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املبادرة الدولية للوالدة

نسخة موجزة للخطوات االثتي عشر لرعاية األمومة اآلمنة والكرمية بني األم والطفل واألسرة
الخطوة األولى

تعامل مع كل امرأة ومولود برحمة واحترام وكرامة من غيرإساءة جسدية أو لفظية أو عاطفية ،مع احلرص على توفير رعاية آمنة
ودقيقة تراعي ثقافة الفرد و حتترم عاداته وقيمه وحقوقه في التعبيرعن الذات واالختيار املستنير واخلصوصية.

الخطوة الثانية

احترم حق كل امرأة طوال فترة اإلجناب في الوصول واحلصول على خدمات غير متييزية ومجانية أو ذات تكلفة مقبولة ،مع مراعاة
عدم رفض رعاية أو احتجاز إمرأة أو طفل حتت أي ظرف بعد الوالدة سببه عدم الدفع.

الخطوة الثالثة

توفير منوذج رعاية األمومة بني األم والطفل واألسرة بشكل روتيني وهو يشمل دمج نطاق ممارسة وفلسفة القبالة الذي ميكن أن ميارسه جميع
املتخصصني في رعاية األمومة من مختلف البيئات وعلى جميع مستويات تقدمي الرعاية.

الخطوة الرابعة

اإلقرار بحق األم في احلصول على الدعم املستمر أثناء اخملاض والوالدة وإبالغها بفوائده ،والتأكد من حصولها على هذا الدعم
من مقدمي الرعاية واملرافقني الذين تختارهم.

الخطوة الخامسة

قدم الراحة دون دواء والتدابير الالزمة لتخفيف اآلالم أثناء اخملاض .إذا كانت خيارات تخفيف اآلالم الدوائية متوفرة ومطلوبة،
يجب شرح فوائدها ومخاطرها.

الخطوة السادسة

تقدمي ممارسات مستندة على أدلة مفيدة لألم والطفل و األسرة في جميع مراحل اإلجناب.

الخطوة السابعة

جتنب اإلجراءات واملمارسات التي يحتمل أن تكون ضارة من دون أدلة كافية عن فائدة تفوق مخاطر االستخدام الروتيني أو
املتكرر في احلمل العادي واخملاض والوالدة وفترة ما بعد الوالدة وفترة حديثي الوالدة.

الخطوة الثامنة

تنفيذ التدابير التي تعزّز صحة األم والطفل واألسرة ومتنع حصول املرض ،ويشمل ذلك التغذية اجليدة واملياه النظيفة والصرف
الصحي والنظافة وتنظيم األسرة والوقاية من األمراض ومضاعفاتها والتثقيف قبل الوالدة وبعدها.

الخطوة التاسعة

توفير العالج املناسب للحمل واملولود وعند الطوارئ متى دعت احلاجة  .التأكد من كفاءة املوظفني في التعرف على احلاالت
واملضاعفات اخلطرة (أوالتي يحتمل أن تكون خطرة) وتوفير العالج الفعال أو االستقرار ،وإنشاء روابط للتشاور ونظام إحالة
آمن وفعّال.

الخطوة العاشرة

وضع سياسة للموارد البشرية داعمة للتوظيف واالحتفاظ باملوظفني املتفانني ،والتأكد من أن املوظفني آمنني ومحترمني ومتمكنني من
تقدمي نوعية رعاية جيدة وتعاون و خدمة فردية للنساء واألطفال حديثي الوالدة في بيئة عمل إيجابية.

الخطوة الحادية عشرة
الخطوة الثانية عشرة

توفير سلسلة متواصلة من الرعاية بتعاون جميع مقدمي الرعاية الصحية واملؤسسات واملنظمات ذات الصلة مع اخلطط املعمول بها
واللوجستيات للتواصل والتشاور واإلحالة بني جميع مستويات الرعاية.
حتقيق اخلطوات العشر ملبادرة املستشفيات الصديقة لألطفال املعدلة سنة ( - )2018حلماية  ،تعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية
في املرافق التي تقدّم خدمات األمومة.
يرجى زيارة املوقع التالي للحصول على املزيد من التفاصيل حول اخلطوات اإلثني عشر ومعرفة خلفية املبادرة ومبادئها وأهدافها..
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