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 يدـــتمه

لقد أدركت الدول والمنظمات العالمية أهمية الرضاعة الطبيعية بعد أن دخلت صناعة األغذية 

الشركات المنتجة والموزعة على التسويق لتلك الصناعية وبدائل حليب األم السوق التجاري وسيطرت 

البدائل مما أدى إلى تدنى مؤشرات الرضاعة الطبيعية وزيادة األمراض التي نتجت من إدخال تلك األغذية 

وكان إعالن وموافقة معظم الدول على المدونة الدولية لوقف التسويق  ،البديلة وحرمان الطفل من حليب األم

وقفة تحدي ألساليب الترويج المزرية التي اجتاحت  1981لجمعية العالمية للصحة في لبدائل حليب األم في ا

 العالم ونتج عنها  ارتفاع وفيات الرضع وصغار األطفال نتيجة لسوء التغذية واألمراض المعدية.

ولم تتوقف الشركات عن التسويق لبدائل حليب األم بل واتجهت إلى التركيز على التسويق لمنتجاتها 

سيدات الحوامل والعاملين في مستشفيات الوالدة بتشجيع فصل المولود عن أمه وإدخال األلبان الصناعية لل

قبل الرضعة األولى وفي األيام األولى من حياة الطفل لكى تضمن تعلق الطفل بالحليب الصناعي وليصبح 

ا توسعت في منتجاتها لتشمل األم عمياًل دائمًا لها لمدة شهور بل وسنوات من عمره وبذلك تزداد أرباحها. كم

وصغار األطفال، ولكن كان ذلك على حساب صحة وبقيا األطفال واألمهات على المدى القصير والبعيد من 

 حياتهم وزيادة البدانة واألمراض السارية وغير السارية.

 1991في ومن ثم أطلقت منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية مبادرة المستشفي الصديقة للطفل 

والتى نادت بتطبيق الخطوات العشر لنجاح الرضاعة الطبيعية ومنع اإلمدادات المجانية ومخفضة السعر في 

هذه المنشآت وإعالم الحامل بأهمية الرضاعة الطبيعية والبداية المبكرة بالتالمس الجلد للجلد وعدم إدخال أية 

ه في المستشفى منذ والوالدة وعدم فصل الطفل إضافات من لبن أو مشروبات أخرى للطفل أثناء فترة حجز

ساعة والرضاعة عند الطلب وبدون جدول زمني أى كلما رغب الطفل  24عن أمه بالمساكنة على مدار 

وأبدى عالمات الرغبة في الرضاعة لياًل ونهارًا و تغذية الطفل لبن األم المعتصر إذا فصل عنها باستخدام 

بحلمات صناعية ومنع اللهايات مع تعليم األم أوضاع الرضاعة وكيفية  الكوب أو الملعقة وليس الزجاجة

الطفل على الثدي وتشجيعها ودعمها ومساندتها بالتوعية والمشورة وبالمواد المقرؤة  /التقاماستيضاع وتعلق

 والسمعية والمرئية.

وقد أصبحت مبادرة المستشفى الصديقة للطفل برنامجًا معتمدًا عالميًا ومطبق في معظم دول العالم 

تتسابق فيه المستشفيات لتحصل على إعتراف وتقدير وتوسيم من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية 

الف مستشفيات الوالدة آت عندما تجتاز التقييم الخارجي ويتم تعيينها كمستشفى صديقة للطفل وبالفعل تقدم

أكثر من دولة في العالم  156ن ألف مستشفى في يعشرمن للحصول على هذا االعتراف وتم توسيم ما يقرب 

وأبو الفضل، مجلة شلدرينز،  ةلدامن دول إقليم شرق المتوسط )الجو ٪77منشأة صحية للوالدة في  800

 (. 2018لسنة   41صفحة  :5مجلد رقم 

ولكن على الرغم من نمو المبادرة إال إنه كان هناك تراجع في الممارسات الصديقة للطفل في كثير من 

المستشفيات التي حصلت على التوسيم ولذا فقد كان حتمًا على منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف 

تقويم  لمساعدة تلك مواجهة ذلك بإعداد دالئل محدثة وأدوات لضمان استمرارية التطبيق بالرصد وال

المستشفيات على الحفاظ على المستوى المطلوب وتحديث وتطوير األداء بها، كما قامت بتحديث مواد  

لُتدخل اإللتزام بتطبيق المدونة الدولية لتسويق بدائل  2018ثم تنقيح الخطوات العشر في  2009المبادرة في 
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إدخال نظم رصد مستمره لمراقبة وتقويم تنفيذ الخطوات ، وكذلك لمنع التسويق داخل هذه المنشآت حليب األم

 كجزء ال يتجزأ من الخطوة األولى من الخطوات العشر. -العشر

ومن أهم التحديات التي تواجه البلدان في اقليم شرق المتوسط هى البداية المبكرة بوضع المولود 

خفض وفيات المواليد، ولكن تعسر تطبيقها  الجلد للجلد مع أمه والتي أثبتت جدواها بالطب المسند في مالمسًا

ولذلك كان من الضروري تقريب  وتتنافى مع العادات الشرقية في التحشم.واعتبرها الكثير ممارسة غربية 

ب الحاجز الثقافي وتكون جزءًا المبادرة من التراث العربي عن طريق تقديمها باللغة العربية حتى يذو

قد جاءت كلمة "وضعتها" في القرآن الكريم ف ،واالعتقادات الشرقية والعربيةيتجزأ من العادات والتقاليد  ال

عندما تعرفت السيدة أم عمران بوليدتها وأسمتها "مريم" فالوضع هنا هو التالقي باالحتضان والعين والذى 

للجلد بين األم  يتفعل هذا إال بالتالمس المباشر الجلد وال غرائز األمومة وبالتالي ينبه إدرار حليب األم ينشط

 .والطفل

ن عن رعاية األم والطفل في فترات ولوتساعد الحكومات والمسؤ واتأداتقديم هذا الدليل  يستهدف

ِخدمات رعاية األم جودة ضمان تحسين أداء مقدمي الخدمات الصحية لالحمل والوالدة وما بعد الوالدة في 

تحسين المنشآت الصحية من أجل  داخل لمبادرة العالميةطوات العشر لالِختطبيق رضع بالرصد المستمر لالُم

الطفل واالستمرار  عمرمن  شهور 6منذ الوالدة حتى مؤشرات الرضاعة الرضاعة الطبيعية الخالصة 

 ، في اطار حماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعيةمع األغذية التكميلية لعامين أو أكثر بالرضاعة الطبيعية

 ل الناطقة باللغة العربية من منطقة إقليم شرق المتوسط وغيرها.في الدو ،وتغذية الرضع

وندعو اهلل  والتدقيق واألعمال الفنية وااللكترونية  مراجعةالونتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في 

 لإلنسانيةأفضل  مستقبلمن أجل  لتطوير أداء وفعالية برامج صحة وتغذية الطفل، لكل من استعان بهذه المادة

 في دنياه وآخرته.له أن يكون له شفيعًا و

 ةجوالدالأيوب  /الدكتور                           الدكتورة/ عزة أبو الفضل                            

 المستشار اإلقليمي للتغذية     أستاذ طب األطفال                                                             

 بمكتب إقليم شرق المتوسط  لمنظمة الصحة العالمية                كلية طب األطفال بجامعة بنها                          
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  لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية شاملةو متكاملة لخدماتمبادرة المستشفى صديقة الطفل مقدمة: 

 
 

صديقة الطفل في  ىالعالمية مبادرة المستشفمنذ أن أطلقت اليونيسف ومنظمة الصحة 

دولة حول العالم على  156مستشفى في  20.000، تم تعيين أكثر من 1992 - 1991الفترة 

 مدار األعوام الماضية.

 يةإرشادبتوصيات وداللئل  انتهت اجتماعات إقليمية ةعد أقيمت، الفترة هخالل هذفي 

تنفيذ  في ةالبالد المشارك منن المتخصصين بي وتبادل المردوداتوفرت فرًصا للتواصل و

بوتسوانا الثاني في إسبانيا للمنطقة األوروبية، واألول  اجتماعان: . وكان من أهمهامبادرةال

  فريقيا.إلمنطقة شرق وجنوب 

التقييم،  تحديث المعايير العالمية وأدواتالتوصيات اآلتية: أواًل: قدم كال االجتماعين و

مبادرة المستشفى صديقة إطار تجربة في ، وذلك ساعة 18دورة مدتها خالل  التدريب من ثانيًا:

 وصغارلرضع لتغذية استراتيجية العالمية الجديدة الاإلرشادات المقدمة من افي ضوء الطفل و

"الرعاية الصديقة لألم"  ة، ثالثًا : أن تتضمناألطفال، وتحديات وباء نقص المناعة المكتسب

 داخل المبادرة.

فقد ، مبادرة المستشفى صديقة الطفلتحديث حزمة على  المتزايدلالهتمام والطلب نظرًا و

بمراجعة المواد في الفترة  (بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية)قامت اليونيسف 

تضمنت "دراسة استقصائية  مجالال افي هذ المتخصصين الخبراء عدد منمع  2005 -2004

 أخرى. بلدان ركةبمشا "شاملة للمستخدم

جميع أنحاء العالم،  منلدورة التدريبية واألدوات خبراء مسودة ا وقد قام باعداد ومراجعة

المسودة األولى الكاملة للمواد  تنشر ولبلدان الصناعية والنامية. اثم تم اختبارها ميدانيًّا في 

األولية للتنفيذ  على موقع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية على اإلنترنت باسم "النسخة

 .2006 " في عاماإلقليمي
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 في العديد منورش عمل إقليمية خالل من  المراجعةبعد أكثر من عام من التجِربة وو

اجتمعت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ؛ نتفعينمن الم ات الواردةالمردودوتجميع البلدان، 

، ونشرها على موقع 2007في أواخر عام  ةالنهائي وتم التوصل للنسخة الخبراء المشاركينمع 

تحديث هذه ل تحديد موعدتم كما  ؛2009في اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية على اإلنترنت 

 . 2018 سنةبحيث ال يتجاوز المواد 

. ويحتوى هذا الدليل المعرب  ونشره على االنترنت 2018وبالفعل تم التحديث في  

على التوصيات لمنظمة الصحة العالمية وحدة التغذية بمكتب إقليم شرق المتوسط  تحت اشراف

 .2009وأدوات الرصد التى أعدت في  2018 وآليات الرصد المنقحة للمبادرة في 

لحزمة للخطوات العشر المنقحة تتويجًا لمواد ا 2018وتأتى التوصيات التى أعلنت في 

 ما يلي:و التى شملت  2009في لطفل اللمستشفى صديقة  لمحدثةا

إرشادات حول العمليات على  ويحتوى هذا القسم. : الخلفية والتنفيذاألولالقسم 

األخذ في المجتمع، مع و ةوالمنشآت الصحي انالبلد على مستوى وخيارات التوسعالمنقحة 

هذا القسم  شمليو حفاظًا على استدامتها،تعميمها  نطاقها و عيتوسوالمبادرة  تحديث االعتبار

 يلي: ما

 .ةمستوى الدول ىعل طبيقالت 1-1

 .مستوى المستشفى على تطبيقال 1-2

 .المعايير العالمية لمبادرة المستشفى صديقة الطفل 1-3

 .لمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األمااللتزام با 1-4

 .لتوسع والتكاملالمبادرة على ا قدرة  1-5

 .المراجع والمواقع اإللكترونية 1-6
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وقد  .ع القرارادورة لصنمن خالل مبادرة المستشفى صديقة الطفل ودعم تعزيز  الثاني:القسم 

من دورة منظمة الصحة العالمية "تعزيز الرَّضاعة الطبيعية في المنشآت الصحية: اقتباسها تم 

لتوجيه صناع القرار في ها يمكن استخدامو دورة قصيرة للمسئولين وواضعي السياسات"

صناع السياسات إلى توجيه إلخ( وومسئولي اإلدارات... اإلداريين ون يالمستشفيات )المدير

لتزام اال وتشجيعهم على في الخدمات الصحية،تأثيرات إيجابية ما يمكن أن تحدثه من المبادرة و

 ".مبادرة المستشفى صديقة الطفل"ودعم بتعزيز 

كما تم . العروض وشرائح مواد للتوزيعجلسات مع من ثماني دليل للدورة التدريبية  يتوفر

لالستخدام في األماكن التي ترتفع  للتوزيع(  ومواد)بشرائح العروض  جلستين إضافيتين إدراج

 فيها نسبة اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

 محدثة دورةوهى  .الطفل ةمستشفى صديق: تعزيز الرَّضاعة الطبيعية ودعمها في الثالثالقسم 

من أجل  العاملين بهاومهارات معلومات لتعزيز بمستشفيات الوالدة والمنشآت الصحية  للعاملينساعة  20 تهامد

 يتضمن هذا القسم ما يلي:ونجاح الرَّضاعة الطبيعية. إل المنقحة الناجح للخطوات العشر التطبيق

 لدورة التدريبيةوجدول العمل لإرشادات لمنسقي الدورة التدريبية  3-1

 الخطوط العريضة لجلسات الدورة التدريبية 3-2

 لدورة التدريبيةلض وعرال شرائح  3-3

وفر األدوات التي يمكن ي .تنفيذ المبادرة بالمنشأة الصحية ورصد: التقييم الذاتي الرابعالقسم 

للمساعدة في تحديد ما إذا كانت  مبدئيًّااستخدامها  في المجال الصحي ن والعاملينيلمديرل

تعيين أو اعتماد جاهزة للتقدم بطلب للتقييم الخارجي، وبمجرد تحتاج إلى تحسينات أو  تهمأمنش

ألداء مقدمي مستمرالوالتحسين  للمتابعةالرصد أدوات تستخدم  مستشفاهم "كصديق للطفل"

، 2018وبعد إصدار الدليل اإلرشادي لتنفيذ المبادرة في العشر. الخطوات تطبيق  الخدمة في

هذه تنفيذ لتحسين األداء في شمل الخطوات العشر المنقحة؛ أصبح الرصد المستمر  ذيال

  من متطلبات استيفاء المعيار العالمي للخطوة األولى. الخطوات داخل المنشآت الصحية
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 :الرابع ما يلي يتضمن القسمو 

 .التقييم الذاتي للمستشفى نموذج 4-1 

 .)للتقويم الداخلي المستمر( الرصد تاوإرشادات وأد 4-2 

قد تم تبويب هذه المواد وتعزيزها بالدليل المنقح لتنفيذ مبادرة المستشفى صديقة الطفل لحماية و 

وسوف يتم استعراض ملخصات من الدليل  2018وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية في 

المحدث في أبواب هذا الدليل لتكوين صورة كاملة عن طرق تطبيق ومتابعة وتقويم المبادرة 

الممتدة على مدار ثالثين عامًا حتى إصدار   1989منظمة الصحة العالمية في طبقًا لتوصيات 

 . 2018الدليل التنفيذي النهائي في  

يوفر إرشادات وأدوات للمقيِّمين  .: التقويم الخارجي وإعادة التقويمالخامسالقسم 

التزامها  َوِمْن َثمَّ، للمبادرة الخارجيين لالستخدام في تقييم استيفاء المستشفى للمعايير العالمية

يتم تقديمه فقط إلى السلطات الوطنية و ،غير متاح للتوزيع العاموهو  .رالكامل بالخطوات العش

عتراف بأنها "مستشفى صديقة للطفل" يتم إعادة الوبعد حصول المستشفى على ا. مبادرةلل

 القسم: يتضمن هذاوالتقويم دوريًا للتأكد من استدامة تطبيق المعايير المطلوبة. 

 ينلتدريب المقيِِّمالعروض  شرائحمتضمًنا مين، دليل المقيِّ 5-1

 يم الخارجي للمستشفىوأداة التق 5-2

 يم الخارجيوإرشادات وأداة إلعادة التق 5-3

 المستشفى صديقة الطفل ةيم مبادروتقالحاسوب لأداة  5-4

 ها.الخاصة بالخطوات العشر المنقحة والتوصيات التنفيذية ل األجزاء المحدثةوكذلك 

 على اإلنترنت في ومنظمة الصحة العالمية على موقع اليونيسف هذه المطبوعاتتتوفر 

www.unicef.org/nutrition/index_24850.html 

وعلى موقع منظمة الصحة العالمية   www.unicef.org موقع اليونيسف تحتأو بالبحث على 

 www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241594950/en/index.html على

 www.who.int/nutrition أو بالبحث على موقع منظمة الصحة العالمية تحت

 

  

http://www.unicef.org/nutrition/index_24850.html
http://www.unicef.org/nutrition/index_24850.html
http://www.unicef.org/
http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9789241594950/en/index.html
http://www.who.int/nutrition
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من منظمة وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية رشادات التنفيذية لحماية إلا الفصل األول:

 .الصحة العالمية
التي تشمل التحديثات التى جاءت في الدليل التنفيذي لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية في المنشآت           

 .(2018) منقحةلتوضيح كيفية تطبيق ورصد مبادرة المستشفى صديقة الطفل ال تقدم خدمات األمومة والرضع

 

  دمةـــالمق 1-1

 هررى 2018منظمررة الصررحة العالميررة فرري  اأصرردرته تررىالالمحدثررة  يررةالتنفيذ رشرراداتاال عتبرررت

جميرع مرن يعرد     هرذا الردليل   سرتهدف وي 1989منرذ سرنة   المنقحة لخطوات العشر لتنفيذ االنسخة األولى 

بررامج صرحة األم    يالحكومرات ومردير   مرن امل أو أسرهن واألطفال والخطط أو يقدم الخدمة إلى الح

متصررلة بمبررادرة المستشررفى صررديقة  البرررامج الوبرراألخص للرضرراعة الطبيعيررة و  ،والطفررل بوجرره عررام 

األقسررام  ، واإلداريررين علررى كافررة المسررتويات )كمررديري المنشررآت الصررحية و رؤسرراء  بالتحديرردالطفررل 

 (.  التمريض هيئة من الوالدة ووحدات حديثي الوالدة أقسامورؤساء من األطباء   والوحدات

الردالئل القائمرة علرى    لم يتغير موضوع كل خطوة ولكن تم تحرديث طريقرة العررض فري سرياق      

االجرراءات المؤسسرية    (i)لرى   إتنقسم  الخطروات  ولصحة العامة.  لالعالمية  اتسياسالالطب المسند و

إجررراءات اإلدارة  وتنرردرج تحررت "  بشرركل أخالقرري   ومسررتمرة الالزمررة لضررمان تقررديم خدمررة متسررقة     

الممارسررات مسررمى "وتنرردرج تحررت  معررايير الرعايررة الفرديررة لألمهررات واألطفررال    (ii) ؛ و"ةرجررالح

 ."السريرية الرئيسية

وجود سياسة مكتوبرة يرتم نشررها    تم دمج التغيير الجوهري في الخطوات العشر المنقحة أنه قد 

الكامررل للمدونررة الدوليررة لتسررويق برردائل لرربن األم وقرررارات جمعيررة الصررحة    التطبيق بصررفة منتظمررة برر 

الرصد الداخلي المسرتمر لاللترزام بالممارسرات    باالضافة إلى  ،العالمية الالحقة ذات الصلة )المدونة(

 (.1كما هو مبين في اإلطار رقم ) في الخطوة األولى ، السريرية
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الروطني مرع التركيرز     ىيتضمن الدليل التنفيذي توصيات منقحة لتطبيق المبادرة علرى المسرتو  

رتقاء للتغطية الشراملة وضرمان االسرتدامة بمررور الوقرت. يركرز الردليل االرشرادي         العلى التوسع وا

على دمج البرنامج بشكل كامل في النظام الصحي لضمان أن جميع المنشآت الصرحية بالبلرد المعرين    

لألداء الرذى  المنقحة والشاملة على االلتزام بالمدونة وتطبيق الرصد المستمر تطبق الخطوات العشر

 .ير الدعم لجميع األمهات في إرضاع وتغذية أطفالهن بعيدًا عن تأثير التسويقيضمن توف

البلردان للوفراء بتسرعة مسرؤوليات     ( 2018لمنظمة الصحة العالمية )يدعو الدليل التنفيذي كما 

تأسريس وتعزيرز هيئررة    :لمبرادرة المستشرفى صرديقة الطفرل بمرا فري ذلرك        لروطني مرن خرالل البرنرامج ا   

ة ير الخطروات العشرر فري السياسرات والمعرايير الصرحية الوطنيرة؛ التأكرد مرن كفا         دمرج   ؛تنسيق وطنيرة 

اسررتخدام التقررويم   ؛ تنفيررذ المبررادرة  مراقبررة ورصررد ة؛ يالصررحالخرردمات مقرردمى رف وممارسررات امعرر

لتقيرريم االلتررزام بررالخطوات العشررر؛ تحفيررز التغييررر؛ ترروفير الرردعم الفنرري          دوريررة الخررارجي بصررفة  

كمرا هرو مبرين     ؛ وتحديرد وتخصريص مروارد كافيرة    المتواصلةالمطلوب؛ التواصل والتوعية والدعوة 

 (.2في اإلطار رقم )

   



 2020الدليل المجمع ألدوات رصد المنشآت الصحية صديقة الطفل لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية 
  

 
 

 

  2018العشر المنقحة في  خطواتال 1-2

أصدرتها منظمة الصحة العالميرة ومنظمرة األمرم     فيما يلي عرض للخطوات العشر المنقحة التى

وهى ال تختلف مضمونًا عن الخطروات العشرر األصرلية     2018المتحدة لألطفال )اليونيسف( في سنة 

تطبيرق المدونرة الدوليرة لتسرويق بردائل حليرب األم وفري الرصرد         بإال في تأكيد أهمية إلزام المستشرفيات  

األداء وكررذلك تطرروير ودعررم معرفررة ومهررارات وممارسررات  المسررتمر لتطبيررق الخطرروات العشررر لتقررويم

   مقدمي الخدمة في هذا المجال.

 (1اإلطار رقم )

 (2018 المنقحة فيلنجاح الرضاعة الطبيعية ) العشر خطواتال 1-2    

  االدارية األساسيةجراءات اإل

 الصحة العالمية ذات الصلة.لمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األم وقرارات جمعية باأ. االمتثال الكامل  .1

 .على الخدمة والمترددينسياسة مكتوبة لتغذية الرضع يتم إبالغها بشكل روتيني للموظفين  وجودب.  

 .ج. إنشاء نظم مراقبة وإدارة بيانات مستمرة 

 مساندة األمهات فيالالزمة للديهم ما يكفي من المعرفة والكفاءة والمهارات  مقدمي الخدمةتأكد من أن ال .2

 الرضاعة الطبيعية.

  الممارسات السريرية الرئيسية

  بنجاح.الرضاعة الطبيعية  كيفية ممارسةأهمية و عن النساء الحوامل وأسرهنتوعية  3

للجلد الجلد  مباشرًة من خالل بعد الوالدةأو في أقرب وقت ممكن  بين األم والمولود فورًاتسهيل االتصال  4

 .ضون ساعة من الوالدةغفي  الرضاعة الطبيعية أبدحتى ت -دون انقطاع بشكل مستمروب -

 المحافظة عليها وإدارة الصعوبات الشائعة.االستمراربها  ودعم األمهات لبدء الرضاعة الطبيعية و 5

به ما لم يشر  ،سوائل غير لبن األم ىأ إضافات مناألطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية منع أعطاء  6

 الطبيب.

 .)المساكنة( ساعة في اليوم 24على مدارن البقاء مًعا تمكين األمهات وأطفالهن م 7

 أطفالهن واالستجابة لها.جوع وشبع  عالماتدعم األمهات في التعرف على  8

 حول مخاطراستخدام زجاجات الرضاعة والحلمات واللهايات.المرضعات تقديم المشورة لألمهات  9

في الوقت  ةالدعم والرعاية المستمر من الحصول على نوأطفالهاألمهات ن يتمكالخروج ل عند تنسيقال 11

 المناسب.
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 لطفلاصديقة  المحدثة لتنفيذ مبادرة المستشفي لتوصياتموجز ل 1-3

منشرأة  إن الرعاية الالزمرة لحمايرة وتعزيرز ودعرم الرضراعة الطبيعيرة هري مسرؤولية كرل           .1

المنشرآت  الخاصرة، و  المنشرآت الصرحية  ع. وهرذا يشرمل   يوالرضر  لرألم قدم خدمات ت صحية

 ، وكذلك المنشآت الكبيرة والصغيرة.الحكومية والتعليمية الصحية

تحترراج البلرردان إلررى وضررع معررايير وطنيررة لحمايررة وتعزيررز ودعررم الرضرراعة الطبيعيررة فرري   .2

 نقحةوالرضع، استنادًا إلى الخطوات العشر الم لألمهاتجميع المنشآت التي تقدم خدمات 

 ة.والمعايير العالمي للرضاعة الطبيعية الناجحة

مررع مبررادرات أخرررى لصررحة األم   للطفررليجررب أن تتكامررل مبررادرة المستشررفيات الصررديقة    .3

 حسين الرعاية الصحية، وتعزيز النظم الصحية وضمان الجودة.لت ،الطفلو

مبرادرة المستشرفى   لتأكد مرن أن مقردمي الرعايرة الصرحية لرديهم الكفراءات الالزمرة لتنفيرذ         ا .4

في منراهج التردريب قبرل الخدمرة. باإلضرافة إلرى ذلرك،         المبادرة، يجب دمج صديقة الطفل

 .إذا لزم األمريجب توفير التدريب أثناء الخدمة 

لمعرايير  با تلترزم وكاملرًة  ذ الخطروات العشرر   ير تنفتلتزم بالتي  تعيين المنشآت الصحيةيعتبر  .5

فز العديررد مررن الحررواباإلضررافة لررذلك توجررد أداء البرنررامج وتحسررين ل فعليررًا حررافزًا العالميررة

لمعاييرالوطنيرة إلررى  تقرديرات معنويرة كتوسريم المنشرأة التري تلترزم با      األخررى تترراوح مرن    

 التمويل القائم على األداء.

تحسررين الجرودة وضررمان الجررودة   مرن أجررل حاسررم العنصررر ال والررداخلي المنررتظم هر  الرصرد  .6

 المستمر.

و لكرن   والطفرل،  رعايرة األم و الوالدةيم الخارجي أداة قيمة للتحقق من جودة خدمات والتق .7

 علرى تري يمكرن تنفيرذها    اآلليرات ال  واختيرار التقييمرات الخارجيرة   طررق تنفيرذ   ينبغي تبسريط  

 نحو مستدام.
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 (:2اإلطار رقم )

 

  رئيسية للبرنامج الوطني تسع مسؤوليات

 الرضاعة الطبيعية وتعزيز ودعم حمايةل

 الرضاعة الطبيعية. لة عن دعم وحمايةوؤالمسوطنية الهيئة ال دعم. إنشاء و1

 .الصحية الوطنية ذات الصلة والمعايير المهنية للرعاية اتسياسال. دمج الخطوات العشر في 2

 والمديرين في تنفيذ الخطوات العشر. الصحي في المجال العاملين. ضمان كفاءة 3

الخطوات لتزام بللحفاظ على االبشكل منتظم وإجراءهما  ييم الخارجوالتقالرصد و . االستفادة من أنظمة4

 .المنقحة العشر

 لخطوات العشر.االلتزام با/ أو عقوبات لعدم  لتزام. وضع وتنفيذ حوافز لال5

 .ها صديقة للطفللخطوات العشر العتمادا لتطبيقالتحسينات جري للمنشآت التي ُت الفنية. تقديم المساعدة 6

 تنفيذ المبادرة. مراقبة ورصد. 7

المنشآت   التزام مدى ( عن أهمية مراقبةللجماهير ذات الصلةرفع الوعى المجتمعي وتعبئة الرأى العام ). 8

 .بتطبيق الخطوات العشر

من الجهات الوطنية أو غيرها من  . تحديد وتخصيص الموارد الكافية لضمان استمرار تمويل المبادرة9

 .الجمعيات األهلية
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والخطوات العشرالمنقحة في  2017في  الجديدة بالتوصياتألصلية مقارنة الخطوات العشر ا

 / اليونيسفمنظمة الصحة العالمية - 2018

الخطرررررروات العشررررررر لحمايررررررة  

وتعزيرررز ومسررراندة الرضرررراعة   

الطبيعية: دور خردمات الروالدة   

(1989). 

دليل توصيات منظمة الصحة العالميرة لحمايرة   

و تعزيررررز ودعررررم الرضرررراعة الطبيعيررررة فررررى     

تقرردم خرردمات لرعايررة   يالصررحية الترر تآالمنشرر

 .(2017األمهات و الرضع )

الخطوات العشرر النجراح الرضراعة    

 2018المنقحة في  –الطبيعية 

أدرجررررت فرررري غيررررر موجررررود )

إرشادات التقييم الذاتي للرصرد  

يم الخرررارجي ووالمراقبرررة والتقررر

 (.للمستشفى

أ(  المدونة الدولية لتسرويق بردائل   )1 غير موجود

حليرررررررب األم : االلترررررررزام الكامرررررررل   

بالمدونررررة الدوليررررة لتسررررويق برررردائل    

حليب األم وقرارات جمعية الصرحة  

 العالمية ذات الصلة. 

: اتبرررررراع سياسررررررة 1الخطرررررروة 

لرررررررردعم وحمايررررررررة   مكتوبررررررررة 

 نشررها يرتم   الرضاعة الطبيعيرة 

إلرررررى جميرررررع   منرررررتظمبشررررركل 

العررراملين فررري مجرررال الرعايرررة   

 .الصحية

 المنشررآت: يجررب أن يكررون لرردى  12التوصررية 

الرضررع  رعايررة  والرروالدة  الترري تقرردم خرردمات   

لرضررراعة لحمايرررة و دعرررم ا سياسرررة واضرررحة  

فري   ينللعرامل  دوريبشكل  نشرهاالطبيعية يتم 

 والمترددين. مجال الرعاية الصحية

لرردى  ب. سياسررة تغذيررة الرضررع:    1

تغذيرررررة ة لسياسرررررة مكتوبررررر المنشرررررأة

 منرررتظمبشررركل  نشررررهاطفرررال يرررتم األ

في مجال الرعايرة الصرحية   ين عامللل

 .والمترددين

وإدارة  الرصررررررررررردج. أنظمرررررررررررة  1 غير موجود غير موجود

 للرصررررردالبيانررررات: إنشرررراء أنظمررررة    

 المستمروإدارة البيانات.

: تررررردريب جميرررررع  2الخطررررروة 

العررراملين فررري مجرررال الرعايرررة   

الصررررررحية علررررررى المهررررررارات   

 الالزمة لتنفيذ هذه السياسة.

موظفرو الرعايرة    يكون: يجب أن 13التوصية 

المسررؤولون عررن خدمررة األم والطفررل  الصررحية 

خدمات تغذية الرضع، بمرا  لديهم معرفة جيدة ب

 .في ذلك دعم الرضاعة الطبيعية

تأكرد مرن   ال: مقدمي الخدمرة . كفاءة 2

 فررري المجرررال الصرررحي   العررراملينأن 

لررديهم المعرفررة والكفرراءة والمهررارات  

 اعة الطبيعية.الكافية لدعم الرض

 الممارسات السريرية الرئيسية

: إعالم جميع النساء 3الخطوة 

الحوامرررررل بفوائرررررد الرضررررراعة  

 إدارتها.كيفية الطبيعية و

خرردمات رعايررة تقرردم أن : ينبغرري 14التوصررية 

المشرررورة للنسررراء الحوامرررل وأسررررهن   الحمرررل

 حول فوائد الرضاعة الطبيعية وإدارتها.

إعرالم  . معلومات مرا قبرل الروالدة:    3

أهميرة   عنالنساء الحوامل وأسرهن 

 الرضاعة الطبيعية.ممارسة  كيفيةو

: مسرراعدة األمهررات  4الخطرروة 

علررى برردء الرضرراعة الطبيعيررة   

 نصف ساعة من الوالدة خالل

: يجررب تسررهيل وتشررجيع االتصررال  1التوصررية 

لجلررد بررين األمهررات واألطفررال   ل الجلرردالمباشررر 

 في أقرب وقت ممكن بعد الوالدة.الرضع 

: يجررب دعررم جميررع األمهررات لبرردء   2التوصررية 

الرضاعة الطبيعية في أقرب وقرت ممكرن بعرد    

 الساعة األولى بعد الوالدة. غضون في ،الوالدة

. الرعايرررة الفوريرررة بعرررد الررروالدة:   4

 فررورًاللجلررد الجلررد تسررهيل االتصررال  

ودعررم األمهررات لبرردء  ودون انقطرراع 

الطبيعيرة فري أقررب وقرت     الرضاعة 

 ممكن بعد الوالدة.

: وضرررح لألمهرررات   5الخطررروة 

والحفراظ علرى    اإلرضراع كيفية 

الرضرراعة الطبيعيررة، حتررى إذا   

كررررران يجرررررب فصرررررلهن عررررررن    

 أطفالهن.

: ينبغرري أن تتلقررى األمهررات دعمررًا    3التوصررية 

 عمليررًا لتمكيررنهن مررن برردء الرضرراعة الطبيعيررة    

عة والمحافظة عليهرا وإدارة صرعوبات الرضرا   

 الطبيعية الشائعة.

: يجب تدريب األمهات علرى كيفيرة   4التوصية 

 إدرارير لرربن األم كوسرريلة للحفرراظ علررى  صررتع

 في حالة فصلهن مؤقًتا عن أطفالهن.حليبهن 

. دعرررم الرضررراعة الطبيعيرررة: دعرررم 5

األمهرررات لبررردء الرضررراعة الطبيعيرررة 

والمحافظة عليها وإدارة الصرعوبات  

 الشائعة.
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إعطرررررراء  : عرررررردم  6الخطرررررروة 

األطفررررال حررررديثي الرررروالدة أي  

غرررذاء أو شرررراب غيرررر حليرررب  

 األم، ما لم يشر الطبيب.

: يجب عردم تشرجيع األمهرات علرى     7التوصية 

، ما األمإعطاء أي غذاء أو سوائل غير حليب 

 .لحاجة معتمدة بالطب المسند لم يشر الطبيب

 

األطفرال   عردم إعطراء  . المكمالت: 6

أو  ةأغذيأي  طبيعيًاالذين يرضعون 

سرروائل أخرررى غيررر لرربن األم، مررا لررم 

لحاجرة معتمردة بالطرب     الطبيرب  يشر

 المسند.

 المسرراكنة ممارسررة: 7الخطرروة 

 السررررماح -غرفررررة نفررررس الفرررري 

لألمهرات والرضررع بالبقرراء مًعررا  

 .ساعة في اليوم 24 -

قدم : يجب أن تمكن المنشآت التي ُت5التوصية 

األمهرررات  -رعايررة األطفررال  و الرروالدة خرردمات  

 المسرراكنةوأطفررالهن مررن البقرراء مًعررا وممارسررة  

طررروال النهاروالليرررل. قرررد ال ينطبرررق هرررذا فررري    

وحردة  الظروف التي يحتراج فيهرا الرضرع إلرى     

 .الرعاية الخاصة لألطفال

: تمكررررررين األمهررررررات  المسرررررراكنة. 7

وأطفررالهن مررن البقرراء مًعررا وممارسررة  

 طوال النهار والليل.. المساكنة

الرضرراعة : تشررجيع 8الخطرروة 

 الطبيعية عند الطلب.

: ينبغررري دعررم األمهرررات لممارسرررة  6التوصررية  

بالمنشرأة   التغذية المستجيبة كجزء من الرعايرة 

 .الصحية

 ن: يجب دعم األمهات أثنراء إقرامته  8التوصية 

رعايرة  و الروالدة  في المنشأة التي تقدم خدمات 

 عالمررررات رغبررررة للتعرررررف علررررى   -األطفررررال

والراحرررة،  االحتضرررانلتغذيررة و فررري اأطفررالهن  

 طبقًا لحاجة الطفل.من االستجابة  نوتمكينه

. التغذية المتجاوبة: دعرم األمهرات   8

عالمررات رغبررة علررى التعرررف علررى 

واالسررتجابة أطفررالهن فرري الرضرراعة  

 لها. 

 

 عرررررردم إعطرررررراء  : 9الخطرررررروة 

زجاجات اإلرضاع و الحلمات 

 ألطفرراللاللهايررات الصررناعية و

رضررررراعة الرررررذين يرضرررررعون  

 طبيعية.

: بالنسبة للخدج غير القادرين على 9التوصية 

الرضاعة الطبيعيرة مباشررة، قرد يكرون المرص      

إلررى أن ي والتحفيرز الفمروي مفيردًا    وغرذ لتغيرر ا 

 .على الثدي بكفاءةالرضاعة  يستطيع الطفل

كررراملي النمرررو  لرضرررع ا تغذيرررة: 10التوصرررية 

 أي غرررذاء آخرررر ر أو تصرررالثررردي المع بحليرررب

 لعقرة أو الم كروب عن طريرق ال موصوف طبيًا  

زجاجررررات الرضرررراعة اسررررتخدام أفضررررل مررررن 

 والحلمات أثناء إقامتهم في المنشأة.

حليرررب الثررردي  ب تغذيرررة الخررردج : 11التوصرررية 

موصرروف طبيررًا    أي غررذاء آخرررأو  ،رتصررالمع

اسرررررتخدام أفضرررررل مرررررن  لعقرررررةأو الم بررررالكوب 

 زجاجات الرضاعة والحلمات.

. زجاجرررات الرضررراعة والحلمرررات 9

دم المشررورة لألمهررات  َقررواللهايررات: ٌت

اسرررررتخدام ومخررررراطر كيفيرررررة حرررررول 

زجاجرررررات الرضررررراعة والحلمرررررات   

 واللهايات. 

: تشررررجيع إنشرررراء  10الخطرررروة 

مجموعررررات دعررررم الرضرررراعة   

الطبيعية وإحالة األمهرات إليهرا   

  عنرررد الخرررروج مرررن المستشرررفى

 العيادة. أو

: كجرررزء مرررن حمايرررة الرضررراعة 15لتوصرررية ا

 تنسرريقالالطبيعيررة وتعزيزهررا ودعمهررا، ينبغرري  

لخرررروج، حترررى يرررتمكن اآلبررراء  ا للمتابعرررة عنرررد

وأطفررالهم مررن الحصررول علررى الرردعم المسررتمر  

 والرعاية المناسبة.

. الرعايررررة عنررررد الخررررروج مررررن   10

 بحيررث للخررروجتنسرريق الالمستشررفى: 

يتمكن اآلباء وأطفالهم من الحصرول  

 على الدعم والرعاية المتواصلين
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 للعامة ومفهوم الرضاعة الطبيعية بأسلوب مبسط عرض الخطوات العشر النجاح

 (2018 )منظمة الصحة العالمية: مبادرة المستشفى صديقة الطفل المنقحة

 الرسالة المستشفى تساند األم في الرضاعة الطبيعية عن طريق: ألن:

وجود سياسة موحدة للمستشفى يضرمن  

حصول جميع األمهات واألطفال علرى  

 أفضل رعاية.

التررويج لأللبران الصرناعية وزجاجرات اإلرضراع والحلمررات      منرع   -

 الصناعية.

 تبني حماية ودعم الرضاعة الطبيعية كممارسة أساسية. -

 متابعة دعم الرضاعة الطبيعية باستمرار. -

 . وجود سياسة1

 دعممممم للرضمممماعة

 بالمستشفى 

مقرررردمو الخدمررررة المرررردربون يرررروفرون   

 أفضل مساندة في الرضاعة الطبيعية.

الصحي على دعم األمهات فري   في المجال تدريب جميع العاملين -

ومهرررارات  لومررراتمعالمسرررتمر لتقيررريم مرررع ال الرضررراعة الطبيعيرررة 

 . في الرضاعة الطبيعية وتغذية األطفالالعاملين 

كفمممماءة دعممممم . 2

أداء مقمممممممممممممدمي 

 الخدمة الصحية

معظررررم السرررريدات يمكررررنهن اإلرضرررراع  

  طبيعيَا إذا توفر لهن الدعم المناسب.

 مناقشة أهمية الرضاعة الطبيعية لألطفال واألمهات. -

 تعليم الحامل كيفية التغذية الصحيحة والناجحة لطفلها. -

االرشاد أثناء . 3

 رعاية الحمل

برتالمس   المبكرفرور الروالدة   االحتضان

الجلد للجلد يساعد علرى بردء الرضراعة    

وتنبيه إدرار الحليب ومشاعر  الطبيعية

 . األمومة والتواصل والترابط

تشررجيع الرعايررة بممارسررة تالمررس الجلررد للجلررد بررين األم والطفررل    -

 بعد الوالدة.مباشرًة 

 الطبيعيرة  لرضاعةللبدء بامساعدة األم الحتضان  طفلها تشجيع و -

 فور الوالدة.

. الرعايممممممممممممممة 4

بعممممممد  تًامباشممممممر

 الوالدة 

الطبيعيرررررة فطررررررة ولكرررررن   الرضررررراعة 

ودعرررم  األمهرررات تحتررراج إلرررى مسررراعدة 

 في البداية. وتشجيع

 .للثدي ومصه الطفل أو لتقام تقييم وضع وتعلق -

 إعطاء المساعدة العملية  في الرضاعة الطبيعية. -

 مساعدة األمهات في تخطي صعوبات الرضاعة الطبيعية. -

. مسممممممممممممممماندة 5

 األمهمممممممات فمممممممي

الرضماعة   طريقة

 الطبيعية

تغذيررة األطفررال بالحليررب الصررناعي فرري 

البدايررررة الصررررحيحة  المستشررررفى يعيررررق 

 استمرار الرضاعة الطبيعية.و

 . قاهرة حليب األم ما لم توجد أسباب طبيةاالقتصار على  -

األولوية للحليب المعتصر مرن األم أو مرن أم أخررى عنرد الحاجرة       -

 لإلضافات.

الهن بالحليررب  مسرراعدة األمهررات الالترري يرررغبن فرري تغذيررة أطفرر       -

 .بنتائج ذلك عليها وطفلهاوبعد إعالمهن  الصناعي بطريقة آمنة

منمممممممممممممممممممممممع  . 6

 اإلضافات

علررى مرردار  يجررب أن تررالزم األم طفلهررا

لمالحظررة عالمررات الرغبررة   سرراعة 24

فرري الرضرراعة واالسررتجابة لهررا لتوطيررد  

 العالقة بينهما.

 إبقاء األطفال مع أمهاتهم في غرفة واحدة نهارًا ولياًل. -

 التأكد بأن أمهات األطفال المرضى يمكنهن البقاء بجوار أطفالهن -

 . والتفاعل معهم

تشممممممممممممممممجيع . 7

 المساكنة 

حاجرررررة الطفرررررل فررررري   التجرررررواب مرررررع  

الرضرراعة الطبيعيررة لررياًل   االحتضرران و

ونقررل  ونهررارًا يزيررد مررن إدرار الحليررب  

أكبررررر كميررررة حليررررب للطفررررل ألسرررررع    

 .وأفضل نمو وتطور وحماية

 األمهات للتعرف على عالمات جوع أطفالهن.مساعدة  -

 12-10علررى أال تقررل مررن  عرردم تحديررد مرردة أو توقيررت الرضررعات -

 3باألخص بالليرل ) مرة في األيام واألسابيع األولى من حياة الطفل 

 (.بالليل أو أكثر مرات

تشممممممممممممممممجيع . 8

التغذيممممممممممممممممممممممممة 

لحاجة  المتجاوبة

 طفلها

كل ما يدخل فم الطفل يحتراج أن يكرون   

نظيفررًا وإلررى جانررب ذلررك فإنرره قررد يعيررق   

 استمرار الرضاعة الطبيعية. 

تقررررديم المشررررورة لألمهررررات بشررررأن مخاطراسررررتخدام زجاجررررات       -

 اإلرضاع والحلمات الصناعية واللهايات. 

تجنب التغذية . 9

الحلممممممممممممممممممممات ب

 الصناعية

تعلررم الرضرراعة الطبيعيررة يحترراج مزيرردًا 

لالسررتمرار فرري   الوقررت والمسرراندة مررن 

أشررررهر ثررررم   6الرضرررراعة الخالصررررة ل 

 المناسبة.لعامين أو أكثر مع األغذية 

 توجيه األمهات إلى الخدمات المجتمعية لدعم الرضاعة الطبيعيرة  -

 .شهور 6الستمرارها في الرضاعة الخالصة لمدة 

 الرضررراعة الطبيعيرررةاسرررتمرار دعم المجتمعررري لرررالعمرررل تشرررجيع  -

 شهور. 6المناسبة بعد غذية لعامين أو أكثر وادخال األ

المتابعمممممممممة  .10

الخمروج ممن    بعد

  المستشفى
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  المنقحة لتنفيذ الخطوات العشرالفصل الثانى: نظام الرصد المحدث 

لحماية الصحية المنشأة بلممارسات السريرية الرئيسية االمؤشرات الموصى بها لرصد  2-1

 .(2018 –)منظمة الصحة العالمية  الطبيعيةوتعزيز ودعم الرضاعة 

مصادر 

 إضافية

 الممارسة السريرية الرئيسية تعريف المؤشر المقترح المستهدف األوليمصدر ال

السجالت 

 السريرية

المقابالت مع 

األطفال  أمهات 

 المبتسرين

كاملي والرضع 

 النمو

النسمبة المئويممة ألمهمات الخممدج    80٪≤

 توعيمممةوالرضمممع المممذين تلقممموا  

بشممممأن   أثنمممماء متابعممممة الحمممممل  

ممن اجممالي   الرضاعة الطبيعيمة  

الحوامممل الالتممي تلقممين متابعممة    

 الحمل.

الخطوة الثالثة: مناقشة أهمية 

إدارتها كيفية الرضاعة الطبيعية و

 .مع الحوامل وأسرهن

السجالت 

 السريرية

المقابالت مع 

أمهات الرضع 

 كاملي النمو

النسبة المئوية ألمهمات الرضمع    80٪≤

المممذين تمممم وضمممع  كممماملي النممممو

فممممي اتصممممال مباشممممر  نأطفمممماله

أو فممي  فموراً لجلمد  لالجلمد   نمعهم 

 ،دقممائق بعممد المموالدة  5غضممون 

وأن هممذا االتصممال اسممتمر لمممدة  

 .أو أكثر ساعة 

: تسهيل االتصال 4الخطوة 

انقطاع  ماللجلد دونالجلد الفوري 

ودعم األمهات لبدء الرضاعة 

الطبيعية في أقرب وقت ممكن بعد 

 الوالدة.

السجالت 

 السريرية

المقابالت مع 

أمهات الرضع 

 كاملي النمو

: النسبة المئويمة  أساسىمؤشر  80٪≤

الممممذين  كمممماملي النمممممو للرضممممع 

الثدي خالل سماعة   علىعوا ِضُو

 .واحدة بعد الوالدة

 

السجالت 

 السريرية

المقابالت مع 

أمهات الرضع 

 كاملي النمو

النسمممممممبة المئويمممممممة لألمهمممممممات  80٪≤

كممممماملي  للمواليمممممدالمرضمممممعات 

علمممى توضممميح  اتالقمممادر النممممو

 الطفممممممممل استيضمممممممماعكيفيممممممممة 

للرضاعة الطبيعيمة، وأن الطفمل   

 سممممحبو المممممص جيممممدًايمكنمممم  

، مممن إجمممالي األمهممات   الحليممب

 كاملي النمو. لمواليد المرضعات

األمهات لبدء : دعم 5الخطوة 

 االستمرارالرضاعة الطبيعية و

الصعوبات التعامل مع ها وب

 الشائعة.

السجالت 

 السريرية

المقابالت مع 

 المواليدأمهات 

 كاملي النمو

النسمممممممبة المئويمممممممة لألمهمممممممات  80٪≤

كممممماملي  للمواليمممممدالمرضمممممعات 

اللممواتي يمكممن أن يصممفن  النمممو

تشممميران علمممى األقمممل  عالمتمممين

يحصل كمية كافيمة  الرضيع  بأن

 من لبن األم. 

 

السجالت 

 السريرية

 المقابالت مع

المواليد  أمهات

 وكاملي الخدج

 النمو

المواليد النسبة المئوية ألمهات  80٪≤

المذين   وكاملي النممو ممن   الخدج

يرضمممممعون رضممممماعة طبيعيمممممة   

شممممممرح أو  نيمكممممممنه الالتمممممميو
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مصادر 

 إضافية

 الممارسة السريرية الرئيسية تعريف المؤشر المقترح المستهدف األوليمصدر ال

ير حليممممب صممم وصمممف كيفيممممة تع 

من إجمالي  الثدي بشكل صحيح

 الوالدات الحية. 

السجالت 

 السريرية

المقابالت مع 

 المواليدأمهات 

وكاملي  الخدج

 النمو

≥80٪ 

 

النسمممممممبة  مؤشمممممممر أساسمممممممي :

كاملي المئوية للرضع )الخدج و

( الممذين تلقمموا حليممب األم   النمممو

حليمممب فقمممط )إمممما ممممن أمهمممم أو 

( طوال فترة إقامتهم في معتصر

ممممن إجممممالي المواليمممد  المنشمممأة

 األحياء.

األطفال  عدم إعطاء: 6الخطوة 

أي غذاء طبيعيًا الذين يرضعون 

ما لم  ،أو سوائل غير حليب الثدي

 .يشر الطبيب

السجالت 

 السريرية

المقابالت مع 

 المواليدأمهات 

 كاملي النمو

 لمواليمد النسبة المئوية ألمهمات   80٪≤

 نالذين بقي أطفالُه كاملي النمو

منمممممممذ الممممممموالدة، دون  نمعُهممممممم

 .انفصال ألكثر من ساعة واحدة

: تمكين األمهات 7الخطوة 

وأطفالهن من البقاء مًعا 

 24 على مدار المساكنةوممارسة 

 .ساعة في اليوم

المقابالت مع  

 المواليدأمهات 

 كاملي النمو

النسمممممممبة المئويمممممممة لألمهمممممممات  80٪≤

 كاملي النمو لمواليدالمرضعات 

اللممواتي يمكممن أن يصممفن علممى    

عالممات الجموع   األقل اثنين من 

 )الرغبة في الرضاعة(.

: دعم األمهات للتعرف 8الخطوة 

 عالمات/اشارات رغبةعلى 

واالستجابة بالرضاعة أطفالهن 

 .لها

المقابالت مع  

 المواليدأمهات 

كاملي النمو 

 والخدج

النسمممممممبة المئويمممممممة لألمهمممممممات  80٪≤

أو  ألطفممممال خممممدج المرضممممعات 

  أنم ب نيمبلغ  كاملي النممو الالتمي  

مخمماطر اسممتخدام ب تممم إعالمهممن

زجاجمممات الرضممماعة والحلممممات 

 .واللهايات

: تقديم المشورة 9الخطوة 

مخاطر استخدام  لألمهات حول

زجاجات الرضاعة والحلمات 

 .واللهايات

المقابالت مع  

 المواليدأمهات 

كاملي النمو    

 والخدج

النسمممممممبة المئويمممممممة لألمهمممممممات  80٪≤

ألطفممممال خممممدج أو  المرضممممعات 

يممبلغن عممن   كمماملي النممموالالتي 

 مقمممدمي الخدممممة الصمممحيةقيمممام 

الحصول على  بكيفية باعالمهن

الرضممممممماعة  لمواصممممممملة دعمممممممم

 ن.الطبيعية في مجتمعه

مع جهات  تنسيق ال: 10الخطوة 

الدعم المجتمعي وتوجي  األمهات 

للحصول على  إليها عند الخروج

الوقت  الدعم المستمر في

 .المناسب
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لحماية وتعزيز الصحية ة آمنشبالالحرجة  اإلدارةيم إجراءات والمؤشرات الموصى بها لتق  2-2

 .(2018 -)منظمة الصحة العالمية ودعم الرضاعة الطبيعية

 التوصية المؤشرات المقترحة الهدف التحقق وسائل

على أن جميع بدائل لمبن األم   الدالئل موجودة مراجعة سجالت الشراء

وزجاجمممممات الرضممممماعة والحلممممممات  

المستخدمة في المنشمأة تمم شمرا ها    

من خالل قنوات الشراء العادية ولمم  

يممتم اسممتالمها مممن خممالل اإلمممدادات    

 .المجانية أو المدعومة

الكامل  االلتزام: 1الخطوة 

لمدونممة الدوليممة لتسممويق با

بمممدائل لمممبن األم وقمممرارات   

العالميمممة جمعيمممة الصمممحة  

 .ذات الصلة )المدونة(

المدرجة في نطماق  عرض المنتجات  غير معروضة المالحظة

التمي تحممل    المسمتلزمات أو  المدونة

أسممماء أو شممعارات الشممركات التممي    

تنممممتج بممممدائل لممممبن األم، وزجاجممممات  

الرضممممماعة والحلممممممات، أو أسمممممماء 

المدرجممممة تحممممت نطمممماق   المنتجممممات 

 المدونة.

 

مراجعة سياسة تغذية 

 الرضع

 وجممود سياسممة تصممف كيفيممة التممزام     موجودة

، بممما فممي المنشممأة بالمدونممة الدوليممة 

ذلمممك شمممراء بمممدائل لمممبن األم، وعمممدم 

قبول الدعم أو الهدايا ممن المنتجمين   

أو الممموزعين للمنتجممات المشمممولة   

عينمات بمدائل    توزيعوعدم  بالمدونة

لمممبن األم أو زجاجمممات الرضممماعة أو  

 .الحلمات لألمهات

إعممممممممداد ب:  1الخطمممممممموة 

ة يممممممممممسياسممممممممممة تغذونشر

يمممممممتم  الرضمممممممع طفمممممممالاأل

منمممممتظم إبالغهممممما بشمممممكل  

 للعمممممممممماملين الصممممممممممحيين 

واألمهمممممممات  للمممممممموظفينو

 .وأسرهن

الخدمة  مقدميمقابالت مع 

 الصحي

النسممبة المئويممة للمهنيممين الصممحيين  80٪≤

الذين يقدمون رعاية ما قبمل الموالدة   

و / أو الوالدة و / أو رعاية األطفال 

المموالدة الممذين يمكممنهم شممرح حممديثي 

 عنصرين على األقل من المدونة

 

مراجعة سياسة تغذية 

 الرضع

تغذيمممممة لوجمممممود سياسمممممة مكتوبمممممة   موجودة

لرضممممممع تتنممممممماول تنفيمممممممذ جميمممممممع  ا

الممارسممممات السممممريرية الرئيسمممممية   

الثمممماني للخطممموات العشمممر، وتنفيمممذ  

 بانتظام. األداءالمدونة، وتقييم 

 

لحوامممل للسياسممة اعممرض ملخممص   معروضة مالحظة عرض السياسة

 ن.واألمهات وأسره

 

مراجعة البروتوكوالت 

 السريرية  والمعايير

مواءمممة البروتوكمموالت أو المعممايير   موائمة

السممممممريرية المتعلقممممممة بالرضمممممماعة  

الطبيعيممممممة وتغذيممممممة الرضممممممع مممممممع 

 المستشممفى صممديقة الطفممل   معايير

 المسندة.الحالية  والدالئل السريرية

 

مقدمي مقابالت مع 

 ةالسريري الخدمات

النسبة المئوية للعماملين السمريريين    80٪≤

أو الممموالدة  خمممدمات المممذين يقمممدمون

قبمممممل الممممموالدة أو رعايمممممة األطفمممممال  

حممديثي المموالدة الممذين يمكممنهم شممرح 
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 التوصية المؤشرات المقترحة الهدف التحقق وسائل

عنصمممرين علمممى األقمممل ممممن سياسمممة 

دورهم فمي   تمستغذية الرضع التي 

 .المنشأة

 رصمممممدوجمممممود بروتوكمممممول لنظمممممام   موجود توثيق البروتوكول

المتثال للممارسات امستمر وبيانات 

 .السريرية الرئيسية الثماني

ج: إنشمممممممماء  1الخطمممممممموة 

وإدارة بيانات  رصدأنظمة 

 .مستمرة

على األقل مرة  توثيق جدول االجتماعات

 كل ستة أشهر

عممممدد المممممرات التممممي يلتقممممي فيهمممما     

نشمممأة فمممي الم الصمممحيونالعممماملون 

 .لمراجعة تنفيذ النظام الصحية

 

مقابالت مع مقدمى الخدمة 

 الصحية

ممممممن العممممماملين   النسمممممبة المئويمممممة    80٪≤

الممذين يقممدمون رعايممة ممما  الصممحيين 

قبمممل الممموالدة و / أو الممموالدة و / أو   

 همتلقممي كممدواحممديثي المموالدة الممذين أ 

تمممدريبات  داخمممل أو خمممارج المنشمممأة 

الرضممممماعة الطبيعيمممممة فممممممي    لمممممدعم 

 .السنتين السابقتين

 : التأكممد مممن أن 2الخطمموة 

لمديهم   ةالصح في العاملين

ممممما يكفممممي مممممن المعرفممممة   

والكفاءة والمهمارات لمدعم   

 .الرضاعة الطبيعية

مقابالت مع مقدمى الخدمة 

 الصحية

مقمدمي الخدممة   ممن  النسبة المئويمة   80٪≤

أنهممم خضممعوا الممذين أبلغمموا  الصممحية

الرضاعة إدارة  لتقييم مهاراتهم  في

 .السنتين السابقتين خاللالطبيعية 

 

مقابالت مع مقدمى الخدمة 

 الصحية

 ممن مقمدمي الخدممة   النسبة المئويمة   80٪≤

الممذين يقممدمون رعايممة ممما     ةالصممحي

قبمممل الممموالدة و / أو الممموالدة و / أو   

حمممممديثي الممممموالدة القمممممادرين علمممممى   

اإلجابممة بشمممكل صممحيح علمممى ثالثمممة   

معرفمة  الأسئلة من أصمل أربعمة عمن    

ة لمدعم الرضماعة   الزمم مهارات الالو

 .الطبيعية

 

 

الوطني على المستوى تعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية حماية وبرنامج مؤشرات رصد  3-2

 (2018-منظمة الصحة العالميةالطفولة )التي تقدم خدمات األمومة والمنشآت في  والمحلي

 مؤشر تعريف المصدر األساسي مصادر إضافية

   لتغذيةلالعالمية  الرصد مؤشراتإطار 

 المسوحات األسرية

مثال المسح 

الديموجرافي ومسح 

المؤشرات العنقودية 

 المتعددة

النسمممبة المئويمممة للرضمممع المممذين  

 5-0تتمممممراوح أعممممممارهم بمممممين  

شهور والذين تلقوا حليب الثدي 

 فقط خالل اليوم السابق

الرضمممماعة الطبيعيممممة الخالصممممة   

 أشهر 6لألطفال دون سن 

 

تقارير عن تنفيذ  النسممبة المئويممة للمموالدات التممي       المنشمآت الصمديقة  ي الموالدات فم  
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 مؤشر تعريف المصدر األساسي مصادر إضافية

البرنامج ؛ قاعدة 

حيث  البيانات الوطنية

 توجد

 

تحمممدث فمممي المنشمممآت التمممي تمممم    

تصمممنيفها علمممى أنهممما  صمممديقة    

أو  اجتممازت  التقيمميم  ،للطفممل 

أو حققممممت مسممممتوى  ،الخممممارجي

محممممدًدا مممممن االمتثممممال لمعممممايير   

 مبادرة المستشفى صديقة الطفل

)وفًقمما للبرنممامج المموطني( خممالل   

 السنوات الخمس الماضية

 

المستشمممممفى  للطفمممممل ) تغطيمممممة 

  (صديقة الطفل

 مؤشرات الممارسات السريرية

مقابالت عند الخروج 

من المستشفى، 

ظام مسوح بالمنشأة، ن

معلومات اإلدارة 

 .الصحية

مسممموح أسمممرية مثمممال المسمممح   

الممممممممممديموجرافي و المسممممممممممح  

  العنقودى للمؤشرات المتعددة

نسمممبة األمهمممات الالتمممي تلقمممين 

مشورة في الرضاعة الطبيعية 

 أثناء الحمل 

المشورة أثناء متابعة 

 الحمل

مقابالت عند الخروج 

من المستشفى، 

نظام مسوح بالمنشأة، 

معلومات اإلدارة 

 .الصحية

مسممموح أسمممرية مثمممال المسمممح   

المممممممممممديموجرافي والمسمممممممممممح  

  العنقودى للمؤشرات المتعددة

النسممممممبة المئويممممممة لألمهممممممات 

حملمممممممن أطفمممممممالهن اللمممممممواتي 

فممممور للجلممممد جلممممد المالمسممممة ب

 5أو فمممممي غضمممممون  الممممموالدة 

علمممى ان دقمممائق بعمممد الممموالدة   

ت اسممممتغرق تكممممون الممارسممممة 

 ساعة واحدة أو أكثر

الجلد بتالمس الجلد 

بين األم و  المبكر

 مولودها

مقابالت عند الخروج 

من المستشفى، 

نظام مسوح بالمنشأة، 

معلومات اإلدارة 

 .الصحية

مسممموح أسمممرية مثمممال المسمممح   

المممممممممممديموجرافي والمسمممممممممممح  

  العنقودى للمؤشرات المتعددة

النسممممممبة المئويممممممة لألمهممممممات 

علمى   دهنيموالاللواتي يضعن 

 ممن الثدي خالل سماعة واحمدة   

 الوالدة.

البداية المبكرة 

 بالرضاعة الطبيعية

نظام معلومات اإلدارة 

مقابالت عند  ،الصحية

الخروج من 

المستشفى، مسوح 

 بالمنشأة .

مسممموح أسمممرية مثمممال المسمممح   

المممممممممممديموجرافي والمسمممممممممممح  

  العنقودى للمؤشرات المتعددة

ألمهمات الالتمي   لنسبة المئوية 

حصممممملن علمممممى دعمممممم لمممممتعلم    

الرضممممممماعة الطبيعيمممممممة بعمممممممد  

 .الوالدة

 دعم الرضاعة الطبيعية

نظام معلومات اإلدارة 

، مقابالت عند الصحية

الخروج من 

المستشفى، مسوح 

 بالمنشأة. 

مسممموح أسمممرية مثمممال المسمممح   

الممممممممممممديموجرافي  المسممممممممممممح 

  العنقودى للمؤشرات المتعددة

النسممممممبة المئويممممممة لألمهممممممات 

اللممممواتي أبلغممممن أن أطفممممالهن   

تلقممين حليممب الثممدي فقممط )إممما   

م أو لمبن بشمري( طموال    األمن 

 .منشأةالفترة إقامتهن في 

يعية الرضاعة الطب

الخالصة أثناء اإلقامة 

 في المنشأة



 2020الدليل المجمع ألدوات رصد المنشآت الصحية صديقة الطفل لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية 
  

 
 

 

 مؤشر تعريف المصدر األساسي مصادر إضافية

نظام معلومات اإلدارة 

، مقابالت عند الصحية

الخروج من 

المستشفى، مسوح 

 بالمنشأة 

مسممموح أسمممرية مثمممال المسمممح   

المممممممممممديموجرافي والمسمممممممممممح  

  العنقودى للمؤشرات المتعددة

النسممممممبة المئويممممممة لألمهممممممات 

أطفمالهن منمذ    مع اللواتي بقين

الممموالدة، دون انفصمممال ألكثمممر   

 من ساعة واحدة

 المساكنة

نظام معلومات اإلدارة 

، مقابالت عند الصحية

الخروج من 

المستشفى، مسوح 

 بالمنشأة 

مسممموح أسمممرية مثمممال المسمممح   

المممممممممممديموجرافي والمسمممممممممممح  

  العنقودى للمؤشرات المتعددة

النسممممممبة المئويممممممة لألمهممممممات 

هن إرشماد الالتي أبلغن أنم  تمم   

لمكمممممان المممممذي يمكمممممن فيممممم     ل

الحصممول علممى دعممم الرضمماعة 

 ن.الطبيعية في مجتمعه

اإلحالة إلى دعم 

 المجتمع

مقابالت عند الخروج 

من المستشفى، 

نظام مسوح بالمنشأة، 

معلومات اإلدارة 

 الصحية

مسممموح أسمممرية مثمممال المسمممح   

المممممممممممديموجرافي والمسمممممممممممح  

  العنقودى للمؤشرات المتعددة

األمهات  لردودالنسبة المئوية 

ممارسمممات  6باإليجممماب علمممى  

علمممى األقمممل ممممن الممارسمممات   

 .السبعة المذكورة أعاله

العام  تزاماالل

مبادرة معاييرب

المستشفى صديقة 

مؤشر البديل )ال الطفل 

مبادرة  تغطيةل

المستشفى صديقة 

 الطفل(

 لمبادرة المستشفيات الصديقة للطفلالعملية   مخرجاتلمؤشرات ل 

)يممممتم تحديممممدها علممممى  تقممممارير  

 المستوي الوطني(

النسممبة المئويممة للمهنيممين   

الصممحيين حممديثي التخممرج   

المممذين تلقممموا تمممدريبًا علمممى  

مبمممادرة المحدثمممة المعمممايير 

لمستشمممممممفيات الصمممممممديقة ل

 .للطفل

التدريب قبل الخدمة على 

معايير مبادرة المستشفيات 

 الصديقة لألطفال

تقممممارير )يممممتم تحديممممدها علممممى   

 الوطني(المستوي 

النسممبة المئويممة للمهنيممين   

الصمممممممحيين الممارسمممممممين  

المممذين تلقممموا تمممدريًبا أثنممماء 

الخدمممممممة علممممممى معممممممايير   

مبممممممممممممادرة المحدثممممممممممممة  ال

لمستشمممممممفيات الصمممممممديقة ل

 .للطفل

التدريب أثناء الخدمة على 

معايير مبادرة المستشفيات 

 الصديقة لألطفال

تقممممارير )يممممتم تحديممممدها علممممى   

 المستوي الوطني(

للمنشمممآت النسممبة المئويممة   

التي تقمدم خمدمات   الصحية 

األموممممة وحمممديثي الممموالدة 

التي أكملت تقييًمما خارجًيما   

 سمممممممنوات 5-3 خمممممممالل ال

 الماضية

استمرار عملية التقييم 

 الخارجي
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 لمستشفىلالذاتي التقييم أداة   الفصل الثالث:

 
 

  السياسات والممارساتيم واستخدام أداة التقييم الذاتي للمستشفى لتق 3-1

 وتهتم بأن تصبحألمومة اِخْدمات  التي تقدم ةصحيالمنشآت الأو  المستشفياتيجب على 

نجاح م ممارساتها الحالية فيما يتعلق بالخطوات العشر إلقِيُتأن  (كخطوة أولى)للطفل  ةصديق

في ستخدمها المنشآت الصحية كي تأداة التقييم الذاتي ل صياغةقد تم ولذا ف الطبيعية. الرَّضاعة

إلنجاح الرَّضاعة  الخطوات العشر ةممارستطبيق وكيفية فيما يتعلق بتقييم ممارساتها الحالية 

للتوصيات األخرى الواردة في البيان المشترك الصادر عن منظمة الصحة طبقًا  الطبيعية،

ة الطبيعية: الدور ودعم الرَّضاع وتشجيعحماية "بعنوان  1989العالمية واليونيسف لعام 

 ".الخاص لِخْدمات األمومة

مدونة الدولية لتسويق التزامها بالتحديد مدى  الصحية على المنشأةساعد األداة ت كما أن

 الصديقةرعاية ال الصلة، وتقديمبدائل حليب األم وقرارات جمعية الصحة العالمية الالحقة ذات 

نقص المناعة المكتسبة في تغذية  يروسفالمتعايشات مع مرض  لألمهات ادعمه لألم، ومدى

 .أطفالهن

 وواضعيع القرار اصنل يتم عمل جلسة توعيةأن من المفيد يكون  الحاالتفي العديد من 

 التقييم الذاتي.القيام بأهداف مبادرة المستشفى صديقة الطفل قبل للتهيئة بفي المستشفى  السياسات

للجلسة الثالثة بعنوان: "مبادرة المستشفى كيفية اإلعداد لجلسة التهيئة: يمكن الرجوع 

مبادرة المستشفى صديقة الطفل: دورة واستدامة تعزيز صديقة الطفل" من القسم الثاني للمبادرة "

بعنوان: "كيف تجعل المستشفى صديًقا للطفل" في  15"، باإلضافة إلى الجلسة ع القرارالصن

دورة  الطفل، ةمستشفى صديقالة ودعمها في تعزيز الرَّضاعة الطبيعيالقسم الثالث للمبادرة "

استعراض أداة التقييم الذاتي والمعايير العالمية لمبادرة بمستشفيات الوالدة"، ثم  للعاملين

 التالية. المستشفى صديقة الطفل التي سوف نتناولها في الصفحات
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 المنشأةو تسمح أداة التقييم الذاتي لمدير ورؤساء األقسام ذات الصلة في المستشفى أ

لممارسات الداعمة امراجعة لاألمومة بإجراء تقييم أولي رعاية قدم ِخْدمات التي ت ةصحيال

 .للرَّضاعِة الطبيعية

إعداد للتقييم الذاتي هي المرحلة األولى من   األولية إن استيفاء قائمة المراجعة 

 ."لطفلا ةمستشفى صديق"للحصول على لقب  هاولكنها ال تؤهل ،المستشفى

أهلية  للمبادرة لتقريرالمعايير العالمية إلى يم الخارجي والتقالقائمون على م ِكتحي

 المعايير تلك مراجعة بالمستشفى على المسئولينلذلك يجب و ،للطفل اليكون صديًق المستشفى

 برنامج الرَّضاعة الطبيعية الخاص بمستشفاهم. ِفَعاِلية لتقييم

ولتسهيل الرجوع للمعايير العالمية فقد تم عرضها بداخل األداة مع التقييم الذاتي لكل 

األجزاء الخاصة و بدائل حليب األم الدولية لتسويقوالمدونة خطوة من الخطوات العشر، 

تغذية في فيروس نقص المناعة البشرية توعية األمهات المصابات بو ،بالرعاية الصديقة لألم

 .أطفالهن

  :ملحقاتن أداة التقييم الذاتي أربعة تتضم

قائمة مرجعية للمساعدة في تقييم سياسة المستشفى للرَّضاعِة الطبيعية أو تغذية  :1 ملحق

 ع.َضالُر

ودور المسئول  بدائل حليب األم ة للمدونة الدولية لتسويقيقائمة بالنقاط الرئيس :2ملحق 

 .االلتزام بهافي  الصحيين اإلداري والعاملين

 مجموعة من التوصيات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرُّضَّع. :3لحق م

 األسباب الطبية المقبولة الستخدام بدائل حليب األم. :4ملحق 

مبادرة تنفيذ في قيام السلطات الوطنية المسئولة عن دور لخبرات المحلية ل تكونقد  

أخرى ذات صلة إلى أداة التقييم الذاتي العالمية.  أسئلةالمستشفى صديقة الطفل بالنظر في إضافة 

كعائق للرَّضاعِة الطبيعية، فيمكن أخذها في  المنشأة الصحيةراها تا كانت الممارسات التي وأيًّ

         أثناء القيام بعملية التقييم الذاتي.في االعتبار 
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ات حول تغذية الرُّضَّع ئيفكر المستشفى في إضافة مجموعة من اإلحصايمن المهم أن  

نظام حفظ سجالت األمومة، ويفضل كقوم بذلك بالفعل، يكن يوتطبيق الخطوات العشر، إن لم 

في أنظمة جمع المعلومات القائمة بالفعل. يمكن للعاملين المسئولين الرجوع إلى ذلك دمج يأن 

 لرصدادات وأدوات : إرش2-4 القسم ة فينماذج أدوات جمع البيانات المتوفرة في هذه الوثيق

 تشفى صديقة الطفل.مس مبادرة

 تحليل نتائج التقييم الذاتي  3-2

اإليجاب، أما بستكون معظم األسئلة في هذه األداة  عن اإلجابة في الظروف المثالية فإن

منظمة لتوصيات البيان المشترك  فهذا يشير إلى االختالف بينها وبينسلبية الاإلجابات  تعددإذا ت

  نجاح الرَّضاعة الطبيعية.لخطوات العشر إلالمعايير العالمية لالعالمية واليونيسف والصحة 

األسئلة الواردة في التقييم الذاتي، يمكن للمستشفى النظر في  عن اإلجابةجانب إلى و

المعايير ب الستداللبا واألمهات في مجال الصحة مع العاملينغير الرسمية  اللقاءاتإجراء بعض 

 ة.المعايير المطلوب مدى استيفاءلمدرجة في الخطوات المختلفة، لتحديد العالمية ا

الحصول بعد ذلك  المنشأة رغبتفقد  "،اإلجابة عن معظم األسئلة بـ "نعم تكونعندما 

الخطوة التالية تكون فإن في بعض البلدان، ولطفل. ل ةكمستشفى صديق على تعيينها أو اعتمادها

ن يمع المدير والعمل يةالصح منشأةحيث يقوم مستشار محلي بزيارة الزيارة سابقة للتقييم، عمل 

يتم ترتيب زيارة  ذلك،للتقييم. بعد  استعداد المنشأة الصحيةللتأكد من  في مجال الصحة والعاملين

 .خارجي، بالتشاور مع فريق التنسيق الوطني لمبادرة المستشفى صديقة الطفلاليم وتقال لفريق

يم الخارجي "أداة التقويم الخارجي للمستشفى" للتحقق من استيفاء المستشفى ويستخدم فريق التقي

 للمعايير واستحقاقه للتوسيم كمستشًفى صديق للطفل.

عندما أو  ،أداة التقييم الذاتي في"ال"  األسئلة بـالعديد من  يجيب عنإن المستشفى الذي 

 وحتىالوالدة  ذمن)أو التغذية بحليب األم المعتصر(  الخالصةتكون الرَّضاعة الطبيعية  ال

إلى  المستشفى، فإن األمر قد يحتاج٪ من مواليد 75 ويكون أقل من المتبع هي المعيارالخروج 

الممارسات التي تعيق بدء الرَّضاعة  الحد منالهدف هو و .عمل لتحسين األداء خطةوضع 

عند  الخالصةع معيار الرضاعة الطبيعية ا لرفتلك التي تعززهوتشجيع  الخالصةالطبيعية 

      .75٪الخروج من المستشفى إلى ما ال يقل عن 
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 ات التقييم الذاتيإجراء  3-3

يجب مشاركة نتائج التقييم الذاتي مع فريق التنسيق الوطني لمبادرة المستشفى صديقة 

خارجي، فقد اليم وتقالوالممارسات قبل إجراء  لوماتالمع لتحسين حاجةال دعتإذا والطفل. 

الذين حضروا دورة  المتخصصين من خالل بالمنشأة، مقدمي الخدمة الصحيةتدريب  تعيني

 نكاستشاريي دولية أو محليةشهادة حصلوا على أو  الطبيعية تدريب المدربين في إدارة الرَّضاعة

  .الطبيعية الرَّضاعةفي 

مجال تقديم المساعدة في  رين علىالقادكوادر مختلفة من المتخصصين  من المفيد إنشاءو

ن في يالعاملك وعلى مستوى المجتمع المحليأمنشآت الرعاية الصحية بداخل الرَّضاعة الطبيعية 

، هاتومجموعات دعم األمأوالقابالت التقليديات أ، القرى أو المدن الصغيرةمجال الصحة في 

خدمة حيوية وتعد هذه  منازلهن،والدعم في محيط  بالتوعيةالوصول إلى األمهات  هميمكنالذين 

في الشهور الستة األولى من حياة  –الخالصة الرَّضاعة الطبيعية ممارسة  أصبحت خاصة إذا

 .أمًرا غير شائع -لعامين كاملين أو أكثر -االستمرار بها و - الطفل

المستشفى  لجنة مبادرة"دعم للرَّضاعِة الطبيعية" أو "فريق من المفيد أن يتم تنظيم و

في مرحلة تم كن ذلك قد ، إذا لم ييفي وقت التقييم الذات يةالصح نشأةالم بداخل ديقة الطفل"ص

ة مبادرة تابعيمكن تكليف هذه اللجنة أو الفريق بتنسيق جميع األنشطة المتعلقة بتنفيذ ومو. سابقة

 .حليب األمبدائل  لتسويق متابعة االلتزام بالمدونة الدوليةبما في ذلك  ،المستشفى صديقة الطفل

ق جميع األنشطة األخرى، بما في ذلك ينستو قيادةاللجنة الفريق أو  يتولىيمكن أن و

يم الخارجي والتقييم الذاتي والتق دورات مزيد منلعمل االترتيب للتدريب إذا لزم األمر، و

مختلف ممثلين لأعضاء  تتكون اللجنة منيجب أن ويم. ووإعادة التق ةمراقبة الذاتيالو

لتوليد والممرضات األطفال واأطباء حديثي الوالدة و) المثال:على سبيل ؛ فالتخصصات

بعض األعضاء  إلى جانبوما إلى ذلك(  االجتماعيين،ين صصمتخوالقابالت وخبراء التغذية وال

 ة.يرئيسال اتقيادالدارية أو اإلمناصب ال من ذوي
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  يم الخارجيوالتحضير للتق 3-4

وصي ت الطفل، ةكمستشفى صديق وسيم واالعتماد أو التعيينيم والتوالتق التقدم بطلبقبل 

 :ما يلي بأن يكون لديها من قبل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية المستشفيات

الخطوات العشر  بالكامل طبقت )تغذية الطفل(سياسة مكتوبة للرَّضاعِة الطبيعية  -

والقرارات العالمية ذات  بالمدونة االلتزامذلك  )بما فينجاح الرَّضاعة الطبيعية إل)المنقحة( 

في  امدرًجكونه  في حال الرُّضَّع،فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية  إلى جانب ،الصلة(

 الوطنية. المعايير

 مدرجة في المعايير ونهاك في حالةسياسة مكتوبة تتناول الرعاية الصديقة لألم،  -

 الوطنية.

األمهات  ايةرعقومون بالذين ي للعاملينالمستشفى بقدم الذي يللتدريب منهج مكتوب  -

 صديقةالرعاية الو الطفل الذي ال يرضع طبيعيًّا،على إدارة الرَّضاعة الطبيعية وتغذية والمواليد 

 لألم.

أثناء متابعة  حول هذه المواضيعلألمهات الخطوط العريضة لمحتوى التثقيف الصحي  -

 الحمل.

فإنه  التقويم،ايير فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرُّضَّع في مع إدراجفي حال و -

أثناء متابعة  حول هذا الموضوعاألمهات وتثقيف  الصحيين تدريب العاملينل إعداد موادينبغي 

يم الخارجي وق التقيطلب فريقد    (2009 –)اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية  الحمل

 :التقييمإجراء ها إلى قائد الفريق قبل وإرسالهذه الوثائق  تحضير

 .مستلزمات ذات صلةالشراء حليب األطفال و فواتير -

وعدد ساعات التدريب  والمواليد،األمهات الصحيين في أقسام رعاية قائمة العاملين  -

 الموضوعات المطلوبة. علىا َهْوقََّلالتي َت
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  استبيان التقييم الذاتي

 

وأسئلة لتقييم كل خطوة مرن الخطروات العشرر     بيانات المستشفىيحتوي االستبيان على صحيفة 

والمدونرررة والرعايرررة الصرررديقة للطفرررل ودعرررم األمهرررات التررري ال ترضرررع والمصرررابة بمررررض       

طبقًا للمعرايير العالميرة للمبرادرة الموضرحة مرع كرل       واأليدز)طبقًا لسياسة الدولة في هذا الشأن( 

 . 2018للتحديثات التي استجدت في  خطوة والمطابقة

 بيانات المستشفىصحيفة 

 :عاملينمعلومات عامة عن المستشفى وكبار ال

 اسم المستشفى وعنوانه:

___________________________________________   

             مدير المستشفى أو المسئول: ___________________  ولقباسم 

 ________________ :البريد اإللكتروني___________ رقم الهاتف: 

 [: ]ضع عالمة على كل ما ينطبقوالمستشفى ه

 حكوميمستشفى  والدةمستشفى 

 مستشفى خاص عاممستشفى 

 مستشفى تخصصي مستشفى تعليمي

 ــــــــــــــــــــ( هآخر )حدد  جامعيمستشفى 

 العدد اإلجمالي للعاملين بالمستشفى: ____      ____ إجمالي عدد َأِسرَِّة المستشفى

 معلومات عن ِخْدمات متابعة الحمل:

 يقدم المستشفى ِخْدماِت متابعة الحمل )سواء في المستشفى أو خارجه(: نعم / ال

 )إذا كانت اإلجابة "ال"، َتَخطَّى كل األسئلة و قم باإلجابة على السؤال األخير(

 اسم ولقب مدير ِخْدمات / عيادة رعاية الحمل: ______ الهاتف: ______ 

 البريد اإللكتروني: ________________

ما نسبة األمهات الالتي يتابعن حملهن في عيادة رعاية الحمل في المستشفى ممن يلدن في 

 المستشفى؟ ___٪ 

 المستشفى؟ نعم / ال مل في أماكن أخرى خارج وارعاية الحلهل لدى المستشفى عيادات 

 ]إذا كان الجواب "نعم"[ فما مواعيد تلك العيادات وأماكنها:___________________

نت اإلجابة "نعم"[ كم ]إذا كا هل هناك َأِسرٌَّة مخصصة لحاالت الحمل الحرج؟ نعم / ال

 _ سريًرا؟ 

 ل ؟_٪ / ال أعرفما نسبة النساء الالئي يحضرن للوالدة بالمستشفى بدون متابعة أثناء الحم
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 معلومات عن ِخْدماِت التوليد:

 _ البريد اإللكتروني: د: ______ رقم الهاتف: ___اسم ولقب مدير ِخْدماِت التولي

 معلومات عن ِخْدماِت األمومة والِخْدماِت ذات الصلة:

 _ البريد اإللكتروني: ومة: ______ رقم الهاتف: __اسم ولقب مدير ِخْدماِت األم 

 ِسرَِّة لرعاية ما بعد الوالدة: ______عدد اْلَأ

 ما بعد الوالدة: ______  أقسامالدات الحمل المكتمل المدة في المتوسط اليومي لعدد و

هل يوجد في المنشأة وحدة )وحدات( للمواليد الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة )محضن(؛ 

 أو مرضى... إلخ(؟     نعم / ال ألنهم: )منخفضو الوزن أو مبتسرون

 ]إذا كان الجواب "نعم"[ اسم الوحدة األولى: _______________

 التَّعداِد اليومي: ______ اسم مديِر )مديري( اْلَوْحَدِة: ____________متوسط  

 اسم اْلَوْحَدِة اإلضافية: _________________________ 

 اسم مديِر )مديري( اْلَوْحَدِة______________ التَّْعَداِد اليومي: _____ متوسط 

 الوالدة مخصصة لمالحظة األطفال األصحاء؟ نعم / ال أقسامفي  أماكنهل توجد 

 : _______مكانالتَّعداِد اليومي لكل ]إذا كانت اإلجابة "نعم"[ متوسط 

 : _____________________األماكناسم رئيس / مدير )مديري( هذه  

 (:تغذية الرُّضَّع)ن عن الرَّضاعة الطبيعية يالمسئول يالصحفي المجال  املينتدريبات الع

 التغذيةفي الرَّضاعة الطبيعية أو  األمهاتمساعدة  فيمسئولية مباشرة  هؤالء العاملونيتحمل 

فيروس نقص المناعة البشرية اإلصابة بمرض بدائل حليب األم أو تقديم المشورة بشأن ب

 : ]ضع عالمة على كل ما ينطبق[   وتغذية الرُّضَّع

 

التدريب على 

 المشورة في:

رضاعة ال

 طبيعيةال

بدائل 

حليب 

 األم

فيروس نقص 

المناعة 

 البشرية

 وتغذية الرضع

 

التدريب على 

 المشورة في:

رضاعة 

 طبيعية

بدائل 

حليب 

 األم

فيروس 

نقص 

المناعة 

 البشرية

وتغذية 

 الرضع

أطباء ممارس     والدة ممرضات

 معا
   

    أطباء األطفال    قابالت

    أطباء التوليد    المحضنممرضات 

مستشاري     توليد أخصائى

 تغذية الطفل
   

ن يالمرشد    التغذية أخصائي

 األقران
   

    ن )حدد(يآخر    استشاري الرَّضاعة
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 هل بالمستشفى لجنة )لجان( للرَّضاعِة الطبيعية / لفيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الطفل؟ نعم  / ال 

 ]إذا كان الجواب "نعم"[ يرجى الوصف:________________________________________ 

 هل يوجد بالمستشفى منسق لمبادرة المستشفى صديقة الطفل؟ نعم / ال 

 عم"، االسم:( ___________________)إذا كان الجواب "ن

 : الرُِّضَِّعتغذية ات ئيإحصا 

 إجمالي المواليد في العام الماضي: ______ منها:

 ____ ٪ قيصرية بدون تخدير كلي 

 ____ ٪ قيصرية بتخدير كلي 

 ____ ٪ من المواليد تم حجزهم بوحدة الرعاية المركزة لحديثي الوالدة أو وحدات مماثلة

 تغذية الرُّضَّع:  اتئيحصاا

 إجمالي عدد األطفال الذين خرجوا من المستشفى في العام الماضي: _______ 

 منهم:____٪ رضعوا حصريًّا من األم )أو تغذوا على حليب الثدي المعتصر( من الوالدة وحتى الخروج.

خرى( في المستشفى ____٪ تلقوا على األقل رضعة واحدة غير حليب األم )حليب صناعي أو ماء أو سوائل أ 

 (مستنيًراواعيًا )سباب طبية تم توثيقها. )إذا علمت األم أنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية واتخذت قراًرا أل

 بالتغذية البديلة، يمكن اعتبار ذلك سبًبا طبيًّا(.

 ____٪ تلقوا رضعة واحدة على األقل غير حليب األم من دون أي سبب طبي موثق. 

 ٪[. 100يجب أن تساوَي النسُب المئويُة اإلجماليُة المذكورُة أعاله ]ملحوظة: 

٪ من مواليد العام الماضي كانوا يرضعون حصريًّا من األم أو  75تشير بيانات المستشفى أعاله إلى أن ما ال يقل عن 

فقد كان هذا  ،ألمإذا تلقوا أي غذاء بخالف حليب ا يرضعون حليب الثدي المعتصر منذ الوالدة وحتى الخروج، أو

 سباب طبية موثقة: نعم / الأل

 ]ملحوظة: أضِف النسَب المئويَة في الفئتين األولى والثانية لحساب هذه النسبة المئوية[.

 إحصائيات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز(:

 : ___ ٪ وتغذية الرضع شريةلهن االختبار وتلقين مشورة بشأن فيروس نقص المناعة الب ينسبة الحوامل الالئي أجر

 نسبة األمهات المعلوم إصابتهن بفيروس نقص المناعة البشرية وقت الوالدة: _____٪ 

 مصادر البيانات: 

 __________________________________يرجى وصف مصادر البيانات المذكورة أعاله: 
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يتم لرَّضاعِة الطبيعية اوتعزيز ودعم حماية لسياسة مكتوبة  الخطوة األولى: لدى المستشفى

 .دوريًاومتابعتها وتقويم األداء بها نشرها 

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة األولى نعم ال

سياسة مكتوبة للرَّضاعِة الطبيعية )تغذية الرُّضَّع( تتناول  يةالصح لدى المنشأةهل   

جميع الخطوات العشر إلنجاح الرَّضاعِة الطبيعية بداخل ِخْدماِت األمومة وتدعم 

 األمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية؟

1-1 

دائل هل تحمي السياسة الرَّضاعَة الطبيعيَة من خالل حظر جميع أشكال الترويج لب  

 )االلتزام بالمدونة( حليب األم وزجاجات اإلرضاع والحلمات الصناعية؟

1-2 

أو ألبان مخفضة أو هل تحظر السياسة توزيع الهدايا التي تحتوي على عينات ِتجاريٍة   

 أو مستلزمات أو مواد ترويجية لهذه المنتجات للنساء الحوامل واألمهات؟مجانية 

 بالمدونة(بالقرارات العالمية الالحقة المتصلة )االلتزام 

1-3 

هل سياسة الرَّضاعِة الطبيعيِة )تغذية الرُّضَّع( متاحة لالطالع بحيث يتمكن جميع   

 العاملين الذين يقومون برعاية األمهات والرضع من الرجوع إليها؟

1-4 

الرُّضَّع(، يغطي الخطوات العشر، هل هناك ملخص لسياسة الرَّضاعِة الطبيعيِة )تغذية   

والمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم وقرارات جمعية الصحة العالمية الالحقة، 

وكيفية دعم األمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، وهذا الملخص ينشر 

أو يعرض في جميع األماكن التي تخدم األمهات والرضع واألطفال بداخل المنشأة 

 لصحية؟ا

1-5 

هل ملخص السياسة معروض باللغة )اللغات( ومصاغ باألسلوب األقرب فهمًا   

 ؟بالمنشأة الصحية لألمهات والعاملين

1-6 

 7-1 الخطوات العشر المنقحة ومدى االلتزام بها؟تنفيذ  ورصدلمتابعة  هل هناك آلية   

ِبالرَّضاعِة الطبيعيِة وتغذية هل تتوافق جميع السياسات أو البروتوكوالت المتعلقة   

 ؟العلمية والطب المسند الرُّضَِّع مع المعايير الحاليَِّة القائمة على األدلة

1-8 

في مفيدة أداة هى   تغذية الرُّضَّع في المستشفى"/ : قائمة مراجعة سياسة الرَّضاعة الطبيعية1انظر "الملحق  ظة:وملح

 بالدولة النظام الصحي من قبل السياسةآليات لمراجعة و تقييم  وضعيجب  ،تقييم سياسة المستشفى

 .المستشفى أو

1
كما ورد في أجزاء عدة في هذا المنشور، إذا امتنعت األمهات عن اإلرضاع ألسباب طبية مقبولة، بما في ذلك   

 %.75اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فإن عددهن يحتسب ضمن الـ
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 لخطوة األولىلالمعايير العالمية 

تتناول جميعع الخطعوات العشعر     الرُّضَِّع تغذيةأو  لدى المنشأة الصحية سياسة مكتوبة للرَّضاعِة الطبيعيِة 

المشورة تقديم تطلب كما توتحمي الرَّضاعة الطبيعية من خالل االلتزام بالمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم. 

نقص المناعة البشرية )أو فيروسات االلتهاب الكبد أو الكورونا( ألمهات المصابات بفيروس لتغذية الرُّضَّع  حول

يجععب أن تتضععمن السياسععة   و. ودعمهععن فععي االسععتمرار فععي الرضععاعة الطبيعيععة واالجععراحات المناسععبة لحععالتهن      

بعض لع  1الملحعق   - 4.1نظر القسم األخرى )ا والعناصركل من "الخطوات العشر" تطبيق إرشادات حول كيفية 

 تقتراحات(.اال

من الرجوع إليها.  األمهات والرضع يقومون برعايةجميع العاملين الذين ل متاحة السياسة 

لجمعيععة الصععحة قععرارات الالحقععة الالمدونععة ووبالخطععوات العشععر  األتقععل(علععى ) يجععب أن يشععململخععص السياسععة 

أيضًا الرعاية الصديقة لألم وبالتحديد   الرضع والرصد المستمر للمبادرةالعالمية المتصلة بالمدونة وحماية تغذية 

  في حالة تبني السلطة الوطنية لهما. دعم األمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشريةو

 التببج تخببدح الحوامببل واألمهببات األمببا ن فببج يميببع  بشبب ل واضبب يجببع عببرس السياسببة  

)االستقبال وجناح كشعك العوالدة والعمليعات     األماكن:تشمل هذه . ةالصحيالمنشأة  داخل األطفالووالرضع 

وعيعادات رعايعة الحوامعل وأمعاكن تقعديم المشعورة        العوالدة معا بععد    الحعرج وأجنحعة   الحمعل رعاية والقسم الداخلي ل

الرعايععة وحععدات و)إن وجععدت( األصععحاح  المواليععدة الحظععم غععر بمععا فععي ذلععك  األطفععال،رعايععة  أمععاكنوجميععع 

لحععدي ي الععوالدة )المحضععن( وعيععادات متابعععة المواليععد ناتقصععي النمععو ورعايععة الطفععل والمشععورة فععي            المركععزة

 .الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع وصغار األطفال والمشورة في المباعدة )تنظيم األسرة( و صحة المرأة

بالمنشأة والعاملون تفهمها األمهات بسيطة  بصيغة مكتوبًة المحلية اللغاتبُتعرس الملخصات 

 .الصحية

التعديل الدولية لتسويق بدائل حليب األم ) هناك آلية للمتابعة الدورية لتطبيق السياسة والمدونة

 (.2018لسنة 
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  تسويق بدائل حليب األمتنظيم لمدونة الدولية لتطبيق ا

 (2018ولى في الخطوات العشر المنقحة في )أدرج هذا المعيار ضمن الخطوة األ

 حليبمنخفضة التكلفة من بدائل المجانية أو المدادات اإل نشأة الصحيةرفض المتهل  نعم ال*

 ؟أعلىها بسعر الجملة أو يشترتو  األم

 .1الكود 

األم والزجاجات والحلمات واللهايات  حليبالترويج لبدائل أساليب جميع  تنعدمهل   

على الحوامل أو  هاعيوزتأو  ذات صلة موادأي  عرض، مع عدم في المنشأة

 األمهات؟

 .2 الكود

األم والزجاجات  حليبلبدائل  ونالشركات المصنعة والموزع وموظف يمنعهل   

 ؟الحوامل واألمهاتب بأي شكل تصالمن االوالحلمات واللهايات 

 .3الكود 

 ،ُمَعدَّاتاْلمواد َوالو علميةالغير المنشورات و ،مجانيةالهدايا الرفض المستشفى تهل   

من الشركات المصنعة المقدمة  األنشطةو ،أثناء الخدمةفي لتعليم اودعم  ،ماَلالو

 ضمن نطاق المدونة؟الواقعة للمنتجات  ينوالموزع

 .4الكود 

الحليب الجاهز لالستخدام  علب حليب األطفال وزجاجات بالمستشفى  يحتفظهل   

 قيد االستخدام؟ بعيدًا عن األنظار في حال لم تكن

 .5الكود 

متنع المستشفى عن إعطاء الحوامل واألمهات وأسرهن أي مواد تسويقية أو تهل   

حلمات أو أو  زجاجات إرضاععينات أو علب هدايا تتضمن بدائل حليب األم أو 

 ؟شراء هذه المنتجات أخرى أو كوبونات ُمَعدَّات

 .6الكود 

أهمية عدم إعطاء أي عينات مجانية أو مواد  في المجال الصحي العاملون يعيهل   

 لألمهات؟ الحليب الصناعيترويجية من شركات 

 .7الكود 
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 مة الدولية لتسويق بدائل حليب األونلمدلتطبيق ا المعايير العالمية

 أدرج هذا المعيار ضمن الخطوة األولى( 2018)في التحديث الذي أعدت  منظمة الصحة العالمية في 

 باآلتي: المرفق )المستشفى( أو رعاية األمومةِخْدمات  (مدير)يفيد رئيس  

 األم والزجاجات والحلمات  حليبالشركات المصنعة والموزعين لبدائل  يمن موظفموظف ي ليس أل

 .تالحوامل أو األمها معواللهايات أي اتصال مباشر أو غير مباشر 

 في أو دعم للتعليم  ،أو مواد أو ُمَعدَّات أو أموال ،غير علميةمنشورات أو  ،ال يتلقى المستشفى هدايا مجانية

أو  الحلماتمن المصنعين أو الموزعين لبدائل حليب األم أو الزجاجات أو  أنشطة،أو  ،أثناء الخدمة

 اللهايات.

  تحتويمهات أو عائالتهن مواد تسويقية أو عينات أو علب هدايا من التي األامل أو وحللالمنشأة تعطى ال 

ُمَعدَّات أخرى لتغذية الرُّضَّع أو ات أو اللهايات، أو حلمزجاجات اإلرضاع أو الأو  ،بدائل حليب األم على

 كوبونات.

المدونة تطبيق ب االلتزامإلى  )تغذية الرُّضَّع(تشير سياسة الرَّضاعة الطبيعية بالمراجعة والمالحظة: 

 :اآلتي وقرارات جمعية الصحة العالمية الالحقة عن طريق حظر

  الشركات المصنعة أو الموزعين لبدائل حليب األم أو الزجاجات أو  تخصملصقات أو مواد أي عرض

 المنتجات.ستخدام هذه ال تدعوأو أي مواد أخرى  اللهاياتالحلمات أو 

  الحوامل أو األمهات وأي اتصال مباشر أو غير مباشر بين موظفي هذه الشركات المصنعة أو الموزعين

  أة.المنشفي 

  بدائل حليب األم أو الزجاجات أو الحلمات أو مواد تسويقية لهذه  تحتوي علىتوزيع عينات أو علب هدايا

 أسرهن.المنتجات على الحوامل أو األمهات أو أفراد 

 والمال أو الدعم  الُمَعدَّات،والمواد أو  والكتيبات، األغذية(،لهدايا المجانية )بما في ذلك لول المستشفى ُبَق

 .من الشركات المصنعة أو الموزعين األنشطةأثناء الخدمة أو في تعليم لل

 إليها(.ألي شخص ال يحتاج )إعداد حليب األطفال  عروض عامة )لجميع األمهات( لطريقة 

 تكلفة منخفضة.بأو  اول بدائل حليب األم مجاًنُبَق 

وغيرها لأللبان الخاصة  التركيباتبما في ذلك  األم،السجالت واإليصاالت إلى أن بدائل حليب  بالمراجعة: تشير

 .أعلىبسعر الجملة أو  نشأة الصحيةيتم شراؤها بواسطة الم التغذية الصناعية من لوازم

 متخصصووغيرها من المجاالت التي يعمل فيها  الوالدة وِخْدمات الحملرعاية خدمات تشير بالمالحظة: 

أو  اللهاياتواد تروج لبدائل حليب األم أو الزجاجات أو الحلمات أو التغذية إلى أنه ال يتم عرض أو توزيع أي م

 .المحليةللقوانين  اًقْفَو أو العاملين الحواملعلى األمهات أو ضمن نطاق المدونة  ةصنفغيرها من المنتجات الم

ر بعيًدا عن أنظا حليب الجاهز التحضيرالمستشفى عبوات حليب األطفال وزجاجات البالمالحظة: تحفظ 

 إال في حالة االستخدام. األمهات

سببين  يذكرواأن  همالذين تم اختيارهم بشكل عشوائي يمكن ية(السرير) مقدمي الخدمة٪ على األقل من 80 

 لألمهات. الحليب الصناعي لضرورة عدم إعطاء عينات مجانية من شركات
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الالزمة المهارات الممارسات والخطوة الثانية: تدريب جميع مقدمي الخدمة على 

 مع متابعة ودعم أدائهم بصفة مستمرة. لتطبيق السياسة

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة األولى نعم ال

لحوامل واألمهات ل )الذين يقدمون الخدمة في المستشفى العاملينجميع تهيئة هل يتم   

 العمل؟ تسلمعند ، تغذية الرُّضَّعوسياسة الرَّضاعة الطبيعية ( لوالرضع

2-1 

لحوامل واألمهات والرضع أهمية الرَّضاعة ل يقدمون الخدمةالذين  العاملونهل يعي   

حماية الرَّضاعة الطبيعية الخاصة ب هاوِخْدمات المنشأةسياسة وهل هم ُمِلمُّوَن ب ،الطبيعية

 وتشجيعها ودعمها؟

2-2 

أو جميع )لحوامل واألمهات والرضع ل يقدمون الخدمةالذين  العاملونهل يتلقى   

 الطبيعيِة الرَّضاعِة دعم( تدريًبا على العمل في هذه الخدمة، إذا كانوا يتناوبون العاملين

 (إال إذا تلقوا تدريًبا كافًيا في مكان آخر) تسلم العمل؟في غضون ستة أشهر من 

2-3 

نجاح الرَّضاعة الطبيعية والمدونة الدولية هل يغطي التدريب جميع الخطوات العشر إل  

 ؟والقرارات الالحقة ذات الصلة لتسويق بدائل حليب األم

2-4 

 

 4ساعة، بما في ذلك  20ال يقل عن  ةالسريري مقدمي الخدمةهل إجمالي تدريب   

 ؟متخصصين إشرافتحت  ةالسريري اتالتدريبساعات على األقل من 

2-5 

يكفي، بالنظر إلى أدوارهم،  ةالسريري المختصين بالخدمةهل تدريب العاملين غير  

أطفالهن  إرضاع وتغذيةالالزمة لدعم األمهات في  المعلوماتلتزويدهم بالمهارات و

 بنجاح؟

2-6  

 أ

 أو بعضهم، والرضع األمهات برعايةالمعنيين  العاملين هل يتم توفير التدريب أيًضا لكل  

 ؟أمهاتهم ودعم ،األطفال الذين ال يرضعون من الثدي تغذيةعلى 

2-6 

 ب

لحوامل واألمهات والرضع اإلجابة ل يقدمون الخدمةالذين  السريريينهل يمكن للعاملين   

غير المرضعات والرَّضاعة الطبيعية ودعم األمهات  تشجيععن أسئلة بسيطة حول 

 المرضعات؟

2-7 

 دارييناإلو والمتخصصين االجتماعيين كالمساعدين ،السريريينغير العاملون هل   

، قادرون على اإلجابة عن أسئلة بسيطة حول والمطبخ والكافيتريا النظافةوعمال 

 إرضاع أطفالهن؟ عندالرَّضاعة الطبيعية وكيفية تقديم الدعم لألمهات 

2-8 

متخصص في إدارة ال تدريببعض أفراد طاقمها الصحي لل منشأة الصحيةال تدعمهل   

 ؟الطبيعية الرَّضاعة

2-9 
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 العالمية للخطوة الثانيةالمعايير 

يفيد رئيس ِخرْدماِت األمومرة أن جميرع العراملين بالرعايرة الصرحية الرذين هرم علرى اتصرال بالحوامرل            

واألمهات واألطفال، قد تلقوا توجيًها بشأن سياسة الرَّضاعة الطبيعية وتغذيرة الرُّضَّرع بمرا فري ذلرك االلترزام       

 التوجيه الذي يتم توفيره ُيَعدُّ كافًيا.بالمدونة والرصد المستمر لألداء. وأن 

أو الخطوط العامة لدورات دعم وتشجيع الرَّضاعة الطبيعية  يوجد نسخة لالطالع من المناهج

 المستخدمة لتدريب العاملين من مختلف التخصصات، كما يتوفر جدول تدريب العاملين الجدد.

 مقمدمي الخدممة السمريرية   ٪ أو أكثمر ممن   80تشير وثائق التدريب إلى أن  تم تدريب 

الذين يقدمون ِخْدمات ما حول الوالدة لألمهات َوالرُّضَّع والذين هم على قوة العمل منرذ سرتة أشرهر أو أكثرر     

من خرالل المستشرفى أو قبرل التحراقهم بهرا أو مرن خرالل الدراسرة الذاتيرة أو عبرر اإلنترنرت تحرت اإلشرراف              

والقررارات الالحقرة ذات الصرلة بالمدونرة لجمعيرة الصرحة       الجيد، وتشمل جميع الخطروات العشرر والمدونرة    

ساعة على األقل لتطوير المعرفة والمهارات الالزمة لدعم األمهات دعًمرا   20العالمية. يحتاج التدريب إلى 

 كافًيا، وما ال يقل عن ثالث ساعات من الخبرة السريرية تحت اإلشراف.

غيرر الخردمات السرريرية قرد تلقروا تردريًبا كافًيرا، بمرا          تشير وثائق التدريب أيًضا إلى أن العراملين فري  

يتفررق مررع وظررائفهم، لتزويرردهم بالمهررارات والمعلومررات الالزمررة لرردعم األمهررات فرري إرَّضرراع/تغذية أطفررالهن  

 بنجاح.

كما يتم توفير التدريب على كيفية تقديم الدعم لألمهات غير المرضعات. تتوفر أيًضا نسخة لالطالع 

 مة لجلسات التدريب على دعم األمهات غير المرضعات.من الخطوط العا

  يشمل التدريب موضوعات رئيسية، مثل:

 .مخاطر وفوائد خيارات التغذية المختلفة 

  .مساعدة األم على اختيار ما هو مقبول وعملي وفي المتناول ومستدام وآمن بالنسبة لظروفها 

  وصحية.إعداد وإطعام وتخزين بدائل حليب األم بطريقة آمنة 

 .كيفية تعليم األم إعداد خيارات التغذية المختلفة 

  .كيفية التقليل إلى أدنى حد من احتمال تأُثر األمهات المرضعات باألغذية الصناعية واستخدامها 

  .نوع ونسبة العاملين الذين يتلقون هذا التدريب كافية بالنظر إلى احتياجات المنشأة 
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 من بين أعضاء طاقم مقدمي الخدمة المختارين عشوائيًّا *:  

   أنهرم تلقروا التردريب المرذكور، أو إذا كرانوا يعملرون فري ِخرْدمات األمومرة          80يؤكد ما ال يقل عرن ٪

لفترة تقل عن ستة أشهر فرإنهم قرد حصرلوا )علرى األقرل( علرى توجيره بشرأن السياسرة ودورهرم فري            

 تنفيذها.

 80 أسرئلة حرول دعرم الرَّضراعة      5مرن أصرل    4على اإلجابة الصرحيحة عرن   ٪ على األقل قادرون

 الطبيعية وتعزيزها.

  يمكنهم ذكر موضوعين مما يجب مناقشته مع السيدة الحامل إذا أشرارت إلرى أنهرا    80على األقل ٪

 تفكر في إعطاء طفلها شيًئا آخر غير حليب األم.

  هم بشكل عشوائي **:من بين مقدمي الخدمة غير السريرية الذين تم اختيار 

     أنهررم تلقرروا توجيرره أو ترردريب أو كليهمررا فيمررا يتعلررق برردعم وتشررجيع        70يؤكررد مررا ال يقررل عررن ٪

 الرَّضاعة الطبيعية منذ  َبَدُء العمل في المنشأة الصحية.

  قادرون على ذكر سبب واحد على األقل ألهمية الرَّضاعة الطبيعية. 70على األقل ٪ 

 70   علرى ذكرر ممارسرة واحردة مرن خردمات األمومرة يمكنهرا دعرم الرضراعة           ٪ على األقرل قرادرون

 الطبيعية.

 70             علرى األقرل قرادرون علرى ذكررر شريء واحرد علرى األقرل يمكررنهم القيرام بره لردعم األمهرات فرري ٪

 إرضاع/ تغذية أطفالهن بنجاح.

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . األطفال )أطباح و تمريض وتخصصات أخرى(السريرية للحوامل واألمهات و مقدمي الخدمة يندرج تحت ذلك * 
 نن الذين يقدمون رعاية غير سريرية للحوامل واألمهات وأطفالهن أو لديهم اتصال معهع والعامل يندرج تحت ذلك ** 

  في بعض جوانب عملهم.
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 *وإدارة الرَّضاعة الطبيعية. فوائدبإعالم جميع النساء الحوامل  :الثالثةالخطوة 

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة الثالثة نعم ال*

لها عيادة خارجية في مكان آخر أو بها أو  لرعاية الحملالمستشفى عيادة يوجد بهل   

 ؟قسم داخلي للحمل الحرج
3-1 

رعاية الحمل  الحوامل الالئي يتلقين ِخْدماِت يتم تعريفإذا كانت اإلجابة بنعم، فهل   

 بأهمية الرَّضاعة الطبيعية وإدارتها؟
3-2 

الطبيعية مع  إلى أنه قد تمت مناقشة الرَّضاعة رعاية الحملسجالت  هل تشير  

 الحوامل؟
3-3 

على هيئة سواء قدم شفهيًّا أو ) أثناء متابعة الحمل التثقيف الصحيهل يغطي   

 وإدارة الرَّضاعة الطبيعية؟ ة المتعلقة بأهميةيالرئيس وعاتالموض مطبوعات(
3-4 

والتعليم الجماعي للتغذية الترويج لأللبان الصناعية الحوامل من  يتم حمايةهل   

 كان على هيئة مطبوعات؟أو  سواء تم ذلك شفهيًّا الصناعية
3-5 

رضعات مخاطر إعطاء  ذكر رعاية حمل هل تستطيع الحوامل الالئي يتلقين ِخْدماِت  

 أثناء الرَّضاعة الطبيعية في األشهر الستة األولى؟في  إضافية
3-6 

رعاية الحمل وصف أهمية االتصال  الحوامل الالئي يتلقين ِخْدماِت للسيداتهل يمكن   

 ؟وأهمية المساكنة ،وأطفالهنالمباشر بالجلد بين األمهات 
3-7 

 8-3 وقت الوالدة؟ ةمتاحتكون  أثناء الحملألم متابعة ا بطاقةهل   

، فإن األسئلة المتعلقة رعاية حوامل ملحقة بهارعاية الحمل أو عيادات  إذا لم يكن بالمستشفى ِخْدماُتملحوظة:  *

 .والمعايير العالمية ال تنطبق ويمكن تخطيها الثالثةبالخطوة 

 

  

 لخطوة الثالثةلالمعايير العالمية 

إذا كان بالمستشفى عيادة لرعاية الحمل أو قسم داخلي لما قبل الوالدة: يتوفر وصف مكتوب عن الحد 

 األدنى للمعلومات عن أهمية وكيفية الرَّضاعة الطبيعية أو أى مواد مطبوعة تعطى لجميع السيدات الحوامل.

تشمل المناقشة السابقة للوالدة أهمية الرَّضاعة الطبيعية، وأهمية االتصال المباشرللجلد بالجلد بين األم  

والمولود فورالوالدة ولمدة ساعة كاملة، والبدء المبكر )خالل الساعة األولى( باإلرضاع من الثدي، والمساكنة 

ساعة بدئًا من وقت الوالدة(، والرَّضاعة عند  24 ساعة بين األم والطفل )الوجود مًعا على مدار 24على مدار 

رغبة الرضيع؛ والرَّضاعة المتكررة من أجل توفير كميات كافية من الحليب، واألوضاع الصحيحة لإلرضاع 

والتعلق السليم بالثدي، والرَّضاعة الطبيعية الخالصة في األشهر الستة األولى، ومخاطر إعطاء حليب صناعي أو 

حليب األم، وتأكيد أهمية مواصلة الرَّضاعة الطبيعية لعامين أو أكثر من عمر الطفل مع إدخال  غيره من بدائل

 أشهر.  6األطعمة بعد 

من بين الحوامل الالئي تم اختيارهن بشكل عشوائي في الثلث الثالث من الحمل بشرط أن يكن قد حضرن مرتين 

 على األقل لعيادة رعاية الحمل:

  منهن أن أحد العاملين قد أجرى معهن نقاًشا يتضمن معلومات عن الرَّضاعة  70أكدت ما ال يقل عن ٪

 الطبيعية سواء بشكل فردي أو من خالل نقاش جماعي. 

  على األقل قادرات على وصف ما تمت مناقشته على نحو كاف حول موضوعين من 70كما أن ٪

ساكنة في غرفة واحدة بين األم والمولود الموضوعات التالية: أهمية االتصال المباشر للجلد بالجلد، والم

ساعة، ومخاطر الرضعات اإلضافية من اللبن الصناعي والحلمات الصناعية أثناء  24على مدار 

 الرَّضاعة الطبيعية في األشهر الستة األولى. 
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وضع المولود خالل من الرَّضاعة الطبيعية في  اْلَبْدِءاألمهات على  ةساعدم :4لخطوة ا

 .فور الوالدة مالمسًا الجلد للجلد

)أو مباشرة الوالدة  فورمع أمهاتهم  لجلدل الجلدب اتصال مباشر في المواليدضع تشير إلى و اآلنهذه الخطوة  

 عالماتالتعرف على  إلىاألمهات يتم خاللها تشجيع وتوجيه  األقل،لمدة ساعة على بعد االفاقة من البنج الكلي( 

 استعداد أطفالهن للرَّضاعِة الطبيعية وتقديم المساعدة إذا لزم األمر.

 م الرابعةأسئلة التقييم الذاتي للخطوة  نعم ال*.

  

دون من أو عن طريق عملية قيصرية  االذين تمت والدتهم طبيعيًّ الرضعهل يتم وضع 

مع أمهاتهم بعد الوالدة مباشرة مع للجلد تخدير عام في وضع االتصال المباشر بالجلد 

 تشجيع األمهات على مواصلة هذا االتصال لمدة ساعة أو أكثر؟

4-1 

  

الذين خضعوا للوالدة القيصرية مع تخدير عام في اتصال  الرضعهل يتم وضع  

مع أمهاتهم بمجرد أن تكون األمهات قادرات على التجاوب للجلد مباشر بالجلد 

 ومتنبهات، مع اتباع نفس اإلجراءات؟

4-2 

  
هل يتم مساعدة جميع األمهات، خالل هذا الوقت، للتعرف على عالمات استعداد 

 الطبيعية وتقديم العون إذا لزم األمر؟أطفالهن للرَّضاعِة 
4-3 

  
على حمل أطفالهن في وضع  بالمحضنهل يتم تشجيع أمهات األطفال المحتجزين   

 ، ما لم يكن هناك سبب مقبول لعدم القيام بذلك؟للجلد االتصال المباشر بالجلد
4-4 
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 لخطوة الرابعةلالمعايير العالمية 

 بدونأو العمليات القيصرية  الطبيعيةدات الوالضمن  تم اختيارهن عشوائيًّامن بين األمهات الالئي 

 الوالدة: أجنحةتخدير عام في 

 على  نمعهللجلد اتصال مباشر بالجلد  فيوضعوا قد ٪ أن أطفالهن  80ؤكد ما ال يقل عن ت

اعة أو أكثر، إال فصل لمدة س استمر من دونوأن هذا االتصال  ،الوالدة منالفور أو في غضون خمس دقائق 

 إذا كانت هناك أسباب مبررة طبيًّا.

للجلد )جسم الطفل بالكامل على صدر  لجلدابتالمس ب متصلين)ملحوظة: من األفضل أن يبقى األطفال 

دقيقة حتى يكونوا مستعدين  60أطول من  احيث قد يستغرقون وقًت ممكًنا،إذا كان ذلك  ساعة،كثر من أل األم(

 ية(. الطبيعللرَّضاعِة 

 عالمات استعداد  التعرف على وتتبععلى  عيشجأنهن قد تلقين الت٪  80ؤكد ما ال يقل عن ت

)بين األم والطفل( للجلد المباشر بالجلد  للرَّضاعِة الطبيعية خالل هذه الفترة األولى من االتصال نأطفاله

 .العون لهن عند اللزومتقديم وتم والتجاوب مع أطفالهن 

. مستعدًّايجب دعمه للقيام بذلك عندما يكون وإنما إجبار الطفل على الرَّضاعة، عدم )ملحوظة: ينبغي 

 بالهالةالتعلق ثديها ول الوصولطفلها حتى يتمكن من  يةفي وضعتها مساعد للعاملينيمكن ف، األمإذا رغبت 

 .(مستعدًّا للرَّضاعِة ما يكونعند

يجب أن يبلغ  عام،قيصرية مع تخدير الوالدة لخضعن لقد عشوائيًّا  اتختارلمأي من األمهات ا ا كانإذ

ات قادربمجرد أن تكون األمهات  نمعهللجلد ٪ على األقل بأن أطفالهن وضعوا على اتصال مباشر بالجلد 50

 ات، مع اتباع نفس اإلجراءات.نبهومتعلى التجاوب 

 محتجزونلهن أطفال ٪ من األمهات الالئي تم اختيارهن عشوائيًّا و80ما ال يقل عن  تفيدكما 

)جسم الطفل  تالمسفي وضع االتصال المباشر ب نأطفاله الحتضانفرصة حظين ب هن قدبأن حضنمبال

 ذلك.ب القياملعدم  مقبولةتقديم أسباب  للعاملينيمكن ف كذلك،، أو إذا لم يكن األمر للجلد الجلد بالكامل(

٪ على األقل 75إلى أنه في  ،4االلتزام بالخطوة من لتأكد اإذا لزم  الطبيعية،تشير مالحظات الوالدات 

للجلد الجلد تالمس في وضع االتصال المباشر بمع أمهاتهم ويتم حملهم المواليد األطفال  إبقاءمن الحاالت يتم 

ه قد تم تعريف األمهات وأن انفصال،دون من دقيقة على األقل  60الوالدة لمدة  منفي غضون خمس دقائق 

هذه ب القياملعدم  مقبولة اأو أن هناك أسباًب المساعدة،أطفالهن للرَّضاعِة الطبيعية وتقديم عالمات استعداد ب

 اإلجراءات.
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امداد حليب مهات وكيفية الحفا  على الرَّضاعة الطبيعية لألكيفية  توضيح :5الخطوة 

 .ل عن أطفالهنافصاالنوجوب  في حالة األم

  الخامسةأسئلة التقييم الذاتي للخطوة  نعم ال*

جميع ل ست ساعات من الوالدة في غضونإضافية مساعدة  الصحيونالعاملون هل يقدم   

 ؟رضاعة طبيعية إرضاع أطفالهن من أجل األمهات المرضعات 

5-1 

المهارات التي يقدمونها لكل من  وتوضيحالمعلومات  ذكر الصحيون العاملون يستطيعهل   

 بنجاح؟ نأطفاله تغذيةفي  نلمساعدته يرضعن؛ال  الالتياألمهات المرضعات وأولئك 

5-2 

تدريب متخصص  حاصلون علىمستشارون أو  صحيونعاملون بدوام كامل يتوفر هل   

في  نلتقديم المشورة لألمهات أثناء إقامته تغذية الرضعالرَّضاعة الطبيعية و إدارة في

 التحضر للخروج؟عند و المستشفى

5-3 

المشورة بشأن خيارات التغذية األخرى والعناية بالثدي  الصحيون العاملونهل يقدم   

 رضاع؟عدم اإل نقرر الالتي المحتجزين بالمحضن الرضعألمهات 

5-4 

 5-5 ؟األوضاع الصحيحة والتعلق السليم على الثدي عرضألمهات المرضعات ا تستطيعهل   

معلومات عن  إعطاؤهنأو  ،مهات المرضعاتباليد لألحليب الر تصاعا يةكيف يتم بيانهل   

 إذاعلى المساعدة، فيها يمكن الحصول  لألماكن التي هل يتم إرشادهنو طريقة االعتصار،

 ؟الحاجة دعت

5-6 

في  تواجهن في السابق مشكال الالتيأو  قططبيعيًا األمهات الالئي لم يرضعن هل تمنح   

سواء في  ،بالمنشأة الصحية الصحيين العاملينودعم من  ةعناية خاص، الرَّضاعة الطبيعية

 ؟هافترة رعاية الحمل أو ما بعد

5-7 

 كيفية تحضير هل يتم توضيح وبياناألمهات الالئي قررن عدم إرضاع أطفالهن   

إعداد  نلب منهُطهل و، بشكل فردي لكل أم، طفالهنوإعطائها أل الرضعات الصناعية

 ؟الشرح العملي، بعد نبأنفسه ناعيةصالرضعات ال

5-8 

يخططن للرَّضاعِة  بالمحضن والالتي المحتجزينطفال األهل يتم تقديم المساعدة ألمهات   

الرَّضاعة والحفاظ عليها عن طريق ب للبدء ،ساعات من الوالدة ستخالل  ، وذلكالطبيعية

 ؟التعصير يوميًّاعدد مرات ل هل يتم إرشادهنو ،المتكرر للحليب االعتصار

5-9 
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 لخطوة الخامسةلالمعايير العالمية 

مع  سبق وواجهن صعوباتِخْدمات األمومة بأن األمهات الالئي لم يرضعن أو  مديريفيد 

 .هابعدما الوالدة ومتابعة الحمل وباهتمام خاص ودعم في فترات ما  ينحظيالرَّضاعة الطبيعية 

 تغذية األطفالاألم و حليبكيفية إعداد بدائل لألمهات يوضحون الصحيين وهم  العاملين ةمالحظب 

من يطلب  أنه، وادتقيًقا وكامًل العرض التوضيحيكون ي الحاالت،٪ من 75 ه فيأن بطريقة آمنة تأكد

  دة العرض التوضيحي" للتأكد.إعا" ألمهاتا

 :بش ل عشوائج هماريختذين تم االمقدمج الخدمة السريرية من بين  

  الوضعية والتعلق )أو االلتقام( السليمين للرَّضاعِةعلمون األمهات بأنهم ِي٪ على األتقل  81أفاد 

إلى  فإنهم يعرفون إن لم يكن،فالطريقة الصحيحة لكليهما،  عرضعلى  ونتقادرأنهم الطبيعية و

 .التوعية في هذا الشأن من أجلوباتهم انم في أثناحاألمهات ون حيليمن 

  وصف أو  مويمكنه االعتصار اليدوي لل دي٪ على األتقل بأنهم يعلمون األمهات كيفية  81أفاد

وباتهم انم في أثناحاألمهات ون حيليمن إلى  فإنهم يعرفونلم يكن،  فإنمقبولة لهذا، طريقة  عرض

 .التوعية في هذا الشأن من أجل

 81 ٪ وجبات  تحضيرلمرضعات على مساعدة األمهات غير ا يةعلى األتقل يستطيعون وصف كيف

من وباتهم انم في أثناحاألمهات ون حيليمن إلى  فإنهم يعرفونلم يكن،  فإن، أطفالهن بطريقة آمنة

 .التوجيه في هذا الشأنا أجل

 من بين األمهات الالئج تم اختيارهن بش ل عشوائج )بما فج ذلك الوالدة القيصرية(:    

 طاتقم العمل تقدم المزيد أحد أفرادبأن  يرضعن رضاعة طبيعية الالتي٪ على األتقل من  81فاد أ 

 من المساعدة في الرَّضاعة الطبيعية خالل ست ساعات من الوالدة.

  طاتقم العمل عرض  أحد أفرادبأن  دنأف يرضعن رضاعة طبيعية الالتي٪ من  81على األتقل

 الطبيعية. الوضعية والتعلق/االلتقام السليمين للرَّضاعِةالمساعدة في  نعليه

  أو وصف  عرضعلى  اتتقادر يرضعن رضاعة طبيعية الالتي٪ من  81ما ال يقل عن

 للرَّضاعِة الطبيعية.ن الصحيحة ألطفاله األوضاع

  على وصف العالمات التي تشير  اتتقادر يرضعن رضاعة طبيعية لالتي٪ من ا 81على األتقل

 ن جيًدا. ورضعيو يلتقمون ال دي بشكل صحيح نإلى أن أطفاله
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  كيفية اعتصرار   توضيحبأنه قد تم شرح و يرضعن رضاعة طبيعية٪ على األقل من الالتي  80أفاد

خبارهن أين يمكرن الحصرول علرى المسراعدة إذا     إين معلومات مكتوبة وتم ِطْعحليبهن باليد أو أنهن ُأ

 لزم األمر.

  يفردن برأنهن تلقرين مسراعدة فري       أطفرالهن  قرررن عردم إرضراع   ٪ من األمهات الالئري   80على األقل

وتغذية أطفالهن، ويمكنهن وصف التوجيهات التي تلقينها، وُطلب رضعة الحليب الصناعي تحضير 

 إليهن إعداد رضعة حليب بأنفسهن، بعد عرض الطريقة عليهن عمليًّا.

 ا:الالئج تم اختيارهن عشوائيًّ بالمحضنمن بين أمهات األطفال المحتجزين 

  برذلك برأنهن قرد تلقرين     القيرام  من يرضرعن رضراعة طبيعيرة أو يعترز    ٪ على األقل من الالتري   80أفاد

 خالل ست ساعات من والدة أطفالهن. استمراريته مساعدة لبدء إدرار الحليب والحفاظ على 

  يرربلغن أنرره قررد تررم   القيررام بررذلك نمزيرضررعن رضرراعة طبيعيررة أو يعترر ٪ مررن الالترري  80علررى األقررل

 كيفية اعتصار الحليب باليد.  تعليمهن

  أن يصررفن  القيررام بررذلك نأو يعتررزم ايرضررعن طبيعيًّرر٪ علررى األقررل مررن أولئررك الالترري    80يمكررن لررـ

 كيفية اعتصار حليبهن باليد. يعرضنوأ

  يرربلغن أنرره قررد تررم   القيررام بررذلك نيرضررعن رضرراعة طبيعيررة أو يعتررزم ٪ مررن الالترري  80علررى األقررل

سراعة للحفراظ علرى     24اعتصار الحليرب سرت مررات أو أكثرر كرل      إعالمهن بضرورة اإلرضاع أو 

 إمداد الحليب.
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 األم،حليب  أو شراب غيَر غذاء يََّأ الوالدِة يحديث األطفاُل ُيْعَطىال  :السادسةالخطوة 

 ي معتمد.طب يكن هناك سببلم  ما

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة السادسة نعم ال*

 العمر الجنيني ٪ من المواليد كاملي75المستشفى إلى أن ما ال يقل عن هل تشير بيانات   

ضاعة طبيعية الذين خرجوا من المستشفى في العام الماضي قد تم إرضاعهم َر

حصريًّا من حليب الثدي المعتصر( منذ الوالدة وحتى  تغذيتهمحصرية )أو تم خالصة/

 إن لم يكن فهناك أسباب طبية مقبولة؟فالخروج، 

6-1 

أو شراب غير حليب األم، ما لم  غذاءضاعة طبيعية، وال يتلقون أي هل يرضع األطفال َر  

 تماًما؟ )مستنير(  واعيمبنية على قرار تكن هناك أسباب طبية مقبولة أو 

6-2 

على عدم عرض أو توزيع أي مواد توصي بالتغذية ببدائل  نشأة الصحيةحرص المتهل   

 أو بجدولة الرضعات، أو غيرها من الممارسات غير المناسبة؟ ،حليب األم

6-3 

ناقشوا  مقدمي الخدمة الصحيةهل تذكر األمهات الالئي قررن عدم إرضاع أطفالهن أن   

 معهن خيارات التغذية المختلفة، وساعدوهن على تحديد ما هو مناسب لظروفهن؟

6-4 

كافية والُمَعدَّات والمستلزمات الضرورية لتقديم عرض عملي المساحة ال المنشأةهل لدى   

 ا عن األمهات المرضعات؟الصناعي بعيًد الحليبحول كيفية تحضير رضعات 

6-5 

الرَّضاعة الطبيعية وتغذية الرُّضَّع تتماشى مع عن هل جميع البروتوكوالت السريرية     

 التوجيهية المبنية على األدلة؟مبادرة المستشفى صديقة الطفل والمبادئ  معايير

6-6 

 

  



 2020الدليل المجمع ألدوات رصد المنشآت الصحية صديقة الطفل لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية 
  

 
 

 

 

 
 للخطوة السادسة  المعايير العالمية

٪ من األطفرال المولرودين فري العرام الماضري قرد ترم        75تشير بيانات المستشفى إلى أن ما ال يقل عن  

يكرن   تغذيتهم حصريًّا على الرَّضاعة الطبيعية أو حليب األم المعتصرر، منرذ الروالدة وحترى الخرروج، إن لرم      

 هناك أسباب طبية موثقة.

تشررير مراجعررة جميررع البروتوكرروالت السررريرية المتعلقررة بالرَّضرراعة الطبيعيررة وتغذيررة الرُّضَّررع الترري    

 تستخدمها ِخْدمات األمومة إلى أنها تتفق مع معايير المستشفى صديقة الطفل المبنية على األدلة.

ببردائل حليرب األم أو بجدولرة الرضرعات أو غيرهرا       ال يتم توزيع المواد التثقيفية التي توصي بالتغذية

من الممارسات غير المناسبة لألمهات. ويوجد بالمستشفى مكان إلجراء عرض عملي حول كيفيرة تحضرير   

 رضعات اللبن الصناعي بعيًدا عن األمهات المرضعات.

أنه ما ال يقل  تشير المالحظات في أجنحة ما بعد الوالدة وأي مناطق مالحظة لألطفال األصحاء إلى

 ٪ من األطفال يتلقون حليب الثدي فقط أو أن هناك أسباب طبية مقبولة في حالة تلقي شيء آخر.80عن 

٪ على األقل من األمهات الالئي تم اختيارهن بشكل عشوائي أن أطفالهن قد تلقوا حليب األم 80أفاد 

سررباب طبيررة مقبولررة شرررحها لهررن مقرردمو  فقررط أو حليًبررا معتصررًرا، أو إذا تلقرروا أي شرريء آخررر، فكرران ذلررك أل 

 الخدمة.

٪ على األقل من األمهات الالئي تم اختيارهن عشوائيًّا ممن قررن عردم إرضراع أطفرالهن    80أفادت 

بأن أحدًا من الفريق الصحي قد ناقش معهن خيارات التغذية المختلفة وساعدهن على تحديد مرا هرو مناسرب    

 لهن. 

طفرال المحتجرزين بالمحضرن الالئري ترم اختيرارهن عشروائيًّا ممرن         ٪ من أمهرات األ  80ما ال يقل عن 

قررن عدم إرضراع أطفرالهن، أفردن برأنهن قرد تلقروا المشرورة مرن العراملين الصرحيين بالمنشرأة عرن مخراطر              

  وفوائد خيارات التغذية المختلفة.
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على مدار  لياًل ونهارًا السماح لألمهات والرضع بالبقاء مًعاأى  المساكنة :السابعةالخطوة 

 .اليوم ساعة في 24

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة السابعة نعم ال*

 مًعاوهل تبقى األم والطفل  ؟)خالل ساعة( فور الوالدة المساكنةفي  هااألم وطفل تبدأ هل  

 ساعة طوال فترة بقائهما في المستشفى؟ 24على مدار 

7-1 

 تستلزمالالتي خضعن لعمليات قيصرية أو أي إجراءات أخرى  تبدأ األمهاتل ه    

االستجابة  قادرات علىن صبحمع أطفالهن بمجرد أن ي المساكنة الكليتخدير ال

 ؟الحتياجات أطفالهن

7-2 

ساعة في  24)في الغرف أو في الفراش( على مدار  مًعا هل تبقى األمهات والرضِّع   

 اليوم، ما لم يكن الفصل مبرًرا تماًما؟

 7-3 

 

  

  لخطوة السابعةللعالمية المعايير ا

 األصحاء، ألطفالاة الحظمأماكن مخصصة لتؤكد المالحظات في أجنحة ما بعد الوالدة وأي  

 يسكنون ِعضَّ٪ على األقل من األمهات والر80ُّأن  ،في المجال الصحي والعاملينوالمناقشات مع األمهات 

 .أسباب مبررة لالنفصال فهناكلم يكن  إنو؛ )في نفس الغرفة( مًعا

٪ على األقل من األمهات الالئي تم اختيارهن بشكل عشوائي أن أطفالهن كانوا في نفس الغرفة 80أفاد  

 هناك أسباب مبررة.فإن لم يكن و ،دون انفصال ن منمعه
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)عند ظهور عالمات الجوع  تشجيع الرَّضاعة الطبيعية عند الطلع :الثامنة الخطوة

 : 2018 فج المنقحة العشر للخطوات طبًقا الجديد التعديل .عند الطفل(

 "اهل واالستجابة الطفل عند الجوع عالمات على للتعرف األمهات دعم"

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة الثامنة نعم ال*

  
 1-8 ؟ونجائع نأطفاله أنى عل تدلاإلشارات التي باألمهات المرضعات  يتم تعريفهل 

  
لمدة التي لو كلما رغب الطفلأطفالهن  ارضاعهل يتم تشجيع األمهات المرضعات على 

 يريدها؟

8-2 

  
إيقاظ فيجب عليهن  ممتلئة، أثداؤهناألمهات المرضعات بأنه إذا أصبحت  ُحَصْنهل ُت

 ؟الطفل وإرضاعه

 8-3 

   

  

 لخطوة الثامنة لالمعايير العالمية 

 : عشوائيًّا نتم اختيارِهوضاعة طبيعية َر َنْعِضْرُيالالئي من بين األمهات  

 وصف اثنين على األقل  نويمكنُه نأطفالِه وشبع شارات جوعبإ نتعريفٍهتم  قد٪ على األقل بأنه 80 أفاد

 .هذه اإلشارات من

   األطفال  رغب كلما نأطفالُهرضاع إ التجاوب مع احتياجات ن إلىتم إرشادِه٪ على األقل بأنه قد 80أفاد

 .)بدون جدولة أو تحديد عدد مرات أو مدة الرضعة( ما شابه ذلكبذلك وللمدة التي يريدونها أو 
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لألطفال ( السكاتات) الحلمات االصطناعية أو اللهايات عدم إعطاء :التاسعةالخطوة 

 .اطبيعيًّالذين يرضعون 

 : 2018 سنة في المنقحة طبًقا للخطوات العشر لجديدالتعديل ا

 ت لألطفال الذين يرضعون طبيعيًّا إعالم األم بمخاطر الحلمات الصناعية واللهايا 

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة  التاسعة نعم ال*

إرضاع  اتزجاج استخدام أيةدون  من األطفال الذين يرضعون طبيعيًّا رعايةهل يتم   

 ؟صناعية حلماتأو 

9-1 

هل تم إعطاء األمهات معلومات من قبل العاملين حول المخاطر المرتبطة بتغذية   

 الزجاجات والحلمات؟عن طريق الحليب أو السوائل األخرى 

9-2 

أو السكاتات  دون استخدام اللهاياتمن هل تتم رعاية األطفال الذين يرضعون طبيعيًّا   

 ؟)حلمة صناعية تستخدم لمنع بكاء الطفل(

9-3 

 

 لخطوة التاسعةلالمعايير العالمية 

٪ على األقل من األطفال 80إلى أن وحدات حديثي الوالدة ما بعد الوالدة و أجنحةتشير المالحظات في  

أمهاتهم  عالمفقد تم إ، فإن لم يكن ،ضاعة طبيعية ال يستخدمون الزجاجات أو الحلماتالذين يرضعون َر

 .هااستخدامبمخاطر

 :اعشوائيًّ الالتي تم اختيارهنمن بين األمهات المرضعات 

  حلمات بباستخدام زجاجات  ن، لم يتم إرضاع أطفالهنعلى حد علمهأنه ٪ 80ال يقل عن أفاد ما

 اصطناعية.

  إال لسبب طبي مؤقت  اللهايات نأطفاله لم يتم إعطاء، نعلمه أنه على حد األقل،٪ على 80أفاد(

 .وموثق(

  من األمهات أنه قد تم إعالمهن بمخاطر الحلمات الصناعية على صحة الطفل  ٪80يقر ما ال يقل عن

( إذا أو الملعقة )بالكوبالبديلة طرق التغذية  نوباألخص إذا كان يرضع َرضاعة طبيعية، وأنه تم تعليمه

 الرَّضاعة على الثدي. كان الطفل يتغذى على حليب معتصر لحين تمكنه من

  من األمهات أنه قد تم إعالمهن بطرق تهدئة الطفل بحمله مالمسًا الجلد  ٪80كما يقر ما ال يقل عن

 للجلد دون استخدام حلمات صناعية )لهايات(. 
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تشجيع إنشاء مجموعات دعم للرَّضاعِة الطبيعية وإحالة األمهات إليها  :العاشرةالخطوة 

 . عند الخروج من المستشفى أو العيادة

 :2018طبقًا للخطوات العشر المنقحة فج سنة  التعديل الجديد

 "بصفة منتظمة نحالة األمهات إلى أما ن يضمن فيها متابعتهإ"

  العاشرةأسئلة التقييم الذاتي للخطوة  نعم ال*

خطة تغذية الطفل بعد العودة إلى المنزل مع  في المجال الصحيهل يناقش العاملون   

 األمهات قبيل الخروج؟

10-1 

هل يوجد بالمستشفى نظام لمتابعة دعم األمهات بعد الخروج، مثل: الفحوصات   

المنزلية، المبكرة بعد الوالدة أو عيادة متابعة الرَّضاعة الطبيعية، والزيارات 

 والخدمة الهاتفية؟

10-2 

هل تشجع المنشأة إنشاء مجموعات دعم لألم وغيرها من الِخْدمات األخرى التي    

 تقدم الدعم لألمهات بشأن تغذية أطفالهن أو التنسيق مع هذه المجموعات؟

10-3 

 هل تتم إحالة األمهات للحصول على المساعدة بشأن تغذية الطفل إلى نظام متابعة  

الدعم الخاص بالمنشأة، أو إلى مجموعات دعم األم، أو استشاريين الرضاعة، أو 

غيرها من ِخْدمات الصحة المجتمعية، مثل: الرعاية الصحية األولية أو مراكز 

 صحة األم والطفل، في حال توفر هذه الِخْدمات؟

10-4 

قبل  هل تتوفر مطبوعات توضح لألمهات المعلومات المناسبة عن الرضاعة   

 خروجهن من المستشفى وأماكن الحصول على الدعم؟

10-5 

هل يتم تشجيع األمهات على المتابعة مع أحد مقدمي الرعاية الصحية أو شخص   

متخصص في دعم الرَّضاعة الطبيعية في المجتمع بعد فترة وجيزة من الخروج 

األسبوع الثاني(، أخرى في أيام من الوالدة ومرة  4-2)ويفضل أن يكون ذلك بعد 

 ممن يمكنهم تقييم أدائهن في تغذية أطفالهن وتقديم الدعم إذا دعت الحاجة؟

10-6 

هل تسمح المنشأة بإسداء المشورة بشأن الرَّضاعة الطبيعية )تغذية الطفل( مع   

ِخْدمات األمومة الخاصة بها، من قبل متخصصين في الرضاعة أو مجموعة دعم 

 ؟عمل المجتمعي في الرضاعة الطبيعية()دعم ال األم المدربين

10-7 
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  لخطوة العاشرةل المعايير العالمية 

 باآلتي:ِخْدمات األمومة  (مدير) يفيد رئيس 

  اإلرضاع  علىمساعدة الإلى  عند الحاجةحصول على الدعم الكن امأيتم إعطاء األمهات معلومات حول

على للمعلومات أيًضا ذكر مصدر واحد  (المدير) للمسئولويمكن  المنزل،أطفالهن بعد العودة إلى  وتغذية

 األقل.

 في  لألمهاتم وغيرها من الِخْدمات المجتمعية التي توفر الدعم لألإنشاء مجموعات دعم المنشأة شجع ت

صف طريقة واحدة على وويمكن  أو التنسيق مع هذه المجموعات، الطبيعية )تغذية الرُّضَّع( الرَّضاعة

 بذلك.األقل للقيام 

 بعد فترة قصيرة من الوالدة  الحضور للمتابعةاألمهات وأطفالهن على  في المجال الصحي يشجع العاملون

أو  نشأة الصحيةالمأخرى في األسبوع الثاني( في أيام من الوالدة ومرة  4-2)ويفضل أن يكون ذلك بعد 

الرَّضاعة الطبيعية أو يمكنه تقييم ممن الطبيعية  متخصص في الرَّضاعةفي المجتمع من قبل شخص 

 .مناسب للزياراتالتوقيت الويمكن وصف نظام اإلحالة المناسب و ،مطلوبالدعم الالتغذية وتقديم 

إذا كان ذلك الخروج )على األمهات قبل  ةمطبوعمواد  يتم توزيع هتشير مراجعة الوثائق إلى أن 

وتتضمن  ،إلى المنزل ةعودالأطفالهن الرُّضَّع بعد  يةتغذلمساعدة في التي تقدم ا األماكن حول باإلمكان(

 معلومات عن نوع واحد على األقل من المساعدة المتاحة.

٪ على األقل بأنهن تلقين معلومات حول كيفية 80أفاد  عشوائيًّا،من بين األمهات الالئي تم اختيارهن  

مستشارين األقران أو غيرها من اللدعم أو أو كيفية االتصال بمجموعات ا ،الحصول على المساعدة من المنشأة

ويمكن  ،أطفالهن بعد العودة إلى المنزل تغذيةحول  استفسارات نإذا كانت لديه ،ِخْدمات الصحة المجتمعية

 وصف نوع واحد على األقل من المساعدة المتاحة.
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 عند المخاض والوالدة الرعاية الصديقة لألم

على بالمنشأة الصحية  العاملينبتدريب  ة مطلوبة إال بعد قيام المنشآت الصحييجب أال تكون  المعاييره هذ 

 ، للمناقشة(5مين"، الصفحة "دليل المقيِّ 5.1السياسات والممارسات المتعلقة بالرعاية الصديقة لألم )انظر القسم 

ثير إحصائي مؤثر على "وعلى الرغم من أنه معيار غير إجباري؛ فقد أظهرت البحوث أن العنف ضد المرأة له تأ

َوَفَياِت األطفال حديثي الوالدة ويؤثر سلًبا على البداية واالستمرار بالرَّضاعة الطبيعية؛ وبذلك تصبح المعاملة التي 

تتلقاها األم عند الوالدة من دواعي االهتمام إلنجاح الرَّضاعة الطبيعية؛ ولذلك نوصي بأن تتبنى المنشآت الصحية هذا 

 ر أساسي ضمن الممارسات السريرية للحفاظ على حياة الطفل والرَّضاعة الطبيعية".المعيار كمعيا

 بالمخاضخاصة  صديقة لألم هل تتطلب سياسات المستشفى ممارسات وإجراءات نعم ال*

 بما في ذلك: والوالدة،

 1ر.أم.

 العمليدعم اللتقديم  أثناء الوالدةمن اختيارهن  رافقُم اصطحابعلى السيدات تشجيع   -  

 .في ذلك نإذا رغب والوالدة،أثناء المخاض في  بشكل ثابت ومتواصلعاطفي ال [و/ أو]

 

  .في ذلك نإذا رغب المخاض،أثناء في  أطعمة خفيفةو مشروبات تناولب للسيداتح السما -  

 ما لم يتعين استخدام ،لملتخفيف األغير الدوائية طرق العلى استخدام  السيداتتشجيع  -  

احترام التفضيالت الشخصية مع  المضاعفات،األدوية المسكنة أو المخدرة بسبب 

 .للمرأة

 

اتخاذ و ذلك،في  نإذا رغب المخاض،أثناء في  والحركةعلى المشي  السيداتتشجيع  -  

بسبب  الوالدة، ما لم يتعين ذلك بصورة محددةأثناء في  األوضاع التي تناسبهن

 .لألمالسبب مع إيضاح  ،مضاعفات

 

وتسريع أو تحريض  العجان، شقو األغشية،ق يمثل تمز التدخليةتجنب اإلجراءات  -  

ما لم يتعين ذلك بصورة  ،، والعمليات القيصريةتوليد باستخدام اآلالتالمخاض، وال

 .السبب لألممع إيضاح  ،مضاعفاتبسبب  محددة

 

الوالدة و المخاضوإجراءات  التوجيه أو التدريب على سياسات مقدمي الخدمةقى َل. هل َت  

 لألم مثل تلك الموصوفة أعاله؟ الصديقة

 2ر.أم.

يسمح المنشأة توفرها( أنه كانت )إذا  الحملرعاية متابعة أثناء السيدات هل يتم إخطار   

و/ ] العمليدعم الأثناء المخاض والوالدة لتقديم في من اختيارهن  لهن باصطحاب منشآت

 إذا رغبن في ذلك؟ بشكل مستمر،عاطفي ال [أو

 3ر.أم.



 2020الدليل المجمع ألدوات رصد المنشآت الصحية صديقة الطفل لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية 
  

 
 

 

رافق من األهل مع األمهات في أثناء بالمنشأة الصحية بوجود ُم مقدمي الخدمةرحب يهل   

 ؟ويساندوهن فيما يردن ننهشجعولي المخاض

 4ر.أم.

المنشأة توفرها( حول كانت )إذا  الحملرعاية متابعة أثناء  للسيداتهل يتم تقديم المشورة   

لهن األفضل عريفهن بتهل يتم  ،األلم أثناء المخاض لتخفيف دوائيةغير ال طرقالاستخدام 

 لرضع؟ول

 5ر.أم.

أنه من األفضل لألمهات المنشأة توفرها( كانت )إذا أثناء الحمل هل يتم إخبار السيدات   

 مضاعفات؟البسبب  ما لم يتعين ذلك بصورة محددة تقليلها،تجنب األدوية أو  مواليدوال

 6ر.أم.

أنه  المنشأة توفرها( أنه من األفضلكانت )إذا أثناء الحمل  يتم إخبار السيداتهل   

الوالدة ما لم أثناء  التي تناسبهن األوضاع خاذتاو أثناء المخاض بامكانهن المشي والتنقل

 مطلوًبا بسبب المضاعفات؟ الحركة تقييد يكن

 7ر.أم.

)إذا رغبن في هذا(  أثناء المخاض على المشي والتنقل السيداتتشجيع هل يتم عمليًّا   

مطلوًبا بسبب  الحركة تقييد ما لم يكن الوالدة،أثناء  التي تناسبهن األوضاع خاذتاو

 المضاعفات؟

 8ر.أم.

على السياسات والممارسات  العاملين بهبتدريب  نشأة الصحيةالممطلوبة إال بعد قيام ال تكون  المعاييره هذظة: وملح 

  المتعلقة بالرعاية الصديقة لألم.
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 صديقة لألمالرعاية للالمعايير العالمية 

 بالمخاضخاصة وال صديقة لألمال جراءاتاإلممارسات والتشير مراجعة سياسات المستشفى إلى أن  

 :من المتطلبات وتشملوالوالدة 

 والعاطفي المستمر  العمليمن اختيارهن لتوفير الدعم  رافقُم اصطحاب تشجيع السيدات على

 بذلك. نالمخاض والوالدة، إذا رغب أثناء

 ذلك.ب نإذا رغب المخاض،أطعمة خفيفة أثناء مشروبات وتناول ب سيداتالسماح لل 

  األدوية المسكنة أو  استخدام طرق غير دوائية لتخفيف األلم ما لم يتعين استخدامتشجيع السيدات على

 .احترام التفضيالت الشخصية للمرأةمع  المضاعفات،خدرة بسبب الم

 األوضاع التي تناسبهن اختيارو بذلك، نإذا رغب المخاض،أثناء  الحركةتشجيع السيدات على المشي و 

التخاذ وضع معين يحدده الطاقم الطبي، لمنع الوالدة، ما لم يكن هناك حاجة محددة المخاض وأثناء 

 السبب لألم.، بعد إيضاح مضاعفاتال

  أو تسريع أو تحريض شق العجانأو  األغشية،ق يتمز :مثل طبيةتدخالت  أثناء الوالدة بأقلرعاية توفير ،

 لوجود، أو العمليات القيصرية إال إذا كانت مطلوبة على وجه التحديد باستخدام آالت التوليدالمخاض، أو 

 .مدعمة بالطب المسند وعلى أن تكون السبب لألممع إيضاح مضاعفات 

 من اآلتي: بشكل عشوائي الذين تم اختيارهم السريريينمن العاملين  ٪80يتمكن  

  تكون  لكىوصف ما ال يقل عن اثنين من الممارسات واإلجراءات الموصى بها التي يمكن أن تساعد األم

 أثناء المخاض والوالدة. تحكًماأكثر راحة و

  إذا لزم األمر بسبب  إال روتيني،تستخدم بشكل  الالوالدة ينبغي أ عندسرد ما ال يقل عن ثالثة إجراءات

 المضاعفات.

  البدء  تساعد األم علىالوالدة واإلجراءات التي و المخاضوصف ما ال يقل عن اثنين من ممارسات

 الرَّضاعة الطبيعية بداية جيدة.ب

 لتحمله مالمًسا الجلد للجلد لتحريض الرحم على  لها هإعطاءو عدم فصل وليدها عنها عند والدته

 االنقباض لطرد المشيمة وتجنب نزيف ما بعد الوالدة وتسكين آالم ما بعد الوالدة.

 بشكل عشوائي: ات٪ على األقل من بين السيدات الحوامل المختار70أفاد  

  استطعن ن أثناء المخاض والوالدة وهرايختامن  ُمرافق بإمكانية اصطحاب نقد أخبروه مقدمي الخدمةأن

 .لفائدة هذا اإلجراءسبب واحد على األقل سرد 

  المخاض،راحة أثناء لتقليل آالم الوالدة والعلى األقل  ةواحد طريقةعن  نأخبروه مقدمي الخدمةأن 

 لرضاعة الطبيعية.للرضع ولو لهناألفضل  لممارساتوما هى اباألخص و
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  البشرية وتغذية الرُّضَّع )اختياري(فيروس نقص المناعة 

غيرهم من صانعي  [و/ أو]ستحدد مجموعة التنسيق الخاصة بمبادرة المستشفى صديقة الطفل ملحوظة:  

المناسبين ما إذا كان ينبغي تقييم ِخْدمات األمومة على ما إذا كانت توفر الدعم المتعلق بفيروس نقص  المحليينالقرار 

لمعرفة اإلرشادات المقترحة التخاذ  1.2المناعة البشرية وتغذية الرُّضَّع. راجع قسم مبادرة المستشفى صديقة الطفل 

 .هذا القرار

للنساء المصابات بالفيروس  اة )تغذية الرُّضَّع( دعًمهل تتطلب سياسة الرَّضاعة الطبيعي نعم ال*

 أطفالهن؟ تغذيةبشأن  الواعيةخيارات اللمساعدتهن في اتخاذ 
 1.ن.م. 

المرأة المصابة العدوى من قل بها تهل ُتخبر النساء الحوامل بالطرق التي يمكن أن تن  

 الرَّضاعة الطبيعية؟أثناء في بفيروس نقص المناعة البشرية إلى طفلها، بما في ذلك 
 2.ن.م. 

ل النساء الحوامل على دراية بأهمية اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم ه   

 ه؟عنالمشورة 
 3.ن.م. 

مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة  نتدريًبا ع ةيالصحالخدمة مقدمي هل يتلقى   

أهمية اختبار وتقديم و  والوقاية منه،البشرية أثناء الحمل والوالدة والرَّضاعة الطبيعية 

فيروس نقص المناعة البشرية، وكيفية تقديم الدعم للنساء المصابات عن المشورة 

وتنفيذها  أطفالهنتغذية الواعية بشأن خيارات البفيروس نقص المناعة البشرية التخاذ 

  بأمان؟

 4ن.م. 

وخصوصية النساء الحوامل سرية على الحفاظ  ةيالصحالخدمة مقدمي  يحرصهل   

 واألمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية؟
 5ن.م. 

واد مطبوعة خالية من المحتوى التسويقي حول خيارات التغذية المختلفة، م هل تتوفر  

قبل الخروج من  المناسبة لألمهات واألطفال؟ وهل ُتَوزَُّع تلك المواد على األمهات

 المستشفى؟

 6.ن.م. 

ألمهات المصابات بفيروس نقص المناعة لالمشورة بشأن تغذية الرُّضَّع  ُتَقدَُّم له  

وإحالتهن إلى اإلصابة خطر ن بالقلق من تعرضهن ليشعرلألمهات الالتي البشرية أو 

 ِخْدمات الدعم المجتمعي الختبار فيروس نقص المناعة البشرية؟

 7.ن.م. 

 

 :المناعة البشرية وتغذية الرُّضَّع )اختياري(فيروس نقص  - المعايير العالمية

 :أنبِخْدمات األمومة  (مدير)رئيس  يقر - 

  صابةالمتتعلق بتوفير أو إحالة النساء الحوامل واألمهات  التياإلجراءات  بشأنلدى المستشفى سياسة 

 سرية تامة.ب المشورة الفردية في خيارات تغذية الرُّضَّع لتلقيلالختبار وفيروس نقص المناعة البشرية ب

 صابتهن بالفيروس، إ يشككن فياللواتى  يتم إحالة األمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو

جراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية والمشورة بشأن تغذية إلى ِخْدمات الدعم المجتمعي إل

 الرُّضَّع.

 وس المشورة، سياسة تغذية الرُّضَّع إلى أنها تتطلب أن تتلقى األمهات المصابات بالفير تشير مراجعة

خيارات تغذية الرُّضَّع وإرشادات محددة في اختيار  ِففي ذلك المعلومات حول مخاطر وفوائد مختِل بما

 .ن، ودعمهم في اختياراتهنالخيارات لحاالته
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فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرُّضَّع ب المتعلقةالتدريب سجالت و التدريباتتشير مراجعة 

بالنظر إلى النسبة المئوية للنساء المصابات  هو كاٍف،و المعنيوتدريبهم إلى أن التدريب مقدم للطاقم الطبي 

تقديم الدعم للحوامل واألمهات المصابات المعنيين ب العاملين الصحيينبفيروس نقص المناعة البشرية و

 :التدريب الحقائق األساسية عن شمليف ؛نقص المناعة البشرية وتغذية الرُّضَّعبفيروس 

  مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية أثناء الحمل والمخاض والوالدة والرَّضاعة الطبيعية

 .والوقاية منه

 المتعلقة بذلكنقص المناعة البشرية وتقديم المشورة فيروس  أهمية اختبار. 

  التغذية المحليةمن  المناسبة اتخيارالتوافر. 

 مخاطر التغذية المختلطة النتقال فيروس نقص المناعة البشرية. 

  توفير المشورة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بشأن مزايا وعيوب خيارات التغذية

 نهإحاالت تتطلب)ملحوظة: قد  صناعيةال التغذيةأو  الخالصةفي الرَّضاعة الطبيعية  نمساعدتهوالمختلفة؛ 

 (.تغذية الرُّضَّع في ستشارياإلى 

  كيفية مساعدة األمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية الالئي قررن الرَّضاعة الطبيعية؛ بما

 .باأللبان الصناعية في الوقت المناسب التغذيةفي ذلك كيفية االنتقال إلى 

  احتمال أن تتأثر األم التي تكون حالتها غير معروفة أو سلبية بفيروس نقص كيفية التقليل إلى أدنى حد من

 .تغذية بديلةاللجوء إلى المناعة البشرية ب

 االموضوعات المهمة حول هذ شملالسابقة للوالدة إلى أنها تفي الفترة تشير مراجعة المعلومات  

قص المناعة البشرية إلى أطفالهن، لنساء المصابات بفيروس نا مننقل العدوى طرق  :)وتشمل وضوعالم

أهمية و ،اإلرضاع من الثديمن خالل لن يصابوا( الذين والنسبة التقريبية للرضع الذين سوف يصابون )و

النساء مساعدة االستشارة واختبار فيروس نقص المناعة البشرية وأين يمكن الحصول عليها؛ وأهمية 

 نتغذية الرُّضَّع وأين يمكنهعن  /المستنيرةالواعيةخيارات ال تخاذالالمصابات بفيروس نقص المناعة البشرية 

 الحصول على المشورة الالزمة(.

حول كيفية تنفيذ خيارات التغذية  (إن وجدت)تشير مراجعة المستندات إلى أن المواد المطبوعة متوفرة  

تضمن معلومات حول وتالمختلفة ويتم توزيعها أو مناقشتها مع األمهات المصابات بالفيروس قبل الخروج. 

وكيفية اإلرضاع الحصري من الثدي، وكيفية إيقاف اإلرضاع من الثدي عند  ،باأللبان الصناعية التغذيةكيفية 

 طة.االقتضاء، ومخاطر التغذية المختل
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 المختارين بشكل عشوائي: الطاقم الصحي بالمنشأة الصحيةمن بين أعضاء 

٪ على األقل وصف إجراء واحد على األقل يمكن اتخاذه للحفاظ على سرية وخصوصية 80يمكن لـ  

 األمهات الحوامل واألمهات المصابات بفيروس اإليدز.

٪ على األقل قادرون على ذكر اثنين على األقل من السياسات أو اإلجراءات التي تساعد على منع 80 

أثناء في انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى رضيعها 

 الرَّضاعة خالل األشهر الستة األولى.

يجب مناقشتهما عند تقديم المشورة لألم المصابة  ينموضوع٪ على األقل قادرون على وصف 80 

 والتي تقرر كيفية إرضاع طفلها.نقص المناعة البشرية بفيروس 

كن في المرحلة الثالثة من الحمل ولديهن على  من بين النساء الحوامل الالئي تم اختيارهن عشوائيًّا الالئي 

 :بالمستشفى لرعاية الحوامل الداخلي القسمأو في  متابعة للحملاألقل زيارتين 

عن فيروس نقص المناعة البشرية  ن٪ على األقل بأن أحد العاملين الصحيين تحدث معه70أفاد  

 والحمل. (اإليدز)

نقص المناعة البشرية أن المرأة المصابة فيروس ب ن٪ على األقل بأن العاملين الصحيين أخبروه70أفاد  

 المناعي البشري إلى طفلها.يمكنها نقل العدوى بفيروس العوز 

عن سبب أهمية  مقدمي الخدمةبه  ن٪ على األقل وصف شيء واحد على األقل أخبره70يمكن لـ  

 .ناعة البشرية وتقديم المشورة لهناختبار فيروس نقص الم

به العاملون الصحيون بشأن ما يجب  نشيًئا واحًدا على األقل أخبره ن٪ يمكن أن يصف70ما ال يقل عن  

عند تقرير كيفية  هبفيروس نقص المناعة البشرية أن يراعينلديهن على النساء اللواتي ال يعرفن حالة اإلصابة 

 إطعام أطفالهن.

 

 

 

 

 



 2020الدليل المجمع ألدوات رصد المنشآت الصحية صديقة الطفل لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية 
  

 
 

 

 تقرير ملخص نتائج التقييم الذاتي

 ال نعم  

 دعمها؟ تعزيزها والرَّضاعة الطبيعية وبالكامل لحماية المنقحة الخطوات العشر  المستشفىنفذ تهل 

سئلة لكل خطوة من الخطوات العشر التي كانت اإلجابات األقائمة  اذكر)إذا كانت اإلجابة "ال"(، 

 .فيها "ال"

  

تسويق بدائل لبن األم؟ )إذا كانت اإلجابة "ال"( بالمدونة الدولية ل اتامًّ التزاًماالمستشفى  تلتزمهل   

 ."ال" فيها كانت اإلجابات التي مدونةباألسئلة المتعلقة بال قائمةاذكر

 

  

 رعاية صديقة لألم؟ خدمات قدم تهل المستشفى 

 فيها كانت اإلجابات التيصديقة لألم الرعاية القائمة األسئلة المتعلقة ب اذكر)إذا كانت اإلجابة "ال"( 

 ."ال"

  

فيروس نقص المناعة البشرية فيما يتعلق ت بلألمهات المصاباقدم المستشفى الدعم الكافي تهل 

 ؟ (كان من ضمن المتطلبات)إذا الرُّضَّع  بتغذية

ألسئلة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرُّضَّع اقائمة  اذكر)إذا كانت اإلجابة "ال"( 

 ."ال"فيها كانت اإلجابات  التي

  

 "ال"، فما التحسينات المطلوبة؟ :من هذه األسئلة في التقييم الذاتي سؤال أي عن إذا كانت اإلجابات

 

 إذا كان لديكم تحسينات مطلوبة، هل تحتاجون إلى المساعدة؟ نعم/ال     

 نعم الرجاء سرد الوصف:بإذا كانت اإلجابة 

  

. العالمية المعايير دراسة علىالمنشأة الصحية  تشجيع و للمستشفى الذاتي التقييم لتسهيل النموذج هذا توفير يتم

 ،المطلوبة المعايير استيفاء من للتأكد الخارجي يموالتقفريق  قبل ماتفقدية  زيارة طلب في ترغبو ةجاهز تكان إذاأما 

 .الطفل صديقة المستشفيات بمبادرة المعنية الوطنية الجهة الى استيفائه بعد النموذج تقديم فيمكنها

 للقيام أشهر عدة قضاء على المنشأة تشجيع يتم ،كبيرة تحسينات عمل الى الحاجة الى يشير النموذج كان إذا

و إدخال نظان الرصد )طبقًا  الرعاية من المحدثة نماطاال وتطبيق العاملين تدريب وإعادة الالزمة بالتعديالت

 التدريب خالل من شهرأ اربعة الى ثالثة غضون في الذاتي التقييم تكرار يمكن ثم ومن للخطوات العشر المنقحة(،

 .والرصد المستمر الكافي
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 لصديقة الطف ىأدوات رصد المستشف الفصل الرابع:

 

 يةـــالخلف 4-1

تم تقييم أكثر من  2007سنة  وحتىلطفل امبادرة المستشفى صديقة  منذ أن أطلقت

"صديق  وتوسيمها أواعتمادها كمستشفىمنشأة في جميع أنحاء العالم رسميًّا  20.000

الطبيعية وانخفاض معدالت نسبة الرَّضاعة ".يساهم هذا اإلنجاز الكبير في زيادة للطفل

 .البلدانالمرض والوفيات في 

تتخطى جميع الحدود التي في العالم للرَّضاعِة الطبيعية  اتمبادرال ىهذه هي أولو

ثر من مليون عامل أك تم تدريب حيث ،اإلقليمية واللغوية واالقتصادية والسياسية العالمية

اليونيسف والصحة  تيمبادرة باستخدام مواد منظمهذه الصحي في أثناء الخدمة من خالل 

 .المتاحة بجميع لغات األمم المتحدة والعديد من اللغات الوطنية

غنية أو فقيرة، متعلمة تعليًما  سواءًا كانت حليب لطفلهاالقدرة على إنتاج لديها  سيدةكل 

في كل  تمكن لكل أملطفل امبادرة المستشفى صديقة ف أفضل غذاء. لتوفر لهعالًيا أو أمية، 

الحفاظ على من أجل اإلرضاع  وتمكنها من حقها فيمكان من االستفادة من هذا المورد 

 صحة طفلها.و اصحته

بالمقارنة مع التدخالت األخرى تعد المكاسب العائدة من تشجيع الرضاعة الطبيعية 

 وفي الوقت نفسه ،الطفلوذكاء ونمو  واالكتفاء الذاتيصحة بالنسبة لل أكثر بكثير من غيرها

رَّضاعة  َنْعِضْرتضمن أن تتلقى النساء اللواتي ال ُي للطفلالممارسات الصديقة ف ،تكلفةدون 

أيًضا دعًما لخيارات التغذية بمعلومات كاملة وغير متحيزة وخالية من الضغوط  طبيعية

 الترابط الجيدأجل تعزيز مع طفلها من بالجلد للجلد المستمركر والمب التالمسمع ، التجارية

 التأكيد عليهاهذه المبادرة العالمية من اإلجراءات التي تم استمرارية على  يعد الحفاظو .بينهما

اليونيسف لتغذية الرُّضَّع وصغار والصحة العالمية تي ستراتيجية العالمية لمنظمالفي ا

 . 2002في عام  جمعية الصحة العالمية واليونيسفاألطفال التي أقرتها 
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األهداف التشغيلية إلعالن إينوشنتي، بما في تحقيق ستراتيجية العالمية أهمية تؤكد اال

لمدونة الدولية لتسويق وااللتزام باالرَّضاعة الطبيعية  نجاحالخطوات العشر إل تطبيقذلك 

، الطفل االستمرار في تنفيذ مبادرة المستشفى صديقةبدائل لبن األم وقراراتها الالحقة، يجب 

 ة.مستمر بصفةيمها ووإعادة تق المعينةومراقبة المنشآت الصحية 

المنشآت الحفاظ على وللحفاظ على استمرار المبادرة وضمان تأثيرها فمن األهمية 

 . َوْفًقا لمعايير الجودة ُعينت صديقة للطفل تيالالصحية 

 

 يموللرصد وإعادة التق األساس المنطقي  4-2

طلبات السلطات الوطنية الدليل استجابة إلى  اهذ: يأتي الحفاظ على المعايير العالمية 

في تطبيق المبادرة  التي الحظت تراجع الطفلالمسئولة عن مبادرة المستشفى صديقة 

لطات السطلبت لذلك رعاية األمومة، وفي القديمة الممارسات المنشآت الصحية والعودة إلى ب

صديقة مبادرة المستشفى من مكاتب اليونيسف تقديم إرشادات بشأن كيفية الحفاظ على معايير 

 لطفل.ا

 للتراجع:  عدة أسباب هناك 

X   لطفل، أو قد يكون معدل المبادرة المستشفى صديقة  مهيئينجدد غير  فقد ُيعين مسئولون

 تدريبهم بعد، تهيئتهم أو جدد لم يتم تعيين عاملين مرتفًعا مع  العاملين بالمنشآتدوران 

X    من شركات بدائل لبن األم أو قد تطلب األسر أنماًطا سابقة مألوفة من الرعاية وهدايا

 والمكثفة.  الجديدةسويقة التاتها تأثيروقوعًا تحت 

 سالمة نواياأيًّا كان السبب، يمكن أن يحدث التراجع في الممارسات على الرغم من 

مثالي لمبادرة النموذج الاستمرار وهذا يعيق  العاملين،العمل المتفاني للعديد من و لمسئولينا

 .الطفلالمستشفى صديقة 
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  يمولرصد وإعادة التقا أهداف 4-3

قية مبادرة ابشكل دوري للحفاظ على مصدالتقويم  وإعادة الرصدهناك حاجة إلى 

خلق عبء هائل على السلطات  بدونبروح إيجابية ذلك  وتحقيق، الطفلالمستشفى صديقة 

العشوائي الرصد مزيج من القيام ب مفيدمن الكون يقد ف والذى يعتبرتحدًيا كبيرًا؛ ولذلك المركزية

 الموجه. الرصدو

 :للرصد وهي أساسية أهدافهناك ثالثة  

  للطفلللحفاظ على الممارسات الصديقة الصحية المنشأة ب العاملين الصحييندعم وتحفيز. 

  الرَّضاعة الطبيعية.من البدء واالستمرار باألمهات قد مكنت المنشأة  من أنالتحقق 

 التري تحتراج إلرى تحسرين وبراألخص بالنسربة لاللترزام بمتابعرة تطبيرق المدونرة           الخطروات   تحديد

حليب األم، والتي أدمجت في الخطوة األولى طبقًا للخطوات العشر المنقحرة  يق بدائل الدولية لتسو

 .2018في 

بدائل لبن من رابع يتعلق بالتدابير الوطنية إلنهاء اإلمدادات المجانية والمخفضة  هدفهناك     

بالمستشفيات والحلمات اإلرضاعاألم وزجاجات 
1
. 

 منمبادرة الن إدارة مكِّفالرصد ُي .ةمختلف التقويم هدف أونقطة تركيزالرصد وإعادة  لكل من 

يمكن و مستمرة.بصفة تنفيذ الخطوات العشر مدى جمع البيانات عن  من خالل معلوماتال تجميع

 .المؤسسةبواسطة المستشفى نفسها أو على مستوى أعلى في  ذلك تنظيم

قد يكون األمر غير مكلف نسبيًّا، إذا كان المراقبون إما من المستشفى أو يعملون بالفعل في   

، سنويا أو على أساس مستمر أو بشكل دوري ع البيانات إمايجمتينبغي ، فنظام الرعاية الصحية

، لقياس دعم الرَّضاعة الطبيعية المقدم من المستشفى وممارسات نصف سنوي أو ما إلى ذلك

 .األطفال تغذيةفي األمهات 

يجب أن تستخدم إدارة المستشفى والعاملون بها النتائج لتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين 

 التغييرات الالزمة.ثم وضع خطط عمل إلجراء 

السلطة الوطنية المسئولة عن مبادرة المستشفى  إلىنتائج الرصد وخطة العمل  توصيليجب    

تقوم كما لطفل.المبادرة المستشفى صديقة  ةتابعالتنسيق اللطفل، بما في ذلك فرق اصديقة 

 على ةمطلوبالرشادات اإل المطلوبة بما في ذلكتحسينات ال لتنفيذخطط ال المستشفى بوضع

.، وعلى المستشفى طلب الدعم الفنى إذا لزم األمر من الجهات المسؤولةالمستوى الوطني

  

                                                           
1

 .للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية قرارات الالحقةطبقًا لل   
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 لمراقبةااللتزام بالمعايير العالمية المختارة في نظام أوسع  رصديجب دمج عند اإلمكان 

 . المستشفى أو ضمان الجودة 

 كمستشفى صديقة للطفلبالفعل  التي ُعيِنتات يلمستشفا أداء تقويمل إعادة التقييم يتم

بما في ذلك التوصيات  تطرأ طبقًا للتحديثات التي االلتزام بالخطوات العشر مستوى سينلتح

 .2018والخطوات العشر المنقحة في  2017التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 

لة ؤوالمس تاها من قبل السلطل وتحديد موعدلعملية إعادة التقويم  تخطيطالعادة ما يتم و

 لتزاماال التأكد منبغرض  على المستوى الوطنى، وذلك لطفلاعن مبادرة المستشفى صديقة 

بغرض  يموتقالإعادة سابقة لعملية زيارة  قد يستدعي ذلكلمعايير العالمية وباالمستمر 

 خارجي.الفريق ال التحضيرلزيارة

، غالًبا الِمْنَطَقِةكان أو الملتقليل التكاليف يمكن أن يكون الفريق الخارجي من نفس و

ولذلك ، مكلفةإلى موارد  تحتاجمن الرصد وعادة ما  أكثر شمواًلالتقويم" إعادة عملية "كون ت ما

بسبب الموارد البشرية للمنشأة بصفة منتظمة غير مناسبًا  التقويمإرسال فرق إعادة  فقد يكون

لمستشفى مرة واحدة كل ل "يموتقالإعادة " إلى العديد من البلدان ولذلك تلجأوالمالية المطلوبة، 

ترك يم المطلوبة يجب أن ُيوثالث سنوات، ولكن القرار النهائي بشأن عدد مرات إعادة التق

  للسلطة الوطنية.

إذا كان ذلك ، أو كليهماالتقويم المستمر لرصد أو إعادة اقد تقرر البلدان تطبيق إما نظام و

تدعم إحداهما األخرى، و باألخص بعد  مختلفة اهما أغراًضألن ل ؛هماييوصى بتنفيذ كلوممكًنا، 

أن أصبح الرصد المستمر جزءًا ال يتجزأ من معايير الخطوة األولى في الخطوات العشر المنقحة 

 .2018في 

بعض األدوات التي يمكن  ، تلحقهاالتالية األقسامستراتيجيات الرصد في ا سيتم مناقشةو

مع األخذ في االعتبار التغييرات التي تمت في الخطوات العشر  تآمنشال لرصداستخدامها 

والمنقحة في  1989المنقحة والتي تم عرضها في جدول المقارنة بين الخطوات العشر في 

2018. 

متاًحا فقط لمكاتب الذى يعرض طريقة التقويم الخارجي النهائي فيكون  3-5القسم أما عن 

مين يِّ، والمقالطفلة عن مبادرة المستشفى صديقة اليونيسف والسلطات الوطنية المسئول

متاحة الخارجي يم ويجب أال تكون األداة المستخدمة إلعادة التق يم.والمشاركين في إعادة التق

ومع ذلك، قد تقرر بعض البلدان أن أكثر الطرق كفاءة وفعالية  ؛ات نفسها أو لموظفيهايللمستشف

 رصدهي تطوير نظام  الطفلرة المستشفى صديقة من حيث التكلفة للحفاظ على معايير مباد

، وباألخص أن أداة رصد تكلفة أقل ِمْن َثمََّو ي،خارجاليم وتقالداخلي مستمر، بدًلا من إعادة 

  .المستشفيات ستكون متاحة للجميع
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 الرصدستراتيجيات ا 4-4

   لمنشأة على المعايير؟ ا تحافظكيف 

بشكل روتيني من الممارسات التي إدارة المستشفى  تحققتوصي المنظمات العالمية بأن ت

مبادرة لجنة ، ربما من خالل لتقييم الذاتي المستمروذلك با تعزز وتدعم الرَّضاعة الطبيعية

 ين عنمثلتشكيل اللجنة من ممع الخاصة بالمنشأة تغذية الرُّضَّع  لجنة وألطفل ا ةمستشفى صديقال

 .األم والطفل بالمنشأة رعايةِخْدمات  األقسام والمسئولين عنجميع 

حيث  للحفاظ على المعايير ًاحافز الرصدتقارير لطلب السلطة الوطنية اعتبار يمكن و

لطفل ايمكن طلب التقارير على أساس سنوي من اللجنة المسئولة عن مبادرة المستشفى صديقة 

 منعو التحقق من  المنقحةالخطوات العشر كل من مستوى أداءفي كل منشأة، مع تحديد 

لمعايير المتعلقة تزام باواالل؛ لألم الصديقةوتوفير الرعاية  ؛اإلمدادات المجانية والمخفضة

 بفيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرضع، إذا كانت تتم مراقبتها.

  :أساليب الرصد الداخلية  

أداة التقييم الذاتي  استخدامالتنسيق مع الجهات المعنية لدمج يمكن  :أداة التقييم الذاتي

مراجعة اللطفل( في امن وثائق مبادرة المستشفى صديقة  1-4للمستشفى )الموجودة في القسم 

 .اتفي الممارس تراجعدورية لممارسات الرعاية وتقديم إشعار مبكر بأي ال

  السجالتمراجعة: 

لعودة إلى أنماط الرعاية لل والمرضى عن مي سجالتقد تكشف المراجعة الدورية ل

لجلد، وفصل األم والوليد، أو استخدام اللهايات باالقديمة مثل محدودية مالمسة الجلد 

 والزجاجات.

يجب أن تشمل المراجعة أيًضا النساء الالئي ال ُيْرِضْعَن من الثدي لضمان عدم تطور 

ُيْرِضْعَن َرضاعة طبيعية  على سبيل المثال، فإن األمهات الالئي ال، مستوى مزدوج من الرعاية

مع أطفالهن والمساكنة  ةمستمراللجلد باالجلد المباشرة مالمسة ممارسة الإلى  أيضًايحتجن 

 .لبدائل لبن األم حديثي الوالدة، والحماية من التأثيرات التجارية

تمت  في وحدات الرعاية الصحية األساسية فإن تدوين معلومات عن الممارسات التى

الحصول على معلومات أساسية ومراجعة تسمح بال"بطاقات األم أو الرضيع" أثناء الوالدة في 

الرضعة وتوقيت البدء ب، بين األم والمولود فور الوالدةالجلد للجلد  ةالمباشر مالمسةالبشأن 

حيث ، في هذه الفترة أخرى أغذيةتلقى أي سوائل أو قد ، وما إذا كان الطفل من الثدي األولى

سجل قياسي يمكن من خالله  يكون بمثابةو، أهمية هذه الممارسات على تأكيداليساعد ذلك في 

 جمع البيانات المتعلقة بهذه المؤشرات.



 2020الدليل المجمع ألدوات رصد المنشآت الصحية صديقة الطفل لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية 
  

 
 

 

 

 مراجعة سياسات تغذية الرُّضَّع في المستشفى:

من  للتأكدإجراء مراجعة لسياسات تغذية الرُّضَّع في المستشفى بشكل دوري،  من المفيد

 األولىلطفل المتعلقة بالخطوة اأنها تتفق مع المعايير العالمية المنقحة لمبادرة المستشفى صديقة 

 يجب، وهذه السياسات ها، لتحديد اتباعالدولية والرصد المستمرمدونة االلتزام بالمتطلبات و

الصديقة رعاية المعايير تتضمن  والوالدة لتقييم ما إذا كانت المخاضمراجعة سياسات  أيضًا

 ألم.ل

 مراجعة المواد والسجالت التدريبية:

للعاملين الصحيين الجدد، نتيجة  المستمرلتدريب لنظام يجب على المنشأة الصحية إدخال 

اآلخرين لتحديث المعلومات  السريع للدوران، وعمل دورات تنشيطية لمقدمي الخدمةمعدل لل

 .وتغذية الطفلوالمهارات لديهم في مجال الرضاعة الطبيعية 

نظام الرصد مراجعة كل من المناهج التدريبية الحالية وسجالت تدريب  يشمليجب أن 

 لضمان الحفاظ على المعرفة والمهارات الالزمة. وتحديثها بصفة منتظمةمقدمي الخدمة الصحية 

 :الفواتير وسجالت الشراءمراجعة 

وعدم  الكاملب ثمنها دفعبدائل حليب األم للتأكد من سجالت شراء فواتير ومراجعة  يجب

األم  حليبإمدادات مجانية أو مخفضة لمنتجات تغذية الرضع، بما في ذلك بدائل  وجود

 مستشفيات.بال تستخدموالزجاجات والحلمات التي 

الكبيرة حيث يتم الشراء بواسطة وحدة  ياتقد يكون هذا أمًرا صعًبا في أنظمة المستشف

الجاهزة المتوفرة  األلبان الصناعيةكزية خارج المستشفى، أو في منشآت تستخدم فيها شراء مر

الذي يباع باألسواق،  الحليب الصناعيسعر ب تهفقط في المستشفى، مما يجعل من الصعب مقارن

 .الطفلفريق التنسيق الوطني لمبادرة المستشفى صديقة ويكون ذلك مهمة 

 تقييموذلك ب خاصة بهم تقويمالصحية إجراء عملية يمكن لمجموعات من مقدمي الخدمة 

مستشفى  النتائج ثم وضع الخطط والتحسينات المطلوبة لتحويلها إلىتحليل الوضع بالمنشأة ثم 

 .التي تتناسب مع إمكانياتهم، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات بشأن اإلجراءات ة للطفلصديق

   بالمنشأةالطبيعية  المحلية للرَّضاعِةلجنة من ال أعضاءهذا اإلجراء  يشارك فيينبغي أن 

  .للمنشأة أو تغذية الرُّضَّع في المستشفى وممثلين عن عيادات صحة األم والطفل التابعة

قد يكون العاملون الصحيون الذين لديهم اتصال أوثق مع األمهات َوالرُّضَّع في وضع 

 .م لتقويم أداء المستشفىبعد إجراء هذا التقيي أفضل القتراح التحسينات الممكنة
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  :التعلم من تجارب األمهات

من عينة عشوائية من األمهات  أو المردودات الراجعةيمكن أيًضا استخدام التغذية 

 وذلك عن طريق اآلتي: لتوضيح الممارسات الحالية

 :ألمهاتمع ا إجراء لقاءات -1

من قبل من المنشأة و ذلك ن هجوطرح أسئلة مختارة على األمهات عند خريتم خاللها 

يمكن أن يكون القائم و بِخْدمات األمومة. أذهانهنوال يرتبط في  لهنشخص لم يقدم الرعاية 

 خر غير ِخْدمات األمومة.آ قسمأو  وحدةبإجراء المقابلة إما من خارج المنشأة أو من 

 :أسئلة مكتوبة لألمهاتإعطاء  -2

، يمكن إعطاؤهن استمارات موجزة عند عاليًا المتعلمات تعليمًااألمهات  هذا مناسب مع

من ذلك،  بداًل؛ وفي صندوق مصمم لهذا الغرض ا، وإيداعهة المنشأةقبل مغادرِئها الخروج لمل

 روفمرة أخرى في مظ اإلى المنزل، وإرساله نها فور وصولهُؤمل نيمكن أن ُيطلب منه

إكمال النماذج وتسليمها  واألفضلممكًنا في بعض البلدان، غير موجهة ذاتيًّا، لكن قد يكون ذلك 

 قبل مغادرة األم.

 :صحة األم والطفل اتعياد فيألمهات مقابالت فردية مع ا – 3 

التي يخدمها المستشفى يمكن سؤال عدد قليل  صحة األم والطفل في الِمْنَطَقِةلفي أي عيادة 

مع الخدمات التي تلقينها عن تجربتهن  -عشوائي  بشكل يًاشهر الالئي يتم اختيارهن -من النساء 

، األولى بعد الوالدة إلى العيادة هي أفضل وقت نقد تكون زيارته .الوالدة بالمنشأة الصحية أثناء

  .تعليم األم ىمستو َبَساإلجابات المكتوبة في العيادات، َح تجميعيمكن أيًضا و

 د:مع مجموعات من أمهات المواليد الجد عمل حلقات نقاش - 4 

قد يذهب أحد أعضاء فريق الوالدة في المستشفى أو أي شخص غير مرتبط بمنشأة الوالدة 

 صعوباتأية  إلجراء حلقة نقاش مع األمهات للتعرف علىإلى عيادة صحة األم والطفل 

 .المعتقدات الخطأ واكتشاف وتصحيح شكوك بشأن الرَّضاعة الطبيعية أو يواجهونها أو مخاوف

 :ما يلي األمهات للتحدث عن تجاربهن لتشجيع يمكن أن تشمل األسئلة المفتوحةو

 ؟ الحمل زيارات رعايةأثناء  طفلك تغذيةمعلومات حول  هل ُقدمت لك

دعم الذي سيكون الحول ممارسات المستشفى و معلومات إذا كانت االجابة بنعم: هل ُقدمت لك

   تغذية طفلك ؟في متاًحا لك بعد الوالدة 

على الرَّضاعة  و تأثيرهافيما يتعلق بممارسات المخاض والوالدة  معلومات هل ُقدمت لك

  الطبيعية؟

 ةما مدى شعورك أنك مستعد  خالل هذه الفترة؟ لِك دةمفي المعلومات التي كانتما 

في  قدم لك الذيتوقعاتك بشأن الدعم الذي  تحقيقما مدى  قبل الوالدة؟ يالطبيع لإلرضاع

 المستشفى؟
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 جمع البيانات أثناء الزيارات المنزلية: -

في بعض البلدان، يحق لألمهات الحصول على ِخْدمات القبالة بعد الوالدة أو أن نظام 

 " لألمهات في بيوتهن للحصول على الدعميات أو قابالتصح اتالمتابعة يتضمن زيارات "زائر

 الوالدة وبعدها. قبل

 تحققع البيانات، باستخدام قائمة يجمتب اتالصحي ائرات/ الزالقابالت يمكن مطالبة

 .نمختصرة، مع الحرص على عدم إضافة الكثير من األعمال الورقية أو الوقت لزياراته

 لزيارة المستشفى بسبب مرض: األطفال عودة -

نفسي ل أو التهابات الجهاز التبسبب اإلسهاالصحية  المنشأةاألطفال إلى  يعودندما ع

إلى ما إذا كان المرض يتعلق  الدخولسجل لسوء التغذية، يمكن أن تشير األسئلة المضافة  أو

 لمساعدة في الرَّضاعة الطبيعية.حاجة لبنقص المعلومات أو 

 :التعليميةبرامج الفي  ة الطفلصديق مبادرة المستشفى رصددمج  4-5

حتاج المستشفى ت ؛ لذامكلًفايعد يستغرق وقًتا طويًلا و تقويمهاع المعلومات وتسجيلها ويجمت

غير مجدية حتى ال يصبح مهمة  االخاص به الرصدإلى حساب ذلك في نظام  الطفل صديقة

 .الموظفيه

جمع اإلحصاءات مشروًعا مستمًرا ينفذه طالب لألمهات ا معيمكن أن تصبح المقابالت  

الزمالة.  عليا كالماجستير أو الدكتوراه أوالدراسات الأو  أو طالب الطب تبالاالتمريض أو الق

لمناهج الدراسية برنامج الرصد في الجزء العملي ل يدمج هذايمكن أن ى في مستشفى جامعو

إلحصاءات وأساليب ة كطب األطفال والنساء والتوليد وطب المجتمع واتخصصات متعددل

 الرضاعة الطبيعية.التغذية والبحث، وبالطبع 

في برامج ضمان الجودة  ة الطفلصديق مبادرة المستشفى رصددمج  4-6

 :االعتمادمعايير  أو

لطفل في برامج مراجعة امبادرة المستشفى صديقة  رصددمج ية النظر في إمكان المفيدمن 

وتحسين فاعلية التكلفة تقليل االعتماد من أجل معاييربرامج ضمان الجودة أويات أوالمستشف

 الوطنية العتماد المستشفى. الهيئات يمكن أن تناقش معآليات  وهي ،وكفاءة البرنامج

أو ضمان  (auditing) التي يكون لدى المستشفى أنظمة تدقيق الحاالتفي وكذلك 

بعض أو كل خطوات مبادرة المستشفى صديقة  اتقياس اكتشاف إمكانية دمجالجودة، من المفيد 

  األنظمة.هذه لطفل والمعايير ذات الصلة في ا
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من المؤشرات المتعلقة  محدودالضروري اختيار عدد  وفي الحاالت السابقة سيكون من

ألن برامج ضمان  ؛لرَّضاعِة الطبيعية التي يجب قياسهاالطفل وابمبادرة المستشفى صديقة 

وهذا يعني أنه لن يكون من  ،الجودة غالًبا ما تغطي مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية

في  من المفيد دمج المبادرة هنوعلى الرغم من ذلك فإالكامل، بلخطوات العشر ا تغطيةالممكن 

 ضمان استدامة عملية القياس.لأو ضمان الجودة    نظام التدقيق

في البلدان التي توجد فيها أنظمة ولذلك فإنه من الضروري أن يؤخذ في االعتبار أن 

 الطفلمعايير مبادرة المستشفى صديقة إضافة يجب دراسة إمكانية وطنية العتماد المستشفيات، 

 إلى قائمة متطلبات اعتماد المنشأة.

سيضمن ، على الحفاظ وتحسين جودة الِخْدمات المنشآت الصحيةمات الدورية قويتحفز الت

يم الدوري للمعايير والتق االعتماد الوطنيةلطفل في معايير ا صديقةدمج معايير مبادرة المستشفى 

 للمبادرة. ةيالرئيس

 :مبادرة المستشفى صديقة الطفل أدوات رصدمن  نماذج  4-7

 آلياتتم تطوير العديد من  1991في عام  الطفلمنذ إطالق مبادرة المستشفى صديقة 

واألدوات في اآلليات هذه  سيتم عرضو .لتحسين أداء المستشفىمفيدة الرصد الوأدوات 

مثل بسيطة للغاية  أدوات رصد بين تتراوحوهي  ، ويرد وصفها بإيجاز أدناه.الملحقات التالية

التي ذاتية الواالستبيانات  القصيرةالمراجعات والمالحظات كرصد أشمل  واتلسجالت إلى أدا

 ألمهات.ا تملؤها

بسيطة، مع مهمات واضحة لجمع البيانات  رصديجب توخي الحذر الستنباط أنظمة  

 .كليفهم  بهذا العملتم تكاٍف للذين الوقت تخصيص الوتحليلها واستخدامها، و

 ما يلي:  الدليلتشمل األدوات الواردة في 

"تقرير تغذية تحت مسمى إلدخال بيانات ومجمع  نموذج ملخصوهو  ( :1رقم ) النموذج

خالت الخاصة باألطفال الرُّضَّع وأمهاتهم بسهولة ادل الُميسجويستهدف ت هويمكن تكييف، الرضع"

لعديد من ممارسات ل الوالدة، كطريقة لرصد تنفيذ األمهاتلتتبع تجارب األمهات في أجنحة 

 .لنجاح الرضاعة الطبيعيةالعشر  الخطوات

المباشر لمدة ساعة الجلد بمالمسة الجلد بفي وقت مبكر  بدء الرضاعة شمل النموذج:وي

مالت الغذائية المكونوع التغذية التي تلقاها الرضيع وفي الرَّضاعة الطبيعية،  األم ومساعدة

مع األم في غرفتها الطفل ) تم تقديمها؟ ومكان وجود لماذا وكيفو، صناعيةاأللبان الب التغذية أو

ويشمل أيًضا قسًما لتسجيل  وما إلى ذلك(، وأي مشكالت تتعلق بتغذية الرُّضَّع. ،حضانةفي  أو

 .التي تواجه األم في الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضيع ج المشكالتالاإلجراءات المتخذة لع
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إن االحتفاظ بسجل من هذا النوع هو أفضل طريقة لجمع المعلومات حول مؤشرات 

 ة لمنشأة األمومة.يالرَّضاعة الطبيعية الرئيس

يمكن تلخيص المعلومات الواردة من السجالت بشكل دوري )شهريًّا أو ربع سنوي( في 

المعلومات الواردة في هذا التقرير مفيدة في تتبع مدى استمرار  عن تغذية الرُّضَّع.تقرير موجز 

 بدءلطفل، مثل الابالممارسات المهمة المتعلقة بمبادرة المستشفى صديقة  ةصحيالمنشأة الالتزام 

 الرضاعة الطبيعيةاالستمرار في الجلد، وبالجلد خالل تالمس من  بالرضاعة الطبيعية المبكر

 المساكنة.االلتزام بباستثناء األسباب الطبية، وعدم اإلرضاع بالزجاجة، و لصةالخا

إذا كان هناك نظام مطبق بالفعل لجمع البيانات حول ممارسات تغذية الرُّضَّع، فيمكن 

بعد بجمع بيانات  ةقم المنشأة الصحيتإذا لم  ببساطة إدخال البيانات الموجودة في التقرير الموجز.

حول ممارسات تغذية الرُّضَّع بسبب ضيق الوقت أو الموارد لدى مقدمي الخدمة الصحية، فلن 

تعيين شخص لتسجيل الصحية قررالمنشأة تيكون من الممكن القيام بذلك بشكل منتظم، فقد 

تقديم عينة ل (، على سبيل المثالسنوي لمدة أسبوعين أو شهر أو ربع)البيانات على فترة محدودة 

 أو دوريًا.  على فترات متقطعةمن الممارسات 

 مع األعمال الرضع تغذيةالرضاعة الطبيعية وتشجيع المنشأة على دمج بيانات  يجب

في تحديد التحسينات  مجديةهذه البيانات  نة األخرى التي تقوم بها المنشأة، بحيث تكونروتيال

 يم.وادة التقإع إجراءاتالمطلوبة، وستكون ضرورية كجزء من 

  : سجل تدريب مقدمي الخدمة الصحية والتقرير.2 النموذج

يمكن استخدام هذا السجل التدريبي بواسطة المنشآت الصحية لالحتفاظ بسجل مستمر 

تعزيز الذين يهتمون باألمهات َوالرُّضَّع  بشأن للتدريبات التي يتلقاها مقدمو الخدمة السريرية 

تسجيل ، ويجب أيضًا فضًلا عن دعم األم غير المرضع ،الطبيعية وتغذية الرضع رَّضاعِةال

التدريب الذي تلقوه على الرعاية الصديقة لألم وعلى فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية 

 .الطفل الرضع، وهذا يتوقف على قرار السلطة الوطنية المسئولة عن مبادرة المستشفى صديقة

الصفوف واسعة بما يكفي ، وأن تكون لكل موظفمن الجدول يجب استخدام صف واحد 

 على سبيل المثال، يمكن إدخال البيانات المتعلقة بالعديد من، إلدخال البيانات مع مرور الوقت

لتسهيل  يمكن االحتفاظ بالسجل بالقلم الرصاص، وتدريب ألحد مقدمي الخدمة الصحيةدورات ال

بدًلا من ذلك، . و، فيمكن شطب االسمالقسممن الوحدة أو  ينالعاملين الصحيإذا تم نقل ، لتحديثا

 يمكن تحديث السجل على الكمبيوتر.

العاملين يمكن تلخيص المعلومات الواردة من السجل بشكل دوري في تقرير تدريب 

تدريبهم أو المطلوب العاملين الصحيين نسبة  لتحديديوفر طريقة سريعة ز، فهو الموج الصحيين

  تدريب تنشيطي.المحتاجون إلى 
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بالفعل، فيمكن  ًاإذا كان نظام جمع البيانات حول تدريب مقدمي الخدمة الصحية مطبق

يمكن تحسين نظام جمع فإذا لزم األمر، . وببساطة إدخال البيانات الموجودة في التقرير الموجز

 إضافية، وإن أمكن، حوسبته. مجاالتالبيانات الحالي، بإدخال فئات أو 

 : لطفلامبادرة المستشفى صديقة  رصد: أداة 3 النموذج

للمرضعات وغير المرضعات  ت، واستبياًناالتقاريرمن السجالت و طبسم وهو نموذج

 .عند خروجهن من المستشفى الوالدات مع األمهات ايمكن استخدامه

 تركز المراجعات على ما يلي:و 

( جمع البيانات األساسية لتحديد إذا كانت سياسة تغذية الرُّضَّع بالمستشفى قيد التنفيذ 1

 لتسويقالدولية مدونة الالخطوات العشر، وااللتزام بلتطبيق حاليًّا وإذا كانت توفر التوجيه الالزم 

 والمعايير األخرى. بدائل حليب األم

من وجود نظام مستمر وفعال لتدريب ( مراجعة المواد والسجالت التدريبية للتأكد 2

 .لباقي الطاقم الطبيمقدمي الخدمة الصحية الجدد وتقديم دورات تنشيطية دورية 

األم واللوازم  حليب( فحص الفواتير المستلمة والسجالت األخرى المتعلقة بشراء بدائل 3

 .تتوافق مع المدونة الدوليةذات الصلة للتأكد من أن اإلجراءات 

)السياسة  األولىمراجعات آلية بسيطة لضمان التزام المنشأة الصحية بالخطوة توفرهذه ال

 )التدريب(. الثانية(، والخطوة الدولية والمدونة

 للرصدكلفة م وغيرستراتيجية فعالة امباشرة  استخدام استبيان األمهات قبل الخروجويعد 

 مارساتوالم 10لى إ 3بالخطوات من  وتحديد مدى التزامهاالمستشفى  ألداءالمستمر 

وفيروس نقص  الصديقة لألمالرعاية وبدعم األمهات غير المرضعات،  والمهارات الخاصة

  المناعة البشرية وتغذية الرُّضَّع.

مشاركتهن،  لطلبوصف لكيفية إجراء المسح، وخطاب إلى األمهات النموذج يشمل 

 واألداة نفسها، باإلضافة إلى نظام لحساب النتائج وعرضها.

اإللمام بالقراءة والكتابة يمثل  ت األم متعلمة يمكن أن تمألها بنفسها ولكن إذا كانإذا كان

األمهات  على نموذج مقابلة في وقت الخروج مع طرح األسئلةكتحدًيا، فيمكن استخدام االستبيان 

مراعاة أن يكون من يقابلون األمهات هم من غير في حالة إجراء المقابالت، يجب . وشفهًيا

 ها.ينبالضغط لتقديم تقييم إيجابي للرعاية التي تلق اتشعر المجيبتال  حتى، المرتبطين برعايتهن

 تتضمن أداة الرصد أيًضا استبيان متابعة الستخدامه مع األمهات بعد عدة أشهر من

 البيانات.لتحليل استخدامه لتلخيص المرتجع و ةو أدا الخروج من المستشفى
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 التقويم للمستشفى صديقة الطفل وإجازة استخدامها في الرصدأداة إعادة  4-8

الوسريلة   باعتبراره علرى نظرام الرصرد الرداخلي     قد يتم اتخاذ قرار برالتركيز  في بعض الدول 

الوحيرردة لمتابعررة الوضررع الررراهن للمستشررفى صررديقة الطفررل المعينررة )أو المعتمرردة(. إعررادة التقررويم   

خلي  حيث تستنفذ  وقت المقيمرين الخرارجيين، علرى عكرس     تكون مكلفة أكثر من نظام الرصد الدا

 الرصد الداخلي الذى يمكن أن يتم من خالل العاملين الصحيين بالمنشأة ذاتها.

رغم مررن أن التقررويم الخررارجي هررو أفضررل اسررتراتيجية حيررث يضررمن عرردم وجررود   الرروعلررى 

لرديهم الحرافز علرى تقرديم      تحيز، فإن الرصد الداخلي يمكن أن يوفر نتائج مفيردة إذا كران العراملون   

يين مررن األقسررام المعنيررة  اجابررات صررادقة. و لررذلك فررإن مررن المفيررد أن يررتم تحديررد المررراقبين الررداخل   

 المستشفى والذين ال عالقة لهم باألماكن التي يتم تقييمها،  من أجل ضمان الحياد.  /بالمنشأة

المختلفررة إلعرادة التقررويم  ( االسرتراتيجيات  3-5ينراقش الجررزء الخرامس مررن مرواد التقيررويم  )   

والخطوات األساسية في عملية إعادة التقويم. و هو يشرمل أداة إعرادة التقرويم، والتري تعتبرر نسرخة       

 مكثفة من أداة رصد المستشفى صديقة الطفل.

إن هذه األداة يمكن استخدامها في أغراض الرصد، وعرادة مرا تكرون متاحرة فقرط لمسرؤول       

مسررؤولة عررن مبررادرة المستشررفى صررديقة الطفررل والمقيمررين الررذين    اليونيسررف والجهررات الوطنيررة ال 

يقومون بعملية إعادة التقويم. ولكن إذا كان الرصد الداخلي هو االستراتيجية الوحيدة التري تطبقهرا   

الجهررة الوطنيررة فيجرروز لمسررؤول اليونيسررف أو الجهررة الوطنيررة أن تقرررر إتاحررة أداة إعررادة التقررويم    

 .لالستخدام في عملية الرصد
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 رصد مبادرة المستشفى صديقة الطفل نماذج

 

 سجل تغذية الرُّضَّع والتقرير: 1 النموذج

  :دمةـــــمق

و نموذج عينة يمكن أن تستخدمه المستشفى لالحتفاظ بسجل للبيانات هسجل تغذية الرُّضَّع 

 ِخْدمات األمومة. هامعدتالتي و األم لطفلهاة المتعلقة بممارسات تغذية يالرئيس

 .يجب استخدام سطر واحد من السجل لكل طفل. السجل معد ليتم تحديثه يوميًّا

تطبق على سبيل المثال، قد  عند حدوث تغييرات أو مشكالت يمكن تحديث السجل.

لعمل أي لطفل كاملة في اليوم األول ولكن يتم فصله ألكثر من ساعة في اليوم الثاني ل المساكنة

 .التغيير عند حدوثه ، ويتم تسجيل هذاإجراء طبي له

ى الصفحة التالية، ويتم تقديم "تقرير تغذية فتوجد إرشادات لملء سجل تغذية الرُّضَّع 

 .الرضع" لعرض البيانات في نموذج موجز

ة ييمكن استخدام البيانات لمراقبة مدى جودة أداء المستشفى في "الخطوات" الرئيس

(، اتدون إضاف)ب 6(، والخطوة للرضاعةمبكر)البدء ال 4لطفل، مثل الخطوة اللمستشفى صديقة 

 .لهايات لألطفال الرضع(حلمات أو  عدم إعطاء) 9(، والخطوة المساكنة) 7والخطوة 

لتوفير طريقة  اإلجراءات المتخذة""أدرجت األعمدة التي تحمل عنوان "أي مشكالت" و

َوِمْن  ما تم عمله لحلها.لعاملين الصحيين لتدوين أي مشكالت في تغذية الرُّضَّع وتسجيل لبسيطة 

َثمَّ، يمكن أن يكون السجل بمنزلة أداة عامة لجمع البيانات ونموذج لتسجيل المشكالت 

 األم ورضيعها مًعا.واإلجراءات المتخذة لمساعدة 

يمكن تكييف النموذج بحيث يكون أكثر فائدة لمستشفى معين، بالنظر إلى آليات الرصد 

على سبيل المثال، إذا كانت المشكالت واإلجراءات المتخذة مسجلة ، األخرى الموجودة بالفعل

أو مالحظات كل أم، فقد يتم تعديل األعمدة المستخدمة في ذلك لتسجيل المساعدة سجل بالفعل في 

ما إذا  [و/ أو]( 5)الخطوة  الطبيعية واستخراج الحليب من الثدي أوضاع وطريقة الرضاعةفي 

 (.10)الخطوة  الخروج من المستشفىفرة عند كانت معلومات المتابعة متو
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 سجل تغذية الرضع

 مسجل: ______________ال       اسم المنشأة الصحية: _____________ 

 خدم صفحات إضافية إذا لزم األمر[است .وعند الخروج مشكالتأو عند حدوث تغييرات أو  يوميًّا]سجل المعلومات  

 الطفل مسلسل

 

 الوالدةتاريخ 

 

 نوع الوالدة 

: 2 يمهبل :1

قيصري 

 نصفي تخدير 

يصري ق: 3

 تخدير عام/

تالمس الجلد 

جلد لبا

وعرض 

 المساعدة في

الرَّضاعة 

الطبيعية
1

 

 نعم :1 

 ال :2 

الرضاعة 

 الطبيعية 

 نعم : 1

 ال : 2 

 

المكمالت الغذائية
2
بدائل/  

3
ما  

السبب 
4
  

 ال شيء :0

 الماء :1 

 صناعي حليب :2 

 تركيبة منزلية :3

 (تذكرأخرى ) :4

تغذية  يةكيف

 الطفل

الثدي  :1

الزجاجة :2

 الكوب :3

 أخرى :4

 (تذكر)

 الطفل مكان

مساكنة:1
5

 

 جناح :2

 الوالدة

وحدة  :3 

الرعاية 

 الخاصة

أخرى  :4

 (تذكر)

 مشكالتأي 

تتعلق 

بأوضاع 

الرضاعة أو 

أو  التعلق

 تغذية الرضع

ات جراءاإل

 المتخذة 

تاريخ 

 الخروج

      لماذا؟ ما هو؟      

            

            

            

            

            

األم  تم تعريفو ،لمدة ساعة على األقلواستمرت  التعافيدقائق من الوالدة أو  5خالل  مًعاجلد لالجلد ل وضعيةاألم والطفل بدأت الطبيعية:  للرَّضاعِةمالمسة الجلد للجلد وتقديم المساعدة  .1  

 غير مطابق للمعاييرال: : 2نعم: مطابق للمعايير : 1 (.مالمسةيكن هناك ما يبرر التأخير في التقديم المساعدة إذا لزم األمر )ما لم مع الطبيعية  للرَّضاعِةالطفل  استعدادبعالمات 

الذين ال يتلقون حليب األم مع اتباع نظام غذائي يوفر العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها الرُّضَّع  تغذيةالبديلة:  األلبان.3   .جانب حليب الثديإلى  أغذيةأي سوائل /  المكمالت الغذائية:.2 

طفل يعاني من .3 ،سكر الدم في حاد طفل مصاب بنقص.2 خديج )مبتسر(،طفل .1 السبب: :؟لماذا.4   بشكل كامل على األطعمة العائلية. فيه واتغذييمكن أن  الذىالسن بلوغ حتى 

وبدائل  ،بفيروس نقص المناعة البشريةمصابة األم . 7،دواء تتناولاألم . 6،مرض األم الحاد.5 ،لليرقان( ئيالعالج الضو مثلالحاد ) الجفافيعاني من طفل .4 ،في التمثيل الغذائي عيوب

  : ..................غيرها )حدد(.9 ،بالكامل( واعيًا ًااختيار)األم رغبة  .8 ،آمنة و مستدامة( – ميسورة التكلفة –متاحة  –)مقبولة  AFASS يجب أن تكون مطابقة لمعايير التغذية

  .إال لسبب مبرر لمدة تزيد عن الساعة ساعة وال يتم فصلهما 24تبقى األم والطفل في نفس الغرفة على مدار  أن :المساكنة .5 
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 سجل تغذية الرضع فية ملءكي

 مسجل: ______________الاسم اسم المنشأة الصحية: _____________ 

   استخدم صفحات إضافية إذا لزم األمر[ / وعند الخروج ،مشكالتأو عند حدوث تغييرات أو  يوميمعلومات ]سجل  

 ________ :ملء السجالت تاريخ____________________ ات المتخذة جراءاإل

  :الرُّضَّع إرشادات لملء سجل تغذية

ألن السجل يسمح بمراقبة سهلة وبسيطة جدًّا  مهمًّايعد الملء والتحليل الصحيح لنتائج سجل تغذية الرضيع 

التوجيهي لجمع البيانات حول  الدليل ايجب استخدام هذ، والممارسات التي تعزز التغذية المثلىالرُّضَّع  لتغذية

  .ين والمدربين على وجه التحديد لهذه المهمةينالمع الصحيةمقدمي الخدمة من قبل الرُّضَّع  تغذية

إلى  قد تكون هناك حاجةو لكل مولود في المستشفى)ضمن اختيارات اإلجراءات( واحد  إجراءإدخال يجب 

 .من المستشفى هقبل خروج طريقة تغذيتهإذا كان هناك أي تغييرات في حالة الطفل أو  تحديث السجل

 .لمنشأة الصحية التي تتم مراقبتهال بالكاملسم اال: اكتب اسم المنشأة الصحية

 .لملء النموذج )المعنين( اكتب اسم الشخص )األشخاص( المعين المسجل )المسجلون(:

  .الجناحأوسجل المخصص في الخدمة البلطفل ارقم : هوية الطفل

 .اليوم والشهر والسنة التي ولد فيها الطفلالساعة ول : سجِّتاريخ الوالدة

( 3أو ) ،( للوالدة القيصرية دون تخدير عام2) أو سجل؛ (المهبليةالطبيعية ) ( للوالدة1) سجل نوع الوالدة:

 .للوالدة القيصرية مع التخدير العام

 الطبيعية:الرَّضاعة  لجلد وتقديم المساعدة فيل الجلدب المباشرة مالمسةممارسة ال

دقائق من الوالدة )أو  5 غضون فيلجلد ل الجلد ااألم والطفل مًع بقاءتم إإذا  نعم: مطابق للمعايير() (1سجل )

 إلىاألم  تم خاللها توجيه التيوعلى األقل كاملة لمدة ساعة  تخدير عام(مع  العملية القيصريةاألم من  افاقة

أسباب كان هناك إذا أو  ،تقديم المساعدة إذا لزم األمرتم و الطبيعية لرَّضاعِةا فيرضيعها عالمات رغبة 

كما وصف  ( إذا لم يتم الوفاء بهذا المعيار2) سجلأو ،)الجلد للجلد( مالمسةمبررة للتأخير أو انقطاع ال

 .بالكامل

إذا بدأت األم  .( إذا كانت اإلجابة "ال"2) أوسجل ،( إذا كانت اإلجابة بنعم1: سجل )الرضاعة الطبيعية

  .فقم بتدوين ذلك في هذا العمود ،بالرضاعة الطبيعية ولكن توقفت بعد ذلك

العمود : عمودينإلى  وينقسم هذا .األغذيةغيرها من السوائل أو  معالطبيعية الرَّضاعة  المكمالت الغذائية:

( 3)و ،المكمل حليب صناعي( إذا كان 2) ،( إذا تلقى الطفل الماء1)سجل  )اإلجابات المحتملة: ماذا؟ :األول

( 1) :السبب اكتب ؟لماذا: العمود الثاني حدد ما تم إعطاؤه. ،تلقى الطفل شيًئا آخر( إذا 4)و ،تركيبة منزلية

عيوب ( الطفل لديه 3)، سكر الدم في شديد ( الطفل يعاني من نقص2)، قليل الوزنأو  (مبتسرخديج )طفل 

يمكن تصحيحه ليرقان( ال ل الضوئي)مثل العالج  حاد جفاف الطفل يعاني من (4)، في التمثيل الغذائي خلقية

( األم تتناول 6)، يتعارض مع الرضاعة ( مرض شديد لألم5)، المتكرر من الثدي رضاععن طريق اإل

بشرط أن تكون فيروس نقص المناعة البشرية مرض مع  المتعايشة( األم 7)، تتعارض مع الرضاعة أدوية
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( األم اتخذت 8) ،(AFASSمعايير)  وميسورة التكلفة ومستدامة وآمنة متاحةالبديلة مقبولة و األلبان

 (.تذكر( أخرى )9) ،ة(مستنيرواعية ) اتخيار

الذين ال يتلقون حليب األم مع اتباع نظام غذائي يوفر العناصر الغذائية التي الرُّضَّع  تغذية: البديلة األلبان

البديلة  األلبان العائلية.بشكل كامل على األطعمة فيها الطفل  تغذىييمكن أن  التي سنالحتى إليها يحتاجون 

 .المحتملة واألسباب هي نفسها المذكورة أعاله تحت المالحق

( إذا تم تغذية 3) ،( إذا تلقى الطفل زجاجة2) ،من الثدي الطفل إرضاع( إذا تم 1) سجل تغذية الطفل: يةكيف

 ؟وتحديد ماذا ،( إذا تم تغذية الطفل باستخدام شيء آخر4) ،الطفل بكوب

 24( إذا كان الطفل في غرفة )األم والطفل يظالن في نفس الغرفة على مدار 1) سجل الطفل: مكان إقامة

( إذا كان الطفل في 2) ،إال لسبب مبررلمدة أكثر من ساعة ا( وال يفصل بينهما ا ونهاًرساعة في اليوم )ليًل

( أخرى )حدد 4) ،رعاية خاصة( إذا كان الطفل في وحدة 3) ،األصحاءل اطفمراقبة األ ِمْنَطَقةالحضانة أو 

 المكان(.

: حدد بإيجاز حالة الثدي أو الحلمةأو على الثدي  أو التعلق أوضاع الرضاعةتتعلق بتحديد  مشكالتأي 

 .(مشكالتالمشكلة )ال

تلخيص في بضع اليرجى ؟ النتائج ( ومامشكالتالمشكلة )ال عالجكيفية إلى  : يشير ذلكات المتخذةجراءاإل

 كلمات.

 : سجل اليوم والشهر والسنة عندما يخرج الطفل من المستشفى.الخروجتاريخ 
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 تغذية الرضععن تقرير موجز 

إذا  .الحالية من  سجل تغذية الرضع  وحساب النسب المئوية للمؤشرات أدناه /الرصددخل البيانات لفترة المراقبةأ

 .المصدرإلى  يرجى اإلشارة ،أدخل بيانات من مصدر آخرلم يتم استخدام  سجل تغذية الرضع  لكن المستشفى 

 أنواع البيانات العدد النسبة المئوية

 خالل فترة جمع البيانات: من المستشفى إجمالي عدد األطفال الذين خرجوا    ٪____

  :نوع الوالدة

____٪     والدة طبيعية(مهبلية( 

_____٪    تخدير عام  دونبقيصرية  والدة 

_____٪     قيصرية بالتخدير العام والدة 

القدرة على عند دقائق من الوالدة )أو 5لجلد خالل ل الجلد المباشريبدأ التالمس    ٪_____

الرَّضاعة  مع تقديم المساعدة في ،لمدة ساعة على األقلواستمر االستجابة( 

 الطبيعية

 ٪( 100ساوي ينوع التغذية: )اإلجمالي يجب أن 

_____٪    (مكمالتال دونبالحصري من الثدي ) رضاعاإل 

_____٪    (التغذية المختلطة )الرضاعة الطبيعية والمكمالت 

_____٪    ( رضاعة طبيعية دونبتغذية بديلة) 

 األطفال: تغذيةكيف يتم 

_____٪    من الثدي 

_____٪    من الزجاجة 

_____٪    بالكوب 

_____٪   )أخرى )برجاء السرد 

 مكان الطفل:

_____٪    د مع األم في غرفة واحدة أو سرير واحدوجمو 

_____٪     األصحاء المواليدفي غرفة مالحظة 

_____٪     المحضن( وحدة رعاية األطفال حديثى الوالدةفي( 

_____٪     آخرمكان 

 تغذية [/ أوو] التعلق( و/وبطريقة الرضاعة )الوضع أالمتعلقة  مشكالتأنواع ال   ٪_____

 )يرجى تلخيصها(:الرُّضَّع 

  البيانات  مصادر
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 : سجل تدريب مقدمي الخدمة الصحية والتقرير2 نموذج

بتغذية الرُّضَّع  الخاصةيمكن استخدام هذا النموذج لحفظ سجالت التدريب  :مقدمة

يمكن  /أو الرُّضَّع.والذين يعتنون باألمهات  السريريينغير و السريريين الصحيينللعاملين 

 وضع نموذج أبسط لتسجيل هذه المعلومات، حيث يعتمد تنسيقها على نوع التدريب المقدم.

يغطي سجل تدريب مقدمي الخدمة الصحية أربعة أنواع من التدريب قد تكون مهمة للمنشآت 

تعزيز الرَّضاعة  -:  التدريب على اشمل هذيو .الطفلالمشاركة في مبادرة المستشفى صديقة 

 فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرُّضَّع. - .ألمالصديقة لعاية الر - .الطبيعية ودعمها

لطفل تعزيز الرَّضاعة االمستشفى صديقة لمبادرة  المحدثةالعالمية  المعايير تتطلب

المرضعات إلى الذين يقومون برعاية األمهات  العاملين الصحيينجميع  بتدريبالطبيعية 

يجب أن يتلقى  الدعم لألمهات الالئي ال ُيْرِضْعَن من الثدي. كيفية تقديمجانب تدريبهم على 

العمل في أقسام الوالدة ورعاية )وأولئك الذين يحتمل أن يتناوبوا  في المجال الصحيالعاملون 

ينبغي . كما والوالدة الصديقة لألم دعم المرضعات( تدريًبا يتعلق بممارسات حديثي الوالدة

 .الخطوات العشرلى الذين يعملون بالمنشأة الصحية عاآلخرين مقدمي الخدمة الصحية تهيئة 

يتوقف على و اختياريفهو التدريب على فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرُّضَّع أما 

لطفل قد قررت إدراج اإذا كانت السلطات الوطنية المسئولة عن مبادرة المستشفى صديقة  ما

 .هذا المكون في المبادرة

فيروس نقص  على تدريبهمالذين ينبغي  في المجال الصحيفئات العاملين ويعتمد عدد و

لتلبية احتياجات النساء  ةعلى نوع الخدمة الصحية الالزموتغذية أطفالهن المناعة البشرية 

وحجم المشكلة الصحية في  الحوامل واألمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية

إذا كان األمر كذلك، ، كيفية تقديم الدعم لألم غير المرضع قد يغطي التدريبو .الدولة المعنية

 .في تدريب واحد رغب المنشأة في الجمع هذين الموضوعينتفقد 

تلقاه كل فرد من مقدمي الخدمة الصحية يالتدريب الذي  لتسجيل بيانات استمارتان توجد

اسم كل موظف  [أوو/ ] رقم تعريفيمكن إدراج  حول الموضوعات األربعة المذكورة سابًقا.

االسم إلى العمود  [و/ أو] الرقم التعريفييتم نقل نفس و األولى. االستمارةفي العمود األول في 

المعلومات المتعلقة بالتدريب على الرعاية الصديقة ل يسجتالثانية ويستمر  االستمارةاألول من 

 .ةبنفس الطريق لألم وفيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرُّضَّع

للسماح أدرجت صفحة بعنوان "أنواع ومحتوى التدريب المتعلق بتغذية الرضع" 

إلى  الصحية المنشأةتلقوها ب الدورات واألنشطة التدريبية التي للعاملين الصحيين بتسجيل

لدورة أو أي نشاط ل تعريفيمكن ببساطة إدراج رقم و .امنه جانب المحتوى الذي يغطيه كٍل

 .لكل دورة المحتوى تجنب تكرار سرد، َوِمْن َثمَّ اهامحتووالدورة ب الخاصآخر في العمود 

 لعمل السريريةعن تدريب مقدمي الخدمة الصحية موجز تقرير يمكن عمل أخيًرا، و

نسب مقدمي الخدمة الصحية السريرية الذين تلقوا أنواًعا مختلفة من أعداد وإحصائيات حول 

  التدريب.

 القائمين على رعايةيتلقى جميع مقدمي الخدمة الصحية  أن ينبغي هأن وعلى الرغم من

لرَّضاعِة الطبيعية ودعمها، فإن أنواع ونسب مقدمي ا تعزيزاألمهات واألطفال تدريًبا على 

على المواضيع األخرى، كما ذكرنا سابًقا، ستعتمد على  همتدريب يلزم الذينالخدمة الصحية 

 احتياجات المنشآت.
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 ية:الخدمة الصحسجل تدريب مقدمي 

 :فيما يلي إرشادات لملء سجل تدريب مقدمي الخدمة الصحية السريرية 

األمهات ترعى في المنشأة الصحية التي  السريريةاالسم: أدرج أسماء جميع مقدمي الخدمة 

 تدريب(.يخضعون للالرُّضَّع )حتى أولئك الذين قد ال  [و/ أو]

في المنشأة بشكل رسمي تاريخ بدء العمل: اذكر التاريخ )يوم / شهر / سنة( الذي بدأ فيه العمل 

 الرُّضَّع. [و/ أو]رعاية )أو اتخاذ القرارات المتعلقة( باألمهات عن  اًلؤومس بحيث كان

شمل ي الوظيفة: اذكر عنوان الوظيفة وكذلك المهنة، إذا كان هذا غير واضح من العنوان.

األطباء وأطباء التوليد، وأطباء األطفال،  :في هذه القائمة هينبغي إدراج ذىال صالتخص

 التغذية،ومتخصصي القابالت، والممرضات، و، )أطباء مقيمين أو تحت التدريب( اآلخرين

والطالب )إذا شاركوا في رعاية  وأعضاء هيئة التدريس من األطباء و التمريض

 إلخ....المرضى(

 ب البلد ونوع النظام الصحي(.)تختلف القائمة حس

قبل الوالدة،  القسم الداخلي لما (على سبيل المثال)األساسية  باألماكنضع قائمة  :العملمكان 

 .ما بعد الوالدة أجنحةوحدة أو ووحدة المخاض والوالدة، و، متابعة الحملعيادة و

نوع التدريب )تشجيع ودعم اإلرضاع من الثدي، دعم األم غير تسجيل  معلومات التدريب:

، التاريخالمرضع، الرعاية الصديقة لألم، فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرضع(، 

 المحتوى وساعات العمل اإلجمالية.

لرَّضاعِة الطبيعية ودعمها ينبغي إدراج مجموع ساعات التوعية وتعزيز اللتدريب على 

 إشرافتحت  يالسريرللتدريب العملي والتي كرست  ظري والوقت أو الساعاتالتدريب الن

 .المتخصصين

 مقدم خدمة.  قد يكون هناك أكثر من تدريب مدرج لكل 

 إذا لم يتم تلقي أي تدريب على مواضيع معينة، فاترك هذه األقسام فارغة.

ية وجلسات فردية يمكن أن يشمل التدريب دورات رسم :الدورة التدريبية اسم المحتوى /

 وتدريب أثناء العمل أو خبرة خاضعة لإلشراف.

من أجل تبسيط إكمال سجل التدريب، يرجى ذكر ؛ كل هذه األنواع من التدريب تسجيليجب 

مقدمي الخدمة الصحية ومحتواها في الجدول الخاص بـ لالدورات التي تم تقديمها  أسماء

إلدراجها في األعمدة وعبر عنها بأرقام ، أدناهكما هو مبين "أنواع ومحتوى التدريب..." 

 يبية / المحتوى" في سجل التدريب.الموجودة في "الدورة التدر
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 سجل تدريب العاملين من مقدمي الخدمة بالمنشأة 

رقم 

 تعريف

 الموظف

تاريخ 

 ءبد

 العمل

مكان  الوظيفة

 التعيين

التدريب على التوعية وإدارة الرَّضاعة 

 المرضع وغير المرضع(الطبيعية )لألم 

رعاية التدريب على المدونة الدولية/ 

 ألم /فيروس نقص المناعةصديقة ل

الجلسة  التاريخ    

 /المحتوى

 ساعات عدد

 التدريب

النظري   

 العملى

الجلسة  التاريخ

 /المحتوى

عدد 

 ساعات ال

           

           

           

           

           

الرقم الدورات التدريبية وأنواع التدريب أو اإلشراف على رأس العمل والتدريب السريري ومحتواها حسب  اذكر

واستخدم األرقام كـ "مفاتيح" في أعمدة  في الجدول الخاص بـ "أنواع ومحتوى التدريب" السلسل في العمود األول

 ."المحتوى / الدورة التدريبية" لكل نوع من أنواع التدريب

 :رُّضَّعال ومحتوى التدريب المتعلق بتغذية أنواع

 ،هذه المجاالت يف (اليونيسف) أومنظمة الصحة العالمية ل القياسيةدورات لل ستخدم المحتوى الكاملت المنشأة تمالحظة: إذا كان

 .فقط إدراج اسم الدورة فيمكن

المحتوى )الموضوعات 

 التي تغطيها(

 رقم مسلسل اسم الدورة أو الجلسة أو نشاط التدريب

 للتدريب

  :الطبيعية ودعمهاالرَّضاعة  تعزيزالتوعية في التدريب على 

   

  :ملحقاتهاو متابعة االلتزام بالمدونةو تطبيقالتدريب على 

   

  التدريب على الرعاية الصديقة لألم

 

 

  

فيروس ات مع والمتعايش غير المرضعاتألمهات األطفال لتغذية بشأن  توعية التدريب على

 نقص المناعة البشرية:
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 الصحية:_________________ منشأةالاسم 

 :السريريةمقدمي الخدمة ملخص تقرير تدريب 

النسبة 

 المئوية
 نوع البيانات العدد

  ضَّعَوالرُّاألمهات  يقومون برعايةالذين  السريرية مقدمي الخدمة الصحيةعدد   

  نرضعي ال التياألمهات توجيه و الطبيعية ودعمالرَّضاعة لدعم التوعية التدريب على 

 ساعة على األقل من التدريب على تعزيز 20الذين تلقوا  السريرية مقدمي الخدمة الصحيةعدد  ___ 

 الطبيعية ودعمهاالرَّضاعة 

ساعات من التدريب السريري الخاضع  3الذين تلقوا ما ال يقل عن  مقدمي الخدمة الصحيةعدد  ___ 

 كجزء من التدريب أعاله ،لإلشراف

الطبيعية الرَّضاعة  على دعم كامًلا تدريًباالمدربين  السريرية مقدمي الخدمةلالنسبة المئوية    ٪-----

 وتعزيزها

 للطفل  المستشفى الصديقمبادرة  ورصد التقييم الذاتيالتدريب على 

تغطي المحتوى المطلوب على  تدريباتالذين تلقوا  اإلداريينو يةالسريرمقدمي الخدمة عدد  ___ 

 الطفلصديقة  المستشفىمبادرة  رصد

تنفيذ  رصدعلى  كامًلا تدريًباالمدربين  اإلداريينو السريرية لعاملين الصحيينلالنسبة المئوية   ٪___

 لطفلاصديقة  المستشفىمبادرة 

 الرعاية الصديقة لألم تطبيق التدريب على 

تطبيق تغطي المحتوى األساسي المتعلق ب تدريباتالذين تلقوا  السريرية مقدمي الخدمةعدد   

 الرعاية الصديقة لألم

 ةالصديقالرعاية و الدعمعلى توفير كامًلا تدريًباالمدربين  السريرية لمقدمي الخدمةالنسبة المئوية   ٪-----

 لألم

 ورصد البرنامج الوطني لحماية ودعم الرضاعة الطبيعيةالتدريب على تنفيذ 

تغطي المحتوى األساسي المتعلق  تدريباتالذين تلقوا  اإلداريينو السريريةمقدمي الخدمة عدد  ----- 

 و القرارات الالحقة ذات الصلة المدونة الدولية تطبيق مواد بتنفيذ ومراقبة

 ورصد على تنفيذ كامًلا تدريًباالمدربين  اإلداريينو السريرية لمقدمي الخدمةالنسبة المئوية   ٪----

 الوطني لدعم و حماية الرضاعة الطبيعية نامج برال

 عيتغذية الرضفي  فيروس نقص المناعة البشرية مع مرض   توعية األمهات المتعايشاتالتدريب على 

توعية األمهات تغطي المحتوى األساسي بشأن  تدريباتالذين تلقوا  السريريةمقدمي الخدمة عدد  ----- 

 أطفالهنتغذية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية مع  المتعايشات

بتوعية على تقديم الدعم فيما يتعلق  كامًلا تدريًباالمدربين  السريرية مقدمي الخدمة الصحيةنسبة   ٪---

 أطفالهنتغذية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية األمهات المتعايشات مع 
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)منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة  لطفلامبادرة المستشفى صديقة رصد أداة  :  3 نموذج

 (2009العالمية 

 

سجالت، ، ومراجعاتعلى هيئة بسطة من الكشوف الممجموعة  نموذجالهذا يوفر 

 .عند خروجها من المستشفى بعد الوالدةمع األم  ايمكن استخدامه اتواستبيان

لكل خطوة  لوضع درجةالتي يمكن استخدامها  "الرصد نتائجل تقرير موجزكما يتضمن "

ذها ينفقوم بتلطفل التي تاالخطوات العشر والمكونات األخرى لمبادرة المستشفى صديقة  من

 .الصحية الخاصة بتقديم خدمات والدة ورعاية لألم والطفل أثناء فترة ما حول الوالدة المنشآت

 متابعة تغذية األطفال بعد عدة أشهر من العودة إلى المنزللاستبيان  يوجدذلك،  باإلضافة إلى

 .بوحدات رعاية األمومة والطفولة

 :ما يلي ز المراجعات علىِكَرُت

في الوقت سياسة تغذية الرُّضَّع بالمستشفى  مدى تطبيقجمع البيانات األساسية لتحديد  (1

الالزم فيما يتعلق بالخطوات العشر، وااللتزام والدعم وإذا كانت توفر التوجيه  الحالي

توعية الرعاية الصديقة لألم، وتطبيق تسويق بدائل لبن األم، والدولية ل مدونةالب

فيروس نقص المناعة البشرية األمهات التي ال ترضعن و/أو المتعايشات مع مرض 

 تغذية الرُّضَّع.بشأن 

إذا كن متعلمات من المنشأة  خروجيمكن مطالبة األمهات بملء االستبيانات وقت ال (2

 بدرجة كافية.

لتسهيل عملية اإلجابات التي تنطبق،  اختيار (في معظم الحاالت)طلب من األمهات ُي (3

 .االستمارات ملء

لمقابلة، لإذا كان اإللمام بالقراءة والكتابة يمثل تحدًيا، فيمكن استخدام االستبيان كنموذج  (4

 .من المستشفى الخروجعند األمهات على مع طرح األسئلة شفهًيا 

 ذوي صلةغير أشخاص  مرعاة أن يقوم بها، يجب الفردية في حالة إجراء المقابالت (5

بالضغط لتقديم تقييم األمهات  شعرتال  لكىبرعاية األمهات أو ِخْدمات األمومة، 

 ها.ينإيجابي للرعاية التي تلق

سواء )يل النتائج يستغرق بعض الوقت نظًرا ألن استكمال االستبيانات أو المقابالت وتحل

من  عينات عشوائية اختيارفقد يكون من المفيد  (ومقدمي الخدمة الصحيةأبالنسبة لألمهات 

ن أو شهر يسبوعتمتد ألفترة زمنية محددة  علىممثلة،  نسب مئويةاألمهات، من أماكن مختلفة، ب

 .على سبيل المثال كل عام
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لمتابعة إلى األمهات بعد عودتهن إلى المنزل؛ لتحديد نوع آخر لويمكن إرسال استبيان 

مشكالت التغذية. لحل ممارسات التغذية التي َيْسَتْخِدْمَنَها حاليًّا وما إذا ُكنَّ قد َتَلقَّْيَن أي مساعدة 

ساعة" التي أوصت بها منظمة  24"استدعاء في صورة ويستخدم هذا االستبيان القصير أسئلة 

واليونيسف. ويوصى بإرسال االستبيانات عندما يكون األطفال في عمر محدد، الصحة العالمية 

لقياس تأثير ممارسات  الرصدأشهر، بحيث يمكن مقارنة البيانات عبر فترات  أربعةأو  ثالثةمثل 

 خمسةيجب أن يكون عمر األطفال أقل من المستشفى على مؤشرات الرضاعة الطبيعية. ولذلك 

 .الخالصةطبيعية ال َرضاعةال لتقييمأشهر، 

منخفًضا في كثير من يكون الستبيانات التي يتم إرسالها بالبريد من انظًرا ألن معدل العائد 

األحيان، وفي بعض الحاالت، قد ال يكون البريد خياًرا قابًلا للتطبيق، فقد يفكر فريق الرصد في 

 نطاق واسع(.االتصال باألمهات عبر الهاتف )إذا كان الوصول إليها متاًحا على 

محددًة إلجراء  أعمارًاإذا عادت نسبة كبيرة من األمهات إلى المنشأة عندما يبلغ أطفالهن 

من المقرر إجراء كان لرعاية الروتينية )مثل اللقاحات(، أو ليدة للرضع أو دفحوصات ج

قد يوفر هذا فرصة جيدة فمماثلة )أقل من خمسة أشهر(،  أعمارزيارات منزلية لألطفال من 

 .المتابعة إلجراء مقابالت قصيرة، باستخدام استبيان

مهات في منازلهن إلجراء المقابالت، ولكن هذا الخيار األ مسح زيارةقائمين بالممكن لل 

قد يكون مكلًفا للغاية، ما لم يتم ذلك بواسطة متطوعين أو كمشروع طالبي أو دراسة من قبل 

 الجامعات.
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لمتابعة األم بعد خروجها من يمكن أن تقدم مالحظات نتائج الدراسة االستقصائية 

األطفال الرضع من أعمار متماثلة،  ألمهاتلمفيدة بشأن النسبة المئوية  المستشفى معلومات

، كاملةلمدة ستة أشهر الخالصةتوصيات منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية ب الملتزمات

إجراء هذه المسوحات بشكل دوري  يجب هات يتلقين الدعم الذي يلبي احتياجاتهن.وإذا كانت األم

تحديد إذا كانت ممارسات تغذية األمهات تتحسن وإذا كانت المنشأة تلتزم بتطبيق ل ومستمر

وقد يكون من المفيد دمج هذا  دعم الرَّضاعِة الطبيعية.تكامل أوجه  الخطوات العشر َوِمْن َثمَّ

شهر من العمر لقياس  24إلى  6صد الخاص بأنماط تغذية األطفال الصغار من المسح مع الر

استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة عامين أو أكثر من عمر الطفل وادخال األغذية األخرى 

 المناسبة بنوعية وتواتر مقبول طبقًا للمعايير الدولية في هذا المجال.

يجب فمنخفضة، للشهور الست األولى إذا ظلت معدالت الرَّضاعة الطبيعية الخالصة 

، مثل تشجيع العاشرةلتفعيل الخطوة  ووضع الحلولذلك وراء سباب األعلى المستشفى بحث 

مجموعات دعم األم ]و/ أو[ تقديم ِخْدمات أخرى في المجتمع لمساعدة األمهات في إرضاع 

 أطفالهن َرضاعة طبيعية بعد عودتهن إلى المنزل.

"التقرير الموجز لنتائج رصد الخطوات العشر" ولة، باستخدام يمكن ربط النتائج بسه

 .النهائى الخارجي يمولك المستخدم في أداة التقذ لحد كبير شبهي والذى )الملحق في أداة الرصد(

ستخدام تلك النتائج الالبيانات يتم في الوقت المناسب،  ةمن المهم التأكد من أن تحليل ومراجعو

 مطلوبة استعداًدا للتقويم النهائي.التحسينات الباتجاه في توجيه الخطط 

 

 

 

 التوعية(مواد و )من السياسات والمواد التعليمية مراجعة السجالت والمواد المختارة



 2020الدليل المجمع ألدوات رصد المنشآت الصحية صديقة الطفل لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية 
  

 
 

 

 :: مراجعة السياسةاألولىالخطوة 

تستوفي  1-1

جميع 

الخطوات 

 بقدر كاٍف

 نعم  

 ال

أنها تغطي إلى الرُّضَّع  الطبيعية أو تغذيةالرَّضاعة  تشير مراجعة سياسة

 :كاٍفالموضوعات التالية بشكل 

الطبيعية الناجحة )ليس فقط سرد الخطوات ولكن  للرَّضاعِةالخطوات العشر  -

 (للسياسةبيان اإلجراءات التنفيذية أيًضا 

العاملين حليب األم واللوائح التي يجب على بدائل المدونة الدولية لتسويق  -

 بها. لتزامواالتباعها إ الصحية المنشأةب الصحيين

على أن  ،البشرية نقص المناعة ألمهات المصابات بفيروسلالمشورة  تقدمأن  -

وتوجيهات  ،بألبان أخرى تغذيةالحول مزايا وعيوب  كافية معلومات يشمل ذلك

 .نفي خياراته نودعمه ،تي تناسبهنال االختياراتمحددة في 

1-1 

1-2  نعم  

 ال

 المنشأةالمناسبة ب األماكنأنه يتم عرض السياسة في جميع إلى  المالحظاتتشير 

 .مناسبةوبلغة بسيطة ورسوم توضيحية 

1-2 

1-3  نعم  

 ال

على دراية  همأنإلى  األم والطفل ِخْدماتمقدمي تشير المناقشات مع المديرين و

 بالسياسة وأنه يتم تنفيذها بشكل مناسب:

1-3 

 مراجعة السجالت المتعلقة بشراء بدائل لبن األم الدولية وملحقاتها:مدونة االلتزام بال

1-4   نعم 

 ال

ال يوجد  

 

التركيبات تشير السجالت واإليصاالت إلى أن بدائل حليب األم، بما في ذلك 

الخاصة وغيرها من لوازم التغذية المستخدمة، يتم شراؤها بواسطة منشأة 

 .أكثرالرعاية الصحية بسعر الجملة أو 

 :)يذكر( مصادر وتواريخ السجالت وإيصاالت المراجعة - 

_________________________________________ 

 

1-4 

 أن: إلى  الحضور سجالتتشير مراجعة المناهج التدريبية ومخططات الدورة و: الثانيةالخطوة 

2-1  

 نعم    ال   

المسئولين عن رعاية الحوامل  السريرية مقدمي الخدمة٪ من 80على األقل ى تلق

ساعات من  ثالثعلى األقل شمل يساعة  20واألمهات َوالرُّضَّع تدريًبا لمدة 

 .التدريب يغطي جميع الموضوعات بقدر كاٍف ، وأنبحد أدنى التدريب العملي

2-1 

2-2  نعم    ال   :لموضوعات التالية بشكل كاٍفاتغطي المناهج التدريبية  

  لنجاح الرَّضاعة الطبيعيةالخطوات العشر 

 االلتزام بالمدونة 

 دعم األم غير المرضع 

 اختياري(صديقة لألم الرعاية ال( 

 وتغذية الرُّضَّع )اختياري( فيروس نقص المناعة البشرية 

2-2 

2-3  نعم    ال  مع التقييم الدوري  معلومات العاملين الصحيين لتحديثيتم توفير تدريب مناسب  

 .على األقل كل عامينلكفاءة المعرفة والمهارات واألداء لديهم  

2-3 

 

 وج من المستشفىاستبيان أو مقابلة لألمهات عند الخر
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 بتجربتهناالستبيان التالي مثال على نموذج يمكن استخدامه لجمع المالحظات من األمهات فيما يتعلق  :مقدمة

 بعد الوالدة.وما  ،السابقة للوالدة وفي قسم الوالدة ِخْدماتمع كل من ال

إنها أداة مفيدة للغاية  .محددة صحية منشآتفي أو  على المستوى الوطنيذا االستبيان إما يمكن استخدام ه

 ،ووضعها في مظاريف وختمها ،يمكن مطالبة األمهات بملء االستبيانات قبل مغادرتهن المستشفىو .المستمر للرصد

 .اإلجابات سرية علىللحفاظ 

أو  ،(التَّْعَداِد َبَسَح ،خالل أسبوعين أو شهر ،يمكن توزيع االستبيانات خالل فترة محددة )على سبيل المثال

 .الستكمالها كل شهر ،على أساس عشوائي ناختيارهيتم  ،ها لعدد معين من األمهاتإعطاُؤ

سيكون ، وة من األمهاتمشارك 30" على مساحة لتسجيل بيانات لنتائج الرصدالتقرير الموجزيحتوي جدول "

 يمكن استخدام أوراق إضافية.فإذا كان من الممكن القيام بالمزيد ، وهذا هو الحد األدنى الموصى به

وقت  يستنفذألنه ال  ؛أنفسهنبأن تمأله األمهات  من الممكنإذا كان من حيث التكلفة فعالة  ةأداستبيان يعتبر اال

 ًانه يتضمن ردودحيث إ ،األمر بسهولة فسيتم ،إذا أمكن لألمهات القراءة .مقابالت مع األمهات إجراءالعاملين في 

كثير من النساء غير الفي الحاالت التي يكون فيها  ،بالطبع ،لن يكون ذلك مناسًبا، ومن الكتابة اًل" بد"√ Xبرموز 

 متعلمات.

 .األم مع اشفهًي االستبيان طرح أسئلةوللمقابلة تخصيص وقت يمكن  ،والكتابةالقراءة بمعرفة حالة ضعف الفي 

مقابلتهن في الالئي يتم  األمهاترعاية ال يقوم ب الشخص القائم بالمقابلة أنيجب مراعاة  ،الطريقة هإذا تم استخدام هذ

 األمومة بطريقة قد تؤثر على استجابات األمهات. ِخْدماتعدم ارتباطه بأيضًا والمسح 

فيمكن أن تظل الصفحة األخيرة )مع اسم وعنوان األم( منفصلة حتى ال  ،تم تحليل النتائج في المستشفىإذا 

أو الباحثين الذين يساعدون في  ،لعاملين الصحيينا يقومو .الحقًاالذين سيقومون بالمتابعة  العاملون الصحيونيراها إال 

 .لتحليل النتائج "لنتائج الرصد التقرير الموجزاستخدام جدول "ب، ااتهعملية تسجيل النتائج الخاصة بكل خطوة ومكون

ي ينبغي تسجيل اإلجابات تال الخانةإلى  من االستبيان اليسارقوسين في العمود الموجود في أقصى التشير األرقام بين و

 .عند التحليلالتقرير الموجزهذا  في لرصدها ا فيه

تظهر في كال  َوِمْن َثمَّ ،تتعلق بكل األمهات المرضعات وغير المرضعات التي بعض األسئلةهناك و

على سبيل  في حالة كون السؤال ال ينطبق .مجموعتين دون األخرىال ىحدإلأسئلة أخرى محددة ، واالستبيانين

تسجيل ردها كـ  المقيمينيجب على ف ،ترضع من الثدي وكان السؤال لألمهات المرضعات فقط األم إذا لم تكن ،المثال

درج ييجب أال وبالتالي  ،كن مناسًبا لهايلم سؤاًلا  أن أن األم لم تجب أو يعني "صفر" تسجيل بأي يفهم إن و ،"صفر"

 في الحساب.

 ،بعد عدة أشهر بهناالتصال ب من المستشفى نبعد خروجه هاتاألم مسح لمتابعة جراءيمكن التخطيط إل

إلى  َنْحَتْجإ قد وما إذا ُكنَّ ،ساعة" 24على مدار باستخدام "استدعاء  ألطفالهن، يةالجار ط الرضاعةانمألتحديد 

 .لهذا الغرض الخروجاستبيان ب متابعة تضمين استبيان ويمكن الرُّضَّع.أي دعم لتغذية  َنْيقََّلَتو المساعدة

، في النرويج الطفل صديقة المستشفىاستبيان تم تطويره واستخدامه بواسطة مبادرة إلى  التالي االستبيانيستند 

لطفل وذلك باستخدام أسئلة مشابهة لتلك ا صديقة لمستشفىة امبادرل المعايير العالمية لقد تم تكييفها بشكل كبير لتعكسو

 .الخارجي يموالموجودة في أداة التق

  

 :تي األمعزيز
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سنكون ممتنين للغاية إذا تمكنت من إيجاد الوقت لإلجابة على هذه األسئلة حول المشورة والدعم لتغذية طفلك 

 .الوالدةبعد  ه في المستشفىَتَلقَّْيِتالذي 

من الحصول  األمهاتتتمكن  لكى "الطفلصديقة  المستشفىمبادرة " تطبيقحديثًا ب)بلدنا أو مستشفانا( قامت لقد 

لتمكينهم من تقديم معلومات متسقة  العاملين الصحيينتم تدريب جميع وقد  .أطفالهن تغذيةفي  أفضلعلى مساعدة 

 طفلك. رضاعوصحيحة حول أفضل طريقة إل

سنكون ممتنين و، هاإلي َنْجَتْحألمهات يتلقين المساعدة التي َيوما إذا كانت ا المشورة تممن المهم أن نرى كيف ت

يرجى ، فتحسينإلى  حتى نتمكن من معرفة ما الذي يعمل بشكل جيد وما الذي يحتاج ،االستبيانإذا أمكنك ملء هذا 

 طفلك. إرضاع كيفيةاعتماًدا على  ،"األمهات غير المرضعات"الخاص بـ"األمهات المرضعات" أو اختيار االستبيان

في إضافة  يال تترددو .خيارات متعددة أسئلة ذاتألنه ال يتضمن سوى  ؛ملء االستبيانجدًّا  من السهل

، المعلوماتسيتم االحتفاظ بسرية جميع ، وتماًمااالستبيان هي بالطبع طوعية  ناإلجابة عو .التعليقات الخاصة بك

 المستشفى إجاباتك.بالوالدة  مقدمو خدمات يعرف ولم

سيتم ، وةمرضملل ِهيوسلم أغلقيهو ،رفقالنموذج الخاص بك في الظرف الم يضع ،بعد االنتهاء من االستبيان

 تحديد هوية األمهات.بدون  بالنتائج انابمستشف اسيتم إبالغنا الحًق، والرصدفريق إلى المغلقة  روفإرسال المظ

والسبب في ، سرية الصفحة نطلب منك إدراج اسمك في صفحة منفصلة في نهاية االستبيان وستظل ،ومع ذلك

، أطفالهن تغذية تابعةملاألسئلة  نبعدد من األمهات الالتي أجبن عتصال يود فريقنا اال ،ذلك هو أنه بعد عدة أشهر

 على االتصال بك. ينتوافق إذا ُكْنِتالصفحة األخيرة من النموذج تسأل عما و

 فيرجى إرساله إلى:  ،المنزلإلى  معك عن طريق الخطأ أخذتِهتسليم النموذج الخاص بك أو  يِتِسإذا َن

............................................................................................... 

 .التوفيَق ِكولطفِل لِك رجون، وا لتعاونِكشكًر

 ،مع تحياتي،

 )رئيس الفريق(           
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 (___ #)   ستبيان لألم المرضعا

 المستشفى: _________________________________  

 االستبيان ملءتاريخ 

 

  الحملأثناء  تردد األم على المنشأة الصحيةأسئلة حول  

خدمات للحصول على  يةالصح المنشأة ههذإلى  كم عدد الزيارات السابقة للوالدة التي قمت بها 1

  _____الزيارات عدد ؟  الحمل رعاية

  (.4رقم السؤال إلى  انتقل ،زيارات)إذا لم يكن هناك  زياراتيوجد ال 

 

التالية المتعلقة بالمخاض  وضوعاتا من المأيًّ مقدمو الخدمةناقش هل  ،الزياراتخالل هذه  2

 (.إذا كانت اإلجابة بنعم "√" عالمة يوالوالدة: )ضع

 المخاض والوالدةأثناء  ن من اختياركيمرافق اصطحاب كيمكن 

 َوالرُّضَّعفضل لألمهات األ والخياراتالمخاض أثناء   دائل للتعامل مع األلمب 

 [1.أم.-س

3 

 

 ضعيأي معلومات عن الموضوعات التالية: ) مقدمي الخدمةهل قدم لك  ،خالل هذه الزيارات

 (.إذا كانت اإلجابة بنعم "√" عالمة

  ؟مع طفلك مباشرة بعد الوالدةفي وضع الجلد للجلد أهمية قضاء وقت 

  ؟ساعة في اليوم 24أهمية وجود طفلك معك في غرفتك أو سريرك على مدار 

  أو المكمالت األخرى لطفلك في األشهر الستة  الحليب الصناعيالماء أو  إعطاءمخاطر

 ؟طبيعية َرضاعةترضعين طفلك  إذا ُكْنِتاألولى 

مشكلة وطنية في المنطقة يجب أيضًا سؤالها  فيروس نقص المناعة البشريةاالصابة ب تإذا كان

 عنما إذا قدم العاملون الصحيون معلومات عن ما يلي:

 أثناء  طفلهاإلى المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية  فرصة انتقال العدوى من

  ؟الحمل والرضاعة

 بمرض نقص  لنساء الحواملا توعيةو اختبار فيروس نقص المناعة البشريةعمل  أهمية

  ؟المناعة

 [1.أم.-س

  أسئلة حول الوالدة وفترة األمومة  

 المخاض؟أثناء  على المشي والتحركأحد مقدمي الخدمة شجعك  هل 4

    نعم [ ؟لماذا..فاإلجابة "ال"  ال ]إذا كانت :

_________________________________________________________

 _______________________________ 

 5 [2.أم-س

 ]متى ولد طفلك؟ التاريخ: _________ الوقت التقريبي: _________ 5

 ام أو ______ رطلوزن طفلك عند الوالدة: ______ جر ما 

 

6 

 

 ؟ما نوع الوالدة

  تخدير عام بدون)مهبلية(  طبيعية       تخدير عام بدونوالدة قيصرية 

   عام تخدير بوالدة قيصرية 

 أخرى: )وصف(: _______________

 

 طفلك؟ تغذينكيف  7

   حصريًّاالطبيعية الرَّضاعة  

   بدائل لبن األم.بتغذية الالطبيعية والرَّضاعة الجمع بين 

  من الثدي على اإلطالق( رضاع)وليس اإل فقط األم بدائل لبنب رضاعاإل 

 __________________________ :)أخرى: )يرجى التوضيح 

مع مختلطة  طبيعية َرضاعة أوبأى قدر طبيعية  َرضاعةترضعين طفلك  إذا ُكْنِتمالحظة:  

 ،ال تقومين بالرضاعة الطبيعية على اإلطالق إذا ُكْنِت، ويرجى متابعة هذا االستبيانفلبن آخر

 "."األم غير المرضعاآلخر الخاص بـ فيرجى ملء االستبيان 
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 ؟للمرة األولى بعد الوالدة طفُلِكت حملمتى  8

على الفور 

 في غضون خمس دقائق  

 في غضون نصف ساعة  

 في غضون ساعة 

 بالتخدير العام( والدة قيصرية إجراء)بعد  التجاوبمن  تبمجرد أن تمكن  

 __ )أخرى: )متى بعد الوالدة؟        ال أتذكر 

   حتى اآلنأحمله لم  

 (13السؤال رقم  إلى  انتقلالحالة  )إذا لم تحمل طفلها حتى اآلن ففى هذه

[4-1] 

 لجلدل الجلدبالتواصل المباشر   المرة األولى؟ في ِكطفُل حملِتكيف  9

  بشكل جيد )بكامل جسم المولود لجسم األم(د للجلتواصل الجلد ملفوف دون 

 [4-2] 

 فما السبب؟ ،عليك طفلك من خمس دقائق بعد الوالدة لتضعي أكثرإذا استغرق األمر  10

 لم يكن هناك أي تأخير. 

 مالحظةأو مساعدة إلى  كان طفلي بحاجة.  

 بعد ةتخديًرا ولم أكن مستيقًظ َتَلقَّْيِت 

 على ذلك طاقة لدىأو لم يكن  لم أكن أرغب في حمل طفلي. 

 لماذاال أعرف و طفلي في ذلك الوقتل ملم أح  

  اذكري( يرهاغ(_____________________ : 

 

[4-3] 

 

 هذه المرة األولى؟في مباشرة الجلد للجلد  لكمالمسًا طفلك مع أمضيت  كم من الوقت 11

  دقيقة 30أقل من 

 30 أقل من ساعةإلى  دقيقة 

 ساعة أو أكثر: ___ ساعات 

   تذكرأال 

[4-4] 

 

فريق العمل على  منهل شجعك أي شخص  ،كان فيها طفلك معك خالل هذه المرة األولى التي 12

 الطبيعية؟ الرَّضاعة  فيالمساعدة وقدم لك  ةرضاعللعالمات استعداد طفلك  على التعرف

 ال نعم 

[4-5] 

   تلك المرة األولى؟ من بعدالطبيعية الرَّضاعة  أي مساعدة فيمقدمي الخدمة هل قدم لك  13

 ال   نعم

 بعد كم من الوقت بعد الوالدة تم تقديم هذه المساعدة؟ اإلجابة بنعم:[]إذا كانت 

   ساعات من والدة طفلك 6خالل 

   ساعات من والدة طفلك 6بعد أكثر من 

[5-1] 

 

وتعلق طفلك  الرضاعة الطبيعية  ما يخص أوضاعأي مساعدة فيمقدمي الخدمة هل قدم لك  14

 قبل الخروج من المستشفى؟على الثدي 

   نعم ال   إليها. ْجلكنني لم أحت ،المساعدة العاملون الصحيونقدم 

[5-2] 

 

   باليد؟ الثدي ير حليبصمعلومات عن كيفية تع ِكوأو أعطمقدمي الخدمة  عرض عليكهل  15

  نعم   ال 

 ال  نعم  ير الحليب بنفسك؟ صهل حاولت تع

  ال   نعم ؟ حليبك استخراج على ةهل كنت قادر ،إذا كان الجواب نعم

  جزئيًّا 

[5-3] 

 

 

 [5-4] 

 ؟ بعد الوالدة المستشفىرعاية األمومة ب أقسام حجزك فيأثناء  أين كان طفلك. 16

 كان طفلي دائًما معي ليًلا ونهاًرا  كانت هناك أوقات لم يكن طفلي معي  

  لى متى: وصف أين ولماذا وإ فيرجى ،الوقت طوالإذا كان طفلك بعيًدا

_________________________________________________________

[7-1] 
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يرجى ذكر ذلك في  ،طوال الليل أو جزء منه ِكذا كان طفلك ُيعتني به بعيًدا عن]مالحظة: إ

 .وصفك أعاله[

  ؟من الثديمدى تكرار الرضاعة بشأن  هاَتَلقَّْيِتما النصيحة التي  17

  لم أتلق أى نصائح  كلما أبدى طفلي عالمات الرغبة )  في كل مرة يبدو فيها طفلي جائًعا

 ساعتين إلى  كل ساعة كل ساعة    .(في الرضاعة

 (:____________تذكر)أخرى  ساعات  3إلى  كل ساعتين 

[8-1] 

 

 ؟الرضعة على الثديبشأن مدة  هاَتَلقَّْيِتما النصيحة التي  18

  لم أتلق أى نصائح 

  ؟ _________فكم من الوقت، إذا كان األمر كذلكو .لفترة محدودة 

  الرضاعة طالما رغب طفلي في 

  (:تذكر) غيره ___________________________ 

[8-2] 

 

 طفلك أي شيء آخر غير حليب األم منذ والدته؟ إعطاءهل تم  19

 نعم 

  ال 

 ال أعرف 

 [ 22السؤال إلى  انتقل ،]إذا كان الجواب "ال" أو "ال أعرف"

 عالمة على كل ما ينطبق[  ضعي؟ ]ِهيِطْعُأفما الذي  ،إذا كانت اإلجابة بنعم

  حليب األطفال 

  سكر ماء بماء أو 

 (: __________________________ تذكر) أخرى سوائل 

 ال أعرف 

[6-1] 

 

 عالمة على كل ما ينطبق[  ي؟ ]ضعطفلك المكمالت لماذا أعطي ،إذا كانت اإلجابة بنعم 20

 .لقد طلبت ذلك 

 لكنهم لم يذكروا السبب ،قسامباألمقدمي الخدمة طبيبي أو غيره من  بذلك أوصى. 

 اذكر) ألنه كما في السجالت؛مقدمي الخدمة من  طبيبي أو غيره بذلك أوصى 

 ..........السبب(:

 ( لأخرى _________________________________ :)ماذا 

 ال أعرف 

 لم يتم تقديم أي مكمالت 

[6-1 

 

 بواسطة: ة الطفلفهل تم تغذي ،المكمالت )اإلضافات( إعطاءإذا تم  21

  ؟حلمةبزجاجة  

  كوب؟ 

 ملعقة؟ 

 ى: ____________________أخر 

 ال أعرف 

 9-1] 

 

قسم الوالدة وجودك في أثناء  ،علمك حدعلى  ،(سكاتةأو لهاية) حلمة صناعيةهل مص طفلك  .22

 ال أعرف ال  نعم  ؟ المستشفىب

[9-2] 

 

 ال  نعم   لبدائل لبن األم؟ مواد دعائية أي  َتَلقَّْيِتهل  .23

 : ؟ما يليمن بين  ،هَتَلقَّْيِتما الذي إذا كانت االجابة بنعم: 

 أو المستلزمات ذات الصلة؟ صناعيةلتغذية اللروج ي حليب أطفال كتيب من شركة 

 أو الزجاجات أو اللوازم ألبان صناعية بما في ذلك  ،المنزلإلى  هدية أو عينات ألخذها

 األخرى ذات الصلة؟

 (: ______________________؟أخرى )ماذا___________ 

[1-5] 
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24 

 

الحصول على المساعدة  مكانحول كيفية أو مقدمي الخدمة أي اقتراحات من قبل  َتَلقَّْيِت هل

 ال  نعم    المنزل؟ إلى  في تغذية طفلك بعد عودتك مشكالت واجهتإذا 

[10-1] 

 

للحصول على  دمت لِك"نعم":[ ما هي االقتراحات التي ُق للسؤال السابق ]إذا كانت اإلجابة. 25

  عالمة على كل ما ينطبق[ ضعي؟ ]مساعدة

 ....... احصل على مساعدة

  من المستشفى 

  من أخصائي صحي 

  اتصل بخط مساعدة 

  لألمهاتمن مجموعة دعم  

  استشاري في الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضعمن 

 أخرى  يةمن خدمة مجتمع 

 ( تذكرأخرى________________________ :) 

 

 .هذه األسئلة على تعاونكم في الرد على جميع اشكًر
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إذا كنت ، االستبيان اآلخر الخاص بـ "األم المرضع"إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فيرجى ملء 

 ترضعين طفلك بدائل لبن األم فقط )وليس الرضاعة الطبيعية على اإلطالق(، فيرجى متابعة هذا االستبيان. 

 (___ #)  طفلها رضاعة طبيعية عرِضال ُت التياستبيان لألم 

 المستشفى: _________________________________  

 االستبيان ملءتاريخ 

 

  أثناء الحمل تردد األم على المنشأة الصحيةأسئلة حول  

خدمات للحصول على  يةالصح المنشأة ههذإلى  كم عدد الزيارات السابقة للوالدة التي قمت بها 1

 انتقل ،زيارات)إذا لم يكن هناك  ____زيارات ال    _____الزياراتعدد ؟  الحملرعاية 

 (.4السؤال إلى 

 

 أًيا من المسائل التالية المتعلقة بالمخاض والوالدة: مقدمي الخدمة ناقش هل  ،خالل هذه الزيارات 2

 (.إذا كانت اإلجابة بنعم" √"عالمة  ضعي)

  المخاض والوالدة أثناء  مرافقين من اختيارك اصطحابيمكن أن 

 َوالرُّضَّعفضل لألمهات األالمخاض وما هو أثناء  دائل للتعامل مع األلمب 

 1..أم-س

 ضعيأي معلومات عن الموضوعات التالية: )مقدمي الخدمة هل قدم لك  ،خالل هذه الزيارات 3

 (إذا كانت اإلجابة بنعم  "√" عالمة

  مع طفلك مباشرة بعد الوالدة؟ في وضع الجلد للجلد أهمية قضاء وقت 

  ساعة في اليوم؟ 24أهمية وجود طفلك معك في غرفتك أو سريرك على مدار 

 طفلها؟إلى المرأة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية  كيفية انتقال العدوى من 

  بمرض نقص  لنساء الحواملا توعيةاختبار فيروس نقص المناعة البشرية وأهمية عمل

 المناعة؟

-س

 [1.أم.

  أسئلة حول الوالدة وفترة األمومة  

ال ]إذا كانت  نعم  المخاض؟ أثناء  المشي والتحركعلى أحد مقدمي الخدمة شجعك  هل4 4

لماذا: فاإلجابة "ال"[ 

____________________________________________________________

 ________________________________ 

  أم-س

5-2 

 متى ولد طفلك؟ التاريخ: _________ الوقت التقريبي: _________.] 5

 دة: ______ جرام أو ______ رطل ما هو وزن طفلك عند الوال 

 

6. 

 

  ؟نوع الوالدةما 

 تخدير عام بدون)مهبلية(  الطبيعية،   تخدير عام بدونيصرية قوالدة 

   قيصرية مع تخدير عام والدة 

 صف(: ________________________________________) أخرى:

 

 طفلك؟  تغذينكيف . 7

  بدائل لبن األمبتغذية الالرَّضاعة الطبيعية والجمع بين 

 (من الثدي على اإلطالق رضاع)وليس اإل حليب األمبدائل ب رضاعاإل 

   حصريًّاالطبيعية الرَّضاعة  

  ___________________________ :)أخرى: )يرجى التوضيح 

 إذا ُكْنِت.يرجى متابعة هذا االستبيانف ،فقط لبن األمبدائل بترضعين طفلك  إذا ُكْنِتمالحظة: 

 فيرجى ملء االستبيان اآلخر الخاص بـ "األم المرضع". ،طبيعية رضاعة ترضعين طفلك

 

 ؟متى حملت طفُلِك للمرة األولى بعد الوالدة 8

 على الفور  

  في غضون خمس دقائق 

[4-1] 
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 في غضون نصف ساعة  

  في غضون ساعة  

  بالتخدير العام( العملية القيصرية إجراءمن االستجابة )بعد تمكنت بمجرد أن 

  ______ )أخرى: )إلى متى بعد الوالدة؟ 

 [2-4]  للجلد ملفوف دون مالمسة الجلد الجلد إلى  الجلد  المرة األولى؟ في طفلك حملتكيف  .9

 فما السبب؟  ،عليك إذا استغرق األمر أكثر من خمس دقائق بعد الوالدة لتضعي طفلك 10

 رلم يكن هناك أي تأخي. 

 مالحظة أو مساعدةإلى  كان طفلي بحاجة  

 بعد  ةتخديًرا ولم أكن مستيقًظ َتَلقَّْيِت 

 على ذلكالطاقة  لم أكن لدي لم أكن أرغب في حمل طفلي أو 

 ال أعرف لماذا و طفلي في ذلك الوقتل ملم أح 

 اذكري( غيرها(:__________________________________________ 

[4-3] 

 

 لمرة األولى؟في هذه امالمسًا لك مباشرة الجلد للجلد طفلك مع أمضيت  كم من الوقت 11

  دقيقة  30أقل من 

 30 أقل من ساعةإلى  دقيقة 

  ساعة أو أكثر أطول: ___ ساعات  

   أتذكرال 

[4-4] 

 

توجيهك  على بالمستشفىمقدمي الخدمة  قامهل  ،فيها طفلك معكخالل هذه المرة األولى التي كان  12

فقط في حال أردت  الطبيعيةالرَّضاعة  تقديم المساعدة لك فيلعالمات رغبة طفلك للرضاعة و

 ؟ المحاولة

    نعم ال 

 الطبيعية للرَّضاعِةألنهم يعلمون أنني ال أخطط  ،أحد من العاملين نيلم يسأل

[4-5] 

 بعد الوالدة؟ المستشفىب رعاية األمومة أقسامفي  حجزكأثناء  طفلكأين كان . 13

  كان طفلي دائًما معي ليًلا ونهاًرا كانت هناك أوقات لم يكن طفلي معي 

   فيرجى وصف أين ولماذا وإلى متى:  ،طوال الوقتإذا كان طفلك بعيًدا

 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

يرجى ذكر ذلك في وصفك ف ،]مالحظة: إذا كان طفلك ُيعتني به بعيًدا عنك طوال الليل أو جزء منه

 [أعاله

[7-1] 

 

 عالمة على كل ما ينطبق[ ضعيطفلك منذ والدته؟ ] تغذى عليهما الذي  14

  حليب األطفال 

  سكر ماء بماء أو 

 (: ____________________________________ تذكر) أخرى سوائل 

 ال أعرف 

[6-1] 

 

 الطبيعية؟ الرَّضاعة  من اما السبب وراء تغذية طفلك بحليب األطفال بدًل .15

 عالمة على كل ما ينطبق[  ضعي]

   طفلي  تغذيةفي  ىرغبتوكان هذا هو خياري 

  لكن لم يقل لماذا صناعيًّابأن أعطي حليًبا  العاملين الصحيينأوصى طبيبي أو غيره من. 

   (: اذكر السببألنه ) ؛حليب األطفال إعطاءب العاملين الصحيينأوصى طبيبي أو غيره من

___________________________________________ 

  (: ____________________________________؟سبب آخر )أ لماذا 

[6-1] 

 

 

 [5-4] 

وجودك في المستشفى بعد أثناء  طفلك تغذيةكيفية تحضير و بالمنشأةمقدمي الخدمة  لكهل عرض  16

 الوالدة؟

  نعم   ال 

[5-5] 
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 عالمة على كل ما ينطبق[ ضعي؟ ]هاَتَلقَّْيِتما نوع النصائح التي ف ،إذا كانت اإلجابة بنعم

  بشكل صحيح هاطفلل ةإعداد الرضعة الصناعيكيفية 

  الرضعات إعطاءكيفية 

  إعداد الرضعات الصناعيةممارسة 

 بأمان في المنزل اللبن الصناعي إعطاءكيفية خلط و 

 :نصيحة أخرى __________________________________________ 

 لبدائل لبن األم؟  يةجيترو مواد أو هداياأي  َتَلقَّْيِتهل  .17

 نعم مما يلي:  ،َدِجإن ُو ،ِهَتَلقَّْيِتما الذي ، وال 

 أو المستلزمات ذات الصلة صناعيةلتغذية اللروج ت حليب صناعيمن شركة  ٌبيَِّتُك. 

  أو الزجاجات أو اللوازم صناعية اللبان األبما في ذلك  ،المنزلإلى  ألخذهاهدية أو عينات

 .لةاألخرى ذات الص

 ( تذكرأخرى____________ :)_______________________________ 

[1-5] 

 

إذا  ،الحصول على المساعدة مكانحول كيفية أو مقدمي الخدمة أي اقتراحات من قبل  َتَلقَّْيِت هل 18

 ال نعم  المنزل؟ إلى  في تغذية طفلك بعد عودتك مشكالت واجهت ُكْنِت

 

[10-1] 

 

 عالمة على كل ما ينطبق[ ضعيلك؟ ] ْتَمدِّاالقتراحات التي ُق ماف[ ]إذا كانت اإلجابة "نعم" 19

 ...احصل على مساعدة 

 ىمن المستشف. 

 من أخصائي صحي. 

 اتصل بخط مساعدة. 

 أقرانمشورة أو  عة دعممن مجمو. 

 أخرى  يةمن خدمة مجتمع 

 ( اذكرأخرى_______________________________ :) 

[10-2] 

 

معرفته بعد ملء هذا  ينإذا كان هناك أي شيء تريد، وهذه األسئلة لِك على تعاوِنِك في اإلجابة عن اشكًر

 .المنزلإلى  حول هذا الموضوع قبل الذهاب العاملين الصحيين بالمنشأة الصحيةأحد إلى  فيمكنك التحدث ،النموذج

 األمومة لدينا أفضل. ِخْدماتفي جعل  ينتساهم أنِتفهذا االستبيان  عن أسئلة عن طريق اإلجابة

حول  المعلومات لمزيد مناحاجة كبيرة لمعرفة  ؛ ألننا فياسمك وعنوانك أدناه كتبتسنكون ممتنين للغاية إذا 

 األمومة في وقت الحق.ما حول الطبيعية في فترة الرَّضاعة  حول التوعيةكيفية تأثير الروتين و

 إذا ُكْنِت، فالطبيعيةالرَّضاعة  عن كيفية نهمن األمهات بعد بضعة أشهر لسؤال لذلك نحن نخطط لالتصال بعدد

 فيرجى ملء بقية هذا النموذج: ،ل بكاصعلى االت نيتوافق

 ______________________________ ك:ــاسم

 _____________________________  العنوان:

 __________________________    الهاتف: رقم

                                         تاريخ ميالد طفلك: 

 .ا مرة أخرىشكًر
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  صدرنتائج التقرير موجز ل

 لطفلاصديقة  المستشفىمبادرة ل

  _وعنوانها:_________________________________اسم المنشأة الصحية 

 ___:____________________________________الرصدتواريخ فترة 

 أعضاء فريق الرصد:______________________________________

 

 الصحيين بالمنشأةالعاملين لجميع  مستمربشكل  توصيلهاالطبيعية يتم  لرَّضاعِةدعم ال: اتباع سياسة مكتوبة 1الخطوة 

 :غطي المواضيع التالية بشكل كاٍفت اأنهإلى  الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضعتشير مراجعة سياسة   1-1

 (لطريقة تطبيقها ومتابعتهاإرشادات  يتعين وجودسرد الخطوات ولكن ب ال ُيكتفى) المثليالطبيعية  لرَّضاعِةتعزيزالالخطوات العشر. 

 االلتزام بها العاملين الصحيينيجب على المنشأة و التي بها ذات الصلة قرارات الالحقةاألم وال حليبتسويق بدائل الدولية لنة مدوال. 

   بما في ذلك معلومات حول مزايا وعيوب  ،عيفي تغذية الرض التوعيةنقص المناعة فيروس  المتعايشة مع مرضأن تتلقى األمهات

 .نفي خياراته نودعمه ،نمناسبة لحاالتهال البدائلوالتوجيه المحدد في اختيار الرُّضَّع  تغذيةل ةمختلفالخيارات ال

يغطي جميع 

المواضيع 

 :بشكل كاٍف

  نعم 

 ال 

1-1 

 ال نعم   .شكل توضيحيبلغة سهلة وب المنشأةمناسبة بال األماكنأن السياسة يتم عرضها في جميع إلى  تشير المالحظات 1-2

 

1-2 

 ال نعم   .لسياسة ويتم تنفيذها بشكل مناسبعلى دراية با همأنإلى  العاملين الصحيينتشير المناقشات مع المديرين و 1-3

 

1-3 

 االلتزام بالمدونة

الخاصة وغيرها من لوازم التغذية، يتم شراؤها  التركيباتحليب األم، بما في ذلك لتشير مراجعة السجالت واإليصاالت إلى أن أي بدائل  1-4

 بواسطة منشأة الرعاية الصحية بسعر الجملة أو أكثر:

  نعم  ال ال يستخدم بدائل حليب األم 

يتوافق  مع 

 المدونة

 

أو هدايا أو عينات تحتوي على  الصناعية التي تروج للتغذية األلبان الصناعيةمن شركات  موادن يذكرت األمهات التاليات أنهن لم يتلق 1-5

 = لم ُيِجبَن[ 0= ال،  X= نعم )لم تتلق أبًدا(،  √أو زجاجات أو اللوازم األخرى ذات الصلة: ] حليب صناعي

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

____من 

___ 

٪ ____ 

 23س 

 ترضع

ال  17س

 ترضع

 المهارات الالزمة لتنفيذ هذه السياسة علىالرعاية الصحية ب العاملين: تدريب جميع 2الخطوة 

 السريرية مقدمي الخدمة٪ على األقل من 80ما يلي: تم تدريب إلى  الحضور سجالتو وجداول التدريبتشير مراجعة المناهج التدريبية  2-1

   .التدريب العمليمن ساعات على األقل  3يشمل و ،ساعة على األقل 20لمدة  َوالرُّضَّعن عن رعاية الحوامل واألمهات ولئوالمس

يتوافق مع 

 المعيار:

   نعم   ال 

2-1 
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 :كاٍفيغطي المنهج التدريبي الخطوط العريضة للموضوعات التالية بشكل  2-2

  الطبيعيةالرَّضاعة لنجاح الخطوات العشر 

 صديقة لألمالرعاية ال 

 األم حليبتسويق بدائل الدولية ل مدونةال 

  اختياري(الرُّضَّع  تغذيةعن  فيروس نقص المناعة البشريةتوعية األم المتعايشة مع( 

  المرضعاألم غير دعم 

  كاٍفبشكل  ضوعاتجميع المو شملت 

  نعم ال 

 

2-2 

 3-2 ال نعم   : على األقل كل عامين لعاملين الصحيينليتم توفير تدريب مناسب لتجديد المعلومات  2-3

 ستبياناالعلى  نأجب معلومات عامة عن األمهات الالئي

 عند الوالدة:ل جرام على األق 1500يزنون  ذكرت األمهات التاليات أن أطفالهن 1ع.

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 ---:المجموع

 ----من 

----- ٪ 

  5س

قيصرية مع أو عن طريق عملية  ،تخدير عام بدونقيصرية عن طريق عملية  )طبيعية( أو يةمهبل والدة َنْدَلأنهن َو اتاألمهات التاليذكرت  2ع.

 [ جْبَنَي= لم  0 ،عامتخدير معقيصري  ت: -ق ،تخدير عام دونب قيصري :ب-ق ،= مهبلي مالتخدير العام: ]

_1 _____2 _____3 _____4 _____5 _____6 _____7 _____8 _____9 _____10 _____ 

Q _____12 _____13 _____14 _____15 _____16 _____17 _____18 _____19 _____ 

 20 _____21 _____22 _____23 _____24 _____25 _____26 _____27 ______28 ______ 29 ____ 30 ____ 

 

من _هبلي_م

__  __٪  

 يصريق

__ من بمخدر

 __٪ 

بدون  يصريق

من  __مخدر 

 ______٪  

 

حليب األم لأو بدائل  مختلطة( َرضاعة)بدائل  يعطينو من الثدي ُيْرِضْعَنأو  ،َرضاعة طبيعية فقط ُيْرِضْعَنأنهنٍ  اتذكرت األمهات التالي  3ع.

رضع من ت= ال  X ،مختلطة َرضاعة=  ر.م ،من الثدي على وجه الحصر رضاع= اإل ر.حمن الثدي على اإلطالق: ] إرضاع بدونو

 [ جْبَنَي= لم  0 ،الثدي

1 _____2 _____3 _____4 _____5 _____6 _____7 _____8 _____9 _____10 _____11 _____12 _____13 

_____14 _____15 _____16 _____16 _____22 _____22 ____23  ____24 _____25  _____26 _____27 

______28  ______29  ____30 _____ 

رضاعة 

__ خالصة

  ٪__  من __

رضاعة مع 

___ من بدائل

___ ___٪ 

 __ منبدائل

 ___ __٪ 
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   .وكيفية إدارتها الطبيعيةالرَّضاعة جميع النساء الحوامل حول فوائد توعية : 3الخطوة  

الموضوعات بشأن موضوعين على األقل من  لمتابعة الحملتهن لهن معلومات خالل زيار واقدم العاملينأن  اتذكرت األمهات التالي 3-1

الماء أو التركيبة أو  إعطاءمخاطر      ،ساعة 24على مدار  المساكنة  ،أهمية مالمسة الجلد المباشر للجلد :الثالثة التالية ةيرئيسال

 الطبيعية:الرَّضاعة  المكمالت األخرى في األشهر الستة األولى من

 = لم تجب أو لم تتلق رعاية ما قبل الوالدة[  0 ،= ال X ،= نعم √ ] 

 ____1 ____2 ____3 4____ 5___ 6____ 7 ___8___ 9 _____10 _____ 

 11_____ 12 _____13 _____14 _____15____ 16 ____17____ 18 ___19 ___20 ___ 

21___ 22 ____ 23 ____24 25____ 26 27____ 28 _____29 _____30 _____ 

 

 المجموع:

____من 

___ 

 ____٪ 

 

مع  لجلدلالجلد  ًامالمس الطفل المولود وضعيتم اآلن تفسير هذه الخطوة على النحو التالي: ، والطبيعية خالل نصف ساعة من الوالدةالرَّضاعة  األم على بدء ةساعدم: 4الخطوة 

 الطبيعية وتقديم المساعدة إذا لزم األمر. للرَّضاعِةأطفالهن استعداد  عالماتعلى التعرف على خالل تلك الفترة ع األمهات يشجتمع ، لمدة ساعة على األقلوالوالدة فور األم

من  ق من الوالدة أو بمجرد أن يتمكنَّأفادت األمهات التاليات بأنهن كن قادرات على حمل أطفالهن على الفور أو في غضون خمس دقائ 4-1

 جْبَنَي= لم  0 ،= ال X ،= نعم √)في حالة العمليات القيصرية ذات التخدير العام(: ] التجاوب

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

المجموع: 

 _من _

 __٪ 

 8س 

 َن[.جْب= لم َي 0 ،= ال X ،= نعم √في المرة األولى: ]للجلد  الجلدالمباشر تالمس المع أطفالهن  حملنأنهن  اتذكرت األمهات التالي 4-2

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  
 

المجموع: 

 ___من 

 ___٪ 

 9س.

إلى  اج الطفليحتإأو إذا كان هناك سبب طبي مبرر ) ،أطفالهن بعد الوالدة بدء رضاعة أنه لم يكن هناك تأخير في اتذكرت األمهات التالي 4-3

 جْبَن[َي= لم  0 ،= ال X ،= نعم √(: ]مبررطبيًاتتعافى من التخدير أو أي سبب آخر األم إلى أن  اجيحتإ وأ (مالحظة)مساعدة 

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  
 

المجموع: 

 _من __

 __٪ 

 .10س.

 .[بَنِجُي= لم  0 ،= ال X ،= نعم √لمدة ساعة أو أكثر: ]لجلد لمباشرة الجلد  عليهنأطفالهن  حملنأنهن  اتذكرت األمهات التالي 4-4

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

المجموع: 

 _من __

___٪ 

 11س.
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استعداد عالمات  التعرف علىى عل العاملون نشجعه ،في وضع الجلد للجلد نأطفالهن معه دوجوأنه خالل  اتذكرت األمهات التالي 4-5

 .[جْبَنُي= لم  0 ،= ال X ،= نعم √: ]حينذاك  الطبيعيةالرَّضاعة  فيالمساعدة عليهن وعرضوا  للرضاعةن أطفاله

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

 _من __

___٪ 

 12س.

 .الطبيعية حتى لو انفصلن عن أطفالهنالرَّضاعة  وكيفية الحفاظ على ،الطبيعيةالرَّضاعة  كيفيةوضح لألم : 5الخطوة 

 ،= نعم √ساعات من الوالدة: ] 6الطبيعية مرة أخرى في غضون الرَّضاعة  في نهورضعات التاليات أن العاملين ساعدذكرت األمهات الم 5-1

X أو كانت ال ترضع[ جْبَنُي= لم  0 ،= ال. 

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

____من 

___ 

 ____٪ 

 13س 

 ترضع

قبل الخروج  )الوضع والتعلق الصحيح(الطبيعية الرَّضاعة  المساعدة في طريقة نالتاليات أن مقدم الخدمة قدم له األمهات المرضعاتذكرت  5-2

 .[اطبيعيًّ ُيْرِضْعَنال  نَّأو ُك ُيِجْبَن= لم  0 ،= ال X ،= نعم √] من المستشفى

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

____من 

___ 

 __٪ 

 14 س

 ترضع

 ،= ال X ،= نعم √]    باليد:ير الحليب و قدم لهن معلومات حول كيفية تعصأفادت األمهات المرضعات التاليات أن مقدم الخدمة أظهر لهن أ 5-3

 [طبيعيًّا ُيْرِضْعَنلم ُيِجْبَن أو ُكنَّ ال =  0

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

 _من _

 __٪ 

 15أس 

 ترضع

 على األقل:  جزئيًّااللبن وأنهن نجحن  يرصحاولن تعأفادت األمهات المرضعات التاليات بأنهن  5-4

 [طبيعيًّا ُيْرِضْعَنلم ُيِجْبَن أو ُكنَّ ال =  0 ،= ال X ،= نعم √]

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

المجموع: 

 _من _

 ____٪ 

 15ب س

 )ترضع(
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 نوأنه نأطفاله تغذيةو الرضعة الصناعيةكيفية تحضيرعن  لهن النصيحة قدمقد  أحدًاطبيعية أن  َرضاعة ُيْرِضْعَنذكرت األمهات الالئي ال  5-5

 طبيعية[ َرضاعةترضع  تأو كان جْبَنُي= لم  0 ،= ال X ،= نعم √على األقل نوعين من النصائح المفيدة: ] ينتلق

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

 _من __

 ____٪ 

 16س 

)ال 

 ترضع(

 .طبيًّاذلك إلى  ما لم تتم اإلشارة ،أو شراب غير حليب األم غذاءالوالدة أي  واألطفال حديث يعطى: ال 6الخطوة 

 : طبيًّافذلك لسبب مبرر  ،وإذا كان األمر كذلك ،والدتهم وا شيًئا سوى حليب األم منذَطْعأن أطفالهن لم ُي اتذكرت األمهات التالي 6-1

 [جْبَنُي= لم  0 ،= ال X ،= نعم √]

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

المجموع: 

 _من _

 __٪ 

 19س 

 &20 

 ترضع

14  &

ال  15

 ترضع

 ساعة في اليوم 24على مدار  –بالبقاء مًعا  َوالرُّضَّعلألمهات  السماح – ممارسة المساكنة: 7الخطوة 

 = لم تجب[ 0 ،= ال X ،= نعم √مبرر: ] ٍبَبَسِلَف (إن لم يكن)ليًلا ونهاًرا أو  نيات أن أطفالهن كانوا دائًما معهذكرت األمهات التال 7-1

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

المجموع: 

 _من _

 __٪ 

 16س 

 ترضع

ال  13س 

 ترضع

 الطبيعية عند الطلبالرَّضاعة  : تشجيع8الخطوة 

 :عالمات الجوع()ين أطفالهن كلما بدوا جائع توجيههن إلى إرضاعأفادت األمهات المرضعات التاليات أنه تم  8-1

 [ُيْرِضْعَنأو لم  ُيِجبَن= لم  0 ،= ال X ،= نعم √] 

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

 _من __

 ____٪ 

 17س 

 ترضع

 : ونرغبي التيللمدة أطفالهن  توجيههن إلى إرضاعأفادت األمهات المرضعات التاليات أنه قد تم  8-2

 [ُيْرِضْعَنأو لم  ُيِجبَن= لم  0 ،= ال X ،= نعم √]

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

المجموع: 

 _من _

 __٪ 

 18س 

 ترضع 
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 .ايًّيِعِبَط ونعرضي طفال الذين( لألسكاتات) لهايات: ال تقدم أي حلمات صناعية أو 9الخطوة 

= نعم  √: ]نعلى حد علمه ،صناعية ةحلمب جة إرضاعأي سوائل في زجاب همتتغذيأفادت األمهات المرضعات التاليات بأن أطفالهن لم يتم  9-1

 [طبيعيًا رضعأو ال ُت جْبَنُي= لم  0 ،= ال X ،(جة إرضاعزجابتغذى يال )

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

 ____من 

 ___٪ 

 21س 

 

 ترضع

 ،ال = X ،(صناعية حلماتإرضاع أو تمص  زجاجةب)ال تتغذى نعم =  √] :لهايات عات أنه لم يعرض على أطفالهنالمرضأفادت األمهات  9-2

 [0=أو ال ترضع جْبَنُيلم 

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

 _من __

 ____٪ 

س  

22 

 ترضع

 الطبيعية وإحالة األمهات إليها عند الخروج من المستشفى أو العيادة. للرَّضاعِة: تشجيع إنشاء مجموعات دعم 10الخطوة 

 رضاع أو تغذيةفي إ مشكالتإذا كانت لديهن  ،الحصول على المساعدةن كامأاقتراحات حول  إليهن َمدِّأنه ُق اتذكرت األمهات التالي 10-1

 [ُيِجبَن= لم  0 ،= ال X ،= نعم √المنزل: ]إلى  أطفالهن بعد العودة

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

 ن __م__

 ____٪ 

 24س 

 ترضع

ال  18س 

 ترضع

إلى  التغذية عند العودة مشكالتواحد على األقل مناسب ومفيد للحصول على مساعدة في حل  ذكر مقترحمن تمكن  اتاألمهات التالي 10-2

 [جْبَنُي= لم  0 ،= ال X ،= نعم √: ]قدمه لهن العاملون الصحيونالمنزل 

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

المجموع: 

  __ __من

 ____٪ 

 25س 

 الرضاعة

ال  19س 

 ترضع

 ديقة لألم الصالرعاية 

مرافقين من األهل  هن اصطحابأنه يمكن العاملون الصحيونأخبرهن  لمتابعة الحملأنه خالل زياراتهن السابقة  اتأفادت األمهات التالي 1ص.

 :َوالرُّضَّعأفضل لألمهات هو وما  ،والبدائل المتاحة للتعامل مع األلم ،المخاض والوالدة أثناء

 [ُيِجبَن= لم  0 ،= ال X ،= نعم √]

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

المجموع: 

____من 

___ 

 ____٪ 

 2س 
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 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

 :لذلك هناك سبب طبيف ،إن لم يكنفالمخاض أثناء  أنه تم تشجيعهن على المشي والتحرك اتذكرت األمهات التالي 2ص.

 [ُيِجبَن= لم  0 ،= ال X ،= نعم √] 

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

____من 

___ 

 ____٪ 

 4س 

 الرضعتغذية و فيروس نقص المناعةاألمهات المتعايشات مع 

 طرق نقل العدوىمعلومات عن  العاملون الصحيون نله تقدم ،متابعة الحملمن أنه خالل زياراتهن السابقة  اتأفادت األمهات التالي 1ف.

 [ُيِجبَن= لم  0 ،= ال X ،= نعم √]          :أطفالهنإلى بفيروس نقص المناعة البشرية 

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

____من 

___ 

 ____٪ 

 3س 

فيروس نقص للكشف عن اختبار اجراء حول أهمية  لمشورةلهن  تقدم ،لمتابعة الحملأنه خالل زياراتهن السابقة  اتأفادت األمهات التالي 2ف.

 [ُيِجبَن= لم  0 ،= ال X ،= نعم √]                        المناعة البشرية للنساء الحوامل:

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

____من 

___ 

 ____٪ 

 3س 
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 الدرجات

 اإلجابات التالية هي الحد األدنى المطلوب: ،األخرى لطفلاصديقة  المستشفىمبادرة   المستمر بالخطوات العشر ومكونات االلتزام

  نعم  لجميع البنود1الخطوة  :                    لكال العنصرين 80: 8الخطوة ٪ 

  نعم  لجميع البنود2الخطوة  :                    لكال العنصرين 80: 9الخطوة ٪ 

  70: 3الخطوة٪                                     لكال العنصرين80: 10الخطوة ٪ 

  2٪ على 70و عناصر 3٪ على األقل على 80: 4الخطوة         للعنصر الثاني ٪80و  نعم  :بالمدونة لتزامالا 

  2٪ على 50و عناصر 3٪ على األقل على 80: 5الخطوة   للعنصر اآلخر٪ 50و٪ لعنصر 70صديقة لألم: الرعاية ال 

  80: 6الخطوة  ٪                                               :لآلخر 50و ٪ لعنصر 70فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرضع ٪ 

  80: 7الخطوة ٪ 

 الرصدمراجعة نتائج وتوصيات 

 ال نعم    :لطفلاصديقة المستشفى لمبادرة  األخرىجميع الخطوات العشر والمكونات بالتام لتزام اال ةالصحي المنشأةواصل ت

 نجازاتاإل

 التحسينات المطلوبة

 

 التحسينات المقترحة
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 أداة متابعة األم بعد خروجها من المستشفى : 4الملحق 

 يتم تطبيقها في الوحدات: أداة متابعة األم بعد خروجها من المستشفى )أداة 4نموذج 

 .(الصحية أو أماكن متابعة األم بعد الخروج من مستشفى الوالدة

 ()# ___خروج من مستشفى الوالدة البعد ألم ااستبيان متابعة 

الدعم  عنو ،ِكطفِل بتغذيةك بإكمال استبيان المتابعة الموجز حول كيفية قياِم مقدمة: سنكون ممتنين لو تفضلِت

ستساعد إجاباتك طاقم األمومة على تقديم أفضل الِخْدمات الممكنة ، ورية اسمكسيتم االحتفا  بس .الذي َتَلقَّْيِتِ 

 لألمهات َوالرُّضَّع في المستقبل.

 كم عمر طفلك اليوم؟ ____ أشهر من العمر 1

 ما تاريخ ميالد طفلك؟

_______ / ______ / _______ 

 سنة           شهر                 يوم 

 1.م

 2م. طفلك؟ نعم / ال َأْرَضْعِت، هل هذا الوقت يوم أمس وحتى اآلن منذ 2

 مما يلي: ا، هل تلقى طفلك أيًّهذا الوقت يوم أمس وحتى اآلن منذ 3

 ]يرجى وضع عالمة على كل ما ينطبق[

 الشرب ياهم 

  مضافة نكهةبمحالة أو المياه 

  عصير فواك 

 عشابالشاي أو األ 

 حليب أطفال 

  إلخ(...عنزة أو مجفف أو طازج )بقرةحليب 

 ىائل آخروس 

 ُّبْلب أو شب  صُّْلطعام ص 

 عالج الجفاف حلولم 

 أدويةة ويَِّنمعِدمكمالت فيتامينات و 

 ( تذكرأخرى_____________________ :) 

 ال أعرف 

 3.م

، هل شرب طفلك اآلنمنذ هذا الوقت يوم أمس وحتى ]إذا ُكْنِت ترضعين طفلك َرضاعة طبيعية[  4

)هو ال  / ؟ نعم)لهايات / سكاتات( أو تعرض إلى حلمات صناعيةحلمة  بهاأي شيء من زجاجة 

 فقط(. الرَّضاعة الطبيعيةعلى 

: هو]إذا كان الجواب  نعم [ يرجى وصف ما 

_______________________________________ 

 4م.

المستشفى  الممكن تالفيها بمعلومات سابقة منكان من هل واجهت أي مشكلة في تغذية طفلك  5

 ال نعم أو العيادة أو مجموعة الدعم؟ 

 ]إذا كان الجواب  نعم [ يرجى وصف المشكالت التي لديك:

    ال نعم  ها؟ ين إليهل َحَصْلِت على المساعدة التي تحتاج

 ]إذا كانت اإلجابة  نعم [ يرجى وصف المساعدة التي َتَلقَّْيِتها:

 الذي قدم لك هذه المساعدة؟ ____________ من

 6م.

  شكًرا َلِك على وقِتِك  
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 متابعة األم بعد الخروج من المستشفى

 متابعةالتقرير الموجز للالرصد: 

 

 أعضاء فريق المتابعة                                 مواعيد المتابعة:                  :المنشأة الصحية وعنوانها

        التالية )باألشهر( هيأطفالهن  أعمار ذكرت األمهات أن 1متابعة.

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

____ 

متوسط  

 األعمار

 

 1س 

 ساعة الماضية 24هم خالل الـ إرضاعأن أطفالهن قد تم  اتذكرت األمهات التالي 2متابعة.

 [ُيِجبَن= لم  X، 0=ال ،√=]نعم 

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

____من 

___ 

 ____٪ 

 2س 

 24 أو األدوية خالل الـ ِةيَِّنأن أطفالهن لم يتلقوا أي شيء آخر غير حليب األم أو الفيتامينات أو المكمالت المعِد اتذكرت األمهات التالي 3متابعة 

 [ُيِجبَن = لم 0 ،تلقوا شيًئا آخر غير حليب الثدي =Xأو  ال  ،،تلقوا حليب األم فقط √=أو  ساعة الماضية: ]نعم

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

____من 

___ 

 ____٪ 

 3س 
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 ساعة الماضية: 24ال  خالل بها حلمة زجاجةأن أطفالهن لم يشربوا أي شيء من  اترت األمهات المرضعات التاليذك  4متابعة 

 َرضاعة ترضع إذا كانت =Xأو  ال  ،أي شيء من زجاجة بها حلمة الطفل شربيلم و ،طبيعيةضاعة ترضع ر إذا كانت =√أو  ]نعم

 ساعة الماضية[ 24أو لم ترضع خالل  ُيِجبَن= لم  0 ،شيًئا من زجاجة بها حلمة الطفل قد شربو ،طبيعية

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

 

المجموع: 

____من 

___ 

 ____٪ 

 4س 

أطفالهن وكانت المساعدة من المستشفى أو العيادة أو مجموعة الدعم  تغذيةفي  مشكالتأنهن عانين من  اتات التاليذكرت األمه  5متابعة 

على المساعدة  نوحصل مشكالت ن= كان لديه√أو  نعم] .إليها من أحد هذه المصادر َنْجَتْحعلى المساعدة التي َي َنْلَصَحَو ،مفيدة

= لم  0ها إلي َنْجَتْحالمساعدة التي َي ينلم يتلق نلكنه مشكالت ن= واجه Xأو  ال ،الالزمة من المستشفى أو العيادة أو مجموعة الدعم

 .[َنْبِجأو لم ُي مشكالت َنْهاِجَوُي

 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 11  12   13   14   15   16   17   18   91   20  

 21  22   23   24   52   26   27   28   29   30  

المجموع: 

____من 

___ 

 ____٪ 

 5س 

 رصد الدرجات

مبادرة  ال تضمن .المنزلإلى  عودتهن بعدبها لدن في يألمهات الالئي أنماط الرضاعة لالصحية أداة لتحديد  المنشآت عطاءمالحظة: يتم تقديم استبيان المتابعة إل 

يمكن أن تكون المعلومات التي تم جمعها مفيدة للغاية في  ،ومع ذلك، الرُّضَّعَوالوفاء بها بمجرد خروج األمهات إلى  أي معايير تحتاج لطفلاصديقة  المستشفى

نظر في تأن  منشأةينبغي للفإذا كان األمر كذلك ، ووالدعم المقدم لألمهاتالرُّضَّع  مساعدة المنشأة على تحديد ما إذا كانت التحسينات ضرورية في ممارسات تغذية

 الطبيعية على مستوى المجتمع. للرَّضاعِةالتعاون مع اآلخرين لتوفير دعم إضافي  [/ أو و]  10ات  الخطوة ستراتيجياكيفية تعزيز 

 :مثلىاالستجابات التالية هي ال 

 .تقريًبا العمر نفس منألطفال ل استبيانات متابعة المنشأة ت: أرسل1س 

 .٪  نعم 80: على األقل 2س.

 .جانب الفيتامينات أو المكمالت المعدنية أو األدويةإلى  على األقل لم يتلقوا أي شيء آخر غير حليب األم٪ 80:   3س.
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 بها حلمة. من زجاجةطبيعية ال يشربون أي شيء  َرضاعة٪ من األطفال الذين يرضعون  80: ما ال يقل عن 4س.

 في التغذية على المساعدة الالزمة من المنشأة أو عيادة أو مجموعة الدعم. مشكالت٪ على األقل من األمهات الالتي لديهن 80: حصلت 5س.

 مراجعة نتائج المتابعة والتوصيات 

 نجازاتاإل 

 

 ات الممكنة:ستراتيجيالالتحسينات الموصى بها وا 
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 ت ملحقــا

 :في المستشفى تغذية الرضعسياسة الرَّضاعة الطبيعية /  تدقيق: قائمة 1ملحق

في قائمة  مذكور)ملحوظة: ليس من الضروري أن تتضمن سياسة المستشفى الصياغة أو النقاط المحددة كما هو 

ثبت أن فقد ، وأن ال تكون طويلة ةيالرئيس الموضوعاتمعظم أو جميع هذه  شملالمراجعة هذه، ولكن يجب أن ت

ال يتم غالًبا للسياسات األطول الصياغة صفحات( أكثر فاعلية ألن  5إلى  3سياسات )من الصياغة القصيرة لل

 (.قراءُتها

 ال نعم يجب أن تشمل السياسة هذه النقاط بوضوح:

   لجميع العاملين الصحيين )الجدد(. منتظميتم إبالغ السياسة بشكل  :1الخطوة 

يتم عرض ملخص للسياسة التي تتناول الخطوات العشر ودعم األمهات غير المرضعات 

 للعاملين بالمستشفى السهلة المفهومةاللغات وفي جميع المناطق بالصياغة المناسبة 

 .واألمهات

  

 :2الخطوة 

 

( على: إدارة الرَّضاعة نصب)وفًقا للم يةالسريرفي الخدمة يشتمل تدريب جميع العاملين 

ساعة كحد أدنى أو تغطية جميع الموضوعات األساسية، بما  20الطبيعية والرَّضاعة )

 ساعات على األقل من الممارسة السريرية(. 3في ذلك 

  

   .رضاعة طبيعية  الرضيع الذي ال يرضعتغذية 

للجمعية  قرارات الالحقةالدور المنشأة وموظفيها في التمسك بالمدونة الدولية للتسويق و

 .العامة لمنظمة الصحة العالمية

  

   أشهر من التعيين. 6يتم تدريب العاملين الصحيين الجدد في غضون 

 يتم إبالغ جميع النساء الحوامل بما يلي:  :3الخطوة 

 .الصديقة لألم الرعايةممارسات الرَّضاعة الطبيعية و لنجاحالممارسات األساسية 

  

   .من حياتهم خالل األشهر الستة األولى نالغذائية ألطفالهمخاطر إعطاء المكمالت 

 60مالمسة الجلد للجلد مباشرة بعد الوالدة لمدة  إجراء تتلقى جميع األمهات والرضع :4الخطوة 

 دقيقة على األقل.

  

مستعدون للرَّضاعِة  نأن أطفاله تدل على التي عالماتال معرفةعلى األم  ع يشجت

 الطبيعية وتقديم المساعدة إذا لزم األمر.

  

   ساعات من الوالدة. 6يتم تقديم مساعدة إضافية لجميع األمهات المرضعات خالل  :5الخطوة 

   .الصحيح للطفل على الثدي والتعلقالوضع يتم تعليم جميع األمهات المرضعات  

اليدوي )أو إعطاء المنشور واإلحالة للحصول على ير صيتم تعليم جميع األمهات التع 

 المساعدة(.

  

ار رأضبالمخاطر و قد تم إعالمهنجميع األمهات الالئي قررن عدم الرَّضاعة الطبيعية 

)إذا لزم األمر( وطريقة إعدادها بأمان، وقد  البدديلةخيارات التغذية و التغذية الصناعية

 قمن بتحضيرها أمام مقدمي الصحة.

  

 الطبيعية، لبدء الرَّضاعة بالمحضن: يتم تقديم إليهن المساعدة المحتجزينمهات األطفال أ

في  إدراره أو حفظهعلى  للمحافظةحليب ال في كيفية تعصيرالمساعدة  عليهن عرضو
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 .نساعات من والدة أطفاله 6غضون 

 االثدي يدويًّ يرعصتفي حالة انفصال الطفل عن األم: يقوم مقدمو الخدمة بعرض طريقة 

ساعة للحفاظ  24مرات على األقل في غضون  8-6ير صإلى التع مع توجيه األمهات

 .حليب الثدي على إمداد

  

م معلومات عن مخاطر وفوائد خيارات التغذية المختلفة وكيفية يقديقوم مقدمو الخدمة بت

 تخطط للرَّضاعِة الطبيعية. األم الثديين إذا لم تكنالعناية ب

  

 فقط:  (البديلة لألطفال )األلبانيتم إعطاء المكمالت  :6خطوة ال

 إذا تم اإلشارة إليها طبيًّا. -

  

 تغذية المواليدبعد تقديم المشورة بشأن الخيارات  هاإذا كانت األمهات قد اخترن -

)وبعد أن تكون  " الواعية/المستنيرةخيارات ال" ومخاطر وفوائد كل منهما

مارست مالمسة الجلد مع طفلها وتعرفت على اإلشارات الدالة على أنه يفضل 

و يرغب في الرَّضاعة منها وتكون تحركت لديها مشاعر األمومة التي تجعلها 

 تتفهم وتستجيب لرغبات طفلها(.

  

   يتم تسجيل أسباب التغذية البديلة.

 بما في ذلك في الليل.  ساعة، 24على مدار األطفال الرُّضَّع مًعا مع األمهات  مساكنة :7الخطوة 

 .مع توثيقها في سجل األمفقط ألسباب مبررة األطفال عن أمهاتهن يكون فصل  تحديد

  

عالمات الشبع عند و الجوعيتم تعليم األمهات المرضعات كيفية التعرف على عالمات  :8الخطوة 

 .أطفالهن

  

   أو مدة الرَّضاعة الطبيعية. عدد مراتال توجد قيود على 

   باستخدام الزجاجات والحلمات. ًاطبيعيالذين يرضعون طفال األال يتم إرضاع  :9الخطوة 

   يتم تعليم األمهات مخاطر استخدام زجاجات الرَّضاعة.

حلمات صناعية أو سكاتات أو األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية  يمنع إعطاء

 .)إال ألسياب محددة و بعد إعالم األمهات بمخاطر تلك األدوات( لهايات

  

الرَّضاعة الطبيعية  علىلى المساعدة والدعم عصول حكن الامأيتم توفير معلومات حول  10الخطوة 

المستشفى أو  ( مثلمصدر واحد على األقل))تغذية الرُّضَّع( بعد العودة إلى المنزل، 

 .استشاريين فى الرضاعةِخْدمات الصحة المجتمعية أو مجموعات الدعم أو 

  

ِخْدمات المجتمع  [و/ أو]عمل المستشفى على تعزيز أو التنسيق مع مجموعات دعم األم ت

 األخرى التي تقدم الدعم لتغذية الرُّضَّع.

  

أطفالهن  تغذيةيتم تزويد األمهات بمعلومات حول كيفية الحصول على المساعدة في 

أيام من الخروج ثم  4-2الرُّضَّع بعد الخروج بفترة وجيزة )ويفضل أن يكون ذلك بعد 

 مرة أخرى في األسبوع التالي(.

  

 لبدائل لبن األم. /االعالنتحظر السياسة الترويج المدونة

 للزجاجات والحلمات واللهايات أو الدمى. /االعالنالترويجتحظر السياسة 

بدائل لبن األم أو الزجاجات أو  التي تحويتحظر السياسة توزيع العينات أو الهدايا كما 

 الحلمات أو مواد تسويقية لهذه المنتجات للنساء الحوامل أو األمهات أو أفراد أسرهن.

  

رعاية ال

صديقة ال

وجود مرافق تتطلب السياسات ممارسات صديقة لألم، بما في ذلك: تشجيع النساء على 

 .أثناء المخاض والوالدةبشكل مستمر  من اختيارهن
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 وضاعاأل اختيارفي ذلك، و نتشجيع النساء على المشي والتحرك أثناء المخاض، إذا رغب لألم:

 لتقليل للتقيد بوضع معين طبيةضرورة أثناء الوالدة، إال إذا كان هناك  تناسبهن التيال

 السبب لألم.مع توضيح المضاعفات 

  

، أو تسريع أو شق العجانأو  ،ق األغشيةيتمز :مثل التدخلية، عدم استخدام اإلجراءات

، ما لم يكن ذلك استخدام أدوات للوالدةتحريض المخاض، أو العمليات القيصرية أو 

 لألم. السبب حيوض، مع تمضاعفاتال لتجنبمطلوًبا على وجه التحديد 

  

لتخفيف اآلالم ما لم تكن الدوائية تشجيع النساء على التفكير في استخدام طرق غير 

احترام مع ضرورة األدوية المسكنة أو المخدرة ضرورية بسبب المضاعفات، 

 .سيداتالتفضيالت الشخصية لل

  

فيروس 

نقص 

المناعة 

 البشرية*

فيروس نقص المناعة البشرية مشورة، بما في ذلك تتلقى جميع األمهات المصابات ب

معلومات حول مخاطر وفوائد مختلف خيارات تغذية الرُّضَّع وإرشادات محددة في 

  .ناختيار األفضل في ظروفه

  

يتلقى العاملون الصحيون الذين يقدمون الدعم للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة 

 .فيروس نقص المناعة البشريةوا على تغذية الرُّضَّع البشرية تدريًب

  

  المطلوبة؟ تحسيناتاالجابة على أى من األسئلة ب "ال" : فما الإذا كانت  

-------------------------- 

 نعم   ال إذا كانت هناك حاجة إلى تحسينات، فهل تريد بعض المساعدة؟ 

 وصف:ال، يرجى "بنعم"إذا كانت اإلجابة 

------------------------------------- 

  

تقييم المحتوى المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية في السياسة فقط إذا اتخذت السلطات الوطنية  يتم

 قراًرا بأن تقييم مبادرة المستشفى صديقة الطفل يجب أن يشمل معايير فيروس نقص المناعة البشرية.
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 : المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األم 2 ملحق

 ةيملخص النقاط الرئيس

 .اإلعالن عن بدائل حليب األم وغيرها من المنتجات للجمهور يمنع -

 .التبرع ببدائل لبن األم وإمداداتها لمستشفيات الوالدة يمنع -

 .عينات مجانية لألمهاتيمنع توزيع  -

 .الصحيةتسويق المنتجات داخل المنشآت  يمنع -

 .ألمهاتوتوعية ا تقديم المشورةات المنتجة أو الموزعة لهذه المنتجات من موظفي الشرك يمنع -

 من الشركات المنتجة أو الموزعة لهذه المنتجات. هدايا أو عينات شخصية للعاملين الصحيين يمنع توزيع -

تعليم األمهات الرَّضاعة ترعاها أو تنتجها الشركات عند  ُمَعدَّات أو مواد تعليمية أوأماكن استخدام  يمنع -

 .الطبيعية

توحي بأفضلية التغذية الصناعية على ملصقات أو منتجات  صور للرضع أو صور أخرى منع عرض -

 شركات الحليب الصناعي.

 .علمية وواقعيةعن هذه المنتجات للعاملين الصحيين  المقدمة من الشركات يجب أن تكون المعلومات -

 طريقة التحضير اآلمنةبطاقة العبوات( بما في ذلك )بالتغذية الصناعية  يجب أن توضح المعلومات المتعلقة -

 .صناعيةالوالمخاطر المرتبطة بالتغذية  ةفلفوائد الرَّضاعة الطبيعية الخالصة والتكو

 لألطفال. حلَىالحليب المكثف الُم :، مثللألطفال الترويج للمنتجات غير المناسبة يجب عدم -

 الصحي في دعم المدونة في المجال دور اإلداريين والعاملين

 إمدادات مجانية أو منخفضة التكلفة من بدائل لبن األم في منشآت الرعاية الصحية. وِلُبَقعدم  -

بنفس طريقة شراء األغذية واألدوية األخرى بسعر  نشأة الصحيةيجب شراء بدائل حليب األم من قبل الم -

 (حليب األم )ما عدااألطفال الرُّضَّع أو المشروبات  ألغذيةتروج التي بالمواد  ُيْسَمُحال والجملة على األقل. 

 في المنشأة.

 صناعية.التلقي النساء الحوامل المواد التي تعزز التغذية يمنع  -

للنساء الحوامل أو األمهات أو  فقط شرح طرق تجضير الحليب الصناعي لمقدمي الصحة بالمنشأة يسمح فقط -

 وفي أماكن بعيدة عن األمهات األخريات. إلى استخدامهاأفراد األسرة الذين يحتاجون 

 لنساء الحوامل واألمهات.ابعيدة عن أنظار  المنشأة الصحيةيجب أن تبقى بدائل لبن األم في  -

والتي مستلزمات ذات صلة الالهدايا التي تحتوي على بدائل لبن األم أو  حقائب توزيع المنشأة الصحية تمنع -

 .طبيعية على الحوامل أو األمهاتمع الرَّضاعة ال عارضتت

ترويج التي تهدف إلى الحوافز المالية أو المادية عن َقُبوِل أو عائالتهم  في المجال الصحيالعاملون  يمتنع -

 نطاق المدونة.ضمن  الشركات التي تدخل منتجات
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عن أي  أةنشنطاق المدونة الكشف للمضمن  التي تدخللمنتجات لوالموزعين  يجب على الشركات المصنعة -

مؤتمرات حضور أو تنظيم المنح الدراسية أو البحثية أو  :مثل في المجال الصحي،مساهمات مقدمة للعاملين 

 تلقي لتلك المساهمات االفصاح عنها كذلك.مو بالمثل يجب على ال
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واالصابة تغذية الرُّضَّع التوعية المقدمة لألمهات بشأن  : توصيات بشأن3ملحق 

 : المناعة البشريةفيروس نقص ب

 مقدمي الصحة إلى األم إرشادات وصف الحالة

حالة فيروس نقص المناعة 

 البشرية لألم غير معروفة

تشجيعها على الحصول على اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم  -

 .المشورة

 الستة شهراألتشجيع ممارسات التغذية المثلى )الرَّضاعة الطبيعية الخالصة لمدة  -

، من العمر أشهر 6 بعد استكمالالتكميلية المناسبة  غذيةاألولى، وتقديم األ

 .شهًرا وما بعده( 24واستمرار الرَّضاعة الطبيعية إلى 

حول كيفية تجنب التعرض لفيروس  مرافقيها من األهلتقديم المشورة لألم و -

 .نقص المناعة البشرية

بفيروس نقص ليست مصابة األم 

 (سلبي)التحليل ة المناعة البشري

تشجيع اإلرضاع الحصري من الثدي كطريقة آمنة لتغذية الرُّضَّع )اإلرضاع  -

التكميلية المناسبة  غذيةاألولى، وإدخال األ الستة شهراألالحصري من الثدي لمدة 

 .شهًرا وما بعده( 24أشهر، والرَّضاعة الطبيعية المستمرة حتى  6في حوالي 

حول كيفية تجنب التعرض لفيروس نقص  من األهلمرافقيها األم و مشورة -

 .المناعة البشرية

بفيروس نقص مصابة األم 

 (إيجابي)تحليل المناعة البشرية 

 

إتاحة الوصول إلى العقاقير المضادة للفيروسات لمنع انتقال الفيروس من األم  -

 .اإلقليمية لمنظمة الصحة العالميةالتوجيهية  للدالئلًقا ْفإلى الطفل، َو

، بما في ذلك تغذية الرضعتوفير المشورة لألم بشأن مخاطر وفوائد خيارات  -

 .ها وإمكانية تحملها واستدامتها وسالمتهااالخيارات وجدو وُلُبَق

ًقا لحالتها الخاصة، أو ْفاألم في اختيار أنسب خيار لتغذية الرُّضَّع، َو ةساعدم -

 .التوجيهإحالتها للحصول على 

 .لألم بشأن إرضاع الطفل بعد التوقف المبكر، أو إحالتها للتوجيه تقديم المشورة -

  ء.االقتضا َبَسإحالة األم إلى تنظيم األسرة وِخْدمات رعاية الطفل َح -

إحالة األم للحصول على رعاية صحية طويلة األجل، بما في ذلك مضادات  -

 .الفيروسات القهرية حيثما كان ذلك متاًحا ومناسًبا

ة بفيروس نقص األم مصاب

 اريختقررت االمناعة البشرية 

 أرضاع طفلها رضاعة طبيعية

 

من الثدي خالل األشهر  أهمية وفوائد الرَّضاعة المطلقة )الخالصة( لها ُحَرْشُي -

)بما في ذلك أنها تقلل انتقال الفيروس؛ وباألخص إذا كانت تأخذ  الستة األولى

 وصيات منظمة الصحة العالمية(.العالج من وقت الحمل ومستمرة به َحَسَب ت

عندما تكون التغذية البديلة مقبولة عن الرَّضاعة الطبيعية إالالتوقف تأكيد عدم  -

 .وممكنة وميسورة التكلفة ومستدامة وآمنة

ن من الرَّضاعة الطبيعية الخالصة إلى امبأدعم األم في التخطيط واالنتقال  –

 .الرَّضاعة البديلة الخالصة
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عند )الفطريات( عالج مرض القالع و ،حاالت الثدي لألمهات منع وعالج -

  .الرُّضَّع

واجهت إذا  من خبراء في التغذية الدعم الحصول على أماكن إلىاألم  توجيه -

 صعوبات في تغذية طفلها.

األم مصابة بفيروس نقص 

 وقررت اختيارالمناعة البشرية 

 ىخرمن أم أحليب الثدي 

 مع شرح فوائد ذلك لها ولطفلها. مان قدر اإلمكانأخيارها ب تقديم الدعم لألم لتنفيذ

مصابة بفيروس نقص  ماأل

 قررت اختيارالمناعة البشرية و

 التغذية البديلة

اختيارها، بما في ذلك التغذية لتطبيق المهارات الالزمة المعلومات وتزويد األم ب -

إرضاًعا  عاتعن األمهات المرض بعيًداالرضعات وإعداد وتخزين  من الكوب

  طبيعيًّا حتى ال تؤثر فيهن.
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 مقبولة الستخدام بدائل لبن األمالطبية السباب األ: 4ملحق 

 :دمةــــالمق

والتي تشمل بدء الرضاعة الطبيعية خالل الساعة األولى من  ،تستطيع معظم األمهات الرضاعة الطبيعية بنجاح

الوالدة والرضاعة الطبيعية الخالصة خالل األشهر الستة األولى واستمرار الرضاعة الطبيعية )جنًبا إلى جنب مع 

 إعطاء األغذية التكميلية المناسبة( حتى سن سنتين أو أكثر.

مفيدة أكثر  امين أوالطفل و االستمرار بها لعألولى من حياة الرضاعة الطبيعية الخالصة في األشهر الستة ا

 .على المدى القصير و البعيد بشكل خاص لألمهات والرضع

فهى تقلل من خطر العدوى الحادة مثل اإلسهال  ،الرضاعة الطبيعية تؤثرًا إيجابيًا على صحة الرضع واألمهات

(. كما تحمي من األمراض 1) وعدوى المسالك البولية يالسحائ تهابلوااللتهاب الرئوي وإلتهابات األذن الوسطى واال

  .المزمنة على المدى الطويل مثل داء السكري من النوع األول والتهابات القولون المزمنة

وانخفاض انتشار  ،ترتبط الرضاعة الطبيعية منذ الطفولة بانخفاض متوسط ضغط الدم والكوليسترول في الدم

 (.2وزيادة الوزن والسمنة أثناء المراهقة وحياة البالغين) ،ثانيداء السكري من النوع ال

 تؤدي الرضاعة الطبيعية إلى تأخير عودة خصوبة المرأة وتقليل مخاطر النزيف بعد الوالدة وسرطان الثدي

 (.3)والرحم  المبيضوسرطان  (قبل انقطاع الطمث)

التوصية بالتوقف عن برر تقد التي ع أو األم عدد قليل من الحاالت الصحية النادرة للرضيفهناك  ،ومع ذلك

 .مذكورة أدناه ،التي تخص عدًدا قلياًل جًدا من األمهات وأطفالهن ،(. هذه الحاالت4مؤقت أو دائم ) الرضاعة بشكل

استخدام بدائل لبن فهى ال تستدعي  ،على الرغم من كونها خطيرة ،الحاالت الصحية لألم التي كثير من فيو

 .و لكن من األفضل استخدام حليب بشري )معتصر( من أم أخري أو الرضاعة من أم بديلة األم

)أو يجب الموازنة بين الحرمان من فوائد الرضاعة الطبيعية  ،عندما يتم النظر في وقف الرضاعة الطبيعية

طة بالحاالت المحددة و المخاطر المرتبالحليب البشري الذى يمثل عنصر هام في تكوين المخ و المناعة البشرية( 

 المذكورة.
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 :حاالت األطفال

  :الخاصأواًل: الرضع الذين ال يجب أن يتلقوا حليب األم أو أي لبن آخر باستثناء الحليب الصناعي 

 الرضع الذين يعانون من الجاالكتوز في الدم الكالسيكي  “Classic Galactosemia” هناك حاجة إلى :

 .الجاالكتوزتركيبة خاصة خالية من 

 الرضع الذين يعانون من مرض بول شراب القيقب  “Maple syrup urine disease” هناك حاجة إلى :

 تركيبة خاصة خالية من الليوسين واأليزولوسين والفالين.

 ورياالرضع الذين يعانون من الفينيل كيتون “Phenylketonuria” هناك حاجة إلى تركيبة خاصة خالية :

 تحت مراقبة دقيقة(.ولكن  ،نين )بعض الرضاعة ممكنةمن الفينيل أال

أخرى  أغذيةالرضع الذين يظل حليب الثدي بالنسبة لهم هو أفضل خيار تغذية ولكنهم قد يحتاجون إلى  -1

 :باإلضافة إلى حليب الثدي لفترة محدودة

  جم )وزن منخفض جًدا عند الوالدة(. 1500األطفال المولودين بوزن أقل من 

  أسبوًعا من الحمل )الخدج جًدا(. 32المولودين عند أقل من األطفال 

  الدم بسبب ضعف التكيف األيضي  الوالدة المعرضون لخطر اإلصابة بنقص السكر في ياألطفال حديث

أو الذين عانوا من نقص شديد في  ناقصى النموالخدج أو  األطفالزيادة الطلب على الجلوكوز )مثل  أو

 عندما ال يستجبون إلى ارتفاع( 5السكري )من أمهاتهم  تعانيأولئك الذين و ،األكسجين / نقص التروية

  .حليب األمبتغذيتهم  بعد لرضاعة الطبيعية المثلى أوبعد االسكر في الدم 

   حاالت األم

 . يجب أن تتلقى األمهات المصابات بأي من الحاالت المذكورة أدناه العالج وفًقا للدالئل السريرية

 حاالت األمهات التي قد تبرر التجنب الدائم للرضاعة الطبيعية "عدوى فيروس العوز المناعي البشري:  -1

 يوصى  ،ومستدامة وآمنة، خالف ذلك ،وميسورة التكلفة ،وممكنة ،إذا كانت التغذية البديلة مقبولة

 لألشهر الستة األولى. الخالصةبالرضاعة الطبيعية 

 تجنب الرضاعة الطبيعية مؤقًتاحاالت األمهات التي قد تبرر  -2

 تسمم الدممثل  ،مرض شديد يمنع األم من رعاية طفلها. 

 ( فيروس الهربس البسيط من النوع األولHSV-1 يجب تجنب االتصال المباشر :)

 .ًاجميع التئامهاعلى ثدي األم وفم الرضيع حتى يتم  البثوربين 
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  :التي يوصف لها األدوية األمهات

  قد تؤدي األدوية المهدئة للعالج النفسي واألدوية المضادة للصرع والمواد األفيونية ومجموعاتها إلى آثار

 .(7جانبية مثل النعاس واالكتئاب التنفسي ويمكن تجنبها إذا كان هناك بديل أكثر أماًنا )

  استئناف الرضاعة الطبيعية يمكن لألم  -نظًرا لوجود بدائل أكثر أماًنا  131من األفضل تجنب اليود المشع

 .بعد حوالي شهرين من تلقي هذه المادة

 بوفيدون اليود(، خاصة على الجروح  ،االستخدام المفرط لليود الموضعي أو اليودوفور )على سبيل المثال

اضطرابات في األمالح الغدة الدرقية أو  أو قمع يمكن أن يؤدي إلى كبت ،المفتوحة أو األغشية المخاطية

 .يجب تجنبهعند الرضع و لذا 

 .يتطلب العالج الكيميائي السام للخاليا توقف األم عن الرضاعة الطبيعية أثناء العالج 

على الرغم من أن المشاكل الصحية قد  ،حاالت األمهات التي تستمر خاللها الرضاعة الطبيعية

 :تكون مثيرة للقلق

 من  الرضاعةلرضاعة الطبيعية على الثدي غير المصاب. يمكن استئناف خراج الثدي: يجب أن تستمر ا

 الثدي المصاب بمجرد بدء العالج.

  ساعة األولى  48خالل الـ  ،الوبائي )ب(: يجب إعطاء األطفال لقاح التهاب الكبد الوبائي )ب(التهاب الكبد

يس من الرضاعة الطبيعية و حتى إذا لمنع انتقال الفيروس أثناء الوالدة ول أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك

 اصبت األم بتقرحات أو جروح في الحلمة فإن التطعيم سيحمي طفلها من العدوى.

 .التهاب الكبد ج 

   يدويًا  المضاعفات إمالمنع  يرالحليبصبتع تفريغ الثدييجب  ،: إذا كانت الرضاعة مؤلمة جًداالثديلتهاب ا

 .بتدليك منطقة الرقبة وأعلى العمود الفقري أو بالشفاط  مع تحفيز األكسيتوسين

  الوطنية لمكافحة السل. للدالئل التوجيهيةاألم والطفل وفقا  عالجالسل: يجب 

 : خدراتتعاطي الم 

 ين والمنشطات ذات ئالنشوة واألمفيتامينات والكوكاعقاقيرثبت أن استخدام األمهات للنيكوتين والكحول و

 ة الطبيعية ؛الصلة له آثار ضارة على الرضاع

  يمكن أن يسبب الكحول والمواد األفيونية والبنزوديازيبينات والحشيش تخدير األم والطفل. يجب تشجيع

 .لهن لالقالع عنهاالدعم  تقديمو ،األمهات على عدم استخدام هذه المواد
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 :مالحظات

ظروفها ل على األم ووفقًاالمصابة بفيروس نقص المناعة البشرية  في الحاالتتغذية الرضيع قرار يعتمد  -

توجيهها إلى األماكن التي يمكن أن تساعدها و توجيهها ، ولكن يجب وحالة طفلهاحالتها الصحية الشخصية و

 .في اختيارها

كون الرضاعة تعندما  ولكنمن الثدي خالل األشهر الستة األولى من العمر  الخالصيوصى باإلرضاع  -

يوصى بتجنب الرضاعة الطبيعية من قبل النساء  ،ومستدامة وآمنة ،وميسورة التكلفة ،وممكنة ،البديلة مقبولة

المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. يجب دائًما تجنب التغذية المختلطة في األشهر الستة األولى من 

ألمهات أخرى( دائًما من قبل ا أغذيةالحياة )أي الرضاعة الطبيعية مع إعطاء سوائل أو تركيبات أو 

 المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.

رار في ميمكنها االست فيروس نقص المناعة البشريةاألم أثناء الحمل لعالج ل فيها في الحاالت التي تعرضت -

 (.12الرضاعة الطبيعية مع االستمرار في تناول الدواء وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الحديثة )

التماس المشورة  ،المخدرة )االدمان(العقاقير التوقف عن استخدامهن على القادرات يجب على األمهات غير  -

الفردية بشأن مخاطر وفوائد الرضاعة الطبيعية وفًقا لظروفهن الفردية. بالنسبة لألمهات اللواتي يستخدمن 

 .ترةالف هيمكن التفكير في تجنب الرضاعة الطبيعية مؤقًتا خالل هذ ،قصيرة لفتراتهذه المواد 
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  ائح العرض للتهيئة والتدريب على الرصدشر
 

 www.mcfcare.org))اللينك على موقع 

 

 الجلسة األولى : خلفية عن مبادرة المستشفي صديقة الطفل 

 األهداف الدراسية للجلسة األولى: 

 :ىيستطيع المتلقي التعرف على ما يلبنهاية الجلسة 

 للطفلأهداف مبادرة المستشفيات الصديقة  -1

 تاريخ مبادرة المستشفيات الصديقة لألطفال -2

 ملخص المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األم ودور المستشفيات الصديقة لألطفال -3

 الطريق إلى تعيين منشأة كصديقة للطفل -4

 االختالفات بين الرصد وإعادة التقييم -5

 لطفلدور مدير المستشفى في مبادرة المستشفيات الصديقة ل -6

 االستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغاراألطفال  -7

 

 

 الجلسة الثانية :  أهمية الرضـاعة الطبيعيـة واألساس العلمي للخطوات العشر

 : الثانيةاألهداف الدراسية للجلسة 

 :ىيستطيع المتلقي التعرف على ما يلبنهاية الجلسة 

 .العلمية و األبحاث و الطب المسند و القرارات العالمية أهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية طبقًا للدالئل -1

  من المنظمات العالمية.على حدى وكليًا  األساس العلمي العتماد كل من الخطوات العشر -2

  



 2020الدليل المجمع ألدوات رصد المنشآت الصحية صديقة الطفل لحماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية 
  

 
 

 

 الجلسة الثالثة : التكلفة والعائد من االستثمار في تطبيق و ضمان استمرارية المبادرة

 : الثالثةاألهداف الدراسية للجلسة 

 :ىيستطيع المتلقي التعرف على ما يلبنهاية الجلسة 

التوفير في ميزانية المستشفى من تغيير االجراءات المتصلة بالمساكنة و الرضاعة الحصرية )عدم ادخال  -1

  حليب صناعي(

 كيفية استثمار العائد االقتصادي من تطبيق المبادرة  -2

 العائد االقتصادى على الفرد و المجتمع و الدولة -3

 

 الجلسة الرابعة : كيف تجعل منشأتك صديقة للطفل باستخدام أداة التقييم الذاتي 

 : الرابعةاألهداف الدراسية للجلسة 

 :ىيستطيع المتلقي التعرف على ما يلبنهاية الجلسة 

 شرح كيفية تطبيق مبادرة المستشفى صديقة الطفل .1

 يد التحسينات المطلوبة استخدام أدة التقييم لتقييم أداء المنشأة في كل خطوة لتحد .2

  الطفلصديقة مستشفي كيفية تجهيز المستشفى للتقدم للحصول على التعيين كشرح  .3

مناقشة كيف يمكن للمبادرة أن تتوسع لُتدَمج فى خدمات صحية و طبية أخرى لها عالقة باألم و الطفل  .4

 تتعامل مع األم أو الطفل أثناء مرحلة الرضاعة كتنظيم األسرة و أقسام المستشفى األخرى التى

 وضع خطة لتحسين الفجوات في االجراءات المطلوبة لتنفيذ كل خطوة من الخطوات العشر .5

 

 الجلسة الخامسة : المعايير العالمية لمبادرة المستشفي الصديق للطفل

 : الخامسةاألهداف الدراسية للجلسة 

 :ىالتعرف على ما يليستطيع المتلقي بنهاية الجلسة 

 المعايير العالمية للخطوات العشر -1

 المعايير العالمية لتطبيق المدونة -2

 المعايير العالمية لتحقيق الرعاية الصديقة لألم -3

 تقييم برنامج نقص المناعة في البالد التي تطبقها -4
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 الجلسة السادسة : إرشادات وأدوات لرصد المستشفيات الصديقة للطفل

 : السادسةة للجلسة األهداف الدراسي

 :ىيستطيع المتلقي التعرف على ما يلبنهاية الجلسة 

 الوضع الحالي لتطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل في العالم -1

 إرشادات وأدوات لرصد المستشفيات الصديقة للطفل -2

 استراتيجيات الرصد -3

 في برامج ضمان الجودة  واالعتماد كيفية دمج رصد المستشفى صديق االطفل -4

 أدوات الرصد لمتابعة األداء بالمستشفى -5

 أدوات الرصد لمتابعة األم بعد الخروج  من المستشفى -6

 الجلسة السابعة: دليل تنفيذ المبادرة والخطوات العشر المنقحة 

 : السابعةاألهداف الدراسية للجلسة 

 :ىيليستطيع المتلقي التعرف على ما بنهاية الجلسة 

 خلفية عن الدليل المحدث لتنفيذ الخطوات العشر المنقحة -1

 اإلجراءات اإلدارية لتنفيذ المبادرة -2

 اإلجراءات السريرية الموصى بها في الخطوات العشر المنقحة -3

 اإلستراتيجيات المحدثة على المستوى الوطني لتنفيذ المبادرة -4

 وعلى مستوى المستشفىالمؤشرات الخاصة برصد المبادرة على المستوى الوطني  -5

 2018و 2009و  1991مقارنة الخطوات العشر في  -6

 تبسيط الخطوات العشر )سياسة المستشفى( لألمهات -7

 كيفية استخدام التطبيقات على الجوال المتنقل لرصد منشأتكالجلسة الثامنة : 

 : ةثامنالاألهداف الدراسية للجلسة 

 :ىيليستطيع المتلقي التعرف على ما بنهاية الجلسة 

 كيفية الوصول للتطبيقات -1

 التدابير األولية للدخول على التطبيقات  -2

 كيفية استخدام التطبيقات -3

 كيفية الحصول على نتائج الرصد -4

 مجاالت استخدام واالستفادة من التطبيقات في التعليم والتوعية -5
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 عداد والمراجعةقائمة المشاركين في اإل

عم بد قليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالميةإقليمي للتغذية بإلالمستشار ا ةالدكتور أيوب الجوالد قام

تعزيزالرضاعة ولطفل لحماية لصديقة الرصد لمبادرة المستشفى الذاتي وتعريب وتحديث أدوات التقييم لمبادرة 

 التي 2018صديقة الطفل والخطوات العشر المنقحة في  المستشفىالطبيعية لتتواكب مع المتطلبات المستحدثة لمبادرة 

من المعايير العالمية للخطوة األولى وكذلك في  أكون مهمة الرصد المستمر للمبادرة جزءًا ال يتجزتأوصت بأن 

دة تقدم خدمات الوال التيالخطوة الثانية أن يتم التقييم والتقويم المستمر لمعرفة ومهارات مقدمي الخدمة في المنشآت 

 ألم والطفل لدعم وحماية الرضاعة الطبيعية.اورعاية 

من قبل نخبة من الخبراء من اإلعداد مستشارين من منظمة الصحة العالمية وتمت المراجعة ل وقد ساهم في

كرسوا جهودهم  ينبلدان إقليم شرق المتوسط والمتخصصين في مجال تعزيز وحماية ودعم الرضاعة الطبيعية الذ

 التيوخبراتهم في المراجعة الدقيقة اللغوية والفنية وإعادة الصياغة وإعادة تنسيق المادة لتتفق مع التعديالت المحدثة 

قليم شرق إبمكتب أدخلت في المبادرة الدولية للمستشفى صديقة الطفل، وذلك تحت اشراف وبدعم من وحدة التغذية  

 . ةالمتوسط لمنظمة الصحة العالمي

و رئيس جمعية  بمصر أستاذ طب األطفال بجامعة بنها -لدكتورة عزة أبو الفضلتم اإلعداد من قبل اوقد 

اللغوية والعلمية المراجعة  في أصدقاء رعاية األم والطفل ومستشار وحدة التغذية في الرضاعة الطبيعية. كما شارك

 :كل من

 :الشقيقة ةسوريالعربية الجمهورية المن 

، مشرف وحدة التغذية و صحة الطفل في مكتب منظمة الصحة العالمية في الجمهورية لدكتور محمود بوظوا

رئيس سابق قسم   صاحب الخبرة الطويلة في مكافحة و عالج سوء التغذية و تعزيز التغذية السليمة، ،العربية السورية

السورية، و من مؤسسي الرابطة السورية  طب االطفال في وزارة الصحة  االطفال في مشفى دمشق و مقرر سابق

 .ألمراض الهضم و التغذية عند االطفال

 من دولة الكويت الشقيقة:

طبيبة أطفال  ،مدير ادارة تعزيز تغذية المجتمع/ الهيئة العامة للغذاء والتغذية ىعيمص/ منى الالدكتورة

والمنسق الوطني لبرنامج تغذية األمهات  ،الدوليةاستشاري دولي في هيئة الرضاعة الطبيعية متخصصة في التغذية و

كمحاضر شاركت والرضع وصغار األطفال وبرنامج المستشفيات صديقة الطفل التابع لوزارة الصحة بدولة الكويت. 

في لها دور بارز و واألطفالالرضع  مجال تغذيةالمحلية والعالمية في والمؤتمرات في العديد من الدورات ومنظم 

الصحية منذ أكثر من  منشآتالوتوسيم العديد من ومعظم دول الخليج ر المبادرة في دولة الكويت نشتأسيس و

 .عامًا 20

أستاذ بكلية الطب جأمعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية  الطبية  / أميمة أبو شادياألستاذة الدكتورة

 اليونيسفمع هيئة  1995شاركت في نشر مبادرة المستشفى الصديقة للطفل في القطاع الخاص في  التيالنسائية و

الجامعية  المستشفياتثم مبادرة   2000واستمرت جهودها في التوعية المجتمعية مع هيئة ولستارت الدولية حتى سنة 

 .2017صديقة الطفل مع اليونيسف في 
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شاركت في مبادرة  التيسكندرية وإلمعة اااذ طب المجتمع بكلية الطب جأست األستاذة الدكتورة/ نادية فرغلي

 ستنشرأول بحث عالمي حول تجربة في و 2019إلى  2017الجامعية صديقة الطفل مع اليونيسف من  المستشفيات

رصد مبادرة المستشفى صديقة الطفل باستخدام أدوات الرصد من القسم الرابع قامت بمستشفيات جامعية مصرية 

 نظر المراجع(. )ا2009و منظمة الصحة العالمية  لحزمة مبادرة المستفى صديق الطفل لليونيسف

معة األزهر وأمين اأستاذ طب األطفال بمستشفى الحسين الجامعي بكلية الطب ج األستاذ الدكتور/ محمود رشاد

 126تعيين وتوسيم  فيو 1989شاركت في نمو المبادرة في مصر منذ  التيعام جمعية أصدقاء لبن األم المصرية 

السعودية ومبادرة العربية مستشفيات في المملكة  ، و له خبرة طويلة في تطبيق المبادرة في1995منشأة صحية في 

 .2019إلى  2017الجامعية صديقة الطفل مع اليونيسف من  المستشفيات

قومي في اري الدولي لهيئة الرضاعة الطبيعية والحاصلة على شهادة مقيم االستش دينا عبد الهادي/ الدكتورة

دارة العامة لرعاية إلمنسق الوطني للبرنامج في االو 2016في  اليونيسفتقييم مبادرة المستشفى صديقة الطفل من 

وحدة  70مستشفى و 14ساهمت في تعيين وتوسيم  قدو 2018إلى  2017صحة األم والطفل بوزارة الصحة من 

تقدم خدمات لرعاية األم والطفل التابعة لوزارة الصحة والسكان  التيمنشآت الصحية المن  2017رعاية في 

 بجمهورية مصر العربية.

والطب العالجية تغذية الأخصائي االستشاري الدولي لهيئة الرضاعة الطبيعية  زهير الياسينسماح الدكتور/ 

دارة الرضاعة إلسكرتير عام جمعية أصدقاء رعاية األم والطفل والمسئول عن الدبلوم المهني وثي( ا)الهوميوب البديل

 .2019إلى  2012مجلس مراجعة أبحاث المجلة المصرية في الرضاعة الطبيعية من  وهى عضو في ،الطبيعية

 لجامعة األمريكية بالقاهرة.رئيس قسم اللغة العربية با األستاذ الدكتورأحمد العشري
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