل المواليد الذين ُأجريت لهم جراحة للرصد الوثيق، مع توثيق دقيق للمدخول )سوائل 	 
وأغذية( والُمخرج )مثل البول، والصرف األنفي المعدي(.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الذين ُأجريت لهم جراحة الذين تلقوا اتقاء مناسبًا بالمضادات الحيوية في الفترة 	 

المحيطة بالجراحة.
نسبة كل المواليد الذين أجريت لهم جراحة الذين ُأدخلوا إلى المنطقة الوليدية المخصصة حيث 	 

يعمل مهنيون طبيون مدربون على الرعاية الوليدية.
نسبة كل المواليد من ذوي الرضوح أو اإلصابات الذين تم تقديرهم في غضون 15 دقيقة من 	 

الوصول إلى المرفق الصحي.
نسبة كل المواليد ذوي اآلالم المعتدلة أو الوخيمة الذين أزيلت آالمهم )عند االستطباب( في 	 

غضون 30 دقيقة من الوصول إلى المرفق الصحي.

الحصيلة
نسبة المواليد الذين ُأجريت لهم جراحة وأصيبوا بمضاعفات في المرفق الصحي.	 
نسبة المواليد الذين ُأجريت لهم جراحة وفارقوا الحياة.	 

المراجع
الفرز، والتقدير، والمعالجة في حاالت طوارئ األطفال: رعاية األطفال المرضى بشكل خطير. 	 

جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية(.
الفرز، والتقدير، والمعالجة في حاالت الطوارئ ).ETAT(. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 	 

2005 )باإلنكليزية(.
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باء 4: الرصد السريري والرعاية الداعمة

األساس المنطقي: يعد رصد المسار السريري للمواليد الصغار والمرضى واستجابتهم للمعالجة عنصرًا أساسيًا 
الحرارة، ونقص  بانخفاض درجة  يتعرض لخطر خاص من اإلصابة  المواليد  إن  السريرية، حيث  للرعاية 
غلوكوز الدم، والعدوى. وينبغي تزويد كل المواليد الصغار والمرضى بالرعاية الداعمة ورصدهم بشكل وثيق. 
ويتعين توثيق التقدم والرعاية السريرية روتينيًا على فترات منتظمة، بما في ذلك العالمات الحيوية، واألغذية 
والسوائل المعطاة. وينبغي توقع المضاعفات المحتملة والتحقق من حالة الوليد بانتظام الكتشاف أي تدهور، 

أو مضاعفات، أو حصائل ضائرة للمعالجة. وتعتمد وتيرة الرصد على حالة الوليد ودرجة وخامتها.
وقد يتطلب المواليد الصغار والمرضى الدعم من أجل التغذية من قدح أو عبر أنبوب معوي. وعلى المرفق الصحي 
 أن يكفل تلقي كل المواليد للرضاعة الطبيعية الحصرية أو تزويدهم بلبن األم قدر المستطاع. أما المواليد الذين 
ال يتحملون التغذية المعوية أو الذين تحول موانع دون استخدامها بالنسبة لهم فُيزودون بتغذية حقنية آمنة 

بالمقادير والتراكيب الصحيحة، مع إخضاعهم لرصد وثيق.
وبالنسبة للمواليد الصغار والمرضى الذين يتطلبون رعاية داعمة، مثل األكسجين، والتحكم باأللم، وسوائل 
وريدية، وعمليات نقل للدم، فينبغي توفير ذلك لهم في حال االستطباب فقط. ومن المهم بشكل خاص فيما 
يتعلق بالمواليد الصغار والمرضى االنتباه إلى اعتماد االستخدام اآلمن والرشيد للمضادات الحيوية واألدوية 
األخرى، واالستخدام اآلمن للسوائل الوريدية، والنقل اآلمن للدم. وتستند جرعات األدوية وأحجام السوائل إلى 
وزن الوليد، ويمكن الستخدام وزن غير صحيح أو ارتكاب خطًا في القياس أن يقود إلى إعطاء جرعة أو 

حجم غير مناسبين. وُتعطى األدوية وفقًا لإلجراءات الموحدة تجنبًا لوقوع أحداث ضائرة خطيرة.
ومن الواجب إخضاع أحجام ومعدالت إعطاء السوائل الوريدية والدم عبر أنابيب القياس الوليدية، ومضخات 
الحقن، والخطوط الوريدية لرصد دقيق تفاديًا لفرط تحميل السوائل. وينبغي أن يكون الدم الُمعطى للمواليد 
الصغار والمرضى طازجًا قدر المستطاع، وُمشعَّعًا، وسليمًا من الفيروس المضخم للخاليا، ومدفًأ لإلعطاء، 

وأن يخضع الوليد للتقدير واإلدارة بشأن تفاعالت نقل الدم.

بيان الجودة 1-36: يخضع المواليد الصغار والمرضى، والسيما الشديدو العلة منهم، لرصد 
كاٍف، وإعادة تقدير مناسبة، ويتلقون الرعاية الداعمة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.

بيان الجودة 1-37 جديد: ُيعطى المواليد الصغار والمرضى المضادات الحيوية واألدوية األخرى 
إذا ما تم وصفها فحسب، وعبر الطريق الصحيح، وبالتركيب الصحيح؛ ويتم حساب الجرعة، 

والتثبت منها، وإعطاؤها، مع إعادة تقدير الحاجة إلى األدوية بانتظام، وإدارة وتسجيل أي تفاعل 
ضائر على النحو المناسب.

بيان الجودة 1-38 جديد: ُيعطى المواليد الصغار والمرضى الذين ال يحتملون طرق التغذية 
المعوية سوائل وريدية تحتوي على الغلوكوز أو ُيعطون تغذية حقنية مناسبة آمنة؛ وُتعطى 

السوائل عبر مضخة تسريب وسحاحة وليدية، وُيسجل الحجم، ويجري التثبت من الموقع الوريدي 
في ضوء المشاهدات الروتينية األخرى.

بيان الجودة 1-39 جديد: يخضع المواليد الصغار والمرضى لعمليات نقل الدم حينما يتم وصفها، 
ويكون الدم مناسبًا، وُيسجل الحجم، وُيرصد الوليد قبل عملية النقل، وأثناءها، وبعدها.
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

لرصد وتوفير الرعاية الداعمة للمواليد الصغار والمرضى الُمدخلين إلى األجنحة.
والعالمات 	  السريري،  التقدم  تفاصيل  تسجيل  تتيح  الصحي مخططات رصد  المرفق  يمتلك 

الحيوية، والنمو، والمعالجة والرعاية الداعمة المقدمة.
يمتلك المرفق الصحي منطقة مخصصة إلدارة المواليد المرضى بشكل خطير، على أن تكون 	 

قريبة ومرئية بسهولة من موظفي التمريض في جناح المواليد.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

بشأن االستخدام اآلمن والرشيد للمضادات الحيوية واألدوية األخرى للمواليد الصغار والمرضى 
وفقًا للوزن أو العمر.

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
بشأن االستخدام اآلمن للسوائل الوريدية والتغذية الحقنية في مجموعة مختارة من المواليد المرضى 

بشكل حرج.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

بشأن النقل اآلمن للدم للمواليد الصغار والمرضى، بما في ذلك استطبابات االستخدام، والتخزين 
المناسب للدم، والرصد قبل النقل، وأثناءه، وبعده، وإدارة تفاعالت النقل وتسجيلها.

يمتلك المرفق الصحي تعليمات بشأن الجرعات المخصوصة للمواليد ومخططات وحاسبات 	 
انتقاء  في  والمرضى  الصغار  المواليد  يرعون  الذين  الصحيين  المهنيين  لمساعدة  إلكترونية 

وإعطاء الجرعات الصحيحة من السوائل الوريدية واألدوية للمواليد.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

للوقاية، والرصد، واالكتشاف، واإلدارة، بشأن اإلصابات النسيجية التسربية الناجمة عن عمليات 
التسريب.

محدثَّة 	  موحدة  تشغيلية  وإجراءات  وبروتوكوالت،  توجيهية،  مبادئ  الصحي  المرفق  يمتلك 
خطية للوقاية، والرصد، واالكتشاف، واإلدارة، بشأن المضاعفات المرتبطة بمعدات، ونبائط، 
وممارسات الرعاية الصحية، بما في ذلك ُحمامى الجلد، وتخريب الجلد، وقروح الضغط الجلدية، 

والرضوح األنفية، وإصابات األنسجة.
يخضع المهنيون الصحيون للتدريب أثناء العمل ولدورات تجديدية منتظمة بشأن رصد المواليد 	 

وتقديم الرعاية الداعمة لهم مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الصغار والمرضى المدخلين إلى المرفق الصحي الذين قامت ممرضة برصدهم 	 

على النحو المناسب وفقًا للمبادئ التوجيهية.
نسبة المواليد الصغار والمرضى المدخلين إلى المرفق الصحي الذين قامت ممرضة بتسجيل 	 

مشاهدات بشأنهم وفقًا للمبادئ التوجيهية.
نسبة المواليد الصغار والمرضى المدخلين إلى المرفق الصحي الذين يخضعون للتقدير من 	 

جديد كل يوم على يد اختصاصي سريري مدرب على رعاية المواليد.
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نسبة المواليد الصغار والمرضى المدخلين إلى المرفق الصحي الذين تلقوا األكسجين وتم توثيق 	 
الطريقة الموصوفة ومعدل التوصيل.

نسبة المواليد الصغار والمرضى الذين ُتقاس مستويات غلوكوز الدم لديهم، وتوثَّق وترصد بصورة 	 
صحيحة.

نسبة المواليد الصغار والمرضى المدخلين إلى المرفق الصحي الذين أُعطوا الجرعة الصحيحة 	 
من األدوية وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة الُمسَندة بالبيِّنات.

الحصيلة
 نسبة المواليد الصغار والمرضى الذين نشأت لديهم مضاعفات تتعلق بممارسات الرعاية الصحية، 	 

بما في ذلك ُحمامى الجلد، بما في ذلك ُحمامى الجلد، وتخريب الجلد، وقروح الضغط الجلدية، 
والرضوح األنفية، وتسربات السوائل الوريدية.

المراجع
كتاب الجيب عن الرعاية المشفوية لألطفال: المبادئ التوجيهية إلدارة العلل الطفولية الشائعة. 	 

الطبعة الثانية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2013 )باإلنكليزية(.
معايير النهوض بجودة الرعاية لألطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية: منظمة الصحة 	 

العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.
	  Gleason CA. Devaskar SU. editors. Avery’s diseases of the newborn. Ninth edition.

Philadelphia )PA(: Elsevier Saunders; 2012.
	  Rennie JM. editor. Rennie and Roberton’s textbook of neonatology. Fifth Edition.

London: Churchill Livingstone Elsevier; 2012.

فة للمواليد باء 5: إدارة األلم والرعاية الملطِّ

األساس المنطقي: أظهرت الدراسات أن األلم يؤثر على نماء الدماغ، مع تأثيرات محتملة طويلة األجل. 
وعلى مقدمي الرعاية الصحية أن يدركوا إشارات األلم، وأن يعرفوا كيفية وقاية المواليد من األلم والتخفيف 
منه. ويوصى باستخدام أدوات مناسبة لتقدير األلم واتخاذ القرارات بشأن إدارة األلم والراحة. وبينت الدراسات 
أن الراحة تحسنت عندما ُحض المواليد على الرضاعة الطبيعية أو عندما وِضعوا في تالمس بشرة مع فرد 
من األسرة. ويمكن استخدام السكروز الفموي خالل العمليات التي يمكن أن تكون مؤلمة مثل غرز الكعب 

العتيان الدم. وبالنسبة للمواليد األشد مرضًا فقد يتطلب األمر استخدام المسكنات مع الرصد المناسب.

بيان الجودة 1-40: يخضع كل المواليد الصغار والمرضى للتقدير الروتيني الكتشاف األلم وأعراض 
الضائقة ويتلقون اإلدارة المناسبة وفقًا للمبادئ التوجيهية للمنظمة.
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وأدوات وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة 	 

المواليد  باأللم عند  الخاصة  واإلدارة  والوقاية،  واالكتشاف،  التقدير،  تدابير  أجل  خطية من 
الصغار والمرضى. 

يستخدم المرفق الصحي خططًا فردية لمعالجة األلم أو استراتيجيات غير دوائية للحد من األلم 	 
وتخفيف األعراض المزعجة لدى المواليد الصغار والمرضى.

يمتلك المرفق الصحي بروتوكوالت وإجراءات لدعم تخزين أدوية مكافحة األلم واستخدامها 	 
بشكل آمن وإجراء عمليات مراجعة منتظمة إلدارة األلم.

يخضع الموظفون الصحيون للتدريب ولجلسات تجديدية في تقدير، واتقاء، ومكافحة األلم عند 	 
المواليد الصغار والمرضى.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد في المرفق الصحي الحائزين على تقدير موثَّق بشأن األلم.	 
نسبة المواليد الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية، ووِضعوا بتالمس بشرة مع فرد من األسرة أو 	 

أُعطوا سكروزًا فمويًا خالل اعتيان الدم أو إجراءات مؤلمة أخرى.
نسبة المهنيين الصحيين في المرفق الصحي الذين يعرفون كيفية تأدية التدخالت الدوائية وغير 	 

الدوائية إلدارة األلم عند المواليد الصغار والمرضى.
نسبة الموظفين في المرفق الصحي الذين تلقوا التدريب أو خضعوا لتدريب متجدد في إدارة 	 

األلم لدى المواليد الصغار والمرضى مرة واحدة على األقل.

الحصيلة
نسبة األهل أو الرعاة الذين أبلغوا عن أن ألم وليدهم أو إعراض ضائقته قد خفت بفضل عمل 	 

العاملين الصحيين.

المراجع

	 Carter BS. Brunkhorst J. Neonatal pain management. Semin Perinatol. 2017;41)2(:111–6.
	  Committee on Fetus and Newborn. Section on Anesthesiology and Pain Medicine.

 Prevention and management of procedural pain in the neonate: an update. Pediatrics.
2016;137)2(:e20154271.

	  Pillai Riddell RR. Racine NM. Gennis HG. Turcotte K. Uman LS. Horton RE. et al.
 Non-pharmacological management of infant and young child procedural pain. Cochrane
Database Syst Rev. 2015;)12(:CD006275.

	  Stevens B. Yamada J. Lee GY. Ohlsson A. Sucrose for analgesia in newborn infants
undergoing painful procedures. Cochrane Database Syst Rev. 2013;)1(:CD001069.

	  Foster JP. Taylor C. Spence K. Topical anaesthesia for needle-related pain in newborn
infants. Cochrane Database Syst Rev. 2017;)2(:CD010331.
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	  Johnston C. Campbell-Yeo M. Disher T. Benoit B. Fernandes A. Streiner D. et al.
 Skin-to-skin care for procedural pain in neonates. Cochrane Database Syst Rev.
2017;)2(:CD008435.

	  Weston PJ. Harris DL. Battin M. Brown J. Hegarty JE. Harding JE. Oral dextrose gel
 for the treatment of hypoglycaemia in newborn infants. Cochrane Database Syst Rev.
2016;)5(:CD011027.

أو  بعداوى خطيرة  المصابين  الخدَّج جدًا  المواليد على األطفال  المنطقي: تنصب معظم وفيات  األساس 
باالعتالل الدماغي اإلقفاري بنقص التأكسج أو بتشوهات خلقية. ومن حق المواليد أن يكون موتهم كريمًا 
وخاليًا من األلم. كما ينبغي السماح للمواليد أن يفارقوا الحياة بين أسرهم، في فسحة خاصة وهادئة؛ ويتعين 
إتاحة الفرصة للوالدين الحتضان طفلهم قبل لحظة الوفاة وعندها. وتكفل رعاية العزاء الحنونة، بما في ذلك 
الدعم النفسي والروحي، بعد وفاة الوليد التخفيف من التأثيرات العاطفية، والنفسية، واالجتماعية على الوالدين 
والموظفين. وينبغي اتخاذ خطوات مناسبة ثقافيًا للحفاظ على ذكرى المواليد ولدعم األمهات في إيقاف حليب 

الثدي.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

فة ولتقديم الدعم النفسي والروحي لرعاتهم. بشأن المواليد الذي يتطلبون رعاية ملطِّ
فة للمواليد.	  يمتلك المرفق الصحي موظفين مدربين بشكل كاف لتوفير الرعاية الملطِّ
يخضع الموظفون الصحيون في المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب ولجلسات 	 

تجديدية منتظمة بشأن الرعاية في مرحلة االحتضار ورعاية العزاء مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الذين يفارقون الحياة في مكان خاص وهادئ بحضور والديهم أو رعاتهم.	 
نسبة رعاة المواليد الذين ُسمح لهم باحتضان طفلهم قبل أن يفارق الحياة أو عند ذلك.	 
نسبة رعاة المواليد الذين ُقدمت لهم الوسائل المناسبة للحفاظ على ذكرى الوليد.	 
فة وتلقوها أو ُأحيلوا إلى مركز 	  نسبة المواليد في المرفق الصحي الذين تطلبوا الرعاية الملطِّ

مناسب.
نسبة الرعاة الذين واجهوا وفاة وليدهم وتلقوا المشورة أو الدعم في مرحلة المتابعة.	 

المراجع
فة: دليل لمدراء البرامج. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 	  تخطيط وتنفيذ خدمات الرعاية الملطِّ

2016 )باإلنكليزية(.

بيان الجودة  1-41 جديد: يتمتع المواليد الصغار والمرضى بالقدرة على الحصول على الرعاية 
فة المناسبة. الُملطِّ
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	  Marc-Aurele KL. English NK. Primary palliative care in neonatal intensive care. Semin
Perinatol. 2017;41)2(:133–9.

	  Kenner C. Press J. Ryan D. Recommendations for palliative and bereavement care in the
NICU: a family-centered integrative approach. J Perinatol. 2015;35)Suppl 1(:S19–23.

	  End of life care for infants. children and young people with life-limiting conditions:
 planning and management. Clinical guideline. London: National Institute for Health
Care and Excellence; 2016.

	  End of life care for infants. children and young people. Quality standard. London:
National Institute for Health Care and Excellence; 2017.

باء 6: الرعاية والمشورة عند الخروج

األساس المنطقي: أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية بشأن رعاية األمهات والمواليد في مرحلة 
ما بعد الوالدة، وهي مبادئ تتناول توقيت وفحوى هذه الرعاية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وقد 
يتطلب المواليد الصغار والمرضى متابعة إضافية لتقدير اإلنعاش، والتغذية، وكسب الوزن، ولرصد التقدم 
الصحي والنمائي العصبي. وربما يحتاج بعض المواليد إلى مواعيد مع أخصائيين طبيين )طب العيون، 
واألعصاب، والقلب، والجراحة( ومهنيين صحيين مساعدين )التغذية، العالج الُنطقي، العالج الفيزيائي، العالج 
الوظيفي، السمع(. ويوصى بخروج األطفال الخدَّج عندما يكتسبون الوزن، ويحافظون على درجة الحرارة، 
ويتلقون رضاعة طبيعية بشكل جيد، وتكون األم واثقة من قدرتها على رعاية طفلها وقادرة على حضور 
زيارات المتابعة. ويمكن تطبيق معايير مماثلة على المواليد الناضجين المتعافين من المرض. وبمقدور عملية 
فحص روتينية قبل خروج الطفل، ُتيسرها استمارة موحدة، أن تكتشف أية مشكالت إضافية تتطلب المتابعة 
وأن ُتطمئن الرعاة. وينبغي تثقيف الوالدين والرعاة وتدريبهم لبناء ثقتهم بأنفسهم في رعاية مواليدهم في المنزل.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

بشأن تخريج المواليد بما في ذلك فحص الطفل قبل الخروج، وخطة إدارة شاملة للخروج، 
وترتيب المتابعة حسب المقتضى.

للتدريب 	  المواليد  القائمون على رعاية  المرفق الصحي  يخضع موظفو الرعاية الصحية في 
أثناء العمل ولجلسات تجديدية منتظمة بشأن تخطيط الخروج والمتابعة مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد الذين خضعوا لفحص قبل الخروج لتحديد أية مشكالت تتطلب المتابعة.	 

بيان الجودة 1-42 جديد: يتم خروج المواليد الصغار والمرضى من المستشفى عندما تعتبر الرعاية 
المنزلية آمنة ويكون الرعاة قد تلقوا خطة إدارة شاملة للتخريج واكتسبوا الكفاءة الالزمة لرعاية 

وليدهم.
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نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى الذين يخضعون لخطة إدارة شاملة مرفقة بمتابعة، مع 	 
تسجيل ذلك في ملف الحالة.

نسبة رعاة المواليد الذين يخضعون لبرنامج تدريبي بِشأن الخروج لمساعدتهم على أن يصبحوا 	 
رعاة واثقين.

التغذية 	  نسبة رعاة المواليد الذين تقدم لهم المشورة عند الخروج عن الرضاعة الطبيعية أو 
البديلة، وعالمات الخطر في الوليد وعند العودة إلى المرفق الصحي.

عدد الزيارات المنزلية المستكملة التي تم توثيقها في خطة اإلدارة الشاملة.	 

الحصيلة
نسبة رعاة المواليد الذين ُيبلغون عند الخروج أنهم على معرفة بالرضاعة الطبيعية أو التغذية 	 

البديلة، وعالمات الخطر عند الوليد وعند العودة إلى المرفق الصحي.
المتابعة ويحضرون مواعيد 	  إلى  ُيحالون  الذين  المخرجين  والمرضى  الصغار  المواليد  نسبة 

المتابعة المقررة.
نسبة المواليد الصغار والمرضى المخرجين الذين ُيعاد إدخالهم إلى المرفق الصحي في غضون 	 

شهر واحد من الخروج.

المراجع
توصيات بشأن الرعاية في مرحلة بعد الوالدة لألم والوليد. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 	 

2013 )باإلنكليزية(.
التغذية المثلى لألطفال ذوي الوزن المنخفض عند الوالدة: استعراض تقني. جنيف: منظمة 	 

الصحة العالمية؛ 2006 )باإلنكليزية(.
	  American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn. Hospital discharge

of the high-risk neonate. Pediatrics. 2008;122)5(:1119–26.
	  Developmental follow-up of children and young people born preterm. Quality standard.

London: National Institute for Health Care and Excellence; 2018.
	  Developmental follow-up of children and young people born preterm. Clinical guideline.

London: National Institute for Health Care and Excellence; 2017.

٧٣
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المعيار 2: تتيح نظم المعلومات الصحية جمع البيانات، 
وتحليلها، واستخدامها لضمان اتخاذ التدابير المبكرة المناسبة 

للنهوض برعاية كل وليد صغير ومريض.

األساس المنطقي: ينبغي تدوين المعلومات الحيوية عن المواليد الصغار والمرضى وتسجيلها التخاذ القرارات 
على النحو المناسب ولتعظيم سالمة المريض وجودة رعايته. وينبغي توفير سجل طبي يتضمن تفاصيل 
الحمل والوالدة ومخططًا للمشاهدات السريرية مع مجموعة ُدنيا من المشاهدات، بما في ذلك وتيرة المشاهدات 
المخصوصة عن المواليد. وُتعتبر االستمارة الموحدة المستكملة بدقة عن كل وليد خير وسيلة لجمع مثل هذه 
المعلومات. ويتعين توفير آلية لجمع البيانات تشمل مؤشرات وطنية ودون وطنية خاصة بالمواليد الستخدامها 
في السياسات وفي تخطيط رصد األداء، والنهوض بالجودة والحصائل الصحية. وعلى المرافق الصحية أن 
تمتلك نظامًا لجمع وتحليل البيانات وتوفير المعلومات المرتدة عن الخدمات المقدمة وانطباعات األسر بشأن 
الرعاية الموفًّرة. وينبغي مراجعة وفيات المواليد والوفيات في الفترة المحيطة بالوالدة لضمان اعتماد أفضل 

الممارسات المهنية والنهوض بجودة الرعاية.

نظم المعلومات الجاهزة 
للعمل

المعيار 2

٧٣
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي سجالت منمَّطة، وسجالت سريرية، ومخططات مشاهدات، وبطاقات 	 

مرضى، ونماذج لجمع البيانات على الدوام لتسجيل ورصد كل عمليات وحصائل رعاية المواليد، 
بما في ذلك رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر.

يمتلك المرفق الصحي نظامًا راسخًا لتخزين السجالت الطبية للمرضى على نحو يكفل السرية 	 
والسالمة ويتيح االسترجاع، والنفاذ، والتوزيع بشكل عاجل.

 يمتلك المرفق الصحي نظامًا منمَّطًا لتصنيف الحاالت السريرية، واألمراض، والحصائل الصحية، 	 
بما في ذلك الوالدات والوفيات، على أن يتسق مع التصنيف الدولي لألمراض.

يمتلك المرفق الصحي نظامًا إلنشاء معرِّفات فريدة للمرضى الجديد واالستدالل على المعرِّفات 	 
الفريدة للمرضى العائدين.

يمتلك المرفق الصحي إمدادات كافية من السجالت الضرورية، والنماذج الطبية للمرضى، 	 
والمخططات، وبطاقات المرضى )مثل بطاقات التمنيع( مخزونة على الدوام.

يخضع موظفو المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب ولجلسات تجديدية مرة 	 
واحدة على األقل بشأن استخدام السجالت الطبية المنمَّطة، بما في ذلك سجالت الوالدة والوفاة، 

وعن تصنيف الحاالت واألمراض وفقًا للتصنيف الدولي لألمراض.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الذين يتم خروجهم مع سجالت مستكملة بدقة.	 
نسبة المواليد الحاملين لمعرِّف للمرضى ولسجالت طبية سريرية فردية.	 

الحصيلة
نسبة موظفي المرفق الصحي الذين يديرون المواليد الصغار والمرضى ويمتلكون معرفة كافية 	 

باستخدام السجالت الطبية المنمَّطة، بما في ذلك سجالت الوالدة والوفاة، وتصنيف الحاالت 
واألمراض وفقًا للتصنيف الدولي لألمراض.

ثًا  بيان الجودة 2-1: يمتلك كل وليد صغير ومريض سجاًل طبيًا كاماًل، ودقيقًا، ومنمَّطًا، ومحدَّ
لضمان اتخاذ اإلجراءات المناسبة المبكرة للنهوض برعاية كل المواليد الصغار والمرضى. 
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي نظامًا مع بروتوكوالت وإجراءات تشغيلية موحدة لجمع البيانات ولتدقيق 	 

المؤشرات المعنية، والتثبت منها، وتحليلها من أجل إعداد تقارير ورسوم بيانية بصرية حسنة 
التوقيت.

يمتلك المرفق الصحي التدريب المناسب في البروتوكوالت واإلجراءات التشغيلية الموحدة لجمع 	 
البيانات، ولتدقيق المؤشرات المعنية، والتثبت منها، وتحليلها.

العملية أو الناتج
نسبة كل الوفيات الوليدية وفي المرحلة المحيطة بالوالدة التي حدثت في المرفق الصحي في 	 

األشهر الثالثة المنصرمة التي خضعت لالستعراض باستخدام أدوات مراجعة موحدة.
عدد األشهر في السنة التي تم فيها تنفيذ استعراضات لجودة البيانات.	 
السنة 	  والمدراء خالل  الصحي  للمرفق  السريرين  الموظفين  بين  المنعقدة  االجتماعات  عدد 

الماضية الستعراض رعاية المرضى وحصائل اتخاذ القرارات وأداء الرصد.
عدد االجتماعات المنعقدة بين مدراء المرفق الصحي والممثلين المجتمعيين في السنة الماضية 	 

الستعراض إحصاءات المرفق الصحي وأدائه.

الحصيلة
نسبة الوفيات الوليدية التي جرى استعراضها والتي تم تنفيذ التوصيات المناسبة لالستعراضات 	 

بشأنها.

بيان الجودة 2-2: يمتلك كل مرفق صحي آلية عاملة لجمع البيانات عن المواليد الصغار 
والمرضى، وتحليلها، واستخدامها كجزء من رصد األداء والنهوض بالجودة.
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي نظامًا وإجراءات قيد العمل لجمع المعلومات واالستجابة النطباعات 	 

رعاة المواليد الصغار والمرضى بشأن الخدمات المقدمة.
يمتلك المرفق الصحي مواد بصرية إلعالم رعاة المواليد الصغار والمرضى بشأن التقدم بشكوى 	 

)مثل صندوق اقتراحات( وتوفير التعليقات للمرفق الصحي.
الزبائن 	  للتدريب على خدمة  السريريين(  )السريريون وغير  الصحي  المرفق  يخضع موظفو 

وتوفير الرعاية المركزة على األسرة مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج
نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى الذين يعرفون أن هناك آلية لشكاوى المرضى وتعليقاتهم 	 

)مثل صندوق اقتراحات( في المرفق الصحي.
نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى الذين شاركوا في مسوح رضا المرضى أو الذين أدلوا 	 

بتعليقات على الخدمات المقدمة في األشهر الثالثة الماضية.
نسبة كل شكاوى رعاة المواليد الصغار والمرضى التي تلقاها المرفق الصحي في األشهر الستة 	 

الماضية وجرى استعراضها واتخاذ تدابير بشأنها.

الحصيلة
نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى الراضين عن الوقت الذين أنفقوه في انتظار الرعاية، 	 

وعن اإلجراءات والعمليات األخرى في المرفق الصحي.

المراجع
أخذ كل طفل في الحسبان: مراجعة واستعراض حاالت اإلمالص ووفيات  المواليد. جنيف: 	 

منظمة الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية(.
مشاورة المنظمة التقنية بشأن مؤشرات الصحة الوليدية: قياسات خطة عمل كل مولود. جنيف: 	 

منظمة الصحة العالمية؛ 2015 )باإلنكليزية(.
	  Moxton SG. Guenther T. Gabrysch S. Enweronu-Laryea C. Ram PK. Niermeyer S. et

 al. Service readiness for inpatient care of small and sick newborns: what do we need
and what can we measure now? J Glob Health. 2018;8)1(:010702.

إتاحة الخدمات وتقدير االستعداد. نظام رصد سنوي لتقديم الخدمات. كتيب مرجعي. اإلصدار 	 
2-2. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.

	  Gabrysch S. Civitelli G. Edmond KM. Mathai M. Ali M. Bhutta SA. et al. New signal
 functions to measure the ability of health facilities to provide routine and emergency
newborn care. PLoS Med. 2012;9)11(:1001340.

بيان الجودة 2-3: يمتلك كل مرفق صحي آلية لجمع، وتحليل، وتقديم التعليقات عن الخدمات 
الوليدية الموفَّرة وانطباعات األسر عن الرعاية المتلقاة.

٧٧
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بيان الجودة 3-1: يتلقى كل وليد صغير ومريض يتطلب اإلحالة الرعاية المناسبة قبل اإلحالة، 
وُيتخذ قرار اإلحالة دون إبطاء.

المعيار 3: يحظى كل وليد صغير ومريض يشكو من حالة 
)حاالت( تتعذر إدارتها بفعالية اعتمادًا على الموارد المتاحة 

باإلحالة المالئمة وفي الوقت المناسب عبر مسارات الخدمات 
المتكاملة للمواليد مع استمرار الرعاية حتى أثناء النقل.

األساس المنطقي: قد يقتضي األمر إحالة المواليد الصغار والمرضى وبعض الخدَّج وأولئك الذين يتطلبون 
رعاية متخصص إلى مرفق ذي مستوى أعلى. وينبغي أن يتمتع مقدمو الرعاية الصحية بالكفاءة الالزمة 
للبت في ماهية الحاالت المهددة لألرواح التي تتطلب إحالة عاجلة لضمان اإلحالة المناسبة وفي الوقت 
المناسب دون إبطاء ال مسوِّغ له. ويتم تثبيت وضع الوليد أواًل، وُتعطى له المعالجة المناسبة قبل اإلحالة، ثم 
ينقل على وجه السرعة إلى المرفق المتلقي. وحال اتخاذ قرار اإلحالة، ينبغي إعالم الرعاة والعناية بشواغلهم، 

وإخطار المرفق المتلقي، وتنظيم وسيلة النقل المناسبة.

 نظم اإلحالة 
العاملة

المعيار 3

٧٧
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تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

إلدارة مرحلة ما قبل إحالة كل المواليد الصغار والمرضى الذين يتطلبون اإلحالة.
 ُيجهز المرفق الصحي باألدوية المناسبة للفئة العمرية وباإلمدادات األخرى الالزمة للتثبيت ولمرحلة 	 

ما قبل إحالة المواليد الصغار والمرضى الذين يتطلبون اإلحالة.
يضم المرفق الصحي مهنيًا صحيًا مناوبًا واحدًا على األقل على الدوام، ويكون مدربًا وكفوءًا 	 

في اإلسعاف األولي، والفرز الطارئ، والتقدير والمعالجة أو الدعم األساسي لحياة المواليد.

العملية أو الناتج
ويتلقون 	  اإلحالة  يتطلبون  الذين  الصحي  المرفق  في  والمرضى  الصغار  المواليد  كل  نسبة 

المعالجة قبل اإلحالة وُينقلون إلى مرفق اإلحالة الصحي في الوقت المناسب.
ُيبلِّغون عن تلقيهم معلومات مناسبة عن حالة طفلهم وعن أسباب 	  نسبة أفراد األسر الذين 

إحالته لتلقي المزيد من الرعاية وإلى أين.
نسبة المواليد المشاهدين في المرفق الصحي في غضون األشهر الثالثة الماضية الذين لبوا 	 

معايير المرفق لإلحالة وُنقلوا فعليًا إلى مرفق اإلحالة.

الحصيلة
نسبة المواليد في المرفق الصحي الذي لبوا معايير اإلحالة وفارقوا الحياة أو أصيبوا بمزيد من 	 

المضاعفات بسبب اإلحالة غير المناسبة.
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األساس المنطقي: ُيسرِّع توافر خطة مسبقة لإلحالة من هذه العملية، ويكفل تفادي التأثير غير الضروري، ويؤدي 
إلى رعاية حسنة التوقيت وإلى نتائج أفضل. وعلى المرافق الصحية ان توحد خططها وأن تنسق مع المرافق األخرى 
 في الشبكة للبت في مسألة أي من المرافق ينبغي أن يتلقى المواليد. وينبغي على الموظفين إدراك البدائل المتاحة إذا 
ما تعّذر على المرفق الُمستقبل المعتاد قبول الوليد. وتعتبر االتصاالت مع مرفق اإلحالة قبل النقل ضرورية 
من أجل اتخاذ الترتيبات المناسبة لتلقي الوليد. ويتعين على المرفق الصحي أن يمتلك مبادئ توجيهية، 
وبروتوكوالت محدثَّة ميسورة المنال بشأن اإلحالة تعكس قدرة المرفق الصحي وموارده. وينبغي توفير قائمة 
بالمرافق المنضمة إلى الشبكة وأرقامها الهاتفية، وأن يخضع نظام اإلحالة لإلشراف والمساءلة، مع اعتماد 

سياسة لحماية المواليد وأسرهم من الحواجز المالية التي تعترض طريق اإلحالة.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يشّكل المرفق الصحي جزءًا من شبكة إحالة من المرافق الواقعة في المنطقة الجغرافية ذاتها، 	 

مع ترتيبات متفق عليها.
ثة بأسماء المرافق في الشبكة التي تقدم خدمات اإلحالة.	  يمتلك المرفق الصحي قائمة محدَّ
يمتلك المرفق الصحي مركبة عاملة مجهزة بالوقود أو يكون على مقربة من مركبة متاحة 	 

روتينيًا للنقل الطارئ إلى مرافق اإلحالة.
يمتلك المرفق الصحي ترتيبات مالية محلية لضمان إحالة المواليد الذين تتعذر إدارتهم في 	 

المرفق الصحي ونقلهم مع الوالد أو الراعي دون تأخير على مدار 24 ساعة في اليوم و7 
أيام في األسبوع.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد المحالين دون وسيلة مناسبة للنقل الطارئ.	 
نسبة كل المواليد الذين تطلبوا اإلحالة وُنقلوا إلى مرفق مستقبل بصحبة مهني الرعاية الصحية.	 
نسبة المواليد المحالين إلى مرفق اإلحالة الصحي أو رعاتهم الذين أبلغوا عن تلقي اهتمام فوري 	 

)في غضون 15 دقيقة( من الوصول إلى مرفق اإلحالة الصحي

الحصيلة
نسبة المواليد الذين ُأحيلوا دون وسيلة مناسبة للنقل الطارئ وأصيبوا بمضاعفات أو فارقوا الحياة.	 

بيان الجودة 3-2: يتلقى كل وليد صغير ومريض يتطلب اإلحالة رعاية وإحالة بصورة منسقة 
وسلسة وفقًا لخطة تكفل حسن التوقيت.
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األساس المنطقي: تتسم قنوات التواصل الكفوءة بين المرافق في شبكة اإلحالة بأهمية حيوية من أجل تبادل 
المعلومات والتعليقات على النحو المناسب. ويؤدي التواصل الجيد إلى النهوض برعاية المرضى، ويزيد من 
ن من حصائل المرضى. وعلى مرافق  ل التعّلم من التجارب، ويحسِّ حماس مقدمي الرعاية الصحية، ويسهِّ
الشبكة أن تتفق وتعتمد نمطًا موحدًا بشأن تبادل المعلومات عن المرضى وحول آليات النهوض بالجودة، 
بما في ذلك تثقيف موظفي مرفق اإلحالة عبر التوجيه والدعم بصورة استباقية. وينبغي أن يكون هناك نظام 
عامل قائم )مثل الراديو، والهاتف، وأجهزة المناداة( في شبكة اإلحالة. ويتعين أن تكون بروتوكوالت تبادل 
المعلومات والتعليقات ونماذج منمَّطة لإلحالة واإلحالة المرتدة متاحة وميسورة المنال على الدوام. وعلى المرفق 
المستقبل أن يدون على نموذج اإلحالة المرتدة معلومات عن الخدمات والرعاية المقدمة وأية متابعة مطلوبة.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي نموذج إحالة منمَّطًا لتوثيق المعلومات الديموغرافية والسريرية )ملخص 	 

وسبب  المعطاة(  والمعالجة  التشخيص  التحقيقات،  السريرية،  االستنتاجات  الطبي،  التاريخ 
اإلحالة.

يمتلك المرفق الصحي طرقًا موثوقة لالتصاالت )هاتف متنقل، هاتف أرضي، راديو( تعمل 	 
على الدوام لتيسير اإلحاالت.

للتعليقات، مع مرافق 	  ونظامًا  اتصاالت،  وترتيبات  اتفاقات رسمية،  الصحي  المرفق  يمتلك 
اإلحالة في الشبكة.

العملية أو الناتج
نسبة كل المواليد الذين أحالهم المرفق الصحي ووفر المرفق المستقِبل بشأنهم تعليقات إحالة 	 

مرتدة خطية.
نسبة كل المواليد المحالين المزودين بمذكرة إحالة مناسبة.	 

الحصيلة
نسبة المواليد المحالين من المرفق الذين يتوافر بشأنهم نموذج نقل، مع مالحظات سريرية، 	 

بما في ذلك استقبال نتائج االختبارات التشخيصية في المواعيد المناسبة.

بيان الجودة 3-3: ُتنفذ تدابير مناسبة لتبادل المعلومات والتعليقات بين موظفي الرعاية الصحية 
المعنيين بشأن كل وليد خاضع لإلحالة أو اإلحالة المرتدة ضمن المرافق الصحية أو فيما بينها.
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األساس المنطقي: نشأ مفهوم توفير الرعاية المناسبة الخاصة بالمخاطر للمواليد واألمهات وإحالة المرضى ذوي 
 المخاطر العالية إلى مراكز أعلى من حيث المستوى ومتمتعة بموارد وتوليفات مناسبة من مهارات الموظفين قبل

أن تطبُّق  الدخل على  المرتفعة  البلدان  قوية من  بيِّنات  للرعاية. وثمة  المتزايد  التعقيد  لمجابهة  50 عامًا 
رعاية األم والوليد وتوافر الرعاية المركزة الوليدية قد أسفر عن النهوض بحصائل األطفال ذوي المخاطر 
جًا أو المصابين بحاالت طبية أو جراحية خطيرة؛ غير أن البيِّنات المتاحة من البلدان  العالية المولودين خدَّ
المنخفضة والمتوسطة الدخل محدودة. وفي البلدان المرتفعة الدخل ُتنظم الخدمات الوليدية الواقعة ضمن 
الوالية الصحية عادًة في شبكة، بحيث يتاح لسكان منطقة االستجماع الوصول في آن معًا إلى الخدمات 
الموفرة محليًا والخدمات المتخصصة جدًا في مستشفيات المستوى الثالث )مثل الرعاية المركزة( ومستشفيات 

األطفال )مثل الخدمات الجراحية(.
)الرعاية   1 المستوى  أو  األول  التعقيد:  من  مستويات  ثالثة  عادًة على  الداخليين  المرضى  وتوفر رعاية 
األساسية(، والثاني أو المستوى 2 )الرعاية الخاصة(، والثالث أو المستوى 3 )الرعاية المركزة الوليدية(. 
وأظهرت الدراسات المنشورة بين عقد الثمانينيات وعقد األلفية أن المراكز الوليدية اإلقليمية ذات النشاط األوسع 
ارتبطت بحصائل أفضل. وأصدرت البلدان ذات الدخل المرتفع توجيهات بشأن مستوى الرعاية، مع تعريف 
المتطلبات الُدنيا المتعلقة بالعاملين المناسبين، والحيز المادي، والتكنولوجيا، والتنظيم. وُأرسيت معايير عن 
العمر الحملي وعن وزن المواليد الواجب رعايتهم عند كل مستوى. كما أن البلدان المنخفضة والمتوسطة 

الدخل أدخلت بدورها مستويات للرعاية لتقديم خدمات األم والوليد.

تدابير الجودة  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي توجيهيًا إداريًا يوفر البيِّنات عن المستوى المنمَّط من الرعاية الذي يمكن 	 

للمرفق الصحي أن يقدمه ضمن شبكة وليدية متكاملة.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية خطية عن الفترة المحيطة بالوالدة ومسارات للرعاية، 	 

مع معايير بشأن اإلدخال، والخروج، واإلدارة، واإلحالة المتعلقة بالجنين في الرحم والمواليد 
الصغار والمرضى ضمن شبكة األم والوليد.

يمتلك موظفو المرفق الصحي القدرة على الوصول إلى مركز إحالة تنسيقي يوفر دعم اإلدارة 	 
السريرية.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي الذين يتطلبون رعاية مركزة ويتلقونها في 	 

وحدة رعاية مركزة وليدية مناسبة في الشبكة.

بيان الجودة 3-4 جديد: ُيصنف كل مرفق صحي يقدم الرعاية للمواليد الصغار والمرضى وفقًا 
لمستوى معياري من الرعاية ويشّكل جزءًا من شبكة متكاملة للمواليد مع مسارات إحالة واضحة، 

ومركز إحالة منسق يوفر الدعم، والبروتوكوالت، والمبادئ التوجيهية بشأن اإلدارة السريرية.
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نسبة المواليد في المرفق الصحي الذين يتطلبون جراحة وليدية ويتلقونها في مركز جراحي 	 
مكلف في الشبكة.

نسبة المواليد في المرفق الصحي المصابين بتشوه خلقي الذين يتطلبون إدارة فورية وُينقلون 	 
إلى مركز متخصص في الشبكة وفقًا للمبادئ التوجيهية.

الحصيلة
نسبة كل المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي من ذوي االستطبابات التي تتطلب 	 

إحالة ويفارقون الحياة قبل نقلهم إلى المرفق المتخصص أو أثناء ذلك.
نسبة المواليد الصغار والمرضى المحالين إلى المرفق الصحي الذين كانت حالتهم مستقرة بعد 	 

استكمال اإلحالة.
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Paediatrics and Neonatology; 2015.

 	 Toolkit for setting up special care units. stabilisation units and newborn care units. New
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األساس المنطقي لبياني الجودة 3-5 و3-6: يعتبر النقل كجنين في الرحم إلى مركز مجهز إلدارة المواليد 
الصغار والمرضى أمرًا مثاليًا. غير أنه ليس باإلمكان توقع كل والدات األطفال الخدج أو األطفال المكتملين 
المرضى أو المصابين بتشوهات خلقية. ويرتبط استخدام أفرقة متخصصة في طب األطفال لنقل األطفال 
المرضى بين المرافق بتحقيق حصائل ومستويات سالمة أفضل من عمليات النقل التي تتوالها أفرقة غير 

متخصصة. وقد وفَّرت األكاديمية األمريكية لطب األطفال توجيهات حول النقل الوليدي والطبي الطفولي.
وفي  التوسع.  في  آخذ  اختصاص  هو  والوليدي  الطفولي  الطبي  النقل  فإن  الدخل  المرتفعة  البلدان  وفي 
اآلراء  بتوافق  وثيقة  وأصدرت  الممارسة  األطفال  لطب  األمريكية  األكاديمية  استعرضت   2013 عام 
والسالمة،  والمحاكاة،  والتدريب،  والترخيص،  الجودة،  وتعرِّف  تحسين،  إلى  تحتاج  التي  المجاالت  تحدد 
عام  كوكرين  مؤسسة  أجرته  استعراض  األفرقة. وخلص  وتركيب  العمل،  وممارسات  السريرية،  والبحوث 
والوفاة  المراضة  معدالت  على  الوليدي  للنقل  المتخصصة  األفرقة  تأثيرات  عن  اة  معشَّ لتجارب   2015
النامية  البلدان  في  الوليدي  للنقل  منهجي  استعراض  ووفر  قاطعة.  غير  نتائج  إلى  المواليد   في صفوف 
عام 2016 الدعم إلنشاء خدمات نقل وليدية لضمان الوصول المنصف والواسع إلى الرعاية العالية الجودة 
للمواليد ولكنه أقر بأن ذلك يتطلب مدخالت ضخمة. وينبغي نقل المواليد ذوي الحالة المستقرة بشكل كاف 
في وضع رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر بصحبة األم. وهذه الطريقة من الرعاية هي الوسيلة األسلم 
لنقل المواليد بين المرافق الصحية وضمنها، حيث أنها تقلل من الوفيات الوليدية، والعداوى، واإلنتانات، وتقي 

من انخفاض الحرارة ونقص غلوكوز الدم. 

بيان الجودة 3-5 جديد: توفِّر خدمات اإلحالة الوليدية النقل اآلمن والكفوء من مراكز اإلحالة 
الوليدية وإليها، على يد عاملين مؤهلين متمرسين، ومن األفضل على يد أفرقة نقل متخصصة، 

وفي عربات نقل متخصصة.



8485

تدابير الجودة لبيان الجودة 5-3  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

بشأن النقل اآلمن والكفوء من وحدات رعاية اإلحالة الوليدية وإليها يشمل نقل الوليد في وضع 
رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر بصحبة األم عند اإلمكان.

اآلمن 	  للنقل  المناسبة  والمهارات  المعارف  الصحي  المرفق  في  السريريون  الموظفون  يمتلك 
والكفوء من وحدات رعاية اإلحالة الوليدية وإليها.

يمتلك المرفق الصحي نظام اتصاالت عاماًل لتبادل المعلومات بين مقدمي الخدمات المعنيين 	 
أثناء نقل الوليد وقادرًا على الوصول إلى الموظفين الحاسمين على مدار 24 ساعة في اليوم 

و7 أيام في األسبوع.
يمتلك المرفق الصحي آلية لضمان إعالم الرعاة والوالدين بترتيبات نقل وليدهم.	 
يمتلك المرفق الصحي القدرة على الوصول إلى مركبات نقل متخصصة مجهزة تجهيزًا كاماًل، 	 

وبحالة تشغيل جيدة، ومع سائق كفوء على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع.
الصغار والمرضى 	  المواليد  ينقلون  الذين  المرفق الصحي  السريريون في  الموظفون  يخضع 

للتدريب ولجلسات تجديدية منتظمة مرة واحدة على األقل كل 12 شهرًا.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الذين ينقلون بصحبة أمهاتهم.	 

الحصيلة
 نسبة المواليد المحالين الذين يصلون إلى مركز اإلحالة أو منه بدرجة حرارة عند اإلدخال تقل عن	 

36.5 درجة مئوية.
 نسبة المواليد المحالين الذين يصلون إلى مركز اإلحالة أو منه بمستوى لغلوكوز الدم يقل عن	 

2.5 ميلي مول/ل )45 مغ/دل(.

بيان الجودة 3-6 جديد: ُينقل كل وليد يتطلب اإلحالة في وضعية رعاية األم لوليدها على طريقة 
الكنغر مع أمه، حيثما أمكن.
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تدابير الجودة لبيان الجودة 6-3  

الُمدخل
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

بشأن النقل اآلمن والكفوء من وحدات رعاية اإلحالة الوليدية وإليها يشمل نقل الوليد في وضع 
رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر بصحبة األم عند اإلمكان.

يمتلك الموظفون السريريون في المرفق الصحي المعارف والمهارات المناسبة للنقل اآلمن والكفوء 	 
من وحدات رعاية اإلحالة الوليدية وإليها في وضع رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر.

يمتلك المرفق الصحي آلية لضمان أن تكون األم، أو األب، أو الراعي على معرفة بكيفية 	 
النقل اآلمن للوليد في وضع رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر.

الصغار والمرضى 	  المواليد  ينقلون  الذين  المرفق الصحي  السريريون في  الموظفون  يخضع 
للتدريب ولجلسات تجديدية منتظمة بشأن رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، بما في ذلك 

النقل بوضع هذا النوع من الرعاية، مرة واحدة على األقل كل 12 شهرًا.

العملية أو الناتج
نسبة المواليد الذين ينقلون في وضع رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر بصحبة األم.	 

الحصيلة
 نسبة المواليد المحالين الذين يصلون إلى مركز اإلحالة أو منه بدرجة حرارة عند اإلدخال تقل عن	 

36.5 درجة مئوية.
 نسبة المواليد المحالين الذين يصلون إلى مركز اإلحالة أو منه بمستوى لغلوكوز الدم يقل عن	 

2.5 ميلي مول/ل )45 مغ/ دل(.

المراجع لبياني الجودة 3-5 و6-3

 	 Orr RA. Felmet KA. Han Y. McCloskey KA. Dragotta MA. Bills DM. et al. Pediatric
 specialized transport teams are associated with improved outcomes. Pediatrics.
2009;124)1(:40–8.

 	 Woodward GA. Insoft RM. Kleinman ME. Guidelines for air and ground transport of
 neonatal and pediatric patients. Third edition. Elk Grove Village )IL(: American Academy
of Pediatrics; 2007.

 	 Stroud MH. Trautman MS. Meyer K. Moss MM. Schwartz HP. Bigham MT. et al. Pediatric
 and neonatal interfacility transport: results from a national consensus conference.
Pediatrics. 2013;132)2(:359–66.

 	 Chang ASM. Berry A. Jones LJ. Sivasangari S. Specialist teams for neonatal transport
 to neonatal intensive care units for prevention of morbidity and mortality. Cochrane
Database Syst Rev. 2015;)10(:CD007485.

 	 Pan-American Health Organization. Latin American Center for Perinatology. Women and
 Reproductive Health. Neonatal transport in developing country settings: a systematic
review. Montevideo; 2016 )CLAP/WR Scientific publication. 1605–02(.
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األساس المنطقي: ربما يجد والدا ورعاة المواليد الصغار والمرضى تجربة المستشفى مرهقة ويبلغون عن 
شعورهم بالقلق وفقد السيطرة. وقد تؤدي مشاعر العجز، والقلق، واالكتئاب، والخوف إلى التقليل من ثقتهم 
بقدرتهم على رعاية وليدهم خالل اإلدخال إلى المستشفى والخروج منها. وتشعر األسر غالبًا بأنها مستبعدة 
عن المشاركة في رعاية الوليد الصغير أو المريض بسبب ُبعد المنزل واألسرة، وانعدام التواصل مع الموظفين، 
والخوف من التكنولوجيا. وفي السياقات المنخفضة الدخل فإن الحواجز اإلضافية تشمل المرافق القذرة، واألدوية 
أو الخدمات غير الكافية، وفظاظة الموظفين، وتكاليف الرعاية، وحصائل األطفال الرديئة. وتعتبر الوالدة 
المبتسرة حدثًا مؤلمًا يعرقل تطلعات الوالدين بشأن الوالدية. فهما غير متيقنين من حصيلة الوليد التي يمكن 
أن تؤثر على تحقيق أدوار والديتهما ويقود إلى مشكالت في التفاعل واالرتباط. وينبغي توفير المعلومات عن 
الوليد بتعاطف وعلى نحو مناسب نفسيًا وثقافيًا. ويتطلب التواصل الفعال الحصول على خدمات للترجمة 
الفورية والتحريرية لألسر التي ال تتحدث اللغة الغالبة، بحيث تتلقى المعلومات المناسبة ويمكن أن تطرح 

األسئلة وتشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوليد.

د كل رعاة المواليد الصغار والمرضى بالمعلومات عن اعتالل الوليد  بيان الجودة 4-1: ُيزوَّ
ورعايته، بحيث يمكن لهم فهم الحالة والمعالجة الضرورية.

المعيار 4: يكون التواصل مع المواليد الصغار والمرضى فعااًل، 
بمشاركة مفيدة، ويستجيب إلى احتياجاتهم وأفضلياتهم، ويجري 

تشجيع المشاركة الوالدية ودعمها على امتداد مسار الرعاية.

 تواصل فعال 
ومشاركة مفيدة

المعيار 4
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تدابير الجودة  

الُمدخل

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
لترويج التواصل والمشورة بشكل شخصي لضمان تلقي األسر للمعلومات المناسبة عن رعاية 

وليدها والجوانب المعنية األخرى خالل إقامتها في المرفق.
)اللغات( 	  المنال، وباللغة  الميسورة  بالمواد اإلعالمية الصحية  المرفق الصحي االسر  يزود 

المعنية، وبصيغ مالئمة )مثل المواد البصرية أو السمعية- البصرية، والمخططات البيانية، 
والرسوم التوضيحية( لتيسير فهم الرعاة للمواليد الصغار والمرضى.

يزود المرفق الصحي االسر بمواد إعالمية مناسبة ثقافيًا لمساعدتها على فهم حالة الوليد، 	 
وفرص االنخراط والمشاركة في رعاية وليدها، وأدوار مختلف افراد فريق الرعاية الصحية.

ثة لضمان أن تكون هوية كل الموظفين 	  يمتلك المرفق الصحي سياسة وأحكامًا خطية محدَّ
واضحة، مع بطاقات بأسمائهم، على أن يقدموا أنفسهم على الدوام إلى الرعاة.

يمتلك المرفق الصحي القدرة على الوصول إلى خدمات الترجمة الفورية والتحريرية لألسر 	 
لضمان تلقيها للمعلومات المناسبة وطرحها لألسئلة ومشاركتها في اتخاذ القرارات المتعلقة 

بالوليد.
يخضع موظفو الرعاية الصحية للتدريب والتوجيه المنتظم أو للتدريب التجديدي على التواصل 	 

وتقديم المشورة مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج

نسبة موظفي الرعاية الصحية، حسب الكادر، والمهنيين االجتماعيين الذين خضعوا للتدريب 	 
على التواصل وتقديم المشورة.

نسبة موظفي الرعاية الصحية، حسب الكادر، والمهنيين االجتماعيين الذين خضعوا لإلشراف 	 
الداعم في التواصل وتقديم المشورة.

نسبة موظفي الرعاية الصحية في المرفق الصحي الذين يحملون شارات تحديد الهوية.	 

الحصيلة

نسبة موظفي الرعاية الصحية الذين ُيظهرون مهارات تواصل حسنة.	 
نسبة الرعاة الذين أبلغوا أنهم راضون عن جودة ما قدمه له موظفو الرعاية الصحية من دعم 	 

ومعلومات صحية خالل رعاية وليدهم.
نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى الذين أبلغوا عن مشاركتهم في الجوالت على األجنحة.	 
نسبة الرعاة الذين يرون أنهم تلقوا ما طلبوه من معلومات بطريقة محترمة وفي الوقت المناسب.	 
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األساس المنطقي: قد ينخرط العديد من المهنيين والمساعدين الصحيين في رعاية المواليد الصغار والمرضى. 
ويكفل التبادل المنتظم والدقيق للمعلومات تفادي سوء التواصل بين المهنيين وكذلك بين المهنيين الصحيين 
من جهة والرعاة والوالدين من جهة أخرى. وينبغي تزويد الرعاة والوالدين بمعلومات دقيقة خالل اإلحالة، نظرًا 
لحساسية هذا الوقت، وستضمن هذه المعلومات تفادي التشوش والقلق. ويتعين تحديد احتياجات االتصال 

للمهنيين الصحيين، والوالدين والرعاة، وللتفاعالت مع الوليد.

تدابير الجودة  

الُمدخل

يمتلك المرفق الصحي نموذجًا موحدًا ومنظمًا ومحدثًا وخطيًا بشأن التسليم الخطي للمواليد 	 
بين افرقة الرعاية عند تبديل المناوبات أو خالل النقل بين المرافق.

يمتلك المرفق الصحي بروتوكواًل خطيًا لعمليات التسليم الشفوية والخطية، بما في ذلك تبديل 	 
المناوبات، والنقل بين المرافق، واإلحالة، والخروج، والمتابعة.

يمتلك المرفق الصحي نظام تواصل عاماًل لتبادل المعلومات بين مقدمي الخدمات المعنية 	 
يغطي كل الموظفين على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع.

يتلقى الموظفون القائمون على رعاية المواليد الصغار والمرضى التوجيه أو يخضعون لجلسات 	 
تدريبية بشأن سياسة التسليم السريري والتواصل مرة واحدة على األقل كل 12 شهرًا.

العملية أو الناتج

نسبة الرعاة في المرفق الصحي الذين يبلغون عن أنهم تلقوا المعلومات عن خطة رعاية وليدهم.	 
نسبة موظفي المرفق الصحي القائمين على رعاية المواليد الصغار والمرضى الذين خضعوا 	 

للتدريب على التواصل وتقديم المشورة.

الحصيلة

نسبة الرعاة في المرفق الصحي الذين يعربون عن رضاهم عن المعلومات المقدمة واستمرارية 	 
الرعاية المتلقاة من مختلف مقدمي الرعاية الصحية.

بيان الجودة 4-2: يحظى كل المواليد الصغار والمرضى ورعاتهم بالرعاية المنسقة، مع تبادل 
واضح ودقيق للمعلومات بين المهنيين المعنيين بالرعاية الصحية واالجتماعية وسائر الموظفين.
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األساس المنطقي: تشير البيِّنات إلى أن االعتبارات األسرية والثقافية، بما في ذلك الرعاية المركزة على 
الرعاية قريبًا من  ثقافيًا، والتوعية األسرية، وتوفير  الفعالة  المريض والرعاية  المركزة على  األسرة والرعاية 
ومنضبطة  معشاة  تجربة  وفي  والمرضى.  الصغار  المواليد  رعاية  في  مهمة  عوامل  هي  األسرة،  منزل 
بالشواهد شملت 366 طفاًل وِلدوا قبل 37 أسبوعًا من العمر الحملي في وحدتين وليديتين من المستوى 
ساعة   24 مدار  على  البقاء  للوالدين  فيه  يمكن  األسرية  للرعاية  نموذج  مقارنة  جرت  السويد،  في   2
اختصار  األسرية عن  الرعاية  نموذج  وأسفر  الموحدة.  الرعاية  مع  الخروج،  إلى  اإلدخال  اليوم، من  في 
المركزة.  الرعاية  فترة  إلى  أساسًا  يرجع  فارق  يوم، وهو  بمقدار 5.3  المستشفى  في  اإلقامة   مجموع طول 
ولم يشاهد أي فرق ملحوظ إحصائيًا في مراضة األطفال، باستثناء انخفاض خطر خلل التنسج القصبي 

الرئوي عند المجموعة التي حظيت بالرعاية األسرية.
وفي تجربة حديثة، وضخمة، ومتعددة المراكز والجنسيات من التجارب المعشاة المجموعات، جرت مقارنة 
الرعاية المتكاملة-األسرية مع الرعاية الموحدة في وحدة الرعاية المركزة الوليدية. وكان األطفال المؤهلون 
هم ممن ولدوا عند 33 أسبوعًا من العمر الحملي أو قبل ذلك مع دعم تنفسي منخفض المستوى أو معدوم. 
وتمتع المواليد الذين تلقوا الرعاية المتكاملة- األسرية بكسب وزن إجمالي أعلى عند 21 يومًا؛ وفضاًل عن 
ذلك كانت هناك وتيرة أعلى للرضاعة الطبيعية الحصرية عند الخروج من المستشفى ودرجات أدنى إلجهاد 

وقلق الوالدين عند 21 يومًا.
وتتسق مبادرة المستشفيات الصديقة للرضع المشتركة بين منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة 
للطفولة “اليونيسف”، وهي جهد عالمي عريق لحماية، وترويج، ودعم الرضاعة الطبيعية، مع الرعاية المركزة 
إيجابية  المستشفى على تجربة  المواليد الصغار والمرضى في  على االسرة. ويعتبر ضمان حصول أسر 

أساسيًا لتقديم الرعاية الرفيعة الجودة.

تدابير الجودة  

الُمدخل

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
المعلومات للرعاية بشأن األغراض، واألهمية، والمنافع، والمخاطر،  لتوفير  وُمعينات عمل 
والتكاليف المحتملة لما هو مقترح من تحقيقات، أو إحاالت، أو معالجات، أو مشاركات في 

رعاية الوليد.
المركزة 	  بالرعاية  المتعلقة  السياسات  ثًا ينص على  المرفق الصحي ميثاقًا وليديًا محدَّ يمتلك 

على األسرة ورعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، وإرشادات بشأن السرية والممارسة وثقافة 
الحضور األسري أثناء الفحوص السريرية، واإلجراءات، والمعالجات للمواليد.

بيان الجودة 4-3: ُيمكَّن كل الرعاة من المشاركة بنشاط في رعاية الوليد من خالل الرعاية 
المركزة على األسرة ورعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، وذلك في عمليات اتخاذ القرارات، 

وممارسة حق الموافقة المستنيرة، وانتقاء الخيارات.
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يمتلك المرفق الصحي نماذج مناسبة للوالدين أو الرعاة للتوقيع بغية إعطاء موافقتهم على 	 
الموافقة شفويًا، ُيسجل ذلك في مخطط  اإلجراءات، والتحقيقات، والمعالجات. وعند إعطاء 

المريض.
يخضع الموظفون القائمون على رعاية المواليد للتوجيه أو التدريب على الرعاية المركزة على 	 

األسرة، ورعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، والمبادئ األخالقية القانونية والطبية لالستقالل 
الذاتي، والموافقة المستنيرة، والسرية، والخصوصية مرة واحدة على األقل كل 12 شهرًا.

العملية أو الناتج

نسبة الرعاة الذين ُأبلغوا عن حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات بشأن 	 
رعاية مواليدهم.

نسبة الرعاية في المرفق الصحي الذين ُعرض عليهم الخيار المتاح وكانوا بصحبة الوليد أثناء 	 
اإلجراءات الطبية.

الحصيلة

نسبة الرعاة الذين رأوا أن آرائهم قد روعيت أو الُتمست عند اتخاذ القرارات بشأن رعاية مواليدهم.	 
نسبة الوالدين أو الرعاة الذين أعطوا موافقتهم المستنيرة بشأن اإلجراءات والمعالجات الخاصة 	 

بمواليدهم.

المراجع لبيانات الجودة 4-1 و4-2و3-4

	  Martinez AM. Khu DTK. Boo NY. Neou L. Saysanasongkham B. Partridge JC. Barriers to
 neonatal care in developing countries: parents’ and providers’ perceptions. J Paediatrics
Child Health. 2012;48:852–8.

	  American Academy of Pediatrics Committee on Fetus and Newborn. Policy statement.
Levels of neonatal care. Pediatrics. 2012;114)5(:1341.

	  National Health Service. Department of Health. Toolkit for high quality neonatal services.
London: Department of Health; 2009.

	  Chalmers B. Family-centred perinatal care: improving pregnancy. birth and postpartum
care. Cambridge: Cambridge University Press; 2017.

	 Bliss baby charter. London: Bliss; 2015 )https://www.bliss.org.uk/health-professionals/
bliss-baby-charter. accessed 28 July 2020(.

	  A framework for neonatal transitional care. London: British Association of Perinatal
Medicine; 2017.

	  Örtenstrand A. Westrup B. Broström EB. Sarman I. Åkerström S. Brune T. et al. The
 Stockholm neonatal family centered care study: effects on length of stay and infant
morbidity. Pediatrics. 2010;125)2(:e278–85.

	  O’Brien K. Robson K. Bracht M. Cruz M. Lui K. Alvaro R. et al. Effectiveness of
 family integrated care in neonatal intensive care units on infant and parent outcomes:
 a multicentre. multinational. cluster-randomised controlled trial. Lancet Child and
Adolescent Health. 2018;2)4(:245–254.

https://www.bliss.org.uk/health-professionals/bliss-baby-charter
https://www.bliss.org.uk/health-professionals/bliss-baby-charter
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حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية في المرافق التي تقدم الخدمات النفاسية والوليدية؛ 	 
 المبادرة المعدلة للمستشفيات الصديقة للرضع: المبادئ التوجيهية للتنفيذ. جنيف: منظمة الصحة 

العالمية؛ 2017 )باإلنكليزية(.

األساس المنطقي: أظهرت البحوث المتعلقة بنماء الطفل أن المواليد هم أفراد مستقلون ذوو هوية، وأحاسيس 
ومشاعر، وأن بمقدورهم أن يتواصلوا، ويشاركوا، ويستجيبوا بنشاط، وأنهم ليسوا متلقين سلبيين. ويبدأ الجنين 
باختبار العالم عن طريق اللمس، ثم في مرحلة الحقة من الحمل، عبر المذاق، والصوت، والرائحة، والرؤية. 
وبعد الوالدة فإن هذه الحواس تتيح لألطفال النامين التعلم من محيطهم والتكيف فيزيولوجيًا ونفسيًا. ومنذ 
الوالدة فإن بإمكان األطفال التعرف على صوت أمهاتهم، وبعد فترة وجيزة من ذلك يأخذون باالستجابة للوجه، 
وللمسات الحانية، ولالحتضان، إلى جانب صوت “المناغاة” المهدئ. ويمكن للرعاة أن يتعلموا كيفية استجابة 
األطفال لهم، وهو ما يعتبر أمرًا أساسيًا للنماء األمثل لدماغ الطفل المتنامي بسرعة. وبالنسبة للمواليد الصغار 
والمرضى فإن الوالدين، والرعاة، والمهنيين الصحيين قد يجدون أن من األصعب االستجابة لسلوك الوليد 

وإشاراته وأنهم بحاجة إلى إرشادات خاصة.

تدابير الجودة  

الُمدخل

تحتوي مخططات رصد المواليد في المرفق الصحي على قسم يتعلق بسلوك الوليد وإشاراته 	 
وُيستكمل كجزء من توثيق الرعاية العامة للوليد.

يمتلك المرفق الصحي بروتوكواًل بشأن المناولة الُدنيا والرعاية التجميعية للمواليد الصغار والمرضى.	 
الصغار 	  المواليد  رعاية  على  القائمون  الصحي  المرفق  في  السريريون  الموظفون  يخضع 

والمرضى للتدريب ولجلسات تجديدية منتظمة بشأن نماء المواليد، ورعاية التنشئة، والتفاعالت 
الوليدية المستندة إلى اإلشارات، والصحة العقلية، وذلك مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج

نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي الذين ُيبلغون عن أنهم تلقوا التثقيف 	 
بشأن التعرف على إشارات المواليد واالستجابة لها.

نسبة موظفي المرفق الصحي القائمين على رعاية المواليد الصغار والمرضى الذين يمارسون 	 
المناولة الُدنيا وتجميع الرعاية، وفقًا لما يتحمله الطفل.

نسبة المواليد الذين تحتوي سجالتهم على توثيق مستكمل عن السلوك واإلشارات.	 

بيان الجودة 4-4 جديد: يتفهم رعاة المواليد الصغار والمرضى أهمية تنشئة التفاعل مع الوليد، 
وإدراك واحترام سلوكه وإشاراته، وإدراجها في عملية اتخاذ القرارات.



93

الحصيلة

نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي الذين ُيبلغون عن أنهم قادرين على 	 
التعرف على إشارات الوليد واالستجابة لها.

نسبة موظفي المرفق الصحي الذين يشعرون بالثقة في دعم الرعاة في التفاعل الفعال مع المواليد.	 

المراجع

	  Brazelton TB. Nugent JK. The neonatal behavioral assessment scale. London: MacKeith
Press; 2011.

	  Nugent JK. Petrauskas B. Brazelton TB. The newborn as a person: enabling healthy
infant development worldwide. Hoboken )NJ(: John Wiley & Sons; 2009.

	  Hepper P. Behaviour during the prenatal period: adaptive for development and survival.
Child Dev Perspect. 2015;9)1(:38–43.

	  Lagercrantz H. Infant brain development: formation of the mind and the emergence of
consciousness. Cham: Springer International Publishing; 2016.

	 Murray L. Andrews E. The social baby. London: The Children’s Project; 2002.

الرعاية التعهدية لنماء الطفولة المبكرة: إطار لمساعدة األطفال على البقاء والترعرع لتحويل 	 
اإلمكانات الصحية والبشرية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.

منظمة الصحة العالمية، اليونيسف. رعاية نماء األطفال: النهوض برعاية صغار األطفال. 	 
جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2012 )باإلنكليزية(.

	  Symington AJ. Pinelli J. Developmental care for promoting development and preventing
morbidity in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2006;)2(:CD001814.

	  Lucas JE. Richter LM. Daelmans B. Care for child development: an intervention in
 support of responsive caregiving and early child development. Child Care Health Dev.
2018;44)1(:41–9.

األساس المنطقي: يتطلب رعاة المواليد الصغار والمرضى المشورة والتثقيف بشأن العلة الراهنة للوليد وخروجه. 
وتوفير خطة خروج واضحة تغطي المعالجة، وتعزيز تغذية الوليد ونمائه عبر االنتباه إلى اإلشارات السلوكية، 
ومتى يجب التماس الرعاية، وماهية ترتيبات المتابعة، يكفل مساعدة الرعاة في االنتقال إلى الرعاية المجتمعية 

ويقلل من إجهادهم. وتتطلب األسر التي فقدت وليدها معلومات متابعة عن سبب الوفاة عندما يتوافر.

بيان الجودة 4-5 جديد: يتلقى كل الرعاة ما هو مناسب من مشورة وتثقيف صحي عن العلة 
الراهنة للوليد، واالنتقال إلى مرحلة متابعة رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، والرعاية 

المجتمعية، والرعاية المتواصلة، بما في ذلك التدخل المبكر والمتابعة النمائية.
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تدابير الجودة  

الُمدخل

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
لالنتقال إلى مرحلة متابعة رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، والرعاية المجتمعية، والرعاية 

المتواصلة، بما في ذلك التدخل المبكر والمتابعة النمائية.
الصغار 	  المواليد  رعاية  على  القائمون  الصحي  المرفق  في  السريريون  الموظفون  يخضع 

والمرضى للتدريب ولجلسات تجديدية منتظمة في االنتقال الوليدي إلى مرحلة متابعة رعاية 
األم لوليدها على طريقة الكنغر، والرعاية المجتمعية، والرعاية المتواصلة، بما في ذلك التدخل 

المبكر والمتابعة النمائية مرة واحدة على األقل كل 12 شهرًا.

العملية أو الناتج

نسبة رعاة المواليد الذين تلقوا المشورة والتثقيف حول العلة الراهنة للوليد واالنتقال إلى مرحلة 	 
متابعة األم لوليدها على طريقة الكنغر، والرعاية المجتمعية، والرعاية المتواصلة، بما في ذلك 

التدخل المبكر والمتابعة النمائية.

الحصيلة

التي 	  المشكالت  للوليد وعن  الراهنة  العلة  الذين يستطيعون اإلبالغ عن  المواليد  نسبة رعاة 
تتطلب الرعاية.

نسبة رعاة المواليد الذين تم خروجهم إلى الرعاية المجتمعية الذي حضروا موعد متابعة واحدًا 	 
على األقل بصحبة وليدهم.

نسبة األطفال ذوي الوزن المنخفض عند الوالدة الذين حضروا المتابعة ووصل وزنهم إلى 2.5 كغ.	 

المراجع

	  Neo-BFHI: the Baby-friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Three guiding
 principles and ten steps to protect. promote and support breastfeeding. Core document with
 recommended standards and criteria. Morrisville )NC(: International Lactation Consultant
 Association; 2015 )http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi. accessed 
28 July 2020(.

	  Neo-BFHI: the Baby-friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Educational material
 for decision-makers and staff. Morrisville )NC(: International Lactation Consultant
 Association; 2015 )http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi. accessed 
28 July 2020(.

	  Neonatal specialist care. Quality standard. London: National Institute for Health Care
and Excellence; 2010.

	  Purdy IB. Craig JW. Zeanah P. NICU discharge planning and beyond: recommendation
for parent psychosocial support. J Perinatol. 2015;35:S24–8.

	  Transitioning newborns from NICU to home: a resource toolkit. Bethesda )MD(: Agency
for Healthcare Research and Quality; 2013.

	  Brett J. Staniszewska S. Newburn M. Jones N. Taylor L. A systematic mapping review
 of effective interventions for communicating with. supporting and providing information
to parents of preterm infants. BMJ Open. 2011;1)1(:e000023.

	  Sacks E. Defining disrespect and abuse of newborns: a review of the evidence and
an expanded typology of respectful maternity care. Reprod Health. 2017;14:66.

http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi
http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi
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األساس المنطقي: إن التماس الرعاية للمواليد الصغار والمرضى خالل األزمات اإلنسانية وفي السياقات 
الهشة، بما في ذلك الفاشيات مثل جائحة كوفيد-19، هو أمر صعب للمجموعات السكانية المتحركة والمستقرة 
على حد سواء وذلك ألسباب عديدة. والتواصل الفعال عنصر حاسم في تبديد الخوف والمعلومات المضللة. أما 
الدعم العملي فأساسي وضروري، وينبغي إيالء اهتمام خاص إلى االحتياجات النفسية االجتماعية المخصوصة 
للمواليد الصغار والمرضى ولرعاتهم. ويتعرض الرعاة لخطر ضعف الصحة العقلية بسبب األوضاع، كما 
أن المواليد في هذه السياقات يواجهون خطر المصاعب العاطفية والسلوكية، على نحو مفاجئ وعلى المدى 

الطويل، وخصوصًا إذا ما كانوا مفصولين عن أمهاتهم.

تدابير الجودة  

الُمدخل

يمتلك سياق المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة 	 
خطية بشأن رعاية المواليد الصغار والمرضى في السياقات اإلنسانية والفاشيات تتماشى مع 
إرشادات منظمة الصحة العالمية في حاالت الطوارئ )مثل جائحة كوفيد-19( وصحة المواليد 
في السياقات اإلنسانية: الدليل الميداني بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال في حاالت 

الطوارئ. إرشادات تشغيلية لموظفي اإلغاثة الطارئة ومدراء البرامج.
يمتلك سياق المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة 	 

خطية لتلبية االحتياجات النفسية االجتماعية والعملية المخصوصة للمواليد الصغار والمرضى 
ورعاتهم.

يوفر سياق المرفق الصحي الرعاية للمواليد الصغار والمرضى في السياقات اإلنسانية والجوائح 	 
دون تمييز.

الصغار 	  المواليد  رعاية  على  القائمون  الصحي  المرفق  في  السريريون  الموظفون  يخضع 
والمرضى وأسرهم في السياقات اإلنسانية والجوائح للتدريب ولجلسات تجديدية منتظمة بشأن 

االحتياجات الخاصة للمواليد والدعم العملي والنفسي االجتماعي مرة واحدة على األقل.
الصغار 	  المواليد  رعاية  على  القائمون  الصحي  المرفق  في  السريريون  الموظفون  يخضع 

والمرضى وأسرهم في الفاشيات والجوائح للتدريب ولجلسات تجديدية منتظمة بشأن االحتياجات 
الخاصة للمواليد والدعم العملي والنفسي االجتماعي مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج

الذين 	  الفاشيات والجوائح،  بما في ذلك  السياقات اإلنسانية والهشة،  المواليد في  نسبة رعاة 
يبلغون عن تلقيهم الدعم من الخدمات.

بيان الجودة 4-6 جديد: يولى اهتمام خاص، في السياقات اإلنسانية والهشة، بما في ذلك 
الفاشيات والجوائح، لالحتياجات االجتماعية النفسية والعملية المخصوصة للمواليد الصغار 

والمرضى ورعاتهم.
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الذين خضعوا لتدريب مخصوص بشأن رعاية 	  نسبة الموظفين السريرين في المرفق الصحي 
المواليد وأسرهم في السياقات اإلنسانية، بما في ذلك االحتياجات الخاصة للمواليد والدعم العملي 

والنفسي االجتماعي.
نسبة الموظفين السريرين في المرفق الصحي الذين خضعوا لتدريب مخصوص بشأن رعاية 	 

المواليد وأسرهم في الفاشيات والجوائح، بما في ذلك االحتياجات الخاصة للمواليد والدعم العملي 
والنفسي االجتماعي.

الحصيلة

نسبة الرعاة في السياقات اإلنسانية والهشة، بما في ذلك الفاشيات والجوائح، الذين ُيبلغون عن 	 
أن احتياجاتهم النفسية االجتماعية والعملية قد ُلبِّيت.

المراجع

	  Newborn health in humanitarian settings: field guide. New York City )NY(: Interagency
Working Group on Reproductive Health in Crises; 2017.

	  Infant and young child feeding in emergencies. Operational guidance for emergency
 relief staff and programme managers. New York City )NY(: Interagency Working Group
on Reproductive Health in Crises; 2017.

	  Save the Children. United Nations Children’s Fund. World Health Organization. United
 Nations High Commissioner for Refugees. Roadmap to accelerate progress for every
newborn in humanitarian settings 2020–2025. New York City )NY(: Save the Children; 2019.

حزيران 	   1 كوفيد-19،  جائحة  لسياق  تشغيلية  إرشادات  الصحية:  الخدمات  على  الحفاظ 
)https://www.who.int/ )باإلنكليزية(   2020 العالمية؛  الصحة  منظمة  جنيف:   .2020 

 .publications/i/item/10665-332240 تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، 	 

التواصل والحمالت، في سياق  المجتمعية، بما في ذلك  العالمية. الرعاية  ومنظمة الصحة 
العالمية؛  الصحة  منظمة  أيار/مايو 2020. جنيف:  مؤقتة،  إرشادات  كوفيد-19.  جائحة 

2020 )باإلنكليزية(.
منظمة 	  جنيف:   .2020 أيار/مايو   27 مؤقتة،  إرشادات  لكوفيد-19:  السريرية  اإلدارة 

https://www.who.int/emergencies/diseases/( )باإلنكليزية(  العالمية؛ 2020  الصحة 
novel-coronavirus-2019(.

 أسئلة وأجوبة بشأن كوفيد-19، الحمل، والوالدة، والرضاعة الطبيعية. جنيف: منظمة الصحة 	 
)https :// www.who.int/emergencies/diseases/novel- )باإلنكليزية(   2020 العالمية؛ 
coronavirus-2019 / question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy 

-and-childbirth . 
تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.

الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية عند االشتباه بعدوى فيروس كورونا المستجد 	 
)nCoV(. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 )باإلنكليزية(. 

)https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-
 health-care-when-novel-coronavirus-)ncov(-infection-is-suspected-20200125.

تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.
فاشية مرض فيروس كورونا )كوفيد-19(: حقوق، وأدوار، ومسؤوليات العاملين الصحيين، 	 

بما في ذلك االعتبارات الرئيسية للسالمة والصحة المهنية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
2020 )باإلنكليزية(. 

)https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-)covid-19(-outbreak-
rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-
for-occupational-safety-and-health. .)2020 تم االطالع في 28 تموز/ يوليو

٩٧

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332240
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332240
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332240
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331495
https://www.who.int/publications/i/item/10665-331495
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
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المواليد هي حق  أن صحة  الطفل  اتفاقية حقوق  تكفل  الجودة 5-1 و2-5:  لبياني  المنطقي  األساس 
والبرامج  واالستراتيجيات،  والسياسات،  للقوانين،  ومعياريًا شموليًا  قانونيًا  إطارًا  وتوفر  اإلنسان  من حقوق 
الوطنية الرامية إلى الحد من معدالت وفيات المواليد والنهوض بالخدمات. وفي عام 2001 اعتمد المؤتمر 
العالمي لطب الفترة المحيطة بالوالدة إعالن برشلونة بشأن حقوق األم والوليد، وذلك بقيادة الرابطة العالمية 
لطب الفترة المحيطة بالوالدة؛ وفي عام 2011 وفر ميثاق بارما بشأن حقوق الوليد قائمة مفصلة بالحقوق 
المتعلقة بتعزيز وحماية صحة المواليد. وفي عام 2016 نشرت الرابطة العالمية للصحة العقلية لألطفال 

المعيار 5: تحظى حقوق المواليد باالحترام، والحماية، واإلعمال، 
دون تمييز، مع الحفاظ على كرامتهم على الدوام وفي كل 

السياقات خالل الرعاية والنقل والمتابعة.

بيان الجودة 5-1: يتمتع كل المواليد بالقدرة على الوصول المنصف إلى خدمات الرعاية 
الصحية، دون أي تمييز.

بيان الجودة 5-2: ُيلفت انتباه رعاة كل المواليد إلى حقوق الوليد المتعلقة بالصحة والرعاية 
دون بالمعلومات الالزمة عن ذلك. الصحية ويزوَّ

احترام، وحماية، وإعمال 
حقوق المواليد والحفاظ 

على كرامتهم

المعيار 5

٩٧
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ورقة موقف عن حقوق األطفال )من الوالدة وحتى ثالث سنوات( عرضت حقوق األطفال األساسية وكذلك 
السياسة الصحية االجتماعية والصحية التي ينبغي أن تستند إلى المبادئ األساسية. ويحدد ميثاق رعاية 
األمومة الكريمة لعام 2019 حقوق األمهات والمواليد على حد سواء. وتقر هذه الوثائق بأن المواليد ليسوا 
 مجرد متلقين للرعاية بل إنهم بشر ذوو حقوق أساسية، وفقًا لنصوص القانون الدولي للحقوق اإلنسانية، وهو 
ما يشمل الحق في الحياة، والبقاء، والصحة، والنماء، والحق في الحصول على هوية قانونية منذ الوالدة، 
والحق في الحماية من األذى والعنف واإلهمال، والحق في الرعاية، والمحبة، والبيئة المحتضنة. وغالبًا ما ال 
ينظر إلى األطفال كأفراد لهم الحق في الحصول على الرعاية. وينبغي منع كل أشكال التمييز ضد المواليد، 

بما في ذلك التحيز بسبب نوع الجنس، أو األقلية، أو اإلعاقة، أو عدوى فيروس العوز المناعي البشري.

تدابير الجودة لبيان الجودة 1-5  

الُمدخل

يعتمد المرفق الصحي وينفذ سياسة لضمان الرعاية الصحية المجانية أو ذات التكلفة المعقولة 	 
لكل المواليد، بموجب التشريعات أو اللوائح الوطنية ووفقًا لتعريفها.

يعتمد المرفق الصحي وينفذ سياسة تكفل عدم تعرض المواليد أو رعاتهم ألي تمييز مهما كان 	 
عند توفير الرعاية، وهو ما يشمل األطفال الفقراء، والضعفاء، والمعوقين.

غير 	  الممارسات  بشأن  دورية  تجديدية  ولجلسات  للتدريب  الصحي  المرفق  موظفو  يخضع 
التمييزية، والتي تروج اإلنصاف والكفاءة الثقافية.

العملية أو الناتج

نسبة موظفي المرفق الصحي الذين خضعوا للتدريب ولجلسات تدريبية بشأن ممارسات عدم 	 
التمييز، والتي تروج اإلنصاف والكفاءة الثقافية.

الحصيلة

نسبة رعاة المواليد الذين أبلغوا عن أي شكل من أشكال التمييز أو رفض تقديم الرعاية بسبب 	 
وضعهم الديني، أو الجنساني، أو اللغوي، أو غير ذلك من أوضاع.

الضعيفة 	  الشرائح  أو  المهاجرين،  أو  األقليات،  إلى مجموعات  المنتمين  المواليد  نسبة رعاة 
األخرى الذين كانوا راضين عن الخدمات المقدمة.

نسبة رعاة المواليد الذين تلقوا الرعاية في المرفق الصحي وحظوا في التماسهم للخدمات المالية 	 
بمساعدة التأمين الصحي أو بتغطيته.
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تدابير الجودة لبيان الجودة 2-5  

الُمدخل  

ثًا عن حقوق المواليد، بما يتسق مع اتفاقية األمم المتحدة 	  يمتلك المرفق الصحي ميثاقًا محدَّ
لحقوق الطفل، ومع القوانين الوطنية بشأن حقوق الطفل وحقوق اإلنسان األخرى عند االقتضاء.

يعرض المرفق الصحي بشكل واضح ويتيح معلومات عن الميثاق في نشرات وملصقات في 	 
كل المناطق التي يتلقى فيها المواليد الرعاية )الوحدة الوليدية، واألجنحة، وغرف االنتظار(.

يروج المرفق الصحي مناسبات إذكاء الوعي بحقوق المواليد، مثل االحتفال بيوم الخداج العالمي 	 
واليوم الدولي للطفل، وترويج ميثاق رعاية األمومة الكريمة.

ُتدمج المبادئ والمعايير الواردة في ميثاق حقوق المواليد المعتمد في المرفق الصحي ضمن 	 
النظام للنهوض بجودة الرعاية في المرفق الصحي.

يمتلك المرفق الصحي فريقًا أو مسؤول اتصال لإلشراف على االلتزام بميثاق حقوق الطفل 	 
في المرفق الصحي.

العملية أو الناتج

نسبة الموظفين في المرفق الصحي القائمين على رعاية المواليد الذين يفهمون ميثاق حقوق 	 
المواليد وتطبيقه عند الممارسة.

نسبة الرعاة الذين ُأخبروا عند اإلدخال، وباللغة المحلية المناسبة، عن ميثاق حقوق الطفل من 	 
حيث صلته بحق الحصول على الرعاية.

الحصيلة

نسبة الوالدين أو الرعاة الذين يرون أنهم تلقوا معلومات كافية عن حقوق وليدهم، بما في ذلك 	 
الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية.

المراجع لبياني الجودة 5-1 و2-5

	  Declaration of Barcelona on the Rights of Mother and Newborn. In: Carrera
 JM. Cabero L. de Gruyter W. editors. Proceedings of the 5th World Congress
of Perinatal Medicine; 2001 )https://escrh.eu/wp-content/uploads/2018/02/
declarationofbarcelonaontherightsofmotherandnewborn-1.pdf. accessed 28 July 2020(.

	  Bevilacqua G. Corradi M. Donzelli GP. Fanos V. Gianotti D. Magnani C. et al. The Parma
Charter of the Rights of the Newborn. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24)1(:171.

	  Partnership for Maternal Newborn and Child Health. United Nations Population Fund.
 World Health Organization. Abu Dhabi Declaration: for every woman every child
everywhere. New York City )NY(: United Nations; 2015.

	  Bevilacqua G. Corradi M. Donzelli GP. Fanos V. Gianotti D. Orzalesi M. et al. The Parma
Charter of the Rights of the Newborn. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010;24)1(:171.

	  WAIMH position paper on the rights of infants. Tampere: World Association for Infant
Mental Health; 2016.

	  Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards. Three Guiding
 Principles and Ten Steps to protect. promote and support breastfeeding. Core document

https://escrh.eu/wp-content/uploads/2018/02/declarationofbarcelonaontherightsofmotherandnewborn-1.pdf
https://escrh.eu/wp-content/uploads/2018/02/declarationofbarcelonaontherightsofmotherandnewborn-1.pdf


100101

 with recommended standards and criteria )Based on BFHI Revised. Updated and
Expanded for Integrated Care. Section 1(.

	  Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards. Educational
material for decision-makers and staff.

	  Sacks E. Kinney MV. Respectful maternal and newborn care: building a common
agenda. Reprod Health. 2015;12:46.

	  Sacks E. Defining disrespect and abuse of newborns: a review of the evidence and an
expanded typology of respectful maternity care. Reprod Health. 2017;14:66.

	  Respectful maternity care charter. Universal rights of mothers and newborns. Washington
DC: Global Respectful Maternity Care Council; 2019 )https://www.whiteribbonalliance.
org/respectful-maternity-care-charter/. accessed 28 July 2020(.

  

األساس المنطقي لبياني الجودة 5-3 و5-4: يتوافر القليل من الدراسات فحسب بشأن احتقار المواليد 
وإساءة معاملتهم، ولكن الموضوعات المتكررة شملت الفشل في تلبية المعايير المهنية للرعاية، والفصل غير 
الضروري بين مانح الرعاية والوليد، واالفتقار إلى الموافقة على المعالجة، وانعدام المعالجة، بما في ذلك عدم 
بذل أي جهد لإلنعاش وقلة عدد مقدمي الرعاية، واالفتقار إلى المعدات، والظروف غير الصحية، والخروج 
المبكر. وجرى اإلبالغ عن الوصم والتمييز ضد المواليد الصغار والمرضى من الخدَّج واإلناث، والتهديد 
بعدم تقديم الرعاية لألطفال الذين ولدوا في المنزل. كما ُأبلغ عن عدم التماس الموافقة وتقديم رعاية وإحاالت 

غير مرخص بها واالحتجاز بسبب عدم تسديد فواتير المرافق الصحية.

أو  الوالدين  ولذلك فإنهم بحاجة إىل منارصين، مثل  التعب�ي عن احتياجاتهم أو تجاربهم لفظياً  وال يمكن للمواليد 
نات عىل  ة أمر يستحق الشجب، كما أن هناك بيِّ الرعاة، لتوف�ي الموافقة عىل االإجراءات الطبية. وإساءة المعاملة المبا�ش
همال، وتركهم دون صحبة، وعدم تلقي رعاية لطيفة، أو حنونة، أو  أن المواليد يعانون من الرعاية االإحتقارية مثل االإ
ي بيئة دافئة وجافة، مع 

مة، واالآمنة، واللطيفة للمواليد �ف شمولية. وينبغي أن تكون هناك آليات لضمان المناولة المح�ت
ي الغالب القليل من االهتمام 

از. وهناك �ف ع الفوري للحفاظات الملوثة، والتنظيف من البول وال�ب ف مالبس مناسبة، وال�ف
ف االألم، وبمسائل التعرض للضوضاء أو الضوء أو إبقاء الطفل دافئاً ومغطى خالل االإجراءات. كما يجب معاملة  بتسك�ي

عراب عن حزنهم عىل نحو مناسب ثقافياً. ام والسماح لرعاتهم باالإ الملصاء باح�ت

بيان الجودة 5-3: ُيعامل كل المواليد ورعاتهم باحترام وكرامة، وُيحترم حقهم في الخصوصية 
والسرية.

بيان الجودة 5-4: ُيحمى كل المواليد من العنف البدني أو النفسي، واإلصابة، واإلساءة، 
واإلهمال، أو أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة.
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تدابير الجودة لبيان الجودة 3-5  

الُمدخل    

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
وآليات لضمان السرية الخطية والشفوية.

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
لضمان احترام وفيات المواليد والملصاء وأسرهم.

يمتلك المرفق الصحي مرافق يمكن فيها فحص المواليد في ظل الخصوصية البصرية والسمعية 	 
على حد سواء عند االقتضاء.

يخضع موظفو المرفق الصحي للتدريب على توفير الرعاية مع االحترام للكرامة والحفاظ على 	 
السرية أثناء رعاية المواليد، ولتدريب تجديدي مرة واحدة على األقل.

يخضع موظفو الرعاية الصحية القائمون على رعاية المواليد الصغار والمرضى للتدريب أثناء 	 
العمل ولجلسات تجديدية منتظمة بشأن الرعاية والمناولة المحترمة للمواليد األحياء والملصاء 

وللوفيات الوليدية بطريقة محترمة، مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج

نسبة مقدمي الرعاية الصحية في المرفق الصحي الذين خضعوا للتدريب أو تلقوا التوجيه في 	 
احترام وحماية كرامة المواليد ورعاتهم.

الحصيلة

نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي الذين رأوا أنهم ومواليدهم قد عوملوا 	 
بتعاطف واحترام وأن كرامتهم كانت مصونة.

نسبة رعاة المواليد المتوفين والملصاء الذين أبلغوا أنهم ومواليدهم قد عوملوا باحترام وكرامة 	 
وأن خياراتهم بشأن التعبير عن الحزن أو إحياء ذكرى طفلهم قد احُترمت.

تدابير الجودة لبيان الجودة 4-5  

الُمدخل    

ثة تمتثل وتتسق 	  يمتلك المرفق الصحي آليات واضحة، وإجراءات، وبروتوكوالت وطنية محدَّ
مع اتفاقية حقوق الطفل والقوانين المحلية لحماية الطفل.

ثة، وآليات لضمان المناولة المحترمة، 	  يمتلك المرفق الصحي سياسات ومبادئ توجيهية محدَّ
واآلمنة، واللطيفة للمواليد في بيئة دافئة وجافة، مع المالبس المناسبة، والنزع الفوري للحفاظات 

الملوثة، ومراعاة ممارسات النظافة الشخصية المالئمة.
يمتلك المرفق الصحي آليات مساءلة خطية في حال إساءة معاملة المواليد الصغار والمرضى.	 
يخضع موظفو المرفق الصحي للتدريب والتوجيه بشأن كشف، وتقدير، وتوفير الرعاية والدعم 	 

لضحايا أي شكل من أشكال إساءة المعاملة وعن إجراءات حماية الطفل.
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العملية أو الناتج

عدد حاالت إساءة المعاملة المحتملة في المرفق الصحي خالل األشهر االثني عشر المنصرمة.	 
الحماية، 	  على  المدربين  الصحي  المرفق  في  المواليد  القائمين على رعاية  الموظفين  نسبة 

والرعاية، والدعم في حاالت إساءة معاملة المواليد.

الحصيلة

نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى الذين أبلغوا عن إساءة معاملة بدنية أو لفظية لمواليدهم 	 
في المرفق الصحي.

المراجع لبياني الجودة 5-3 و4-5 

الوقاية من ظواهر عدم االحترام وسوء المعاملة أثناء الوالدة المستندة إلى المرافق. جنيف: 	 
منظمة الصحة العالمية؛ 2014 )باإلنكليزية(.

	  Respectful maternity care charter. Universal rights of mothers and newborns. Washington
DC: Global Respectful Maternity Care Council; 2019 )https://www.whiteribbonalliance.
org/respectful-maternity-care-charter/. accessed 28 July 2020(.

	  Respectful maternity care charter 2011: the universal rights of childbearing women.
Washington DC: Global Respectful Maternity Care Council; 2011.

	  Windau-Melmer T. A guide for advocating for respectful maternity care. Washington
DC: Futures Group; 2013.

حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية في المرافق التي تقدم الخدمات النفاسية والوليدية؛ 	 
 المبادرة المعدلة للمستشفيات الصديقة للرضع: المبادئ التوجيهية للتنفيذ. جنيف: منظمة الصحة 

العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.
	  Bohren MA. Vogel JP. Hunter EC. Lutsiv O. Makh SK. Souza JP. et al. The mistreatment

 of women during childbirth in health facilities globally: a mixed-methods systematic
review. PloS Med. 2015;12)6(:e1001847.

	  Sacks M. Kinney MV. Respectful maternal and newborn care: building a common
agenda. Reprod Health. 2015;12:46.

	  Sacks E. Defining disrespect and abuse of newborns: a review of the evidence and an
expanded typology of respectful maternity care. Reprod Health. 2017;14:66.

	  National Health Service. Department of Health. Toolkit for high quality neonatal services.
London: Department of Health; 2009.
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األساس المنطقي: تنص المادة 7)1( من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل على أنه: “يسجل الطفل بعد والدته 
فورًا ويكون له الحق منذ والدته في اسم والحق في اكتساب جنسية”. ورغم أن الحق في اسم وجنسية هو حق 
راسخ فإن الكثير من الوالدات ما تزال غير مسجلة. وقد ال يفهم رعاة المواليد أو يدركون منافع تسجيل الوالدة 
لهم ولوليدهم، مثل الحصول على خدمات الصحة والتعليم أو اكتساب وثائق الهوية. ويوفر تحديد هوية كل وليد 
باالسم والعمر على بطاقة مربوطة به حينما يكون في المرفق الصحي األمن. ولتسجيل الوالدة تطبيقات قانونية 
وعملية في المستقبل، بما في ذلك الحصول على التغطية الصحية الشاملة، والتعليم، والحماية االجتماعية. وقد 
تنتاب الرعاة هواجس بشأن التكاليف أو من أن التسجيل قد يحدد هويتهم بشكل سلبي، فرديًا أو ثقافيًا أو إثنيًا، 

وقد يحتاجون إلى الدعم لضمان تسجيل والدة وليدهم.

تدابير الجودة  

الُمدخل

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
بشأن تسجيل الوالدة وفقًا للمبادئ التوجيهية الدولية.

الوطني 	  النظام  الوليد في  لتسجيل والدة  المواليد  لرعاة  العملي  الدعم  الصحي  المرفق  يوفر 
لسجالت األحوال المدنية ضمن الفترة المحددة.

يكفل المرفق الصحي منح المواليد هوية فريدة مع تفاصيل كاملة عن الوالدة.	 
يخضع موظفو المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب أثناء العمل ولجلسات 	 

تجديدية منتظمة على تسجيل الوالدة ومنح الهوية مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج

نسبة رعاة المواليد الذين تلقوا معلومات عن أهمية تسجيل الوالدة، والحصول على شهادة ميالد، 	 
والتسجيل في سجالت األحوال المدنية للحصول على شهادة ميالد.

نسبة المواليد في المرفق الصحي الذين يملكون هوية فريدة.	 

الحصيلة

نسبة كل الوالدات في المرفق الصحي التي ُسجلت على النحو المناسب في النظام الوطني 	 
لسجالت األحوال المدنية.

المراجع

	  Every child’s birth right: inequities and trends in birth registration. New York City )NY(:
United Nations Children’s Fund; 2013.

	  Respectful maternity care charter. Universal rights of mothers and newborns. Washington
DC: Global Respectful Maternity Care Council; 2019 )https://www.whiteribbonalliance.
org/respectful-maternity-care-charter/. accessed 28 July 2020(

بيان الجودة 5-5 جديد: كل المواليد ُتسجل والدتهم ويمتلكون هوية.

https://www.whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-charter
https://www.whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-care-charter
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األساس المنطقي: ال تصدر شهادات الوفاة عالميًا لمعظم وفيات المواليد وكل حاالت اإلمالص تقريبًا، وليس 
هناك سوى معلومات قليلة عن األسباب والعوامل السياقية التي أسهمت في تلك الوفيات. وينبغي تشجيع الرعاة 
على تسجيل وفيات المواليد والملصاء، حيث أن ذلك سيساعدهم في مرحلة تفجعهم. وإحصاء عدد حاالت 
اإلمالص ووفيات المواليد، وجمع المعلومات عن أين وقعت الوفيات ولماذا وعن األسباب المساهمة والعوامل 
القابلة للوقاية سيساعد موظفي المرفق الصحي، ومدراء البرامج، والمسؤولين اإلداريين، وصنَّاع السياسات، على 

الحيلولة دون حدوث الوفيات المقبلة والنهوض بجودة الرعاية المقدمة من خالل النظام الصحي.

تدابير الجودة  

الُمدخل  

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
لتسجيل وفيات المواليد وحاالت اإلمالص.

يوفر المرفق الصحي دعمًا عمليًا وماليًا لرعاة المواليد لتسجيل وفيات المواليد، بما في ذلك 	 
حاالت اإلمالص، في النظام الوطني لسجالت األحوال المدنية.

الصغار 	  المواليد  القائمون على رعاية  الصحي  المرفق  في  الصحية  الرعاية  يخضع موظفو 
والمرضى للتدريب أثناء العمل ولجلسات تجديدية منتظمة بشأن تسجيل الوفيات مرة واحدة 

على األقل كل 12 شهرًا.

العملية أو الناتج

الوفاة، 	  تسجيل  أهمية  عن  معلومات  تلقوا  الذين  الملصاء  أو  المتوفين  المواليد  رعاة  نسبة 
والحصول على شهادة وفاة، والتسجيل لدى سجالت األحوال المدنية للحصول على شهادة وفاة.

الحصيلة

نسبة كل الوفيات التي حدثت في المرفق الصحي التي ُسجلت بالشكل المناسب في النظام 	 
الوطني لسجالت األحوال المدنية.

نسبة حاالت اإلمالص في المرفق الصحي التي جرى تسجيل الوفاة بشأنها.	 

المراجع

أخذ كل طفل في الحسبان: مراجعة واستعراض حاالت اإلمالص ووفيات  المواليد. جنيف: 	 
منظمة الصحة العالمية؛ 2016 )باإلنكليزية(.

	  Respectful maternity care charter. Universal rights of mothers and newborns. Washington
DC: Global Respectful Maternity Care Council; 2019 )https://www.whiteribbonalliance.
org/respectful-maternity-care-charter/. accessed 28 July 2020(.

بيان الجودة 5-6 جديد: ُتسجل حاالت وفاة كل المواليد وكل حاالت اإلمالص.

١٠٥
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األساس المنطقي لبياني الجودة 6-1 و6-2: ينبغي عدم الفصل بين األمهات والمواليد، حيث إن منافع 
عدم الفصل تشمل الحد من العدوى، وتحسين االرتباط، وترويج الرضاعة الطبيعية والسالمة. وتعزز المساكنة 
ج الذين يفصلون  من الرضاعة الطبيعية لألطفال الخدَّج وتثبيتهم ومن تمكين الوالدين. ويتلقى األطفال الخدَّ
بشكل شائع عن أمهاتهم لفترة طويلة الرضاعة الطبيعية الحصرية في مرحلة متأخرة من العمر التالي للوالدة 
وللطور الالحق للحيض. وتيسر أجنحة المواليد ذات الرعاية المتكاملة لألم، والتي ُتستقبل فيها األمهات 
مع أطفالهن منذ الوالدة، اإلرساء المبكر للرضاعة الطبيعية الحصرية. وقد أدت عمليات إعادة بناء وحدات 
الرعاية المركزة للمواليد المجهزة بغرف أسرية مستقلة من معدالت الرضاعة الطبيعية عند الخروج وبعد ثالثة 
أشهر من الخروج. وينبغي مساندة رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر على امتداد مسار الرعاية نظرًا 

لمنافعها المتعددة.

المعيار 6: يتلقى كل المواليد الصغار والمرضى رعاية ومتابعة 
داعمة نمائية مركزة على األسرة، وتتلقى أسرهم دعمًا عاطفيًا 

ونفسيًا يدرك احتياجاتها ويعزز قدراتها.

بيان الجودة 6-1: يبقى كل المواليد الصغار والمرضى مع رعاتهم، بالحد األدنى من التفريق، 
ويحظى دور الرعاة باإلقرار والدعم على الدوام خالل الرعاية، بما في ذلك خالل المساكنة أثناء 

اإلقامة في المستشفى.

ج أو ذوي الوزن المنخفض عند الوالدة  بيان الجودة 6-2 جديد: يتلقى كل المواليد من الخدَّ
رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر في أقرب فرصة بعد الوالدة، وُيقدم الدعم للوالدين في توفير 

هذا النوع من الرعاية.

 دعم عاطفي، 
ونفسي، ونمائي

المعيار 6

١٠٥
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وبرهنت العديد من التجارب المعشاة والمنضبطة بالشواهد لحزم أو نماذج مختلفة للتدخالت المركزة على 
األسرة من أجل رعاية المواليد في سياقات متباينة على ما يتحقق من منافع لألطفال، مثل اكتساب الوزن 
والتقدم النمائي العصبي، كما أن ذلك يقلل من إجهاد الوالدين وقلقهما ويزيد من كفاءة منح الرعاية. ويتطلب 
الرعاة الدعم في رعاية التنشئة في صيغة تحفيز ومساندة عاطفية، كما يحتاجون إلى الدعم لتوفير رعاية 

التنشئة المناسبة والوالدية المستجيبة.

تدابير الجودة لبياني الجودة 6-1 و2-6  

الُمدخل

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
للتقليل من فصل المواليد عن أمهاتهم ورعاتهم ولضمان قدرة الرعاة على النفاذ على مدى 24 

ساعة في اليوم دون انقطاع بسبب الجوالت، وتغيير المناوبات، وإجراءات الرعاية.
يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 

بشأن تقديم الرعاية المركزة على األسرة ورعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر.
يمتلك المرفق الصحي سياسة مساكنة تتيح للرعاة البقاء مع المواليد ويوفر أماكن إقامة بالقرب 	 

من الوليد.
يخضع الموظفون السريريون في المرفق الصحي القائمون على رعاية المواليد للتدريب ولجلسات 	 

تجديدية منتظمة بشأن تقديم الرعاية المركزة على األسرة ورعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر 
مرة واحدة على األقل.

العملية أو الناتج

نسبة الوالدين و/أو الرعاة الذين أتيحت لهم فرصة المساكنة مع وليدهم.	 
نسبة الرعاة الذين عانوا من انقطاع غير ضروري في الوصول إلى وليدهم في الساعات األربع 	 

والعشرين المنصرمة.
دوا بالمعلومات عن الرعاية المركزة على االسرة ورعاية األم لوليدها 	  نسبة رعاة المواليد الذين زوِّ

على طريقة الكنغر.

الحصيلة

نسبة المواليد الُمدخلين إلى المرفق الصحي الذين كان رعاتهم حاضرين أثناء القيام باإلجراءات 	 
الطبية على الوليد.

نسبة المواليد الُمدخلين إلى المرفق الصحي الذين ُسمح لرعاتهم بمساكنتهم.	 
نسبة المواليد الخدَّج أو ذوي الوزن المنخفض عند الوالدة الذين تلقوا رعاية األم لوليدها على 	 

طريقة الكنغر.
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المراجع لبياني الجودة 6-1 و2-6

الرعاية التعهدية لنماء الطفولة المبكرة: إطار لمساعدة األطفال على البقاء والترعرع لتحويل 	 
اإلمكانات الصحية والبشرية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.

	  Neo-BFHI: the Baby-friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Three guiding
 principles and ten steps to protect. promote and support breastfeeding. Core document
 with recommended standards and criteria. Morrisville )NC(: International Lactation
 Consultant Association; 2015 )http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi.
accessed 28 July 2020(.

	  Neo-BFHI: the Baby-friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Educational material for
 decision-makers and staff. Morrisville )NC(: International Lactation Consultant Association;
2015 )http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi. accessed 28 July 2020(.

	  Chalmers B. Family-centred perinatal care: improving pregnancy. birth and postpartum
care. Cambridge: Cambridge University Press; 2017.

	  Örtenstrand A. Westrup B. Broström EB. Sarman I. Åkerström S. Brune T. et al. The
 Stockholm neonatal family centered care study: effects on length of stay and infant
morbidity. Pediatrics. 2010;125)2(:e278–85.

	  O’Brien K. Robson K. Bracht M. Cruz M. Lui K. Alvaro R. et al. Effectiveness of
 family integrated care in neonatal intensive care units on infant and parent outcomes:
 a multicentre. multinational. cluster-randomised controlled trial. Lancet Child and
Adolescent Health. 2018;2)4(:245–254.

	 Bliss baby charter. London: Bliss; 2015 )https://www.bliss.org.uk/health-professionals/
bliss-baby-charter. accessed 28 July 2020(.

	  A framework for neonatal transitional care. London: British Association of Perinatal
Medicine; 2017

	  National Health Service. Department of Health. Toolkit for high quality neonatal services.
London: Department of Health; 2009.

	  Zaka N. Alexander EC. Manikam L. Norman ICF. Akhbari M. Moxon S. et al. Quality
improvement initiatives for hospitalised small and sick newborns in low- and middle-
income countries: a systematic review. Implement Sci. 2018;13)1(:20.

منظمة الصحة العالمية، اليونيسف. رعاية نماء األطفال: النهوض برعاية صغار األطفال. 	 
جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2012 )باإلنكليزية(.

نات األساسية لرعاية  األساس المنطقي: يندرج الدعم العاطفي، والنفسي االجتماعي، والنمائي في عداد المكوِّ
المواليد الصغار والمرضى. وُينظر إلى المواليد رسميًا على أنهم غير مدركين لبيئتهم وعاجزين عن المشاركة 
في التفاعل المفيد. وقد ثُبت بطالن هذا الزعم. ويوفر الدعم العاطفي، والنفسي االجتماعي، والنمائي بيئة 

لبقاء المواليد وازدهارهم.
وتشمل “رعاية التنشئة” الظروف الضرورية لصحة األطفال، وتغذيتهم، وأمنهم، وسالمتهم، وللرعاية المستجيبة، 
وفرص التعلم المبكر. وتبدأ رعاية التنشئة قبل الوالدة، وتبقي الوليد آمنًا، وصحيحًا، وذا تغذية جيدة، وتكفل 
تلبية احتياجاته وأن بمقدوره التفاعل مع مانحي الرعاية ومع اآلخرين. والمواليد هم فئة سريعة التأثر تنتفع 
أكثر من رعاية التنشئة، ألن سلوك واستجابة هذه الفئة هي في الغالب أقل قابلية للتوقع من الفئات األخرى. 

بيان الجودة 6-3 جديد: يتلقى كل المواليد الصغار والمرضى الرعاية الداعمة النمائية المناسبة، 
وتحظى أسرهم باالعتراف كشركاء في الرعاية.

http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi
http://www.ilca.org/main/learning/resources/neo-bfhi
https://www.bliss.org.uk/health-professionals/bliss-baby-charter
https://www.bliss.org.uk/health-professionals/bliss-baby-charter
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وعلى المهنيين الصحيين أن يخلقوا بيئة داعمة وأن يزودوا الرعاة بالمعلومات والنصائح بشأن رعاية المواليد 
الصغار والمرضى.

وخالل األثلوث الثالث من الحمل تكون الجملة العصبية الجنينية في حالة نماء نشط للغاية. وفي هذا الوقت 
بالذات يكون الطفل الخديج في وحدة رعاية المواليد، وهي بيئة مختلفة جدًا عن بيئة الرحم الحامي، حيث 
الحسي  النماء  المؤذية على  والتدخالت  العالية،  الصوت  الساطعة، ومستويات  التعرض لألضواء  سيؤثر 
العصبي للوليد، وهو ما يمكن أن يخلق تأثيرات ضائرة على الدماغ غير الناضج. وتقود التجارب الحسية 
إلى استجابات سلوكية لدى الوليد ويمكن أن تؤثر على التعبير الجيني، بما قد ُينشئ مخططات أولية للتكيف 

المقبل مع البيئة.
التدخالت  الثمانينات، من فئة عريضة من  ُأدخلت في منتصف  التي  النمائية”،  الداعمة  وتتألف “الرعاية 
المصممة لتقليل إجهاد بيئة الرعاية المركزة للمواليد. وقد اسُتخدمت استراتيجيات شتى لتعديل البيئة بغية تقليل 
اإلجهاد على الوليد، بما في ذلك ضبط الُمنبهات الخارجية )دهليزية، سمعية، بصرية، لمسية(، وتجميع أنشطة 
الرعاية التمريضية، والمناولة الُدنيا، واالستيضاع المتعمد )التعشيش، االنكباب، التقميط( وحماية النوم. وهناك 
برامج مثل برنامج التقدير والرعاية النمائية التفريدية للمواليد تضم هذه االستراتيجيات وفقًا لالحتياجات. وقد 
جرى اقتراح عدة نماذج للرعاية الداعمة النمائية، مع جعل الوليد محور بيئة شفائية محاطًا بعناصر تحمي 
الجلد، وتنهض إلى المستوى األمثل بالتغذية، والشراكة مع األسر، واالستيضاع، والمناولة، وتحرس النوم، 
وتخفف اإلجهاد واأللم. ويشّكل تالمس البشرة مع األم أو األب ورعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، 
المرتكز لهذه النماذج، مع بيِّنات قوية على المنافع للوليد. وأظهرت العديد من الدراسات للبرامج المحتوية 
على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الرعاية النمائية حصائل إيجابية للصحة والنماء العصبي. على أن 
االستعراضات المنهجية في أعوام 2006، و2013، و2018 لم توفر دعمًا قويًا لبرامج الرعاية النمائية، 

وهو ما يرجع في الغالب إلى قيود تلك الدراسات.
وتمارس ممرضات وحدات الرعاية المركزة للمواليد في البلدان المرتفعة الدخل عمومًا المناولة الُدنيا وتجميع 
م الرعاية االحتكاك بالوالدين،  التدخالت عند اإلمكان )الرعاية التجميعية(، حسبما يتقبل الطفل. وينبغي أن تعظِّ
والسيما األم، لتشجيع االرتباط ودعم إدرار اللبن والرضاعة الطبيعية. كما يتعين أن تتضمن االستيضاع 

الصحيح للوليد لحماية الجلد، وحراسة النوم، وتخفيف اإلجهاد واأللم.

تدابير الجودة  

الُمدخل  

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية، 	 
الداعمة  بالرعاية  والمرضى  الصغار  المواليد  بتزويد  والرعاة  الموظفين  قيام  لضمان  وآليات 

النمائية.
يمتلك المرفق الصحي آلية للجمع المنتظم للمعلومات عن تجارب الرعاية ومقدمي الرعاية 	 

بشأن الرعاية الداعمة النمائية.
للتدريب 	  والمرضى  الصغار  المواليد  القائمون على رعاية  الصحي  المرفق  موظفو  يخضع 

ولجلسات تجديدية منتظمة بشأن الرعاية الداعمة النمائية للمواليد مرة واحدة على األقل.
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العملية أو الناتج

نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي الذين تتوافر بشأنهم معلومات عن الرعاية 	 
الداعمة النمائية المتلقاة كجزء من توثيق رعايتهم العامة.

نسبة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي الذين أبلغ رعاتهم عن مشاركتهم في 	 
رعاية مواليدهم.

نسبة المواليد الصغار والمرضى الذين تلقوا الرعاية الداعمة النمائية المناسبة خالل إقامتهم 	 
في المرفق الصحي.

الحصيلة

نسبة المواليد الصغار والمرضى الذين تمتعوا بوضع نمائي سليم أثناء إقامتهم في المستشفى 	 
قبل الخروج.
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األساس المنطقي: يتسم الدعم العاطفي لرعاة المواليد الصغار والمرضى بأهمية خاصة بسبب تضافر البيئة 
الطبية المجهدة للغاية وحاجتهم إلى االضالع بالمسؤولية عن الوليد في المستقبل. ويمكن للرعاية المركزة 
على األسرة المقدمة بالشكل السليم أن تجسر هذه الفجوة، عبر المسؤولية الوالدية المتدرجة، تحت اإلشراف 
في البداية، ومن خالل تطوير الشراكات مع الرعاة وتمكينهم ليصبحوا أكثر استقاللية. وينبغي أن يرتب 
دعم الرعاة بما يتيح توفير مساندة عملية، ونفسية، وعاطفية، وإشراك الرعاة في التخطيط وتوفير الرعاية 

لمواليدهم أثناء اإلدخال إلى المرفق الصحي وفي التخطيط للخروج.

تدابير الجودة  

الُمدخل   

يمتلك المرفق الصحي ميثاقًا للمرضى يوثق مسؤوليات المرفق إزاء األسر ويشمل الشراكات 	 
مع الرعاة.

يمتلك المرفق الصحي نهجًا منظمًا لدعم رعاة المواليد يشمل دعمًا عمليًا ونفسيًا وعاطفيًا.	 
يمتلك المرفق الصحي آليات لدعم حاجات الرعاية الصحية للرعاة بما في ذلك الزيارات لخدمات 	 

الصحة النفسية والرعاية بعد الوالدة لألمهات.
يمتلك المرفق الصحي آليات للدعم المالي لتوفير الرعاية اإلضافية وتلبية االحتياجات العملية 	 

للرعاة خالل إقامة مواليدهم في المرفق الصحي.

العملية أو الناتج

نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي الذين شاركوا في تخطيط رعاية 	 
مواليدهم خالل اإلدخال إلى المرفق الصحي.

الحصيلة

نسبة رعاة المواليد الصغار والمرضى الذين ُيبلغون أن احتياجاتهم االقتصادية االجتماعية، 	 
والعاطفية، والثقافية، والصحية العقلية كانت موضع االحترام والدعم.

المراجع

	  O’Brien K. Robson K. Bracht M. Cruz M. Lui K. Alvaro R. et al. Effectiveness of
 family integrated care in neonatal intensive care units on infant and parent outcomes:
 a multicentre. multinational. cluster-randomised controlled trial. Lancet Child and
Adolescemt Health. 2018;2)4(:245–254.

المبادئ التوجيهية بشأن التغذية المثلى لألطفال ذوي الوزن المنخفض عند الوالدة في البلدان 	 
المنخفضة والمتوسطة الدخل. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2011 )باإلنكليزية(.

بيان الجودة 6-4 جديد: تتلقى كل األسر الرعاية في بيئة تحظى فيها احتياجاتها االقتصادية 
االجتماعية، والعاطفية، والثقافية باالحترام والدعم.
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التي تقدم الخدمات 	  التنفيذ: حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية في المرافق  إرشادات 
النفاسية والوليدية؛ المبادرة المعدلة للمستشفيات الصديقة للرضع: المبادئ التوجيهية للتنفيذ. 

جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.
	  Developmental follow-up of children and young people born preterm. Clinical guideline.

London: National Institute for Health Care and Excellence; 2017.
	  Developmental follow-up of children and young people born preterm. Quality standard.

London: National Institute for Health Care and Excellence; 2018.

األساس المنطقي: تكفل المتابعة النمائية في البلدان المرتفعة الدخل، باالعتماد على أفرقة منسقة متعددة 
االختصاصات تتألف من عاملين صحيين مساعدين يوفرون العالج الفيزيائي، والعالج الُنطقي والوظيفي، 
والتحري عن التشوهات البصرية والسمعية، النهوض بحصائل المواليد الصغار والمرضى. وقد يعاني المواليد 
الخدَّج من ذوي التشوهات الخلقية أو تاريخ في حاالت عدوى المولود أو االعتالل الدماغي من إعاقة جسيمة. 
واعتالل الشبكية الخداجي هو خطر يرتبط بإعطاء تركيزات عالية من األكسجين التكميلي للمواليد الخدَّج، 
ومن المفيد إجراء استعراض نمائي، مع تقديرات للبصر والسمع ورصد الصحة العامة، والنمو، وفقر الدم 

بعد الخروج خالل زيارات المتابعة.
وقد يعرقل اإلجهاد العاطفي في وحدة رعاية المواليد من ارتباط الطفل والوالدين ويوهن من ثقة الوالدين بالنفس 
في رعاية وليدهما. ويتطلب الوالدان أو رعاة المواليد الصغار والمرضى فحصًا للصحة النفسية قبل الخروج 
لتحديد أولئك المعرضين لخطر شديد من اإلصابة بمصاعب عاطفية ونفسية وربطهم بالخدمات المناسبة. 
وتواجه األمهات خطر القلق واالكتئاب، وهو ما يمكن أن يخلِّف عواقب سلبية طويلة األجل على الطفل 

وعلى نمائه السلوكي والمعرفي.

تدابير الجودة  

الُمدخل   

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
لتوفير المتابعة النمائية المناسبة المنسقة والمتعددة االختصاصات.

يمتلك المرفق الصحي نموذج رعاية للمتابعة اإلنمائية يشمل فريقًا منسقًا متعدد االختصاصات 	 
بمشاركة الرعاة.

يمتلك المرفق الصحي موظفين من ذوي الكفاءات المناسبة لتوفير متابعة نمائية منسقة متعددة 	 
االختصاصات.

يمتلك المرفق الصحي مساحات، وإمدادات، ومعدات كافية لتوفير متابعة نمائية منسقة متعددة 	 
االختصاصات.

بيان الجودة 6-5 جديد: يتلقى كل المواليد الصغار والمرضى المتابعة النمائية المنسقة المناسبة 
مع الحد األدنى من التعطيل للحياة واألنشطة الروتينية األسرية.
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العملية أو الناتج

نسبة المواليد الصغار والمرضى ممن تم خروجهم وخضعوا الختبار السمع قبل الخروج.	 
نسبة المواليد الصغار والمرضى ممن تم خروجهم وخضعوا الختبار البصر قبل الخروج.	 
نسبة أعضاء الفريق المتعدد االختصاصات القائمين على رعاية المواليد الذين خضعوا للتدريب 	 

ولجلسات تجديدية منتظمة في المتابعة النمائية مرة واحدة على األقل.
نسبة المواليد الصغار والمرضى ممن تم خروجهم الذين يعودون إلجراء المتابعة النمائية المقررة.	 

الحصيلة

نسبة المواليد الصغار والمرضى ممن تم خروجهم الذين يعانون من تأخر لغوي، أو حركي، 	 
أو معرفي عند عمر 12 شهرًا.

المراجع

	  Spittle A. Orton J. Anderson PJ. Boyd R. Doyle LW. Early developmental intervention
 programmes provided post hospital discharge to prevent motor and cognitive impairment
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المعيار 7: يتوافر لكل وليد صغير ومريض باستمرار موظفون 
أكفاء، ومتحمسون، ومتعاطفون، ومتعددو االختصاصات لتوفير 

الرعاية الروتينية، وإدارة المضاعفات، وتوفير الدعم النمائي 
والنفسي على امتداد مسار الرعاية.

بيان الجودة 7-1: يتمتع كل المواليد الصغار والمرضى بالقدرة على الوصول إلى قوى عاملة 
متعددة االختصاصات تشمل المهنيين الصحيين، والموظفين الصحيين المساعدين والداعمين، على 

الدوام وفقًا للمستويات المعيارية للرعاية.

األساس المنطقي: جرى الربط بين بقاء األطفال الخدَّج على قيد الحياة في المرافق بعدد ممرضات المواليد 
المؤهالت العامالت في كل نوبة. ويحتاج المواليد الشديدو الخداجة أو المرضى جدًا إلى نسب أعلى من 
الموظفين مقابل المرضى بالمقارنة مع األطفال المرضى اآلخرين. وليس هناك من معايير دولية لنسب 
الموظفين. وفي المملكة لمتحدة يوصى بنسبة 1:1 بين الممرضات والمرضى في وحدات رعاية المواليد، 
وبنسبة 2:1 في وحدات الرعاية الموسعة، وبنسبة 4:1 في وحدات الرعاية الخاصة. أما الهند فتوصي بنسبة 
3:1 أو 4:1 للرعاية الخاصة، وتوصي جنوب أفريقيا بنسبة 1:1 أو 1:2 للرعاية المركزة، و2:1 أو 3:1 
للرعاية الموسعة، و6:1 للوحدات المعتادة للمرضى الداخليين أو وحدات رعاية األم لوليدها على طريقة 
الكنغر. وللمواليد الصغار والمرضى العديد من االحتياجات؛ فكلهم يتطلب رعاية نمائية خالل اإلدخال وعند 

الخروج وقد يحتاج بعضهم إلى الوصول إلى خبراء طبيين أو خبراء صحيين مساعدين، رهنًا بمشكالتهم.

موارد بشرية كفوءة، 
ومتحمسة، ومتعاطفة، 
ومتعددة االختصاصات

المعيار 7

١١٧
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تدابير الجودة  

الُمدخل   

يمتلك المرفق الصحي توجيهًا إداريًا بشأن المستوى المعياري للرعاية التي يقدمها والموظفين 	 
المطلوبين لتحقيق هذا المعيار، بما في ذلك معايير التوظيف، واألعداد، واألنواع، والكفاءات 
)توصيف الوظيفة( لكل موظف، على أن يخضع هذا التوجيه لالستعراض بانتظام وفقًا لعبء 

العمل.
يمتلك المرفق الصحي أعدادًا كافية من مهنيي رعاية المواليد الكفوئين والمجازين والمتحمسين 	 

والخاضعين للتنظيم من المتمتعين بمهارات مناسبة والعاملين في أفرقة متعددة االختصاصات.
يمتلك المرفق الصحي توجيهًا إداريًا يكفل التناوب األدنى للممرضات ذوات المهارات الوليدية.	 
يمتلك المرفق الصحي إجراءات تشغيلية موحدة لضمان الترخيص للممرضات ذوات المهارات 	 

الوليدية بتوفير التدخالت بما في ذلك الشروع في اإلنعاش وإعطاء األكسجين والمضادات 
الحيوية.

يمتلك المرفق الصحي إجراءات تشغيلية موحدة لتناوب وتقاسم المهام األساسية، بما في ذلك 	 
معدات التنظيف، وتجديد المخزون، وتغذية الوليد، بما يكفل الرعاية اآلمنة للمواليد الصغار 

والمرضى.

العملية أو الناتج

نسبة المهنيين الصحيين القائمين على رعاية المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي 	 
الذين تلقوا تدريبًا وليديًا أو تثقيفًا طبيًا أثناء العمل بشأن رعاية المواليد.

لرعاية 	  أخرى  مناطق  مع  مناوبتهن  الذين جرت  الوليدية  المهارات  ذوات  الممرضات  نسبة 
المرضى ضمن المرفق الصحي خالل األشهر االثني عشر المنصرمة.

نسبة الممرضات ذوات المهارات الوليدية اللواتي ُرخِّص لهن بتوفير التدخالت الوليدية، بما 	 
في ذلك الشروع في اإلنعاش وإعطاء األكسجين والمضادات الحيوية في غياب األطباء.

نسبة مهنيي الرعاية الصحية المؤهلين في المرفق الصحي العاملين في مناوبات فيما يتعلق 	 
بمعيار موثَّق.

الحصيلة

نسبة المواليد في المرفق الصحي الذين رعاهم مهنيون صحيون مدربون خصيصًا على رعاية 	 
المواليد.

نسبة رعاة المواليد الوافدين إلى المرفق الصحي الذين أبلغوا عن قدرة حسنة وفورية في الوصول 	 
إلى الموظفين الصحيين وموظفي الدعم المناسبين عند االقتضاء.

نسبة الموظفين المهنيين الصحيين وموظفي الدعم في المرفق الصحي الراضين عن حجم العمل 	 
الملقى على عاتقهم وعن أدوارهم ومسؤولياتهم في المرفق أو الوحدة التي ُعينوا للعمل فيها.

نسبة كل الموظفين الصحيين القائمين على رعاية المواليد في المرفق الصحي الذين تركوا 	 
المرفق أو الذين ُنقلوا منه خالل األشهر االثني عشر المنصرمة.
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األساس المنطقي لبياني الجودة 7-2 و7-3: ُيعد الفريق الوليدي المتعدد االختصاصات أمرًا أساسيًا لرعاية 
المواليد خالل اإلدخال وللمتابعة بعد الخروج في البلدان المرتفعة الدخل. وينبغي أن يتألف هذا الفريق من 
موظفين طبيين وتمريضيين بمهارات وليدية مخصوصة على أن يضم كذلك معالجين فيزيائيين، ومعالجين 
نطقيين، ومعالجين وظيفيين، وخبراء نفسيين، وخبراء تغذويين، ومستشارين بشأن إدرار اللبن، وصيدالنيين، 
وخبراء سمعيين، وعاملين اجتماعيين. وقد يحتاج المواليد ذوو التشوهات الخلقية أو الحاالت الجراحية األخرى 

إلى خدمات جراحية وليدية، وربما تتطلب بعض األسر الوصول إلى خدمات جينية.
وتتمتع المهارات التمريضية الوليدية بقيمة عالية، وينبغي أن تظل الممرضات المتمتعات بهذه المهارات في 
مناطق المرفق التي توفر الرعاية للمواليد الصغار والمرضى لضمان جودة الرعاية وتوفير التوجيه واإلشراف 
للموظفين األحدث عهدًا. ويجب أن يمتلك المهنيون الصحيون القائمون على رعاية المواليد الصغار والمرضى 
بالمهارات الضرورية للوقاية من العدوى ومكافحتها، ولإلنعاش األساسي، ورعاية األم لوليدها على طريقة 
الكنغر، وتوفير األدوية والتغذية اآلمنة والتفاعل اإليجابي مع المواليد، وأن يكون لهم موقف صائب للتواصل 

مع الرعاة.
ويمكن أن تتدهور أحوال المواليد الصغار والمرضى بسرعة؛ ولذلك ينبغي الترخيص للممرضات ذوات المهارات 
الوليدية بتوفير التدخالت مثل وصف األكسجين أو المضادات الحيوية في غياب األطباء. وإذا كانت أعداد 
الموظفين محدودة فإن المبادئ التوجيهية والتوجيهات ينبغي أن تكون متاحة لتناوب وتقاسم المهام، بما في 

ذلك تنظيف المعدات، وتجديد المخزون، وتغذية المواليد.

تدابير الجودة لبياني الجودة 7-2 و3-7  

الُمدخل   

يمتلك المرفق الصحي برنامجًا متواصاًل موجهًا للتثقيف المهني وتطوير المهارات لكل المهنيين 	 
وموظفي الدعم القائمين على رعاية المواليد الصغار والمرضى.

يمتلك المرفق الصحي آلية لضمان تقديم كل مهني صحي قائم على رعاية المواليد وأسرهم 	 
لخدمات الرعاية بناًء على أفضل البيِّنات والخبرات السريرية المتاحة، وفقًا للموارد المتوافرة 

ورغبات األسرة.
ُيخضع المرفق الصحي كل الموظفين لتقييم دوري، ويمتلك آلية لإلقرار باألداء الطيب، وله 	 

بروتوكوالت لتعليقات الموظفين.

بيان الجودة 7-2: يتمتع كل المهنيين الصحيين والموظفين الصحيين المساعدين والداعمين 
بالمهارات المناسبة لدعم صحة المواليد وأسرهم واحتياجاتهم النفسية، والنمائية، والتواصلية، 

والثقافية.

بيان الجودة 7-3 جديد: يتمتع كل الموظفين العاملين في وحدات رعاية المواليد للمرافق 
الصحية بالمعارف، والمهارات، والمواقف الضرورية لتقديم خدمات الوقاية من العدوى 

ومكافحتها، واإلنعاش األساسي، ورعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، والتغذية واألدوية 
اآلمنة، والتفاعل اإليجابي مع المواليد، والتواصل مع الرعاة.
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يوفر المرفق بيئة تمكينية داعمة لتطوير الموظفين المهنيين، مع ترتيبات منتظمة لإلشراف والتوجيه.	 
واضحة 	  ومسؤوليات  أدوار  مع  المهنيين،  بين  التعاونية  الممارسات  الصحي  المرفق  ييسر 

للنهوض بالجودة وفقًا للنطاق المهني للممارسة واحتياجات الرعاية الوليدية.

العملية أو الناتج

نسبة المهنيين الصحيين القائمين على رعاية المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي 	 
الذين استكملوا التثقيف المتعدد المهن للنهوض بتنفيذ الممارسة في رعاية المواليد وأسرهم.

نسبة المهنيين الصحيين القائمين على رعاية المواليد الصغار والمرضى في المرفق الصحي 	 
الذين خضعوا للتدريب وفقًا لمنهاج دراسي مستند إلى الكفاءة وإطار للتقدير.

نسبة المهنيين الصحيين القائمين على رعاية المواليد الصغار والمرضى الذين يتلفون التدريب 	 
على اإلنعاش الوليدي كل 12 شهرًا.

نسبة المهنيين الصحيين القائمين على رعاية المواليد الصغار والمرضى الذين يصونون كفاءتهم 	 
لتوفير رعاية آمنة وفعالة في إطار التعلم المستند إلى المحاكاة كل 12 شهرًا.

الزيارات اإلشرافية إلى المرفق الصحي للنهوض بالكفاءة واألداء السريري خالل األشهر االثني 	 
عشر المنصرمة.

نسبة الموظفين في المرفق الصحي الذين خضع أداءهم للتقدير وجرى توفير التعليقات مرة 	 
واحدة على األقل خالل األشهر االثني عشر المنصرمة.

السريرية 	  المهنيين لضمان كفاءتهم  الموجهين  تفاعالت مع  لهم  الذين كان  الموظفين  نسبة 
وللنهوض بأدائهم خالل األشهر الثالثة المنصرمة.

الحصيلة

نسبة المهنيين الصحيين وموظفي الدعم القائمين على رعاية المواليد في المرفق الصحي الذين 	 
كان تقييم أدائهم السابق مرضيًا.

نسبة كل رعاة المواليد في المرفق الصحي الراضين عما قدمه لهم موظفو المرفق الصحي 	 
من رعاية ودعم.

نسبة الموظفين العاملين في وحدات رعاية المواليد في المرفق الصحي الذين يمتلكون المعارف 	 
والمهارات المناسبة لتوفير الوقاية من العدوى ومكافحتها، واإلنعاش األساسي، ورعاية األم 
لوليدها على طريقة الكنغر، واألدوية والتغذية اآلمنة، والمواقف الضرورية للتفاعالت اإليجابية 

مع المواليد والتواصل مع الرعاة.
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األساس المنطقي: ينبغي أن يمتلك المهنيون الصحيون القائمون على رعاية المواليد الصغار والمرضى 
الكفاءات األساسية، والمهارات الشمولية، والتعاطف تجاه هذه المجموعة السريعة التأثر. وعلى المرفق الصحي 
أن يوفر برنامجًا متواصاًل للتثقيف المهني وتطوير المهارات لكل المهنيين والموظفين الداعمين. وتتطلب 
الرعاية الممتازة للمواليد الصغار والمرضى قيادة إدارية ومناصرة متينة. واحتياجات المواليد مخصوصة، 
وعلى المدراء مساندة تطوير كادر تمريضي وليدي متخصص في إطار منهاج دراسي مستند إلى الكفاءات 
ومانح لإلجازات وفقًا للمعايير الدولية، وباالعتماد على مدربين مخضرمين، وعلى االشراف والتعلم أثناء 
العمل القائم على المهارات. ويجب أن تتضمن عملية النهوض المتواصل بالجودة مسائل مخصوصة للمواليد 

وفرصًا الستعراض حاالت وفيات المواليد.

تدابير الجودة  

الُمدخل   

يمتلك المرفق الصحي آليات لدعم الموظفين القائمين على رعاية المواليد الصغار والمرضى، 	 
بما في ذلك الساعات المناسبة للعمل، والنسبة المالئمة بين عدد المواليد والموظفين، والدعم 

العاطفي.
يشمل فريق المرفق الصحي كادرًا تمريضيًا وليديًا متخصصًا بتدريب مستند إلى الكفاءة وإلى 	 

إجازة حسب المعايير الدولية.
يمتلك المرفق الصحي هيكاًل قياديًا خطيًا محدثًا، مع أدوار ومسؤوليات محددة، وسياسات 	 

وبروتوكوالت حاكمة معيارية، وخطوط لإلبالغ والمساءلة.
ثة لضمان سالمة المرضى والنهوض بجودة الرعاية.	  يمتلك المرفق الصحي خطة خطية محدَّ
يمتلك المرفق الصحي فريقًا أو شخصًا واحدًا على األقل مكلف بمناصرة أو قيادة المبادرات 	 

الرامية إلى النهوض بجودة الرعاية في المرفق.
يمتلك المرفق الصحي خطة محددة التكاليف والميزانية وآليات راسخة لدعم األنشطة المرسومة 	 

للنهوض بالجودة.
والمهنيين 	  اإلداريين  المسؤولين  بين  المنتظمة  لالجتماعات  نظامًا  الصحي  المرفق  يمتلك 

الصحيين لتبادل المعلومات بشأن أداء الموظفين وقيادة المرفق لضمان الجودة.
يعقد المرفق الصحي اجتماعًا شهريًا واحدًا على األقل الستعراض البيانات، ورصد األداء، 	 

وطرح التوصيات لمعالجة أية مشكالت، وتكريم األداء الطيب وتشجيع الموظفين أو األفرقة 
الذين يجاهدون في سبيل النهوض بالجودة.

بيان الجودة 7-4: يمتلك كل مرفق صحي يوفر الرعاية للمواليد الصغار والمرضى القيادة 
اإلدارية الالزمة لوضع وتنفيذ السياسات واالستحقاقات القانونية، والحوكمة السريرية، واحتضان 

بيئة تكفل النهوض المتواصل بالجودة.
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)مثل 	  المصلحة  األقل مع أصحاب  السنة على  في  اثنين  اجتماعين  الصحي  المرفق  يعقد 
المجتمع المحلي، ومستعملي الخدمات، والشركاء( الستعراض أدائه، وتحديد المشكالت، واتخاذ 

التوصيات بشأن التدابير المشتركة للنهوض بالجودة.

العملية أو الناتج

القيادة واإلدارة في مجال النهوض 	  نسبة قادة المرفق الصحي الذين خضعوا للتدريب على 
التعلم  التمكيني،  السلوك  المعلومات،  التغيير )استخدام  البيانات، وقيادة  بالجودة، واستخدام 

المتواصل(.
البيِّنات على أن المرفق الصحي يتتبع ويرصد باستمرار األداء للنهوض بجودة الرعاية باالعتماد 	 

ثة أو مخططات األداء. على لوحات المتابعة المحدَّ
نسبة الموظفين في المرفق الصحي القادرين على أن يحددوا، ويبلغوا عن، نشاط واحد على 	 

األقل للنهوض بالجودة السريرية شاركوا فيه شخصيًا خالل األشهر الستة المنصرمة.

الحصيلة

للنهوض 	  الداخلية  واألنشطة  السياسات  إيجابية عن  بتعليقات  يدلون  الذين  الموظفين  نسبة 
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المعيار 8: يمتلك المرفق الصحي البيئة المادية المناسبة، مع 
خدمات كافية للمياه، واإلصحاح، وإدارة النفايات، وإمدادات 

الطاقة، واألدوية، واإلمدادات والمعدات الطبية للرعاية الروتينية 
وإدارة المضاعفات لدى المواليد الصغار والمرضى.

بيان الجودة 8-1: يحظى كل المواليد الصغار والمرضى بالرعاية في بيئة مادية آمنة، ومأمونة، 
ومصونة، ومنظمة، ومصممة على النحو المناسب لتوفير رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر 

والرعاية المركزة على األسرة وفقًا للمستويات المعيارية.

وآمنة،  طيبة،  ذات جودة  والمرضى  الصغار  للمواليد  المادية  البيئة  تكون  أن  ينبغي  المنطقي:  األساس 
الرعاية  لمستويات  وفقًا  مناسب  الطاقة وتصميم  من  كافية  إمدادات  مع  ومنظمة،  ومضمونة، ومصونة، 
المعيارية. وعند االقتضاء فإن التصميم يجب أن يتضمن منطقة أو وحدة كاملة التجهيز لرعاية األم لوليدها 
على طريقة الكنغر، مع وسائل راحة للمساكنة ومركز يركز على األسرة بحيث تستطيع األمهات والرعاة 

التعلم وممارسة المهارات لرعاية المواليد.

 موارد مادية 
أساسية للمواليد الصغار 

والمرضى

المعيار 8

١٢٥
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تدابير الجودة  

الُمدخل   

المواليد 	  المناطق المخصصة لرعاية  إلى  النفاذ السلس  المرفق الصحي بحيث يوفر  ُيصمم 
الصغار والمرضى، على أن تكون مفصولة عن أقسام االستقبال، والرعاية الطارئة، ومناطق 

أو أجنحة المرضى الخارجيين والداخليين.
يمارس المرفق الصحي ويمتلك المساحات والمرافق المناسبة لرعاية األم لوليدها على طريقة 	 

الكنغر، والرعاية المركزة على األسرة، والمساكنة لألمهات أو الرعاة مع مواليدهم على مدى 
24 ساعة في اليوم.

طة في قسم المرضى الخارجيين وفي األجنحة 	  يضم المرفق الصحي غرفة أو منطقة محوَّ
لضمان تبادل األحاديث العادية على انفراد ولتفحص المواليد دون مراقبة المرضى اآلخرين.

تضم الوحدات الجراحية في المرفق الصحي مناطق مخصصة لتعافي واستشفاء المواليد على 	 
أن تكون قريبة من وحدة رعاية المواليد.

يكون المرفق الصحي مصانًا بشكل جيد، وآمنًا، ونظيفًا، وحسن اإلضاءة والتهوية، ويكفل 	 
حفظ خصوصية المواليد وأسرهم عند االقتضاء.

يمتلك المرفق الصحي مصدر طاقة )ألواح طاقة شمسية، مولِّد كهربائي، شبكة عامة( يمكن أن 	 
يلبي طلبات المرفق والبنية التحتية المصاحبة من الكهرباء على الدوام، مع مصدر احتياطي 

للطاقة.
يمتلك المرفق الصحي خطة إدارة للطاقة مع ميزانية كافية، ويتولى صونه موظفون مدربون 	 

بشكل مناسب وخاضعون للتنظيم على يد سلطة مختصة.
يمتلك المرفق الصحي خطة إدارة للوقود ومخزونًا احتياطيًا محليًا، مع ميزانية كافية لكل الوقود 	 

الذي تتطلبه المركبات، وعمليات الطهي والتدفئة، حسب الحالة وحسب االقتضاء، على الدوام.
المتواصل، 	  والتشغيل  والتحسين،  كافية وموظفين لإلصالح،  أموااًل  الصحي  المرفق  يمتلك 

وصيانة البنية التحتية.
يمتلك المرفق الصحي تدابير سالمة كافية، بما في ذلك نوافذ وأبواب آمنة، ومطافئ حريق 	 

صالحة للعمل لكل منطقة أو طابق، وخطة واضحة التصميم لإلخالء في حاالت الطوارئ، 
وحواجز خارجية كافية.

العملية أو الناتج

عدد حاالت تعطل الطاقة الكهربائية التي تزيد عن ساعتين خالل الشهر المنصرم.	 

الحصيلة

نسبة كل أسر المواليد الصغار والمرضى التي قدمت إلى المرفق الصحي وكانت راضية عن 	 
نظافته ووسائل الراحة فيه.

نسبة أسر المواليد الصغار والمرضى التي قدمت إلى المرفق الصحي وهي على استعداد 	 
لتزكيته ألصدقائها وأقاربها.



127

األساس المنطقي: تتسم الوقاية من العدوى ومكافحتها في وحدات رعاية المواليد بأهمية حاسمة في منع 
العداوى في المستشفى. ورغم أن الغسل البسيط لأليدي قد أثبت فعاليته كتدخل، فإن األمر يقتضي توفير 
إرشادات واضحة. وفي المملكة المتحدة يوصى بتوفير حوض تغسيل لكل ثالثة مهاد في وحدات الرعاية 
الخاصة، وفي الهند يوصى بنقطة واحدة لغسيل األيدي على بعد ستة أمتار من كل سرير لوليد. وتوصي 
بمحلول  أو  والماء  بالصابون  أسرَّة مجهزة  لكل 10  األيدي  لنظافة  بنقطة عاملة  العالمية  الصحة  منظمة 
كحولي لغسل األيدي. والمرافق األساسية للمياه، واإلصحاح، والتخلص من النفايات هي من بين المتطلبات 
الُدنيا للرعاية ذات الجودة الحسنة للمواليد على مختلف المستويات. وفي غرفة تضم أقل من 10 أسرَّة، فإن 
األمر يتطلب نقطة عاملة واحدة لنظافة األيدي. وينبغي أن يكون بمقدور الرعاة الوصول إلى نقطة عاملة 
لنظافة األيدي في الغرفة التي يلقى فيها وليدهم الرعاية في المرفق الصحي. ويتعين توفير مرافق إصحاح 
محسنة صالحة لالستخدام، مع مرحاض واحد على األقل مخصص للموظفين، ومرحاض واحد على األقل 
مخصص للنساء، ومجهزة بمرافق صحية حيضية، ومرحاض واحد على األقل ميسور االستخدام لألشخاص 

المعانين من ضعف القدرة الحركية.

تدابير الجودة  

الُمدخل   

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
ومواد إلذكاء الوعي )مثل الملصقات( بشأن التنظيف، والتطهير، ونظافة األيدي، وصيانة 

مرافق المياه، واإلصحاح، والنظافة الشخصية، واإلدارة اآلمنة للنفايات.
يمتلك المرفق الصحي مصدرًا عاماًل للمياه اآلمنة ضمن المباني وكافيًا لتلبية كل الطلبات 	 

)وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية(، ألغراض الشرب، والنظافة الشخصية، والتدخالت 
الطبية، والتنظيف، وغسل وكي المالبس كي يستخدمه الموظفون ورعاة المواليد.

يمتلك المرفق الصحي صناديق نفايات موسومة، ومغطاة، ومانعة للتسرب، وحاويات كتيمة 	 
لألشياء الحادة في كل منطقة معالجة لضمان فصل النفايات إلى ثالث فئات: األشياء الحادة، 

النفايات الُمعدية غير الحادة، النفايات العامة غير المعدية.
والماء 	  الصابون  مع  األيدي  لنظافة  األقل  واحدة على  نقطة عاملة  الصحي  المرفق  يمتلك 

ومحاليل كحولية لفرك األيدي عند مداخل كل الوحدات وفي كل الغرف التي تتم فيها رعاية 
المواليد الصغار والمرضى.

يمتلك المرفق الصحي الذي تجري فيه عمليات جراحية نقطة مخصصة لتنظيف األيدي قبل 	 
العمليات وإمدادات كافية من مواد التنظيف الجراحية المناسبة.

فات، 	  يمتلك المرفق الصحي مرافق كافية لغسل المالبس وكيها، بما في ذلك المياه، والمنظِّ
والمساحة الالزمة للتجفيف.

بيان الجودة 8-2: تكون مرافق المياه، واإلصحاح، ونظافة األيدي، والتخلص من النفايات، 
ميسورة المنال، وعاملة، وموثوقة، وآمنة، وكافية لضمان المكافحة الصارمة للعدوى وتلبية 

احتياجات المواليد، والرعاة، والموظفين.
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يمتلك المرفق الصحي أموااًل كافية لتدابير اإلصالح، والتحسين، والتشغيل المتواصل، والصيانة 	 
المتعلقة بالبنية التحتية للمياه، واإلصحاح، والنظافة الشخصية، وإدارة النفايات.

يمتلك المرفق الصحي أعدادًا كافية من الموظفين الكفوئين المدربين لتنظيف، وتشغيل، وصيانة 	 
الموقع عند  في  الصحية،  الرعاية  ونفايات  الشخصية،  والنظافة  المياه، واإلصحاح،  مرافق 

الحاجة، إلى جانب وصف واضح لمسؤولياتهم. 
يخضع المهنيون الصحيون وموظفو الدعم والرعاة للتثقيف والتدريب بشأن النظافة الشخصية 	 

الحسنة، بما في ذلك غسل األيدي بانتظام بعد تغيير الحفاظات، وقبل التغذية، وبعد استخدام 
المرحاض.

لتحسين 	  كافية  ميزانية  ذات  البيئية  الصحية  المخاطر  إلدارة  الصحي خطة  المرفق  يمتلك 
الوقاية من  ذلك  في  بما  النفايات،  وإدارة  الشخصية،  والنظافة  المياه، واإلصحاح،  خدمات 

العدوى ومكافحتها.
يروج المرفق الصحي الممارسات اآلمنة للنظافة الشخصية في رعاية المواليد، بما في ذلك 	 

التخلص اآلمن من براز المواليد وإدارته.

العملية أو الناتج

نسبة الرعاة القادرين على الوصول إلى نقطة عاملة لنظافة األيدي في الغرفة التي تجري فيها 	 
رعاية الوليد في المرفق الصحي.

نسبة الرعاة القادرين على الوصول إلى مرحاض/ دورة مياه عاملة وصالحة لالستخدام في 	 
المرفق الصحي الذي تجري فيه رعاية الوليد.

ن في المبنى.	  نسبة األيام خالل الشهور الثالثة المنصرمة التي لم تتوافر فيها المياه من مصدر محسَّ
نسبة األيام خالل الشهور الثالثة المنصرمة التي لم يتوافر فيها الصابون أو المطهرات.	 
نسبة األيام في كل سنة تقويمية التي لم يتم فيها فصل النفايات على نحو آمن في ثالثة صناديق 	 

 نفايات على األقل في مكان االستشارة الطبية ولم ُتعالج فيها األشياء الحادة والنفايات المعدية ويتم 
تصريفها بأمان.

نسبة المهنيين الصحيين وموظفي الدعم في المرفق الصحي الذين خضعوا للتدريب أو التوجيه 	 
بشأن النظافة الشخصية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، خالل األشهر الستة المنصرمة.

الحصيلة

نسبة رعاة المواليد في المرفق الصحي الراضين عن خدمات المياه، واإلصحاح، وإدارة النفايات.	 
نسبة رعاة المواليد القادمين إلى المرفق الصحي الذين الحظوا أن مقدمي الخدمات الصحية 	 

يغسلون أيديهم أو يستخدمون محلواًل كحوليًا لفركها قبل فحصهم.
نسبة المواليد المدخلين المصابين بعدوى موثَّقة مكتسبة في المستشفى.	 

األساس المنطقي: يتطلب المواليد الصغار والمرضى معدات مصممة خصيصًا وبأحجام مناسبة للرعاية 
الطبية والنمائية والدعم العاطفي. وتدعو الحاجة إلى المعدات الوليدية العاملة لإلنعاش الطارئ للمواليد مع 

بيان الجودة 8-3: ُتتاح المعدات المصممة خصيصًا للرعاية الطبية والدعم النمائي والعاطفي 
للمواليد الصغار والمرضى على الدوام.
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رعاية داعمة ومتواصلة للمسالك الهوائية، والتنفس، والدوران. ويتطلب اإلعطاء الفعال لألكسجين للمواليد 
معدات بالحجم الصحيح. ومن الواجب أن تحظى كل المعدات بصيانة حسنة، مع توفير التعليمات بشكل 
واضح ومقروء لحل أي مشكلة تطرأ على المعدات. وينبغي أن تتوافر وحدة للعالج الصحي المساعد بتجهيزات 

حسنة للدعم النمائي العصبي للمواليد الصغار والمرضى.
ويتعين تشخيص مشكالت المواليد توًا، بما في ذلك اختبارات عند نقطة الرعاية للدم والبول، بحيث يمكن 
استهالل العالج المناسب على الفور. وتقلل أجهزة وشرائط االختبار في نقطة الرعاية من أخذ الدم من المواليد 

الصغار والمرضى، ومن ثم تكفل وقايتهم من إجهاد غير ضروري وتفادي التسبب باإلصابة بفقر الدم.

تدابير الجودة  

الُمدخل   

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
التوجيهية  للمبادئ  وفقًا  الرعاية  الوليدية حسب مستوى  المعدات  الختيار، وشراء، وصيانة 

للمنظمة.
يمتلك المرفق الصحي إمدادات ومعدات أساسية عاملة ونظيفة ومناسبة للفئة العمرية للرعاية 	 

الروتينية وإدارة المضاعفات على الدوام في كل مناطق رعاية المواليد.
تتوافر كتيبات وتعليمات للمستخدمين مع بطاقات توضيحية عن تشغيل المعدات واستخدامها.	 
في حاالت 	  والرعاية  لإلنعاش  التجهيز  عاملة وحسنة  إنعاش  الصحي عربة  المرفق  يمتلك 

الطوارئ الوليدية مع إمدادات، ومعدات إنعاش، وأدوية واضحة وميسورة المنال ومناسبة للفئة 
العمرية )مثل أجهزة مص، ومقياس تأكسج نبضي، ومنظار حنجرة، وأنابيب رغامية، وأكياس 
الدوام  على  متاحة  تسريب(  ومجموعات  للمواليد،  أنفية  وقنيَّات  وكمامات،  االنتفاخ،  ذاتية 
في المناطق المخصصة للرعاية الطارئة في مناطق المرضى الخارجيين وأجنحة المرضى 

الداخليين.
الطبية )هواء وأكسجين(، وخالط 	  للغازات  المرفق الصحي مصدرًا آمنًا غير منقطع  يمتلك 

لألكسجين ومعدات لتقديم الدعم التنفسي )قنيَّات أنفية مناسبة للفئة العمرية، وقثاطير، وكمامات، 
ب، ومقياس تأكسج نبضي( على الدوام في وحدة رعاية المواليد ومناطق الطوارئ. ومرطِّ

يمتلك المرفق الصحي معدات مختبرية وتشخيصية أساسية )أشعة سينية بما في ذلك وحدة 	 
أشعة سينية متنقلة للمواليد المرضى، ومعدات مختبرية وأشعة فوق صوتية( لتشخيص وإدارة 

العلل والحاالت الوليدية الشائعة.
يمتلك المرفق الصحي خدمة تشخيصية متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في 	 

األسبوع إلجراء االختبارات السريعة.
يمتلك المرفق الصحي معدات أساسية الختبارات نقطة الرعاية عاملة على الدوام، مع أجهزة 	 

وشرائط اختبار مناسبة ودون أي حاالت نفاد، بما في ذلك لغلوكوز الدم، والبول، والبيليروبين، 
والهيموغلوبين، لتشخيص وإدارة العلل والحاالت الوليدية الشائعة.

يمتلك المرفق الصحي طاولة إنعاش وليدي عاملة، وحواضن، ومهادًا للمواليد الصغار والمرضى، وأثاثًا 	 
 مناسبًا )أسرة، كراسي، خزائن( للرعاة في وحدة رعاية المواليد أو في المناطق المخصصة لرعايتهم، 

بما في ذلك رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر ومرافق للمساكنة.
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يمتلك المرفق الصحي إمدادات كافية من الُقنيَّات الوريدية الوليدية الطرفية، والخطوط الوريدية، 	 
ومضخات الحقن، وأنابيب القياس الوليدية، والدم اآلمن وُمدفئات الدم، دون أي حاالت نفاد.

المواليد 	  لرعاية  الالزمة  المعدات  لشراء وصيانة  ميزانية مخصصة  الصحي  المرفق  يمتلك 
الصغار والمرضى.

يمتلك المرفق الصحي المتطلبات الُدنيا لسلسلة تبريد كافية، مع برَّاد عامل وجهاز رصد لدرجة 	 
الحرارة، مع الحفاظ على درجة الحرارة بين 2 و8 مئوية خالل األيام الثالثين المنصرمة.

يمتلك المرفق الصحي وحدة عالج صحي مساعد حسنة التجهيز للدعم النمائي للمواليد الصغار 	 
والمرضى.

العملية أو الناتج

نسبة األيام في السنة التقويمية التي لم يكن فيها بند واحد أو أكثر من البنود األساسية للمعدات 	 
الوليدية صالحًا للعمل.

الحصيلة

نسبة األيام في كل سنة تقويمية التي لم يكن فيها مصدر أكسجيني أو نظام تسليم مناسب 	 
للمواليد الصغار والمرضى متاحًا.

نسبة حاالت وفيات المواليد المشمولة باالستعراض التي لم يتلق فيها الوليد الرعاية المناسبة 	 
بسبب االفتقار إلى المعدات األساسية المناسبة للفئة العمرية.

 

والسوائل  األدوية  توافر  والمرضى  الصغار  المواليد  لدى  الشائعة  العلل  إدارة  تتطلب  المنطقي:  األساس 
المعيارية على الدوام للتثبيت والرعاية المتواصلة، بما في ذلك محلول رينغر الكتات أو محلول ملحي نظامي، 
وديكستروز 10٪، وأمبيسيلين، وجنتامايسين، وفينوباربيتون، وفيتامين كاف. وينبغي أن ُتتاح أدوية وإمدادات 
طبية أخرى وفقًا لمستوى معياري محدد من الرعاية في المرفق الصحي. ويتطلب األمر مرافق مختبرية ألداء 

االختبارات التشخيصية للمواليد.

تدابير الجودة  

الُمدخل   

يمتلك المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة خطية 	 
المخازن الصيدالنية المخصصة وعن اإلدارة  التخزين اآلمن لألدوية في الخزائن أو  بشأن 

اآلمنة لها.
يمتلك المرفق الصحي صيدلية في الموقع مع صيادلة أو موظفين قائمين على صرف األدوية 	 

متاحين طيلة ساعات العمل في المرفق، ويحتفظون بقائمة أساسية من األدوية واإلمدادات 
األساسية، ومخزونات كافية، ونظام كفوء إلدارة المخزونات.

بيان الجودة 8-4: ُتتاح مخزونات كافية من األدوية والمعدات الطبية المخصصة للمواليد 
الصغار والمرضى من أجل الرعاية الروتينية وإدارة المضاعفات.
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يمتلك المرفق الصحي أدوية وسوائل خاصة بحاالت الطوارئ ومرحلة ما قبل اإلحالة، بما في 	 
ذلك محلول رينغر الكتات أو محلول ملحي نظامي، وديكستروز 10٪، ومضادات حيوية 

حقنية، ومضادات اختالج، على أن تكون ميسورة المنال للمواليد العليلين بشدة.
والثاني، 	  األول  الصنفين  من  الحيوية  المضادات  من  إمدادات  الصحي  المرفق  يمتلك 

زانتين،  المثيل  آخر من مركبات  أو مركب  والكافيين  بالسطح،  والفاعالت  وفيتامين كاف، 
والكورتيكوستيرويدات، واألدوية األساسية األخرى، على أن تكون متاحة على الدوام إلدارة 

المواليد.
يمتلك المرفق الصحي إمدادات من أجهزة قياس الحرارة، والموازين، وألواح الطول لقياس الطول 	 

من قمة الرأس إلى أخمص القدم، وأشرطة لقياس محيط الرأس.
يمتلك المرفق الصحي إمدادات من اللقاحات األساسية على الدوام لتطعيم المواليد.	 
يمتلك المرفق الصحي نظامًا لتخزين وتوزيع كل اللقاحات ومخففاتها في نظام لسلسلة التبريد 	 

والحفاظ عليها دائمًا ضمن نطاق درجات الحرارة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
يمتلك المرفق الصحي معدات أساسية وإمدادات طبية، بما في ذلك مصدر موثوق للهواء 	 

واألكسجين، ومقياس تأكسج نبضي، وخالط هواء-أكسجين، ومعدات إعطاء األكسجين، لإلدارة 
الروتينية والطارئة للمواليد الصغار والمرضى.

يمتلك المرفق الصحي إمدادات مختبرية أساسية )مثل اإلبر، والكواشف، وزجاجات العيِّنات( 	 
لإلدارة الروتينية والطارئة للمواليد.

العملية أو الناتج

نسبة المهنيين الصحيين القائمين على رعاية المواليد الصغار والمرضى الذين خضعوا للتدريب 	 
على االستخدام اآلمن لألدوية، بما في ذلك األدوية الصحيحة، والطريق الصحيح، وحسابات 
الجرعات، والتدقيق، واإلعطاء، والرصد، واإلدارة فيما يتعلق بالمواليد تحسبًا من التفاعالت الضائرة.

الحصيلة

نسبة األيام في األشهر الثالثة المنصرمة حينما لم ُيتح األكسجين والمعدات اإلضافية المناسبة 	 
للمواليد في مناطق المرفق الصحي حيث ُتقدم الرعاية للمواليد.

نسبة األيام في األشهر الثالثة المنصرمة حينما لم ُيتح الهواء في مناطق المرفق الصحي 	 
حيث ُتقدم الرعاية للمواليد.

نسبة حاالت وفيات المواليد المشمولة باالستعراض والتي لم يتلق الوليد بشأنها الرعاية المناسبة 	 
بسبب االفتقار إلى األدوية أو اإلمدادات األساسية.

بيان الجودة 8-5جديد: ُتوفَّر لكل رعاة المواليد الصغار والمرضى منطقة مخصصة مجهزة 
بعناصر داعمة، بما في ذلك مساحة كافية لرعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، والرعاية 

المركزة على األسرة، والخصوصية الالزمة لألمهات العتصار لبن الثدي، ومرافق للنظافة 
الشخصية، والطهي، وغسل المالبس وكيها.
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األساس المنطقي: تدعو الحاجة إلى منطقة مخصصة بمساحة كافية لرعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر، 
والرعاية المركزة على األسرة، ولتوفير الخصوصية الالزمة لقيام األم باعتصار لبن الثدي، ومرافق للنظافة 
الشخصية، والطهي، والغسل والكي بحيث تقوم األمهات والرعاة بتعلم مهارات رعاية الوليد وممارستها. وطبقًا 
لما أفادت به األمهات واألسر فإن هناك صعوبة في توفير الرعاية للوليد في المرافق الصحية بسبب االفتقار 

إلى المستلزمات األساسية لإلقامة والراحة.

تدابير الجودة  

الُمدخل   

يمتلك المرفق الصحي منطقة مخصصة لتوفير رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر والرعاية 	 
المركزة على األسرة قريبًا من حضانة الرعاية الخاصة.

يمتلك المرفق الصحي البنية التحتية المناسبة لتوفير رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر 	 
والرعاية المركزة على األسرة، بما في ذلك مساحة مناسبة لألسرة بوسائل الراحة الالزمة للنظافة 

الشخصية، واستعمال الحمام، والطهي، والغسل والكي.
تحظى منطقة رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر والرعاية المتركزة على األسرة بصيانة 	 

حسنة، وتعمل كل وسائل الراحة، بما في ذلك البنية التحتية، والمياه، واإلصحاح، والطهي، 
واإلضاءة، على الدوام.

يمتلك المرفق الصحي مساحة ووسائل راحة مناسبة العتصار لبن ثدي األم وتخزينه على 	 
نحو آمن، وبالخصوصية الالزمة لتقوم األمهات بالرضاعة الطبيعية. 

العملية أو الناتج

نسبة األيام في األشهر الثالثة المنصرمة عندما تعطلت أية وسائل للراحة في منطقة توفير 	 
رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر والرعاية المركزة على األسرة، ولم يتم إصالحها في 

غضون أربع وعشرين ساعة.

الحصيلة

نسبة كل أسر المواليد الصغار والمرضى الوافدة إلى المرفق الصحي التي كانت راضية عن 	 
المساحة المخصصة لتوفير رعاية األم لوليدها على طريقة الكنغر والرعاية المركزة على األسرة.

نسبة الخدَّج وذوي الوزن المنخفض عند الوالدة المدخلين إلى المرفق الصحي الذين تلقوا رعاية 	 
األم لوليدها على طريقة الكنغر.

مراجع بيانات الجودة 8-1 و8-2 و8-3 و8-4 و5-8

معايير النهوض بجودة الرعاية النفاسية والوليدية في المرافق الصحية، منظمة الصحة العالمية، 	 
2016 )باإلنكليزية(.

 معايير النهوض بجودة الرعاية لألطفال وصغار المراهقين في المرافق الصحية: منظمة الصحة 	 
العالمية؛ 2018 )باإلنكليزية(.
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األساس المنطقي: يمتلك المواليد في السياقات الهشة واإلنسانية قدرة محدودة أو معدومة على الوصول 
الفجوات في اإلنصاف  التكاليف، وستواصل  بالفعالية من حيث  المنقذة لألرواح والمتسمة  التدخالت  إلى 
اتساعها، في حين أن بلدانًا أخرى تتحرك نحو الحد من وفيات المواليد واألطفال. وغالبًا ما تفتقر النظم 
الداعمة والمجموعات السكانية المضيفة إلى الرغبة أو القدرة على تلبية االحتياجات األساسية للمشردين في 
هذه البلدان. وتتفاقم التحديات التي تواجه األمهات والمواليد في سياقات النزاعات بفعل انعدام األمن والتركيز 

الطبيعي على الخدمات المتصلة بالصدمات وسالمة السكان.
وتطرح الفاشيات مثل جائحة كوفيد-19 تحديات أمام النظم الصحية في مختلف أرجاء العالم. ويتفاقم الطلب 
المتصاعد بسرعة على رعاية المصابين بكوفيد-19 بفعل الخوف، والمعلومات المغلوطة، والقيود على حركة 
الناس واإلمدادات، مما يعرقل تقديم الرعاية الصحية الميدانية لكل الناس. وحينما تتهالك النظم الصحية تحت 
أعبائها ويعجز الناس عن الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها، تزداد الوفيات المباشرة وغير المباشرة على 
حد سواء الناجمة عن حاالت قابلة للوقاية والمعالجة، والسيما في صفوف المجموعات السكانية الضعيفة 

مثل المواليد ممن يعتبرون من أشد المجموعات ضعفًا على اإلطالق.
وخالل مراحل التأهب، والطوارئ، واإلنعاش في االستجابات اإلنسانية، والفاشيات، والجائحات العالمية فإنه 
التنسيق والمناصرة. ويمكن  المناقشات الرامية إلى  ينبغي طرح أولوية صحة المواليد بشكل واضح خالل 
إلدماج المبادرات اإلنمائية من أجل التأهب وبناء الصمود ضمن االستجابة الطارئة أن يخفف من األثر 

الطويل األجل لألزمة على صحة النساء واألطفال.
وتعزز إرشادات منظمة الصحة العالمية خالل جائحة كوفيد-19 بجالء مبدأ عدم جواز الفصل بين األمهات 
والمواليد وأن خدمات الصحة الوليدية، بما في ذلك رعاية المواليد الصغار والمرضى، أساسية وينبغي مواصلتها 
مع القيام في الوقت نفسه بضمان الوقاية الصارمة من العدوى ومكافحتها واستخدام معدات الوقاية الشخصية.

وقد أعد المجتمع الدولي وثيقة صحة المواليد في السياقات اإلنسانية: دليل ميداني لتغذية الرضع وصغار 
األطفال في حاالت الطوارئ، واإلرشادات التشغيلية لموظفي ومدراء برامج اإلغاثة الطارئة لمساعدة مثل 
هؤالء المواليد. وتتوافر األدوية، واإلمدادات، والمعدات الالزمة لرعاية المواليد الصغار والمرضى في السياقات 
اإلنسانية على شكل “حزم خدمات أولية ُدنيا” لحاالت الطوارئ، كما ُتتاح عتائد اإلمدادات الوليدية الستخدامها 
على المستويات المجتمعية، واألولية، والمشفوية. ويقتضي األمر التنسيق مع الوكاالت القائدة إلدارة المواليد 

في السياقات اإلنسانية والترتيب لخطة شبكة إحالة آمنة.  

تدابير الجودة  

الُمدخل   

الفاشيات 	  السياقات اإلنسانية والهشة وفي  التأهب، واالستجابة، واإلنعاش في  تشمل خطط 
والجوائح توفير رعاية منسقة للمواليد وأسرهم.

بيان الجودة 8-6 جديد: في ظل السياقات اإلنسانية والهشة التي تشمل الفاشيات والجائحات، 
ُتدرج مسألة توفير بيئة آمنة ومأمونة لرعاية المواليد الصغار والمرضى ضمن خطط التأهب، 

واالستجابة، واإلنعاش.
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تعرف إدارة سياق المرفق الصحي هوية المنظمة التي تضطلع بالدور القيادي في االستجابة 	 
الصحية الجنسية واإلنجابية لألزمة اإلنسانية، أو الفاشية، أو الجائحة، وتتواصل معها لضمان 

التنسيق.
يوفر سياق المرفق الصحي في االستجابة اإلنسانية، أو الفاشية، أو الجائحة، الرعاية للمواليد 	 

الصغار والمرضى دون أي تمييز.
يمتلك سياق المرفق الصحي مبادئ توجيهية، وبروتوكوالت، وإجراءات تشغيلية موحدة محدثَّة 	 

خطية بشأن رعاية المواليد الصغار والمرضى في السياقات اإلنسانية وعند اندالع الفاشيات 
والجوائح، على أن تتسق مع وثيقة الصحة الوليدية في السياقات اإلنسانية: دليل ميداني لتغذية 
الرضع وصغار األطفال في حاالت الطوارئ وإرشادات منظمة الصحة العالمية خالل الطوارئ 

)مثل اإلرشادات خالل جائحة كوفيد-19(.
يمتلك سياق المرفق الصحي خالل االستجابات اإلنسانية، أو الفاشيات، أو الجوائح القدرة على 	 

الوصول إلى األدوية، واإلمدادات، والمعدات الالزمة لرعاية المواليد الصغار والمرضى، بما 
في كميات كافية من حزم الخدمات األولية الُدنيا وعتائد اإلمدادات الوليدية ومعدات الوقاية 

الشخصية للمستويات المجتمعية، واألولية، والمشفوية.
يمتلك سياق المرفق الصحي إجراءات تشغيلية موحدة وآليات لضمان توافر خطة شبكة إحالة 	 

آمنة للمواليد الصغار والمرضى في السياقات اإلنسانية والهشة وخالل الفاشيات والجوائح.
يمتلك سياق المرفق الصحي آلية لجمع، وتحليل، واستخدام البيانات بشأن صحة المواليد في 	 

السياقات اإلنسانية والهشة وخالل الفاشيات والجوائح.

العملية أو الناتج

نسبة المرافق الصحية في السياقات اإلنسانية وخالل الفاشيات والجوائح التي توفر رعاية األم 	 
لوليدها على طريقة الكنغر.

نسبة المرافق الصحية ذات خدمات الوالدة التي تستطيع تقديم اإلنعاش الوليدي.	 

الحصيلة

نسبة المواليد في المرفق الصحي في منطقة االستجماع لسياق إنساني وخالل فاشية أو جائحة 	 
الذين فارقوا الحياة.

نسبة المواليد في منطقة االستجماع للمرفق الصحي في سياق إنساني وخالل فاشية أو جائحة 	 
الذين كانت والدتهم مبتسرة.

المراجع
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 Nations High Commissioner for Refugees. Infant and young child feeding in emergencies.
 Operational guidance for emergency relief staff and programme managers. New York

City )NY(: Save the Children; 2019.
	  Save the Children. United Nations Children’s Fund. World Health Organization. United

 Nations High Commissioner for Refugees. Roadmap to accelerate progress for every
newborn in humanitarian settings 2020–2025. New York City )NY(: Save the Children; 2019.
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كوفيد-19، 	  جائحة  لسياق  تشغيلية  إرشادات  الصحية:  الخدمات  على  الحفاظ 
)باإلنكليزية(  2020 العالمية؛  الصحة  منظمة  جنيف:   .2020 يونيو  حزيران/   1 

)https://www.who.int/publications/i/item/10665-332240
تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، 	 
التواصل والحمالت، في سياق  المجتمعية، بما في ذلك  العالمية. الرعاية  ومنظمة الصحة 
جائحة كوفيد-19. إرشادات مؤقتة، أيار/ مايو 2020. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

2020 )باإلنكليزية(.
اإلدارة السريرية لكوفيد-19: إرشادات مؤقتة، 27 أيار/ مايو 2020. جنيف: منظمة 	 

)باإلنكليزية(.  2020 العالمية؛   الصحة 
)https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019(.

أسئلة وأجوبة بشأن كوفيد-19، الحمل، والوالدة، والرضاعة الطبيعية. جنيف: منظمة الصحة 	 
العالمية؛ 2020 )باإلنكليزية(

)https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and- 
answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-and-childbirth. 

تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.
الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية عند االشتباه بعدوى فيروس كورونا المستجد 	 

)nCoV(. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 )باإلنكليزية(
)https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-
health-care-when-novel-coronavirus-)ncov(-infection-is-suspected-20200125. 

تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.
فاشية مرض فيروس الكورونا )كوفيد-19(: حقوق وأدوار ومسؤوليات العاملين الصحيين، بما في ذلك 	 

االعتبارات الرئيسية للسالمة والصحة المهنية. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2020 )باإلنكليزية
)https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-)covid-19(-outbreak-
rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-
occupational-safety-and-health. 

تم االطالع في 28 تموز/ يوليو 2020(.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332240
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth
https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications/i/item/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
https://www.who.int/publications/i/item/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
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للمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال على العنوان التالي:

Department of Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health 
and Ageing (MCA)

World Health Organization 
Avenue Appia 20, 1202 Geneva

Switzerland

Telephone: +41 22 7912111 
Email: mncah@who.int
Website: www.who.int
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