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 :الفئة المستهدفة  .١
  .األوليةاألطباء العاملون في المراآز الصحية في الرعاية الصحية 

 :المبررات .٢
 .من السكان % ٤٫٥يشكل األطفال دون السنة  •
 .من السكان % ٢٠يشكل األطفال دون الخامسة  •
 .من السكان % ٥٠ سنة ١٥من يشكل األطفال أقل  •
 . مولود حي ١٠٠٠ لكل ٣٤معدل وفيات الرضع  •
 . من السكان ١٠٠٠ لكل ٨٫١معدل الوفيات الخام  •
 % .٣٫٤الزيادة الطبيعية للسكان  •

 ). سنة  وهذا معدل عالي جدا للزيادة٢٢أي من المنتظر أن يتضاعف عدد السكان آل      (
آثر هذه األمراض والمشاآل الصحية لألطفال يمكن الوقاية منها  معدالت اإلصابة باألمراض عالية و أ •

 .أو التقليل من آثارها الضارة إذا تم اآتشافها وعالجها مبكرًا 
 :المؤشرات الثالثة التالية  بعين االعتبار الصحية الحالية دون الهدف إذا أخذنا  الرعاية •
 .توقيت الزيارة األولى •
 .عدد مرات الزيارة  •
 .ة مكان الوالد •
 تقديم خدمات جيدة ومتكاملة في رعاية إلىبتوجيه من السيد وزير الصحة  األوليةعنت الرعاية الصحية  لقد

 تطوير وتنمية معارف ومهارات وسلوك األطباء إلى ومعالجة أمراضهم، ولذلك هدفت دوما األطفال صحة
 .العاملين في المراآز الصحية 

 : ألهداف العامة ا .٣
 . وتعزيز مفهومهااألوليةعلى تحديد مبادئ الرعاية الصحية  ب قادرا أن يكون  الطبي١-٣
 . في مختلف أعمارهم لألطفال األوليةعلى تقديم الرعاية الصحية   أن يكون  الطبيب قادرا٢-٣

 أن يكون الطبيب قادرًا على تقييم الوضع الراهن لصحة الطفولة من حيث عالقته بالرعاية ٣-٣
 . تحسينه عن طريقها ةوإمكانيالصحية األولية 

على مستوى الفرد   أن يكون الطبيب قادرًا على مجابهة األمراض والمشاآل الصحية  الشائعة٤-٣
 .واألسرة والمجتمع 

 للمشفى أو أية جهة أخرى إحالة إلى أن يكون الطبيب قادرًا على تصنيف الحاالت التي تحتاج ٥-٣
 .مناسبة 

 .موارد  ال في توزيعاالشتراك التيقن و ٦-٣
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  :ةالتشخيصياألهداف  .٤
 : في رعاية الوليد الحديث ١-٤

 . يكون الطبيب قادرا على تقرير تاريخ الحمل وآافة المعلومات المتعلقة به أن ١-١-٤

 يكون الطبيب قادرا على تسجيل آافة المعلومات المتعلقة بالوالدة وبخاصة تلك التي أن ٢-١-٤
 .آجلةأو  مضاعفات عاجلة إلىتؤدي 

 يكون الطبيب قادرا على الكشف السليم على الوليد وتسجيل آافة المعلومات المتعلقة به أن ٣-١-٤
 . عناية خاصة إلى التي بحاجة األمور ىالترآيز علمع 

 . دعت الحاجة لذلك إذا المولود الحديث إنعاش ىقادرا عل يكون الطبيب أن ٤-١-٤

 الممرضة المسؤولة عن رعاية المولود آوالقابلة  يكون الطبيب قادرا على تقييم وتوجيه أن ٥-١-٤
  .أبجارالحديث فيما يتعلق بناتج 

 . وليدها إرضاع ومقدرتها ورغبتها في األم يكون الطبيب قادرا على تقييم معلومات أن ٦-١-٤

 من الوالدة األولى طفلها منذ النصف ساعة بإرضاع قد بدأت األم يتأآد الطبيب من أن أن ٧-١-٤
. 

 وإعطاءه الكشف الدوري المنتظم للطفل من خالل تسجيله أهمية يؤآد الطبيب للوالدين أن ٨-١-٤
 . للمرآز الصحي األهلالبطاقة الخاصة به قبل مغادرة 

 
 : في رعاية األم أثناء فترة النفاس ٢-٤

 الممرضة المسؤولة  متفهمة لحساسية الجهاز العصبي آو يتأآد الطبيب من أن القابلة أن ١-٢-٤
 .للسيدة بعد الوالدة 

 أن يتأآد الطبيب من أن الممرضة أو القابلة قادرة على التعرف على وجهة نظر السيدة ٢-٢-٤
 .فترشدها بدًال من أن تفرض عليها ما يجب القيام به 

 إن( أن يتأآد الطبيب من أن القابلة أو الممرضة تقوم أو قادرة على القيام بزيارات منزلية ٣-٢-٤
 . أثناء هذه الفترة األمأآيد على تبليغ المضاعفات واألمراض التي تصيب والت) وجدت

 . أثناء فترة النفاس األم والمضاعفات التي تصيب األمراض أن يقوم الطبيب بتسجيل آافة ٤-٢-٤

 أن يكون الطبيب قادرا على مجابهة وعالج جميع المضاعفات واألمراض التي قد تصيب ٥-٢-٤
 . ة  أثناء هذه الفتراألم

 أن يرآز الطبيب في هذه الفترة على توجيه النصح لالم حول أهمية ووسائل المباعدة بين ٦-٢-٤
 .الحمول 
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 : في التطعيم ٣-٤

 يالمرآز الصح لقاحات الشهر األول قبل مغادرة يقد أعط أن يتأآد الطبيب من أن الوليد ١-٣-٤
 .في الزيارة األولى

ة التلقيح قد أعطيت للوالدين وأن تسجيل الطفل قد تم في  أن يتأآد الطبيب من أن بطاق٢-٣-٤
 .المرآز الصحي 

 قد أعطيت في مواعيدها المناسبة وتم تسجيلها في اللقاحات أن يتأآد الطبيب من أن آافة ٣-٣-٤
 .البطاقة 

 أن يتأآد الطبيب من أن الممرضة على معرفة بموانع استعمال اللقاح واآلثار الجانبية ٤-٣-٤
 .للقاحات لبعض ا

 أن يكون الطبيب قادرا على تقييم برنامج التمنيع من خالل السجالت الصحية والترصد ٥-٣-٤
 .الوبائي والدراسات المخبرية 

 

 : في مراقبة النمو والتطور٤-٤

 الطفل لعيادة الطفل السليم في المواعيد المحددة في الرعاية إحضار أن يتأآد الطبيب من ١-٤-٤
 ٥-٣، شهرًا ثم في عمر الـ ١،٢،٣،٤،٦،١٠،١٢،١٨،٢٤ند عمر  عاألوليةالصحية 

 .سنوات وملء البطاقة بالمعلومات المناسبة وتنسيق هذه الزيارات مع زيارات التطعيم 

 . أهمية من مواقع التقاط على المنحى األآثر أن يتأآد الطبيب من  اعتماد خط النمو ٢-٤-٤

 .و أو اتجاهه لألسفل عالمة خطيرة  التأآيد على اعتبار استواء خط النم٣-٤-٤

 نتظهر وأ أن يكون الطبيب قادرا على تحديد ومجابهة المشاآل الصحية التي يمكن أن ٤-٤-٤
 .تؤثر في نمو وتطور الطفل  

 ألن نمط تردد باالهتمام سنوات تحظى ٥-٣ أن يتأآد الطبيب من أن مرحلة الحضانة ٥-٤-٤
 سواء آان التطور بدنيا أو ةتطور هاما فترة نمو و األطفال قليل في هذه الفترة رغم أنه

 .عاطفيًا أو عقليًا أو اجتماعيًا 

 أن يتأآد الطبيب من أن الممرضة تقوم بقياس محيط الرأس بدقة والتأآيد على أن التطور ٦-٤-٤
 .عملية مستمرة تبدأ من الحياة الرحمية

 . العصبي عند الطفل  نضج الجهازىعلى مد على أن التطور يعتمد التأآيد ٧-٤-٤

 . أخرإلى التأآيد على أن التطور واحد لكل األطفال ولكن السرعة تختلف من طفل ٨-٤-٤
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 : في التغذية ٥-٤

 في الرضاعة الوالدية من ثدييها وحتى يصبح عمر الطفل االستمرار تشجيع األم على ١-٥-٤
 .سنتين 

 ٦-٤تلبية احتياجات الطفل في عمر  التأآيد على أن حليب األم يحتوي على ماء آاف ل٢-٥-٤
 .شهور حتى في أوقات الحر والجفاف

 التأآيد على أن حليب األم يحمي الطفل من اإلسهال والسعال والرشح في الشهور األولى ٣-٥-٤
 .بعد الوالدة 

 التأآيد على أن اإلرضاع المتكرر من الثدي ضروري إلدرار الحليب لكمية آافية آما أنه ٤-٥-٤
 .جر الثديينيمنع تح

 توجيه النصح لالم باستعمال الوجبات الغذائية المتكاملة لألطفال في مختلف األعمار ٥-٥-٤
واستخدام األغذية المناسبة المتوفرة في المنازل والتي تناسب مستوى األسرة 

 . والعادات الغذائية االقتصادي

 .غذائي لألسرة  التأآد من أن الممرضة تقوم بدورها آامًال في التثقيف ال٦-٥-٤

 

 : في األمراض والمشاآل الصحية ٦-٤

 من خالل توزيع معقول األولية الصحية ةتوفير الرعاي مواجهة الخطر وهو أسلوب تبني ١-٦-٤
وأآثر مرونة للمواد الموجودة وفقًا لمستويات الخطر بحيث يوفر بعض الرعاية للجميع 

أآثر مما يسمح بترآيبة متوازنة مع توجيه عناية لهؤالء األطفال المعرضين لمخاطر 
 . المحلية وتشمل رعاية تعزيزية، وقائية، عالجية االحتياجاتتلبي 

 . الكشف عن ومواجهة األمراض والمشاآل الصحية الشائعة لدى األطفال ٢-٦-٤

 التعرف على ومحاربة األمراض الوبائية والمعدية وتحديد مصدر العدوى وطرق الوقاية ٣-٦-٤
 .ها والسيطرة علي

 أو المعاهد األخصائيين إلى تحديد األطفال المعوقين وتقديم الخدمات الممكنة لهم وتحويلهم ٤-٦-٤
 .المتخصصة 

 . ذلك مع التأآيد على استمرار العناية بها إلى تحويل الحاالت المرضية التي تحتاج ٥-٦-٤

ية ومتابعتهم وتحويلهم  المعرضين للخطر وتسجيلهم من أجل مراقبتهم الدوراألطفال تحديد ٦-٦-٤
 . ذلك إلىعند الحاجة 
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 : في المباعدة بين الحمول ٧-٤

 عن لال يق أن يقوم الطبيب بتوجيه النصح للوالدين حول ضرورة المباعدة بين الحمول بما ١-٧-٤
  .واآلخرثالث سنوات بين الحمل 

 للمباعدة بين ألنسبا أن يقوم الطبيب بتوجيه النصح للوالدين وتوجيههم نحو الوسيلة ٢-٧-٤
 .الحمول 

 . أن يقوم الطبيب بتقديم المشورة وخدمات تنظيم األسرة للمراجعين٣-٧-٤
 

 : في التثقيف الصحي ٨-٤
 . على واالشتراك في برامج التثقيف الصحي التي يقدمها المرآز اإلشراف ١-٨-٤
 . على واالشتراك في برامج التثقيف الصحي في المجتمع اإلشراف ٢-٨-٤

 
 : في مشارآة المجتمع ٩-٤

 تخطيط وتنفيذ يالقرار ف وأصحابيجب أن يساهم الطبيب بإشراك المجتمع من خالل القادة 
  .واألمومةوتقييم خدمات صحة الطفولة 

 
 : في الصحة العامة ١٠-٤

 المهتمة بالصحة األخرىيجب أن يبادر الطبيب للتنسيق مع مختلف الجهات الصحية والجهات 
 الشرب وحماية البيئة من جميع مظاهر هالغذاء وميا النظافة العامة ونظافة وسالمة للتأآيد على

 .التلوث 
 

 : في التعليم الذاتي والتعليم المستمر ١١-٤
 بالتعليم الذاتي ومتابعة التطورات االهتمام في األولية تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية ١-١١-٤

 .الخبرات والسلوك المهني العلمية الآتساب مزيد من المعلومات و
 وتشغيل مراآز إقامة التعليم المستمر لجميع المهنيين  العاملين في الصحة ويشمل ذلك ٢-١١-٤

 .المعلومات 
 

 : في البحث العلمي ١٢-٤
 :أن يقوم الطبيب بإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية المختلفة التي تساعد في

 :في المجتمع بهدف  األولية تطوير الرعاية الصحية ١-١٢-٤
 .تقدير احتياجات المجتمع المحلي الصحية •
 .ترتيب األولويات في تخصيص الموارد  •
 .وضع األهداف المؤقتة وقياس مدى التقدم  •
 .تقييم مدى الفعالية مقابل التكلفة  •

 . واالهتمام بهاواألمومة المساعدة في تطوير خدمات صحة الطفولة ٢-١٢-٤
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  : الصحيةاإلدارة في ١٣-٤
 أن يؤآد الطبيب على عمل جميع عناصر المرآز الصحي آفريق طبي واحد ومتكامل ١-١٣-٤

 . بين الجميع ةلوالزماوبروح من المحبة 

 أن يساهم الطبيب في تنسيق مختلف الخدمات الصحية المقدمة داخل المرآز بغرض ٢-١٣-٤
 .زيادة الكفاءة والفاعلية 

 في المجتمع الذي يخدمه المرآز األطفال من تسجيل آافة نمكااإل أن يتأآد الطبيب بقدر ٣-١٣-٤
 .وبالتنسيق مع آافة الجهات المعنية

 . في العمل لراحة الطفل وأهله األولوية أن يعطي الطبيب ٤-١٣-٤

 أن يساهم الطبيب في توطيد العالقة بين العاملين في المرآز الصحي والعاملين في ٥-١٣-٤
  .يهاإل اإلحالةالمشافي التي يتم 

 األولية أن يساهم الطبيب في تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتنمية الرعاية الصحية ٦-١٣-٤
 . تحسين العمل عن طريقها وإمكانية ةللمراآز الصحي الخطة الشاملة إطارفي 

  .األولية وعالقته بالرعاية الصحية ةالمراآز الصحي الوضع الراهن للعمل في يقيم أن ٧-١٣-٤
 لبلوغ مستوى مقبول من الصحة لجميع يهو السعهم لطبيب المرآز الصحي  واألاألولرا  فإن الهدف وأخي

  .٢٠٠٠ المجتمع بحلول عام وألفراد يالمرآز الصحمراجعي 
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א 
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 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 : في رعاية الوليد الحديث - ١
الم ويأتي الوليد  قد تمر فترة الحمل بس١ -١

بصحة جيدة وأحيانًا لعوامل في األم يتأثر 
الجنين وربما يولد غير طبيعي، لذلك يجب 
التأآد من وتقرير تاريخ الحمل وعدد 
الزيارات التي قامت بها لمراجعة المرآز 
ومعرفة نتيجة الكشوفات لتقرير حالة 

 .الطفل والعناية به
ويتم تجميع هذه المعلومات من قبل 

 آويب أو بتزويده بها من قبل القابلة الطب
 ..الممرضة المسؤولة 

 األعراض والعالمات التي آانت -
تعاني منها األم أثناء الحمل 
وحتى الحاالت الهامة التي 
يمكن أن تتأثر بها األم أثناء 
الحمل وبالتالي تؤثر في الجنين 

 - الدراق -مثل الداء السكري 
 - سوء التغذية -فقر ونقل الدم 

 .األمراض المنتقلة بالجنس
 
 ظواهر الحمل التي تعرض الوليد -

 األوضاعالختالجات مثل 
والمجيئات غير الطبيعية للجنين 
واالستسقاء األمنيوسي والتدرن 
الرئوي والسكري وتمزق جيب 
المياه المبكر والنزيف الرحمي 
وضغط الدم واألمراض 

 .الوراثية

 تفسير المعلومات عن عمر -
زيولوجيته الحمل وفي

والمتغيرات التي تحدث أثناء 
الحمل والكشف عن الحامل 
ونتائج الفحوصات والتأآد 
 .من صحتها وتدوين نتائجها

 
 
 أخذ المعلومات واالستفسار -

عن األم وعمل الكشف 
والفحوصات اإلضافية وأخذ 
 .نتائج الفحوصات المخبرية

 
 تنظيم سجل بحسب تصنيف -

أسماء األمراض واألشخاص 
 آخرأي نظام خاص أو 

 .متبنى من قبل المرآز

 تقديم المشورة -
 .والنصح المطلوب

 
 الحفاظ على سرية -

المعلومات 
 .والسجالت
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 السلوك المهارات المعرفة المهمة

  مالحظة آل الحاالت والتأآد أو ٢-١
 إذا دعت الحاجة أو االشتراك

الحالة مع القابلة أو 
 . الوليدإنعاشالممرضة في 

اية وخبرة في التغيرات  در-
الفيزيولوجية للوليد ودراية في 

 .وسائل اإلنعاش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سحب السوائل التي تعيق -
مرور الهواء في القصبة 

 .الهوائية
 
 استعمال آمامة أو غيرها -

 .إلعطاء األوآسجين 
 
 . وسيلة تدفئة-
 
 . سماعة طبية-
 

 . التعامل بلطف مع الوليد-
 
 
 من حياة نتقاليةاال مراعاة الفترة -

 تعوده إلىالجنين في رحم أمه 
ومقدرته على الحياة خارج 

 .الرحم
 
 
 مراعاة التغيرات األساسية -

المتعلقة بالجهاز التنفسي 
 .والدورة الدموية



 

 -١٠-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 هي مجموع النقاط أبجار حصيلة -  .أبجار  التأآد من ومراقبة حصيلة ٣-١
صل عليها من تقدير التي يح

خمسة أشياء وتقدر الحصيلة 
في الدقيقة األولى والخمس 

 آان فإذادقائق بعد الوالدة، 
 فان الوليد ١٠ أبجارحاصل 

 .طبيعي جدًا
 
 هو أبجار وأهم ما في مكونات -

ضربات القلب  ) ١( العالمة  
 .التنفس ) ٢(والعالمة 

 
 
 

 وتفسيره أبجار تقدير ناتج -
 .وتقدير أهميته

 . الدقة في التسجيل-
 
 التعامل مع أهل -

الطفل برقة ولطف 
 .وتقدير لمشاعرهم

 



 

 -١١-

 معدل أبجار
 

 أبجارجدول درجات معدل  
  )٢(   )١(  صفر العالمة

  ضربات القلب-١
 
  التنفس-٢
 . التوتر العضلي-٣
 
 : رد الفعل -٤
رد الفعل لوجود قسطرة في ) أ(

فتحة األنف الخارجية يتم 
عد خلو البلعوم تجربتها ب

 الفمي من المخاطر
تربيت بخفة على بطن القدم ) ب(
. 

 
  اللون-٥

 دال يوج
 

  .دال يوج
  ارتخاء-خفيف 

 
 

 . استجابةدال يوج
 
 

  استجابةدال يوج
 

 أزرق، شاحب

ضربَة ١٠٠أقل من (بطيئة 
 )في الدقيقة

 .بكاء ضعيف 
 ثني خفيف في األطراف

 
 

 .وجود تكشيرة
 
 

 .وجود تكشيرة
 
سم وردي، واألطراف الج

 زرقاء 

 ١٠٠أآثر من 
 

 جيد يبكي
 الطفل في حالة انثناء جيد

 
 

 سعال أو عطس
 
 

 .بكاء مع سحب القدم 
 

 .لون الجلد آله وردي

 



 

 -١٢-

 حصيلة معدل أبجار
 

  )٢(   )١(  صفر العالمة

  سرعة القلب-١
 
  سرعة التنفس-٢
 
  العضالت-٣
 
  اللون-٤
 
  التحرك اإلرادي-٥

 ال يوجد
 
  يوجدال
 

 مرتخيـــــــــة
 

 شاحب أو أزرق
 

 دال يوج

 ضربة في ١٠٠أقل من 
 الدقيقة

 
  وغير منتظمبطيء

 
 ثني في اإلطراف

 
الجسم طبيعي واألطراف 

 زرقاء
 

 حرآة خفيفة

 ضربة في ١٠٠أآثر من 
 الدقيقة

 
  بكــاء-طبيعي 

 
 متحرآـــة

 
 آل الجسم طبيعي

 
 يسعل ويعطس

 



 

 -١٣-

 
 السلوك تالمهارا المعرفة المهمة

قد تظهر .  الكشف على الوليد وتسجيل ذلك ٤-١
بعض العيوب الخلقية الواضحة وقد تحتاج 

 عناية سريعة وتحويلها إلىبعض الحاالت 
 . أو للمشفى ختصاصيلال

معرفة الحاالت الطبيعية ومعرفة 
الحاالت التي يجب عالجها بشكل 

 إحالتهاعاجل والتي يجب 
مثل للمستشفى للعناية المناسبة 

. تشوهات الجهاز القلبي والتنفس 
 تشوه في -آبر حجم الرأس 

 عدم انفتاح - التناسلية األعضاء
 خلع المفصل الورآي -الشرج 
 - تقدير العمر الحملي-الفخذي 

 الشوك المشقوق

الكشف على الوليد عاريًا 
ويستحسن أن يتبع الطبيب طريقة 
خاصة في الكشف ويداوم عليها، 

لية الجهاز القلبي فمثًال تقدير فاع
والتنفس عن طريق تقدير اللون، 
فاللون القرمزي هو اللون الطبيعي 
وفي األطفال ذوي اللون الداآن 

 فحص األغشية المخاطية إلىيلجأ 
والتي تعطي مؤشرًا أدق من 
فحص الجلد، وآذلك سرعة 

 في ٦٠-٣٠التنفس في الوليد 
 التنفس نال يكوالدقيقة، وعادة 
عات األولى، وقد منتظمًا في السا

 ثوان، ١٠-٥يتوقف عن التنفس 
أما التوقف غير الطبيعي متميز 
أآثر من ذلك ويصاحبه زرقة في 

 .اللون 

  السلوك-
 
 التعامل مع الوالدين -

 .بلطف 
 
 التفكير بطريقة -

 الوالدين في إخبار
 .حالة تشوه الوليد 



 

 -١٤-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

زن المولود وطوله  التأآد من صحة و٥-١
ومحيط رأسه التي تم قياسها من قبل 

 . الممرضة أو القابلة 

 الوزن والطول ومحيط الرأس -
 .الطبيعي بالنسبة للمولود 

 
 آشف أي نقص أو زيادة في -

 .القياسات 
 
 عن احتياجات أساسية فكرة -

 .المولود من الرضاعة 

 الدقة واإلتقان في القياس -
  .واستخدام منحى النمو

 
 التسجيل بدقة في األماآن -

 .المخصصة لذلك 
 
 القراءة الدقيقة في الموازين -

. 
 
 التأآد من دقة الموازين -

 .وتصفيرها
 
 التحقق والتأآد من قيام -

الممرضة بوزن المولود 
بدون مالبس وأن القراءة 

 .دقيقة 

 التعامل بلطف مع -
 .الوليد 

 
 عدم ترك المولود -

على الميزان بدون 
 .الحظة م

 
 . موازنة الميزان -

 



 

 -١٥-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 التحقق من تسجيل المعلومات المتعلقة ٦-١
بالوالدة وخاصة تلك التي تؤدي لمضاعفات 
عاجلة أو آجلة مثل حاالت نقص األآسجين 

. 
 
 
 
 التأآد من معلومات األم من حيث رغبتها ٧-١

 :يهاومقدرتها على رضاعة الوليد من ثدي
 .ممارسة الرضاعة الطبيعية  •
 .الحالة الراهنة للرضاعة  •
 .طول فترة الرضاعة  •
 .تباينات ومعدالت الرضاعة الطبيعية  •
 .نظام الرضاعة الطبيعية  •

 معرفة خواص الوالدة الطبيعية -
ومعرفة المضاعفات مثل حاالت 
نقص األآسجين والنزف 
والوالدة المطولة والتفاف الحبل 

ير الطبيعي السري والوضع غ
للجنين في الرحم و أثناء 

 .الوضع والوالدة 
 ميزات وفوائد الرضاعة الطبيعية -

. 
 . العناية بالثدي أثناء الحمل -
 الظروف المرضية التي تحول -

دون الرضاعة من الثدي مثل 
خلل القوى العقلية وتعاطي 

 .بعض أنواع األدوية 
 دحض األقوال والسلوآيات التي -

 .اعة من الثدي  الرضذال تحب

 تحليل المعلومات أثناء -
الوضع والوالدة التي تؤدي 

 . معانات الجنين والوليدإلى
 
 
 
 
 العناية بالثديين وتحضيرهما -

للرضاعة الطبيعية أثناء 
 .الحمل 

 الطريقة السليمة والمثلى في -
 .الرضاعة 

 تقييم مدى معرفة األم -
 طفلها من حيث عدد بإرضاع

ليم مرات والوضع الس
 للرضاعة، 

 
 
 
 
 
 
 
 تشجيع اإلرضاع -

 .الطبيعي 
 توطيد العالقة بين -

 .األم والطفل 

 
 



 

 -١٦-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 : في فترة النفاس - ٢
 الممرضة آو القابلة أن التحقق من ١-٢

المسؤولة تقوم   بزيارات منزلية منتظمة 
لالم في فترة النفاس النعكاس هذه الفترة 

 .صحة المولود على 
 
 التأآيد على والتحقق من تبليغ جميع ٢ -٢

 أن التي يمكن واألمراضالمضاعفات 
 . فترة النفاس أثناء الوليد آو األمتصيب 

 . والطفل األم التأآد من نظافة ٣-٢
 التأآد من سالمة الثدي وخلوه من ٤-٢

 .التشققات وااللتهابات 
 من  على الرضاعةاألم التأآد من اعتماد ٥ -٢

 . الثدي
 

 
 تحديد فترة النفاس ومعرفة -

مضاعفاتها المختلفة وآيفية 
 .الوقاية منها ومعالجتها

 
 والمضاعفات األمراض معرفة -

 تصيب أنالمختلفة التي يمكن 
النفساء والمولود خالل هذه 

 .الفترة 
 النظافة الشخصية ونظافة -

 .الوالدة ونظافة المكان 
 أن التي يمكن األمراض معرفة -

تصيب الثدي وتأثيرها السلبي 
 الوالدي وآيفية اإلرضاععلى 

 .الوقاية والعالج 

 
 على القابلة اإلشراف -

والممرضة المسؤولة والتأآد 
من صحة المعلومات 

 . والتحقق من تسجيلها
 
 واألعراض األمراض تسجيل -

 حدوثا في فترة النفاس األآثر
. 
 
 أساليب تطبيق مختلف -

 . النظافة
 
 

 
وطيد العالقة بين  ت-

 آوالنفساء والقابلة 
 .الممرضة 

 
 . دقة التسجيل -
 
 . تقديم النصح -
 
 تقديم النصح حول -

 اإلرضاع أهمية
 .الوالدي 



 

 -١٧-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 اصفرار آو التأآد من عدم وجود زرقة ٦-٢
 .في ملتحمة وجلد المولود 

 
ضعف  آو التأآد من عدم وجود تشنجات ٧-٢

 . المولود أعضاءفي 
 
 طول ووزن ومحيط رأس أن التأآد من ٨-٢

 .المولود في الحدود الطبيعية 
 
 المقدرة على تشخيص ومعالجة ٩-٢

 واألمراضالمضاعفات المحتملة 
 . في فترة النفاس األمالشائعة لدى 

 األمراض معرفة مختلف -
والمشاآل الصحية التي يمكن 

 تصيب المولود في فترة أن
نفاس وخاصة االلتهابات ال

 .وآيفية معالجتها 
 
 
 توفير الجداول والمؤشرات -

 . الالزمة واألجهزة
 
 و األمراض معرفة مختلف -

المشاآل الصحية  الشائعة لدى 
 في فترة النفاس وطرق األم

 .الوقاية والعالج 
 
 
 

 األمراض معالجة مختلف -
 الصحية الشائعة المشاآلو

فاس لدى المولود في فترة الن
. 
 
 
 
 األجهزة التأآد من سالمة هذه -
. 

 . الثقــــــــــة -
 
 
 
 
 
 الدقة في القياس -

 والتسجيل

 



 

 -١٨-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 : في التطعيم - ٣
 اللقاحات أعطي الطفل قد أن التأآد من ١ - ٣

 زيارة أول في األولالمخصصة للشهر 
 . المرآز الصحي إلىله 

 الطفل قد تم تسجيله في أنمن  التأآد ٢ - ٣
 أعطيتالمرآز وان بطاقة التلقيح قد 

 زيارة للمرآز الصحي أولللوالدين في 
. 

 جميع اللقاحات قد أن التأآد من ٣ - ٣
 في مواعيدها المحددة وانه قد أعطيت

تم تسجيل الموعد القادم في بطاقة 
 .الطفل 

 وجدت إذا اللقاح إعطاء التأآد من عدم ٤ - ٣
 .انع للتلقيح أي مو

 . مراقبة التقارير الشهرية ٥ - ٣
 . التأآد من عدم وجود هدر ٦ - ٣

 
خذ اللقاحات في الشهر أ أهمية -

 . من عمر الطفل األول
 اللقاح و جدول إعطاء طريقة -

التطعيم المستعمل في المراآز 
 .الصحية 

)  وجدتإن(  مضاعفات اللقاح -
  .إعطائهوموانع 

  .قاحاتللبا نسب التغطية -
 نسب التغطية بحسب أنواع -

 اللقاحات 
 أسباب عدم التلقيح وعدم -

 .استكمال اللقاحات 
 جداول التقرير وحقوله المختلفة -

. 
 . طرق حفظ اللقاح -

 
 . الكشف على عالمة التطعيم -
 
 . تأمين بطاقة التلقيح -
 
 التأآد من ملء بطاقة التلقيح -

. 
 
 
 التأآد من انتظام وتتالي -

 .اللقاحات عطاءا
 
 . ملء التقارير بدقة -
 التأآد من اعتماد آافة -

 تاللقاحا إعطاءتعليمات 
 .وحفظها 

 
 و بث األم مساعدة -

 .الطمأنينة لديها 
 
 التعاطف مع - الدقة -

 . ومساعدتها األم
 
 . الدقة -
 
 

 .الهدوء 
 
 . تثبيت الحقائق -
 . النظام والهدوء -



 

 -١٩-

 
 السلوك تالمهارا المعرفة المهمة

 : في النمو والتطور - ٤
 المرآز وفق إلى الطفل إحضار التأآد من ١ - ٤

المواعيد المعتمدة في الرعاية الصحية 
  .األولية

 
 التأآد من ملء البطاقات بالمعلومات ٢ - ٤

 .الصحيحة والمناسبة 
 عيادة الطفل إلى تنسيق زيارات الطفل ٣ - ٤

  .حاللقا ألخذالسليم مع زياراته 
 الطبيعي باإلرضاع األم التأآد من استمرار ٤- ٤

  .اإلضافاتواستخدام 
 . زمن الفطام ٥ - ٤
 
 والمشاآل الصحية والمضاعفات األمراض ٦ - ٤

 .التي عانى منها الطفل 
 

 :معرفة 
 الزيارات المنتظمة والدورية أهمية -

للطفل لعيادة الطفل السليم في 
 المرآز 

 .الطول بالنسبة للوزن  •
 .ن بالنسبة للطول الوز •
 .الوزن بالنسبة للعمر  •
الطول بالنسبة للعمر مع الوزن  •

 .بالنسبة للطول 
 . الوالدي اإلرضاع أهمية -
 . طرق الفطام - أغذية الفطام -
  أسباب الفطام حسب عمر الطفل  -
 . تأثيراته - أسبابه - الفطام المبكر -
 والمشاآل الصحية التي األمراض -

 الحياة أثناءتعرض لها الطفل 
 الوالدة وتأثيرها أثناء آوالرحمية 

 . .في نمو الطفل وتطوره 
 

 
 التحقق من انتظام حضور -

 المرآز في إلىالطفل 
المواعيد المحددة والكشف 

 .الدوري عليه 
 مراجعة بطاقة الطفل وتحليل -

 .المعلومات المسجلة فيها 
 التنسيق مختلف العيادات في -

 .المرآز الصحي 
 
 األغذيةضير مختلف أنواع  تح-

 .المتممة 
 والمشاآل األمراض تشخيص -

الصحية التي عانى منها 
 الحياة الرحمية أثناءالجنين 

  الوالدة أثناء آو

 
 اللطف في معاملة -

 الطفل 
 االبتسام للطفل -

 ولوالديه



 

 -٢٠-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 : في التغذية - ٥
 اإلرضاعر في  لالستمرااألم تشجيع ١ - ٥

من ثدييها حتى يبلغ الطفل عمر 
 .السنتين 

 تقوم مع طفلها األم التأآد من أن ٢ - ٥
بزيارة المرآز الصحي في مواعيد 

 .منتظمة 
 إعطاء توجيه النصح لالم بعدم ٣ - ٥

اشهر  ) ٤(  قبل عمر ال اإلضافات
 ) ٤(  الفطام بين أغذية بإعطاءوالبدء 

 .اشهر  ) ٦( و 
 األغذيةه النصح لالم باستعمال  توجي٤ - ٥

 األعمار من مختلف ألطفالهاالمتكاملة 
. 

 األغذية توجيه النصح لالم باستخدام ٥ - ٥
المتوفرة والمتناسبة مع مستوى 

 .العائلة االقتصادي 
 الممرضة المسؤولة تقوم أن التأآد من ٦ - ٥

 .بالزيارات المنزلية 
 المثقف الصحي يقوم أن التأآد من ٧ - ٥

 الصحي الغذائي فالتثقيبدور فعال في 
  .لألسرة

 : معرفة 
 للرضيع األفضل هو األمحليب -

 من األولى شهور األربعةخالل 
العمر وان الزجاجة تشكل خطرا 

 .على الوليد 
 
 
 
 
 . مفهوم الغذاء المتوازن -
 
 اإلضافية األطعمة التعرف على -

 تتوفر في أنالتي يمكن 
 .المجتمع المحلي 

 
 
 

 
 الذين األطفالتحديد عدد  -

 والذين األميتغذون بحليب 
يتغذون بحليب اصطناعي في 

 اقل من السنة أعمار
ومالحظة الفروق بين 

 .الطرفين 
 تصميم وجبة غذائية قليلة -

التكلفة وباستخدام عنصر 
 من آل من األقلواحد على 

 . الرئيسية األطعمةزمر 
 تصميم قائمة غذائية مناسبة -

 ١٢ - ٤ عمارأللطعام طفل 
 .شهر 

 على ومشارآة اإلشراف -
 في حلقات التثقيف المثقف

 .الصحي الغذائي في المرآز 

 
 اللطف في معاملة -

 الطفل 
 االبتسام للطفل -

 ولوالديه



 

 -٢١-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة 

 : والمشاآل الصحية األمراض في - ٦
 والمشاآل األمراض الكشف عن ومواجهة ١ - ٦

 األطفالية الشائعة والطارئة عند الصح
 التهاب -الحصبة (  المعدية األمراضمثل 

 - المعوية نتاناتاإل -البلعوم واللوزات 
 سوء التغذية وأمراض ...... ) سهاالتاإل

 .الخ ......... الجهاز التنفسي وأمراض
 
 الوبائية األمراض الكشف عن ومواجهة ٢ - ٦

بالتعرف على مصدر العدوى ومكان 
لخمج وطرق الوقاية والمكافحة مثل ا

الحمى التيفية والحمى المالطية 
 الجلد الفطرية وأمراضوالاليشمانيا 

وجائحات السحايا وحاالت التجفاف عند 
  .األطفال

 :معرفة 
 والمشاآل الصحية األمراض -

 األطفالالشائعة والطارئة لدى 
 .وطرق الوقاية والعالج 

جتمع  التي قد تحدث في الماألوبئة -
المحلي وطرق الترصد والمكافحة 

 .والوقاية منها 
 الشائعة لدى األمراض وبائيات -

 . وطرق المكافحة والوقاية األطفال
 عن المناعة وطرق أساسية حقائق -

 .التمنيع 
 تقدير درجات - وأسبابها سهاالتإلا -

 . وطرق الوقاية والعالج -التجفاف 
 -طريقة التحضير  : ماهةاإل مغلفات -

  .ماهةاإلاالستجابة للعالج بمحلول 
  .لإلصابة العادات الغذائية المرافقة -

 
 والمشاآل األمراض تشخيص -

 األطفال لدى ةالصحية الشائع
. 

 األوبئة الكشف عن -
والجائحات التي تحدث في 

  .األطفالالمجتمع وبين 
 فرز المخالطين عن المصابين -

وتأمين الوقاية لهم من 
 . بالمرض ابةاإلصاحتماالت 

 التعاون مع الجهات المختلفة -
 والبيئةآالصحة المدرسية 

والزراعة والبلديات 
 األخرىوالمنظمات والجهات 

 .ذات العالقة عند الضرورة 
 في اإلماهة استخدام ظروف -

 األطفال لدى سهاالتاإلعالج 

 
  الثقة -
 
 التعاون والتنسيق -

مع الجهات 
المختلفة ذات 

 .العالقة 
 األمتعاون مع  ال-

برحابة صدر 
لتعليمها مختلف 
وسائل الوقاية 

 .والعالج 



 

 -٢٢-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 : في المباعدة بين الحمول - ٧
 أهمية توجيه النصح للوالدين حول ١ - ٧

المباعدة بين الحمول لفترة ثالث سنوات 
 في األملتنسجم مع ضرورة استمرار 

لغ الطفل  الطبيعي حتى يباإلرضاع
 .السنتين من العمر 

 
 توجيه النصح للوالدين حول اختيار أنسب ٢ - ٧

 بين الحمول ةللمباعدالوسائل المستخدمة 
. 

 
 
 
 

 :معرفة
 الطبيعي منذ اإلرضاع أهمية 

الوالدة وحتى يبلغ الطفل عمر 
 .السنتين 

 الخصائص والعوامل التي تتعلق 
 والطفل في سن األمبصحة 
  .اإلنجاب

 - المختلفة األسرة وسائل تنظيم 
 .محاسن ومساوئ آل منها 

 
 تثقيف الوالدين بما يتعلق -

 األسرةبمختلف وسائل تنظيم 
واختيار الوسيلة المناسبة 

 .لهما للمباعدة بين الحمول 

 

 التشاور والمشارآة -
 .في الرأي 

  
 



 

 -٢٣-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 : في التثقيف الصحي - ٨
 على واالشتراك في برنامج اإلشراف ١ - ٨

التثقيف الصحي الذي يقدمه المرآز 
الصحي خاصة فيما يتعلق بالنمو والتطور 
والتطعيم والتغذية والنظافة الشخصية 

 نتاناتواإل سهاالتواإلوالمنزلية 
التنفسية وأهمية الزيارات الدورية 

  .واألمهات لألطفال
امج  على واالشتراك في براإلشراف ٢ - ٨

 .التثقيف الصحي للمجتمع 
 والمشاآل األمراض تثقيف الوالدين حول ٣ - ٨

 وطرق أطفالهمالصحية التي تصيب 
 الزيارات الدورية وأهميةالوقاية والعالج 

 طبيب آو المرآز الصحي إلىلالم والطفل 
  .األسرة

 :معرفة 
 . أهمية التثقيف الصحي -
 . وسائل التثقيف الصحي -
ل وسائل التثقيف  آيفية استعما-

 .الصحي السمعية البصرية 
 المجتمع في برامج إشراك -

 .التثقيف الصحي 

 على واالشتراك في اإلشراف  -
برنامج التثقيف الصحي 

 .الخاص بالمرآز 
 على وتوجيه اإلشراف  -

 الممرضة آوالمثقف الصحي 
المسؤولة عن التثقيف 

 .الصحي في المرآز 
 توفير ومالءمة وسائل -

قيف الالزمة لبرنامج التث
 .التثقيف الصحي في المرآز 

 قادة المجتمع في إشراك -
برامج التثقيف الصحي 

 .للمجتمع 
 التعرف على المشاآل -

الصحية في المجتمع 
والمشارآة في وضع برامج 

 .التثقيف الصحي المالءمة 

 . التواصل -
  المشارآة -
 العالقات إقامة -

 .الطيبة 
 عدم التحيز -

 .باة والمحا
  .األسرار آتمان -

 



 

 -٢٤-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 : المجتمع إشراك في - ٩
 وأصحاب المجتمع من خالل القادة إشراك ١ -٩

القرار في تخطيط وتنفيذ وتقويم خدمات 
 .صحة الطفل 

 نحو األولية توجيه الرعاية الصحية ٢ -٩
المجتمع وتولي مسؤولية صحة المواطنين 

. 
 .رآة المجتمع في التبرع ماديا  مشا٣ -٩

 :معرفة 
 تحقيق هدف منظمة أهمية -

الصحة العالمية الصحة للجميع 
  .٢٠٠٠بحلول عام 

 المجتمع في إشراك أهمية -
تخطيط وتنفيذ وتقويم خدمات 

 .الرعاية الصحية 
 احتياجات المجتمع الصحية -

 هذه ولوياتأوالمختلفة 
 .االحتياجات 

لمجتمع  اأراء توجيه أهمية -
وتصحيح المعتقدات والعادات 

  .والضارةالشائعة 
 
 

 
 االتصال بالمجتمع وقادته -

 معظم النشاطات في واشراآه
 .الصحية 

 مع قادة المجتمع اآلراء تبادل -
 وإشعارهم القرار وأصحاب

 .بأهمية مشارآتهم فيها 
 تحديد احتياجات المجتمع -

 .المختلفة 
 المقدرة على خلق االهتمام -
ى المجتمع والمشارآة في لد

 . الصحية المختلفة األنشطة

 

 
 



 

 -٢٥-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 : في الرعاية االجتماعية -١٠
 ياالجتماعية ف األخصائية ودعم إشراك       

رعاية صحة الطفل من خالل معرفة تاريخ 
 االجتماعي و متوسط سن األسرةوحالة 

 و ارباألقالزواج وحاالت الزواج بين 
 الوراثية في العائلة األمراضوجود بعض 

 مع المرآز الصحي األسرةومدى تعاون 
 . والعاملين فيه 

 :معرفة 
 عالقة وتأثير الحالة االجتماعية -

 . والمشاآل الصحية األمراضفي 
 والمشاآل األمراض تأثير -

 .الصحية في الحالة االجتماعية 
  .األقارب تأثير الزواج بين -
 .سن الزواج  تأثير -
 

 
 على وتشجيع اإلشراف -

 . االجتماعية األخصائية
 شرح مختلف المفاهيم -

 .بوضوح وبساطة 
الشرح المبسط للوالدين عن -

 األقاربالتأثير السلبي لزواج 
  .األوالدوسن الزواج وعدد 

 آسب اهتمام الهيئات -
االجتماعية المختلفة وبعض 
التنظيمات المهنية ذات االهتمام 

 الطفل والوالدين عند ةعدلمسا
 .الضرورة 

 

 

 . الثقة بالنفس -
 . التواضع -
 احترام الهيئات -

 .االجتماعية 
 . آسب ثقة الكبار -
 العطف على الصغار -

. 

 
 



 

 -٢٦-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

  :اإلصحاح في - ١١
       المبادرة والمشارآة والتنسيق مع المستوى 

ية ومختلف المتوسط للسلطات الصح
 ذات االهتمام للتأآد من األخرىالجهات 

 واإلمدادالنظافة العامة و نظافة الغذاء 
الكافي بالمياه النقية والتخلص السليم من 

 والتحصين ضد اإلنسانية والبقايا األوساخ
 المعدية الرئيسية والوقاية من األمراض
 . المستوطنة ومكافحتها األمراض

 :معرفة 
 المنظمتعاوني  العمل الأهمية -

والمتناسق في حل مختلف 
 .المشاآل الصحية 

 المنتقلة عن طريق األمراض -
 .الهواء والماء والغذاء 

 التي تنتشر نتيجة األمراض -
 .ممارسات يومية خاطئة 

 . العادات والتقاليد المحلية -
 . العادات الغذائية المحلية -
 

 
 التعاون والتنسيق مع -

 .لفة العناصر الصحية المخت
 لجان إنشاء المشارآة في -

 .صحية 
 توجيه الوالدين لالهتمام -

بالنظافة الشخصية ونظافة 
وسالمة البيئة والغذاء 

 .والماء 
 تثقيف الوالدين حول طرق -

 والمشاآل األمراضانتشار 
الصحية بالهواء والماء 

 .والغذاء 

 

 التشاور مع مختلف -
 .الجهات المعنية 

 التشاور مع قادة -
لمجتمع وأصحاب ا

 .القرار 
 

 



 

 -٢٧-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 : في التعليم الذاتي والتعليم المستمر - ١٢
االهتمام بالتعليم الذاتي ومتابعة  •

التطورات العلمية المختلفة الآتساب 
مزيد من المعلومات والخبرات وذلك من 
خالل القراءات الخاصة واالجتماعات 

وحلقات الحوار والمؤتمرات العلمية 
 مع المراآز آوالمحلية داخل المرآز 

 .المماثلة 
حلقات التدريب الجماعي لجميع العناصر  •

 .العاملة الحديثة والقديمة 
 
 
 
 

 التعليم الذاتي والتعليم أهمية -
المستمر ومتابعة آل ما هو 

 .جديد 
طرق ووسائل التعليم الذاتي -

 .والتعليم المستمر 
 : التدريب -

 .تدريب  الأهمية •
 .محتوى حلقات التدريب  •
 .احتياجات التدريب  •

 المشارآة في الحلقات العلمية -
 المحلية في النقاشوجلسات 

 المراآز آوالمرآز الصحي 
 .الصحية المماثلة

 المشارآة في الندوات -
 .والمؤتمرات المحلية 

 المساهمة في تطوير الخبرات -
 إعدادوالمهارات من خالل 
لنشرات ونشر المطويات وا

 .والكتيبات وغيرها 

 . المشارآة -
 . توفير الوقت -

 
 



 

 -٢٨-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 : في البحوث التطبيقية - ١٣
 البحوث العملية والتطبيقية التي إجراء       

تساعد في تطوير خدمات الرعاية الصحية 
 واألمومة وبخاصة رعاية الطفولة األولية

 والمشاآل ألمراضاوالبحث في وبائيات 
 .الصحية 

 البحث العلمي الموجه أهمية -
نحو المجتمع في تطوير رعاية 

 وإيجاد واألمومةالطفولة 
 .الحلول المناسبة 

 
 األولوية المشاآل الصحية ذات -

 . في المجتمع وطرق معالجتها 
 
 
 
 
 
 

 البحوث الصحية في إجراء -
المجتمع من خالل الدراسات 
الوصفية والتحليلية 
والتجريبية وتقييم هذه 

 .البحوث 

 . تنظيم االستبيانات -
 المقابالت الشخصية -
. 

 
 



 

 -٢٩-

 
 

 السلوك المهارات المعرفة المهمة

  :اإلدارية في النواحي - ١٤
 العمل ضمن فريق طبي متكامل بروح من التعاون ١ - ١٤

 .والزمالة 
 . تواجد الخدمات الصحية ٢ - ١٤
  . وصول الخدمات الصحية٣ - ١٤
 . نقص الطلب على الخدمات الصحية ٤ - ١٤
 . والتسجيل اإلحالة أنظمة ٥ - ١٤
 . التنسيق بين القطاعات ذات العالقة بالصحة ٦ - ١٤
 . التوصيف الوظيفي ٧ - ١٤
 . التخطيط ٨ - ١٤
 . مواجهة الخطر أسلوب استخدام ٩ - ١٤
 .استخدام وتوزيع الموارد :  الموارد ١٠ - ١٤
  .األولويات المشاآل ووضع  معرفة١١ - ١٤
 . التعرف على العقبات والصعوبات ١٢ - ١٤
 . العاملين أداء رصد ومراقبة ١٣ - ١٤

 . العمل ضمن الفريق الصحي أهمية -
 . الخدمات إليصال الطرق أفضل-
 . نقص التردد آو ارتفاع أسباب -
 . الصعوبات والعقبات -
  .اإلحصائي العمل أهمية -
ة المتكاملة تعزيزية  الخدمات الصحي-

 .ووقائية وعالجية 
 . االحتياجات الصحية -
 .مهام آل فرد من الفريق الصحي -
  وطرق تصميم البرامج التدريبية أهمية -
 . مواجهة الخطر وأهميته أسلوب -
 . وأهميته اإلحالة نظام -
 .طرق تقييم االستخدام -
 . طرق تحديد الكلفة -

يق  التعاون والتنسيق ضمن الفر-
 .الصحي 

 تقديم رعاية أفضل للفئات ذات -
 .المخاطر 

  .اإلدارةاعتماد التخطيط والتنظيم في -
 . جيد إحالة استخدام نظام -
 وضع معايير محلية للعمل والعاملين -
 . تدريب العاملين -
 تحديد مستويات الرعاية الصحية -

 . محليا األمراضحسب تصنيف 
 

 . التشاور -
 . التعاون -
 .الحترام  ا-
 . الثقة -
 . النظام -
 . الثبات واالستمرار -
 . الدقة -



 

 -٣٠-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

  :اإلدارية في النواحي - ١٤
 العمل ضمن فريق طبي متكامل بروح ١ - ١٤

 .من التعاون والزمالة 
 . توفر الخدمات الصحية ٢ - ١٤
 . وصول الخدمات الصحية ٣ - ١٤
 .طلب على الخدمات الصحية  نقص ال٤ - ١٤
  .األولويات معرفة المشاآل ووضع ٥ - ١٤
 . التعرف على العقبات والصعوبات ٦ - ١٤

 
 . التخطيط الصحي ٧ - ١٤

 
 

 .استخدام وتوزيع الموارد :   الموارد ٨ - ١٤
 . العاملين أداء رصد ومراقبة ٩- ١٤

 :معرفة 
 العمل ضمن الفريق أهمية -

 .الصحي 
 
 . الخدمات إليصالرق  الطأفضل -
 . نقص التردد آو ارتفاع أسباب -
 . الصعوبات والعقبات -
 
 
 
 . االحتياجات الصحية -
 الخدمات الصحية المتكاملة -

  .)تعزيزية ووقائية وعالجية(
 . طرق تحديد الكلفة -
 .طرق تقييم االستخدام -

 
 التعاون والتنسيق ضمن -

 .الفريق الصحي 
 
 
 
 
 
ط والتنظيم في  اعتماد التخطي-

  .اإلدارة
 تحديد مستويات الرعاية -

الصحية حسب تصنيف 
 . محليا األمراض

 

 . التشاور -
 . التعاون -
 . االحترام -
 . الثقة -
 . النظام -
 . الثبات واالستمرار -
 . الدقة -



 

 -٣١-

 
 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 
 
 
 

 . التوصيف الوظيفي ١٠ - ١٤
 

 . مواجهة الخطر لوبأس استخدام ١١ - ١٤
 

 . والتسجيل اإلحالة ةأنظم ١٢-١٤
 

 التنسيق بين القطاعات ذات العالقة ١٣ - ١٤
 بالصحة

  .اإلحصائي العمل أهمية -
 وطرق تصميم البرامج أهمية -

 .التدريبية 
 
مهام آل فرد من الفريق الصحي -

. 
 
 
 مواجهة الخطر وأهميته أسلوب -

. 
 
 . وأهميته اإلحالة نظام -
 
 
 

 
 
 
 
 وضع معايير محلية للعمل -

 والعاملين 
 . تدريب العاملين -
 
 تقديم رعاية أفضل للفئات -

 .ذات المخاطر 
 . جيد إحالة استخدام نظام -

 



 

 -٣٢-

 
 

 السلوك المهارات المعرفة المهمة

 :األدوية 
اإلشراف على والتحقق من عمليات 
صرف واستعمال األدوية بشكل رشيد 

ية أن تؤثر في حيث يمكن لبعض األدو
الجنين وقد يسبب بعضها األخر حوادث 
إجهاض أو تشوه تشريحي أو وظيفي 
استقالبي في الجنين بما في ذلك نقص 

 .النمو

 :معرفة 
 الرعاية الصحية األولية يالمعتمدة ف قوائم األدوية األساسية -١

 .ووزارة الصحة 
 .ح بها  للحامل واألدوية غير المسموإعطاؤها األدوية المسموح -٢
 األضرار التي يمكن أن تصيب الحامل والجنين نتيجة تناول أنواع -٣

 .معينة من األدوية 
 البدائل غير الضارة لألدوية وطرق استعمالها والمقادير المسموح -٤

 .بها 
 . األدوية التي يفضل تجنبها في األشهر الثالث األولى من الحمل -٥
-أقراص الحديد:  فترة الحمل لاستعمالها خال األدوية التي يمكن -٦

 . البنسلين للنساء غير المتحسسات -مصل الكزاز-حمض الفوليك
 . فعالية الدواء والمقادير الدوائية-٧
 : التأثيرات الدوائية وشدتها على-٨

 . العناصر الكيماوية الحيوية لألم -أ
 . المشيمة -ب
 . تطور الجنين -ج

 الحمل بعشرين يومًا وتأثيراتها  األدوية التي أعطيت للحامل قبل بدء-٩
 .المحتملة 

 توفير قائمة باألدوية -١
األساسية الالزمة 

 .والمتوفرة في المرآز 
 وصف األدوية األساسية -٢

 .ومضاعفاتها
 االستهالك ترشيد -٣

 .الدوائي 
 توفير األدوية اإلسعافية -٤

 .في المرآز 
 اإلطالع الدائم على -٥

تاريخ فعالية األدوية 
وفرة في المرآز المت

 .وصالحيتها 

 . المسؤولية -١
 . الخدر -٢
 . الدقة -٣
 . التعليم المستمر -٤



 

 -٣٣-

 العقاقير الضارة بالحمل
 

األدوية التي يستحسن تفاديها  األدوية التي يجب تفاديها تمامًا
خالل األشهر الثالثة األولى من 

 الحمل

األدوية التي يستحسن تفاديها 
 طيلة فترة الحمل

ية التي يجب أن تستخدم تحت األدو
 االختصاصي مع ضرورة إشراف

 استعمالها
  الباربيتوريان-
  دي اتيل ستلبيسترول-
  أقراص اليروجسترون-
 Blocking agent العوامل الصادة -
  مشتقات اليود-
 التطعيمات الفيروسية الحية مثل -

الحصبة األلمانية، شلل األطفال، 
 .اءالجدري الحقيقي، الحمى الصفر

  شاالت العقد-
  أقراص ضد السكري-
  الميثوترآسيت لألمراض الجلدية-

  مضادات الحموضة المعدية-
  عنصر الحديدإضافات -
  المترونيدازول-
  الساليسيالت-
  األرترومايسين-

(  السولفا المرآزة -
 )آوتريمكسازول 

  ديازوآسايد-
  ارغومترين-
  المنومات-
 )التيازيد (  المدرات -
 لبروستوغالنيدات ا-
  التتراسكلين-
  الستريتومايسين-
  الجنتامايسين-
  الكانامايسين-

  األدوية المانعة للتجلط-
  األدوية المانعة للتشنجات-
  الغدة الدرقيةإلفراز األدوية المضادة -
  امينو غليكوسايدز-
  األدوية القاتلة للخاليا السرطانية-
  األدوية الخافضة للضغط-
  مشتقات الكورتيزون-



 

 -٣٤-

 وليةاألة الصحيجدول زيارات الطفل السليم لمرآز الرعاية 
 
 

 اللقاحات الضرورية له عمر الطفل الزيارة
 )١(التهاب الكبد+الشلل صفر+ب ث ج خالل األسبوع األول من الوالدة األولى

 )٢(التهاب الكبد)+١(ثالثي وشلل بداية الشهر الثالث الثانية

 )٢(ثالثي وشلل اية الشهر الرابعبد الثالثة

 )٣(ثالثي وشلل بداية الشهر الخامس الرابعة

 )٣(التهاب الكبد)+١(حصبة بداية الشهر العاشر الخامسة

 )٢(حصبة بداية الشهر الخامس عشر السادسة

 ثالثي وشلل داعمة بداية الشهر الثامن عشر السابعة

 

 عدم التلقيح= عدم استكمال التلقيح 
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 ير درجة الجفاف لدى األطفالتقد
 

 شديد متوسط خفيف األعراض والعالمات
  الحالة العامة-١
  النبض-٢
  التنفس-٣
  فتحة اليافوخ-٤
  ضغط الدم-٥
  مرونة الجلد-٦
  العيون-٧
  الدموع-٨
  الغشاء المخاطي-٩
  البول-١٠
  نقص الوزن-١١
  الحاجة للسوائل-١٢

  قلق وألم-عطش 
 مطبيعي السرعة والحج

 طبيعي
 طبيعية
 طبيعي
 طبيعية
 طبيعية
 موجودة
 مبتل

 طبيعي
٥% 
 ل لكل آيلو. م٥٠-٤٠

  قلق-عطش 
 سريع

 سريع/ عميق 
 منخفضة
 طبيعي

 شبه مفقودة
 غائر
 دال توج
 ناشف

 قليل وداآن اللون
١٠-٥% 
 ل لكل آيلو. م٩٠-٦٠

 ازرقاق في - عرق -شبه غيبوبة 
 األطراف

 سريع وضعيف
 سريع/ عميق 

 فاضشديد االنخ
 منتفخ
 مفقودة

 غائر بشدة
 دال توج

 ناشف بشدة
 معدوم أو قليل جدًا

 %١٠أآثر من 
 ل لكل آيلو.م١١٠-١٠٠
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 :في حالة الوالدة في المرآز الصحي 
 التعرف على الحامل والتأآد من بطاقة -١

الفحص وتحديد تاريخ الحمل سواء من قبل 
 قبل القابلة أو الممرضة الطبيب نفسه أو من

 .المسؤولة
 التعرف على الحمل الطبيعي والحمل عالي -٢

 إلى إحالتهالخطورة وإحالة ما يستوجب 
 .المشفى

 حدوث مضاعفات للحمل من إمكانية تقدير -٣
نزف أو التهاب أو آالم شديدة وإحالة ما يلزم 

 . المشفىإلى
 المساهمة في رفع آفاءة العاملين بما فيهم -٤

 ) .الطبيب نفسه ( ئيس الفريق الطبير
 تقييم أداء العاملين والتأآد من مقدرة وآفاءة -٥

 .العناصر العاملة في القسم
 على والتأآد من تعقيم األدوات اإلشراف -٦

المستخدمة في الفحص وتحضيرها و 
 .تحضير المكان 

 اإلشراف على والتأآد من عدم دخول العناصر -٧
 غرفة التوليد إلىالعاملة غير المتخصصة 

 .الموجودة في المرآز

 :معرفة 
 فيزيولوجية وتشريح الجهاز التناسلي -

 .والحوض عند المرأة
 مراحل الحمل الطبيعي وحاالت الوضع -

 .الممكنة في المرآز الصحي
 االحتياجات من مواد وتجهيزات الزمة -

 .لوالدة سليمة في المرآز الصحي
 .مال محرضات الوالدة ودواعي االستع-
 أهمية وآيفية تطبيق التعقيم للوقاية من -

 .حدوث حاالت التهابية الحقة
 الكشف المهبلي للمرأة عند دخولها -

 .مرحلة الوضع
 الرسم البياني لحالة الوضع والحاالت -

 .غير الطبيعية فيه
 معرفة نقطة التحول من المرحلة الكامنة -

  المرحلة النشطة في حالة الوضعإلى
 . للمشفىإحالة إلىالتي تحتاج  الحاالت -

 
 . مراجعة بطاقة الحامل-
 . الفحص األولي للحامل-
 . فحص البطن والفحص المهبلي-
 . تحديد أوضاع الجنين-
 توفير األدوات والمعقمات الالزمة -

 .والمستخدمة في حاالت الوالدة
 تحضير األدوات والمواد الالزمة -

وتعقيمها لتكون جاهزة لالستعمال 
 .االت الطوارئفي ح

 االقتصار على أقل الحدود الممكنة -
 .للمس المهبلي للمرأة الحامل

تفسير المعلومات الموافقة للرسم 
البياني لحالة الوضع عن توسع 

 .الرحم وتحديد ما هو غير طبيعي

 
  استقبال الوالدة برقة وهدوء-
 طمأنة الزوج وتقديم الدعم النفسي -

 .للمرافقين
  الثقة-
 ة والتعقيم النظاف-
  دقة الفحص والتسجيل-
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

اإلشراف على الوالدة الطبيعية التي تتم في 
 :المرآز الصحي

 :معرفة
القمي ( أعراض وعالمات الوضع-

 ).األيسر األمامي
 . المراحل المختلفة للوالدة-
 : آلية الوالدة-

 .االنثناء الجانبي لرأس الجنين •
 .أس داخل الحوضدوران الر •
 .بروز تاج الرأس •
 .اعتدال الرأس •
 .الدوران الداخلي للكتفين •
 .الدوران الخارجي للرأس •
 .االنقذاف الجانبي لجسم المولود •

 المظاهر السريرية لألمراض العامة -
المصاحبة للحمل وآيفية التعامل 

 .معها

 
 الكشف على الحمل بشكل -

 .صحيح
 . التعرف على نبض الجنين-
 المهبلي وتحديد  الكشف-

 .العالمات
 استخدام جداول متابعة الوالدة -

 .بدقة
 تشخيص أمراض القلب والصدر -

 .المصاحبة للحمل

 
  الخبرة-
 
  الثقة-
 
  النظافة-
 
 . مراعاة التعقيم لتفادي االلتهاب-
 
 الدقة في التعامل مع األم -

 .واألهل
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

الدة من خالل تقارير متابعة تطور الو
الممرضات أو القابلة وتقييم حالة الوالدة 

 :اإلحالةووصف العالج المناسب أو 

 :معرفة األعراض والعالمات
 :تأخر الوضع •

 ١٨المرحلة األولى أآثر من :  لدى البكر-
ساعة، والمرحلة الثانية أآثر من 

 .ساعتين
 ١٢المرحلة األولى أآثر من :  الولود-ب

 .ة الثانية أآثر من ساعةساعة والمرحل
 تعسر الوضع •
 الوضع المبكر •
نزول السائل األمينوسي المبكر مع احتمال  •

 .حدوث التهاب
 الجبهي -المقعدي :  غير الطبيعيالمجيء •

 بالكتف المجيء - المعترض - الوجهي -
  التوأممجيء -أو الذراع 

 .وضع رأس الجنين غير الطبيعي  •
 

 
 . تقدير قوة وفاعلية الطلق-
 .المجيءتقدير مدى تقدم  -
 . تقدير حالة نبض الجنين-
 تقدير احتمال حدوث حدبة -

 .مصلية دموية
 تقدير احتمال حدوث تغير في -

شكل الرأس نتيجة لضيق 
 .الحوض

 . امتالء المثانة وآيفية تفريغها-
 تعب األم أثناء مراحل الوضع -

 .مما يستدعي التدخل
 

 . الثقة بالنفس -
 .ة  المعرفة الجيد-
 . الهدوء -
 . الصبر -
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

االهتمام بالحاالت الطارئة التي يمكن أن 
تحدث في المرآز أو التي تأتي من خارجه 

 : المشفىإلىواإلحالة 

 :معرفة
 المظاهر السريرية للحاالت الطارئة -

 إحالةوما يمكن القيام به مبدئيًا قبل 
 . المشفىإلىالمريضة 

  النزيف خالل الوضع-
  انفجار الرحم-
 ا. النفاسي زجاجإلا أو ااالآالمبسي -
  النزيف بعد الوالدة-
  تأخر المشيمة-
  جروح غير طبيعية في العجان-
  الناسور الشرجي- ناسور البول -
  العمليات القيصريةإلجراء الدوافع -
  فينتور\ ملقط الجنين -

 
 التعرف على الحاالت الطارئة -

 . المشفىإلى حالتهاوإ
 . وسيلة اإلحالة الالزمةإعداد -
 اختيار الممرضة أو القابلة -

 .الجيدة لمصاحبة المريضة
 المشفى المعني باإلحالة إخطار -

 .قبل وصول الحالة

 
  الحذر-
  الوعي-
  المقدرة-
  سرعة التصرف-
  الدقة-
  القدرات التقنية-
  التأثر والتعاطف مع المرضى-
مصادر العلمية في  مراجعة ال-

 .حال عدم المعرفة 
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

شق ( جذع الفرج إصالحالقدرة على 
العادية ) التوسيع أو الورية)(العجان

والممتدة وجروح العجان من الدرجة األولى 
والثانية ويحول حاالت الدرجة الثالثة 

 . المستشفىإلىوالناسور 

 :معرفة
 .يولوجية العجان تشريح وفيز-
 آيفية تفادي الجروح التلقائية بعمل -

 .الورية في الوقت المناسب
 . الدوافع لعمل الورية-
 توقع حدوث جروح تلقائية بالعجان -

 . تشخيصها ودرجتهاوإمكانية
 . الناسور البولي والشرجيأسباب -

 
 آيفية فحص امرأة بها جروح -

 .والدية
 التعرف على درجات الجروح -

 .ختلفةالم
 .وإصالحها  الورية عمل -
 التعرف على الناسور البولي -

والشرجي، واالعتناء بها قبل 
 .إحالتها
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 أعراض وعالمات الحمل
 

 أسابيع الحمل 

 ٤٠ ٣٦ ٣٢ ٢٨ ٢٤ ٢٠ ١٦ ١٢ ٨ ٤ ٠ 

            اختبار حمل البول

            انقطاع الطمث

            والقيءالغثيان 

            الثديتغيرات 

             بالمثانةأعراض

            تغيرات في عنق الرحم

            تغيرات في عنق الرحم محسوسة

            تغيرات في المهبل

            عالمة هيجرز

            جس الرحم بالبطن

            أشعة فوق صوتية

            النهز الجنيني

            Xأشعة عالمة 

            )متعددة الوالدات(حرآة الجنين

            آبر البطن

            )البكرية(حرآة الجنين

عند ( باالنقباضات الرحميةاإلحساس
 )الفحص

           

            حرآة الجنين محسوسة

             نبض الجنينإلىاستماع 

            تحسس أجزاء الجنين
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 إبالغ التشخيص الصحيح للحمل، وعدم ١-١
السيدة أو الزوج أو األسرة عن حدوث 

 إجراء بعد إالالحمل أو عدمه 
 .التشخيص الدقيق

 اإلشراف والتأآد من أخذ تاريخ الحمل ٢-١
 .وتسجيله

 المحافظة على الصحة الجسمية ٣-١
تطور والنفسية للحامل ومتابعة 

حصول الحمل للحصول على طفل 
 .سليم آامل النمو

 
 
 
 
 
 

  فيزيولوجيا الحمل واإلنجاب-
  أخذ التاريخ الصحيح للحامل-
  مراحل الحمل الثالث-
  التغيرات الفيزيولوجية أثناء الحمل-
 : العالمات المفترضة وهي -
 انقطاع الطمث •
 الغثيان والفجاء وآثرة التبول •
 حرآة الجنين •
الغشاء المبيض للمهبل تغير لون  •

وظهور الخط األسمر في منتصف 
 .البطن

 : العالمات المختلفة -
 آبر البطن •
 تغير حجم وشكل وقوام الرحم •
 عالمة هيجرز •

  الجنينبأجزاء الفاحص إحساس

 التعرف على الحوامل في المرآز -
الصحي أثناء تواجدهن 

 .بمصاحبة طفل مريض
 التعرف على الحوامل التي قدمت -

آز خصيصًا من أجل للمر
 .التسجيل

 . الفحص العام للحاملإجراء -
 . تشخيص الحمل وتحديد فترته-
 وصف مراحل تطور ونمو -

 .الجنين في الرحم
 يوآل للقابالت والممرضات -

 .المسؤوليات المحددة
 . توفير األدوات-

 اإلشراف على القابالت -
 والممرضات

 تشجيع القابالت وغرس الثقة -
 فيهم

 عالقة ودية مع القابالت ءإنشا -
 ومع الحوامل 

 استقبال الحوامل بمودة -
والتعرف عليهن وحفظ أسرارهن 

. 
 الرعب والقلق عن الحامل إزالة -

 .وطمأنتها
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 إعطاء اإلشراف على والتأآد من ٤-١
الحامل البطاقة الخاصة بها، والتأآد 

لة في بطاقة من دقة المعلومات المسج
 .الحامل

 تغيرات عنق الرحم •
 )براآستون هيكس(انقباضات  •
 اختبار الحمل اإليجابي •
 العالمات اإليجابية •
  ضربات قلب الجنينإلى االستماع •
 اإلحساس بحرآة الجنين •
 باألشعة عند الضرورة االستعانة •

القصوى لتوضح وجود الجنين أو 
 شكل الهيكل العظمي

  أهمية التسجيل-
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 السلوك المهارة المعرفة ةالمهم

 
 طلب الفحوصات المختلفة الالزمة -

 .وتحليل نتائجها
 
 
 استخدام قائمة الحاالت الخطرة لتحديد -

درجة الخطورة وطرق التعامل معها 
 .إحالتهاأو 

 :معرفة
 للحامل إجراؤها مختلف الفحوصات الضرورية الالزم -

 .أثناء مختلف مراحل الحمل
 :خطرة لمختلف مراحل الحمل قائمة الحاالت ال-

 :أسباب عامة •
 . سنة٣٥ أو أآثر من ١٤ عمر أقل من -
 . سنة٣٠ بكرية وبعمر أآثر من -
 :تاريخ الحمل السابق •

 . حدوث الحمل ألآثر من خمس مرات-
 ...). تصليح مهبلي -قيصرية ( عمليات سابقة -
 . لثالث مرات أو أآثرإجهاض -
 .ن أثناء الحمل والدة طفل متوفي أو وفاة الجني-
 . عملية ملقط أو فينتور-
 . عسر أو صعوبة في الوضع-
 . تأخر المشيمة أو نزيف بعد الوالدة-
 . تسمم حملي أو اآالمبسيا-
 . والدة سريعة أقل من ساعتين-
 . والدة توائم سابقة-
 . السكري الحملي -

 
 . التكليف بأخذ عينات الدم-
 بعض إجراء المساعدة على -

مخبرية عندما الفحوص ال
 .يلزم أن يقوم بها بنفسه

 مساعدة عاملة المخبر في -
 .أداء مهمتها إذا طلبت ذلك

 أخذ تاريخ المرض وفحص -
الحامل والتعرف على 
الحاالت غير الطبيعية 
وتقسيمها حسب درجات 
الخطورة المختلفة 

 .والتصرف بناء على ذلك

 
 . متعاون-
 صبور ودقيق وذو آفاءة -

بسرعة عالية ويتصرف 
 .وذآاء

 . الثقة بالنفس-
 . طمأنة األهل-
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 )آغ أو أآثر٥( طفل آبير الوزن- 
 . طفل غير طبيعي-
 . مريضات بالسكر-
 . مريضات بالضغط-
 . فصيلة الدم سلبية لعامل ريزوس -
 :الحمل الحالي •

 : أسباب مرضية-١
لسل السكر والضغط ومرض القلب والكلى وا

واألنيميا ) فقر الدم ( الرئوي والمالريا واألنيميا 
 .المنجلية

 : مشاآل الحمل الحالي-٢
،  الهايدرامينوس أ- بالمقعد المجيء -التوائم 

 آبر حجم - المعترض المجيء -االستسقاء الحملي 
 رأس الجنين عالي في البكر ضيق -الجنين 

 - عدم زيادة وزن الحامل الطبيعي -الحوض 
 طول فترة الحمل ألآثر من -يف قبل الوالدة النز
 ضعف نمو - موت الجنين أثناء الحمل - أسبوع ٤٢

 .الجنين بالمقارنة لفترة الحمل
 : أسباب اجتماعية-٣
 . انخفاض مستوى التعليم-
 . انخفاض مستوى الدخل-
 . مشاآل أسرية-
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 :الفحص
دد للتأآد من صحة  فحص الحوامل الج-

المعلومات المسجلة وتحديد األمراض 
 .الباطنة إن وجدت

 فحص الحاالت المحالة من مراآز -
 .صحية أخرى

 أسبوع ٣٨-٣٢ فحص الحوامل من -
من الحمل لتسجيل الحاالت الطارئة 
وتحديد ضرورة اإلحالة ومكان 

 .الوالدة المالئم
 تحديد تاريخ الوالدة المتوقع بناء على -

 . دورة طمثيةآخر

 :معرفة
 . فيزيولوجية الحمل واإلنجاب-
 . األمراض المرافقة للحمل المحتملة-
 . العادات والتقاليد-
 : تحديد-

 .تاريخ المرض إن وجد •
 .تاريخ الحمل والوالدة •
 .تاريخ الحمل الحالي •
 .الموعد المتوقع للوالدة •
 .التاريخ العائلي •

 عند  فيزيولوجية الخصوبة والتغيرات الطبيعية-
 .الحامل ومراحل تطور الجنين

 المشاآل الصحية البسيطة التي يمكن أن ترافق -
 .الحمل

 التغيرات غير الطبيعية التي يمكن أ ن تحدث -
 .خالل الحمل

 
 فحص الحامل وتسجيل -

نتائج الفحص في الزيارة 
األولى وزيارات المتابعة 
وتحديد تاريخ الحمل 

 .والتاريخ المتوقع للوالدة
 الحامل وتحديد  فحص-

التغيرات غير الطبيعية 
والمضاعفات المختلفة 

 .الحاصلة
 توفير األدوات الالزمة -

 مختلف الفحوص إلجراء
 .الالزمة

 اإلشراف على القابالت -
والممرضات المسؤوالت 
عن رعاية الحوامل أثناء 
تقديمهن لخدمات رعاية 

 .األمومة

 
 آسب ثقة الحامل وثقة -

 .ذويها
 .امل وذويها طمأنة الح-
 التواضع أثناء التعامل مع -

 .الحامل وذويها
 مراعاة نفسية الحامل عند -

 .التعامل معها
 التعاون مع الحامل وذويها -

ومع آافة  أفراد الفريق 
 .الطبي

 التوجه اإليجابي نحو -
الوقاية ألهميتها في 
الحصول على صحة تامة 

 .لألم وللجنين
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 لسلوكا المهارة المعرفة المهمة

 :في النفاس
 فحص الحاالت التي تعاني من -١

مضاعفات خالل فترة النفاس والتي تم 
 . من قبل القابلة أو حين الطلبإحالتها

 أخذ وتسجيل التاريخ الطبي -٢
والصحي لكل نفساء تطلب الرعاية 

 .الصحية لها ولوليدها
 تقديم الرعاية وتوجيه اإلرشاد -٣

ن والنصح للنفساء التي تعاني م
 .مضايقات بسيطة

 تشخيص الحاالت المعرضة للخطر -٤
 لزم األمر، إذالدى النفساء وتحويلها 

آالتجلط في الساقين وحمى النفاس 
وتغير مستوى الرحم والتهاب المجاري 

 .البولية والنزف بعد الوالدة

 :معرفة
 التغيرات الفيزيولوجية الطبيعية التي تحدث أثناء فترة -

 .النفاس
الطبيعية التي تحدث خالل فترة النفاس مثل  األعراض -

 ساعة ٢٤حدوث ارتفاع طفيف في الحرارة خالل الـ 
األولى بعد الوالدة، وبطئ النبض قليًال حتى يصبح 

 نبضة في الدقيقة بعد الوالدة والذي يصبح ٧٠-٦٠
 .خيطيًا ضعيفًا حين حدوث نزف ثانوي

والصحي  المعلومات المختلفة المتعلقة بالتاريخ الطبي -
 .الخاص بالنفساء

 نساء معرضات إلى الحاالت واألعراض التي تشير -
 :للخطر في فترة النفاس مثل

 حمى النفاس •
 تغير مستوى الرحم •
 التجلط في الساقين •
 النزف بعد الوالدة •
 التهاب المجاري البولية •

 الحاالت الخاصة باألوالد حديثي الوالدة المعرضين -
 . حين اللزومإلحالتهمللخطر 

 
 تحري األعضاء التناسلية -

والرحم وسائل النفاس لدى 
 ما آانت إلىالنفساء وعودتها 
 :عليه قبل الحمل

ارتفاع الرحم أقل من  •
سم ٥مستوى السرة بحوالي 

 .في اليوم األول
جس الرحم بحدود السرة في  •

 .اليوم الثاني
 وتقلص االرتفاعتناقص  •

الرحم بعد حوالي شهرين 
 .تقريبًا

رة والضغط  قياس الحرا-
 .والنبض بدقة

 تقدير آمية الدماء المفقودة بعد -
 .الوالدة وخالل فترة النفاس

 

 
 بث الطمأنينة لدى األم -

 .واألسرة
 سعة الصدر خاصة فيما -

يتعلق بتوجيه النصح 
 .واإلرشاد للنفساء

 . األخالقية-
 . السرية التامة-
 استخدام الصور اإليضاحية -

والرسائل التثقيفية في 
لسات الحوار مع ج

 .النفساء
 . المتابعة-
 تقديم مختلف أشكال الدعم -

للقابالت والممرضات 
المسؤوالت عن رعاية 

 .النفساء
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 )تغير مستوى حجم الرحم بعد الوالدة ( 
 

 خصائص سائل النفاس

 السائل األبيض )الوردي ( السائل البني أو  السائل األحمر
 .أجزاء متخثرة سائل أحمر دماء خالصة فيه -
 
  أيام بعد الوالدة٣ - ١ يستمر من -
 
 

 به دال يوجلزجًا، ) أو وردي (  سائل بني -
 .أجزاء متخثرة، وليست له رائحة

 . أيام بعد الوالدة٧ - ٥ يستمر من -

ال  في العادة - لونه أبيض مصفر أو بنيًا إفراز -
 . له رائحةنتكو

 . أسابيع بعد الوالدة٢-١ يستمر من -

 
 
 
 يوم وتختلف ١٥-١٠يطلق اسم سائل النفاس على المفرزات الناتجة من الرحم أثناء فترة النفاس والتي تستمر لمدة تتراوح بين : سائل النفاس  •

 . أخرىإلىآميتها من سيدة 
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 جدول مالحظة سائل النفاس للتعرف على التغيرات غير الطبيعية

 المالحظـــــــــــــــــــــة
الطبيعية التي تحدث التغيرات غير 

لسائل النفاس والتي تستلزم تبليغ 
 الطبيب

 أهميتهـــــــــــــــــــا

 الكميــــــة
 
 

 اللــــــون
 
 

 القــــــوام

 الرائحــــــة

 .غزيرة •

 .قليلة جدًا مع ارتفاع درجة الحرارة •

 .استمرار اللون األحمر الفاقع •

 ).مع تضخم الرحم(اللون البني بغزارة  •

 .زاء من األغشية أو المشيمةوجود أج •

 .آريهة •

 .آريهة مع ارتفاع درجة الحرارة •

 . انحباس أجزاء من المشيمة-

 . حمى النفاس-

 . خطورة النزيف-

 . تأخر رجوع الرحم لحالته ما قبل الوالدة-

 . انحباس أجزاء من المشيمة-

 . حمى النفاس-

 . عدوى موضعية بالرحم-
 



 

 -٥٠-

 إحالتهاالنفاس والتي يجب تدارآها أو الحاالت المعرضة للخطر أثناء 

 األسبــــــــــاب المشكلــــــــــة
  نزيف-١
  حمى-٢
  رائحة سائل النفاس آريهة-٣
  ثدي موجع لونه أحمر-٤
  ألم أو تورم في الساق-٥
 %.٦٠ نسبة هيموجلوبين أقل من - أنيميا -٦
 .قلة البول/  احتباس البول -٧
 . البواسير المؤلمة-٨

 ).حمى النفاس ( الرحم عدوى 
 
 

 .التهاب بالثدي
 .التهاب وريدي تجلطي
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 جدول الخدمات المتوفرة في عيادة رعاية الحامل حسب الزيارة وفترة الحمل
 

 الخدمات الواجب توفيرها في عيادة رعاية الحامل )باألسابيع ( فترة الحمل  رقم الزيارة
+ معايرة خضاب الدم + فحص الزمرة الدموية + ص األسنان فح+ قياس الطول * + فحص طبي عند ثبوت الحمل ١

 فحص البول
  )١جرعة ( لقاح الكزاز + فحص البول + فحص طبي  ٢٠ ٢
  )٢جرعة ( لقاح الكزاز + فحص البول + فحص طبي  ٢٤ ٣
 معايرة خضاب الدم+ فحص طبي  ٢٨ ٤
 فحص البول+ فحص األسنان + فحص طبي  ٣٢ ٥
 يد وضعية الجنينتحد+ فحص طبي  ٣٦ ٦
 تهيئة األم لإلرضاع الطبيعي+ فحص طبي  ٣٨ ٧
 فحص نسائي عند الخروسات+ فحص طبي  ٤٠ ٨
 تقديم خدمات تنظيم األسرة+ فحص طبي  بعد الوالدة بستة أسابيع ٩

 
 .قصة الحمل الحالي + القصة والسوابق الوالدية :  االستجواب-أ: يشمل الفحص الطبي: مالحظة * 

إصغاء الجنين منذ + فحص البطن + فحص عام + قياس التوتر الشرياني + قياس الوزن + التأمل :  الفحص السريري-  ب      
 )٢٠(األسبوع 
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 متابعة المتخلفات عن مواعيدهن -٥
 آو الممرضة المسوؤلة إلى واإلشارة

القابلة بضرورة متابعتهن من خالل 
 .ارات المنزلية نظام الزي

 تقوية نظام وبرنامج تدريب -٦
الدايات البلديات ومدهن بالمعدات 

 اإلحالةوالمواد الالزمة وتقوية نظام 
 . المرآز أو المشفى إلىمن الداية 

 تنظيم عيادات ما بعد الوضع في -٧
 .المرآز الصحي 

 على وتوجيه القابالت اإلشراف -٨
أثناء تقديم خدمات ما بعد الوضع 

لفحص العام وفحص العجان آا
 وأخذ واألرجلوالحوض والثدي 

الوزن والعالمات الحيوية واحتمال 
 . بفقر الدم اإلصابة

 فحص المولود للتأآد من النمو -٩
 .الجسمي والعقلي له 

 

 :معرفة
 عن مواعيدهن وأسباب هذا األمهات المتخلفات من -

 .التخلف
التثقيف الصحي  أهمية برنامج تدريب الدايات البلديات في -

 .والمتابعة  
بعد  ما واألطفال األمهات أهمية وجود عيادة لمتابعة -

  .ةالالزم وتقديم العناية الصحية عالوض
 المعلومات الهامة الواجب تسجيلها خالل فترة ما بعد -

 : أسابيع بعد الوالدة والمتعلقة بـ ٦الوضع والتي تمتد 
 .فرازات المهبلية خصائص اإل •
 .األرجل وذمات - والحلمة فحص الثدي •
  .اإلخراج •
 المكلفة بأخرى األغذيةالتغذية وطرق االستعاضة عن  •

 . الوزن -محلية أقل تكلفة 
 . الحيوية واألنشطةالراحة والنوم والتمارين الرياضية  •
 . التباعد بين الحمول -الرضاعة الطبيعية  •
  .األدويةاستخدام  •

 أو أي عالمة ارأبج عالمات - التطور الطبيعي للمولود -
 . لدى المولود ةغير طبيعي

 تقوية نظام الزيارات -
 .المنزلية 

 تقوية نظام برنامج الدايات -
البلديات بالتدريب وجلسات 
العمل واالجتماعات والمتابعة 

. 
 االتصال بالمجتمع لتوفير -

المعلومات الالزمة من مختلف 
المستويات التي تتعامل معها 

 الوالدة 
الجهات المعنية  االتصال ب-

لشرح أهمية خلق أو تقوية 
 .نظام العيادات ما بعد الوالدة 

 واألسرة االتصال بالمجتمع -
 وظروفها أوضاعهالدراسة 
 المختلفة

 عالمات ما بعد الوضع -
 .الطبيعية والمرضية 

 ومقارنتها أبجار عالمات -
بالجدول المعتمد وتقدير 
الوضع الطبيعي والخطر 

 .  للمولود 

 .شخصية القوية  ال-
  .اإلقناع -
 . بث الطمأنينة -
 
 
 
 . سهولة التواصل -
 . التخطيط والتنظيم -
 . التشاور -
 بعادات المجتمع اإللمام -

. 
  .األخالقية -
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 :التوعية واإلرشاد
 رفع مستوى السالمة الصحية -١

والبدنية للحامل ومساعدتها 
رة الحمل بشكل على تجاوز فت

 .طبيعي ودون مضاعفات
 توضيح العادات الصحية التي -٢

تدعم األم الحامل وتكسبها 
 :     الراحة خالل فترة الحمل

 واالستراحةالنوم  •
 الحمام •
 المالبس •
 العناية باألسنان •
 العالقة الزوجية •
 اإلرضاع الطبيعي •
 توضيح العادات الغذائية -٣

 األساسية

 :معرفة
مساعدة في الحفاظ على السالمة الصحية  أهم العوامل ال-

 .والبدنية للحامل
 العادات الصحية الهامة الواجب تقيد الحامل بها والتي -

 .تدعم وتعزز راحتها وسالمتها
 . الزمر الغذائية األربعة وأهميتها لدى األم والجنين-
 : الغذاء المتوازن وأهميته للحامل والجنين-
 .البروتينات لنمو الجنين •
 .م والسكريات لتوفير الطاقة الالزمةالدس •
 .األمالح والمعادن للوقاية وبناء الجسم •
 . أعراض وعالمات سوء التغذية وفقر الدم لدى الحامل-
 أهمية الوزن الدوري للحامل لمراقبة الزيادة أو النقص في -

 .الوزن لديها خالل فترة الحمل

 
 التوجه الوقائي لضمان -

السالمة الصحية والجسدية 
للحامل وجنينها خالل فترة 

 .الحمل
 اعتماد األغذية المحلية -

المتوفرة لتأمين وجبات 
غذائية متوازنة للحامل 

 .طيلة فترة الحمل
 واختبارها....  توفير -
 مراجعة األوزان التي تم -

تسجيلها من قبل 
الممرضات للتأآد من صحة 

 .الوزن ودقة التسجيل
 .الكشف على الثديين-

 
يجابي نحو  التوجه اإل-

 .الوقاية وأهميتها
 التوجه اإليجابي نحو -

الجوانب التأهيلية 
 .والتطويرية

 آسب ثقة الحامل وأخذ -
 إجراءموافقتها قبل 

أي فحص طبي لها 
وبخاصة األعضاء 
الحساسة آالثديين 
 .واألعضاء التناسلية

 . طمأنة الحامل-
 . المسؤولية-
 . الحذر-
 الثقة بالممرضة -

رعاية المسؤولة عن 
 .الحوامل
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 لألم خالل فترة الحمل
 توجيه الحامل لعدم استعمال -٤

األدوية إال بعد استشارة الطبيب 
 .أو المرآز الصحي

 . بالثدياالهتمام -٥
 األم إلى توجيه النصح واإلرشاد -٦

 بالنظافة االهتمامحول آيفية 
 .العامة والشخصية

نساء الحوامل وغير  تلقيح ال-٧
الحوامل بلقاح الكزاز للتقليل من 

 األمهات والرضع إصاباتاحتمال 
 .حديثي الوالدة بالتسمم بالكزاز

 . األدوية ومضارها خالل فترة الحمل-
 أهمية العناية بالثدي لضمان رضاعة طبيعية -

 .سليمة ومستمرة
 . طرق ووسائل العناية بالثدي-
 .رق الوقاية منها أمراض الثدي المختلفة وط-
 أهمية النظافة العامة آنظافة المكان والنظافة -

الشخصية للوقاية من اإلصابة باألمراض 
 .المختلفة ومكافحتها

 وصل الكزاز وفوائده والجرعات الواجب -
 وتوثيق هذه الجرعات ضمن إعطاؤها

 .بطاقة أو جدول التلقيح الخاص بالحوامل
 .د الكزاز بطاقة أو جدول تلقيح الحوامل ض-

 تدريب األم على طرق -
 .الرعاية بالثديين

 تدابير معالجة احتقان -
 إلىالثدي واإلحالة 
 .المشفى إذا لزم األمر

 مهارات استخدام وسائل -
النظافة العامة 

 .والشخصية المختلفة
 مهارات توفير تعقيم -

 .المياه
 باألم االتصال مهارات -

والتأثير فيها لتغيير أي 
 .تمارسهسلوك خاطئ 
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

  :اإلدارةفي 
المرآز  وتنظيم نشاطات إدارة -١

 . والمراآز التابعة له يالصح
 
 
 
 
 
 
 
 على طلب وحفظ اإلشراف -٢

 الالزمة واألدوات األدويةوتوزيع 
 . للمرآز 

 :معرفة 
 إدارة وتطبيق ما يمكن منها في اإلدارة أسس -

 .المرآز 
لوزارة فيما يختص بالمراآز الصحية  سياسة ا-

 .وممارساتها 
 نظام المناطق الصحية والمراآز والنقاط -

 .التابعة لها 
 . المجلس الصحي ومهامه -
  .اإلحالة نظام -
 . المسوحات السكانية وتحليلها -
 . مشارآة المجتمع في التخطيط والتنفيذ -
 في المجتمع في األعمالدور القادة ورجال  -

  .اإلداريةية العمل
  .لألدوية األساسية القائمة -
 . الالزمة واألدوات األدوية تنظيم الطلبيات من -
 .  الترشيد في االستعمال -

 األساسي دراسة وتحليل النظام -
 .للعاملين في الدولة 

  دراسة القرارات المختلفة الخاصة -
بوزارة الصحة وتنفيذ ما يتعلق 

 .منها بعمل المرآز 
 وعقد االجتماعات مع  تنظيم-

 على إلطالعهم نالمرؤوسي
السياسات والقرارات المختلفة 

 الخطط إعداد في وإشراآهم
 .وتنفيذها وتقييمها 

 توجيه العناصر العاملة في المرآز -
فيما الصحي وتوزيع المسؤوليات 

  .ابينه
 تطبيق أسس التعامل والصرف على -

 .مختلف أدوية المرآز 
لبطاقات الالزمة  توفير السجالت وا-

 .وآتابة التقارير عن أعمال المرآز 

 . قارئ جيد متفهم -

  .اإلشراف -
 . التوجيه -
 . المتابعة -
 المراقبة المستمرة -
. 

 
 االتصال والتشاور -

 .مع المجتمع 
 
 
 تدقيق السجالت -

.والبطاقات والتقارير 
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 نموذج إعطاء دالالت رقمية لمخاطر الحمل
 . خصص رقم عامل-
 .لكل عامل سلبي ما عدا عدد الوالدات) صفر( خصص -
التاريخ التوالدي، الظروف الطبية المصاحبة للحمل، والحمل (  لكل فئة إجمالي احصل على رقم -

 ).الحالي
 . أسبوع٣٦ خصص رقم لكل مريضة عند الزيارة األولى وفي -
 

 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى
الظروف الطبية  يالتاريخ التوالد

 المصاحبة
 الحمل الحالي

 ٣٦ الزيارة األولى  
 أسبوع

 ٣٥أآثر من : العمر* 
 )١(سنة 

 ١٥٠أقل من : الطول* 
 )١(سم 
 )١ (الشيء: الوالدات* 

٠ (٤-١( 
 أو أآثر ٥
)١( 

 )١ (٣: إسقاط* 
 ٤طفل يزن أآثر من * 
 )١(آغ 
 آغ ٢٫٥طفل أقل من * 

)١( 
إمالص أو وفاة * 

 )١(المولود 
 )١: (قيصرية سابقة* 
 

مرض آلى مزمن * 
)١( 

 )١(سكري حملي * 
 )٢(سكري مرضي * 
 :مرض القلب* 

 )١ (١،٢ الدرجة -
 )٣ (٣،٤ الدرجة -
 :أخرى* 

آالتهاب الصدر 
خصص (المزمن 

رقم حسب شدة 
 )٢-١المرض 

 :النزف* 
 )١( أسبوع ٢٠-١٢

 )٣ (٢٠أآثر من 
 غم ٨أقل من : ضعف الدم* 

)١( 
 )٢(الضغط 

الجنين أصغر من العمر * 
 )٣(الحملي 

 )٣(التوائم * 
 )٢ (المجيء* 
)٢(بالمقعدة في نهاية الحمل * 
 آغ ٦زيادة الوزن أقل من * 

)١( 
 )٤(والدة مبكرة * 

 أسبوع ٤٢حمل أآثر من * 
)١( 

 )١(عدم المتابعة * 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 _ :فئةحاصل جمع ال :حاصل جمع الفئة :حاصل جمع الفئة
 _ أسبوع ٣٦عند  :الزيارة األولى :إجمالي رقم الخطر

 :مالحظة 
  )٢ ( - ) ٠( خطر ضئيل 
  )٨ ( - ) ٣( خطر زائد  

  أو أآثر- ) ٩( خطر شديد  



 

 -٥٧-

 

 األسباب المؤثرة في النمو داخل الرحم في البلدان النامية
 )م١٩٨٧آرامر، (

 

العوامل ذات الصلة في البلدان  التقدير
ةالنا

 . األثر السببي ثابت وهام ولكنه غير قابل للتعديل-١
 
 األثر السببي ثابت وهام ولكنه قابل للتعديل -٢

 .ويستغرق زمنًا طويًال
 
 األثر السببي ثابت وهام ولكنه قابل للتعديل في -٣

 .مدة قصيرة
 
 األثر السببي غير مؤآد ولكنه غاية في األهمية -٤

 .ويمكن تعديله

  عدد الوالدات جنس الرضيع،-
 
 
، واالجتماعي االقتصادي طول األم، وضعها -

 . العارضواالعتاللمراضه عامه، 
 
 الحمل، صغر سن األم، تعليمها، زيادة لالوزن قب -

 .الوزن المصاحبة للحمل، المالريا، التدخين، التبغ
 
 الترآيبة الدموية، العمل الشاق لآلم، نقص -

ة أثناء الحمل حامض الفوليك، نوع الرعاية الصحي
 .وعدد القائمين بها

 
 

 :المجاالت التي يمكن التأثير فيها
 . سوء التغذية أثناء الحمل-١
 . انخفاض الوزن قبل الحمل-٢
 . المالريا-٣
 



 

 -٥٨-

 :أسباب أخرى مؤآدة

 . العمل الشاق في الثلث األخير من الحمل وهذا يمكن تجنبه-١
 .اية بالبنات منذ نعومة أظفارهن قصر القامة وهذا يمكن التأثير عليه بالعن-٢

 مرة وهذا يؤآد أهمية التغذية ٢٠يضاعف انخفاض وزن الجنين نسبة وفيات الرضع واألطفال بحوالي 
 . لألسرةواالقتصادي االجتماعيخالل فترة الحمل وتحسين الوضع 

 :المخاطر التي يتعرض لها الطفل الذي هو أصغر من عمره الحملي
 . التشوهات الخلقية-١

 . خمول الذهن-٢

 . استنشاق العقي-٣

 . التأثر الزائد بالبرد-٤

 . انخفاض نسبة السكر في دم المولود-٥

 . صعوبة التنفس-٦

 . نزف رئوي-٧

 :في حالة تشخيص حالة ضعف النم داخل الرحم
.لدمويةأنصح بالغذاء الجيد، أن يوقف التدخين، تنام األم الحامل على جنبها األيسر لتساعد سريان الدورة ا



 

 -٥٩-

 
 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 :في التخطيط الصحي 
 دعم العاملين في المرآز الصحي في -١

مجال التدريب والتوجيه والتنظيم 
 .وتحليل المهام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 رصد أداء العاملين في المرآز -٢

 المختلفة في األنشطةالصحي وتقييم 
المرآز وتحليل الفاعلية والمؤشرات 

 الصحية ودعم مختلف االقتصادية
 .  الصحي اإلحصاءتطبيقات 

 :معرفة 
 آيفية وضع منهج تدريبي مبني على المهام -

 .وليس على المعرفة 
مثال وضع بروتوآول خاص بكيفية عالج ( 

الحاالت المرضية في المرآز الصحي وتوزيعه 
 . )على آافة المراآز التابعة له 

  آيفية وضع منهج تدريبي يتضمن المعرفة-
 الالزمة لعمل المهمة أو المهارة سواء األساسية

 .آانت يدوية أو ذهنية أو مهارة اتصال 
 آيفية تدريب العاملين على طرق التدريب -

المختلفة التي ترآز على تعلم المهارات و 
اآتساب المتدرب الخبرة الكافية لالبتعاد عن 

 .المخاطر 
آز  آيفية اعتماد منهج للتدريب أثناء الخدمة ير-

 . تنشط أداء العاملين يالجديدة التعلى المهام 
 المختلفة في األنشطة التي تعكس تالمؤشرا -

  ......اإلشراف - االستخدام - التغطية -المرآز 

 وضع جداول تفصيلية مطبوعة -
لمختلف المهام المعارف والمهارات 

 الالزمة لكافة العاملين واألنشطة
 .في المرآز الصحي 

تفصيلية لكافة الحاالت  وضع جداول -
التي يستقبلها المرآز الصحي 
وبروتوآول العالج وأسس نظام 

 . الجهات المختصة إلى اإلحالة
 توفير آافة السجالت والجداول التي -

 .تغطي سائر أنشطة المرآز 
 وسائل التدريب المناسبة إيجاد -

 .والقاعات الالزمة له 
تخفيف العبء المادي الملقى على -

مكان مرآز الصحي بقدر اإل العاتق
. 

 . توفير المراجع الالزمة -
 التطبيق العملي لمختلف المؤشرات -

 . واالستفادة منها اإلحصائية

 . الثقة بالنفس -
 . قوة الشخصية -
 . متمكن علميا -
 . قارئ جيد -
 . صبور -
 . مبتسم -



 

 -٦٠-

 
 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 الصحي الداعم اإلشراف -٣
 :يجابي واال

البد من تدريب الطبيب على مهام 
 والمتابعة وذلك بأن اإلشراف

يدرب الطبيب على المهام التي 
بقوم بها العامل الصحي الذي 

 عليه وأن باإلشرافيقوم الطبيب 
 التدريبية األنشطةيساهم أيضا في 

 .المختلفة  

 :معرفة 
 الصحي آعملية رقابية اإلشراف أهمية -

 .ة وليس آعملية تأديبي
 المهام التي يقوم بها آل عنصر في -

 .المرآز الصحي 
 . وأسس التبليغ اإلحالة أهمية -

 الصحي آعملية رقابية اإلشراف -
 .وليست عملية تأديبية 

 . توفير بطاقات التبليغ -
 . توفير اللوجستيات -
 . توفير المعدات -
 . صيانة المعدات -
 . توفير وسائل النقل -
 
 
 
 
 

 . مرن -
 .تفهم  م-
  .األفق واسع -
 . متابع -
 ودود في عالقاته -

مع جميع أفراد 
 الصحيالفريق 
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 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 اإلحصاء على نظام اإلشراف -١
الصحي المعتمد في المرآز من 
بطاقات وسجالت وتقارير شهرية 

 .وربعية وسنوية 
 
 
 
 
  المشارآة في المسوح -٢

وث الصحية والدراسات و البح
 .المختلفة 

 :معرفة 
 السكاني للمنطقة واإلحصاء النمو -

 .التي يخدمها المرآز الصحي التابع له 
(  الملف الصحي العائلي إنشاء آيفية -
 آان ذلك معتمدا ضمن سياسات إذا

 )الوزارة والمرآز 
 آيفية دراسة السجالت والملفات -

والبطاقات الصحية الموجودة في 
 .ها المرآز وتحليل

 التقارير الشهرية إعداد آيفية -
 .والربعية والسنوية 

 آيفية رصد نوعية الرعاية الصحية -
 .المقدمة لمراجعي المرآز الصحي 

 تحديد عدد السكان الفعلي الذين يمكنهم -
: 
االستفادة من الخدمات الصحية  •

المختلفة المقدمة في المرآز الصحي 
. 
 المرآز الصحي إلىالوصول  •

لى الخدمات الصحية للحصول ع
 .المختلفة المقدمة فيه 

 استخدام الملف الصحي العائلي -
 .والبطاقات الصحية المعتمدة في المرآز 

 حساب نسب االستخدام والتغطية -
 .والتسجيل بدقة 

 التأآد من تسجيل المعلومات بدقة في -
 .البطاقات والسجالت الصحية 

 تنظيم وتحليل التقارير الصحية ورفع -
  .األمر لزم إذانتائج ال
  .األخرى التنسيق مع المراآز الصحية -
 توجيه المراجعين للمحافظة على -

 .بطاقاتهم الصحية وسالمتها 

 ودود في عالقاته مع -
جميع أفراد الفريق 

 الصحي
 . دقيق -
 . هادئ -
 . صبور -
 . متابع -



 

 -٦٢-

 
 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 :برنامج تدريب الدايات 
 اختيار وتدريب الدايات البلديات -

 .المستمر ومراقبة أدائهن 
- 

 :معرفة 
 السكاني للمنطقة واإلحصاء النمو -

 .التي يخدمها المرآز الصحي التابع له 
(  الملف الصحي العائلي إنشاء آيفية -
 آان ذلك معتمدا ضمن سياسات إذا

 )الوزارة والمرآز 
 آيفية دراسة السجالت والملفات -
بطاقات الصحية الموجودة في وال

 .المرآز وتحليلها 
 التقارير الشهرية إعداد آيفية -

 .والربعية والسنوية 
 آيفية رصد نوعية الرعاية الصحية -

 .المقدمة لمراجعي المرآز الصحي 

 تحديد عدد السكان الفعلي الذين يمكنهم -
: 
االستفادة من الخدمات الصحية  •

لصحي المختلفة المقدمة في المرآز ا
. 
 المرآز الصحي إلىالوصول  •

للحصول على الخدمات الصحية 
 .المختلفة المقدمة فيه 

 استخدام الملف الصحي العائلي -
 .والبطاقات الصحية المعتمدة في المرآز 

 حساب نسب االستخدام والتغطية -
 .والتسجيل بدقة 

 التأآد من تسجيل المعلومات بدقة في -
 .البطاقات والسجالت الصحية 

 تنظيم وتحليل التقارير الصحية ورفع -
  .األمر لزم إذاالنتائج 

  .األخرى التنسيق مع المراآز الصحية -
 توجيه المراجعين للمحافظة على -

 .بطاقاتهم الصحية وسالمتها 

 ودود في عالقاته مع -
جميع أفراد الفريق 

 الصحي
 . دقيق -
 . هادئ -
 . صبور -
 . متابع -

 



 

 -٦٣-

 
 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 :معرفة  
 السكاني للمنطقة واإلحصاء النمو -

 .التي يخدمها المرآز الصحي التابع له 
(  الملف الصحي العائلي إنشاء آيفية -
 آان ذلك معتمدا ضمن سياسات إذا

 )الوزارة والمرآز 
 آيفية دراسة السجالت والملفات -

والبطاقات الصحية الموجودة في 
 .المرآز وتحليلها 

 التقارير الشهرية إعداد آيفية -
 .والربعية والسنوية 

 آيفية رصد نوعية الرعاية الصحية -
 .المقدمة لمراجعي المرآز الصحي 

 تحديد عدد السكان الفعلي الذين يمكنهم -
: 
االستفادة من الخدمات الصحية  •

المختلفة المقدمة في المرآز الصحي 
. 
 المرآز الصحي إلىالوصول  •

الخدمات الصحية للحصول على 
 .المختلفة المقدمة فيه 

 استخدام الملف الصحي العائلي -
 .والبطاقات الصحية المعتمدة في المرآز 

 حساب نسب االستخدام والتغطية -
 .والتسجيل بدقة 

 التأآد من تسجيل المعلومات بدقة في -
 .البطاقات والسجالت الصحية 

 تنظيم وتحليل التقارير الصحية ورفع -
  .األمر لزم إذائج النتا

  .األخرى التنسيق مع المراآز الصحية -
 توجيه المراجعين للمحافظة على -

 .بطاقاتهم الصحية وسالمتها 

 ودود في عالقاته مع -
جميع أفراد الفريق 

 الصحي
 . دقيق -
 . هادئ -
 . صبور -
 . متابع -

 



 

 -٦٤-

 
 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 :معرفة  
 السكاني للمنطقة واإلحصاء النمو -

 .التي يخدمها المرآز الصحي التابع له 
(  الملف الصحي العائلي إنشاء آيفية -
 آان ذلك معتمدا ضمن سياسات إذا

 )الوزارة والمرآز 
 آيفية دراسة السجالت والملفات -

والبطاقات الصحية الموجودة في 
 .المرآز وتحليلها 

 التقارير الشهرية إعداد آيفية -
 .والسنوية والربعية 

 آيفية رصد نوعية الرعاية الصحية -
 .المقدمة لمراجعي المرآز الصحي 

 تحديد عدد السكان الفعلي الذين يمكنهم -
: 
االستفادة من الخدمات الصحية  •

المختلفة المقدمة في المرآز الصحي 
. 
 المرآز الصحي إلىالوصول  •

للحصول على الخدمات الصحية 
 .المختلفة المقدمة فيه 

تخدام الملف الصحي العائلي  اس-
 .والبطاقات الصحية المعتمدة في المرآز 

 حساب نسب االستخدام والتغطية -
 .والتسجيل بدقة 

 التأآد من تسجيل المعلومات بدقة في -
 .البطاقات والسجالت الصحية 

 تنظيم وتحليل التقارير الصحية ورفع -
  .األمر لزم إذاالنتائج 

  .األخرىصحية  التنسيق مع المراآز ال-
 توجيه المراجعين للمحافظة على -

 .بطاقاتهم الصحية وسالمتها 

 ودود في عالقاته مع -
جميع أفراد الفريق 

 الصحي
 . دقيق -
 . هادئ -
 . صبور -
 . متابع -

 



 

 -٦٥-

 
 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 :معرفة  
 السكاني للمنطقة واإلحصاء النمو -

 .التابع له التي يخدمها المرآز الصحي 
(  الملف الصحي العائلي إنشاء آيفية -
 آان ذلك معتمدا ضمن سياسات إذا

 )الوزارة والمرآز 
 آيفية دراسة السجالت والملفات -

والبطاقات الصحية الموجودة في 
 .المرآز وتحليلها 

 التقارير الشهرية إعداد آيفية -
 .والربعية والسنوية 

ة  آيفية رصد نوعية الرعاية الصحي-
 .المقدمة لمراجعي المرآز الصحي 

 تحديد عدد السكان الفعلي الذين يمكنهم -
: 
االستفادة من الخدمات الصحية  •

المختلفة المقدمة في المرآز الصحي 
. 
 المرآز الصحي إلىالوصول  •

للحصول على الخدمات الصحية 
 .المختلفة المقدمة فيه 

 استخدام الملف الصحي العائلي -
 . المعتمدة في المرآز والبطاقات الصحية

 حساب نسب االستخدام والتغطية -
 .والتسجيل بدقة 

 التأآد من تسجيل المعلومات بدقة في -
 .البطاقات والسجالت الصحية 

 تنظيم وتحليل التقارير الصحية ورفع -
  .األمر لزم إذاالنتائج 

  .األخرى التنسيق مع المراآز الصحية -
لى  توجيه المراجعين للمحافظة ع-

 .بطاقاتهم الصحية وسالمتها 

 ودود في عالقاته مع -
جميع أفراد الفريق 

 الصحي
 . دقيق -
 . هادئ -
 . صبور -
 . متابع -



 

 -٦٦-

 
 السلوك المهارة المعرفة المهمة

 :برنامج تدريب الدايات
 اختيار وتدريب الدايات البلديات -١

 .المستمر ومراقبة أدائهن

 :معرفة
 المحتملة البسيطة  أمراض الحامل واألعراض-

والمرضية والتي يمكن تدارآها من قبل الداية 
 .المدربة

 الحامل إحالة عالمات الخطر وطرق تجنبها أو -
 :قبل حدوثها مثل

 الغثيان واإلقياء •
  
  
 يجب التأآد من أن الصداع الذي :الصداع •

يصيب الحامل ليس نتيجة حالة مرضية 
عضوية مثل ارتفاع ضغط الدم حيث البد من 

 األخصائي أو المشفى في إلى الحامل حالةإ
مثل هذه الحاالت، أما إذا آان الصداع عرضيًا 

 .فتقدم للحامل النصائح المناسبة
  
تعاني معظم الحوامل من اإلمساك :  اإلمساك •

 وخاصة

 
 
 

يجب أن تدرب الدابة على 
آيفية توجيه النصح واإلرشاد 

 األم الحامل وذلك وفق ما إلى
 :يلي

 .ز الجاف تناول اخب-
 . المشي في الهواء الطلق-
 االمتناع عن تناول -

 .الدهنيات

 تطبيق نظام اإلحالة في -
 .الحاالت المناسبة

 . أخذ حمام دافئ-
 . وتجنب اإلجهاداالسترخاء -
 . شرب آمية من السوائل-
 . تجنب األطعمة الدسمة-
 اإلآثار من تناول الخضار -

 المحلية

 

 



 

 -٦٧-

 
 السلوك ةالمهار المعرفة المهمة

في األشهر األخيرة من الحمل حيث يضغط الرحم  
 آان اإلمساك عرضيًا تقدم فإذاعلى األمعاء، 

 .للحامل النصائح المناسبة
 تصاب الحوامل بالدوالي وخاصة :الدوالي •

حين يكون لديهن استعداد سابق حيث يزداد 
توسع األوردة نتيجة الرآود الحاصل من ضغط 

 .ن والحوضالجنين على أوردة البط
تحدث نتيجة اإلمساك الشديد أثناء : البواسير •

الحمل والسيما في األشهر األخيرة نتيجة 
الرآود الوريدي في الحوض وبتأثير من ضغط 

 .الجنين

   مضغ الطعام جيدًا-

 


