
 

 

 4 رقم اإلصدار 11/1 رقم املادة  15 رقم املرفق

 عمليات الوالدة القيصرية عنوان املرفق

 

 

 :
ً
وبحكم تزايد تبذل وزارة الصحة الجهد الكبير من أجل تحسين خدمات األمومة )االهتمام برعاية األمهات والرضع( أوال

د العمليات القيصرية ومضاعفاتها وتوابع التدخالت الطبية عامليا في الوالدة الطبيعية بشكل ملحوظ مما أدى إلى ازديا

 والعالج.  التكلفة العالية للعناية والتشخيص مثل: ذلك

والطفل( التي تهدف إلى تعزيز )مستشفى صديقة لألم  مبادرةململكة العربية السعودية إلى طرح لذلك بادرت وزارة الصحة با

 وتخفيض التكاليف بشكل كبير. أن يعمل على تحسين نتائج الوالدةومن شأن ذلك  الّنموذج الصحّي لرعاية األمومة دور 

  على األم والطفل واألسرة-العلميةالقائم على األدلة والبراهين -ويركز هذا النموذج    
ً
وعلى الوقاية والعافية تحسينا

 باملستشفيات. للخدمات امل
ً
 قدمة حاليا

 

 :اململكة العربية السعودية والطفل واألسرة فيلألم  ورعاية األمومةاملبادئ العشر التي تعكس دمج الرؤى 

 توفير الرعاية املستمرة املجانية أو بأسعار معقولة مع شفافية التكلفة .1

 توفير الرعاية في حاالت الطوارئ والنقل .2

 توفير الدعم املستمر .3

 واالختيارات املستنيرةتوفير االحترام والكرامة  .4

 توفير اجراءات تخفيف األلم وبيئة داعمة للوالدة .5

 توفير املمارسات القائمة على األدلة و البراهين العلمية وتجنب املمارسات الضارة املحتملة .6

 توفير ودعم نموذج رعاية القبالة .7

 توفير سياسة داعمة للموارد البشرية .8

 الطبيعية و مالمسة الجلد بالجلد تشجيع الرضاعة .9

 (KPIs)  توفير معلومات إحصائية دقيقة وصفية ومؤشرات أداء رئيسية .10

 

 

 

 مبادئ هذه املبادرة وفلسفتها: 



 

وال تحتاج الى التدخالت الطبية املتبعة لدى جميع املستشفيات  يعية عملية صحية وفسيولوجية بحتةالوالدة الطب •

 في حاالت الحمل منخفضة الخطورة. 

ل والدعم بجميع أنواعه خال بطهما بإعطائهما الرعاية الكاملةواحترام ترا ملرأة الحامل وطفلها معاملة جيدةمعاملة ا •

على  حياتهماخاصة بالنظر إلى األثر الكبير لهذه التجارب على جوانب عديدة من  مراحل الحمل والوالدة والنفاس

 .الطويل املدى

وبحساسية أكبر مما يحدث اآلن من تدخالت ال  كامل حقوقه عند والدته معاملة الطفل املعاملة املثالية ومنحه •

 تستند معظمها إلى براهين طبية. 

 هو األنسب ملعظم النساء أثناء الحمل والوالدة. الوالدة الطبيعيةلذي يحمي عملية ا دعم برنامج القبالة •

 وللرضع. ر التغذية املثلى للمواليد الجددالرضاعة الطبيعية توف •

 تتم الوالدة بأمان في املستشفيات.يمكن أن  •

 

 الخدمات التي تقدمها املستشفيات الصديقة لألم:

 . تسمح تلك املستشفيات لألمهات بما يلي:1

لم  لم يكن تجهيز غرفة الوالدة اليسمح بهذا وما سواًء من أفراد األسرة أو الصديقات ما مرافق خالل الوالدةوجود  •

 يكن في تواجده تعدي على خصوصية الغير ممن في وضعية الوالدة.

حمل والوالدة املرأة التي تقدم الدعم غير الطبي لألم خالل ال وهي "الدوال"توفير الدعم العاطفي والبدني املستمر من  •

 أو الّدعم املنهي من قبل القابالت وطاقم التمريض.

 الحصول على الرعاية املهنية من قبل القابلة. •

 . توفر معلومات وصفية وإحصائية دقيقة للجمهور عن ممارسات وإجراءات هذه املستشفيات ونتائجها بكل شفافية.2

نثمن  ويجب أناة العادات والقيم ببلدنا الحبيب مع مراعالطفل املتجاوبة مع طلبات األم و توفير الرعاية الحساسة و . 3

من قبل مقدمي الرعاية الصحية ونحرص على التعاطف  والتشجيعيةونعترف بقوة الكلمات واملواقف السلوكيه اإليجابيه 

 الحامل خالل املخاض. للمرأةوتقديم كل سبل الدعم 

والتحرك وتشجيع الوضعيات املستقيمة أثناء املخاض والوالدة حسب اختيارها )ما لم يكن هناك  . توفير حرية املش ي4

 حاجة إلى قيود محددة لتصحيح املضاعفات.

 تحديد السياسات واإلجراءات وتوضيحها من أجل: .5

رعاية في كل ما بما في ذلك التواصل مع مقدم ال لتعاون والتشاور طوال فترة الحمل مع خدمات األمومة األخرى ا •

 يخص صحة الحامل.



 

 بما في ذلك املتابعة قبل الوالدة وبعدها م والطفل بموارد املراكز الصحية والخدمات االجتماعية املناسبةربط األ  •

 ودعم الرضاعة الطبيعية.

سبيل املثال ال  على-. الحد من تطبيق املمارسات واإلجراءات التي ال تدعمها األدلة العلمية بشكل روتيني، بما في ذلك 6

 ما يلي:-الحصر

 حلق املناطق الحساسة. •

 الحقن الشرجية. •

 لم يكن له دواعي طبية.  إعطاء السوائل بالوريد ما •

 منع تناول الطعام الخفيف )مثل التمر( أو املاء. •

 فتح كيس السائل األمنيوس ي خالل الوالدة بشكل مبكر كعمل روتيني لتسريع الوالدة. •

 املستمرة للجنين دون دواعي طبية. املراقبة اإللكترونية •

 القسطرة البولية بال دواعي طبية. •

 ركها تختار ما يمليه عليها جسمهاوعدم ت بي من األم أن تدفع خالل الوالدة وبطرق غير صحيحةطلب الطاقم الط •

 وما ترغب به.

 ومنع عملية مالمسة الجلد للجلد بين األم والطفل بعد الوالدة بال دواعي طبية. التدخل السريع بقص الحبل السري  •

 تحديد التدخالت الطبية األخرى على النحو التالي:. 7

 ٪ أو أقل.10تقليل ممارسة الطلق الصناعي بال مبرر طبي حقيقي إلى  •

  ٪ في جميع املنشآت الطبية. 10يزيد معدل قص العجان بال مبرر طبي على  أال •

٪ في املستشفيات بصفة عامة، ومعدل الوالدات القيصرية 15يزيد معدل الوالدات القيصرية األولى عن  أال •

 كحد أقص ى. %30٪ إلى 25عن  املتكررة

٪ أو أكثر، مع استهداف 60 هو معدل نجاح الوالدة املهبلية بعد الوالدة القيصرية الواحدة أو القيصريتين ان يكون  •

سبة إلى
ّ
 ٪ أو أكثر.75 أن ترتفع الن

وعدم تشجيع  وطرق تخفيف اآلم املخاض الطبيعية. تثقيف الطاقم الصحي من أطباء وممرضات وقابالت بأساليب 8

 استخدام املسكنات أو العقاقير املخدرة.

بما في ذلك املواليد الجدد أو املرض ى حديثي  مهات واألسر على مالمسة أطفالهم وإرضاعهم ورعايتهمتشجيع جميع األ  .9

ِقيةأو الرضع الذين يعانون من مش الوالدة
ْ
ل
َ
 إلى الحد الذي يتفق مع ظروفهم.  اكل صحية أو خ



 

يركز على وجه التحديد على تعزيز الدور الرئيس ي للقابلة املهنية ووظيفتها في توفير  . تشجيع ممارسة القبالة بحيث10

 ناء الحمل والوالدة وفي غيرها من خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية.الرعاية الجيدة أث

لتي وضعتها منظمة الصحة العاملية السعي إلى تحقيق الخطوات املطلوبة ملبادرة "منشآت صديقة للطفل" ا .11

وأغلب القطاعات الصحية بتشجيع من املجلس  لتعزيز الرضاعة الطبيعية الناجحة وتقوم بها وزارة الصحة واليونيسيف

 الصحي. 

 

 :
ً
جان وإصالحه حسب التوصيات الصادرة من الجمعية عمع حاالت أذى ال التقييد بسياسات وإجراءات التعاملثانيا

 السعودية ألمراض النساء والوالدة.


