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  استبيان التقييم الذاتي

 
 

يحتوي االستتبيان لى  حتحي ب بياتاا التستى   وئسةىب لتقييم  خ وةوم تن  
الوةواا العىتتو والتنوتب والولايب الحتتنيقب لىة خ ونلم اتتااا التي ال 
ل   ل لستياستب النولب ذي اذا الىتطنق وةبقا توضت  والتحتابب بتوا اتينطبةبقا

لىتحنيثاا التي   لىتعاييو العالتيب لىتبانوم التوضتحب ت   خ وةوم والتةابقب
 .2018 العامذي استجنا  

 صحيفة بيانات المستشفى

 معلومات عامة عن المستشفى وكبار العاملين: 

  ___________________________________________اسم التستى   ولتواته: 

 اسم ولقب تنيو التستى   ئو التسةوخ: ___________________              

 ________________ وقم الااتف: ___________ البوين اإلل تووتي:

 التستى   او: ]ض  لالتب لى   خ تا يتةبق[ 

 تستى   ح وتي  تستى   والنم 

 تستى   واص  تستى   لام 

 تستى   توححي  تستى   تعىيتي 

 آوو بحننهق تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  عي  تستى   جات

ِة المستشفى  العدد اإلجمالي للعاملين بالمستشفى: ____       ____ إجمالي عدد أَِسرَّ

 معلومات عن ِخْدمات متابعة الحمل:

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

 تََخطَّى كل األسئلة و قم باإلجابة على السؤال األخير فقط( )إذا كانت اإلجابة "ل"، 

 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؟ __

 هل لدى المستشفى عيادات لرعاية الحوامل في أماكن أخرى خارج المستشفى؟ نعم / ل   -

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

ةٌ مخصصة لحالت الحمل الحرج؟ نعم / ل ]إذا كانت اإلجابة "نعم"[ كم سريًرا؟    - هل هناك أَِسرَّ

  ____ 

 ما نسبة النساء الالئي يحضرن للولدة بالمستشفى بدون متابعة أثناء الحمل؟_ ٪ /ل أعرف  -

 معلومات عن ِخْدماِت التوليد: 
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 هاتف: ____ البريد اإللكتروني: ______اسم ولقب مدير ِخْدماِت التوليد: ______ رقم ال

 معلومات عن ِخْدماِت األمومة والِخْدماِت ذات الصلة: 

 اسم ولقب مدير ِخْدماِت األمومة: ______ رقم الهاتف: ___ البريد اإللكتروني: ______ 

ِة لرعاية ما بعد الولدة: ______   عدد اأْلَِسرَّ

 المكتمل المدة في أقسام  ما بعد الولدة: ______ المتوسط اليومي لعدد ولدات الحمل 

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

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

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

 تَّعداِد اليومي: ______ اسم مديِر )مديري( اْلَوْحدَةِ: ____________ ال متوسط  

 اسم اْلَوْحدَِة اإلضافية: _________________________  

 التَّْعدَاِد اليومي: _____  اسم مديِر )مديري( اْلَوْحدَِة______________ متوسط 

 صحاء؟ نعم / ل هل توجد أماكن في أقسام الولدة مخصصة لمالحظة األطفال األ

 التَّعداِد اليومي لكل مكان: _______ ]إذا كانت اإلجابة "نعم"[ متوسط 

 اسم رئيس / مدير )مديري( هذه األماكن: _____________________  

ضَّع(:  ضاعة الطبيعية )تغذية الرُّ  تدريبات العاملين الصحيين المسئولين عن الرَّ

ضالب الةبيعيب ئو    يتحتخ اؤالء العاتىون تسةوليب تباىوم ذي تسالنم اتتااا ذي الوَّ
التغذيب ببناةخ حىيب اتم ئو تقنيم التىووم بىطن اإلحابب بتوا ذيووس تقص التتالب  

ضَّ  : ]ض  لالتب لى   خ تا يتةبق[     البىويب وتغذيب الوُّ
 

على   التدريب 
 المشورة في:

الرضاعة 
 الطبيعية

بدائل 
حليب  
 األم 

نقص   فيروس 
المناعة البشرية 
 وتغذية الرضع

 

على  التدريب 
 المشورة في:

الرضاعة 
 الطبيعية

بدائل 
حليب  
 األم 

نقص   فيروس 
البشرية  المناعة 

 وتغذية الرضع
 

تتوضاا 
 والنم 

تتاوس     ئةباء 
 لام 

   

    ئةباء اتة اخ    قابالا 

تتوضاا 
 التحضن 

    ئةباء التولين   

تستىاوي     ئوحاة  تولين
 تغذيب الة خ

   

ئوحاةي  
 تغذيب

التوىنين     
 اتقوان 

   

استىاوي 
ضالب   الوَّ

    آووين بحننق    

 

ضاعِة الطبيعية / لفيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الطفل؟ نعم  / ل   هل بالمستشفى لجنة )لجان( للرَّ
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 ]إذا كان الجواب "نعم"[ يرجى الوصف:________________________________________ 

 طفل؟ نعم / ل لل الصديقهل يوجد بالمستشفى منسق لمبادرة المستشفى 

 الجواب "نعم"، السم:( ___________________)إذا كان 

ضَّعإحصائيات تغذية    :  الرُّ

 إجمالي المواليد في العام الماضي: ______ منها: 

 ____ ٪ قيصرية بدون تخدير كلي 

 ____ ٪ قيصرية بتخدير كلي 

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

ضَّعاحص  :  ائيات تغذية الرُّ

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

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

ائل أخرى( في المستشفى ألسباب طبية تم  ____٪ تلقوا على األقل رضعة واحدة غير حليب األم )حليب صناعي أو ماء أو سو 

توثيقها. )إذا علمت األم أنها مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية واتخذت قراًرا واعياً )مستنيًرا( بالتغذية البديلة، يمكن اعتبار 

 ذلك سببًا طبيًّا(. 

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

 ٪[. 100وظة: يجب أن تساوَي النسُب المئويةُ اإلجماليةُ المذكورةُ أعاله ]ملح

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

ليب األم ، فقد كان هذا ألسباب طبية موثقة: نعم  إذا تلقوا أي غذاء بخالف ح حليب الثدي المعتصر منذ الولدة وحتى الخروج، أو

 ل /

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

 إحصائيات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز(: 

 عة البشرية وتغذية الرضع: ___ ٪  نسبة الحوامل الالئي أجري لهن الختبار وتلقين مشورة بشأن فيروس نقص المنا

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

 مصادر البيانات:  

 __________________________________يرجى وصف مصادر البيانات المذكورة أعاله: 
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ضاعِة    : الخطوة األولى  لدى المستشفى سياسة مكتوبة لدعم وحماية الرَّ

 وتقويم األداء بها دورياً. الطبيعية يتم نشرها ومتابعتها  

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة األولى نعم  ل

ضَّع( تتناول جميع     ضاعِة الطبيعية )تغذية الرُّ هل لدى المنشأة الصحية سياسة مكتوبة للرَّ

األمهات   وتدعم  األمومة  ِخدْماِت  بداخل  الطبيعية  ضاعِة  الرَّ إلنجاح  العشر  الخطوات 

 نقص المناعة البشرية؟ المصابات بفيروس  

1.1  

 

ضاعةَ الطبيعيةَ من خالل حظر جميع أشكال الترويج لبدائل حليب    هل تحمي السياسة الرَّ

 )االلتزام بالمدونة(األم وزجاجات اإلرضاع والحلمات الصناعية؟ 

1.2 

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

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

 )االلتزام بالقرارات العالمية الالحقة المتصلة بالمدونة( 

  

1.3 

الرُّ    )تغذية  الطبيعيِة  ضاعِة  الرَّ سياسة  جميع  هل  يتمكن  بحيث  لالطالع  متاحة  ضَّع( 

 العاملين الذين يقومون برعاية األمهات والرضع من الرجوع إليها؟

1.4 

ضاعِة الطبيعي   ضَّع(هل هناك ملخص لسياسة الرَّ ، يغطي الخطوات العشر، ِة )تغذية الرُّ

ا العالمية  الصحة  جمعية  وقرارات  األم  حليب  بدائل  لتسويق  الدولية  لالحقة،  والمدونة 

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

 يعرض في جميع األماكن التي تخدم األمهات والرضع واألطفال بداخل المنشأة الصحية؟ 

1.5 

هل ملخص السياسة معروض باللغة )اللغات( ومصاغ باألسلوب األقرب فهماً لألمهات    

 والعاملين؟

1.6 

 1.7 هل هناك آلية  لمتابعة و تقييم اللتزام بها وتقييم فعالية السياسة؟  

وتغذية     الطبيعيِة  ضاعِة  بِالرَّ المتعلقة  البروتوكولت  أو  السياسات  جميع  تتوافق  هل 

عِ مع المعايير الحاليَِّة القائمة على األدلة العلمية والطب المسند؟ ضَّ  الرُّ

1.8 

ضَّع في المستشفى"  هى أداة مفيدة في تقييم سياسة  1ملحوظة: انظر "الملحق   ضاعة الطبيعية/ تغذية الرُّ : قائمة مراجعة سياسة الرَّ

 يجب وضع آليات لمراجعة و تقييم السياسة من قبل النظام الصحي بالدولة أو المستشفى.  ،المستشفى

 تا وون ذي ئجطاء لنم ذي اذا النليخ، إذا اتتتعا اتتااا لن اإلوضاع تسباب ةبيب تقبولب، بتا ذي ذلك اإلحابب ب يووس 3

 ٪    75تقص التتالب البىويب، ذإن لننان يحتسب ضتن الت  
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 المعايير العالمية للخطوة األولى

ضتَّ ب تتتاوخ جتي  الوةواا لنى التت  ضتالبب الةبيعيبب ئو تغذيب الوُّ ىتطم الحتحيب ستياستب ت توبب لىوَّ

ضتالب الةبيعيب تن والخ االلتطام بالتنوتب النوليب لتستويق بناةخ حىيب اتم.  تا تتةىب   العىتو وتحتي الوَّ

ضتَّ  لهتااا التحتاباا ب يووس تقص التتالب ال بىتويب وإوىتانان بىتطن  تقنيم التىتووم حوخ تغذيب الوُّ

اوتياو البناةخ التتاستتتبب لحاالتان. ويجب ئن تتضتتتتن الستتتياستتتب إوىتتتاناا حوخ  ي يب تةبيق  خ تن  

 لبعا االقتواحااق. 1التىحق  - 4.1"الوةواا العىو" والعتاحو اتووى باتظو القسم 

لياا. تىوص لىوجوع إ  السييياسيية متاحة لجميع العاملين الذين يقومون برعاية األموات والرضييع 

السياسب يجب ئن يىتخ بلى  اتقخق الوةواا العىو والتنوتب والقواواا الالحقب لجتعيب الححب العالتيب 

ل الولايب الحتتتنيقب لهم ونلم اتتااا التحتتتاباا ب يووس تقص التتالب البىتتتويب ذي حالب تبتي   وئيضتتتا

 السىةب الوةتيب لاتا. 

والوضتت    األماكن التي تخدم الحوامل واألمواتفي جميع   يجب عرض السييياسيية بشييكل واضيي 

واتة اخ ناوخ التتىتطم الحتحيب. تىتتخ اذه اتتا ن: باالستتقباخ وجتاو الوالنم والعتىياا والقستم الناوىي 

لولتايتب الحتتخ الحوأ وئجتحتب تتا بعتن الوالنم وليتاناا ولتايتب الحواتتخ وئتتا ن تقتنيم التىتتتتتووم وجتي   

ي ذلتك روف تالحظتب التواليتن اتحتتتتتحتاء بإن وجتناق ووحتناا الولتايتب  ئتتا ن ولتايتب اتة تاخ، بتتا ذ

التو طم لحنيثي الوالنم بالتحضتتنق ولياناا تتابعب التوالين تاقحتتي التتو وولايب الة خ والتىتتووم ذي 

الوضتتالب الةبيعيب و تغذيب الوضتت  وحتتغاو اتة اخ والتىتتووم ذي التبالنم بتتظيم اتستتومق و حتتحب  

 التوئم.

 ت توببل بحيغب بسيةب ت اتاا اتتااا والعاتىون بالتتىطم الححيب.  لخصات باللغات المحليةتُعرض الم

 ( 2018التعديل لسنة النوليب لتسويق بناةخ حىيب اتم ب هناك آلية للمتابعة الدورية لتطبيق السياسة والمدونة
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: تدريب جميع مقدمي الخدمة على الممارسات  الخطوة الثانية 

 والمهارات الالزمة لتطبيق السياسة 

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة األولى تعم  ال

هل يتم تويئة جميع العاملين في المستشفى )الذين يقدمون الخدمة للحوامل واألموات   

ضَّع، عند تسلم العمل؟ ضاعة الطبيعية وتغذية الرُّ  والرضع( لسياسة الرَّ

2.1 

ضاعة هل يعي العاملون     الذين يقدمون الخدمة للحوامل واألموات والرضع أهمية الرَّ

ضاعة الطبيعية  وَن بسياسة المنشأة وِخْدماتوا الخاصة بحماية الرَّ الطبيعية، وهل هم ُمِلمُّ

 وتشجيعوا ودعموا؟

2.2 

جميع    )أو  والرضع  واألموات  للحوامل  الخدمة  يقدمون  الذين  العاملون  يتلقى  هل 

ضاعِة الطبيعيِة العاملين، إذا   كانوا يتناوبون العمل في هذه الخدمة( تدريبًا على دعم الرَّ

 في غضون ستة أشور من تسلم العمل؟ )إال إذا تلقوا تدريبًا كافيًا في مكان آخر( 

2.3 

ضاعة الطبيعية والمدونة الدولية    هل يغطي التدريب جميع الخطوات العشر إلنجاح الرَّ

 والقرارات الالحقة ذات الصلة؟ لتسويق بدائل حليب األم 

2.4 

ساعات   3ساعة، بما في ذلك    20هل إجمالي تدريب العاملين اإلكلينيكيين ال يقل عن    

 على األقل من التدريب السريري تحت إشراف المتخصصين؟ 

2.5 

بالموارات هل تدريب العاملين غير اإلكلينيكيين يكفي، بالنظر إلى أدوارهم، لتزويدهم    

 والمعلومات الالزمة لدعم األموات في إرضاع وتغذية أطفالون بنجاح؟

 أ    2.6

هل يتم توفير التدريب أيًضا لكل العاملين المعنيين برعاية األموات والرضع أو بعضوم،   

 على تغذية األطفال الذين ال يرضعون من الثدي، ودعم أمواتوم؟

 ب 2.6

الذين     اإلكلينيكيين  للعاملين  يمكن  الخدمةهل  والرضع   يقدمون  واألموات  للحوامل 

ضاعة الطبيعية ودعم األموات المرضعات   اإلجابة عن أسئلة بسيطة حول تشجيع الرَّ

 وغير المرضعات؟ 

2.7 

واإلداريين     االجتماعيين  والمتخصصين  كالمساعدين  اإلكلينيكيين،  غير  العاملون  هل 

حول وعمال   بسيطة  أسئلة  عن  اإلجابة  على  قادرون  والكافيتريا،  والمطبخ  النظافة 

ضاعة الطبيعية وكيفية تقديم الدعم لألموات عند إرضاع أطفالون؟  الرَّ

2.8 

هل تدعم المنشأة الصحية بعض أفراد طاقموا الصحي للتدريب المتخصص في إدارة   

ضاعة الطبيعية؟  الرَّ

2.9 
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 المعايير العالمية للخطوة الثانية  

تتااب اتتوتتب ئن جتي  العتاتىين بتالولتايتب الحتتتتتحيتب التذين ام لى  اتحتتتتتاخ    نا ي يتن وةيس وتب

ضتَّ . وئن   ضتالب الةبيعيب وتغذيب الوُّ ا بىتطن ستياستب الوَّ بالحواتخ واتتااا واتة اخ، قن تىقوا توجيال

 التوجيه الذي يتم توذيوه يُعَنُّ  اذيلا.

ضتتتتالب الةبيعيب   توجد نسييييخة من المناه   ئو الوةوة العاتب لنوواا نلم وتىتتتتجي  الوَّ

التستتتتتونتب لتنويب العاتىين تن توتىف التوحتتتتحتتتتاا،  تا يتوذو جنوخ تنويب العاتىين الجنن 

 .لإلطالع

الذين    ٪ أو أكثر من مقدمي الخدمة السيييريرية80تشيييير وثائق التدريب إلى أنم تم تدريب   

ضتَّ  والذين ام لى  قوم العتخ تتذ ستتب ئىتاو ئو ئ ثو   ناتاا تا حوخ الوالنم لهتااا َوالوُّ يقنتون وب

تن والخ التستى   ئو قبخ التحاقام باا ئو تن والخ النواسب الذاتيب ئو لبو اإلتتوتا تحا اإلىواف  

حب العالتيب. يتةىب  الجين، وتىتتتخ جتي  الوةواا العىتتو والتنوتب والقواواا الالحقب لجتعيب الحتت

ا    20التتنويتب إل   ستتتتتالتب لى  اتقتخ تتنويتب لتةويو التعوذتب والتاتاواا الالطتتب لتنلم اتتاتاا نلتتل

  اذيلا، وتا ال يقخ لن ثالث سالاا تن الوبوم السويويب تحا اإلىواف.

ا إل  ئن العاتىين ذي ريو الونتاا الستويويب قن تىقوا تنويبلا    اذيلا،  تىتيو وثاةق التنويب ئيضتل

ضتتتتتاع تغتذيتب   بتتا يت ق ت  وظتاة ام، لتطويتنام بتالتاتاواا والتعىوتتاا الالطتتب لتنلم اتتاتاا ذي إوَّ

 ئة الان بتجاو.

ا    تا يتم توذيو التنويب لى   ي يب تقنيم النلم لهتااا ريو التوضعاا وضالب ةبيعيب. وتتوذو ئيضل

 اتتااا ريو التوضعاا وضالب ةبيعيب. تسوب لالةالع تن الوةوة العاتب لجىساا التنويب لى  نلم 

   يشمل التدريب الموضوعات الرئيسية، التالية:   

 تواةو وذواةن وياواا التغذيب التوتى ب.  •

 تسالنم اتم لى  اوتياو تا او تقبوخ ولتىي وذي التتتاوخ وتستنام وآتن بالتسبب لظووذاا.  •

 .إلنان وإةعام وتوطين بناةخ حىيب اتم بةويقب آتتب وححيب  •

  ي يب تعىيم اتم إلنان وياواا التغذيب التوتى ب.  •

  ي يب التقىيخ إل  ئنت  حن تن احتتاخ تطثُو اتتااا التوضعاا باترذيب الحتاليب واستوناتاا.  •

 

 توع وتسبب العاتىين الذين يتىقون اذا التنويب  اذيب بالتظو إل  احتياجاا التتىطم.  
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 من بين أعضاء طاقم مقدمي الخدمة المختارين عشوائيًّا *:    

ناتتاا اتتوتتب  80يؤ تن تتا ال يقتخ لن  • ٪ ئتام تىقوا التتنويتب التتذ وو، ئو إذا  تاتوا يعتىون ذي وتب

ل توم تقخ لن ستتب ئىتاو ذإتام قن ححتىوا بلى  اتقخق لى  توجيه بىتطن الستياستب ونووام ذي 

 تت يذاا.

ضتالب   5تن ئحتخ    4قانوون لى  اإلجابب الحتحيحب لن  ٪ لى  اتقخ  80 • ئستةىب حوخ نلم الوَّ

 الةبيعيب وتعطيطاا.

٪ يت تام ذ و توضولين تتا يجب تتاقىته ت  السينم الحاتخ إذا ئىاوا إل  ئتاا  80لى  اتقخ   •

 ت  و ذي إلةاء ة ىاا ىيةلا آوو ريو حىيب اتم.

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

٪ ئتام تىقوا توجيته ئو تتنويتب ئو  ىياتتا ذيتتا يتعىق بتنلم وتىتتتتتجي     70يؤ تن تتا ال يقتخ لن    •

ضالب الةبيعيب تتذ  بََنُء العتخ ذي التتىطم الححيب.  الوَّ

ضالب الةبيعيب. 70لى  اتقخ  •  ٪ قانوون لى  ذ و سبب واحن لى  اتقخ تاتيب الوَّ

قانوون لى  ذ و تتاوستتتب واحنم تن ونتاا اتتوتب يت تاا نلم الوضتتتالب  ٪ لى  اتقخ  70 •

 الةبيعيب.

٪ لى  اتقتخ قتانوون لى  ذ و ىتتتتتيء واحتن لى  اتقتخ يت تام القيتام بته لتنلم اتتاتاا ذي 70 •

 إوضاع  تغذيب ئة الان بتجاو.

 تمريض وتخصصات أخرى(. * يندرج تحت ذلك مقدمي الخدمة السريرية للحوامل واألموات واألطفال )أطباء و 
** ينيدرج تحيت ذليك العياملون اليذين يقيدمون رعيايية غير سيييييريريية للحواميل واألمويات وأطفيالون أو ليديوم اتصيييييال معون في بعض 

 جوانب عملوم. 
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الثالثة:   ضاعة  الخطوة  الرَّ وإدارة  بفوائد  الحوامل  النساء  جميع  إعالم 

 الطبيعية.* 

  الذاتي للخطوة الثالثة أسئلة التقييم  تعم  ال*

اخ يوجن بالتستى   ليانم لولايب الحتخ ئو لاا ليانم واوجيب ذي ت ان آوو ئو باا    
 قسم ناوىي لىحتخ الحوأ؟ 

3.1 

الحتخ     ناتااب ولايب  الالةي يتىقين وب الحواتخ  إذا  اتا اإلجابب بتعم، ذاخ يتم تعويف 
ضالب الةبيعيب وإناوتاا؟  بطاتيب الوَّ

3.2 

ضالب الةبيعيب ت  الحواتخ؟     3.3 اخ تىيو سجالا ولايب الحتخ إل  ئته قن تتا تتاقىب الوَّ

اخ يغةي التثقيف الححي ئثتاء تتابعب الحتخ بسواء قنم ى ايًّا ئو لى  ايةب تةبولااق   
ضالب الةبيعيب؟  التوضولاا الوةيسيب التتعىقب بطاتيب وإناوم الوَّ

3.4 

الحواتخ تن التوويج لهلبان الحتاليب والتعىيم الجتالي لىتغذيب الحتاليب  اخ يتم حتايب    
 سواء تم ذلك ى ايًّا ئو  ان لى  ايةب تةبولاا؟ 

3.5 

ناتااب ولايب حتخ ذ و تواةو إلةاء وضعاا     اخ تستةي  الحواتخ الالةي يتىقين وب
ضالب الةبيعيب ذي اتىاو الستب اتول ؟   إضاذيب ذي ئثتاء الوَّ

3.6 

ناتااب ولايب الحتخ وحف ئاتيب االتحاخ     اخ يت ن لىسيناا الحواتخ الالةي يتىقين وب
 التباىو الجىن بالجىن بين اتتااا واتة اخ، وئاتيب التسا تب؟

3.7 

 3.8 اخ بةاقب تتابعب اتم ئثتاء الحتخ ت ون تتاحب وقا الوالنم؟  

الثالثة    * بالخطوة  المتعلقة  الحمل أو عيادات رعاية حوامل ملحقة بوا، فإن األسئلة  ِخْدماُت رعاية  بالمستشفى  لم يكن  إذا  ملحوظة: 

 يمكن تخطيوا. والمعايير العالمية ال تنطبق و

 

 

 

 

  

 الخطوة الثالثة  -المعايير العالمية 

 ان بالتستى   ليانم لولايب الحتخ ئو قسم ناوىي لتا قبخ الوالنم: يتوذو وحف ت توب لن  إذا  
ضالب الةبيعيب ئو ئي توان تةبولب تعة  لجتي  السيناا   الحن اتنت  لىتعىوتاا لن ئاتيب و ي يب الوَّ

 الحواتخ. 

ضالب الةبيعيب، وئاتيب    االتحاخ التباىو لىجىن بالجىن  تىتخ التتاقىب السابقب لىوالنم ئاتيب الوَّ
بين اتم والتولون ذوو الوالنم ولتنم سالب  اتىب، والبنء التب و بوالخ السالب اتول ق باإلوضاع تن  

سالب بنةال تن وقا    24سالب بين اتم والة خ بالوجون تعلا لى  تناو    24الثني، والتسا تب لى  تناو  

ضالب لتن وربب الوضي ؛ و ضالب التت ووم تن ئجخ توذيو  تياا  اذيب تن الحىيب،  الوالنمق، والوَّ الوَّ
ضالب الةبيعيب الوالحب ذي اتىاو الستب   واتوضاع الححيحب لإلوضاع والتعىق السىيم بالثني، والوَّ
ضالب   اتول ، وتواةو إلةاء حىيب حتالي ئو ريوه تن بناةخ حىيب اتم، وتط ين ئاتيب تواحىب الوَّ

 ئىاو.   6ئ ثو تن لتو الة خ ت  إنواخ اتةعتب بعن الةبيعيب لعاتين ئو 

تن بين الحواتخ الالةي تم اوتياوان بى خ لىواةي ذي الثىث الثالث تن الحتخ بىوة ئن ي ن قن حضون  
 توتين لى  اتقخ لعيانم ولايب الحتخ: 

٪ تتان ئن ئحن العاتىين قن ئجوى تعان تقاىلا يتضتن تعىوتاا لن    70ئ نا تا ال يقخ لن   •

ضالب الةبيعيب سواء بى خ ذوني ئو تن والخ تقاش جتالي.    الوَّ

٪ لى  اتقخ قانواا لى  وحف تا تتا تتاقىته لى  تحو  اف حوخ توضولين  70 تا ئن   •

تن التوضولاا التاليب: ئاتيب االتحاخ التباىو لىجىن بالجىن، واالتسا تب ذي روذب واحنم بين  
ةو الوضعاا اإلضاذيب تن الىبن الحتالي والحىتاا  سالب، وتوا  24اتم والتولون لى  تناو  

ضالب الةبيعيب ذي اتىاو الستب اتول .    الحتاليب ئثتاء الوَّ
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ضاعة الطبيعية خالل    الخطوة الرابعة:  مساعدة األمهات على اْلبَْدِء في الرَّ

 . نصف ساعة من الوالدة 

 وتفسر هذه الخطوة اآلن على النحو التالي:   

يتم  مع أمواتوم فور الوالدة لمدة ساعة على األقل،    اتصال مباشر الجلد للجلدضع المواليد في  

ضاعةِ إلى التعرف على    خاللوا تشجيع وتوجيم األموات الطبيعية    عالمات استعداد أطفالون للرَّ

 وتقديم المساعدة إذا لزم األمر.

 م  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة الرابعة تعم  *ال 

  

هل يتم وضع الرضع الذين تمت ولدتهم طبيعيًّا أو عن طريق عملية  

في وضع التصال المباشر الجلد بالجلد مع  تخدير عام   من دونقيصرية 

أمهاتهم بعد الولدة مباشرة مع تشجيع األمهات على مواصلة هذا التصال  

 لمدة ساعة أو أكثر؟ 

4.1 

  

في   مع تخدير عامهل يتم وضع الرضع الذين خضعوا للولدة القيصرية  

اتصال مباشر للجلد بالجلد مع أمهاتهم بمجرد أن تكون األمهات قادرات  

 على التجاوب ومتنبهات، مع اتباع نفس اإلجراءات؟

4.2 

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

ضاعِة الطبيعية وتقديم العون إذا لزم األمر؟ استعداد أطفال  هن للرَّ
4.3 

  

هل يتم تشجيع أمهات األطفال المحتجزين بالمحضن على حمل أطفالهن  

في وضع التصال المباشر للجلد بالجلد، ما لم يكن هناك سبب مقبول لعدم 

 القيام بذلك؟

4.4 
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 المعايير العالمية للخطوة الرابعة 

األمهات الالئي تم اختيارهن عشوائيًّا ضمن الولدات الطبيعية أو العمليات القيصرية بدون  من بين   

 تخدير عام في أجنحة الولدة: 

٪ أن أطفالهن قد وضعوا في اتصال مباشر بالجلد للجلد معهن على الفور أو    80تؤكد ما ل يقل عن   •

دون فصل لمدة ساعة أو أكثر، إل    في غضون خمس دقائق من الولدة، وأن هذا التصال استمر من

 إذا كانت هناك أسباب مبررة طبيًّا. 

ملحوظة: من األفضل أن يبقى األطفال متصلين بتالمس الجلد للجلد )جسم الطفل بالكامل على صدر األم( ألكثر من ساعة،  )

 ضاعِة الطبيعية(.  دقيقة حتى يكونوا مستعدين للرَّ  60إذا كان ذلك ممكنًا، حيث قد يستغرقون وقتًا أطول من 

يقل عن   • ما ل  ضاعِة    80تؤكد  للرَّ أطفالهن  استعداد  التشجيع على مراقبة عالمات  تلقين  قد  أنهن   ٪

الطبيعية خالل هذه الفترة األولى من التصال المباشر بالجلد )بين األم والطفل( وتم تقديم العون لهن  

 عند اللزوم. 

ضاعة، وإنما يجب دعمه للقيام بذلك عندما يكون مستعدًّا. إذا رغبت األم، )ملحوظة: ينبغي عدم إجبار الطفل على ال  رَّ

ضاعِة(.   فيمكن للعاملين مساعدتها في وضع طفلها حتى يتمكن من الزحف إلى ثديها والتعلق بالثدي عندما يكون مستعدًّا للرَّ

، يجب أن يبلغ  تخدير عام  معإذا كان أي من األمهات المختارات عشوائيًّا قد خضعن للولدة القيصرية   

٪ على األقل بأن أطفالهن وضعوا على اتصال مباشر بالجلد معهن بمجرد أن تكون األمهات قادرات على 50

 التجاوب ومتنبهات، مع اتباع نفس اإلجراءات.

٪ من األمهات الالئي تم اختيارهن عشوائيًّا ولهن أطفال محتجزون بالمحضن 80كما تفيد ما ل يقل عن   

هن قد حظين بفرصة لحتضان أطفالهن في وضع التصال المباشر بتالمس الجلد للجلد، أو إذا لم يكن األمر  بأن

 كذلك، فيمكن للعاملين تقديم أسباب مقبولة لعدم القيام بذلك.

٪ على األقل  75، إلى أنه في  4تشير مالحظات الولدات الطبيعية، إذا لزم التأكد من اللتزام بالخطوة   

الت يتم إبقاء األطفال مع أمهاتهم ويتم حملهم في وضع التصال المباشر بتالمس الجلد للجلد في غضون  من الح

دقيقة على األقل من دون انفصال، وأنه قد تم تعريف األمهات بعالمات استعداد    60خمس دقائق من الولدة لمدة  

ضاعِة الطبيعية وتقديم المساعدة، أو أن هناك أسبا  بًا مقبولة لعدم القيام بهذه اإلجراءات. أطفالهن للرَّ
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الخامسة: وكيفية    الخطوة  لألموات  الطبيعية  ضاعة  الرَّ كيفية  توضي  

 حليب األم في حالة وجوب االنفصال عن أطفالون.   نتاجالحفاظ على ا

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة الخامسة  نعم ال * 

إضافية في غضون ست ساعات من الوالدة لجميع هل يقدم العاملون الصحيون مساعدة   

 األموات المرضعات من أجل إرضاع أطفالون رضاعة طبيعية ؟

5.1 

هل يستطيع العاملون الصحيون ذكر المعلومات وتوضي  الموارات التي يقدمونوا لكل    

 بنجاح؟من األموات المرضعات وأولئك الالتي ال يرضعن؛ لمساعدتون في تغذية أطفالون  

5.2 

هل يتوفر بدوام كامل عاملون صحيون أو مستشارون حاصلون على تدريب متخصص    

ضاعة الطبيعية وتغذية الرضع لتقديم المشورة لألموات أثناء إقامتون في  في إدارة الرَّ

 المستشفى وعند التحضر للخروج؟ 

5.3 

خيارات     بشأن  المشورة  الصحيون  العاملون  يقدم  بالثدي  هل  والعناية  األخرى  التغذية 

 ألموات الرضع المحتجزين بالمحضن الالتي قررن عدم اإلرضاع؟

5.4 

 5.5 هل تستطيع األموات المرضعات عرض األوضاع الصحيحة والتعلق السليم على الثدي ؟  

هل يتم بيان كيفية اعتصار الحليب باليد لألموات المرضعات، أو إعطاؤهن معلومات عن   

قة االعتصار، وهل يتم إرشادهن لألماكن التي يمكن الحصول فيوا على المساعدة،  طري

 إذا دعت الحاجة؟

5.6 

هل تمن  األموات الالئي لم يرضعن طبيعياً قط أو الالتي واجون في السابق مشكالت في    

ضاعة الطبيعية، عناية خاصة ودعم من العاملين بالمنشأة الصحية، سواء في فترة  الرَّ

 رعاية الحمل أو ما بعدها؟

5.7 

األموات الالئي قررن عدم إرضاع أطفالون هل يتم توضي  وبيان كيفية تحضير الرضعات    

الرضعات  إعداد  منون  ُطلب  وهل  أم،  لكل  فردي  بشكل  ألطفالون،  وإعطائوا  الصناعية 

 الصناعية بأنفسون، بعد الشرح العملي؟ 

5.8 

ضاعِة هل يتم تقديم المساعدة     ألموات األطفال المحتجزين بالمحضن والالتي يخططن للرَّ

ضاعة والحفاظ عليوا عن طريق   الطبيعية، وذلك خالل ست ساعات من الوالدة، للبدء بالرَّ

 االعتصار المتكرر للحليب، وهل يتم إرشادهن لعدد مرات التعصير يوميًّا؟

5.9 
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 المعايير العالمية للخطوة الخامسة 

ناتاا اتتوتب بطن اتتااا الالةي لم يوضعن ئو سبق وواجان حعوباا ت    ي ين تنيو وب

ضالب الةبيعيب يحظين بااتتام واص ونلم ذي ذتواا تتابعب الحتخ والوالنم وتا بعناا  .الوَّ

بتالحظب العاتىين الححيين وام يوضحون لهتااا  ي يب إلنان بناةخ حىيب اتم وتغذيب   

، وئته  75آتتب تط ن ئته ذي    اتة اخ بةويقب ٪ تن الحاالا، ي ون العوا التوضيحي نقيقلا و اتالل

 يةىب تن اتتااا "إلانم العوا التوضيحي" لىتط ن.  

 :من بين مقدمي الخدمة السريرية الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي 

ضالبب الةبيعيب  ٪ لى  اتقخ بطتام يعىتون اتتااا  ي يب الوض  والتعىق    80ئذان   • السىيم لىوَّ

وئتام قانوون لى  لوا الةويقب الححيحب ل ىياتا، ذإن لم ي ن، ذإتام يعوذون إل  تن  

 .يحيىون اتتااا ذي ئثتاء تتاوباتام تن ئجخ التحيحب ذي اذا الىطن 

٪ لى  اتقخ بطتام يعىتون اتتااا  ي يب االلتحاو الينوي لىثني ويت تام وحف    80ئذان   •

ةويقب تقبولب لاذا، ذإن لم ي ن، ذإتام يعوذون إل  تن يحيىون اتتااا ذي ئثتاء  ئو لوا  

 .تتاوباتام تن ئجخ التحيحب ذي اذا الىطن

لى  اتقخ يستةيعون وحف  ي يب تسالنم اتتااا ريو التوضعاا لى  تحضيو   ٪ 80 •

يحيىون اتتااا ذي ئثتاء  وجباا ئة الان بةويقب آتتب، ذإن لم ي ن، ذإتام يعوذون إل  تن  

 .تتاوباتام تن ئجخ التحيحب ذي اذا الىطن

 من بين األموات الالئي تم اختيارهن بشكل عشوائي )بما في ذلك الوالدة القيصرية(: 

بطن ئحن ئذوان ةاقم العتخ قنم    يوضعن وضالب ةبيعيب٪ لى  اتقخ تن الالتي    80ئذان   •

ضالب الةبيع  يب والخ سا سالاا تن الوالنم. التطين تن التسالنم ذي الوَّ

اتقخ   • الالتي    80لى   العتخ    يوضعن وضالب ةبيعيب٪ تن  ئذوان ةاقم  ئحن  بطن  ئذنن 

ضالبب الةبيعيب.   لوا لىيان التسالنم ذي الوض  والتعىق السىيم لىوَّ

قانواا لى  لوا ئو وحف    يوضعن وضالب ةبيعيب٪ تن الالتي    80تا ال يقخ لن   •

ضالبب الةبيعيب. اتوضاع الححيحب تة    الان لىوَّ

قانواا لى  وحف العالتاا التي    يوضعن وضالب ةبيعيب٪ تن الالتي    80لى  اتقخ   •

 تىيو إل  ئن ئة الان يتعىقون بالثني بى خ ححيح ويوضعون جينلا.  
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بأنه قد تم شععرح وتوضععيف كيفية    يرضعععن رضععاعة طبيعية٪ على األقل من الالتي   80أفاد   •

اعتصععععار حليبهن باليد أو أنهن أُْعِطين معلومات مكتوبة وتم إخبارهن أين يمكن الحصععععول  

 على المساعدة إذا لزم األمر.

يفدن بأنهن تلقين مسععاعدة    قررن عدم إرضععاع أطفالهن٪ من األمهات الالئي   80على األقل  •

الهن، ويمكنهن وصععف التوجيهات التي في تحضععير رضعععة الحليب الصععناعي وتغذية أطف

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

 من بين أموات األطفال المحتجزين بالمحضن الالئي تم اختيارهن عشوائيًّا: 

قد  بذلك بأنهن  يرضعععععن رضععععاعة طبيعية أو يعتزمن القيام  ٪ على األقل من الالتي   80أفاد   •

تلقين مسععاعدة لبدء إدرار الحليب والحفاظ على اسععتمراريته خالل سععت سععاعات من ولدة  

 أطفالهن. 

يبلغن أنه قد تم   يرضعععن رضععاعة طبيعية أو يعتزمن القيام بذلك٪ من الالتي   80على األقل  •

 تعليمهن كيفية اعتصار الحليب باليد. 

أن يصفن   عيًّا أو يعتزمن القيام بذلكيرضعن طبي٪ على األقل من أولئك الالتي   80يمكن لععععع  •

 أويعرضن كيفية اعتصار حليبهن باليد.

يبلغن أنه قد تم   يرضعععن رضععاعة طبيعية أو يعتزمن القيام بذلك٪ من الالتي   80على األقل  •

سعاعة للحفاظ   24إعالمهن بضعرورة اإلرضعاع أو اعتصعار الحليب سعت مرات أو أكثر كل 

 على إمداد الحليب.
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ال يُْعَطى األطفاُل حديثي الوالدِة أَيَّ طعاٍم أو شراب غيَر حليب  لسادسة:  الخطوة ا

 . األم، ما لم يكن هناك سبب طبي معتمد

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة السادسة  نعم ال *

العمر الجنيني الذين  ٪ من المواليد كاملي75هل تشير بيانات المستشفى إلى أن ما ال يقل عن   

المستشفى في العام الماضي قد تم إرضاعهم َرضاعة طبيعية حصرية )أو تم إطعمهم  خرجوا من  

حصريًّا من حليب الثدي المعتصر( منذ الوالدة وحتى الخروج، فإن لم يكن فهناك أسباب طبية 

 مقبولة؟

6.1 

تكن  هل يرضع األطفال َرضاعة طبيعية، وال يتلقون أي طعام أو شراب غير حليب األم، ما لم    

 تماًما؟ )مستنير(  هناك أسباب طبية مقبولة أو مبنية على قرار واعي

6.2 

هل تحرص المنشأة الصحية على عدم عرض أو توزيع أي مواد توصي بالتغذية ببدائل حليب    

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

6.3 

إرضاع أطفالهن أن العاملين ناقشوا معهن خيارات التغذية  هل تذكر األمهات الالئي قررن عدم    

 المختلفة، وساعدوهن على تحديد ما هو مناسب لظروفهن؟ 

6.4 

هل لدى المنشأة المساحة الكافية والُمعَدَّات والمستلزمات الضرورية لتقديم عرض عملي حول    

 كيفية تحضير رضعات الحليب الصناعي بعيًدا عن األمهات المرضعات؟

6.5 

ضَّع تتماشى مع معايير     ضاعة الطبيعية وتغذية الرُّ  هل جميع البروتوكوالت السريرية عن الرَّ

 طفل والمبادئ التوجيهية المبنية على األدلة؟لل  الصديقمبادرة المستشفى 

6.6 
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 المعايير العالمية للخطوة السادسة 

تن اتة اخ التولونين ذي العام ٪  75تىتتتيو بياتاا التستتتتىتتت   إل  ئن تا ال يقخ لن   

ضتتتالب الةبيعيب ئو التغذيب ححتتتويًّا تن حىيب اتم   التاضتتتي قن تم تغذيتام ححتتتويًّا لى  الوَّ

 التعتحو، تتذ الوالنم وحت  الوووأ، إن لم ي ن اتاك ئسباب ةبيب توثقب.

ضتالب الةبيعيب وتغذيب   ضتَّ  التي تىتيو تواجعب جتي  البووتو والا الستويويب التتعىقب بالوَّ الوُّ

ناتاا اتتوتب إل  ئتاا تت ق ت  تعاييو   التبتيب لى  اتنلب.التستى   حنيقب الة خ تستونتاا وب

ال يتم توطي  التوان التثقي يب التي توحتتتتي بالتغذيب ببناةخ حىيب اتم ئو بجنولب الوضتتتتعاا ئو 

جواء لوا لتىي  ريواا تن التتاوستتاا ريو التتاستتبب لهتااا. ويوجن بالتستتتىتت   ت ان إل

 حوخ  ي يب تحضيو وضعاا الىبن الحتالي بعينلا لن اتتااا التوضعاا.

تىتيو التالحظاا ذي ئجتحب تا بعن الوالنم وئي تتاةق تالحظب لهة اخ اتحتحاء إل  ئته تا ال 

٪ تن اتة اخ يتىقون حىيب الثني ذقة ئو ئن اتاك ئسباب ةبيب تقبولب ذي حالب تىقي  80يقخ لن  

 و.ىيء آو

٪ لى  اتقخ تن اتتااا الالةي تم اوتياوان بىت خ لىتواةي ئن ئة الان قن تىقوا حىيب 80ئذان 

ا، ئو إذا تىقوا ئي ىتتيء آوو، ذ ان ذلك تستتباب ةبيب تقبولب ىتتوحاا   اتم ذقة ئو حىيبلا تعتحتتول

 لان تقنتو الونتب.

ن قوون لتنم إوضتتتتتاع  ٪ لى  اتقتخ تن اتتاتاا الالةي تم اوتيتاوان لىتتتتتواةيتًّا تت80ئذتانا  

ئة الان بطن ئحنال تن ال ويق الحتتتحي قن تاقش تعان وياواا التغذيب التوتى ب وستتتالنان لى   

 تحنين تا او تتاسب لان. 

٪ تن ئتااا اتة اخ التحتجطين بالتحضن الالةي تم اوتياوان لىواةيًّا تتن   80تا ال يقخ لن  

تىتتووم تن العاتىين الحتتحيين بالتتىتتطم لن  قوون لنم إوضتتاع ئة الان، ئذنن بطتان قن تىقوا ال

 تواةو وذواةن وياواا التغذيب التوتى ب. 
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المساكنة أى السماح لألمهات والرضع بالبقاء معًا    الخطوة السابعة:   

   ساعة في اليوم.   24ليالً ونهاراً على مدار  

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة السابعة  نعم ال *

وطفلوا في المساكنة فور الوالدة )خالل ساعة(؟ وهل تبقى األم والطفل  هل تبدأ األم    

 ساعة طوال فترة بقائوما في المستشفى؟ 24معًا على مدار 

7.1 

تستلزم  ه     أخرى  إجراءات  أي  أو  قيصرية  لعمليات  خضعن  الالتي  األموات  تبدأ  ل 

يصبحن   أن  بمجرد  أطفالون  مع  المساكنة  الكلي  االستجابة التخدير  على  قادرات 

 الحتياجات أطفالون؟

7.2 

ساعة في    24هل تبقى األموات والرّضع معًا )في الغرف أو في الفراش( على مدار     

 اليوم، ما لم يكن الفصل مبرًرا تماًما؟

 7.3 

 

 المعايير العالمية للخطوة السابعة  

ئتا ن    وئي  الوالنم  بعن  تا  ئجتحب  ذي  التالحظاا  اتححاء،  تؤ ن  اتة اخ  لتالحظب  توححب 

ضَّ ب يس تون تعلا بذي ت س الغوذبق؛  80والتتاقىاا ت  اتتااا والعاتىين، ئن   ٪ لى  اتقخ تن اتتااا والوُّ

 وإن لم ي ن ذاتاك ئسباب تبووم لالت حاخ. 

س الغوذب  ٪ لى  اتقخ تن اتتااا الالةي تم اوتياوان بى خ لىواةي ئن ئة الان  اتوا ذي ت  80ئذان   

 تعان تن نون ات حاخ، وإن لم ي ن ذاتاك ئسباب تبووم. 
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ضاعة الطبيعية عند الطلب. : الخطوة الثامنة  تشجيع الرَّ

 : 2018التعديل الجديد طبقًا للمراجعة التي تمت للخطوات العشر في 

 دعم األموات للتعرف على عالمات الجوع عند الطفل واالستجابة إليوا. 

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة الثامنة  تعم  ال*

  
 8.1 هل يتم تعريف األموات المرضعات باإلشارات التي تدل على أن أطفالون جائعون؟ 

  
هل يتم تشجيع األموات المرضعات على تغذية أطفالون كلما رغب الطفل وللمدة التي  

 يريدها؟ 

8.2 

  
إذا   تُْنَصُ  األموات المرضعات بأنم  إيقاظ  هل  أثداؤهن ممتلئة، فيجب عليون  أصبحت 

 الطفل وإرضاعم؟

 8.3 

   

  

 المعايير العالمية للخطوة الثامنة  

عاَن َوضالب ةبيعيب  تن بين اتتااا الالةي   ضب  وتم اوتياوان لىواةيًّا :   يُوا

   اثتين لى   جوع وىب  ئة الان ويت تان وحف  بإىاواا  ٪ لى  اتقخ بطته قن تم تعوي ان  80ئذان

 . اذه اإلىاواا  اتقخ تن 

    لى  اتقخ بطته قن تم إوىانان إل  إوضاع ئة الان  ىتا ورب اتة اخ بذلك ولىتنم التي  80ئذان ٪

 يوينوتاا ئو تا ىابه ذلك ببنون جنولب ئو تحنين لنن تواا ئو تنم الوضعبق. 
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اللهايات  عدم إعطاء الحلمات االصطناعية أو    الخطوة التاسعة: 

 )السكاتات( لألطفال الذين يرضعون طبيعيًّا. 

 : 2018التعديل الجديد طبقًا للمراجعة التي تمت للخطوات العشر في 

 إعالم األم بمخاطر الحلمات الصناعية واللوايات لألطفال الذين يرضعون طبيعيًّا.  

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة  التاسعة  نعم ال *

األطفال الذين يرضعون طبيعيًّا من دون استخدام أية زجاجات إرضاع هل يتم رعاية    

 أو حلمات؟

9.1 

هل تم إعطاء األموات معلومات من قبل العاملين حول المخاطر المرتبطة بتغذية الحليب    

 أو السوائل األخرى عن طريق الزجاجات والحلمات؟

9.2 

 9.3 طبيعيًّا من دون استخدام اللوايات؟ هل تتم رعاية األطفال الذين يرضعون   

 

 المعايير العالمية للخطوة التاسعة 

٪ لى  اتقخ تن اتة اخ  80تىيو التالحظاا ذي ئجتحب تا بعن الوالنم ووحناا حنيثي الوالنم إل  ئن   

يستونتون ال   يوضعون َوضالب ةبيعيب الذين   ئتااتام      إلالم  تم  ذقن  ي ن،  لم  ذإن  الحىتاا،  ئو  الطجاجاا 

 بتواةواستوناتاا. 

 الالتي تم اوتياوان لىواةيًّا:  اتتااا التوضعاا تن بين 

يقخ لن   • لم يتم إوضاع ئة الان باستونام طجاجاا بحىتاا  80ئذان تا ال  ئته لى  حن لىتان،   ٪

 احةتاليب. 

٪ لى  اتقخ، ئته لى  حن لىتان، لم يتم إلةاء ئة الان الىااياا بإال لسبب ةبي تؤقا  80ئذان   •

 وتوثقق. 

يقخ لن   • ئته  80يقو تا ال  قن تم إلالتان بتواةو الحىتاا الحتاليب لى  ححب  % تن اتتااا 

الة خ وباتوص إذا  ان يوض  َوضالب ةبيعيب، وئته تم تعىيتان ةوق التغذيب البنيىب ببال وب ئو  

ضالب لى  الثني.   التىعقبق إذا  ان الة خ يتغذى لى  حىيب تعتحو لحين تت ته تن الوَّ
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ضاعِة الطبيعية  تشجيع إنشاء مجموعات دعم    الخطوة العاشرة:  للرَّ

 وإحالة األموات إليوا عند الخروج من المستشفى أو العيادة. 

 : 2018التعديل الجديد طبقًا للمراجعة التي تمت للخطوات العشر في 

 إحالة األموات إلى أماكن يضمن فيوا متابعتون بصفة منتظمة. 

  أسئلة التقييم الذاتي للخطوة العاشرة 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 المبكرة    

ضاعة الطبيعية، والزيارات المنزلية، والخدمة   الهاتفية؟   بعد الوالدة أو عيادة متابعة الرَّ

   

10.2 

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

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

10.3 

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

الدعم الخاص بالمنشأة، أو إلى مجموعات دعم األمهات، أو الستشاريين الرضاعة، أو  

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

 األم والطفل، في حال توفر هذه الِخْدمات؟ 

10.4 

اعة قبل خروجهن  هل تتوفر مطبوعات توضح لألمهات المعلومات المناسبة عن الرض   

 من المستشفى وأماكن الحصول على الدعم؟

10.5 

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

ضاعة الطبيعية في المجتمع بعد فترة وجيزة من الخروج )ويفضل   متخصص في دعم الرَّ

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

 تقييم أدائهن في تغذية أطفالهن وتقديم الدعم إذا دعت الحاجة؟

10.6 

ضاعة الطبيعية )تغذية الطفل( مع ِخْدمات    هل توفر المنشأة إسداء المشورة بشأن الرَّ

 المدربين؟األمومة الخاصة بها، من قبل متخصصين في الرضاعة أو مجموعة دعم األم  

 10.7 
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 المعايير العالمية للخطوة العاشرة  

  

 يفيد رئيس )مدير( ِخْدمات األمومة باآلتي: 

لى    • التسالنم  إل   الحاجب  لتن  النلم  لى   الححوخ  ئتا ن  حوخ  تعىوتاا  اتتااا  إلةاء  يتم 

ا   ذ و تحنو واحن  اإلوضاع وتغذيب ئة الان بعن العونم إل  التتطخ، ويت ن لىتسةوخ بالتنيوق ئيضل

 لىتعىوتاا لى  اتقخ. 

ناتاا التجتتعيب التي توذو النلم لهتااا    إتىاء تجتولاا نلم لهمتىج  التتىطم   • وريواا تن الوب

ضَّ ق  ضالب الةبيعيب بتغذيب الوُّ ، ويت ن وحف ةويقب واحنم  ئو التتسيق ت  اذه التجتولاا ذي الوَّ

 لى  اتقخ لىقيام بذلك.

العاتىون   • الححييىج   التجاخ  تن    ذي  قحيوم  ذتوم  بعن  لىتتابعب  الحضوو  وئة الان لى   اتتااا 

المنشأة  ئووى ذي اتسبوع الثاتيق ذي  ئيام تن الوالنم وتوم    4-2الوالنم بوي ضخ ئن ي ون ذلك بعن  

ضالب   الصحية ضالب الةبيعيب تتن يت ته تقييم الوَّ ئو ذي التجتت  تن قبخ ىوص تتوحص ذي الوَّ

يب ئو التغذيب وتقنيم النلم التةىوب، ويت ن وحف تظام اإلحالب التتاسب والتوقيا التتاسب  الةبيع

 لىطياواا. 

ذلك   بإذا  ان  الوووأ  قبخ  اتتااا  توان تةبولب لى   توطي   يتم  ئته  إل   الوثاةق  تىيو تواجعب 

الع  بعن  ضَّ   الوُّ ئة الان  تغذيب  ذي  التسالنم  تقنم  التي  اتتا ن  حوخ  وتتضتن  باإلت انق  التتطخ،  إل   ونم 

 تعىوتاا لن توع واحن لى  اتقخ تن التسالنم التتاحب. 

٪ لى  اتقخ بطتان تىقين تعىوتاا حوخ  ي يب  80تن بين اتتااا الالةي تم اوتياوان لىواةيًّا، ئذان   

و ريواا  الححوخ لى  التسالنم تن التتىطم، ئو  ي يب االتحاخ بتجتولاا النلم ئو التستىاوين اتقوان ئ

ناتاا الححب التجتتعيب، إذا  اتا لنيان است ساواا حوخ تغذيب ئة الان بعن العونم إل  التتطخ، ويت ن   تن وب

 وحف توع واحن لى  اتقخ تن التسالنم التتاحب. 
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 تطبيق المدونة الدولية لتنظيم تسويق بدائل حليب األم  

 ( 2018لعشر المنقحة في )أدرج هذا المعيار ضمن الخطوة األولى في الخطوات ا

اإلمدادات المجانية أو المنخفضة التكلفة من بدائل حليب المنشأة الصحية  هل ترفض   نعم ال *

 األم، أو تشتريوا بسعر الجملة أو أعلى؟

 .1الكود 

هل تنعدم جميع أساليب التروي  لبدائل حليب األم والزجاجات والحلمات واللوايات    

عرض   عدم  مع  المنشأة،  أو في  الحوامل  على  توزيعوا  أو  صلة  ذات  مواد  أي 

 األموات؟ 

 .2الكود 

والزجاجات     األم  حليب  لبدائل  والموزعون  المصنعة  الشركات  موظفو  يمنع  هل 

 والحلمات واللوايات من االتصال بأي شكل بالحوامل واألموات؟ 

 .3الكود 

غير     والمنشورات  المجانية،  الودايا  المستشفى  يرفض  والمواد  هل  العلمية 

َواْلُمعَدَّات، والماَل، ودعم التعليم في أثناء الخدمة، واألنشطة المقدمة من الشركات 

 المصنعة والموزعين للمنتجات الواقعة ضمن نطاق المدونة؟

 .4الكود 

هل يحتفظ المستشفى بعلب حليب األطفال وزجاجات الحليب الجاهز التحضير بعيداً    

 م تكن قيد االستخدام؟عن األنظار في حال ل

 .5الكود 

هل تمتنع المستشفى عن إعطاء الحوامل واألموات وأسرهن أي مواد تسويقية أو   

عينات أو علب هدايا تتضمن بدائل حليب األم أو زجاجات إرضاع أو حلمات أو 

 ُمعَدَّات أخرى أو كوبونات؟

 .6الكود 

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

 ترويجية من شركات الحليب الصناعي لألموات؟ 

 .7الكود 
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 المعايير العالمية للمدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم

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

 ِخْدمات المرفق )المستشفى( أو رعاية األمومة باآلتي: يفيد رئيس )مدير(  

ليس تي توظف تن توظ ي الىو اا التحتعب والتوطلين لبناةخ حىيب اتم والطجاجاا والحىتاا   •

 والىااياا ئي اتحاخ تباىو ئو ريو تباىو ت  الحواتخ ئو اتتااا. 

التستى   انايا تجاتيب، ئو تتىوواا ريو لىتيب، ئو   • يتىق   ُتعَنَّاا ئو ئتواخ، ئو نلم  ال  ئو  توان 

لىتعىيم ذي ئثتاء الونتب، ئو ئتىةب، تن التحتعين ئو التوطلين لبناةخ حىيب اتم ئو الطجاجاا ئو  

 الحىتاا ئو الىااياا. 

ال تعة  التتىطم لىحواتخ ئو اتتااا ئو لاةالتان توان تسويقيب ئو ليتاا ئو لىب انايا تن التي   •

ب اتم، ئو طجاجاا اإلوضاع ئو الحىتاا ئو الىااياا، ئو ُتعَنَّاا ئووى لتغذيب  تحتوي لى  بناةخ حىي

ضَّ  ئو  وبوتاا.   الوُّ

بتطبيق   تلتزم  أنوا  إلى  ضَّع(  الرُّ )تغذية  الطبيعية  ضاعة  الرَّ سياسة  تشير  والمالحظة:  بالمراجعة 

 المدونة وقرارات جمعية الصحة العالمية الالحقة عن طريق حظر اآلتي: 

ئي تىحقاا ئو توان توص الىو اا التحتعب ئو التوطلين لبناةخ حىيب اتم ئو الطجاجاا  لوا   •

 ئو الحىتاا ئو الىااياا ئو ئي توان ئووى تنلو الستونام اذه التتتجاا. 

ئو   • والحواتخ  التوطلين  ئو  التحتعب  الىو اا  بين توظ ي اذه  تباىو  ئو ريو  تباىو  اتحاخ  ئي 

 اتتااا ذي التتىطم.  

يتاا ئو لىب انايا تحتوي لى  بناةخ حىيب اتم ئو الطجاجاا ئو الحىتاا ئو توان تسويقيب  توطي  ل •

 لاذه التتتجاا لى  الحواتخ ئو اتتااا ئو ئذوان ئسوان. 

قَبُوخ التستى   لىانايا التجاتيب ببتا ذي ذلك الةعامق، وال تيباا، والتوان ئو الُتعَنَّاا، والتاخ ئو النلم   •

 ء الونتب ئو اتتىةب تن الىو اا التحتعب ئو التوطلين. لىتعىيم ذي ئثتا

 لووا لاتب بلجتي  اتتاااق لةويقب إلنان حىيب اتة اخ بتي ىوص ال يحتاأ إليااق.  •

 قَبُوخ بناةخ حىيب اتم تجاتلا ئو بت ى ب تتو ضب.  •

التو يببالمراجعة  ذلك  بتا ذي  اتم،  بناةخ حىيب  ئن  إل   السجالا واإليحاالا  الواحب  : تىيو  اا 

 بسعو الجتىب ئو ئلى . المنشأة الصحية لهلبان وريواا تن لواطم التغذيب الحتاليب يتم ىواؤاا بواسةب 
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ناتاا الوالنم وريواا تن التجاالا التي يعتخ ذياا تتوححو    بالمالحظة: تىيو ونتاا ولايب الحتخ ووب

التغذيب إل  ئته ال يتم لوا ئو توطي  ئي توان تووأ لبناةخ حىيب اتم ئو الطجاجاا ئو الحىتاا ئو الىااياا  

َوذاقلا لىقواتين    ٬لعاتىينئو ريواا تن التتتجاا التحت ب ضتن تةاق التنوتب لى  اتتااا ئو الحواتخ ئو ا

 التحىيب. 

التحضيو بعينلا لن    بالمالحظة:  الجااط  الحىيب  التستى   لبواا حىيب اتة اخ وطجاجاا  تح ظ 

 ئتظاو اتتااا إال ذي حالب االستونام. 

٪ لى  اتقخ تن تقنتي الونتب بالسويويبق الذين تم اوتياوام بى خ لىواةي يت تام ئن يذ ووا  80 

 وم لنم إلةاء ليتاا تجاتيب تن ىو اا الحىيب الحتالي لهتااا. سببين لضوو
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 الرعاية الصديقة لألم عند المخاض والوالدة  

اذه التعاييويجب ئال ت ون تةىوبب إال بعن قيام التتىآا الححيب  بتنويب العاتىين لى  السياساا   

، لىتتاقىبق "ولى   5"نليخ التقي بتين"، الح حب    5.1باتظو القسم  والتتاوساا التتعىقب بالولايب الحنيقب لهم  

الورم تن ئته تعياو ريو إجباوي؛ ذقن ئظاوا البحوث ئن العتف ضن التوئم له تطثيو إححاةي تؤثو لى   

 َوذَيَااب اتة اخ حنيثي 

ضالب الةبيعيب؛ وبذلك تحبح الت  عاتىب التي تتىقااا اتم لتن  الوالنم ويؤثو سىبلا لى  البنايب واالستتواو بالوَّ

ضالب الةبيعيب؛ ولذلك توحي بطن تتبت  التتىآا الححيب اذا التعياو   الوالنم تن نوالي االاتتام إلتجاو الوَّ

ضالب الةبيعيب".    تعياو ئساسي ضتن التتاوساا السويويب لىح اظ لى  حيام الة خ والوَّ

وإجواء تعم  ال* تتاوساا  التستى    سياساا  تتةىب  واحب  اخ  لهم  حنيقب  اا 

 بالتواا والوالنم، بتا ذي ذلك:

 1و.ئم.

لتقنيم    -   الوالنم  ئثتاء  اوتياوان  ُتواذق تن  السيناا لى  احةحاب  تىجي  

التواا   ئثتاء  ذي  وتتواحخ  ثابا  بى خ  العاة ي  ئو[  ]و   العتىي  النلم 

 والوالنم، إذا وربن ذي ذلك. 

 

تىووباا   -   بتتاوخ  لىسيناا  إذا  الستاو  التواا،  ئثتاء  ذي  و ي ب  وئةعتب 

 وربن ذي ذلك. 

 

تىجي  السيناا لى  استونام الةوق ريو النواةيب لتو يف اتلم، تا لم يتعين   -  

احتوام   ت   التضال اا،  بسبب  التونوم  ئو  التس تب  اتنويب  استونام 

 الت ضيالا الىوحيب لىتوئم. 

 

ئثتاء التواا، إذا وربن ذي ذلك،  تىجي  السيناا لى  التىي والحو ب ذي   -  

يتعين ذلك بحووم   لم  ئثتاء الوالنم، تا  التي تتاسبان ذي  واتواذ اتوضاع 

 تحننم بسبب تضال اا، ت  إيضاو السبب لهم. 
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تجتب اإلجواءاا التنوىيب تثخ تتطيق اترىيب، وىق العجان، وتسوي  ئو   -  

باستونام اآلالا،   والتولين  التواا،  لم  تحويا  تا  القيحويب،  والعتىياا 

 يتعين ذلك بحووم تحننم بسبب تضال اا، ت  إيضاو السبب لهم. 

 

. اخ تَىَق  تقنتي الونتب التوجيه ئو التنويب لى  سياساا وإجواءاا التواا    

 والوالنم الحنيقب لهم تثخ تىك التوحوذب ئلاله؟ 

 2و.ئم.

ولايب الحتخ بإذا  اتا التتىطم توذوااق  اخ يتم إوةاو السيناا ئثتاء تتابعب    

التواا والوالنم   ئثتاء  ئته يستح لان باحةحاب تتىآا تن اوتياوان ذي 

 لتقنيم النلم العتىي ]و  ئو[ العاة ي بى خ تستتو، إذا وربن ذي ذلك؟ 

 3و.ئم.

اخ يوحب تقنتي الونتب بالتتىطم الححيب بوجون ُتواذق تن اتاخ ت  اتتااا    

 التواا ليىجعوان ويساتنوان ذيتا يونن؟ ذي ئثتاء 

 4و.ئم.

تقنيم التىووم لىسيناا    يتم  التتىطم    ئثتاء تتابعب ولايب الحتخ  اخ  بإذا  اتا 

توذوااق حوخ استونام الةوق الغيو نواةيب لتو يف اتلم ئثتاء التواا، اخ  

 يتم تعوي ان باتذضخ لان ولىوض ؟ 

 5و.ئم.

السيناا ئثتاء الحتخ بإذا  اتا التتىطم توذوااق ئته تن اتذضخ  اخ يتم إوباو    

تقىيىاا، تا لم يتعين ذلك بحووم تحننم   لهتااا والتوالين تجتب اتنويب ئو 

 بسبب التضال اا؟ 

 6و.ئم.

اخ يتم إوباو السيناا ئثتاء الحتخ بإذا  اتا التتىطم توذوااق ئته تن اتذضخ    

ئثتاء التواا واتواذ اتوضاع التي تتاسبان ئثتاء    ئته بات اتان التىي والتتقخ 

 الوالنم تا لم ي ن تقيين الحو ب تةىوبلا بسبب التضال اا؟

 7و.ئم.

لتىيًّا اخ يتم تىجي  السيناا لى  التىي والتتقخ ئثتاء التواا بإذا وربن ذي    

تةىوبلا    اذاق واتواذ اتوضاع التي تتاسبان ئثتاء الوالنم، تا لم ي ن تقيين الحو ب 

 بسبب التضال اا؟ 

 8و.ئم.
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السياسات  على  بوا  العاملين  بتدريب  الصحية  المنشأة  قيام  بعد  إال  مطلوبة  تكون  ال  المعايير  هذه  والممارسات    ملحوظة: 

   المتعلقة بالرعاية الصديقة لألم.
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 )اختياري( المعايير العالمية للرعاية الصديقة لألم

المستشفى إلى أن الممارسات واإلجراءات الصديقة لألم والخاصة بالمخاض  تشير مراجعة سياسات   

 والوالدة من المتطلبات وتشمل: 

تىجي  السيناا لى  احةحاب ُتواذق تن اوتياوان لتوذيو النلم العتىي والعاة ي التستتو ئثتاء   •

 التواا والوالنم، إذا وربن بذلك. 

 ئثتاء التواا، إذا وربن بذلك.  الستاو لىسيناا بتتاوخ تىووباا وئةعتب و ي ب •

تىجي  السيناا لى  استونام ةوق ريو نواةيب لتو يف اتلم تا لم يتعين استونام اتنويب التس تب ئو   •

 .التونوم بسبب التضال اا، ت  احتوام الت ضيالا الىوحيب لىتوئم

ضاع التي تتاسبان  تىجي  السيناا لى  التىي والحو ب ئثتاء التواا، إذا وربن بذلك، واوتياو اتو •

الوالنم، تا لم ي ن اتاك حاجب تحننم التواذ وض  تعين يحننه الةاقم الةبي، لتت   التواا وئثتاء  

 التضال اا، بعن إيضاو السبب لهم. 

توذيو الولايب بنون تنوالا جاتحب ئثتاء الوالنم تثخ: تتطيق اترىيب، ئو ىق العجان، ئو تسوي  ئو   •

باستونام آالا، ئو العتىياا القيحويب إال إذا  اتا تةىوبب لى  وجه    تحويا التواا، ئو التولين 

 التحنين لوجون تضال اا ت  إيضاو السبب لهم. 

 % من العاملين اإلكلينيكيين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي من اآلتي: 80يتمكن  

تسالن اتم ل    وحف تا ال يقخ لن اثتين تن التتاوساا واإلجواءاا التوح  باا التي يت ن ئن   •

ا ئثتاء التواا والوالنم.   ت ون ئ ثو واحب وتح تل

سون تا ال يقخ لن ثالثب إجواءاا لتن الوالنم يتبغي ئال تستونم بى خ ووتيتي، إال إذا لطم اتتو   •

 بسبب التضال اا. 

وحف تا ال يقخ لن اثتين تن تتاوساا التواا والوالنم واإلجواءاا التي تسالن اتم لى  البنء   •

ضالب الةبيعيب بنايب جينم.ب  الوَّ

الوحم لى    • لتحويا  لىجىن  الجىن  لتحتىه تالتسلا  لاا  وليناا لتاا لتن والنته وإلةاءه  لنم ذحخ 

 االتقباا لةون التىيتب وتجتب تطيف تا بعن الوالنم وتس ين آالم تا بعن الوالنم. 

 ئي: ٪ على األقل من بين السيدات الحوامل المختارات بشكل عشوا70أفاد  

والوالنم   • التواا  ئثتاء  اوتياوان  تن  ُتواذق  احةحاب  بإت اتيب  ئوبووان  قن  الونتب  تقنتي  ئن 

 واستةعن سون سبب واحن لى  اتقخ ل اةنم اذا اإلجواء.

ئن تقنتي الونتب ئوبووان لن ةويقب واحنم لى  اتقخ لتقىيخ آالم الوالنم والواحب ئثتاء التواا،   •

 اتذضخ لان ولىوض  ولىوضالب الةبيعيب. وتا اي التتاوساا 
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ضَّع )اختياري(  فيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرُّ

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

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

ضَّع. راجع قسم مبادرة المستشفى صديقة الطفل   .لمعرفة اإلرشادات المقترحة التخاذ هذا القرار 1.2البشرية وتغذية الرُّ

ضَّع( دعًما للنساء المصابات بالفيروس   نعم ال * ضاعة الطبيعية )تغذية الرُّ هل تتطلب سياسة الرَّ
 في اتخاذ الخيارات الواعية بشأن تغذية أطفالون؟لمساعدتون 

 1.ن.م. 

هل تُخبر النساء الحوامل بالطرق التي يمكن أن تنتقل بوا العدوى من المرأة المصابة    
ضاعة الطبيعية؟  بفيروس نقص المناعة البشرية إلى طفلوا، بما في ذلك في أثناء الرَّ

 2.ن.م. 

دراية بأهمية اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم  هل النساء الحوامل على      

 المشورة عنم؟ 
 3.ن.م. 

على   تدريبًا  الصحة  الرعاية  مقدمي  يتلقى  المناعة   هل  نقص  فيروس  انتقال  مخاطر 
ضاعة الطبيعية والوقاية منم،  أهمية اختبار وتقديم و البشرية أثناء الحمل والوالدة والرَّ

ال نقص  فيروس  المصابات  المشورة عن  للنساء  الدعم  تقديم  وكيفية  البشرية،  مناعة 
بفيروس نقص المناعة البشرية التخاذ الخيارات الواعية بشأن تغذية أطفالون وتنفيذها 

  بأمان؟

 4ن.م. 

هل يحرص مقدمي الرعاية الصحة على الحفاظ على سرية وخصوصية النساء الحوامل    
 المناعة البشرية؟ واألموات المصابات بفيروس نقص 

 5ن.م. 

هل تتوفر مواد مطبوعة خالية من المحتوى التسويقي حول خيارات التغذية المختلفة،   
من  الخروج  قبل  األموات  على  المواد  تلك  ُع  تَُوزَّ وهل  واألطفال؟  لألموات  المناسبة 

 المستشفى؟

 6.ن.م. 

ضَّع  ه   الرُّ تغذية  بشأن  المشورة  تُقَدَُّم  المناعة ل  نقص  بفيروس  المصابات  لألموات 
البشرية أو لألموات الالتي يشعرن بالقلق من تعرضون لخطر االصابة وإحالتون إلى 

 ِخْدمات الدعم المجتمعي الختبار فيروس نقص المناعة البشرية؟

 7.ن.م. 

 

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

 : يقر رئيس )مدير( ِخْدمات األمومة بأن - 

لدى المستشفى سياسة بشأن اإلجراءات التي تتعلق بتوفير أو إحالة النساء الحوامل واألمهات المصابة  •

ضَّع ، بسرية   بفيروس نقص المناعة البشرية لالختبار ولتلقي المشورة الفردية في خيارات تغذية الرُّ

 تامة. 

إحالة األمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو اللواتى يشككن في إصابتهن بالفيروس،  يتم   •

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

ضَّع.  الرُّ
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ضَّع إلى أنها تتطلب أن تتلقى األمهات الم • صابات بالفيروس المشورة،  تشير مراجعة سياسة تغذية الرُّ

ضَّع وإرشادات محددة في اختيار   بما في ذلك المعلومات حول مخاطر وفوائد مختِلِف خيارات تغذية الرُّ

 الخيارات لحالتهن، ودعمهن في اختياراتهن. 

وتغذية    البشرية  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلقة  التدريب  وسجالت  التدريبية  المناهج  مراجعة  تشير 

ضَّ  المصابات الرُّ للنساء  المئوية  النسبة  إلى  بالنظر  كاٍف،  المعني وهو  الطبي  للطاقم  مقدم  التدريب  أن  إلى  ع 

واألمهات   للحوامل  الدعم  لتقديم  الالزمين  الصحي  المجال  في  والعاملين  البشرية  المناعة  نقص  بفيروس 

ضَّع؛ فيشمل التدريب ال  :حقائق األساسية عن المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وتغذية الرُّ

الطبيعية  • ضاعة  والرَّ والولدة  والمخاض  الحمل  أثناء  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  انتقال  مخاطر 

 والوقاية منه. 

 .أهمية اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم المشورة المتعلقة بذلك •

 .توافر الخيارات المحلية للتغذية •

 .وس نقص المناعة البشريةمخاطر التغذية المختلطة لنتقال فير •

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

تتطلب  قد  )ملحوظة:  الصناعية  التغذية  أو  الخالصة  الطبيعية  ضاعة  الرَّ في  ومساعدتهن  المختلفة؛ 

ضَّع(.  إحالتهن إلى مستشاري تغذية الرُّ

ضاعة الطبيعية؛ بما  كيفية مساعدة األ • مهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية الالئي قررن الرَّ

 .في ذلك كيفية النتقال إلى التغذية باأللبان الصناعية في الوقت المناسب 

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

 شرية باللجوء إلى تغذية بديلة. نقص المناعة الب

تشير مراجعة المعلومات المقدمة في الفترة السابقة للولدة إلى أنها تشمل الموضوعات المهمة حول  

هذا الموضوع )وتشمل: طرق نقل العدوى من النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية إلى أطفالهن،  

الذين سوف يصابون التقريبية للرضع  الثدي، وأهمية    والنسبة  )والذين لن يصابوا( من خالل اإلرضاع من 

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

ضَّع وأين يمكنهن الحصول على المشورة   بفيروس نقص المناعة البشرية لتخاذ الخيارات الواعية عن تغذية الرُّ

 ة(.الالزم

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

بالفيروس قبل الخروج. وتتضمن معلومات حول   المختلفة ويتم توزيعها أو مناقشتها مع األمهات المصابات 

وكيفية إيقاف اإلرضاع من الثدي عند   كيفية التغذية باأللبان الصناعية، وكيفية اإلرضاع الحصري من الثدي،

 القتضاء، ومخاطر التغذية المختلطة. 
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 من بين العاملين االكلينيكيين المختارين بشكل عشوائي: 

٪ على األقل وصف إجراء واحد على األقل يمكن اتخاذه للحفاظ على سرية وخصوصية األمهات الحوامل  80يمكن لع   

 المناعة البشرية. واألمهات المصابات بفيروس نقص 

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

ضاعة الطبيعية خالل األشهر الستة  نقص المناعة البشرية من األم المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى رضيعها أثناء الرَّ

 األولى.

على  80  نقص  ٪  بفيروس  المصابة  لألم  المشورة  تقديم  عند  مناقشتهما  يجب  على وصف موضوعين  قادرون  األقل 

 المناعة البشرية والتي تريد أن تقرر كيفية إرضاع طفلها. 

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

 : ابعة للحمل أو في القسم الداخلي بالمستشفى لرعاية الحواملمت

 ٪ على األقل بأن أحد العاملين في المجال الصحي تحدث معهن عن فيروس نقص المناعة البشرية   70أفاد       

 والحمل.         

البشرية  ٪ على األقل بأن العاملين في المجال الصحي أخبروهن بأن المرأة المصابة بفيروس  70أفاد    المناعة  نقص 

 يمكنها نقل العدوى بفيروس العوز المناعي البشري إلى طفلها.

٪ على األقل وصف شيء واحد على األقل أخبرهن به مقدمي الخدمة عن سبب أهمية اختبار فيروس نقص  70يمكن لع   

 المناعة البشرية وتقديم المشورة لهن.

على األقل أخبرهن به العاملون في المجال الصحي بشأن ما يجب على   ٪ يمكن أن يصفن شيئًا واحدًا  70ما ل يقل عن   

 النساء اللواتي ل يعرفن حالة اإلصابة لديهن بفيروس نقص المناعة البشرية أن يراعينه عند تقرير كيفية إطعام أطفالهن. 
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 تقرير لملخص نتائ  التقييم الذاتي 

 ال نعم 

ضالب الةبيعيب ونلتاا؟    اخ تت ذ التستى   الوةواا العىو بال اتخ لحتايب الوَّ

بإذا  اتا اإلجابب "ال"ق، اذ و قاةتب اتسةىب ل خ وةوم تن الوةواا العىو التي  اتا 

 اإلجاباا ذياا "ال". 

  

ا بالتنوتب النوليب لتسويق بناةخ لبن اتم؟ بإذ     ا تاتًّ ا  اتا اخ تىتطم التستى   التطاتل

 اإلجابب "ال"ق اذ وقاةتب باتسةىب التتعىقب بالتنوتب التي  اتا اإلجاباا ذياا "ال". 

 

  

 اخ التستى   يقنم ولايب حنيقب لهم؟  

بإذا  اتا اإلجابب "ال"ق اذ و قاةتب اتسةىب التتعىقب بالولايب الحنيقب لهم التي  اتا 

 اإلجاباا ذياا "ال". 

  

اخ تقنم التستى   النلم ال اذي لهتااا التحاباا ب يووس تقص التتالب البىويب  

ضَّ  بإذا  ان تن ضتن التتةىباا ق؟    ذيتا يتعىق بتغذيب الوُّ

البىويب   التتالب  ب يووس تقص  التتعىقب  قاةتب اتسةىب  بإذا  اتا اإلجابب "ال"ق اذ و 

ضَّ  التي  اتا اإلجاباا ذياا "ال"  . وتغذيب الوُّ

  

إذا  اتا اإلجاباا لن ئي سؤاخ تن اذه اتسةىب ذي التقييم الذاتي: "ال"، ذتا التحسيتاا 

 التةىوبب؟ 

 إذا  ان لني م تحسيتاا تةىوبب، اخ تحتاجون إل  التسالنم؟ تعم ال      

 إذا  اتا اإلجابب تعم الوجاء سون الوحف: 

 

  

الححيب    تىجي و  لىتستى    الذاتي  التقييم  لتسايخ  التتوذأ  اذا  توذيو  يتم  ا ات  إذا ئتا  .  العالتيب  التعاييو  نواسب   لى التتىطم 

  تقنيم   ذيت تاا  ،التةىوبب  التعاييو  استي اء  تن  لىتط ن  الواوجي   يموالتقذويق  طياوم    قبخ  تات قنيب    طياوم  ةىب  ذي  توربو  مجااط

 . الة خ حنيقب التستى ياا بتبانوم التعتيب الوةتيب الجاب  ال  استي اةه بعن التتوذأ

 الالطتب  بالتعنيالا لىقيام ئىاو لنم  قضاء لى  التتىطم تىجي   يتم ، بيوم تحسيتاا لتخ  ال  الحاجب ال  يىيو التتوذأ  ان  إذا

ل لىوةواا العىو التتقحبق،  موإنواخ تظا  الولايب  تن  التحنثب  تتاةاال  وتةبيق  العاتىين  تنويب  وإلانم   يت ن   ثم  وتن  الوحن بةبقا

  .و الوحن التستتو ال اذي التنويب  والخ تن ئىاو اوبعب ال  ثالثب رضون  ذي الذاتي التقييم ت واو

 


