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الشكر والتقدير

قد تم تطوير هذه المواد التدريبية في عام 2017 من خالل التعاون المستمر بين أعضاء مجموعة العمل المشترك 
تنفيذ  أمكن  التدريبية. وقد  الشراكة  مبادرة  األزمات من خالل جهود  اإلنجابية في  بالصحة  المعنية  الوكاالت  بين 
المشروع بفضل التمويل السخي الذي قدمه مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث )OFDA( التابع للوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية. وقد قّدم صندوق األمم المتحدة للسكان و أمانة مساعدة األمهات على البقاء على 
هذه  إلنتاج  بثمن  يقدر  ال  دعًما   Laerdal Global Healthو الالجئات  ولجنة   Jhpiego في  ومقرها  الحياة  قيد 
الوحدة. كما ساهم تومو واتانابي مساهمة كبيرة في صياغة محتوى الوحدة التدريبية. كما ساهمت كريستين هاركر 
والدكتورة ويلما دودينز والدكتور نجوين توان تران بمدخالت تقنية، وتعرب مبادرة الشراكة التدريبية لمجموعة العمل 
المشترك بين الوكاالت عن امتنانها لكلية جوبا للتمريض والقبالة ومنظمة إنقاذ الطفولة على تجريب هذه الوحدة 

في جنوب السودان وإلسهاماتها في المواد. 

الدليل  لتتماشى مع  الوحدة  بتحديث هذه  الهولندية  الخارجية  وزارة  المقدم من  التمويل  2020، سمح  وفي عام 
قيادة  تمت   .2018 اإلنسانيةلعام  األوضاع  في  اإلنجابية  الصحة  بشأن  الوكاالت  بين  المشترك  المنقح  الميداني 
مراجعة عام 2020 من قبل شينا كوري مع إجراء المراجعة والمدخالت التقنية من خالل الدكتور بالمي داو وأليمنش 
ريتا. قدمت أليسون غرير المراجعة وعمليات التحرير. تم تصميم المواد التدريبية من قبل ميخائيل هاردي وتشيلسي 
ريكر. وتعرب مجموعة العمل المشترك بين الوكاالت عن امتنانها البالغ نظير تلك المساهمات. باإلضافة إلى ذلك، 
تشكر مجموعة العمل المشترك بين الوكاالت )Alpha Omega Translations )IAWG لترجمة حزمة الموارد هذه 

من اإلنجليزية إلى العربية. 

ويستند محتوى هذا التدريب إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية والدليل الميداني المشترك بين الوكاالت. تم 
تعديل مواد مختلفة بموجب إذن من وحدات مساعدة األمهات على البقاء على قيد الحياة:

)hms.jhpiego.org/pre-eclampsia_eclampsia( 2016 مقدمات تسمم الحمل وتسمم الحمل لعام
 )hms.jhpiego.org/bleeding-after-birth-complete( 2017 نزيف ما بعد الوالدة لعام

الفيديو من وسائل  الحياة، وكذلك مقاطع  البقاء على قيد  األطفال على  المحتوى من مساعدة  تعديل  تم  كما 
اإلعالم الصحية العالمية، وأفالم المعونة الطبية، وتحالف الشريط األبيض المدمج في هذه الوحدة. 

https://hms.jhpiego.org/pre-eclampsia_eclampsia/
https://hms.jhpiego.org/bleeding-after-birth-complete/
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حزمة الخدمات األولية الدنيا )MISP( للصحة الجنسية واإلنجابية والتدريب 
 )CORTS( التنشيطي اإلرشادي اإلكلينيكي لموفري الصحة الجنسية واإلنجابية

يوفر هذا الدليل ما نأمل في أن يكون مجموعة بسيطة وسهلة االستخدام من التعليمات للتخطيط 
للتدريب التنشيطي اإلكلينيكي وتنفيذه وتقييمه. في جميع أنحاء هذه الوثيقة، يتم وضع مالحظات 
إضافية لمساعدتك كمنظم باستخدام الرمز الموجود إلى اليمين. ستجد أيًضا المزيد من التفاصيل 
حول تصميم واستخدام هذا الدليل أدناه في القسم الذي يحمل عالمة "وصف دليل المنظم". 

مقدمة

حزمة الخدمات األولية الدنيا )MISP( للصحة الجنسية واإلنجابية هي مجموعة ذات أولوية من األنشطة المنقذة 
للحياة التي يتعين تنفيذها في بداية كل حالة طوارئ. وتضم حزمة الخدمات األولية الدنيا )MISP( لعام 2018 

ستة أهداف ونشاط آخر ذا أولوية:

ضمان قيام قطاع / مجموعة الصحة بتحديد منظمة ومنسق للصحة الجنسية . 1
واإلنجابية لقيادة وتنسيق تنفيذ حزمة الخدمات األولية الدنيا.

منع العنف الجنسي واالستجابة الحتياجات الناجين. . 2
منع انتقال األمراض الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من األمراض . 3

المنقولة عن طريق االتصال الجنسي والحد من األمراض والوفيات الناجمة عنها. 
منع زيادة معدالت المرض والوفيات المرتبطة بالوالدة واألطفال حديثي الوالدة.. 4
منع الحمل غير المقصود.. 5
التخطيط لتوفير خدمات شاملة للصحة الجنسية واإلنجابية، ودمجها . 6

في الرعاية الصحية األولية في أقرب وقت ممكن. 

أولوية أخرى: من المهم أيًضا ضمان توفير الرعاية لإلجهاض اآلمن، إلى أقصى حد يسمح به القانون، في المراكز 
الصحية ومنشآت المستشفيات.

يترتب على إهمال حزمة الخدمات األولية الدنيا للصحة الجنسية واإلنجابية في بيئات العمل اإلنساني عواقب 
وخيمة تضم: وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة والتي يمكن الوقاية منها؛ والعنف الجنسي والصدمات 
الالحقة له؛ واألمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسي؛ والحمل غير المرغوب فيه واإلجهاض غير اآلمن؛ 

واالنتشار المحتمل لفيروس نقص المناعة البشرية. 

وتقدم الممرضات والقابالت واألطباء العاملون في حاالت الطوارئ خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الالزمة 
الوكاالت سلسلة  بين  المشترك  العمل  الدنيا. وقد صممت مجموعة  األولية  الخدمات  أهداف حزمة  لتحقيق 
من الدورات التدريبية القصيرة التنشيطية اإلكلينيكية اإلرشادية )S-CORTs( من أجل تعزيز المعارف والمهارات 
المكتسبة سابًقا لدى موظفي الرعاية الصحية المكلفين بتقديم هذه الخدمات ذات األولوية. الرعاية األساسية 
في حاالت التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ في بيئات األزمات، تحديد وظائف اإلشارة هي واحدة 

من هذه الوحدات. يرجى زيارة الموقع www.iawg.net/scorts لالطالع على جميع المواد التدريبية المتاحة 
في هذه السلسلة والمزيد من المعلومات عن كيفية استخدامها. 

تتوفر موارد إضافية لتنفيذ خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية في حاالت األزمات على موقع مجموعة العمل 
الميسرون  يرغب  قد  الخصوص،  وجه  على   .iawg.net/resources التالي   )IAWG( الوكاالت  بين  المشترك 

والمشاركون في هذا التدريب أيًضا في استكشاف: 

الدليل الميداني المشترك بين الوكاالت بشأن الصحة اإلنجابية في بيئات العمل اإلنساني	 
إرشادات مجموعة العمل المشترك بين الوكاالت )IAWG( البرامجية للصحة 	 

الجنسية واإلنجابية في األوضاع اإلنسانية والهشة أثناء جائحة كوفيد-19
مجموعة أدوات الصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين في األوضاع اإلنسانية: إصدار 2020 	 
 أطقم الصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ المشتركة بين الوكاالت لالستخدام في بيئات 	 

العمل اإلنساني: الطبعة السادسة من الدليل.

مزيد من القراءة / الموارد

األكاديمية األمريكية لطب األطفال. مساعدة األطفال الرضع على 	 
التنفس، الطبعة الثانية. لوحة الورق القالب للمنظم، 2016.

األكاديمية األمريكية لطب األطفال. مساعدة األطفال الرضع على البقاء، تدريبات وموارد متنوعة. 	 
مجموعة العمل المشترك بين الوكاالت للصحة اإلنجابية أثناء األزمات. الدليل الميداني 	 

المشترك بين الوكاالت حول الصحة اإلنجابية في األوضاع اإلنسانية، الفصالن 3 و9. 2018. 
مجموعة العمل المشترك بين الوكاالت للصحة اإلنجابية أثناء األزمات. دليل أطقم 	 

مستلزمات رعاية األطفال حديثي الوالدة لإلعدادات اإلنسانية. 2020. 
مجموعة العمل المشترك بين الوكاالت للصحة اإلنجابية أثناء األزمات. صحة 	 

األطفال حديثي الوالدة في األوضاع اإلنسانية: دليل ميداني، 2018. 
Jhpiego. كسر التقليد: ترجمة الدليل إلى تعلم فعال، 2019. 	 
Jhpiego. مساعدة األمهات على البقاء على قيد الحياة، تدريبات وموارد متنوعة. 	 
Laerdal Global Health ومنظمة إنقاذ الطفولة ومؤسسة األمومة. التدريب 	 

واألدوات لتحسين رعاية المواليد الجدد في األوضاع اإلنسانية. 2020. 
منظمة الصحة العالمية. اإلدارة المتكاملة للحمل والوالدة. الطبعة الثانية. 2017. 	 

يمكن تنزيل هذه المنشورات وغيرها من خالل الروابط المتوفرة على www.iawg.net, أو عن طريق االتصال 
.info.iawg@wrcommission.org على

http://www.iawg.net/scorts
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawg.net/resources/programmatic-guidance-for-sexual-and-reproductive-health-in-humanitarian-and-fragile-settings-during-covid-19-pandemic
https://iawg.net/resources/programmatic-guidance-for-sexual-and-reproductive-health-in-humanitarian-and-fragile-settings-during-covid-19-pandemic
https://iawg.net/resources/programmatic-guidance-for-sexual-and-reproductive-health-in-humanitarian-and-fragile-settings-during-covid-19-pandemic
https://iawg.net/resources/programmatic-guidance-for-sexual-and-reproductive-health-in-humanitarian-and-fragile-settings-during-covid-19-pandemic
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://iawg.net/resources/inter-agency-reproductive-health-kits-6th-edition-manual
https://iawg.net/resources/inter-agency-reproductive-health-kits-6th-edition-manual
https://www.healthynewbornnetwork.org/resource/helping-babies-breathe-2nd-edition-facilitator-flip-chart/
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/helping-babies-survive/Pages/default.aspx
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://www.healthynewbornnetwork.org/resource/newborn-care-supply-kits-for-humanitarian-settings-manual-first-edition/
https://www.healthynewbornnetwork.org/resource/newborn-care-supply-kits-for-humanitarian-settings-manual-first-edition/
https://www.healthynewbornnetwork.org/resource/newborn-health-humanitarian-settings-field-guide/
https://www.healthynewbornnetwork.org/resource/newborn-health-humanitarian-settings-field-guide/
https://www.jhpiego.org/wp-content/uploads/2019/06/Effective-Evidence-Based-Learning-Briefer.pdf
https://hms.jhpiego.org/
https://www.healthynewbornnetwork.org/resource/newborn-health-resources-trainings-and-tools-for-improving-newborn-health-in-humanitarian-settings/
https://www.healthynewbornnetwork.org/resource/newborn-health-resources-trainings-and-tools-for-improving-newborn-health-in-humanitarian-settings/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/managing-complications-pregnancy-childbirth/en/
http://www.iawg.net
mailto:info.iawg%40wrcommission.org?subject=
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تعميم الوصول: ضمان الخدمات الخالية من الوصم والتمييز

الحصول على معلومات وخدمات  إلى  يحتاجون  الذين  للكلمات أهمية كبيرة عند وصف ورعاية األفراد  تكون 
القصيرة  اإلكلينيكي  اإلرشادي  التنشيطي  التدريب  المقدمة في سلسلة  الخدمات  وال سيما  الصحية،  الرعاية 
)S-CORT(. يمكن أن يكون للغة تأثير كبير على الصحة الجنسية واإلنجابية والرفاهية، فضاًل عن إمكانية الحصول 
على المعلومات والخدمات ذات الصلة. في بعض األحيان، يمكن للمصطلحات المستخدمة في التوجيه والبرامج 
والسياسات أن تكون تمييزية وتصم اآلخرين وتحط من اإلنسانية. وإدراًكا منها للتوترات التي يمكن أن تنشأ عند 
محاولة استخدام لغة شاملة ومالئمة، وبحيث تكون في الوقت نفسه موجزة وفعالة، ال سيما في المنشورات، 

استرشدت اللغة المستخدمة في سلسلة التدريب التنشيطي اإلرشادي اإلكلينيكي باالعتبارات التالية: 

فيما يتعلق بنوع الجنس. طوال سلسلة التدريب التنشيطي اإلرشادي اإلكلينيكي، تشير 	 
مصطلحات "النساء" و"الفتيات" وفي بعض األحيان "الشخص" المحايد جنسًيا أو "األشخاص" أو 

"العميل" أو "المريض" أو "الفرد" إلى أولئك الذين يستخدمون الخدمات المقدمة في التدريب 
التنشيطي اإلرشادي اإلكلينيكي القصيرة. ومع ذلك، يدرك المؤلفون ويؤكدون على ما يلي: 

ال يمكن للنساء متوافقات الجنس )النساء اللواتي يحددن هوياتهن على إنهن نساء 	 
وتم تحديد الجنس األنثوي لهن عند الوالدة( فقط أن يحملن ويحصلن على الحق في 
االستمتاع بالرعاية الصحية الجيدة، وأن يعاملن بكرامة واحترام، وأن تتم حمايتهن من 

الوصم والتمييز والعنف في جميع البيئات. يمكن لألشخاص المتحولين من الرجال / 
الرجال المتحولين جنسًيا أو ثنائي الجنس أو غير ثنائي الجنس أو غير المطابقين لنوع 

الجنس أن يواجهوا الحمل حيث يواجهون حواجز فريدة تحول دون الحصول على معلومات 
وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية. وتسعى لغة التدريب التنشيطي اإلرشادي 

اإلكلينيكي القصير جاهدًة إلى التعبير عن هذا التنوع كلما أمكن، ولكن لتسهيل الرجوع 
إليها واستخدامها، يمكن في كثير من األحيان استخدام "النساء" أو "النساء والفتيات". 

يمكن أن يكون "الناجون" من العنف الجنسي من النساء والرجال والمتحولين جنسًيا وثنائيي 	 
الجنس وغير ثنائيي الجنس واألفراد غير المطابقين لنوع الجنس واألفراد من جميع األعمار. 

 	
فيما يتعلق بالعمر.1 يكون لدى المراهقين - من الفتيات والفتيان والمتحولين جنسًيا 	 

وثنائي الجنس وغير ثنائي الجنس وغير المطابقين لنوع الجنس - احتياجات فريدة في 
مجال الصحة الجنسية واإلنجابية وال ينبغي التمييز ضدهم من حيث الوصول إلى معلومات 

وخدمات ورعاية ودعم الصحة الجنسية واإلنتاجية. وتحظى احتياجات الصحة الجنسية 
واإلنجابية لكبار السن بنفس الدرجة من األهمية. وتسعى لغة التدريب التنشيطي اإلرشادي 

اإلكلينيكي القصيرة جاهدًة إلى التعبير عن هذا التنوع العمري كلما أمكن ذلك، ولكن لتسهيل 
الرجوع إليها واستخدامها، ال تستخدم في كثير من األحيان مصطلحات خاصة بالعمر. 

فيما يتعلق باإلعاقة. تم على نطاق واسع إهمال االحتياجات الصحية لألشخاص ذوي 	 
اإلعاقة في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية. وال ينبغي التمييز ضدهم فيما يتعلق 

بالحصول على المعلومات والخدمات والرعاية والدعم في مجال الصحة الجنسية 
واإلنجابية. وفي حين أن المصطلحات الخاصة باإلعاقة ال تستخدم دائًما لتسهيل الرجوع 

إليها واستخدامها، فقد تم تطوير التدريب التنشيطي اإلرشادي اإلكلينيكي القصير 
باستخدام مبادئ التصميم الشاملة لضمان إمكانية الوصول إلى هذه المواد. ونحن نشجع 

المنظمين والمنظمات على وضع احتياجات إمكانية الوصول للمشاركين في هذه الدورات 
التدريبية واألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمعات التي يخدمونها في االعتبار.

فيما يتعلق بالتنوع. يتمتع جميع األفراد، بغض النظر عن خلفيتهم الشخصية واالجتماعية 	 
والثقافية واالقتصادية، بالحق في الحصول على المعلومات والخدمات والرعاية والدعم في 

مجال الصحة الجنسية واإلنجابية دون التعرض للوصم والتمييز والعنف. وقد تم تصميم الصور 
واللغة المستخدمة في هذا الدليل مع مراعاة التنوع. ومع ذلك، فإن لغة التدريب التنشيطي 

اإلرشادي اإلكلينيكي القصير ليست دائما قادرة على التعبير عن التنوع الثري لألفراد الذين 
يحصلون على المعلومات والخدمات والرعاية والدعم في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية.

يجب على منظمي التدريب التنشيطي اإلرشادي اإلكلينيكي القصير أن يضعوا هذه االعتبارات الشاملة المتعلقة 
بنوع الجنس والعمر واإلعاقة والتنوع في االعتبار عند طرح هذه الدورات التدريبية لتعزيز حصول الجميع على 

المعلومات والخدمات والرعاية والدعم في مجال الصحة الجنسية واإلنجابية. 

ما الذي يمكن أن يفعله موظفو الصحة؟

جميع  وتتطلب  والمعاناة.  األذى  من  للحد  الزاوية  حجر  هو  ومحترمة  ومالئمة  شاملة  لغة  استخدام  إن 

نهج  اتباع  عن  فضاًل  الثقافية،   / االجتماعية  والبيئة  المحلية  اللغة  على  السياقي  الطابع  إضفاء  المصطلحات 

عملي، ولكن ينبغي أال يتغاضى عن تعزيز واستخدام لغة شاملة خالية من الوصم وتتسم بالتنوع بشأن كل أنواع 

الصحي  المجال  في  للعاملين  ينبغي  اللغة،  هذه  تعميم  في  وللمساعدة  والتنوع.  واإلعاقة  واألعمار  الجنس 

النظر في المبادئ التالية لتوجيه طريقة التحدث والكتابة والتواصل فيما بينهم ومع األشخاص الذين يحصلون 

على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية. ويمكن لهذه المبادئ أن تساعد الموظفين 

الصحيين على إعطاء األولوية الستخدام المصطلحات التي تلتزم بمهامهم المهنية: والمتمثلة في توفير الرعاية 

لجميع األشخاص.

إشراك األشخاص وطرح األسئلة عليهم واحترام تفضيالتهم. بما أن المصطلحات 	 

تتطلب التعديل وفًقا للغات والثقافات المحلية، ينبغي أن يشارك كل مجتمع لغوي 

ومهني في مناقشة مصطلحات شاملة ومتنوعة ووضعها في سياقها بحيث تكون 

مقبولة في الظروف التي سيتم استخدامها بها. على سبيل المثال، تجنب افتراض جنس 

الشخص )"سيدة" أو "سيد"( واستخدم بداًل من ذلك: "أهاًل ومرحًبا بكم. اسمي "ب" وأنا 

موفر الخدمة لكم اليوم. هل يمكن إخباري بالطريقة التي تريد مني مخاطبتكم بها؟". 

استخدم لغة خالية من الوصم ومحترمة ودقيقة. تجنب استخدام المصطلحات 	 

القائمة على األحكام والتي ال تركز على الشخص. الجأ إلى استخدام لغة إنسانية 

وبناءة تعزز االحترام والكرامة والتفاهم والتوجهات اإليجابية )على سبيل المثال، 

استخدم "الناجي من العنف الجنسي" بداًل من استخدام "الضحية"(.

iawg.net/resources/ :لألوضاع اإلنسانية: إصدار 2020، المتاح عبر الموقع )ASRH( المحدثة للصحة الجنسية واإلنجابية للمراهقين )IAWG( 1. للحصول على موارد محدثة ودعم للمنظمات التي تدعم المراهقين، راجع مجموعة أدوات مجموعة العمل المشترك بين الوكاالت
 .adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
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قم بإعطاء األولوية للفرد. يوصى بإعطاء األولوية لألفراد، ثم وضع خصائصهم أو حاالتهم 	 

الطبية في المرتبة الثانية في الوصف )أي األشخاص الذين يعانون من إعاقة أو األشخاص 

المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية(. ولذلك، ينبغي تفضيل استخدام اللغة التي تركز 

على الشخص لوصف سمات األشخاص، أو خصائصهم، أو الظروف التي يعيشون فيها، والتي 

ينبغي في النهاية أال تحدد هوياتهم وكيف ينبغي للعاملين الصحيين التعامل معهم.

زراعة الوعي الذاتي. يجب على األخصائيين العاملين مع أشخاص من خلفيات متنوعة أن 	 

يكونوا على وعي باللغة التي يستخدمونها ألنها يمكن أن تنقل صوًرا ومعاني قوية للغاية. 

وينبغي عليهم خلق حالة من التواضع الثقافي والتأمل الذاتي، مع التحلي باليقظة واالنتباه، 

واالمتناع عن تكرار المصطلحات السلبية التي تؤدي إلى التمييز والتقليل من القيمة وتديم 

استخدام القوالب النمطية الضارة واختالالت توازن القوى. كما ينبغي أن يشجعوا الزمالء 

واألصدقاء ومجتمعهم على القيام بذلك. ويمكن أن تكون ورش عمل توضيح القيم للموظفين 

العاملين في المجال الصحي )وغير الصحي( والعاملين مع األشخاص ذوي الخلفيات والخصائص 

المتنوعة تطويرية فيما يتعلق بتوضيح القيم وتغيير المواقف من أجل تحسين التفاعالت. 
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دليل المنظم ونظرة عامة على خطة التدريب 
الهدف

الهدف من الرعاية األساسية في حاالت التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ في بيئات العمل اإلنساني، 
تحديد وظائف اإلشارة: دليل المنظم هو توجيه المدربين اإلكلينيكيين فيما يتعلق بإجراء تدريبات قصيرة وجًها 
الطوارئ.  حاالت  في  الوالدة  وحديثي  التوليد  حاالت  في  األساسية  للرعاية  الرئيسية  المكونات  حول  لوجه 
والتدريبات مصممة للتعامل مع بيئات األزمات وتحديث معارف موفري الرعاية الصحية ومهاراتهم. ويمكن أن 

يتم توفيرها في الموقع أو خارج الموقع في منشأة اإلحالة القريبة. 

الجمهور المستهدف

تم تصميم هذه الوحدة التدريبية لموفري الخدمات اإلكلينيكية، بما في ذلك القابالت أو الممرضات، وأطباء 
الممارسة العامة، وأطباء التوليد / أطباء أمراض النساء واآلخرين الذين يتعاملون حالًيا أو سيتعاملون مع حاالت 

الوالدة في المرحلة الحادة من االستجابة للطوارئ. 

المتطلبات األساسية للمشارك

يتم  التدريبات.  هذه  في  المناسبين  المشاركين  مشاركة  ضمان  الضروري  من  النتائج،  أفضل  على  للحصول 
ترتيب التدريب ليستند إلى ما يعرفه المشاركون بالفعل. وال يكون مؤهاًل للمشاركة في هذه الدورة التدريبية 
التنشيطية القصيرة إال موفري الخدمات اإلكلينيكية المؤهلين تأهياًل كاماًل واألكفاء الذين يتعاملون حالًيا مع 
حاالت الوالدات العادية والمعقدة. في الكثير من الدول، يعتبر موفرو الخدمات هؤالء ممارسي توليد مهرة، 
على الرغم من أنه قد تكون هناك بعض االختالفات في نطاق الممارسة فيما يتعلق بما يتحملون مسؤولية 

أدائه بكفاءة وأمان. 

عند التفكير في أمر المشاركين في هذا التدريب، ينبغي للمديرين التحقق من كفاءتهم في المهارات المنقذة 
للحياة وما إذا كانت هناك أي ثغرات تم التعرف عليها في أدائهم. كحد أدنى، يجب أن يكون المشاركون قادرين 

على ما يلي:

أداء الرعاية التي تركز على الشخص، بما في ذلك التقييم 	 
الكامل فيما يتعلق باألمور الطبية والتوليد.

دعم الوالدة اآلمنة والنظيفة، وتوفير الرعاية الفورية بعد 	 
الوالدة للمرأة والرعاية األساسية لحديثي الوالدة.

التعرف على المضاعفات الشائعة حول الوالدة وتوفير اإلدارة المبدئية لها. 	 
عمل الوصول عن طريق الوريد )IV( وإعطاء األدوية عبر الوريد وفي العضل )IM( بأمان.	 

إذا وجدت أن هناك حاجة إلى التدريب األساسي على التوليد لألطباء ذوي الخبرة المحدودة أو المعدومة:

تقديم المشورة إلى منظمة المشاركين للتخطيط لتدريب موسع على حاالت الطوارئ 	 
األساسية في مجال رعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ.

اتصل بمنسق مبادرة شراكة التدريب لمجموعة العمل المشترك بين الوكاالت 	 
.info.iawg@wrcommission.org عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى

مالحظة: في بيئات األزمات، عادًة ما تعقد الدورات التنشيطية في الموقع. تأكد من إحضار جميع اللوازم 
إلى التدريب، بما في ذلك الشهادات الورقية ونسخ من مصنف أو مطبوعات المشارك باإلضافة إلى 
موارد إضافية بتنسيق ورقي أو على شريحة USB. ويقدم موقع التدريب التنشيطي اإلرشادي اإلكلينيكي 
القصير لمجموعة العمل المشترك بين الوكاالت )www.iawg.net/scorts( توصيات بشأن الموارد 
اإلضافية التي يمكن تنزيلها للمشاركين. إحضار نسخ ورقية من الشرائح مع مالحظات لالستخدام مع ورق 
اللوحات القالبة كوسيلة احتياطية الستخدامه في حالة عدم توفر جهاز العرض أو الكهرباء. وسوف تكون 
هناك اجة إلى منهجية مرنة للتنظيم من أجل مساعدتك على التأقلم مع السياق واحتياجات المشاركين. 

مصنف المشارك المرفق 

أحد الدروس المستفادة من تجربة سلسلة التدريب التنشيطي اإلرشادي اإلكلينيكي القصيرة هو أن المشاركين 
فّضلوا تقاسم المواد معهم قبل التدريب الستعراضها ولمساعدتهم على التحضير للتدريب. 

يتضمن مصنف المشارك المرفق نسًخا من المواد ذات الصلة التي تتعلق بكل قسم من أقسام التدريب وتوفر 
خلفية إضافية. يجب مشاركة هذه المواد مع المشاركين في أقرب وقت ممكن، ولكن قبل أسبوعين إلى 3 
أسابيع على األقل من التدريب، في شكل نسخة مطبوعة أو إلكترونية. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يصبح 
المشاركون معتمدين في مجموعة خدمات حزمة الخدمات األولية الدنيا )MISP( لوحدة التعلم عن 
بعد للصحة الجنسية واإلنجابية )متاحة عبر الموقع www.iawg.net/misp-dlm(. فهذا سوف يساعد 

على توفير أساس قبل التدريب. 

وصف دليل المنظم

إلى  باإلضافة  اإلكلينيكية،  المحاكاة  وأنشطة  الحالة،  التنظيم، ودراسات  المنظم هذا مالحظات  دليل  يتضمن 
موارد الدعم. كما أنه يوفر معلومات عن المهارات والسلوكيات المهنية الالزمة للتعامل مع حاالت الطوارئ 
التوليدية الشائعة على مستويات متعددة من الرعاية، بما في ذلك عدوى ما بعد الوالدة ومقدمات تسمم 
الحمل ونزيف ما بعد الوالدة. ويستند المحتوى إلى أحدث األدلة اإلكلينيكية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية 
البيئات  اإلنجابية في  للصحة   2018 لعام  الوكاالت  بين  المشترك  العمل  الميداني لمجموعة  )WHO( والدليل 
اإلنسانية. يتم تضمين عناصر الرعاية األساسية لحديثي الوالدة وإنعاش حديثي الوالدة في هذا التدريب. ومع 

mailto:info.iawg%40wrcommission.org?subject=
http://www.iawg.net/scorts
http://www.iawg.net/misp-dlm
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ذلك، إذا كان المشاركون بارعين في إنعاش حديثي الوالدة، يمكن تخصيص الوقت لممارسة المهارات األخرى 
المنقذة للحياة و / أو الممارسة اإلكلينيكية الفعلية )تحت اإلشراف( مع العمالء، إذا أتيحت الفرصة لذلك. 

تنقسم هذه الوحدة التدريبية إلى إحدى عشرة وحدة، تشمل ما يلي:

التوقيت والمنهجية: تقدير المدة التي سيستغرقها إكمال . 	
الوحدة ومكوناتها ومنهجية التدريب المستخدمة

األهداف: أهداف تعليمية محددة يتعين على المشاركين تحقيقها بحلول نهاية كل وحدة. 	
المواد: نسخ من جميع مواد المشاركين للتوزيع ومفاتيح اإلجابة للمنظمين، المشفرة . 	

باأللوان والمميزة لتحديد المواد التي ستحتاج إلى طباعتها أو تنزيلها أو جمعها
اإلعداد: تعليمات بشأن المعلومات واألنشطة والمواد التي سيتم إعدادها قبل التدريب . 	
دليل مفصل للجلسات: توجيهات خطوة بخطوة حول كيفية تنظيم التعليم التشاركي التفاعلي. 	

نحن نشجع المنظمون بشدة على تعديل الوحدات لتتناسب مع احتياجات وأهداف التدريب المحلية، وتتطلب 
طبيعة األنشطة القائمة على الكفاءة وجلسات المحاكاة المتزامنة أكثر من مدرب واحد لتنفيذ الدورة التدريبية 
بنجاح، والنسبة الموصى بها هي منظم واحد لكل 4 إلى 6 مشاركين. الحد األقصى الموصى به من المشاركين 

هو 16. 

باإلضافة إلى هذا الدليل، يستخدم المنظمون، بل يجب عليهم التعرف على، العروض التقديمية للشرائح المرفقة، 
المشاركين. والهدف من  بالمشاركة مع  الخاصة  المحتوى واالقتراحات  والتي تتضمن مالحظات إضافية حول 
العروض التقديمية أن تشمل معلومات أساسية عن الموضوع، وهي قصيرة. ونحن نشجع المشاركين على القراءة 
التوجيهات  استخدام  وينبغي  المشاركين.  مصنف  في  المقترحة  المراجع  تضمين  يتم  كما  الموضوعات،  بشأن 
والبروتوكوالت اإلكلينيكية الوطنية ذات الصلة، حيثما وجدت، كمرجع في التدريب. وقد يرغب المنظمون في 
تقديم المالحظات إلى المشاركين في الحاالت التي ال تكون فيها التوجيهات الوطنية حديثة وتضم أحدث األدلة. 

الوثائق والشهادة

يجب على المنظمين توثيق حضور المشاركين وتقديم شهادات الحضور في نهاية الدورة التدريبية. يتم تضمين 
نموذج عينة للشهادة في حزمة التدريب. 

تقييم الكفاءة

هذه الوحدة هي دورة تدريبية تنشيطية لموفري الخدمات الصحية من ذوي الكفاءات الضرورية وكذلك كفاءات 
الرعاية الطارئة لألمهات واألطفال حديثي الوالدة. يجب على المنظمين تقييم المعرفة والمهارات لتحديد كفاءة 
التدريبية  الدورة  قبل  اختبار  إكمال  المشاركين  من  يطلب  الرئيسية.  اإلكلينيكية  الموضوعات  في  مشارك  كل 

وبعدها عبر االختيار من متعدد للتعرف على مدى درايتهم وبحيث تكون درجة النجاح الموصى بها هي 80%.

محاكاة  أثناء  المهارات  لتقييم  طفيف  بشكل  التدريبية  الوحدة  هذه  في  الواردة  المراجعة  قوائم  تعديل  تم 
المهنية  السلوكيات  تشمل  وهي   .)OSCE( الموضوعية  المنظمة  اإلكلينيكية  الفحوص  باستخدام  الممارسة 
الشاملة )المواقف(، مثل التواصل الجيد بين األشخاص وإظهار االحترام واللطف، وهي أمور ال تقل أهمية عن 

توفير الرعاية. كما يتم تضمين الوقاية األساسية من العدوى، ويجب أن تتم ممارستها وفًقا للمعايير. 

 مالحظة: اعتماًدا على السياق، قد يلزم إيالء اهتمام إضافي للعدوى الخطيرة مثل فيروس كورونا 
 )كوفيد-19( أو اإليبوال. يرجى الرجوع إلى التوجيهات اإلكلينيكية الوطنية. في جميع األوقات، 
تأكد من االلتزام باالحتياطات القياسية لمكافحة العدوى. 

المهارات المقترحة لتقييم الفحوص اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية هي:

الضغط بكلتا اليدين على الرحم . 1
إنعاش حديثي الوالدة . 2
إعطاء جرعة تحميل كبريتات المغنيسيوم . 3

بحلول نهاية التدريب، ينبغي للمنظمين أن يحددوا المشاركين الذين يعتبرون مؤهلين ألداء المهارات الرئيسية 
باستخدام الفحوص اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية وأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من الدعم، مثل التدريب 
أو التوجيه، قبل تنفيذ التدخالت بأمان واحترام على العمالء. بعد التدريب، من الضروري أيًضا إجراء زيارة متابعة 
للمشاركين في أماكن عملهم. إذا لم تكن المتابعة الشخصية من قبل المنظم ممكنة، ففّكر في طرق المتابعة 
عن ُبعد. وترد في الوحدة الحادية عشرة المزيد من التوجيهات بشأن أفضل الممارسات لمتابعة ما بعد التدريب. 

تقييم المشاركين

ينبغي للمنظمين إجراء تقييم غير رسمي للعملية في نهاية كل يوم من أيام ورشة العمل لتقييم التقدم المحرز 
إكمال  المشاركين  على  يجب  التدريبية،  الدورة  نهاية  في  واألنشطة.  الموضوعات  عن  المشاركين  رضا  ومدى 

التقييم النهائي لتوفير المالحظات للدورات التدريبية التالية. 
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التحضير للتدريب
ينبغي على المنظمين االطالع على عينة جدول األعمال )المرفق 1( وخطة التنظيم والجداول الواردة أدناه التي 

تحدد األعمال التحضيرية التي يجب االضطالع بها لتنفيذ هذه الدورة التدريبية بنجاح. 

مواد الدورة التدريبية 

 .www.iawg.net المواد المكتوبة أو الرقمية والموارد التكميلية لهذا التدريب متاحة مجاًنا للتنزيل عبر الموقع
قبل الدورة التدريبية، من المستحسن أن يتم تحميل جميع المواد والموارد التي سيتم استخدامها أثناء التدريب، 
بما في ذلك جميع المطبوعات والعروض التقديمية بالشرائح ومقاطع الفيديو المشار إليها وشهادات اإلكمال. 
يمكن  باإلنترنت.  االتصال  عدم  وأثناء  التدريب  أثناء  الستخدامها   USB شريحة  على  المواد  هذه  تخزين  يمكن 

مشاركة نسخ المواد مع المشاركين والزمالء اآلخرين المهتمين. 

قائمة المواد

المدرجة في أطقم الصحة اإلنجابية في  اللوازم  التدريبية إلظهار وممارسة استخدام  الوحدة  تم تصميم هذه 
اللوازم  تكون هذه  أن  وينبغي  الحصر.  المثال ال  )IARH(، على سبيل  الوكاالت  بين  المشتركة  الطوارئ  حاالت 
متاحًة في البيئة التي يعمل فيها المشاركون في وقت تنفيذ الدورة التدريبية. وفيما يلي قائمة كاملة باللوازم 
التدريبية المتعلقة بصحة األمهات واألطفال حديثي الوالدة والالزمة لتنفيذ التدريب بنجاح. وتحدد كل وحدة من 
هذه القوائم المواد التي يجب طباعتها أو تنزيلها أو جمعها لهذا الموضوع. تحقق من اللوازم المتوفرة بالفعل 
في مكان التدريب وقم باتخاذ الترتيبات الالزمة إلحضار أي لوازم مفقودة معك. يمكن محاكاة بعض المواد، 

مثل األدوية. 

http://www.iawg.net
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قائمة المراجعة لمواد الدورة التدريبية: المواد التي يجب جمعها

تحققالعددالموادالوحدة

1جهاز عرض متوافق مع جهاز كمبيوتر مزود بالصوتالكل

2-3مصدر الضوء / كشافات الكل

2ألواح ورقية قالبة مع الورق الكل

3-4 لكل طاولةأقالم تلوين بألوان مختلفةالكل

عدة حزمأوراق مالحظات بألوان مختلفةالكل

1مستلزمات الطاقة ومشترك توصيل الكل

1مساحة تسع 15 مشارًكا مع طاولتين، ويفضل أن تكون في موقع العمل. يحتاج كل مشارك إلى كرسي ومكتب / سطح ثابت للكتابة عليه. الكل

1 للشخص الواحد دفاتر كتابة بسيطة مع قلم أو قلم رصاص؛ ومجلد بسيط إذا كان متوفًرا الكل 

6صابون لليد أو سائل وجل لليد، إن وجد الكل 

1 للشخص الواحدالمطبوعات على النحو المبين في قائمة مراجعة للتحضير المسبق )انظر أدناه(الكل

1ساعة حائطالكل

حزمة إلى حزمتينبطاقات الفهرسة / الورقالكل

1حاوية صغيرةالكل

األدوية الفعلية أو المحاكاة

2-3أوكسيتوسين، وميزوبروستول، وحمض ترانيكساميك، وإرغومترين؛ أمبيسيلين وميترونيدازول؛ ديازيبام 5

2-3ديازيبام، وأوكسيتوسين، وأمبيسيلين، وميترونيدازول حقن و / أو أقراص6

2-3أوكسيتوسين7

2-3المضادات الحيوية 8

2-3كبريتات المغنيسيوم، و1 أو %2 ليغنوكايين، وغلوكونات الكالسيوم، وهيدراالزين، أو غيرها من أدوية ارتفاع ضغط الدم9

اللوازم اإلكلينيكية

علبة إلى علبتينقفازات – معقمة وغير معقمة10-4

مجموعتا عرض كاملتان معدات الوقاية الشخصية )PPE( – قناع، نظارات واقية، مآزر، عباءات 4-10

4دالء بسيطة للنفايات اإلكلينيكية ومحاليل لمعالجة األدوات وفًقا للتوجيهات الوطنية 4-10

2 صناديق لألدوات الحادة4-9

10مجموعة إعطاء التسريب الوريدي، وسوائل، وقنية، وشريط الصق4-8
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تحققالعددالموادالوحدة

2-3أداة قياس ضغط الدم )مقياس ضغط الدم( وسماعة الطبيب 4، 9، 10

 ،5 ،4
9 ،7

2القسطرة البولية )Foleys( وكيس لها 

1بطانية / مالءة4

2ميزان الحرارة 4

1 من كل منها قناع األكسجين واألنابيب 4

3 من كل منها واقيات ورابط واقيات، وخيط قوي أو خيوط من الحرير األسود )لدكاك البالون الرحمي – بشكل اختياري( 5

5Sims 2منظار

2ملقط مستدير الطرف أو ملقط إسفنج5

زجاجتان بوفودون اليود )بيتادين( أو مطهر آخر 5، 6

10محاقن وإبر مختلطة )على األقل 4 محاقن سعة 20 مل(5، 6، 9

4أطقم الوالدة )مشبكان، روابط للحبل السري، مقص(5، 6، 10

2 لكل منها أدوات محاكاة الوالدة وحديثي الوالدة أو البديل المحلي لها 5، 10

4 حزم شاش ومسحات قطنية و / أو كرات قطنية 6

2سلطانية / طبق لوضع المشيمة6

1المالبس غير الهوائية المضادة للصدمات )اختيارية(7

2مطرقة اختبار رد الفعل العصبي 9

2أعواد الغمس في البول 9

6-5بطيخ أو فواكه محلية أخرى9

2كيس Ambu لحديثي الوالدة وقناع 0 و1 10

2 أداة شفط / استخراج مخاط بسيطة 10

2قبعات أطفال 10

6 قطع قطعة قماش أو منشفة نظيفة لتجفيف ولف الطفل10

1ساعة حائط، أو ساعة يد، أو مؤقت مزود بعقارب للثواني 10

مواد تقدير الدم

صبغة حمراء )لتلوين الطعام( أو غيرها من األشياء المناسبة التي تحاكي الدم:5
منشفة بيضاء مع 600 سم مكعب من مادة تحاكي الدم 	 
ضمادة من الشاش مع 100 سم مكعب من مادة تحاكي الدم	 
300 سم مكعب من مادة تحاكي الدم كسائل موضوع في حوض	 
500 سم مكعب مربى فاكهة حمراء )جرة واحدة( 	 

1 من كل منها
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قائمة المراجعة للتحضير المسبق: المواد المراد تنزيلها وطباعتها وإعدادها

استخدم قائمة المراجعة التالية للتأكد من تجهيز جميع المواد الضرورية في األسابيع التي تسبق التدريب:

مكتملالمواد المطلوب تحضيرهاالوحدة

تحقق من توافر جهاز العرض / شاشات LCD للحصول على صورة وصوت بجودة مقاطع الفيديو والعروض التقديميةعام

مراجعة جميع العروض التقديمية بالشرائح وتحديد سياقها؛ وإخفاء أي شرائح اختيارية إذا لم تكن قابلة للتطبيق على السياقعام

تحميل جميع مقاطع الفيديو والتحقق من الصوت عام

مراجعة التعليمات ومفاتيح اإلجابات لجميع األنشطةعام

تأكد من أن جميع مواد الدورة التدريبية متوفرة وجاهزة لالستخدامعام

ضمان الوصول إلى أجهزة محاكاة الوالدة وحديثي الوالدة )بحيث تكون نظيفة وكاملة( والراحة في التعامل مع جميع الوظائفعام

أوراق لوحة الورق القالبة بشأن: القواعد األساسية، موقع االنتظار، كاسحة الجليد )في حالة التأقلم(عام

جمع جميع المواد المدرجة للدورة التدريبيةعام

األسئلة واألجوبة لنشاط "التعرف على بعضهم البعض"، في حالة استخدامه1

أي طلبات خاصة للمالحظات االفتتاحية الرسمية1

إعداد مواد تمرين تقدير الدم 5

البحث عن نماذج اإلحالة الوطنية أو غيرها من أشكال اإلحالة ذات الصلة والتعرف على المعايير المحلية7

تأكد من أنك واثق من شرح وتوضيح صياغة كبريتات المغنيسيوم وتركيزات الجرعة 9

إعداد محطات الفحوص اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية10

تحميل وطباعة المطبوعات التالية، واحدة لكل مشارك:

جدول أعمال الدورة التدريبية1

االختبار المسبق1

قائمة مراجعة حزمة الخدمات األولية الدنيا2

االختبار التالي11

شهادة الحضور )يتم تخصيصها لكل شخص(11

تقييم الدورة التدريبية11
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مكتملالمواد المطلوب تحضيرهاالوحدة

تحميل وطباعة مصنف المشارك، نسخة واحدة لكل مشارك:

قم بتنزيل مقاطع الفيديو المستخدمة في التدريب

*الرعاية المحترمة: أداة للعاملين في مجال الرعاية الصحية. تحالف الشريط األبيض. 3
www.youtube.com/watch?v=aStnrRu_VrQ&t=30s :متاح عبر الموقع

 نزيف بعد الوالدة. وسائل اإلعالم الصحية العالمية.5
globalhealthmedia.org/portfolio-items/bleeding-after-birth/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65 :متاح عبر الموقع

اختياري: كيفية استخدام دكاك بالون الرحم. أفالم المعونة الطبية. 5
www.youtube.com/watch?v=0ycliSjvcF4 :متاح عبر الموقع

اختياري: تركيب التسريب الوريدي. وسائل اإلعالم الصحية العالمية. 7
 globalhealthmedia.org/portfolio-items/inserting-an-iv-2/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65 :متاح عبر الموقع

اختياري: استخدام المالبس المضادة للصدمة. وسائل اإلعالم الصحية العالمية. 7
globalhealthmedia.org/portfolio-items/using-an-anti-shock-garment/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65 :متاح عبر الموقع

اختياري: قياس ضغط الدم. وسائل اإلعالم الصحية العالمية. 9
globalhealthmedia.org/portfolio-items/taking-a-blood-pressure/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65 :متاح عبر الموقع

مقدمات تسمم الحمل الشديد. وسائل اإلعالم الصحية العالمية. 9
globalhealthmedia.org/portfolio-items/severe-pre-eclampsia/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65 :متاح عبر الموقع

مساعدة األطفال الرضع على التنفس عند الوالدة. وسائل اإلعالم الصحية العالمية.10
globalhealthmedia.org/portfolio-items/helping-babies-breathe-at-birth/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65 :متاح عبر الموقع

https://www.youtube.com/watch?v=aStnrRu_VrQ&t=30s
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/bleeding-after-birth/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://www.youtube.com/watch?v=0ycliSjvcF4
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/inserting-an-iv-2/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/using-an-anti-shock-garment/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/taking-a-blood-pressure/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/severe-pre-eclampsia/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
https://globalhealthmedia.org/portfolio-items/helping-babies-breathe-at-birth/?portfolioCats=191%2C94%2C13%2C23%2C65
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خصائص التدريب الفعال	

التوصيات التالية ضرورية لضمان النقل الفعال للمعلومات

التعبير عن الغرض من التدريب بوضوح لكل من المنظمين والمتعلمين•	 
اذكر بالضبط ما يتوقع من المتعلمين فعله في نهاية الدورة التدريبية	 
استخدم أساليب التدريب التي تبني على المهارات الحالية للمشاركين• وخبراتهم، مما يؤدي إلى 	 

تمكينهم من تحقيق األهداف. قم بتقديم المعارف والمهارات الجديدة في سياق ذي صلة.
قم بإشراك المتعلمين بنشاط في العملية.	 
استخدم مزيًجا فعااًل من أساليب التدريب لتلبية• احتياجات أنماط التعلم المختلفة.	 
 	
امنح المتعلمين الفرصة لممارسة تطبيق المعارف والمهارات الجديدة.	 
تزويد المتعلمين بمالحظات بّناءة حول أدائهم.	 
للمتعلمين لتحقيق أهداف التدريب اسمح بما يكفي من• الوقت	 
امنح المنظمين والمتعلمين الفرصة لتقييم• الدورة التدريبية، والتي تتضمن 	 

قياس مدى استيفاء المنظمين والمتعلمين ألهداف التدريب، وقبول 
المالحظات من المتعلمين إلجراء تحسينات على الدورة التدريبية

تنبيه: توصيات مهمة لما قبل وما بعد التدريب 

ُصممت هذه الوحدة لتكون تدريًبا إكلينيكًيا تنشيطًيا لمدة 3 أيام كحد أدنى لموفري خدمات الرعاية الصحية 
العاملين في مجال الرعاية الصحية لألمهات واألطفال حديثي الوالدة في السياقات المتأثرة باألزمات. وأجرت 
مبادرة الشراكة التدريبية لمجموعة العمل المشترك بين الوكاالت بحوًثا بشأن الحواجز والمنظمين فيما يتعلق 

بتنفيذها خالل المرحلة التجريبية، وقدمت التوصيات التالية للمدربين ومديري البرامج: 

قبل التدريب:

قصر اختيار المشاركين على أولئك الذين يستوفون المؤهالت 	 
المطلوبة مسبًقا المحددة في دليل المنظم. 

تقييم احتياجات التعلم للمشاركين المؤهلين لتحضير أفضل السبل لمعالجة الثغرات المعرفية. للقيام 	 
بذلك، استخدم االختبار المسبق المضّمن في تحديد وظائف اإلشارة الخاصة لوحدة الرعاية األساسية 

في حاالت التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ أو المشاركين في المقابلة الشخصية. 
وبناًء على احتياجات المتدربين المحددة، قم بتوفير موارد تدريبية 	 

إضافية لتوسيع نطاق التدريب حسب الحاجة.
تأكد من حصول المشاركين على شهادة في مجموعة خدمات MISP لوحدة التعلم عن بعد 	 

للصحة الجنسية واإلنجابية )متاح على www.iawg.net/misp-dlm( كأساس قبل التدريب .

بعد التدريب: 

مناقشة وربما تنظيم سجل وجدول زمني للفرص للمتدربين لمواصلة ممارسة 	 
المهارات والسلوكيات المحدثة في المؤسسات التي ينتمون إليها. 

جدولة الدعم المستمر ومتابعة ما بعد التدريب بانتظام لموفري الخدمات حالما تسمح الحالة األمنية 	 
بذلك. قم كذلك بتشجيع المشاركين على استخدام المواد التعليمية ومواصلة العمل مع أقرانهم 

)على النماذج إن وجدت( أثناء بنائهم لكفاءتهم وثقتهم. الحساسية والمرونة في بيئة األزمات

الحساسية والمرونة في بيئات األزمات

تتسم الحساسية والمرونة بأهمية حاسمة عند تنظيم تدريب تنشيطي بشأن الرعاية األساسية في حاالت التوليد 
في  التالية  النقاط  ضع  التدريب،  لهذا  التخطيط  عند  األزمات.  بيئة  في  الطوارئ  حاالت  في  الوالدة  وحديثي 

االعتبار:
قم بتقليل الوقت الذي يقضيه موفرو الخدمات بعيًدا عن مراكز عملهم. 	 

ويمكن معالجة ذلك عن طريق إجراء التدريب في المنشأة، إن أمكن. 
انتبه للساعات الطويلة وورديات العمل المزدوجة التي قد يعملها موفرو الرعاية الصحية.	 
تذكر أن بعض المشاركين قد يضطروا إلى السفر ألوقات طويلة أو قد تكون لديهم أولويات متعارضة 	 

تنافس الدورة التدريبية في المنزل قد تمنعهم من إكمال القراءة المتقدمة أو المهام األخرى.
كن مستعًدا للمشاركين الذين لديهم مجموعة كبيرة من القدرات 	 

والخبرات - قد يكون بعض المشاركين جديدين للغاية في البيئة.
من المرجح أن يكون الحضور مجموعة من الممرضات والقابالت واألطباء والموظفين اإلكلينيكيين.	 
يجب أن تنتبه إلى االحتياجات العاطفية لموفري الرعاية الصحية / المشاركين في بيئة األزمات.	 
وقد يكون بعض موفري الخدمات ذوي خبرة في توفير الرعاية األساسية في حاالت 	 

التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ، ولكنهم يفتقدون إلى الخبرة المتعلقة 
بذلك في بيئة األزمات ذات الموارد المحدودة وفي إطار هيكل مختلف. 

المالحظات على المواد التدريبية

مبادرة شراكة التدريب لمجموعة العمل المشترك بين الوكاالت مهتمة باالستماع إليكم. يرجى مشاركة أي أسئلة 
أو مالحظات عبر البريد اإللكتروني info.iawg@wrcommission.org بشأن المواد التدريبية واستخدامها في 

السياق لديك.

.Adapted from Ipas. )2014(. Woman-centered, comprehensive abortion care: Trainer’s manual )second ed.( K.L. Turner & A. Huber )Eds.(, Chapel Hill, NC: Ipas .2

http://www.iawg.net/misp-dlm
mailto:info.iawg%40wrcommission.org?subject=
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تقولا

نظرة عامة على الدورة التدريبيةالوحدة الولى

الوقت: 
30 دقيقة

أهداف الوحدة::

بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 
المشاركون من:

تقديم المشاركين والمنظمين. 	 
التفكير في توقعاتهم من التدريب.	 
شرح أهداف التدريب.	 
االتفاق على القواعد األساسية / قواعد 	 

التدريب. 
وصف المواد التدريبية ومنهجيات التعليم 	 

والتعلم الرئيسية، بما في ذلك القراءة / 
الدراسة الذاتية الموجهة وتقييم التدريب. 

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

10 دقائق: تلطيف األجواء / المقدمات 	 
 15 دقيقة: التدبير المنزلي والقواعد األساسية 	 

والتوقعات وجدول األعمال 
15 دقيقة: تقييم المعرفة* 	 

 *مالحظة: يمكن للمشاركين البدء في تقييم المعرفة أثناء التسجيل 
واالنتهاء خالل هذه الجلسة لتوفير الوقت. 

اإلعداد

قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها كما هو موضح أدناه	 
إعداد وقتين من األوراق التي توضع على 	 

ألواح الورق القالب: األولى بعنوان "القواعد 
األساسية" واألخرى بعنوان "الحديقة".

ضع جدول أعمال الدورة التدريبية وأقالم التعليم 	 
وأوراق المالحظات على الطاولة المشاركين. قد 

تكون هناك بعض الطلبات االفتتاحية الرسمية 
من كبار الشخصيات الوطنية. يرجى محاولة 

استيعاب هذه الطلبات في أقصر وقت ممكن
في حالة استخدام ذلك، قم بإعداد سلسلة من 	 

األسئلة واألجوبة القصيرة حول صحة األم والطفل 
حديث الوالدة )انظر األمثلة أدناه(. اكتب األسئلة 

واألجوبة على أوراق منفصلة وامزج تلك األوراق في 
وعاء. يجب أن يكون عدد األسئلة واألجوبة مساوًيا لعدد 

 األشخاص المشاركين في الجلسة 
مثال: سؤال: ما الدواء المفضل   

لمنع نزيف ما بعد الوالدة؟ 
مثال: اإلجابة: أوكسيتوسين      

طباعة: 
المطبوعات، واحدة لكل مشارك: 

جدول أعمال الدورة التدريبية  	
االختبار المسبق  	

تحميل: 
العرض التقديمي: 

الشرائح من 1 إلى 3  	

جمع: 
جهاز العرض والكمبيوتر المزود بالصوت 	
 األلواح الورقية القالبة وأقالم  	

التعليم 
أوراق مالحظات بألوان مختلفة 	
أقالم تعليم للطاوالت  	
 بطاقات مؤشر صغيرة / أوراق  	

وحاوية 



15الوحدة الولى

دليل الجلسة المفصل
مقدمة / تلطيف األجواء

الخيار األول: اطلب من المشاركين أن يقسموا أنفسهم إلى مجموعات من فردين وأن يجروا مقابلة شخصية 
مع بعضهم البعض. بعد ذلك، يجب على المشاركين تقديم بعضهم البعض باالسم، ومن أين هم، وأي خصائص 

فريدة من نوعها )على سبيل المثال، الموسيقى المفضلة(. وينبغي أيًضا إشراك المنظمين في هذا النشاط. 

الخيار 	: باستخدام األسئلة واألجوبة البسيطة المعدة حول صحة األم وحديثي الوالدة، اطلب من كل مشارك 
والمنظمين اختيار قطعة من الورق بشكل عشوائي من الحاوية. اشرح أن نصف المساحة يحتوي على أسئلة 
والنصف اآلخر يحتوي على إجابات، واطلب من المشاركين العثور على الشريك الصحيح لسؤالهم أو إجابتهم. 

على سبيل المثال:
سؤال: ما الدواء المفضل لمنع نزيف ما بعد الوالدة؟ 

ج: أوكسيتوسين. 

مناقشة جماعية: التدبير المنزلي، القواعد األساسية، التوقعات، 
وجدول األعمال

األمر.  لزم  إذا  بهدوء،  التدريب  غرفة  مغادرة  على  بتشجيعهم  وقم  المياه  دورات  مكان  عن  المشاركين  أخبر 
اذكر أنه ستكون هناك فترات راحة في الصباح وبعد الظهر مع تناول الغداء بينها واذكر لهم أماكنها. اذكر أي 

معلومات تتعلق بالسالمة واألمان، مثل المناطق اآلمنة والهواتف المتاحة. 

مالحظة: فكر في إعداد مجموعة واتساب أو منصة جماعي مشابهة للتواصل بين جميع 
المشاركين. سيساعد ذلك في مشاركة معلومات التدريب واألمان الرئيسية. 

قم بتقديم الورقة القالبة التي عنوانها "القواعد األساسية". اشرح أن القواعد األساسية هي توجيهات متفق 
المهام  وإنجاز  آمنة ومحترمة  تعليمية  بيئة  مًعا وخلق  العمل  على  المجموعة  لمساعدة  متبادل  بشكل  عليها 

بكفاءة.

اطلب من المشاركين اقتراح القواعد األساسية. قم بكتابة اقتراحاتهم في الورقة القالبة. قد تشمل القواعد 
وإيقاف  مرة،  كل  في  واحد  شخص  يتحدث  وأن  باحترام،  واالستماع  النشطة،  المشاركة  المحتملة  األساسية 
تشغيل الهواتف المحمولة وأجهزة االستدعاء، واحترام أفكار / آراء اآلخرين، والحفاظ على السرية، والحضور في 

الوقت المحدد. يمكن التفاوض على أوقات التدريب والراحة. 

اطلب من كل مشارك أن يكتب توقًعا واحًدا لما يأملون في تعلمه أثناء الدورة التدريبية في كل ورقة مالحظات 
وقم بمشاركة توقع واحد إلى ثالث توقعات. اطلب من المشاركين وضع المالحظات على الحائط أو الورقة 
القالبة في الجزء األمامي من الغرفة. قم بمراجعة التوقعات وتجميعها، مع استعراض جدول األعمال لفترة 

وجيزة. اشرح أهداف التدريب والتوقعات التي يمكن الوفاء بها وتلك التي ال يمكن الوفاء بها. 

التدريبية  الدورة  التي تنشأ خالل  اشرح أن األسئلة  "الحديقة".  العنوان  التي تحمل  القالبة  الورقة  قم بتقديم 
إحالة  التدريبية، ستتم  الدورة  "الحديقة". وطوال  في  الفور سيتم وضعها  على  معها  التعامل  يمكن  ال  والتي 

األسئلة ومعالجتها عندما تكون ذات صلة بالموضوع بأكبر شكل ممكن.

تقييم المعرفة 

مالحظة: لتوفير الوقت، يمكنك توزيع االختبار المسبق أثناء التسجيل. يمكن للمشاركين البدء في 
اإلجابة على األسئلة واالنتهاء من اإلجابة عنها بمجرد االنتهاء من تنفيذ األنشطة المذكورة أعاله. 

األسئلة.  على  للرد  دقيقة   15 حوالي  لديهم  أنهم  المشاركين  أخبر  المطبوع.  المسبق  االختبار  بتوزيع  قم 
هذا  أن  اشرح  رقم.  اختيار  مشارك  كل  من  اطلب  أرقام.  عليها  مكتوب  الورق  من  صغيرة  قطع  بإعداد  قم 
الرقم سيستخدم لالختبارات والتقييمات األخرى طوال فترة التدريب. قم بتسجيل أسماء وأرقام المشاركين مع 
نفسك، ثم اطلب من المشاركين كتابة أرقامهم على اختباراتهم. امنح المشاركين 15 دقيقة إلكمال االختبارات 

وقم بجمعها جميعها مع نهاية الوقت المخصص. وهذا يسمح بمشاركة النتائج دون الكشف عن الهوية. 

قم بإعطاء الدرجات لالختبارات أو قم بإعادة توزيع االختبارات على المشاركين حيث يقوم كل منهم بتصحيح 
استهدف مشاركة درجات االختبار المسبق  اختبار مشارك آخر، بينما تشارك اإلجابات الصحيحة شفهًيا معهم. 

بحلول وقت الغداء. 

سجل أضعف مجاالت المعرفة للمجموعة وتحقق من إعطاء هذه المجاالت االهتمام الكافي أثناء التدريب. 
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ما المقصود برعاية التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ الوحدة الثانية
)EMONC( ولماذا هناك حاجة إليها؟

الوقت:
30 دقيقة 

أهداف الوحدة:
بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 

المشاركون من:

شرح مبادئ الوقاية من زيادة الوفيات 	 
واألمراض الناجمة عن الوالدة ولألطفال 

حديثي الوالدة في بيئات العمل اإلنساني 
مناقشة كيف تدعم الرعاية األساسية 	 

في حاالت التوليد وحديثي الوالدة في 
حاالت الطوارئ )BEmONC( تنفيذ حزمة 

الخدمات األولية الدنيا للصحة الجنسية 
واإلنجابية في حاالت الطوارئ. 

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

 30 دقيقة: عرض تقديمي من المنظم 	 
ومناقشة جماعية 

اإلعداد

قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها كما هو موضح أدناه 	 

طباعة: 
قائمة مراجعة حزمة الخدمات األولية  	

 الدنيا
مصنف المشارك: 

حزمة الخدمات األولية الدنيا لمرجع  	
الصحة الجنسية واإلنجابية 

تحميل: 
العرض التقديمي: 

الشرائح من 4 إلى 12  	

جمع: 
 جهاز العرض والكمبيوتر المزود  	

بالصوت 
األلواح الورقية القالبة وأقالم التعليم 	
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دليل الجلسة المفصل
عرض تقديمي من المنظم ومناقشة جماعية 

ابدأ بسؤال المشاركين: لماذا ترتفع وفيات األمهات وحديثي الوالدة في بيئات األزمات؟ قم بتسجيل الردود 
على الورقة القالبة. ناقش ما يمكن عمله لمعالجة هذه المشكالت. 

المباشرة  األسباب  استعرض  الشرائح.  تحت  المدرجة  المالحظات  على  والتأكيد  الشرائح  عرض  بتنظيم  قم 
يمكن  منها(   80% )حوالي  األسباب  العديد من هذه  أن  الضوء على  مع تسليط  األمهات  لوفيات  الرئيسية 

الوقاية منها من خالل الحصول على خدمات جيدة إلنقاذ الحياة. 

كوفيد-19 والرعاية في حاالت التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ

االستجابة  خالل  األهمية  بالغ  أمًرا  األساسية  واإلنجابية  الجنسية  الصحة  وبرامج  خدمات  استمرار  يعد 
الُمقل في  الصحي  والنظام  الوالدة  للنساء وحديثي  الصحية  الرعاية  تجاهل مخاطر  كوفيد-19.  لجائحة 
وقت الحق وبالتالي النتائج الصحية األكثر ضعًفا. النساء الحوامل أكثر عرضة للوفاة من أسباب غير مرتبطة 

بجائحة كوفيد-3.19 

تذكر أنه في الحاالت التي يكون فيها مرض كوفيد-19 موجوًدا: يظل فحص جميع العمالء الذين يقدمون 
الرعاية واكتشاف المصابين وفرزهم له األولوية من أجل الحد من خطر انتشار المرض. تعد الوقاية الجيدة 
من العدوى )مثل غسل اليدين للعمالء وموفري الرعاية وارتداء األقنعة(، والتباعد البدني، وغير ذلك من 

االحتياطات القياسية هي األساس لجميع الخدمات الصحية. 

www.who.int/ الموقع:  زيارة  يرجى  كوفيد-19،  جائحة  حول  منتظمة  تحديثات  على  للحصول 
 emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

لمزيد من المعلومات حول التعديالت الخاصة بالرعاية األساسية في حاالت التوليد وحديثي الوالدة في 
حاالت الطوارئ وغيرها من حزم الخدمات األولية الدنيا لخدمات وبرامج الصحة الجنسية واإلنجابية، يرجى 
االطالع على قائمة مراجعة اعتبارات حزمة الخدمات األولية الدنيا للتنفيذ خالل تفشي جائحة كوفيد-19 

 .www.iawg.net/covid-19 والموارد األخرى المتاحة على الموقع

-3 روبرتون، وتيموثي، وإميلي دي كارتر، وفيكتوريا بي تشو، وأنجيال آر ستيجمولر، وبيانكا دي جاكسون، وإيفون تام، وتاالتا ساوادوغو-لويس، ونيف ووكر. "التقديرات المبكرة لآلثار غير المباشرة لجائحة كوفيد-19 على وفيات األمهات واألطفال في الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل: دراسة 
.doi.org/10.1016/S2214-109X)20(30229-1 :)2020 نمذجة". النسيت للصحة العالمية 8، رقم 7 )يوليو

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.iawg.net/covid-19
https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30229-1
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الرعاية المحترمة لألمهات واألطفال حديثي الوالدة في حاالت الوحدة الثالثة
الطوارئ

الوقت:
45 دقيقة 

 أهداف الوحدة::
بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 

المشاركون من:

مناقشة القضايا التي تسهم في إساءة 	 
معاملة النساء واألطفال حديثي الوالدة. 

مشاركة األمثلة على سوء المعاملة. 	 
شرح مفهوم الرعاية المحترمة لألمومة 	 

كعنصر من عناصر الرعاية الجيدة. 

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

 30 دقيقة: عرض تقديمي من المنظم	 
ومناقشة جماعية

15 دقيقة: فيديو ومناقشة جماعية 	 

اإلعداد

قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها كما هو موضح أدناه 	 

طباعة: 
مصنف المشارك: 

ميثاق الرعاية المحترمة لألمهات 	

تحميل: 
العرض التقديمي: 

الشرائح من 13 إلى 20 	

فيديو: 
الرعاية المحترمة: أداة للعاملين  	

في مجال الرعاية الصحية. 
)تحالف الشريط األبيض، 

2015( 6:05 دقائق 

جمع: 
جهاز العرض والكمبيوتر  	

المزود بالصوت 
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عرض تقديمي من المنظم ومناقشة جماعية

قم بتنظيم عرض الشرائح والتأكيد على المالحظات واألنشطة المدرجة تحت الشرائح. قم بمراجعة حقوق 
األشخاص القادرين على الحمل واألطفال حديثي الوالدة في االستفادة من الرعاية المحترمة لألمومة. 

قم  المرأة أكثر وعًيا بحقوقها.  قم بتنظيم إجراء مناقشة قصيرة مع المشاركين حول كيفية ضمان أن تكون 
الرعاية المحترمة لألمومة في تحالف الشريط األبيض  بتوزيع نسخ من، ميثاق  بإحالة المشاركين إلى، أو قم 

)2019( للمساعدة في دعم هذه المناقشة. 

الفيديو والمناقشة الجماعية
في الشريحة 19، اعرض فيديو / مقطع الرسوم المتحركة لتحالف الشريط األبيض حول الرعاية المحترمة: أداة 

للعاملين في مجال الرعاية الصحية. قم بالدعوة إلجراء مناقشة حول محتوى الفيديو، على سبيل المثال: 

 ما السلوكيات أو الممارسات الشائعة في المستشفى والتي يمكن أن تعد بمثابة 	 
إساءة للمعاملة؟ 

كيف يمكن تغيير هذه السلوكيات بشكل إيجابي؟ 	 
كيف يمكننا تحسين التعاطف في مجال الرعاية الصحية؟	 

اطلب من المجموعة الوقوف في دائرة واإلمساك بأيدي بعضهم البعض. اطلب من كل شخص االلتزام بإنهاء 
إساءة معاملة المرضى الحوامل واألطفال حديثي الوالدة.

قم باإلنهاء بالتأكيد على أن جميع الحوامل واألطفال حديثي الوالدة في كل مكان يستحقون االحترام. 
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التقييم واإلدارة السريعينالوحدة الرابعة

الوقت:
60 دقيقة )ساعة واحدة( 

أهداف الوحدة:
بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 

المشاركون من:

التعرف بسرعة على حاالت الوالدة 	 
الطارئة وعالجها. 

بدء عالج الصدمة.	 

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

 15 دقيقة: عرض تقديمي من المنظم ومناقشة	 
جماعية

45 دقيقة: لعب األدوار وممارسة المهارات 	 

اإلعداد

قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها كما هو موضح أدناه	 

تحميل: طباعة: 
العرض التقديمي: 

الشرائح من 21 إلى 27  	

جمع: 
جهاز العرض والكمبيوتر  	

المزود بالصوت 
الوقاية من العدوى ولوازم  	

معدات الوقاية الشخصية 
صناديق لألدوات الحادة  	
بطانية / مالءة  	
القسطرة البولية وكيس لها 	
سوائل التسريب الوريدي،  	

وطقم إعطاء السوائل، 
وقنية، وشريط الصق

األدوية المحاكاة 	
ميزان الحرارة  	
سماعة الطبيب  	
آلة قياس ضغط الدم 	

قناع األكسجين واألنابيب 	 
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التقييم واإلدارة السريعين
دليل الجلسة المفصل

غير  طارئة  والدة  حالة  من  يعاني  الذي  للمريض  السريعين  واإلدارة  التقييم  ستناقش  الوحدة  هذه  أن  اشرح 
معروفة. التأكيد على أنه من المهم إجراء تقييم سريع للمريض في االجتماع األول لتحديد الحاالت التي تتطلب 
إذا كنت  المريض على تحديد ما  المبدئيين عند وصول  السريعين  التقييم واإلدارة  اإلحالة بسرعة. سيساعدك 
قادًرا على عالج المريض على مستوى المركز الصحي، أو إذا كان المريض بحاجة إلى إحالة فورية إلى مستوى 

أعلى من الرعاية. 

اطرح السؤال التالي: ما بعض عالمات الوالدة الطارئة؟ قد تشمل اإلجابات المحتملة ما يلي:

فقد الوعي	 
االختالجات	 
الصداع	 
االضطراب البصري	 
النزيف	 
الصعوبة في التنفس	 
الحمى	 
القيء الشديد	 
آالم حادة في الجزء السفلي من البطن	 

باستخدام  الطارئة.  الوالدة  لحاالت  شاملة  قائمة  ليست  أعاله  المذكورة  القائمة  بأن  المشاركين  بتذكير  قم 
أنه يجب تحديد هذا  اشرح  الصدمة.  المشاركين كيفية تحديد وعالج  استعرض مع   ،27 إلى   23 الشرائح من 
النوع من حاالت الوالدة الطارئة بسرعة، وتوفير العالج المبدئي بسرعة، وإتمام اإلحالة في أقرب وقت ممكن. 
قم بمناقشة عالمات الصدمة، بما في ذلك النبض السريع، وانخفاض ضغط الدم، والشحوب، والتعرق، فضاًل 
عن مبادئ اإلدارة. قم بالتأكيد على أنه بغض النظر عن ظروف المريضة وعائلتها، يجب أن يتم عالجها باحترام. 

لعب األدوار وممارسة المهارات 

اطلب من أربعة متطوعين المشاركة في لعب األدوار في حالة إدارة الصدمة. قم بتوجيه واحدة من المتطوعين 
إلى لعب دور المريضة وتوجيه متطوع آخر إلى لعب دور أحد أقاربها، في حين يلعب المتطوعان اآلخران أدوار 
موفري رعاية يعمالن مًعا كفريق واحد. تأكد من توفر جميع لوازم الطوارئ. اطلب أمثلة لحاالت من تجارب 

المشاركين، مثل النزيف أثناء الحمل، أو قم بتقديم سيناريو. 

مثال السيناريو: ماريا، البالغة من العمر 22 عاًما، تلد للمرة األولى، ويتم إدخالها إلى المستشفى بسبب معاناتها 
من نزيف مهبلي شديد وآالم أسفل البطن بعد مرور 14 أسبوًعا من الحمل. ولم تتلق أي رعاية قبل الوالدة.

خطوات لعب األدوار 

مساعدة المرأة على االستلقاء وتغطيتها ببطانية . 1
شرح جميع اإلجراءات للمرأة وتقديم الدعم العاطفي والطمأنينة لها . 2
غسل اليدين وتجفيفهما . 3
تحقق من العالمات الحيوية للمرأة:. 4

درجة الحرارة	 
النبض 	 
ضغط الدم	 
التنفس	 

قلب المرأة إلى جانبها وإعطاؤها األكسجين إذا كان متوفًرا )6 إلى 8 لترات في الدقيقة( . 5
تركيب التسريب الوريدي المحتوي على المياه المالحة العادية أو الكتات رينغر . 6

وإجراء التسريب الوريدي بسرعة )لتر واحد كل 15 إلى 20 دقيقة( 
تركيب قسطرة المثانة المعقمة . 7
االستمرار في مراقبة ضغط الدم والنبض، ومتابعة مستوى وعي المريضة . 8
تحقق من وجود نزيف؛ إذا شوهد نزيف حاد، فاتخذ الخطوات الضرورية لوقف النزيف . 9

إجراء التعرف الضروري على تاريخ المريضة، والفحص البدني لها، وإجراء . 10
اختبارات تحديد سبب الصدمة إن لم يكن معروًفا بالفعل

تسجيل جميع العالمات الحيوية، والسوائل، وإخراج البول، وأي أدوية يتم إعطاؤها للمريضة. 11
السماح للرفيق / أحد أفراد العائلة بالبقاء مع المريضة طوال الوقت. 12
وقف لعب األدوار وشرح أن المرأة سوف تكون اآلن مستعدة لإلحالة إلى رعاية المستوى األعلى . 13

اطلب من المتطوعين أن يلعبوا دور التقييم السريع بناًء على الحالة المقدمة أو السيناريو. تأكد من تضمينهم 
لجميع خطوات لعب األدوار. اسمح بالتوقفات أو فترات الراحة أثناء لعب األدوار لإلجابة على األسئلة أو ألخذ 
اقتراحات من المشاركين اآلخرين. بعد ذلك، قم بعمل إيجاز مع المشاركين. ناقش الموقف باستخدام األسئلة 

التالية: 

ما الذي سار على ما يرام؟ هل هناك أي مجاالت لتحسين الممارسات 	 
مثل العمل الجماعي واالتصاالت واللوازم األساسية؟ 

هل سبق لك أن رأيت شخًصا يموت بسبب النزيف أثناء الحمل )أو المضاعفات األخرى(؟	 
ماذا حدث، وماذا تعلمت من تلك التجربة؟	 

قم بالتأكيد على أن الممارسة المستمرة والمنتظمة واستعداد المنشأة أمور أساسية لتحديد حاالت الطوارئ 
التي تهدد الحياة ومعالجتها بسرعة. قد ال توجد النساء المصابات بالصدمة في كثير من األحيان في بيئة الرعاية؛ 

ولكن عندما يحدث ذلك، فإن شدة حالتهن تحتاج إلى استجابة فورية. 

اشرح أنه ستكون هناك فرصة لمواصلة ممارسة ودعم المهارات المكتسبة إلدارة الصدمة في اليوم الثاني، بما 
في ذلك مراجعة إعطاء التسريب الوريدي. 
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الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة وإدارتهالوحدة الخامسة

الوقت:
ساعتان و30 دقيقة 

 أهداف الوحدة:
بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 

المشاركون من:

إظهار اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من 	 
المخاض.

تحديد فقدان الدم الطبيعي وغير 	 
الطبيعي بعد الوالدة بدقة.

تحديد وإدارة األسباب األكثر شيوًعا 	 
لنزيف ما بعد الوالدة في حاالت الوالدة 

المهبلية الطبيعية.
استخدام اللوازم المتاحة بما في ذلك 	 

تلك الموجودة في أطقم الصحة اإلنجابية 
في حاالت الطوارئ المشتركة بين 

الوكاالت لعالج نزيف ما بعد الوالدة.
تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى 	 

مستوى أعلى من الرعاية وإحالتهم بشكل 
مناسب.

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

45 دقيقة: لعب األدوار والعرض: اإلدارة 	 
الفعالة للمرحلة الثالثة من المخاض

15 دقيقة: فيديو ومناقشة جماعية	 
30 دقيقة: تمرين تقدير الدم 	 
10 دقائق: عرض تقديمي من المنظم ومناقشة جماعية 	 
30 دقيقة: دراسة حالة وعمل جماعي محدود 	 
20 دقيقة: العرض والممارسة: الضغط بكلتا 	 

اليدين ودكاك بالون الرحم )اختياري( 

اإلعداد

قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها 	 
كما هو موضح أدناه. 

إعداد غرفة تحتوي على محاكي والدة مزود بشاشة 	 
جهاز عرض يمكن لجميع المشاركين رؤيتها 

إعداد أربع محطات على طاولة خارج أو في الجزء 	 
الخلفي من الغرفة تظهر فقدان الدم بطرق مختلفة

تسمية المحطات أ، ب، ج، د مع: 	 
   أ-  100 سم مكعب ماء ملون باللون األحمر: 

ضمادة شاش في وعاء صغير 
   ب-  300 سم مكعب من الماء الملون باللون 

األحمر: وضع السائل في حوض 
   ج-  500 سم مكعب من مربى الفاكهة الحمراء: 

جلطة "دموية" كبيرة في حوض 
   د-  600 سم مكعب الماء الملون باللون 

األحمر: منشفة بيضاء في حوض 
مراجعة دراسات الحالة وعمليات العرض	 
في حالة استخدام ذلك، قم بطباعة قائمة مراجعة 	 

دكاك بالون الرحم وإعداد مواد العرض والممارسة

طباعة: 
مصنف المشارك: 

قائمة مراجعة اإلدارة الفعالة  	
للمرحلة الثالثة من مهارات المخاض 

دراسة حالة – نزيف ما بعد الوالدة  	
قائمة مراجعة الضغط بكلتا  	

اليدين على الرحم
اختياري: قائمة مراجعة  	

دكاك بالون الرحم 

تحميل: 
العرض التقديمي: 

الشرائح من 28 إلى 43  	
مقاطع الفيديو: 

النزيف بعد الوالدة )وسائل اإلعالم  	
الصحية العالمية( 13:02 دقيقة

اختياري: كيفية استخدام دكاك  	
بالون الرحم )أفالم المعونة 
الطبية، 2017( 8:55 دقائق

جمع: 
جهاز العرض والكمبيوتر  	

المزود بالصوت 
أوراق مالحظات  	
أوراق قالبة 	
مواد تقدير الدم )انظر قائمة  	

مواد الدورة التدريبية(
لوازم الوالدة العادية )انظر  	

قائمة مواد الدورة التدريبية(
صناديق لألدوات الحادة  	
محاكي الوالدة )إن لم يكن  	

متوفًرا، يمكن استخدام زجاجات 
فارغة صغيرة سعة حوالي 500 
مل لمحاكاة دكاك بالون الرحم(

محلول مطهر 	

المحاقن واإلبر 	
األدوية المحاكاة – أوكسيتوسين،  	

ميزوبروستول، وحمض ترانيكساميك، 
إرغوميترين، أمبيسلين

سوائل التسريب الوريدي، وطقم  	
إعطاء السوائل، وقنية، وشريط الصق

	  Sims منظار
ملقط مستدير الطرف  	

أو ملقط إسفنج 
	 Foley قسطرة
اختياري: واقيات، أو خيط قوي،  	

أو خيوط من الحرير األسود
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دليل الجلسة المفصل
العرض: اإلدارة النشطة للمخاض 

ابدأ من خالل لعب دور المريضة التي تلد بنشاط وتصل إلى المنشأة وهي على وشك الوالدة باستخدام محاكي 
الوالدة أو غيرها من اللوازم المتاحة. اشرح أن المريضة في حالة المخاض النشط وتصل إلى المنشأة بالقرب من 
المرحلة الثانية من المخاض. اطلب من المنظم الثاني أو من أحد المشاركين اتباع خطوات لعب األدوار لنمذجة 

الرعاية المحترمة المناسبة لألمومة وخطوات الوالدة المهبلية الطبيعية التي تليها نزيف ما بعد الوالدة. 

أوقف لعب األدوار وتحدث مع المشاركين مشيًرا إلى أن األم لديها الكثير من النزيف. ناقش لعب األدوار مع 
المشاركين من خالل السؤال عما إذا كان أي شخص سيكون مرتاًحا بشأن مشاركة وقت شاهد فيه حالة موت 
مريضة بسبب النزيف بعد الوالدة. ماذا حدث؟ مع المجموعة، قم بإجراء العصف الذهني بحًثا عن األفكار بشأن 

ما كان يمكن القيام به أيًضا إذا كانت المريضة موجودة في مكان آخر.

استعرض الشرائح 30 إلى 31. اشرح أن اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من المخاض هي عنصر مركزي للحد من 
نزيف ما بعد الوالدة. وقد اتضح أنها تقلل من نزيف ما بعد الوالدة لدى أكثر من %60 من النساء كما أنها تقلل 

من خطر االحتفاظ بالمشيمة.

أظهر خطوات اإلدارة النشطة باستخدام محاكي الوالدة أو ما شابه ذلك. قم بإحالة المشاركين إلى قائمة 
المراجعة لإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من مهارات المخاض وتأكد من عرض كل خطوة مدرجة بوضوح. تذكر 
التأكيد على التواصل الجيد والتدابير القياسية للوقاية من العدوى في جميع اإلجراءات. راجع خطوات اإلدارة 

الفعالة للمرحلة الثالثة من المخاض مع المشاركين. 

خطوات لعب األدوار 

قم بوضع الطفل على صدر األم.. 1
جفف الطفل جيًدا وقم بتقييم البكاء أو التنفس؛ وقم بتغطيته . 2

بقطعة قماش جافة ووضعه على صدر األم.
تحقق من احتمال وجود طفل ثاٍن؛ إذا لم يكن هناك طفل آخر، فاستمر . 3

في رعاية المرحلة الثالثة مع االستمرار في مراقبة الطفل.
قم بإعطاء مقوي لتوتر الرحم )أوكسيتوسين أو ميزوبروستول( في غضون دقيقة واحدة من الوالدة.. 4
أثناء انتظار المشيمة، قم بإزالة الزوج األول من القفازات إذا كنت ترتدي قفازين فوق بعضهما، . 5

أو قم بتغيير القفازات والمشبك واقطع الحبل السري خالل دقيقة إلى 3 دقائق بعد الوالدة.
قم بإجراء سحب خاضع للسيطرة للحبل السري أثناء االنقباضات.. 6
المس الرحم بمجرد خروج المشيمة وقم بتدليكها لتنعيمها.. 7

)AMTSL( اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من المخاض
قائمة مراجعة المهارات

النعم

بعد والدة الرضيع، يقوم موفر الرعاية بالفحص بحًثأ عن وجود طفل ثاٍن

يخبر المرأة ما الدواء الذي يتم إعطاؤه لها ولماذا

يعطي دواء مقوي توتر الرحم في غضون دقيقة من والدة الرضيع

يقوم بتغيير أو خلع الزوج األول من القفازات

يقطع الحبل السري بعد دقيقة إلى 3 دقائق 

يشرح للمرأة ما يفعله ويستخدم الضغط المضاد أثناء أداء السحب الخاضع للسيطرة 
للحبل السري

يقوم بتنفيذ السحب الخاضع للسيطرة للحبل السري عندما ينقبض الرحم بشكل جيد

يستخدم كلتا يديه للقبض على المشيمة عند الفرج 

يقلب المشيمة بلطف أثناء خروجها

يقيم الملمس القاعدي للمشيمة مباشرًة بعد خروج المشيمة مع تدليكها لتصبح 
لينة

يتفقد المشيمة واألغشية للتأكد من اكتمالها

Checks the woman’s bleeding and vagina/perineum for tears

بعد الشرح للمرأة، يفحص العجان بلطف بحًثا عن أي تمزقات 

يتحقق من أن تكون المرأة نظيفة ومرتاحة ومن مالمسة الطفل حديث الوالدة لها 
مالمسًة مباشرًة؛ كما يساعد في الرضاعة الطبيعية 

ناقش ما يلي مع المشاركين: 

هل تمارس بشكل روتيني اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من المخاض في بيئة عملك؟ 	 
هل هناك أي تغييرات يمكن إجراؤها على الرعاية المقدمة بناًء على الموارد المتاحة؟ 	 
ما المطلوب لتوفير اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالثة من المخاض لجميع المرضى؟ 	 

الفيديو والمناقشة الجماعية 

قم بتقديم مقطع الفيديو نزيف ما بعد الوالدة في الشريحة 32 لتنشيط الخطوات الرئيسية لمنع نزيف ما بعد 
الوالدة وإدارته. اطلب من المشاركين تسجيل أي أسئلة تثار أثناء مشاهدة الفيديو ومناقشة هذه األسئلة بعد 

االنتهاء من مشاهدة الفيديو. 
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ممارسة تقدير الدم 

إعطاء المشاركين أوراق المالحظات )4 لكل منهم(. توجيه المشاركين إلى استعراض تمرين تقدير الدم المعد 
على الطاوالت. إرشاد المشاركين لتسمية أوراق المالحظات بالحروف أ وب وج ود، وتسجيل تقديراتهم لكمية 
الدم الموجودة على الطاولة المقابلة لهم على هذه األوراق. بينما يقوم المشاركون بتسجيل تقديراتهم، قم 
بتسمية األوراق القالبة أ وب وج ود. اطلب من المشاركين وضع تقديراتهم على الورقة القالبة المقابلة. قم 
بمراجعة التقديرات مع المشاركين ومناقشة مدى سهولة التقليل من الدم المفقود، وذلك باستخدام هذه 

النقاط الرئيسية: 

فقدان الدم يمكن أن يظهر بطرق مختلفة: دم سائل، جلطات، منشفة غارقة بالدم. 	 
من الصعب تقدير فقدان الدم بدقة؛ حيث يتم خلط الدم مع البول أو السائل 	 

األمنيوسي أو البراز، ويمكن أن تمتصه المناشف واألغطية والمالبس. 
ال يهم كيف يتم فقدان الدم أو جمعه؛ فإذا كانت األم تنزف 	 

أكثر من الالزم، يمكن أن تتعرض للوفاة. 
التقدير البصري لفقدان الدم مهارة صعبة. 	 
ينبغي أن يسترشد صنع القرار على أساس العالمات الحيوية لألم ومستوى وعيها. يعد 	 

النبض األكبر من 110 نبضة في الدقيقة؛ و / أو ضغط الدم االنقباضي األقل من 100 
مم زئبق؛ و / أو الشعور بالبرد، و / أو الجلد الرطب المتعرق؛ و / أو قلق األم؛ و / أو 
فقدان الوعي من عالمات الصدمة، ويلزم حينها توفير المساعدة المتقدمة والرعاية. 

عرض تقديمي من المنظم ومناقشة جماعية

توقف مؤقًتا  التقديمي.  العرض  الواردة في  المناقشة  باستخدام مالحظات  إلى 39   33 الشرائح من  اعرض 
لطرح األسئلة وإجراء المناقشة قبل االنتقال إلى النشاط التالي. 

دراسة حالة وعمل جماعي صغير: نزيف ما بعد الوالدة 

قم بإحالة المشاركين إلى دراسة الحالة: نزيف ما بعد الوالدة. قم بتوجيه المشاركين للعمل في مجموعات 
صغيرة لمراجعة دراسة الحالة والرد على األسئلة. ويمكن تسجيل الردود على الورق القالب، إن وجد. 

بشأن  الفعل  ردود  وتقديم  الحالة  دراسة  إجابات  بمراجعة  قم  دقيقة   30 بعد  أخرى  مرة  للتجمع  عودوا 
المبادئ العامة إلدارة نزيف ما بعد الوالدة إلى المجموعة. قم بتشجيع المشاركين على تسجيل اإلجابات على 
المطبوعات الخاصة بهم )أو في كتيبات المشاركين، في حالة استخدامها( للرجوع إليها في وقت الحق. تحقق 

من توفير الرعاية المحترمة لألمومة. اسأل المشاركين عما تعلموه من دراسة الحالة.

إجابات دراسة الحالة 

فريدة فتاة تبلغ من العمر 20 عاًما وتلد للمرة األولى. وقد تم إحضارها إلى المركز الصحي من قبل القابلة 
التقليدية المحلية )TBA( ألنها كانت تنزف بشدة منذ الوالدة في المنزل قبل ساعتين. تقول القابلة التقليدية 
المحلية إن والدة مولود بعد فترة حمل كاملة كان طبيعًيا. تقول فريدة والقابلة التقليدية المحلية إن مدة 
المخاض كانت 12 ساعة. وقالتا أيًضا إن المشيمة خرجت تلقائيا بعد 20 دقيقة من والدة المولود الجديد، 

والذي كان يرضع في ذلك الوقت.

التقييم )التاريخ، الفحص البدني، إجراءات الفرز / االختبارات المعملية(

1. ما الذي ستضمنه في تقييمك األولي لفريدة؟ ولماذا؟
العالمات الحيوية	 
ملمس الرحم	 
كمية النزيف المهبلي	 
حالة المشيمة	 
األدوية أو األعشاب المعطاة	 

أو تحديد مشكالتها /  إجراء تشخيص  التي ستساعدك على  لفريدة  البدني  للفحص  الخاصة  الجوانب  2. ما 
احتياجاتها؟ ولماذا؟

الملمس القاعدي للمشيمة	 
كمية النزيف المهبلي	 
وجود الصدمة المهبلية	 
وجود أعراض الصدمة	 

التشخيص )تحديد مشكالت / االحتياجات(

لقد أكملت تقييمك السريع لفريدة. وتشمل النتائج الرئيسية التي توصلت إليها ما يلي:
التاريخ: تقول القابلة التقليدية المحلية إنها تعتقد أن المشيمة واألغشية خرجت دون صعوبة وكانت كاملة.

الفحص البدني: درجة حرارة فريدة 36.8 درجة مئوية، ومعدل نبضها 108 في الدقيقة، وضغط دمها 80 / 
60، ومعدل تنفسها 24 في الدقيقة. إنها تبدو شاحبة وتتعرق. رحمها لين وال ينقبض مع التدليك القاعدي. 
تعاني من نزيف مهبلي ثقيل لونه أحمر براق. عند الفحص، ال يوجد دليل على وجود تمزق في العجان أو 

المهبل أو عنق الرحم.
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3. بناًء على هذه النتائج، ما تشخيص فريدة )المشكلة / االحتياجات(؟ ولماذا؟
نزيف ما بعد الوالدة مع ارتخاء الرحم	 
صدمة	 

توفير الرعاية )التخطيط والتدخل(

4. استناًدا إلى تشخيصك )تحديد المشكالت / االحتياجات(، ما خطتك لرعاية فريدة. ولماذا؟
إعطاء فريدة دواء عبر العضل / عبر الفم لتقوية توتر الرحم وحمض ترانيكساميك، إذا كان متاًحا 	 
إعطاء السوائل التي تحتوي على مقوي لتوتر الرحم عبر الوريد 	 
قسطرة 	 
تنفيذ الضغط بكلتا اليدين على الرحم 	 
الحفاظ على دفئها 	 
مراقبتها بعناية، وتحقيق االستقرار لحالتها، وإحالتها مع طفلها حديث الوالدة 	 

العرض: الضغط بكلتا اليدين على الرحم

عرض الشريحة 40 حول الضغط بكلتا اليدين على الرحم، أظهر هذه المهارة على نموذج. إحالة المشاركين إلى 
قائمة مراجعة الضغط بكلتا اليدين على الرحم. 

فيديو اختياري وممارسة المهارات: دكاك بالون الرحم 

باستخدام الشريحتين 41 و42، اشرح أن دكاك بالون الرحم يمكن وضعه قبل نقل المريضة إلى رعاية المستوى 
األعلى إذا استمر النزيف، وهو مضمن في البروتوكوالت اإلكلينيكية الوطنية. اعرض الفيديو كيفية استخدام 
دكاك بالون الرحم. ثم اعرض دكاك بالون الرحم باستخدام قائمة المراجعة لدكاك بالون الرحم مع تشجيع 
أو  المهبل  تمزقات  الوالدة بسبب  بعد  نزيف ما  إذا كان  أنه  بالتأكيد على  قم  الممارسة.  المشاركين على 
العجان أو عنق الرحم وكان المشاركون مؤهلين لخياطة هذه األجزاء، يجب أن يقوموا بخياطتها. قم بتذكير 
مع  المحترمة  والرعاية  العدوى  من  للوقاية  الجيدة  الممارسات  استخدام  ضمان  إلى  بالحاجة  المشاركين 

استخدام ليغنوكايين 0.5 أو 1%. 

قم بإنهاء الجلسة مع عرض الشريحة 43 من خالل التأكيد على الرعاية المستمرة للنساء بعد نزيف ما بعد 
الوالدة:

تأكد من أنه يتم إعطاء جميع النساء اللواتي يعانين من نزيف ما بعد الوالدة )أو 	 
غيرها من المضاعفات الخطيرة( موجًزا بشأن ما يحدث حتى يدركوا ما يحدث

قم بمراقبة العالمات الحيوية وملمس الرحم وفقدان الدم	 
قم بتقديم الدعم في مجال الرضاعة الطبيعية ورعاية الطفل حديث 	 

الوالدة )يمكن للعائلة أن تساعد في هذا الشأن( 
الخطوط العريضة لتقديم المشورة بعد الوالدة: عالمات الخطر لألمهات واألطفال حديثي 	 

الوالدة، والرعاية الذاتية، والرضاعة الطبيعية، والنظافة الشخصية، وخيارات وسائل منع الحمل 
قم بإعطاء أقراص الحديد لمدة 3 أشهر 	 
جدولة زيارة متابعة في المنشأة الصحية أو في المنزل 	 
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اإلزالة اليدوية للمشيمةالوحدة السادسة

الوقت:
45 دقيقة 

 أهداف الوحدة:
بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 

المشاركون من:

التعرف على مؤشرات اإلزالة اليدوية 	 
للمشيمة في مستويات متعددة من 

الرعاية. 
إجراء اإلزالة اليدوية للمشيمة. 	 

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

20 دقيقة: العرض التقديمي للمنظم ومناقشة جماعية 	 
 25 دقيقة: عرض 	 
 

اإلعداد

 قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها كما هو	 
موضح أدناه. 

طباعة: 
مصنف المشارك: 

قائمة مراجعة مهارات اإلزالة  	
اليدوية للمشيمة

تحميل: 
العرض التقديمي: 

الشرائح من 44 إلى 49  	

جمع: 
جهاز العرض والكمبيوتر  	

المزود بالصوت 
الوقاية من العدوى ولوازم  	

معدات الوقاية الشخصية )قفازات 
بطول الكوع إن وجدت( 

لوازم الوالدة العادية )انظر  	
قائمة مواد الدورة التدريبية(

المحاقن واإلبر  	
صناديق لألدوات الحادة  	
محلول مطهر 	
سوائل التسريب الوريدي، وطقم  	

إعطاء السوائل، وقنية، وشريط الصق
مسحات الشاش 	
سلطانية / طبق لوضع المشيمة  	
األدوية: ديازيبام، وأوكسيتوسين،  	

وأمبيسيلين، وميترونيدازول 
حقن و / أو أقراص 
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عرض تقديمي من المنظم ومناقشة جماعية

من  الثالثة  للمرحلة  الفعالة  اإلدارة  مراجعة  خالل  من  الوحدة  هذه  ابدأ   ،49 إلى   44 من  الشرائح  باستخدام 
المخاض )AMSTL( وعالمات فصل المشيمة إذا لم يتم تنفيذ اإلدارة الفعالة للمرحلة الثالثة من المخاض. قم 
بالتأكيد على أن النزيف الشديد يمكن أن يحدث قبل أو بعد خروج المشيمة، ومع تنفيذ اإلدارة الفعالة للمرحلة 
الثالثة من المخاض أو عدم تنفيذها. قم بمراجعة الشرائح المتعلقة بدواعي اإلزالة اليدوي للمشيمة ومتابعة 

الرعاية بعد اإلزالة اليدوية للمشيمة لفترة وجيزة. اسأل المشاركين األسئلة التالية:

هل لديك أي خبرة بشأن إزالة المشيمة يدوًيا؟ 	 
هل هي ضمن نطاق الممارسة المعتمدة لك؟ 	 

هل هناك موارد متاحة في المنشآت التي تعملون بها إلدارة هذه الحالة الطارئة؟ 	 
إذا لم يكن األمر كذلك، فإلى أين يتم نقل المرأة؟ 	 

عرض

عرض كل  اليدوية للمشيمة باستخدام محاكي الوالدة أو ما شابه ذلك. تأكد من  خطوات اإلزالة  قم بعرض 
خطوة مدرجة في قائمة مراجعة مهارات إزالة المشيمة يدوًيا. قم بالتأكيد على أنه يجب أال يتم تنفيذ اإلزالة 

اليدوية للمشيمة إال إلنقاذ حياة األم في حاالت الطوارئ من قبل الموظفين المختصين.

مكتمل؟ )نعم / ال(اإلزالة اليدوية للمشيمة قائمة مراجعة المهارات

اإلعداد

قم بشرح اإلجراء للمرأة وتوفير الدعم العاطفي لها. 1

قم بتركيب خط تسريب وريدي للسوائل يقوم بتسريب السوائل بسرعة )مع وضع أوكسيتوسين به إذا كان النزيف نشًطا(. 2

ساعد المرأة لكي تنام على ظهرها، مع ضمان تغطيتها لتوفير الخصوصية والدفء لها . 3

قم بإعطاء ديازيبام *5 / 10 مجم عبر العضل / عبر التسريب الوريدي . 4

قم بإعطاء المضادات الحيوية الوقائية* أمبيسلين 2 جم عبر التسريب الوريدي أو عبر العضل وميترونيدازول 500 ملجم عبر التسريب الوريدي أو 1 جم عن طريق الفم، مرة . 5
واحدة )250 ملجم × 4 مرات(

قم بتنظيف الفرج ومنطقة العجان. 6

تأكد من أن المثانة فارغة؛ وقم بتركيب قسطرة لتفريغها إذا لزم األمر. 7

قم بغسل اليدين والساعدين جيًدا وارتداء قفازات معقمة )طويلة إن وجدت(. 8

األسلوب

باستخدام يد واحدة، امسك الحبل السري عند المشبك؛ اسحب الحبل بلطف حتى يصبح أفقًيا. 1

أدخل اليد األخرى في المهبل واتبع الحبل السري حتى الوصول إلى داخل الرحم. 2

اترك الحبل السري من اليد الخارجية وامسك قاعدته مع إجراء السحب العكسي ومنع ارتداده. 3

قم بتحريك أصابع اليد الداخلية جانبًيا لتحديد حافة المشيمة. 4

قم بإبقاء األصابع متقاربة من بعضها تماًما واستخدم حافة اليد لخلق مسافة تدريجية بين المشيمة وجدار الرحم. 5

تابع العمل تدريجًيا حتى يتم فصل المشيمة بأكملها من جدار الرحم. 6

سحب اليد الداخلية من الرحم تدريجًيا، مع سحب المشيمة معها. 7

استخدم اليد الداخلية الستكشاف تجويف الرحم من الداخل لضمان إزالة جميع أنسجة المشيمة. 8

افحص سطح الرحم في المشيمة لضمان اكتمال الفصوص واألغشية. 9

تخلص بأمان من المواد واألدوات الحادة، وقم بتنظيف ومعالجة األدوات وفًقا للتوجيهات المحلية السارية للوقاية من العدوى؛ وقم بغسل اليدين وتجفيفهما . 10

استمر في مراقبة النزيف وضغط الدم والنبض، والتأكد من انقباض الرحم بشكل جيد؛ وأكمل السجالت الخاصة بالمرأة. 11
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الوحدتان الخامسة 
ممارسة المهارات والسادسة

الوقت:
90 دقيقة )ساعة و30 دقيقة( 

 أهداف الوحدة:
بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 

المشاركون من:

إظهار اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من 	 
المخاض. 

عرض كيفية اإلزالة اليدوية للمشيمة.	 
عرض كيفية تنفيذ الضغط بكلتا اليدين 	 

على الرحم 

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

75 دقيقة: ممارسة المهارات الجماعية 	 
15 دقيقة: مناقشة جماعية وإيجاز 	 

اإلعداد

قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها كما هو موضح أدناه	 
قم بإعداد ثالث محطات، واحدة لكل مهارة	 
اختياري: إذا كان ذلك مفيًدا وُيسمح للمشاركين بأداء 	 

هذا التدخل في السياقات الخاصة بهم، قم بإنشاء 
محطة رابعة لممارسة تركيب دكاك بالون الرحم

طباعة: 
مصنف المشارك: 

قائمة مراجعة اإلدارة الفعالة  	
للمرحلة الثالثة من مهارات 

المخاض )انظر الوحدة 5(
قائمة مراجعة مهارات اإلزالة  	

اليدوية للمشيمة )انظر الوحدة 6(
الضغط اليدوي لقائمة فحص  	

الرحم )انظر الوحدة 5(
اختياري: قائمة التحقق من دكاك  	

بالون الرحم )انظر الوحدة 5(

جمع: تحميل: 
اللوازم اإلكلينيكية لكل مهارة  	

)انظر اللوازم في الوحدتين 5 و6( 
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دليل الجلسة المفصل 
ممارسة المهارات الجماعية

تأكد من أن كل مشارك لديه نسخة من مصنف المشارك أو  قم بتقسيم المشاركين إلى ثالث مجموعات. 
نسخ مطبوعة من كل من قوائم المراجعة الثالثة المذكورة أعاله. يقوم األفراد في كل مجموعة بإجراء عرض 

لما يلي بالتناوب:

اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من المخاض، في حين يتم تقييم أدائهم وفًقا . 1
لقائمة مراجعة مهارات اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من المخاض. 

اإلزالة اليدوية للمشيمة أثناء تقييم أدائهم وفًقا لقائمة مراجعة مهارات اإلزالة اليدوية للمشيمة. . 2
الضغط بكلتا اليدين على الرحم في حين يتم تقييم أدائهم وفًقا . 3

لقائمة مراجعة الضغط بكلتا اليدين على الرحم. 

مجموعات  أربع  إلى  المشاركين  بتقسيم  فقم  الرحم،  بالون  دكاك  تركيب  ممارسة  سياق  في  ذلك  كان  إذا 
لتضمين ممارسة قائمة مراجعة دكاك بالون الرحم. 

اشرح للمشاركين أنه سيتم تقييم كفاءتهم في هذه المهارات في اليوم الثالث باستخدام قوائم المراجعة؛ وإذا 
كان أي من المشاركين يشعر بالثقة وكان هناك وقت، يمكن تقييم كفاءته خالل هذه الجلسة. اترك 25 دقيقة 
قم  المهارات.  كل  لممارسة  التدوير  إلى  المجموعات  بتوجيه  قم  ثم  محطة  كل  في  لممارسة  للمجموعات 

بتدريب ودعم المشاركين حسب الحاجة.

مناقشة جماعية وإيجاز 

قم بإنهاء الجلسة من خالل إعطاء موجز للمجموعة بشأن المهارات التي تمت ممارستها. قم بمناقشة أي 
مشكالت تنشأ في إدارة نزيف ما بعد الوالدة. 



30 الوحدة السابعة

النقل واإلحالةالوحدة السابعة

الوقت:
45 دقيقة  

أهداف الوحدة:
بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 

المشاركون من:

استقرار حالة المرأة وإعدادها لنقلها بأمان 	 
بعد التعرض لنزيف ما بعد الوالدة. 

ممارسة استخدام التسريب الوريدي 	 
وإدارة السوائل.

وصف كيفية ضمان التواصل الفعال مع 	 
المنشأة التي تستقبل المرأة المحالة أو 

الطفل حديث الوالدة. 

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

20 دقيقة: العرض التقديمي للمنظم ومناقشة جماعية 	 
25 دقيقة: عرض: تركيب التسريب الوريدي 	 

اإلعداد

قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها كما هو موضح أدناه	 
البحث عن نماذج اإلحالة الوطنية أو غيرها من أشكال 	 

اإلحالة ذات الصلة والتعرف على المعايير المحلية

طباعة: 
نماذج اإلحالة الوطنية  	

مصنف المشارك: 
قائمة مراجعة اإلحالة 	
قائمة مراجعة مهارات  	

تركيب التسريب الوريدي

تحميل: 
من 50 إلى 56  	

مقاطع الفيديو: 
اختياري: إدخال تسريب  	

وريدي )وسائل اإلعالم 
العالمية( 6:34 دقائق

اختياري: استخدام المالبس  	
المضادة للصدمات )وسائل 

اإلعالم العالمية( 10:23 \قائق

جمع: 
جهاز العرض والكمبيوتر  	

المزود بالصوت 
سوائل التسريب الوريدي، وطقم  	

إعطاء السوائل، وقنية، وشريط الصق 
األدوية: أوكسيتوسين  	
القسطرة البولية وكيس لها  	
اختياري: المالبس غير الهوائية  	

)NASG( المضادة للصدمات
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دليل الجلسة المفصل
عرض تقديمي من المنظم ومناقشة جماعية 

اشرح أن هذه الوحدة تتناول كيفية نقل المرأة بأمان وإحالتها إلى مستوى رعاية أعلى أثناء أو بعد نزيف ما بعد 
األطفال حديثي  أو  بالحمل  المرتبطة  األخرى  الخطيرة  المضاعفات  النقل واإلحالة بسبب  وأن مبادئ  الوالدة، 
الوالدة الذين يحتاجون إلى رعاية أعلى هي نفسها. قم بالتأكيد على أن القدرة على نقل المرأة التي تعاني من 
حاالت الوالدة الطارئة لتلقي الرعاية تستلزم معالجة كل الحاالت التي نوقشت في هذه الوحدة. أخبر المشاركين 
الحاالت  إليها الحًقا من أجل مناقشتها مع  الرجوع  الشاملة للعملية، وسيتم  المراجعة  الوحدة بمثابة  أن هذه 

األخرى مع تقدم الوحدة.

ابدأ هذه الوحدة بمناقشة حول النقل. اسأل األسئلة التالية:

أين تذهب النساء إذا كانت لديهن حالة والدة طارئة؟ 	 
من يرتب وسائل النقل؟ 	 
هل هناك بروتوكول في المنشأة لنقل امرأة وطفل حديث الوالدة؟ 	 
إذا لم يكن األمر كذلك، فمن سيكون مسؤواًل عن وضع هذا النظام؟ 	 

استعرض الشرائح من 50 إلى 53، مع تناول مبادئ اإلحالة الفعالة. قم بمراجعة نسخ من قائمة مراجعة اإلحالة 
اإلحالة  نماذج  أمثلة  بمراجعة  اإلحالة. قم كذلك  لتحسين عملية  استخدامها  كيفية  ومناقشة  المشاركين  مع 

الوطنية ومناقشة أهمية الوثائق الصحيحة.

قائمة مراجعة اإلحالة 

اإلجراءالخطوة

توفير الرعاية اإلكلينيكية المناسبة لتحقيق االستقرار للمرأة وللطفل حديث الوالدة1

اشرح للمرأة )إذا كانت واعية( وعائلتها ما يحدث وأنها هي أو الطفل حديث الوالدة 2
يحتاجان إلى خدمات أعلى مستوى

قم بتنظيم وسائل نقل آمنة وموثوق بها للمرأة / للطفل حديث الوالدة3

قم بإخطار موقع اإلحالة عن المرأة / الطفل حديث الوالدة باستخدام الهاتف:4
شرح حالتها / تشخيصاتها	 
صف الرعاية التي تم تقديمها لها بالفعل	 
قم بتحديد الوقت المقدر لوصولها	 

تأكد من مرافقة أحد أفراد العائلة و / أو متبرع محتمل بالدم للمرأة / الطفل حديث 5
الوالدة

قم بتعيين موفر رعاية ماهر لمرافقة األم و / أو الطفل حديث الوالدة أثناء النقل6

قم بإعداد جميع اللوازم والمواد الضرورية الالزمة أثناء النقل. ويشتمل ذلك على ما يلي:7
لوازم الوالدة النظيفة واآلمنة )إذا لم تكن المرأة قد وضعت طفلها بعد( 	 
لوازم الطوارئ )سوائل التسريب الوريدي؛ األدوية، على سبيل المثال، أوكسيتوسين، 	 

كبريتات المغنيسيوم(
البطانيات والمناشف الجافة لتدفئة المرأة والطفل حديث الوالدة	 
إذا كان يتم نقل األم مع الطفل حديث الوالدة، يجب مالمسة جلدهما لبعضهما 	 

البعض

قم بإرفاق سجل اإلحالة المكتمل والمحتوي على ما يلي:8
اسم منشأة اإلحالة والمنشأة التي تتم اإلحالة إليها	 
معلومات عامة )االسم والعمر والعنوان(	 
تاريخ الوالدة )عدد األطفال المنجبين، عمر الحمل، المضاعفات أثناء الحمل(	 
مضاعفات الوالدة السابقة ذات الصلة )على سبيل المثال، الوالدة القيصرية السابقة، 	 

نزيف ما بعد الوالدة(
المشكلة المحددة التي كانت السبب وراء إحالة المرأة	 
العالج الذي تم بدؤه ونتائج العالجات	 
اسم وتوقيع موفر الرعاية	 
قم بإعطاء سجل اإلحالة إلى موفر الرعاية الماهر المرافق للسيدة أثناء النقل	 

قم بتسجيل اإلحالة في السجل المناسب9

تأكد من حصول موفر الرعاية المرافق للمرأة على مالحظات من مركز اإلحالة وتحقق من 10
وجود خطة إدارة للمتابعة للمرأة / للطفل حديث الوالدة

تأكد من أنه إذا حدثت الوفاة للمرأة أو للطفل حديث الوالدة أثناء اإلحالة، يقوم موفر الرعاية 11
الماهر المرافق بتقديم البالغ وتسجيل تفاصيل الوفاة؛ فهذا سيساعد على تحسين الخدمات
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عرض: تركيب التسريب الوريدي 

النساء  لنقل  األهمية  بالغ  أمر  وهو  الوريدي،  التسريب  سوائل  إعطاء  ناقش  و55،   54 الشريحتين  باستخدام 
اللواتي يعانين من نزيف مستمر بشكل يتحلى باألمان. أظهر كيفية بدء إعطاء التسريب الوريدي بشكل مناسب 
الخاص  الفيديو  مشاهدة  أو  أدناه  الوريدي  التسريب  مهارات  مراجعة  قائمة  خطوات  استعراض  خالل   من 

بتركيب التسريب الوريدي.

)IV( قائمة مراجعة تركيب السوائل الوريدية

اإلجراءالخطوة

قم بشرح اإلجراء للمرأة وتوفير الدعم العاطفي لها1

اجمع كل اللوازم2
السوائل الوريدية ومجموعة إعطاؤها 	 
قنيات التسريب الوريدي 	 
شريط الصق	 
مطهر الجلد ومسحة أو كرات القطن 	 
سدادة أوردة 	 

اغسل اليدين بالماء والصابون، وقم بارتداء قفازات نظيفة3

افتح حزمة من األنابيب المعقمة وقم بتوصيلها بالسوائل باستخدام أسلوب معقم4

قم بتعليق كيس المحلول في مكان مرتفع بما فيه الكفاية للسماح للمحلول بالتدفق حتى 5
نهاية األنابيب

اربط األنبوب من نهايته لمنع فقد السوائل6

استخدم سدادة أوردة من القماش أو المطاط على الجزء العلوي من الذراع 7

حدد أحد األوردة وقم بتنظيف الجلد باستخدام المطهر المتاح 8

أمسك الوريد وثّبته بين إصبعي اإلبهام والسبابة بيد واحدة وأدخل اإلبرة بعناية في الوريد 9
باليد األخرى؛ ابحث عن الدم في محور اإلبرة؛ ضع اإلبرة بحيث تكون مسطحًة تقريًبا وقم 

بدفعها في الوريد كلها.

قم بإزالة سدادة األوردة وتوصيل أنبوب السوائل باإلبرة10

استخدم الشريط الالصق لتثبيت اإلبرة في مكانها11

قم بضبط كمية وسرعة تدفق السوائل الوريدية اعتماًدا على الحالة الطبية12

تخلص من األدوات الحادة بأمان وبعناية؛ اغسل اليدين وقم بتجفيفهما 13

قم بعمل مخطط اإلدخال / اإلخراج لمراقبة توازن السوائل عن كثب 14

بشأن هذه  تجربتهم  لقياس  الوريدي  التسريب  استخدام  فيها  يبدأون  التي  المرات  المشاركين عن عدد  اسأل 
المهارة. طمأن المشاركين إلى أن هناك متسع من الوقت محدد في نهاية اليوم لبناء المهارات إلعطاء التسريب 
الوريدي حسب الحاجة. أكمل قائمة مراجعة المهارات لكل مشارك إذا ذكر المشاركون أنهم ال يشعرون بالثقة 

بشأن إعطاء التسريب الوريدي. 

فيديو اختياري: استخدام المالبس غير الهوائية المضادة للصدمات

56: استخدام  الشريحة  الموجود في  الفيديو  فاعرض  بذلك،  الوقت يسمح  إذا كان هذا األمر مهًما وكان 
غير  المالبس  إلى  الوصول  إمكانية  لديهم  كانت  إذا  أنه  للمشاركين  اشرح  للصدمات.  المضادة  المالبس 
الهوائية المضادة للصدمات، يجب عليهم التفكير في استخدامها قبل اإلحالة. قم بالتأكيد على أنها تساعد 
للصدمات في  المضادة  الهوائية  المالبس غير  تتاح  إلى األعضاء األساسية.  الدم  الحفاظ على تدفق  على 

.6A رقم )IARH( طقم الصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ المشتركة بين الوكاالت

إذا لم يكن من الممكن مشاهدة الفيديو، فقم بدعوة أحد المشاركين إلى استخدام المالبس غير الهوائية 
المضادة للصدمات وقم بعرض الخطوات الواردة أدناه. 

أثناء شرح ما تفعله وسببه، ضع المرأة على المالبس غير الهوائية المضادة . 1
للصدمات المفتوحة. الجزء العلوي من المالبس غير الهوائية المضادة 

للصدمات عند أدنى ضلع وكرة الضغط على مستوى السرة. 
قم بإغالق كل زوج مقطع بدًءا من الكاحلين ونهايًة عند المقطع السادس باستخدام شخص أو . 2

اثنين. استخدم أكبر قدر ممكن من القوة، مع ضمان قدرة المرأة على التنفس بشكل طبيعي. 
لضمان المالءمة المناسبة، ضع إصبًعا أو إصبعين تحت الجزء العلوي من كل قسم يتم . 3

إغالقه. اسحب القماش واتركه. إذا لم يكن هناك صوت طقطقة، فقم بشد المقطع. 
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الوقاية من العدوى المحيطة بالوالدة وإدارتهاالوحدة الثامنة

الوقت:
90 دقيقة )ساعة و30 دقيقة( 

أهداف الوحدة:
بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 

المشاركون من:

مراجعة وتطبيق الوقاية والتقييم 	 
والتشخيص والعالج وتقييم العدوى 

المحيطة بالوالدة.
تحديد وإحالة النساء إلى مستوى أعلى 	 

من الرعاية للعدوى الشديدة )اإلنتان(. 

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

10 دقائق: لعب األدوار ومناقشة جماعية 	 
20 دقيقة: عرض تقديمي للمنظم 	 
60 دقيقة: دراسة حالة وعمل جماعي صغير 	 

اإلعداد

قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها كما هو موضح أدناه	 

طباعة: 
مصنف المشارك: 

دراسة حالة: الحمى بعد الوالدة  	

تحميل: 
الشرائح من 57 إلى 67 	

جمع: 
جهاز العرض والكمبيوتر  	

المزود بالصوت 
األدوية المحاكاة: المضادات الحيوية  	
سوائل التسريب الوريدي، وطقم  	

إعطاء السوائل، وقنية، وشريط الصق
صناديق لألدوات الحادة  	
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دليل الجلسة المفصل
لعب األدوار والمناقشة الجماعية

افتتح هذه الوحدة من خالل لعب أدوار لفترة قصيرة. العب دور سيدة بعد الوالدة: تأتي وهي تعاني من مرض 
شديد وتشكو من األلم والحمى. اطلب من أحد المشاركين أن يعمل كأم السيدة حيث تحمل الطفل. اشرح 
أنك أنجبت الطفل في المنزل قبل يومين على يد قابلة تقليدية. تصرفي بأنك تستجيبين بأقل قدر ممكن وأنك 
ضعيفة. اجعل المنظم المشارك يقوم بفحص سريع ويذكر أن هناك حاجة إلى تركيب تسريب وريدي، ثم يطلب 

المساعدة ويدعمك )المرأة( للنوم في السرير.

اسأل المشاركين األسئلة التالية:

هل سبق لك أن رأيت النساء يأتين إلى المستشفى مريضات للغاية مع 	 
احتمال اإلصابة بتعفن الدم بعد والدة طفل في المنزل؟

ماذا حدث؟	 
إذا كانت المرأة قد أنجبت في مستشفى، فهل كان يمكن أن تتم الوقاية من العدوى؟ 	 
هل هناك إمكانية للوصول إلى لوازم التسريب الوريدي في 	 

المنشآت الصحية حيث تعمل على مدار الساعة؟

العرض التقديمي للمنظم

قم بإنهاء المناقشة وابدأ العرض التقديمي للشرائح. انتقل من الشريحة 57 إلى الشريحة 67 وقم بمناقشة 
المالحظات ذات الصلة. قم بإنهاء الشرائح التي تتعلق بالعالج على مستوى اإلحالة للرعاية. قم بالتأكيد على 
وفًقا  فقط  الحيوية  المضادات  إعطاء  ويجب  عامة  بمثابة مشكلة صحية  تعد  الحيوية  المضادات  مقاومة  أن 

للتوصيات المدرجة في الشريحة. 

مالحظة للمنظم: اعتماًدا على السياق، قد تحتاج إلى إيالء اهتمام إضافي للعداوى الخطيرة 
مثل فيروس كورونا )كوفيد( أو إيبوال. يرجى الرجوع إلى التوجيهات الوطنية بشأن هذه 
المبادئ. في جميع األوقات، تأكد من االلتزام باالحتياطات القياسية لمكافحة العدوى. 

دراسة حالة وعمل جماعي صغير 

قم بتقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة تضم شخصين إلى ثالثة أشخاص. اطلب من المشاركين االطالع 
على دراسة الحالة مًعا. اقرأ األسئلة وأي معلومات حول القضية. قم بإعطاء 30 دقيقة للمجموعات لالطالع 
شجع  المناقشة.  إجراء  أجل  من  واحدة  أخرى كمجموعة  مرة  يتجمعوا  أن  يجب  ذلك  بعد  الحالة.  دراسة  على 
قيامك  أثناء  بهم  الخاصة  المشاركين  الحالة في مصنفات  دراسة  أسئلة  اإلجابات على  تسجيل  على  المشاركين 

بالمراجعة. 

إجابات دراسة الحالة 

إليزابيث سيدة تبلغ من العمر 35 عاًما وقد أنجبت للمرة الثالثة. وقد جلبها زوج إليزابيث إلى المركز الصحي 
اليوم ألنها أصيبت بالحمى والقشعريرة طوال الـ 24 ساعة الماضية. لقد أنجبت ولًدا بعد اكتمال مدة الحمل 
في المنزل قبل 72 ساعة. وكانت القابلة التي قامت بتوليدها هي القابلة التقليدية المحلية )TBA(. استمر 
للمساعدة  إليزابيث  مهبل  في  األعشاب  بوضع  المحلية  التقليدية  القابلة  وقامت  يومين  لمدة  المخاض 
في تسريع الوالدة. تنفس الوليد بشكل عفوي، ويبدو بصحة جيدة. والطفل موجود مع أخته الكبرى خارج 

المنشأة. 

التقييم )التاريخ، الفحص البدني، إجراءات الفرز / االختبارات المعملية(

1. ما الذي ستضمنه في تقييمك األولي إلليزابيث؟ ولماذا؟
تاريخ المخاض / الوالدة   •

وجود أدوات التبريد / عالج الحمى / عالج األلم / عالج النزيف المهبلي  •
تاريخ اإلصابة بالمالريا أو فيروس نقص المناعة البشرية أو فقر الدم  •

العالمات الحيوية  •
ملمس الرحم والشعور باأللم به  •

2. ما الجوانب الخاصة للفحص البدني إلليزابيث التي ستساعدك على إجراء تشخيص أو تحديد مشكالتها / 
احتياجاتها؟ ولماذا؟

حمى أكبر من 38 درجة مئوية   •
قشعريرة أو توعك  •

األلم في الرحم أو االرتداد الفرعي للرحم  •
هالبة صديدية أو كريهة الرائحة  •

عالمات الصدمة  •

التشخيص )تحديد مشكالت / االحتياجات(

لقد أكملت تقييمك إلليزابيث وتتضمن نتائجك الرئيسية ما يلي:

التاريخ
مهبلية  إفرازات  البطن، والحظت  في  وبألم  العميق،  والسبات  بالضعف  بأنها شعرت  إليزابيث  تعترف   •
كريهة الرائحة. وهي ال تشعر بألم عندما تتبول، وال تعيش في منطقة تشيع فيها المالريا. وقد حصلت 
على تطعيم الكزاز ومعزز للتطعيم قبل 3 سنوات. ومن غير المعروف ما إذا كانت مشيمتها كاملة أم ال. 



35 الوحدة الثامنة

الفحص البدني
العالمات الحيوية: درجة الحرارة 38.8 درجة مئوية، والنبض 116 نبضة في الدقيقة، ومعدل التنفس 24   •

في الدقيقة
وهي شاحبة، وتعاني من السبات العميق، كما أنها مرتبكًة قلياًل  •

وهي تعاني من ألم في الرحم   •
وهناك إفرازات مهبلية كريهة الرائحة، بدون تمزقات أو آفات  •

3. بناًء على هذه النتائج، ما تشخيص إليزابيث )المشكلة / االحتياجات(؟ ولماذا؟
يثيران الشك في اإلصابة  البطن. الخمول واالرتباك  الحرارة وألم في  ارتفاع درجة  النفاس بسبب  إنتان   •

باإلنتان.

توفير الرعاية )التخطيط والتدخل(

4. استناًدا إلى تشخيصك )تحديد المشكالت / االحتياجات(، ما خطتك لرعاية إليزابيث. ولماذا؟
عمل / إرسال زرعات الدم إذا كانت منشآت المختبر متوفرة  •

بدء إعطاء التسريبات الوريدية والجرعة األولى من المضادات الحيوية واالستعداد للنقل / اإلحالة  •
الترتيب إلعطاء المضادات الحيوية عبر التسريب الوريدي حتى 48 ساعة بدون المعاناة من الحمى  •

5. بناًء على هذه النتائج، ما خطتك المستمرة لرعاية إليزابيث؟ ولماذا؟
خافضات الحرارة أثناء المعاناة من الحمى  •

شرح استمرار المضادات الحيوية وأهمية إكمال الدورة التدريبية   •
تفريغ الرحم إذا لزم األمر  •

قم بتقديم الدعم في مجال الرضاعة الطبيعية ورعاية الطفل حديث الوالدة )يمكن للعائلة أن تساعد   •
في هذا الشأن( 

الذاتية،  الوالدة، والرعاية  الوالدة: عالمات خطر األمهات وحديثي  الروتينية بعد  المشورة  بتقديم  قم   •
والرضاعة الطبيعية، والنظافة الشخصية، وخيارات وسائل منع الحمل بعد الوالدة

قم بإعطاء أقراص الحديد لمدة 3 أشهر   •
حجز زيارة المتابعة الروتينية في المنشأة الصحية أو في المنزل  •
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الوقاية من مقدمات تسمم الحمل الوخيمة وتسمم الحملالوحدة التاسعة

الوقت:
240 دقيقة )4 ساعات( 

أهداف الوحدة:
بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 

المشاركون من:

شرح تصنيف اضطرابات ارتفاع ضغط الدم 	 
في الحمل. 

إظهار القدرة على قياس وتسجيل ضغط 	 
الدم بدقة. 

إظهار القدرة على تقييم مقدمات تسمم 	 
الحمل الشديد وتسمم الحمل في البيئات 

ذات الموارد المحدودة. 
إظهار القدرة على تجهيز وإعطاء كبريتات 	 

المغنيسيوم عبر العضل والتسريب 
الوريدي بأمان. 

مناقشة بروتوكوالت العالج إلعطاء 	 
األدوية المضادة الرتفاع ضغط الدم. 

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

10 دقائق: لعب األدوار والمناقشة الجماعية 	 
15 دقيقة: عرض المنظم وممارسة 	 

المهارات االختيارية: قياس ضغط الدم 
20 دقيقة: نشاط لعب األدوار المقترن 	 
40 دقيقة: الممارسة العملية والمهارات: 	 

إعداد وإدارة كبريتات المغنيسيوم
10 دقائق: فيديو ومناقشة: تسمم الحمل الشديد	 
10 دقائق: عرض المنظم ومناقشة 	 

جماعية: خافضات ضغط الدم
60 دقيقة: المحاكاة اإلكلينيكية واستجواب	 
75 دقيقة: مواصلة ممارسة المهارات 	 

اإلعداد

قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها كما هو موضح أدناه	 
اطلب من المؤسسة المضيفة الحصول 	 

على عينة سجل العميل
قم بإعداد الطاوالت في الجزء الخلفي من مساحة 	 

التدريب مع توفير محطات لممارسة المهارات بشأن 
إعداد وإعطاء كبريتات المغنيسيوم. يجب أن تحتوي 

كل محطة على: كبريتات المغنيسيوم )على األقل 
3 قوارير سعة كل منها 10 مل(، ليجنوكايين، ماء 

معقم )20 مل(، محاقن سعة 20 سم مكعب )3 على 
األقل(، إبر للحقن في العضل )3 على األقل(، محلول 

ملحي عادي أو الكتات رينجرز للتسريب الوريدي، 
مجموعة التسريب الوريدي وطقم بدء التسريب 

الوريدي، وغلوكونات الكالسيوم، وبطيخة مجوفة 
أو أي فاكهة محلية أخرى ذات قشرة )قطعة واحدة 

على األقل(، حاوية للمواد الحادة، ومطرقة الرضفة

طباعة: 
عينة سجل العميل 

مصنف المشارك: 
قائمة مراجعة جرعات كبريتات  	

المغنيسيوم والمراقبة
جدول أدوية مقدمات تسمم  	

الحمل وتسمم الحمل 
خطة عمل HMS PE-E األولى 	
خطة عمل HMS PE-E الثانية 	

تحميل: 
العرض التقديمي:

الشرائح من 68 إلى 86  	

مقاطع الفيديو: 
تسمم الحمل الشديد )وسائل  	

الصحة العالمية( 9:41 دقائق
اختياري: قياس ضغط الدم )وسائل  	

الصحة العالمية( 10:06 دقائق

جمع: 
جهاز العرض والكمبيوتر المزود بالصوت  	
الوقاية من العدوى ولوازم  	

معدات الوقاية الشخصية 
األدوية المحاكاة: كبريتات المغنيسيوم،  	

وليجنوكايين 1 أو %2، وغلوكونات 
الكالسيوم، وهيدراالزين أو غير ذلك 

من أدوية ارتفاع ضغط الدم
اإلبر والمحاقن )10 مل، 20 مل(  	

للحقن في العضل )3 لكل محطة( 
صناديق لألدوات الحادة  	
القسطرة البولية وكيس لها 	
مطرقة اختبار رد الفعل العصبي 	
أعواد الغمس في البول  	
بطيخ أو فواكه محلية أخرى  	
اختياري: آلة قياس ضغط الدم  	

وسماعة الطبيب )واحدة لكل 
اثنين من المشاركين(
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دليل الجلسة المفصل
لعب األدوار والمناقشة الجماعية

في  وتبدأ  شديد  صداع  من  وتشكو  واحد  يوم  منذ  طفلها  وضعت  امرأة  دور  بلعب  الوحدة  هذه  افتح 
مقدًما.  المرأة  دور  لعب  المشاركين  أحد  من  اطلب  أو  الدور  بهذا  القيام  يمكنك  الوعي.  وتفقد  التشنج 

اطلب المساعدة من المشاركين، ولكن ال تتدخل.

بعد لعب األدوار، قم بتوجيه المناقشة:

هل رأى أي شخص تشنًجا ناجًما عن تسمم الحمل أو امرأة تموت بسبب تسمم الحمل؟	 
ماذا حدث؟ 	 
هل كان هناك أي شيء كان يمكن أن يفيد؟	 

مالحظة: يفترض هذا التدريب التنشيطي مستوى أساسي من اإللمام بإدارة مقدمات 
تسمم الحمل وتسمم الحمل. وإذا تم تحديد الحاجة إلى مزيد من التدريب بشأن 
هذه األمور، فقم بتوفير المالحظات المناسبة إلى منسق التدريب. 

نشاط قياس ضغط الدم االختياري

اطلب من المشاركين العمل في أزواج لممارسة قياس ضغط الدم )BP(. تأكد من توافر سماعة الطبيب وآلة 
قياس ضغط الدم لكل زوج. انتبه لطريقة عمل المشاركين. قم بتوفير تصحيح داعم حسب الحاجة. بمجرد أن 
يأخذ المشارك األول القراءة، اطلب من كل زوج مشاركة قياساته. الحظ إذا تم تسجيل القياس 120 / 80 
أو 130 / 80 بشكل زائد عن الحد. إذا كان األمر كذلك، فاسأل المشاركين إذا كانوا يالحظون أي شيء غير 
عادي بشأن قياسات ضغط الدم. شجعهم على أن يصبحوا "خبراء" في قياس ضغط الدم، ثم اطلب منهم 

تبديل األدوار. 

اختياري: شاهد الفيديو الخاص بقياس ضغط الدم. 

العرض التقديمي للمنظم

ابدأ العرض من خالل استعراض الشرائح من 68 إلى 71 باستخدام المالحظات الواردة في العرض التقديمي. 
اشرح أن هذه الوحدة سوف تستعرض إدارة مقدمات تسمم الحمل الشديد وتسمم الحمل باستخدام كبريتات 
المغنيسيوم ومواد عالج ارتفاع ضغط الدم. إذا كانت الوحدة تتضمن نشاط ضغط الدم االختياري، فتوقف عند 

الشريحة 72 حول قياس ضغط الدم الدقيق، وقم بإجراء النشاط. 

الحمل  تسمم  ومقدمات  الحمل  تسمم  مقدمات  تصنيف  بشأن   76 إلى   73 من  الشرائح  بمراجعة  قم 
المالحظات  باستخدام  الحمل  تسمم   / الشديد  الحمل  تسمم  مقدمات  وعالج  الحمل  وتسمم  الشديد 

75، اشرح النشاط الوارد أدناه للمشاركين. المدرجة في العرض التقديمي. في شريحة لعب األدوار رقم 

النشاط: لعب األدوار المقترنة 

قم بتقسيم المجموعة إلى أزواج. اطلب من أحد المشاركين أن يلعب دور المرأة. اطلب من المشارك اآلخر 
أن يلعب دور موفر الرعاية. اطلب من أولئك الذين يلعبون دور المرأة التوجه إلى جانب واحد في الغرفة لتلقي 

التعليمات بشكل خاص. اطلب منهم إحضار الورق وأقالم الرصاص لتسجيل قياساتهم. 

قم بإعطاء المشاركين الذين يلعبون دور المرأة هذه المعلومات بشكل خاص: 

غرافيدا عمرها 25 سنة حامل للمرة األولى )G1P0( وعمر حملها 37 أسبوًعا	 
وضغط دمها 160 / 102 	 
البول يحتوي على البروتين بنسبة +2 	 
عالمات الخطر: ال يوجد صداع، وال توجد تغييرات بصرية، وهي ال تعاني من ألم 	 

في الربع العلوي األيمن، كما أنها ال تعاني من صعوبة في التنفس. 

أخبر  بتسجيلها.  الرعاية"  "موفرو  التي قام  للقياسات  استجابًة  المعلومات  بتقديم هذه  المشاركين فقط  أخبر 
أثناء لعب األدوار، وليس  الفعلية  القياسات  إنه يجب عليهم أخذ  الرعاية  الذين يلعبون دور موفري  المشاركين 

مجرد الحديث عما سيفعلونه. أرسل جميع المشاركين إلى محطاتهم حيث سيخضعون للرعاية.

اقرأ الفقرة التالية قبل بدء النشاط: 

تأتي إيفي إليك وهي في مرحلة مبكرة للغاية من المخاض. يرجى إجراء مقابلة شخصية معها والمضي قدًما 
بشكل طبيعي بشأن تقييم المخاض الروتيني. إذا كنت ستقوم بقياس ضغط دمها أو قياس بروتين البول لديها، 

فقم بفعل ذلك. ستخبرك المريضة بالقياس. 

قم بمراقبة لعب األدوار. تأكد من بقاء المشاركين على المسار الصحيح، ولكن ال تصحح أو تقاطع لعب األدوار. 
عندما تنتهي كل الفرق من التقييم، فقم بإعطاء اإليجاز التالي للمشاركين: 

ما التشخيص األكثر احتمااًل الذي تراه؟ ولماذا؟ 	 

مستوى  أن  كما  الشديدة  الفئة  في  الدم  ضغط  ألن  الشديد،  الحمل  تسمم  مقدمات  هو  الصحيح  الجواب 
البروتينات لديها +2. 
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العرض ومهارات الممارسة: إعداد وإعطاء كبريتات المغنيسيوم 

من  بدًءا  المغنيسيوم  كبريتات  استخدام  بشأن  الشرائح  عرض  وأظهر  مًعا  أخرى  مرة  المجموعة  بتجميع  قم 
الشريحة 78. من المهم التأكيد على مخاوف السالمة حول إعطاء كبريتات المغنيسيوم. ومع ذلك، في منشآت 
المستوى األدنى، فإن إعطاء الجرعة األولى / جرعة التحميل قبل اإلحالة يمكن أن يكون منقًذا للحياة. تناقش 
الشريحة 80 بشأن تكوين كبريتات المغنيسيوم المتاحة في أطقم الصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ المشتركة 

بين الوكاالت الفروق بين تركيزات محلول التسريب الوريدي والحقن العضلي. 

باستخدام الشريحة 81، راجع كيفية إعداد جرعة تحميل كبريتات المغنيسيوم )MgSO4(. قم بإحالة المشاركين 
قم بتذكير المشاركين بأهمية غسل اليدين جيًدا  إلى قائمة مراجعة جرعات كبريتات المغنيسيوم والمراقبة. 
بالماء والصابون وإعداد جميع اللوازم على منطقة نظيفة. قم توضيح كيفية عمل جرعة التحميل من كبريتات 

المغنيسيوم:

للحقن في العضل، قم بعمل 10 مل بشكل مناسب من محلول بتركيز %50 = 5 جم 	 
و1 مل من ليجنوكايين بتركيز %2 في نفس الحقنة. قم بتوضيح أين يتم إعطاء الحقن 

في الجزء الخارجي العلوي من األرداف. كرر األمر على الجانب اآلخر من األرداف. 
اطلب من متطوع أو اطلب من المنظم المشترك إعداد مجموعة التسريب 	 

الوريدي. قم بتوضيح كيفية إعداد وإعطاء جرعة مقدارها 4 جرامات من كبريتات 
المغنيسيوم )12 مل من الماء المعقم باإلضافة إلى محلول كبريتات المغنيسيوم 
8 مل بتركيز %50(. قم بحقن الجرعة ببطء على مدار 5 دقائق. قم بإظهار كيفية 

تسييل كبريتات المغنيسيوم بالماء المعقم أواًل قبل حقن التسريب الوريدي. 

التسريب  عبر  المغنيسيوم  كبريتات  من  متكررة  جرعة  إعطاء  راجع   .84 إلى   82 من  الشرائح  عرض  تابع 
الوريدي ومؤشرات إعطاء جرعة الحقة أو منعها. قم بإحالة المشاركين إلى قائمة مراجعة جرعات كبريتات 

الرضفة.  تقييم ردود فعل  إلظهار كيفية  المتطوعين  اثنين من  اطلب  المغنيسيوم والمراقبة. 

مع المشاركين كيفية مراقبة الحقن الوريدي بأمان في المنشآت التي يعملون بها. إذا كانت مضخات  ناقش 
التسريب الوريدي غير متوفرة، فمن األفضل استخدام نظام الحقن في العضل ألربع جرعات مداومة كل ساعة. 

اسأل أين ستتم إحالة المرأة بعد جرعة التحميل. 
 

كبريتات  تكن  لم  إذا  ثانوي  كدواء  للديازيبام  به  الموصى  االستخدام  بإيجاز  ناقش   ،84 الشريحة  عرض  أثناء 
التسريب  عبر  المغنيسيوم  كبريتات  من  ثانية  جرعة  إعطاء  بعد  التشنجات  تكررت  إذا  أو  متوفرة  المغنيسيوم 
الترياق لكبريتات المغنيسيوم. إذا كانت المرأة تعاني من توقف  اشرح أن غلوكونات الكالسيوم هو  الوريدي. 
التنفس أثناء إعطاء كبريتات المغنيسيوم، فأوقف الحقن فوًرا ثم قم بإعطاء 1 جرام من غلوكونات الكالسيوم 

عبر التسريب الوريدي على مدار 10 دقائق. 

اسأل األسئلة التالية: أين يتم تخزين كبريتات المغنيسيوم وغلوكونات الكالسيوم في المنشأة التي تعمل بها؟ 
كيف تتم مراقبته؟ 

باستخدام قائمة مراجعة جرعات كبريتات المغنيسيوم والمراقبة، قم بدعوة المشاركين إلى المحطات. اطلب 
منهم العمل في مجموعات صغيرة لممارسة استخدام كبريتات المغنيسيوم عبر التسريب الوردي والحقن في 

العضل. استخدم البطيخ أو الفاكهة المحلية األخرى لممارسة التدرب على الحقن العضلي العميق. 

قم بتجميع المجموعة مرة أخرى مًعا بعد نشاط كبريتات المغنيسيوم. 

فيديو ومناقشة: مقدمات تسمم الحمل الشديد 

قم بعرض ومناقشة الفيديو المتعلق بمقدمات تسمم الحمل الشديد مًعا كمجموعة.

عرض تقديمي من المنظم ومناقشة جماعية: مضادات ارتفاع ضغط 
الدم

قم بعرض ومناقشة الشريحة رقم 85. قم بإحالة المشاركين إلى جدول أدوية مقدمات تسمم الحمل وتسمم 
الحمل لمساعدة األمهات على البقاء على قيد الحياة. قم بالتأكيد على أنه مهم للسيطرة على ارتفاع ضغط 
الدم. قم بتذكير المشاركين أنه يوصى باستخدام مضادات ارتفاع الضغط إذا كان ضغط الدم االنقباضي 160 
مم زئبق أو أعلى و / أو ضغط الدم االنبساطي 110 مم زئبق أو أعلى. يعد استخدام هيدراالزين 5 مجم عبر 
11 للصحة  الرئيسية. وهو مضمن حالًيا في الطقم  التسريب الوريدي على مدار دقيقة إلى دقيقتين التوصية 

اإلنجابية في حاالت الطوارئ المشتركة بين الوكاالت. 

ناقش مع المشاركين مضادات ارتفاع ضغط الدم المتاحة في البيئات التي يعملون بها. تشمل األدوية األخرى 
التي قد تكون متاحًة ما يلي:

نيفيديبين اإلصدار الفوري فقط – 5 إلى 10 مجم عن طريق الفم أو عن طريق القضم ثم االبتالع. 	 
 كرر إعطاء الدواء كل 30 دقيقة حتى يتم الوصول إلى ضغط الدم المستهدف. الجرعة 

القصوى هي 30 مجم.
 البيتالول عن طريق الفم – 200 مجم عن طريق الفم، كرر إعطاؤه كل ساعة إذا لزم األمر 	 

للوصول إلى الهدف. الجرعة القصوى هي 1200 مجم في خالل 24 ساعة.
البيتالول عبر التسريب الوريدي – 10 مجم عبر التسريب الوريدي جرعة مزدوجة كل 10 دقائق 	 

إلى 80 مجم حتى تحقيق الهدف. الجرعة القصوى هي 300 مجم. ثم انتقل إلى تناول الدواء عبر 
الفم، ولكن ال تستخدمه في حاالت فشل القلب االحتقاني أو الربو أو صدمة نقص حجم الدم.

ارتفاع ضغط الدم في حاالت  قم بالرد على أي أسئلة معلقة حول إعطاء كبريتات المغنيسيوم أو مضادات 
مقدمات تسمم الحمل الشديد وتسمم الحمل. قم بإحالة المشاركين إلى خطة عمل HMS PE-E األولى في 
الحمل  الرئيسية في اإلدارة األولية لمقدمات تسمم  واطلب متطوًعا لمراجعة الخطوات  المشاركين  مصنف 
الشديد / تسمم الحمل مع المجموعة. قم بتوضيح أي خطوات حسب الضرورة. قم بتشجيع المشاركين على 

استخدام خطة العمل في المنشآت حيث يعملون. 
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المحاكاة اإلكلينيكية واالستجواب 

تقديم المجموعة إلى المحاكاة اإلكلينيكية. أخبر المشاركين أنهم سيشاركون في محاكاة حيث ستكون أنت 
المريض، واسمها السيدة سي. قم بتعيين ما يصل إلى 3 مشاركين للقيام بدور توفير الرعاية لمريضة حقيقية. 
وسيكون المشاركون المتبقون مراقبين لتوفير المالحظات. امنح المشاركين 15 دقيقة لتنفيذ هذا النشاط. 
تعاني من  والبدء في عالجها، حيث  السيدة سي  بتشخيص حالة  المشاركون  يقوم  أن  والهدف من ذلك هو 
مقدمات تسمم الحمل الشديد على الرغم من أنها ال تظهر عليها أي عالمات خطر وتبدو طبيعية. ضغط الدم 
لديها مرتفع بشكل خطير، ويحتاج الفريق إلى التعرف على ذلك والبدء في العالج بسرعة. يعمل موفرو الرعاية 

في عيادة صحية في منطقة ريفية. اقرأ السيناريو التالي للمجموعة: 

أنا السيدة سي، عمري 27 سنة، وحامل في 39 أسبوًعا في طفلي األول. وقد حضرت 4 زيارات لرعاية ما قبل 
الوالدة دون أي مشكالت، وأعتقد أنني في مرحلة المخاض. يرجى البدء في التقييم الخاص بك مع إخباري بما 

تقوم بعمله. إذا اخترت تقييم شيء ما، يرجى القيام بذلك وسأعطيك النتائج. 

قم بإعطاء المعلومات التالية، ولكن فقط إذا تم التقييم وأثناء إجرائه: 

ضغط الدم 178 / 112	 
ال توجد عالمات خطر 	 
بروتين البول +2 	 
معدل ضربات قلب الجنين 140 نبضة في الدقيقة الواحدة، حركة الجنين موجودة 	 
الفحص المهبلي: عنق الرحم متوسع لمسافة 4 سم	 
هناك تقلصات كل 4 دقائق تدوم لمدة 35 ثانية 	 
جميع القياسات األخرى طبيعية 	 

قم بتجميع المجموعة مًعا إلعطاء اإليجاز بعد اكتمال المحاكاة اإلكلينيكية وإتاحة الفرصة لجميع المشاركين 
للمشاركة. تأكد من تضمين المالحظات المتعلقة بالتواصل والرعاية المحترمة لألمومة. 

قم بتضمين النقاط التالية: 	 
تأكيد التشخيص الصحيح والعالجات الصحيحة: مقدمات تسمم الحمل الشديد. 	 
السيدة سي في حاجة ماسة إلى جرعة تحميل من كبريتات المغنسيوم الكاملة 	 

)عبر التسريب الوريدي وعبر العضل( ومضادات ارتفاع ضغط الدم. 
اسأل األسئلة التالية: 	 

لماذا هذا التشخيص؟ 	 
ما الذي سار على ما يرام؟ 	 
هل فاتك أي شيء؟ 	 
كيف عمل الفريق؟ 	 
ماذا تعلمته وستتذكره في المرة القادمة؟ 	 
هل تم تنسيق الرعاية؟ 	 

 قم بتذكير المشاركين أن النساء يمكن أن يتعرضن لمقدمات تسمم الحمل الشديد دون عالمات 	 
 الخطر. يجب على الفريق االنتقال بسرعة من التقييم والتشخيص إلى اإلدارة. تأكد من معالجة 
 أي ثغرات في االتصال. هل كان جميع أعضاء الفريق مرتاحين أثناء العمل مًعا ويقومون بتفويض

  المهام؟ كمريض، شارك ما شعرت به. هل يقومون بتفويض المهام ويتواصلون ويقدمون الرعاية 
المحترمة لألمومة؟ 

ناقش ما تم بشكل جيد وما كان يمكن عمله بشكل مختلف. 	 
قم باإلنهاء بالتشديد على أن التدبير الفعال والفوري لمقدمات تسمم الحمل الحادة وتسمم 	 

الحمل سيساعد في تقليل وفيات األمهات والفترة المحيطة بالوالدة التي يمكن الوقاية منها. 

 HMS PE-E اختم بمراجعة خطوات اإلحالة الفعالة في الشريحة 86. قم بإحالة المشاركين إلى خطة عمل
الثانية في المصنفات الخاصة بهم للحصول على لمحة عامة عن الرعاية المستمرة على مستويات أكثر تقدًما. 
قم بالتأكيد على أن الغرض من ذلك هو الحصول على المعلومات والمراجع، وأنه ال يتوقع من المشاركين 

تقديم الرعاية المتقدمة. 

اتبع هذه الوحدة بفرصة لممارسة المهارات المفتوحة / المحاكاة، حسب الضرورة، بشأن إدارة مقدمات تسمم 
الحمل الشديد وتسمم الحمل والصدمات. تحقق من استخدام قوائم المراجعة ووسائل المساعدة الوظيفية 

وقم بتدريب المشاركين حسب الحاجة. 

المهارات.  من  وغيرها  المغنيسيوم  كبريتات  استخدام  بشأن  التفكير  طلب  طريق  عن  المناقشة  بإنهاء  قم 
كبريتات  استخدام  بشأن  الثقة  بمزيد من  المشاركون  يشعر  تعلمها؟ هل  تم  التي  الرئيسية  األشياء  كانت  ماذا 

المغنيسيوم؟
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الرعاية األساسية لحديثي الوالدة وإنعاش حديثي الوالدةالوحدة العاشرة

الوقت:
240 دقيقة )4 ساعات( 

أهداف الوحدة:
بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 

المشاركون من:

قم بمناقشة األسباب الرئيسية لوفيات 	 
األطفال حديثي الوالدة والتحديات التي 

تواجه رعاية حديثي الوالدة في بيئات 
العمل اإلنساني. 

شرح الرعاية األساسية لحديثي الوالدة. 	 
تنفيذ إنعاش حديثي الوالدة باستخدام 	 

كيس وقناع. 

تم استخراج هذه الوحدة من الوحدة الرابعة، 
الجلسة العملية "ج" في وحدة التدريب 
التنشيطية اإلكلينيكية الوالدة المهبلية 

المدعومة عن طريق الشفط الفراغي من 
خالل مبادرة الشراكة التدريبية لمجموعة 

العمل المشترك بين الوكاالت. وقد تم 
تحديثها بما يتماشى مع مساعدة األطفال 
على التنفس 2.0، وهي تتضمن نظرة عامة 

عن الرعاية األساسية لحديثي الوالدة. 

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

45 دقيقة: عرض تقديمي من المنظم ومناقشة جماعية	 
45 دقيقة: فيديو وعرض: الرعاية 	 

األساسية لحديثي الوالدة 
60 دقيقة: العرض وممارسة المهارات: 	 

إنعاش حديثي الوالدة
90 دقيقة: الفحوص اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية	 

اإلعداد

قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها كما هو موضح أدناه 	 
قم بإعداد محطتي عمل متطابقتين في غرفة 	 

واحدة تحتويان على أجهزة محاكاة حديثي الوالدة 
وجميع المعدات الالزمة كما هو موضح في خطة 

العمل. ويجب أن تكون هناك ساعة أو مؤقت 
يمكن رؤيتهما من كل من المحطتين. تحقق من 

توافر مساحة واسعة بين موقعي العرض
قم بإنشاء ثالث محطات للفحص اإلكلينيكي المنظم 	 

الموضوعي تحتوي على جميع اللوازم والنسخ المطبوعة 
من نماذج التقييمات اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية 
)نسخة لكل مشارك(. سيتناوب المشاركون العمل حول 

المحطات الثالث. ينبغي أن يكون أحد المنظمين مسؤواًل 
عن توقيت هذه المحطات على النحو المشار إليه في 

نماذج التقييمات اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية: 
الفحص اإلكلينيكي المنظم الموضوعي 	 

1: الضغط بكلتا اليدين على الرحم 
الفحص اإلكلينيكي المنظم الموضوعي 	 

2: إنعاش األطفال حديثي الوالدة
الفحص اإلكلينيكي المنظم الموضوعي 3: 	 

مقدمات تسمم الحمل / تسمم الحمل: إعطاء 
جرعة تحميل من كبريتات المغنيسيوم 

طباعة: 
الفحص اإلكلينيكي المنظم الموضوعي  	

1: الضغط بكلتا اليدين على الرحم 
الفحص اإلكلينيكي المنظم الموضوعي  	

2: إنعاش األطفال حديثي الوالدة
الفحص اإلكلينيكي المنظم الموضوعي 3:  	

مقدمات تسمم الحمل وتسمم الحمل 

مصنف المشارك: 
 قائمة مراجعة إنعاش األطفال حديثي  	

الوالدة
خطة عمل مساعدة األطفال على التنفس  	
المساعدة الوظيفية: إعادة معالجة  	

معدات إنعاش األطفال حديثي الوالدة

تحميل: 
العرض التقديمي:

من 87 إلى 92  	

فيديو: 
مساعدة األطفال الرضع على  	

التنفس عند الوالدة )وسائل إعالم 
الصحة العالمية( 9:23 دقائق

جمع: 
جهاز العرض والكمبيوتر  	

المزود بالصوت 
لوازم الوالدة العادية )انظر  	

قائمة مواد الدورة التدريبية( 
أجهزة محاكاة حديثي الوالدة )2(  	
كيس وأقنعة حديثي الوالدة  	
جهاز شفط المخاط أو غيرها  	

من أجهزة الشفط البسيطة 
لحديثي الوالدة 

قماش أو مناشف لتجفيف الطفل ولفه 	
قبعة الطفل إذا كانت متوفرة  	
سماعة الطبيب  	
ساعة حائط، أو ساعة يد، أو  	

مؤقت مزود بعقارب للثواني
قفازات الفحص وغيرها من  	

لوازم الوقاية من العدوى 
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دليل الجلسة المفصل
عرض تقديمي من المنظم ومناقشة جماعية

تنظيم تقديم عرض توضيحي للمحة عامة عن رعاية حديثي الوالدة في بيئات العمل اإلنساني باستخدام نقاط 
الحوار الواردة في الشرائح من 87 إلى 92. مناقشة القضايا الناشئة، بما في ذلك التحديات والحلول. التأكيد 
على أن الرعاية األساسية الفورية لحديثي الوالدة ال تتطلب الكثير من اللوازم، مثل مالمسة الجلد بشكل مباشر 

والرضاعة الطبيعية المبكرة. هذه التدخالت منقذة للحياة وشديدة األثر. 

فيديو وعرض

قم بعرض الفيديو المتعلق بمساعدة األطفال على التنفس عند الوالدة. قم بمناقشة أي مشكالت تظهر. 
سيحتاج بعض األطفال حديثي الوالدة إلى رعاية من مستوى أعلى. إذا كانت هناك حاجة إلى اإلحالة، يجب نقل 

الطفل مع األم أثناء مالصقته ألمه بشكل مباشر وأثناء تغطيته بشكل جيد. 

اطلب من متطوع عرض الخطوات الرئيسية للرعاية الفورية لحديثي الوالدة بعد الوالدة. ويمكن دمج ذلك مع 
إدارة المرحلة الثالثة من المخاض. ارجع إلى خطة عمل مساعدة األطفال على التنفس واتبع الخطوات الرئيسية 

للطفل حديث الوالدة الذي يبكي. 

عرض ومهارات الممارسة: إنعاش حديثي الوالدة

إظهار إنعاش حديثي الوالدة باتباع الخطوات الواردة في قائمة مراجعة إنعاش حديثي الوالدة. ارجع إلى خطة 
العمل الواردة في مساعدة األطفال على التنفس.

باستخدام  يتعلق  فيما  األدوار  بتناوب  المشاركين  بإرشاد  قم  مجموعتين.  إلى  المشاركين  بتقسيم  قم 
المحاكاة. يجب على كل  بإجراء  يقوم  للتحقق من مهارات شخص نظير  الوالدة  إنعاش حديثي  مراجعة  قائمة 
مشارك تنفيذ العملية الكاملة إلنعاش حديثي الوالدة من خالل جهاز محاكاة حديثي الوالدة مرة واحدة على 
على  باإلشراف  قم  التالية.  الجلسة  في  رسمًيا  المشاركين  أداء  تقييم  سيجري  العملية.  الجلسة  خالل  األقل 

الجلسة وتوفير مالحظات للمجموعة. 

الجلسة وأي معلومات جديدة يتم  التي تنشأ خالل هذه  الرئيسية  القضايا  للمشاركين حول  قم بإعطاء إيجاز 
التعرف عليها حول الرعاية األساسية للطفل حديث الوالدة وإنعاش الطفل حديث الوالدة. قم بإحالة المشاركين 

إلى المساعدة الوظيفية المتعلقة بإعادة معالجة معدات إنعاش المواليد الجدد في مصنف المشارك.

وّضح أهمية االمتثال لهذه التوجيهات للتأكد من أن المعدات نظيفة وجاهزة لالستخدام في كل مرة يستعدون 
فيها للوالدة وبالتالي إنعاش حديثي الوالدة. 

قائمة مراجعة إنعاش األطفال حديثي الوالدة
)يجب تنفيذ العديد من الخطوات / المهام التالية في نفس الوقت(	

االستعداد )التجهيز للوالدة(

تأكد من إعداد منطقة إنعاش حديثي الوالدة ومن نظافة جهاز شفط المخاط وكيس النفخ الذاتي    .1
واألقنعة ذات الحجم الصحيح للتنفس وسماعة الطبيب لألطفال وتجهيزها لالستخدام مع كل 

والدة. يجب أن يكون موفر الرعاية قد قام بغسل يديه وارتداء قفازات معقمة، باإلضافة إلى 
فحص الكيس والقناع.

أخبر المرأة )والشخص الداعم لها( بما الذي سيتم القيام به، مع تشجيعها على طرح األسئلة.   .2

قم بتوفير الدعم العاطفي المستمر والطمأنينة المستمرة، قدر اإلمكان.  .3

رعاية حديثي الوالدة الفورية

عندما يولد الطفل، ضعه مباشرة على صدر األم وجففه بسرعة وبشكل كامل بقطعة قماش جافة.   .1
قم بتسجيل وقت الوالدة.

قم بتقييم الجهود التي يبذلها الطفل من أجل البكاء والتنفس. إذا كان البكاء أو التنفس بشكل   .2
طبيعي، فتابع العمل على الرعاية الروتينية. إذا لم يكن الطفل يبكي أو يتنفس بشكل طبيعي، 

فانتقل إلى "خطوة اإلنعاش المبدئي األولى".

قم بإزالة قطعة القماش المبللة وضع الطفل بحيث يالمس جلده صدر أمه بشكل مباشر، وقم   .3
بتغطيته بقطعة قماش دافئة وجافة. قم بتغطية رأس الطفل بغطاء أو بقطعة قماش. 

قم بشبك الحبل السري وقطعه في غضون دقيقة إلى 3 دقائق أو بعد توقف النبضات.  .4

استمر في مراقبة تنفس / بكاء الطفل أثناء المضي قدًما في الخطوات األخرى المتعلقة بالوالدة.   .5

خطوات اإلنعاش المبدئي )إذا كان الطفل ال يبكي أو ال يتنفس بشكل طبيعي(

قم بتجفيف الطفل بسرعة وبدقة. قم بإزالة قطعة القماش المبللة.  .1

قم بتنظيف مجرى الهواء إذا لزم األمر؛ ضع الرأس في الوضع المناسب وقم بشفط الفم واألنف   .2
فقط إذا كانت اإلفرازات ظاهرًة. ) ال تشفط من الفم واألنف بشكل روتيني.( 

قم بتحفيز التنفس عن طريق فرك الظهر مرتين إلى 3 مرات.   .3

إذا كان الطفل يبكي أو يتنفس بشكل طبيعي، فضع الطفل بحيث يالمس جلده صدر األم بشكل   .4
مباشر، مع تغطيته بقطعة قماش دافئة وجافة. قم بتغطية الرأس بغطاء أو بقطعة قماش. 

إذا كان الطفل ال يتنفس بعد التحفيز، فقم بشبك الحبل السري وقطعه بسرعة، وضع الطفل   .5
على سطح نظيف وجاف في منطقة اإلنعاش / بجانب األم، وقم بتغطيته بقبعة وقطعة قماش 

جافة، تارًكا صدر الطفل مكشوًفا. 

تابع العمل على التنفس باستخدام كيس وقناع في غضون دقيقة واحدة بعد الوالدة.  .6

.Adapted from Jhpiego. 2015. Emergency Obstetric Care for Midwives and Doctors course. Updated and aligned with Helping Babies Breathe 2.0 .4
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اإلنعاش باستخدام كيس وقناع 

ضع رأس الطفل في وضع ممتد قلياًل لفتح مجرى الهواء.  .1

ضع القناع على وجه الطفل بحيث يغطي الذقن والفم واألنف. قم بعمل سدادة تغلق المساحة   .2
المفتوحة بين القناع والوجه، وابدأ في إجراء التنفس.

تأكد من أن الصدر يرتفع مع كل مرة تنفس. قم بالتنفس بمعدل 40 مرة تنفس / دقيقة لمدة   .3
دقيقة واحدة. 

إذا بدأ الطفل في البكاء أو التنفس، فحافظ على دفء الطفل من خالل وضعه على صدر أمه   .4
بحيث يلمس جلده صدرها بشكل مباشر، واستمر في توفير الرعاية األساسية للطفل حديث 

الوالدة.

Iإذا كان الطفل ال يزال ال يتنفس، فاطلب المساعدة وقم بتحسين التنفس.  .5
الرأس – تغيير وضعها، وإعادة وضع القناع	 
الفم – إزالة اإلفرازات، فتح الفم قلياًل	 
الكيس – اضغط بشكل أكبر مع مواصلة التنفس	 

إذا لم يكن الطفل يتنفس بشكل جيد، فقم بجس الحبل السري أو االستماع إلى معدل ضربات   .6
القلب باستخدام سماعة الطبيب.

إذا كان معدل ضربات القلب أكثر من 100، فاستمر في التنفس.	 
 إذا كان الطفل يتنفس بشكل عفوي وال يحدث سحب في الصدر وال يوجد صوت نخر )شخير(، 	 

فضع الطفل على صدر أمه بحيث يالمس جلده صدرها بشكل مباشر.
راقب الطفل أثناء وجوده مع األم.	 

إذا كان التنفس أقل من 30 نفًسا في الدقيقة، أو كان معدل ضربات القلب أقل من 100 نبضة   .7
في الدقيقة، أو كان هناك سحب شديد في الصدر، فتابع التنفس )باستخدام األكسجين إن وجد( 

وقم بالترتيب لإلحالة الفورية للرعاية المتقدمة. 

إذا كان الطفل ال يتنفس بشكل عفوي وليس لديه معدل ضربات قلب يمكن اكتشافه بعد مرور   .8
10 دقائق من التنفس، يجب إيقاف اإلنعاش. 

إذا كان معدل ضربات القلب لدى الطفل أقل من 60 نبضة في الدقيقة وال يتنفس بشكل تلقائي   .9
بعد مرور 20 دقيقة من التنفس، يجب إيقاف اإلنعاش. 

مهام ما بعد اإلجراء

قم بمسح المعدات باستخدام شاش نظيف غارق في محلول الكلور بتركيز %0.5، ثم قم بتنظيف   .1
المعدات ومعالجتها. 

اغسل اليدين جيًدا.   .2

تأكد من أن األم تدرك نتائج اإلنعاش، مع تقديم الدعم عند الضرورة.   .3

قم بتسجيل المعلومات ذات الصلة في سجل األم /الطفل حديث الوالدة.  .4

الفحوصات اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية 

بعد أن يمارس كل مشارك من المشاركين إنعاش حديثي الوالدة، انتقل إلى تقييم كفاءات مختارة لكل مشارك 
باستخدام الفحوص اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية )OSCEs(. قم بتوجيه المشاركين إلى محطات الفحوص 
اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية الثالثة واجعل المشاركين يتناوبون العمل بحيث يكمل كل منهم كل مهارة 
مرة واحدة. استخدم نماذج الفحوص اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية لكل مهارة لتصنيف كل تقييم بدرجة 
نجاح )كفاءة( مقدارها %80. يمكن تقييم المهارات األخرى حسب الحاجة. قم بتوفير مالحظات للمشاركين 
حول نقاط القوة والضعف الشاملة التي لوحظت خالل الفحوص اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية والمجاالت 

التي تحتاج إلى ممارسة مستمرة، على سبيل المثال: التواصل مع العمالء. 
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الخطوات التالية واإلنهاء الوحدة الحادية عشرة

الوقت:
120 دقيقة )ساعتان( 

أهداف الوحدة:
بحلول نهاية هذه الوحدة، سيتمكن 

المشاركون من:

أكمل تقييم المعرفة. 	 
ناقش خيارات ممارسة المهارات 	 

المستمرة وأنشطة ما بعد التدريب 
)مثل الفحوصات بين النظراء، والتدريبات 

اإلكلينيكية، والتوجيه(. 
اشرح موارد التدريب والمساعدات 	 

الوظيفية. 
ضع خطة عمل بسيطة لتحسين استعداد 	 

المنشأة للرعاية األساسية في حاالت 
التوليد وحديثي الوالدة في حاالت 

الطوارئ. 
اشرح كيفية وفاء التدريب بتوقعاتهم 	 

وأهداف الدورة التدريبية. 

نظرة عامة على الوحدة

التوقيت والمنهجية 

30 دقيقة: تقييم المعرفة	 
30 دقيقة: عرض تقديمي من 	 

المنظم ومناقشة جماعية 
45 دقيقة: مناقشة جماعية والتخطيط للعمل 	 
 15 دقيقة: تقييم الدورة التدريبية وإنهاؤها	 

اإلعداد

قم بطباعة المواد وتنزيلها وجمعها كما هو موضح أدناه 	 
قم بإعداد شهادات اإلنهاء لجميع المشاركين مقدًما	 

طباعة: 
االختبار التالي  	
تقييم الدورة التدريبية 	
شهادة اإلنهاء  	

مصنف المشارك: 
خطة العمل 	

تحميل: 
كسر التقليد: ترجمة الدليل إلى  	

 )Jhpiego، 2019( تعلم فعال 
 

العرض التقديمي: 
الشرائح من 93 إلى 98 	

جمع: 
األلواح الورقية القالبة  	

وأقالم التعليم 
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دليل الجلسة المفصل
تقييم المعرفة

قم بتوزيع النسخ واطلب من المشاركين إكمال االختبار التالي خالل 15 دقيقة. بعد اإلنهاء وتحديد الدرجات 
ومناقشة نتائج االختبار التالي، واستمر في مناقشة الخطوات التالية بعد التدريب. 

عرض تقديمي من المنظم ومناقشة جماعية 

قم بمراجعة الشرائح من 93 إلى 97. اشرح كيفية الوصول إلى المعلومات التي تم تعلمها أثناء التدريب وأين 
يمكن العثور على الموارد المفيدة األخرى. ناقش الطرق التي يمكن من خاللها استخدام هذه الموارد أو غيرها 

ومشاركتها مع الزمالء. 

مناقشة جماعية والتخطيط للعمل

اشرح أنه تم شرح المعلومات والمهارات في وقت قصير، وأنه من المهم االستمرار في ممارستها لبناء الثقة 
ودعم نقل التعلم والمساعدة في الحفاظ على المهارات. ناقش مع المشاركين ما هو موجود في المنشآت 
التي يعملون بها اآلن لدعم أداء موفر الرعاية، مثل اإلشراف الداعم أو التدريب على الوظيفة أو التوجيه. قم 
بإجراء العصف الذهني بشأن كيف يمكن للمشاركين تقسيم الممارسة المستمرة في المهارات والسلوكيات 
الجديدة إلى مراحل. ويمكن أن يشمل ذلك ممارسة التمارين واستخدام قوائم المراجعة )بشكل جزئي أو كامل( 
وعمليات التدريبات اإلكلينيكية المستقاة من التدريب. وقد وجدت مراجعة للوثائق للتدريب الفعال أثناء الخدمة 
أن التعلم في الموقع، الذي يتم توفيره إلى الفرق بجرعات صغيرة وبتكرار أعلى، مع التركيز على المهارات العملية 
وحل المشكالت، يحسن أداء وسلوك موفري الرعاية. ارجع إلى التوصيات المتعلقة بالتعلم القائم على األدلة. 

ناقش من هو في أفضل وضع لدعم وتأييد جهود التدريب المستمرة وكيفية جعل اإلدارة تدعم هذه الجهود. 
إذا كانت إمكانية االتصال تسمح بذلك ولم يتم إنشاء مجموعة واتساب بعد، يمكن استخدام مجموعة واتساب 

إلنشاء مجموعة دعم ومشاركة المعلومات.

تحقق من حصول المشاركين على جميع الموارد من هذا التدريب التي يلزم مشاركتها مع الزمالء اآلخرين ولمواصلة 
التعلم. يمكن مشاركة هذه الموارد على شريحة USB والوصول إليها عبر الموقع www.iawg.net/scorts إذا لم 

يكن قد تم تضمينها بالفعل في مصنف المشارك. 

ضع خطة عمل بسيطة لتحسين االستعداد للرعاية األساسية في حاالت التوليد وحديثي الوالدة في حاالت 
قم  والمراقبة.  المتابعة  ألغراض  واستخدامها  المنشآت  مديري  مع  العمل  خطط  مشاركة  يمكن  الطوارئ. 

بتشجيع المشاركين على استخدام مثال خطة عمل ما بعد التدريب الموجود في المصنفات الخاصة بهم. 

تقييم الدورة التدريبية

قم بإنهاء التدريب من خالل مطالبة المشاركين بأخذ 10 دقائق لملء تقييم الدورة التدريبية. وينبغي تلخيص 
التقييمات وإدراجها في تقرير التدريب إلى جانب أي مالحظات نوعية وأي مشكالت وتوصيات متعلقة بالتدريب. 
التوقعات  جميع  أن  من  تأكد  المشاركين.  توقعات  النظر في  وإعادة  التدريبية  الدورة  أهداف  بمراجعة  قم 
بتقديم  قم  القصيرة.  التنشيطية  التدريبية  الدورة  في  مشاركتهم  على  المشاركين  اشكر  معالجتها.  تمت   قد 

شهادة اإلكمال إلى كل مشارك إلنهاء التدريب.

http://www.iawg.net/scorts


45الملحق

الملحق 	: عينة جدول أعمال للتدريب لمدة 	 أيام 
هذا مثال على جدول أعمال لمدة 3 أيام لهذه الوحدة. قد يحتاج المنظمون إلى تعديل ترتيب بعض المحتويات والوقت المسموح به بناًء على البيئة وخبرة المشاركين وقدراتهم. وهناك نسخة قابلة للتعديل والطباعة من 
جدول أعمال الدورة التدريبية على موقع ويب مجموعة العمل المشترك بين الوكاالت التالي: www.iawg.net. يمكن إضافة األنشطة التنشيطية وأنشطة اإلحماء حسب الحاجة. يمكن أخذ فترات الراحة لتناول الغداء وفترات 

الراحة في الصباح وبعد الظهيرة حسب الحاجة. 

األهدافالمحتويات الزمنالوحدة
في نهاية الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

المنهجية

اليوم األول 

8:30 - 8:00
)30 دقيقة(

تسجيل المشاركين
االختبار المسبق للمعرفة	 

تقييم االحتياجات 

مقدمة

الوحدة 
األولى

9:00 - 8:30
)30 دقيقة(

الترحيب ومقدمة
مقدمات / تلطيف األجواء	 
التوقعات والقواعد األساسية	 
لمحة عامة عن التدريب ومواد التدريب وأهدافه وجدول أعماله 	 

تقديم المشاركين والمنظمين 	 
التفكير في التوقعات من التدريب	 
شرح أهداف التدريب	 
االتفاق على القواعد األساسية / قواعد التدريب	 
وصف المواد التدريبية ومنهجيات التعليم والتعلم الرئيسية، بما في 	 

ذلك القراءة / الدراسة الذاتية الموجهة وتقييم التدريب 

العرض التقديمي
مناقشة

 )EmONC( نظرة عامة على الرعاية األساسية في حاالت التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ

الوحدة 
الثانية 

 9.30–9.00
)30 دقيقة(

ما المقصود بالرعاية في حاالت التوليد وحديثي الوالدة في حاالت 	 
الطوارئ، ولماذا تعد ضرورية؟ 

حزمة الخدمات األولية الدنيا )MISP( للصحة الجنسية واإلنجابية 	 

شرح مبادئ الوقاية من زيادة الوفيات واألمراض الناجمة عن 	 
الوالدة ولألطفال حديثي الوالدة في بيئات العمل اإلنساني

مناقشة كيف تدعم الرعاية األساسية في حاالت التوليد وحديثي 	 
الوالدة في حاالت الطوارئ )BEmONC( تنفيذ حزمة الخدمات 

األولية الدنيا للصحة الجنسية واإلنجابية في حاالت الطوارئ

عرض تقديمي تفاعلي

الرعاية المحترمة لألمومة 

الوحدة 
الثالثة

10:15 - 9:30
)45 دقيقة(

الرعاية المحترمة لألمومة واألطفال حديثي الوالدة في حاالت 	 
الطوارئ

مناقشة القضايا التي تسهم في إساءة معاملة النساء واألطفال 	 
حديثي الوالدة

مشاركة األمثلة على سوء المعاملة 	 
شرح مفهوم الرعاية المحترمة لألمومة كعنصر مهم من عناصر 	 

الرعاية الجيدة 

العرض التقديمي
فيديو 

مناقشة

		.0	-0	.0	 )		 دقيقة( استراحة تناول الشاي )يمكن إدراج تمارين تقدير الدم هنا( 

http://www.iawg.net
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األهدافالمحتويات الزمنالوحدة
في نهاية الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

المنهجية

تحديد الصدمات وعالجها

الوحدة 
الرابعة

11.30 - 10.30
)60 دقيقة(

التقييم واإلدارة السريعين	 
تحديد الصدمات وعالجها	 

التعرف بسرعة على حاالت الوالدة الطارئة وعالجها	 
بدء عالج الصدمة	 

العرض التقديمي
لعب األدوار

الوقاية من نزيف ما بعد الوالدة وإدارته

الوحدة 
الخامسة

12:30 - 11:30
)60 دقيقة(

التحضير للوالدة اآلمنة 	 
التعرف على نزيف ما بعد الوالدة	 
تقدير فقدان الدم 	 
إدارة نزيف ما بعد الوالدة	 

إظهار اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من المخاض	 
تحديد وإدارة األسباب األكثر شيوًعا لنزيف ما بعد الوالدة في 	 

حاالت الوالدة المهبلية الطبيعية
تحديد فقدان الدم الطبيعي وغير الطبيعي بعد الوالدة بدقة	 

لعب األدوار
عرض تقديمي تفاعلي 

عرض المهارات 
فيديو 

الوحدة 
الخامسة

13.00 - 12:30
)30 دقيقة(

أدوية معجالت الوالدة	 
االستخدام المناسب ألدوية معجالت الوالدة	 

استخدام اللوازم المتاحة بما في ذلك في أطقم الصحة اإلنجابية 	 
في حاالت الطوارئ المشتركة بين الوكاالت )IARH( لعالج نزيف ما 

بعد الوالدة

تمرين
مناقشة عرض تقديمي 

تفاعلي 

00.		-00.		 )60 دقيقة( الغداء

الوحدة 
الخامسة

14.00:14.45
)45 دقيقة(

إدارة نزيف ما بعد الوالدة - ُيتبع:	 
الضغط بكلتا اليدين على الرحم	 
اتخاذ القرارات اإلكلينيكية 	 

تحديد وإدارة األسباب األكثر شيوًعا لنزيف ما بعد الوالدة في 	 
حاالت الوالدة المهبلية الطبيعية

دراسة حالة محاكاة إكلينيكية 
للنموذج واللوازم 

إيجاز للمجموعة

الوحدة 
الخامسة

 15.00 – 14.45
)15 دقيقة(

اإلحالة إلى مستوى أعلى من الرعاية	 
الرعاية المستمرة بعد نزيف ما بعد الوالدة 	 

تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى مستوى أعلى من الرعاية 	 
وإحالتهم بشكل مناسب

التوثيق
عرض تقديمي تفاعلي

مناقشة

اإلزالة اليدوية للمشيمة

الوحدة 
السادسة

 15.45 - 15.00 
)45 دقيقة(

التعرف على مؤشرات اإلزالة اليدوية للمشيمة في مستويات 	 اإلزالة اليدوية للمشيمة	 
متعددة من الرعاية

عرض كيفية اإلزالة اليدوية للمشيمة	 

العرض التقديمي
النموذج واللوازم 

15:45 - 16:00 )		 دقيقة( فترة راحة العمل لتناول الشاي )عرض الرسوم المتحركة الخاصة بدكاك بالون الرحم ]مهارة اختيارية[(

الوحدة 
الخامسة / 

السادسة

17.15 - 16.00
)75 دقيقة(

المجموعة األولى: اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من المخاض 	 
المجموعة الثانية: اإلزالة اليدوية للمشيمة 	 
المجموعة الثالثة: الضغط بكلتا اليدين	 

إظهار اإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من المخاض	 
عرض كيفية اإلزالة اليدوية للمشيمة	 
عرض كيفية تنفيذ الضغط بكلتا اليدين على الرحم 	 

ممارسة المهارات

الوحدة 
الخامسة / 

السادسة

17:30 - 17:15
)15 دقيقة(

مناقشةمناقشة أي مشكالت تنشأ في إدارة نزيف ما بعد الوالدة 	 إيجاز للمجموعة حول ممارسة المهارات	 

الوحدة 
الخامسة / 

السادسة

17.45 - 17.30
)15 دقيقة( 

مراجعة اليوم األول واالستعداد لليوم الثاني من خالل القراءة حول 	 اإلنهاء والقراءة الموجهة 	 
تعفن الدم لدى األمهات ومقدمات تسمم الحمل الشديد / تسمم 

الحمل 
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األهدافالمحتويات الزمنالوحدة
في نهاية الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

المنهجية

اليوم الثاني

 مراجعة وجدول أعمال اليوم الثاني 

الوحدة 
الخامسة / 

السادسة

8:45 - 8:15
)30 دقيقة(

مراجعة اليوم السابق )اختبار(	 
مالحظة للمنظم: إعداد بعض األسئلة حول المعلومات الجديدة من 

اليوم األول. اطلب من المجموعة الوقوف في دائرة وإلقاء الكرة 
لبعضهم البعض – كل من يمسك بالكرة يجيب على السؤال

مراجعة جدول أعمال اليوم الثاني 	 
اإلحماء - نشاط غسل اليدين 	 

مالحظة للمنظم: اطلب من أحد المتطوعين قيادة نشاط غسل اليدين 
الجماعي باستخدام جل اليد

مراجعة المعلومات من اليوم األول	 
مناقشة جدول األعمال لليوم الثاني باستخدام األوراق القالبة 	 
عرض األسلوب الصحيح لغسل اليدين	 

اختبار
النشاط

النقل واإلحالة 

الوحدة 
السابعة

9.30 - 8.45
)45 دقيقة(

النقل واإلحالة	 
تركيب خط التسريب الوريدي )IV( وإعطاء السوائل	 

استقرار حالة المرأة وإعدادها لنقلها بأمان بعد التعرض لنزيف ما بعد 	 
الوالدة

ممارسة استخدام التسريب الوريدي وإدارة السوائل	 
وصف كيفية ضمان التواصل الفعال مع المنشأة التي تستقبل 	 

المرأة المحالة أو الطفل حديث الوالدة
ممارسة استخدام المالبس غير الهوائية المضادة للصدمات )اختياري(	 

العرض التقديمي
ممارسة المهارات

الوحدة 
السابعة

10.30 – 9.30
)60 دقيقة(

إدارة نزيف ما بعد الوالدة – متابعة ممارسة المهارات 	 ممارسة مفتوحة للمهارات	 
تضمين دكاك بالون الرحم، إذا تم استخدامه 	 

قوائم المراجعة 
جميع اللوازم 

10:30 - 		.0	 استراحة لتناول الشاي )عرض الفيديو الخاص بالوقاية من العدوى إذا كان الوقت يسمح بذلك(

الوقاية من العدوى المحيطة بالوالدة وإدارتها

الوحدة 
الثامنة

11.15 - 10:45
)30 دقيقة(

مراجعة وتطبيق الوقاية والتقييم والتشخيص والعالج وتقييم 	 التعرف على العدوى المحيطة بالوالدة وعالجها	 
العدوى المحيطة بالوالدة

تحديد وإحالة النساء إلى مستوى أعلى من الرعاية في حاالت 	 
العدوى الشديدة )اإلنتان(

العرض التقديمي
مناقشة

الوحدة 
الثامنة

12:15 - 11:15
)60 دقيقة(

دراسة حالة	 
إيجاز المجموعة	 

نشاط التعليم
مناقشة

الوقاية من مقدمات تسمم الحمل الشديد / تسمم الحمل وإدارتها

الوحدة 
التاسعة

13.00 - 12:15
)45 دقيقة(

تصنيف اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل	 
تقييم دقيق لضغط الدم والبول	 
فحص سريع / تقييم عالمات الخطر	 

شرح تصنيف اضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل	 
إظهار القدرة على قياس وتسجيل ضغط الدم بدقة	 
إظهار القدرة على تقييم مقدمات تسمم الحمل الشديد وتسمم 	 

الحمل في البيئات ذات الموارد المحدودة

عرض تفاعلي ومناقشة

13:00- 14:00 )60 دقيقة( الغداء
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األهدافالمحتويات الزمنالوحدة
في نهاية الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

المنهجية

الوحدة 
التاسعة

15:00 - 14:00
)60 دقيقة(

إعطاء كبريتات المغنيسيوم بشكل آمن	 
إعطاء األدوية المضادة الرتفاع ضغط الدم بشكل آمن	 

إظهار القدرة على تجهيز وإعطاء كبريتات المغنيسيوم عبر العضل 	 
والتسريب الوريدي بأمان

مناقشة بروتوكوالت العالج إلعطاء األدوية المضادة الرتفاع ضغط 	 
الدم

العرض التقديمي
فيديو 

ممارسة المهارات

الوحدة 
التاسعة

16:00 - 15:00
)60 دقيقة(

المحاكاة اإلكلينيكية 	 
إيجاز - التفكير في استخدام كبريتات المغنيسيوم وغيرها من 	 

المهارات

محاكاة في مجموعات صغيرة تشخيص وبدء عالج المرضى 	 
وإيجاز 

6.00	 - 		.6	 استراحة الشاي

الوحدة 
التاسعة

 17.15 - 16.15
)60 دقيقة( 

إدارة مقدمات تسمم الحمل الشديد / تسمم الحمل من خالل 	 استمرار ممارسة المهارات وفًقا الحتياجات المشاركين	 
ممارسة المهارات المستمرة

إدارة الصدمات من خالل ممارسة المهارات المستمرة 	 

ممارسة المهارات 

الوحدة 
التاسعة

مراجعة المواد المتعلقة بالرعاية األساسية لحديثي الوالدة لليوم 	 اإلنهاء والقراءة الموجهة 	 17.15 - 17.30
الثالث
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األهدافالمحتويات الزمنالوحدة
في نهاية الوحدة، سيتمكن المشاركون من:

المنهجية

اليوم الثالث 

الرعاية األساسية لحديثي الوالدة وإنعاش حديثي الوالدة 

الوحدة 
التاسعة

8:45 - 8:15
)30 دقيقة(

مراجعة اليوم السابق )اختبار(	 
مالحظة للمنظم: إعداد بعض األسئلة حول المعلومات الجديدة من 

اليوم الثاني. اطلب من المجموعة الوقوف في دائرة وإلقاء الكرة 
لبعضهم البعض - كل من يمسك بالكرة يجيب على السؤال

مراجعة جدول أعمال اليوم الثالث 	 
اإلحماء	 

مالحظة للمنظم: اطلب من المتطوعين قيادة نشاط تنشيط اإلحماء 
للمجموعة 

مراجعة المعلومات من اليوم الثاني	 
مناقشة جدول األعمال لليوم الثاني باستخدام األوراق القالبة 	 
إظهار تقنية غسل اليدين المناسبة باستخدام معقم اليدين	 

اختبار
النشاط

الورق القالب 

الوحدة 
العاشرة 

 9.30 - 8.45
)45 دقيقة(

قم بمناقشة األسباب الرئيسية لوفيات األطفال حديثي الوالدة 	 نظرة عامة على وفيات حديثي الوالدة والرعاية األساسية للمواليد 	 
والتحديات التي تواجه الرعاية األساسية لحديثي الوالدة في بيئات 

العمل اإلنساني 

عرض تقديمي تفاعلي
مناقشة

الوحدة 
العاشرة 

10.15 - 9.30
)45 دقيقة(

عرض المهارات شرح الرعاية األساسية لحديثي الوالدة 	 الرعاية األساسية لحديثي الوالدة 	 

		.0	 - 0	.0	 استراحة لتناول الشاي 

الوحدة 
العاشرة

 11.30 - 10.30
)60 دقيقة(

عرض إنعاش حديثي الوالدة باستخدام كيس وقناع	 إنعاش حديثي الوالدة 	 
تنفيذ إنعاش حديثي الوالدة باستخدام كيس وقناع 	 

عرض المهارات والممارسة 

الوحدة 
العاشرة

13.00 - 11.30
)90 دقيقة( 

تقييمات الكفاءة لنزيف ما بعد الوالدة ومقدمات تسمم الحمل / 	 
تسمم الحمل وإنعاش حديثي الوالدة 

إظهار الكفاءة في نزيف ما بعد الوالدة ومقدمات تسمم الحمل / 	 
تسمم الحمل وإنعاش حديثي الوالدة

تقييم المهارات 

00.		 - 00.		 استراحة تناول الغداء 

الوحدة 
الحادية 

عشرة

14.30 - 14.00
)30 دقيقة( 

االختبار التاليتقييم المعلومات المستفادة خالل التدريب لمدة ثالثة أيام	 االختبار التالي والنتائج 	 

الوحدة 
الحادية 

عشرة

15:00 - 14:30
)30 دقيقة(

شرح كيفية الوصول إلى موارد التدريب والمساعدات الوظيفية 	 استعراض الموارد المتاحة ومشاركتها	 
واستخدامها 

مناقشة

الوحدة 
الحادية 

عشرة

15:45 - 15:00
)45 دقيقة(

التعليم المستمر وتمرينات الممارسة	 
وضع خطة عمل 	 

تحديد القادة اإلكلينيكيين األقوياء لدعم الممارسة المستمرة في 	 
منشأة الرعاية الصحية

مناقشة خيارات ممارسة المهارات المستمرة وأنشطة ما بعد التدريب 	 
ضع خطة عمل بسيطة لتحسين االستعداد للرعاية األساسية في 	 

حاالت التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ 

مناقشة
النشاط

الوحدة 
الحادية 

عشرة

16:00 - 15:45
)15 دقيقة(

تقييم الدورة التدريبية	 
اإلنهاء / الشهادات	 

مناقشةاشرح كيفية وفاء التدريب بتوقعاتهم وأهداف الدورة التدريبية	 
التقييم

الشهادات 

الملخص واإلنهاء

مالحظة: إذا سمح الوقت والمنشآت، يمكن للمشاركين البقاء وتطبيق ما تعلموه حديًثا في إطار 
الرعاية اإلكلينيكية الفعلية. قد تكون المضاعفات نادرة. قم بالتأكيد على أن الممارسة المستمرة في 
مجموعات مكونة من فردين أو في مجموعات صغيرة على النماذج تدعم االحتفاظ بالمهارات. 
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مالحظة: تستخدم االختبارات السابقة والالحقة المدرجة في ملحقي التدريب التنشيطي اإلرشادي 
اإلكلينيكي القصير هذا األسئلة نفسها، ولكن بترتيب مختلف. يوفر هذا المفتاح اإلجابات الصحيحة، ولكن 
يجب على المنظمين االنتباه إلى الترتيب المختلف لألسئلة عند إعطاء الدرجات إلجابات المشاركين. 

تشمل التدخالت التي أثبتت نجاحها في الحد من الوفيات بين األمهات بأكبر شكل ممكن ما يلي:   .1
استخدام قابالت التوليد المهرة القادرات على الوصول إلى الرعاية في حاالت الطوارئ. أ . 

عادًة ما تكون وفيات األمهات والمواليد الجدد في بيئات العمل اإلنساني أقل من المتوسط العالمي.   .2
خطأ أ . 

يمكن لجميع النساء اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية   .3
التي يتلقونها، وينبغي توضيح أسباب التدخالت أو النتائج بوضوح.

صحيح أ . 

ليس للمرأة الحق في أن يرافقها شخص أثناء المخاض والوالدة.   .4
خطأ أ . 

للنساء واألطفال حديثي الوالدة الحق في البقاء مًعا في جميع األوقات، حتى لو كان  .5 
المولود الجديد صغيًرا أو خديًجا. 

صحيح أ . 

الرعاية في حاالت التوليد وحديثي الوالدة في حاالت الطوارئ 

أيٌّ من القوائم التالية تحتوي على األسباب الرئيسية الثالثة للنزيف بعد الوالدة؟  .6
الرحم اللين، واالحتفاظ بالمشيمة، وتمزق العجان أ . 

أي من القوائم التالية تحتوي على األجزاء الثالثة لإلدارة النشطة للمرحلة الثالثة من المخاض؟  .7
إعطاء مقويات توتر الرحم، وتوفير السحب الخاضع للسيطرة للحبل السري، والتحقق من ملمس الرحم أ . 

ما دواء تقوية توتر الرحم الذي ال يحتاج إلى أي متطلبات فيما يتعلق بدرجة حرارة للتخزين؟  .8
ميزوبروستول أ . 

إذا لم يتم تدريبك على خياطة الجروح، وإذا كانت األم تنزف بسبب التمزقات   .9
التي يمكنك أن تراها، فأي من اإلجراءات التالية هو األكثر صحة؟

استخدام أسلوب نظيف لتطبيق ضغط ثابت باستخدام شاش نظيف. أ . 
  

معايير تشخيص مقدمات تسمم الحمل تشمل أًيا مما يلي؟ اختر جميع ما ينطبق.  .10
ضغط الدم أكبر من 140 / 90 مم زئبق في مناسبتين يفصل بينهما أربع ساعات أ . 

ضغط الدم أكبر من 160 / 100 مم زئبق في مناسبة واحدة ب . 

يجب أن يتم تخفيف محلول كبريتات المغنيسيوم بتركيز %50 إلى تركيز %20 قبل  .11 
إعطاء التسريب الوريدي.

صحيح أ . 

ما جرعة التحميل الصحيحة لكبريتات المغنيسيوم؟   .12
4 جم من محلول بتركيز %20 عبر التسريب الوريدي ببطء على مدار 5 دقائق و5  أ . 

جم من المحلول بتركيز %50 عبر الحقن في العضل في كال جانبي األرداف

إذا كانت المرأة التي تعاني من مقدمات تسمم الحمل الشديد ال تعاني من التشنجات،  .13 
فمتى يجب أن تحدث الوالدة؟

في غضون 24 ساعة من ظهور األعراض أ . 

أيٌّ مما يلي عالمات إنتان النفاس؟  .14
درجة الحرارة 39 درجة مئوية، وألم في الرحم، وقشعريرة أ . 

تشمل العوامل التي قد تؤهب للعدوى أثناء الوالدة وبعد الوالدة ما يلي:  .15
Bو A أ . 

ما الطريقة المفضلة إلعطاء المضادات الحيوية في حالة إنتان النفاس الحاد؟  .16
)IV( عبر الوريد أ . 

إذا كانت تظهر على المريضة عالمات صدمة نقص حجم الدم، بما في ذلك النبض   .17
السريع والشحوب، فمن األفضل إعطاء السوائل في الوريد بمعدل ________.

سريع  أ . 

تشمل الرعاية الروتينية لطفل سليم عند الوالدة ما يلي:   .18
 أ .  التجفيف، وإزالة القماش الرطب، ووضع الطفل على صدر األم بحيث يالمس جلده صدر األم

بشكل مباشر

المولود الجديد الذي يولد من خالل السائل األمنيوسي الملطخ بالعقي الذي يبدأ التنفس بنفسه  .19 
يحتاج إلى شفط روتيني. 

خطأ  أ . 

ال يتحرك صدر الطفل مع التنفس باستخدام الكيس والقناع. ماذا يجب أن تفعل؟   .20
وضع القناع بشكل مختلف إلغالقه على وجه الطفل بشكل أفضل أ . 

الملحق 	: مفتاح اإلجابة لالختبار المسبق والتالي للمشارك 
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الملحق 	: 
الفحص اإلكلينيكي المنظم الموضوعي 	 نزيف ما بعد الوالدة / الضغط بكلتا 

اليدين على الرحم 
اسم المنظم )المعرف(  _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
اسم المتدرب / رقمه )الهوية(: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
تاريخ التقييم: ) / / ( مكان التدريب: ______________________________________________________________________

التوجيهات التي يتعين قراءتها على المشاركين:

افترض أنك في منشأة رعاية صحية ريفية ال تتوفر بها قدرات جراحية أو إمكانيات 	 
لنقل الدم. لديك جميع المعدات واللوازم المطلوبة للوالدة المهبلية الطبيعية 

واإلدارة األساسية للطوارئ. ولديك قابلة زميلة في نوبتها في العمل أيًضا
وستقدم لك كل المعلومات األساسية في بداية كل محطة من 	 

محطات الفحوص اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية.
اطلب من المقيم توضيح أي أسئلة قبل البدء. بمجرد أن تبدأ الفحوص اإلكلينيكية 	 

المنظمة الموضوعية، لن يقدم المقيم سوى معلومات عن حالة المريض.
سيكون لديك 	 دقائق إلكمال هذه المحطة.	 
تحدث مع المرأة الموجودة أمامك وقم بتوفير الرعاية لها تماًما كما 	 

تفعل في الحياة الفعلية الحقيقية. ال تتحدث معي كفاحص!
كن صريًحا في التعبير عن تفكيرك اإلكلينيكي والقرارات الالحقة لك.	 
إذا كنت تعطي المريضة أدوية، يجب أن تذكر ما تعطيه لها، وجرعته، ومسار الدواء، ولماذا تعطيه لها.	 

تعليمات للمنظمين

راجع التعليمات المذكورة أعاله للمشاركين. 	 
ابدأ بمحاكي الوالدة مع والدة الطفل وخروج المشيمة. بمجرد أن يبدأ الوقت، 	 

افتح خزان الدم بالكامل أو اشرح أن المرأة تنزف بشدة من المهبل. 
الحظ فقط؛ وال تتدخل في عرض المشارك.	 
في العناصر أدناه، سترى تعليمات لك بخط مائل . ُيرجى اتباع هذه الخطوات:	 
ستتم إتاحة الفرصة لتوفير التعليقات في نهاية التقييم لجميع المتعلمين.	 

اقرأ السيناريو التالي للمشارك: 

"أنت في منشأة ريفية في بداية هذا السيناريو. وقد أجريت للتو عملية والدة هادئة منذ حوالي 10 دقائق. 
 10 وبعد  الوالدة.  من  واحدة  دقيقة  خالل  عضلًيا  أوكسيتوسين  من  دولية  وحدات   10 المرأة  أعطيت  لقد 
دقائق، أنجبِت مشيمة كاملة وبدأت المرأة تنزف بغزارة. لقد قمت بتدليك الرحم وأعطيتها جرعة مكررة من 
أوكسيتوسين 10 وحدات دولية بينما بدأ زميلك في إعطاء تسريب وريدي لـ 20 وحدة دولية من أوكسيتوسين 

في لتر واحد بمعدل 60 قطرة / دقيقة باإلضافة إلى تركيب قسطرة للمرأة. فماذا ستفعل اآلن؟"
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ال لم يقم بالتنفيذ حسب المعيارنعم تم التنفيذ حسب المعيار  الضغط بكلتا اليدين على الرحم

يخبر المرأة )والشخص الداعم لها( بما الذي سيتم القيام به، واالستماع إليها، والرد باهتمام على أسئلتها . 1
ومخاوفها.

يقوم بتوفير الدعم العاطفي المستمر والطمأنينة المستمرة، قدر اإلمكان.. 2

يقوم بارتداء معدات الوقاية الشخصية.. 3

يغسل اليدين جيًدا، ويقوم بارتداء القفازات الجراحية المعقمة )الطويلة إن كانت متاحًة(.. 4

ينظف الفرج والعجان باستخدام محلول مطهر.. 5

يقوم بإدراج يده في قبوة المهبل األمامي وتشكيل قبضة بالجزء الخلفي من اليد مع توجيهها نحو الخلف والمفاصل . 6
في القبوة األمامية؛ يضغط على الجدار األمامي للرحم.

يضع اليد األخرى على البطن خلف الرحم؛ ويضغط باليد بعمق في البطن مع الضغط على الجدار الخلفي للرحم. . 7

استمر في الضغط حتى يتم التحكم في النزيف وينقبض الرحم.بعد 20 أو 30 ثانية، يقول مر اآلن 5 دقائق . 8
وتباطأ النزيف. 

يزيل القفازات ويغسل يديه ويجففهما . 9

10. يراقب النزيف المهبلي، ويقوم بقياس العالمات الحيوية للمرأة، ويتأكد من انقباض الرحم بقوة.

الدرجة : _____ / 0	 نجح / رسب )ضع دائرة حول أحد الخيارين( درجة النجاح  = 8 / 10 
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الفحص اإلكلينيكي المنظم الموضوعي 		 - مساعدة األطفال الرضع 
على التنفس  

اسم المنظم )المعرف(  _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
اسم المتدرب / رقمه )الهوية(: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
تاريخ التقييم: ) / / ( مكان التدريب: ______________________________________________________________________

التوجيهات التي يتعين قراءتها على المشاركين

افترض أنك في منشأة رعاية صحية ريفية ال تتوفر بها قدرات جراحية أو إمكانيات 	 
لنقل الدم. لديك جميع المعدات واللوازم المطلوبة للوالدة المهبلية الطبيعية 

واإلدارة األساسية للطوارئ. ولديك قابلة زميلة في نوبتها في العمل أيًضا
وستقدم لك كل المعلومات األساسية في بداية كل محطة من 	 

محطات الفحوص اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية.
اطلب من المقيم توضيح أي أسئلة قبل البدء. بمجرد أن تبدأ الفحوص اإلكلينيكية 	 

المنظمة الموضوعية، لن يقدم المقيم سوى معلومات عن حالة المريض.
سيكون لديك 7 دقائق إلكمال هذه المحطة.	 
تحدث مع المرأة الموجودة أمامك وقم بتوفير الرعاية لها تماًما كما 	 

تفعل في الحياة الفعلية الحقيقية. ال تتحدث معي كفاحص!
كن صريًحا في التعبير عن تفكيرك اإلكلينيكي والقرارات الالحقة لك.	 
 إذا كنت تعطي المريضة أدوية، يجب أن تذكر ما تعطيه لها، وجرعته، ومسار الدواء،	 

ولماذا تعطيه لها.

تعليمات للمنظمين 

قم بقراءة التعليمات والحالة التالية للمتعلم بصوت مرتفع. 	 
قم بإعطاء التوجيهات حيثما يكون مشاًرا إلى ذلك بين قوسين.	 
أثناء مالحظة المتعلم، ضع عالمة على المربعين "تم" أو "لم يتم" لكل نشاط. 	 
أشر إلى استجابة الطفل تجاه إجراءات المتعلم باستخدام محاكي حديثي الوالدة أو الكلمات.	 
قم بالتعليق على أداء المتعلم فقط في نهاية الحالة.	 

الحظ الوقت بين الوالدة وبدء التنفس، واجعل هدفك مشاركة ذلك مع المشارك كدليل. ال يؤثر ذلك على 
النجاح / الفشل.

اقرأ السيناريو التالي للمشارك:

"سوف أقرأ حالة عليك. يرجى اإلنصات بعناية، ثم أرني كيف  ستقوم برعاية هذا الطفل. سأشير إلى استجابة 
الطفل من خالل المحاكي )أو باستخدام الكلمات(. ولن أقدم أي مالحظات أخرى حتى نهاية الحالة".

37 أسبوًعا. وقد وصلت قبل دقيقتين من الوالدة.  "يتم استدعاؤك للمساعدة في والدة طفل عمر حمله 
قم بتقديم نفسك وأظهر ما ستفعله".

.www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/helping-babies-survive/Pages/Course-Materials.aspx .5. األكاديمية األمريكية لطب األطفال. "الفحوصات اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية - التقييم ب." مساعدة األطفال الرضع على التنفس، اإلصدار الثاني

http://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/helping-babies-survive/Pages/Course-Materials.aspx
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النتيجة: _____ / 8	      نتيجة النجاح 14 / 18 ويجب وضع عالمة على "تم" لإلجراء "يدرك أن الطفل ال يتنفس"، و"إجراء التنفس بمعدل 40 نفًسا في الدقيقة"، و"يبحث عن حركة الصدر" و"يحسن التنفس."

لم يتمتم

يستعد للوالدة يحدد المساعد ويجهز المنطقة للوالدة ويغسل يديه ويجهز منطقة للتنفس ويفحص المعدات1

توجيه: بعد دقيقتين، تتم والدة الطفل، قم بإعطاء الطفل للمتعلم وقل له، "السائل األمنيوسي شفاف. وّضح كيف ستهتم بالطفل."

يجفف الطفل جيًدا ويزيل القماش المبلل ويغطيه بقطعة قماش جافة2

يقيم البكاء توجيه: أظهر أن الطفل ال يبكي أو قل ذلك3

يدرك أن الطفل ال يبكي3.1

يقوم بتنظيف مجرى الهواء ويحفز التنفس4

يحافظ على دفء الطفل، ويضع رأسه في وضع مناسب، وينظف مجرى الهواء4.1

يحفز التنفس عن طريق فرك ظهر الطفل4.2

يقيم التنفس5

* يدرك أن الطفل ال يتنفس5.1

يقوم بإجراء التنفس باستخدام كيس وقناع6

يقطع الحبل السري وينقل الطفل إلى منطقة التنفس أو يقوم بإجراء عمليات التنفس بجوار األم6.1

يبدأ التنفس خالل فترة الدقيقة الذهبية SM )عند ___________ ثانية(6.2

* قم بإجراء التنفس بمعدل 40 نفًسا في الدقيقة )30 - 50 نفًسا في الدقيقة يكون مقبواًل كذلك(6.3

* يبحث عن حركة الصدر6.4

يقيم التنفس )توجيه: أظهر أن الطفل ال يتنفس أو قل ذلك(7

يدرك أن الطفل ال يتنفس7.1

يطلب المساعدة8

يواصل إجراء التنفس 9

توجيه: قل، "يرجى إظهار ما يجب القيام به إذا كان الصدر ال يتحرك رغم التنفس." بعد خطوة أو أكثر لتحسين التنفس، قل "الصدر يتحرك اآلن."

* يحسن التنفس الرأس: يغير وضع الرأس، يعيد وضع القناع الفم: يزيل اإلفرازات، يفتح الفم قلياًل الكيس: يضغط على الكيس بشكل أقوى10

يقيم التنفس ومعدل ضربات القلب )توجيه: أظهر أو قل إن الطفل ال يتنفس؛ معدل ضربات القلب طبيعي(11

يدرك أن الطفل ال يتنفس ولكن معدل ضربات القلب طبيعي11.1

يواصل إجراء التنفس12

توجيه: بعد 3 دقائق قل، "معدل ضربات القلب 120 في الدقيقة والطفل يتنفس."

يدرك أن الطفل يتنفس وأن معدل ضربات القلب طبيعي13

يوقف التنفس؛ ويراقب الطفل ويتواصل مع األم14
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الفحص اإلكلينيكي المنظم الموضوعي 	6: إعطاء جرعة تحميل كبريتات 
المغنيسيوم 

اسم المنظم )المعرف(  _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
اسم المتدرب / رقمه )الهوية(: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
تاريخ التقييم: ) / / ( مكان التدريب: ______________________________________________________________________

التوجيهات التي يتعين قراءتها على المشاركين

التوجيهات التي يتعين قراءتها على المشاركين:	 
افترض أنك في جناح المخاض في منشأة الرعاية الصحية. لديك جميع المعدات 	 

واللوازم المطلوبة للوالدة المهبلية الطبيعية ولإلدارة األساسية للطوارئ.
وستقدم لك كل المعلومات األساسية في بداية كل محطة من 	 

محطات الفحوص اإلكلينيكية المنظمة الموضوعية.
اطلب من المقيم توضيح أي أسئلة قبل البدء. بمجرد بدء الفحص اإلكلينيكي 	 

المنظم الموضوعي، لن يقدم المقيم أي معلومات أخرى. 
سيكون لديك 7 دقائق إلكمال هذه المحطة.	 
تحدث مع المرأة الموجودة أمامك وقم بتوفير الرعاية لها 	 

تماًما كما تفعل في الحياة الفعلية الحقيقية. 
كن صريًحا في التعبير عن تفكيرك اإلكلينيكي والقرارات الالحقة لك.	 
إذا كنت تعطي المريضة أدوية، يجب أن تذكر ما تعطيه لها، وجرعته، ومسار الدواء، ولماذا تعطيه لها.	 

تعليمات للمنظمين

ابدأ بتجهيز هذه اللوازم وتوفيرها للمشارك: مادة فرك اليد بالكحول، قفازات الفحص، ما ال يقل عن ثالثة حقن 
سعة 20 مل، ماء معقم للحقن أو كيس محلول ملحي عادي عبر التسريب الوريدي، 16 أمبول سعة 1 جم / 2 
مل من كبريتات المغنيسيوم، 1 أمبول بتركيز %1 أو %2 من ليجنوكايين، محاكي للحقن )بطيخة صغيرة أو غيرها 

من الفاكهة(، حاوية للمواد الحادة.

قم بقراءة المطالبات المكتوبة بخط مائل ولكن ال تتدخل في عرض المشارك.	 
وستتم إتاحة الفرصة لتوفير التعليقات في نهاية التقييم لجميع المتعلمين.	 

قم بقراءة ما يلي للمشارك:

"السيدة B قدمت للتو لك وهي حامل في األسبوع 38 حيث تعاني من صداع سيء ال يمكن التخلص منه 
من خالل المسكنات. وقمت بقياس ضغط الدم لها وكان 154 / 96، كما أن مستوى البروتين لديها +2 وفًقا 
ألعواد الغمس في البول. لقد اتصلت بالممرضة التي أحضرت اللوازم وبدأت في تركيب خط تسريب وريدي 

يحتوي على المحلول الملحي العادي. قم بتوضيح وقول ما ستفعله بعد ذلك."

6.   مساعدة األمهات على البقاء على قيد الحياة. "الفحص اإلكلينيكي المنظم الموضوعي )OSCE( 1 لتسمم الحمل ومقدمات تسمم الحمل: إعطاء جرعة التحميل من كبريتات المغنيسيوم،" أكتوبر 2018.
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Checklist of Skillsال لم يفعل ذلك تم التنفيذ المعيارنعم تم تنفيذ ذلك إلى المعيار

اطرح السؤال التالي: ما التشخيص؟	.	
مقدمات تسمم الحمل الشديد.

يغسل اليدين بالماء والصابون أو يستخدم مادة فرك اليدين بالكحول.	.	

يذكر ويسحب 12 مل من الماء المعقم أو المحلول الملحي العادي للتسريب الوريدي للحقن.	.	

يقول ويسحب 4 جم من محلول كبريتات المغنيسيوم بتركيز 1( %50 جم / 2 مل × 4( ويضيف ذلك إلى 	.	
12 مل من الماء أو المحلول الملحي لعمل 20 مل من محلول بتركيز 20%.

اطرح السؤال التالي: يرجى إظهار وقول كيف يمكنك إعطاء هذا الدواء.	.	
يوضح موفر الرعاية كيفية حقن التسريب الوريدي ببطء.

يشرح للمريضة ما تتلقاه ولماذا.6.	

اطرح السؤال التالي: ما المدة التي يتم خاللها إعطاء هذه الجرعة؟7.	
5 دقائق إلى 20 دقيقة.

قل ما يلي: اكتمل الحقن. ماذا ستفعل بعد ذلك؟

يقول ويعد حقتنين تحتويان على ما يلي: 5 جم من محلول كبريتات المغنيسيوم بتركيز 1( %50 جم / 2 8.	
مل × 5( + ليجنوكايين بتركيز %1 أو 1 %2 مل في كل منهما

يقوم موفر الرعاية بحقن حقنة واحدة في كل جانب من الشيء )الفاكهة أو الصندوق أو الكوب(. 1.9

يسجل تفاصيل األدوية المعطاة ويواصل مراقبة المرأة عن كثب.0	.	

الدرجة: _____ / 0	     نجح / رسب )ضع دائرة حول أحد الخيارين(     درجة النجاح = 8 / 10 
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