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ي الوالدة ألنظمة البيانات الروتينية
ات صحة حديث   مؤشر

ات الرئيسية ) ومشار إليها بعالمةغامقة باللون األحمر دمج المؤشر ات أخرى لتوفتر معلومات إضافية ، حيثما أمكن ذلك (*  اح مؤشر ي أنظمة إعداد التقارير الوطنية. تم اقتر
 .ف 

 

 
ات فائدة  التفصيل المقام البسط مؤشر  وقيود المؤشر  

ة التقرير  .مالحظة: يجب دائًما اإلبالغ عن البسط والمقام جنًبا إىل جنب مع النسب المئوية ويجب أن يكونا لنفس فتر

 النتائج

ي  الوالدة   *
ي المرافق الصحية  27- 0يوًما )اليوم  28عدد المواليد الذين ماتوا خالل أول  معدل وفيات  حديث 

 
( من الحياة ف

ة زمنية  ي فتر
 
محددة  ف  

إجماىلي عدد المواليد األحياء  
ة زمنية  1000)لكل   ي فتر

 
( ف

 محددة 

ي  
حسب توقيت الوفاة )وفاة حديث 

أيام ؛ وفاة  6إىل  0الوالدة المبكرة =  
ي الوالدة المتأخرة = 

 27إىل   7حديث 
 (يوًما 

ي  
 
ي تحدث ف

يجب أن تشتر التقارير إىل ما إذا كانت الوفيات الثر
ي منشأةالمجتمع يتم 

 
تسجيلها ف . 

     
     
     

     

ي  الوالدة قبل التخري    ج 
ي منشأة ويتوفون قبل الخروج من المرفق خالل أول   معدل  وفيات  األطفال حديث 

 
عدد األطفال الذين يولدون يعيشون ف

ي فتر 27- 0يوًما )اليوم   28
ة زمنية محددة ( من الحياة ف   

عدد األطفال المولودين  

ة   ي فتر
ي منشأة ف 

يعيشون ف 

 زمنية محددة 

ي  
حسب وقت الوفاة )وفاة حديث 

أيام ؛ وفاة  6إىل  0الوالدة المبكرة =  

ي 
ي الوالدة المتأخرة وفاة حديث 

حديث 

 الوالدة المتأخرة 

 

    
    
    
    

ي  الوالدة 
ي الوالدة بسبب  سبب وفاة  حديث 

 عدد وفيات األطفال حديث 

 قلة الوزن عند الوالدة والخداج  ●

 مضاعفات أحداث الوالدة  ●

ي ذلك التيتانوس ، وتعفن الدم / التهاب السحايا ،   ●
حاالت العدوى )بما ف 

 .(وااللتهاب الرئوي

ي  
عدد وفيات حديث 

ي  
الوالدة المسجلة ف 
 مرفق 

حسب توقيت الوفاة )وفاة  
ي الوالدة المبكرة = 

  0حديث 
ي   6إىل 

أيام ؛ وفاة حديث 
  27إىل  7الوالدة المتأخرة =  

 (يوًما 

ه عىل أنه معدل إماتة   ال ُيقصد بالمؤشر تفستر
الوفاة بير   للحاالت ، ولكنه يوفر معلومات عن سبب 

 .الوفيات المعروفة والمبلغ عنها 

 التشوهات الخلقية أو الشذوذ  ● 
 آخر ●

 غتر محدد  ●

ي    
يجب أن تشتر التقارير إىل ما إذا كانت أسباب الوفيات الثر
ي المنشأة

ي المجتمع مسجلة ف 
 .تحدث ف 

ي  المنشأة  الصحية  *
المولودين بدون أي عالمة للحياة والمولودين بوزن عند الوالدة يبلغ  عدد األجنة والرضع  معدل المواليد  الموتر  ف 

ا من الحمل ، أو   28جم أو أكت  ، أو بعد   1000 ة   35أسبوعً ي فتر
أو أكت  بطول الجسم ف 

 زمنية محددة 

إجماىلي عدد المواليد )لكل  

ة  1000 ي فتر
ي منشأة ف 

( ف 

 زمنية محددة 

حسب توقيت / نوع موت الجنير  أو 

بل الوالدة أو أثناء  اإلمالص )ق

 الوالدة( ، حيثما أمكن ذلك 

يجب أن تشتر التقارير إىل ما إذا كان يتم تسجيل حاالت  

ي المنشأة
ي المجتمع ف 

ي تحدث ف 
 .اإلمالص الثر
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ي 
 
ي فيها المولود من صعوبة ف

ي منشأة يعات 
 
النسبة المئوية للمواليد األحياء ف

الوالدة )أو لم يكن يتنفس عند الوالدةالتنفس عند  ) 
ي التنفس عند  

 
ي فيها المولود من صعوبة ف

ي منشأة يعات 
 
عدد المواليد األحياء ف

 (الوالدة )أو لم يكن يتنفس عند الوالدة
عدد المواليد األحياء  
ي المنشأة

 
 ف

يعمل بسط هذا المؤشر كمقام ل  "النسبة المئوية   
ي الوالدة 

ي  لألطفال حديث 
 
الذين يعانون من صعوبة ف
التنفس عند الوالدة )أو لم يتنفسوا عند الوالدة(  
 .(حيث تم استخدام تقنيات اإلنعاش" )انظر أدناه

 

فرس هذا المؤشر بحذر شديد. إذا تم تصنيف األطفال  

ي كثتر من األحيان عىل أنهم  
 
الذين ال يتنفسون ف

والتدريب قد  إمالص ، فإن تقديم برنامج لإلنعاش 

ي عدد األطفال الذين ال  
 
يؤدي إىل زيادة واضحة ف

ي الوقت نفسه ، يمكن أن  
 
يتنفسون عند الوالدة. ف

ي الوالدة الذين  
ة من األطفال حديث  تشتر األعداد الكبتر

 .ال يتنفسون إىل رداءة جودة الرعاية أثناء الوالدة

 
 

 
ين من الحمل وقبل المخاض. يشتر موت الجنير  أثناء الوالدة )والدة جنير   ميت - حديث الوالدة( إىل وفاة الطفل بعد بدء المخاض وقبل الوالدة.  وال تظهر   1 يشتر موت الجنير  قبل الوالدة )اإلمالص - المتعطن( إىل موت الجنير  داخل الرحم بعد األسبوع الثامن والعرسر
.حاالت اإلمالص الطازجة أي عالمات عىل النقع
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جم عند الوالدة   2500عدد المواليد األحياء الذين يقل وزنهم عن  (نسبة األطفال المولودين  بوزن  منخفض  عند  الوالدة )أقل  من  2500  جرام إجماىلي عدد  
المواليد األحياء  
ي المنشأة

 
 ف

مهم بشكل خاص عندما يكون قياس عمر الحمل   
 .غتر موثوق به

 
ي حير  يجب أخذ وزن والدة محدد وتسجيله لكل طفل عىل  

 
ف

ا ، يمكن استخدام فئة واحدة  حدة ، 
ً
إذا كان اإلبالغ ضعيف

جرام مع استجابة    2500تلتقط األطفال الذين يقل وزنهم عن 

 من ذلك 
ً
ي السجالت بدال

 
 .نعم / ال ف

ي  منشأة ما  قبل األوان   *
 
ا  37الجدد الذين تقل أعمارهم عن  عدد المواليد  النسبة  المئوية  للمواليد  ف

ً
أسبوع إجماىلي عدد  

المواليد األحياء  
ي المنشأة

 
 ف

م حسب عمر الحمل   قسِّ
باألسابيع واأليام ، حيثما  
 :أمكن ذلك

معتدل إىل متأخر   •
  37إىل > 32)

ا 
ً
 (أسبوع

ا )من   •
ً
الخدج جد

إىل أقل من   28
ا  32

ً
أسبوع ) 

الخدج للغاية   ●
  28)أقل من 

 (أسبوًعا 

تسجيل عمر الحمل للوالدات خارج المنشأة  إذا تم 
ي المرفق ، فيمكن تغيتر المقام إىل إجماىلي عدد 

 
ف

انظر   مؤشر  معدل الوالدة المبكرة  )) المواليد األحياء 
  .()عىل أساس السكان

 
غالًبا ما يتم الحصول عىل عمر الحمل عن طريق  

  سؤال المرأة الحامل عن 
ً
تاري    خ آخر دورة شهرية بدال
من القياس الرسيري ، وبالتاىلي يخضع لقضايا  
 .الموثوقية

 
 

ات  المقام البسط مؤشر   فائدة وقيود المؤشر

 االستفادة من الخدمة والتغطية وجودة الرعاية 

ي تمت رعايتهن عىل يد  (رعاية ما قبل الوالدة )زيارة واحدة عىل األقل
عاملير  صحيير  مهرة مرة واحدة عىل  عدد النساء اللواتر

ة  ي أدت إىل والدتهن األختر
ة الحمل الثر  األقل خالل فتر

 

إجماىلي عدد النساء  

ي ولدن أحياء 
 اللواتر

ات لحساب "النسبة المئوية للعمالء قبل الوالدة الذين قاموا   يمكن استخدام البسط لهذه المؤشر
العمالء قبل الوالدة مع الزيارة الرابعة للرعاية قبل  بزيارة رابعة للرعاية قبل الوالدة" )البسط: عدد 

 (الوالدة ؛ المقام: العدد اإلجماىلي للعمالء قبل الوالدة مع الزيارة األوىل

ي تلقير  رعاية ما قبل الوالدة أرب  ع مرات أو أكت  من أي مزود أثناء   (رعاية ما   قبل الوالدة ) أرب  ع زيارات عىل األقل
عدد النساء اللواتر

ة ي أدت إىل والدتهن األختر
 الحمل الثر

 

إجماىلي عدد النساء  
ي ولدن أحياء 

 اللواتر
 

ة ما قبل الوالدة أول زيارة قبل  العميلة السابقة  للوالدة الزيارة  األوىل قبل  12 أسبوعً ا   من  الحمل  ي فتر
ا  12عدد العمالء ف  أسبوعً إجماىلي عدد  

ة   ي فتر
المراجعير  ف 

ما قبل الوالدة مع  
 الزيارة األوىل 

 

ي أثناء الحمل للسماح بتقديم  
ي وقت مبكر بما يكف 

ي اتصلن بمقدم الخدمة ف 
عالمة للنساء اللواتر

ي يمكن معالجتها لتحسير  النتائج  
خدمات الحمل األساسية والتعرف المبكر عىل المشكالت الثر

ي الوالد 
ةللنساء واألطفال حديث  . 

ي  معدل الوالدة القيرصية   *
ة زمنية محددة عدد الوالدات القيرصية ف  فتر إجماىلي عدد النساء   

ي  
ي ولدن ف 

اللواتر

ة زمنية   ي فتر
منشأة ف 

 محددة 

ة استخدام   ي األعداد الكبتر
ي حاالت الطوارئ. يمكن أن تعث 

عالمة عىل رعاية التوليد الشاملة ف 
ية / الريفية و / أو  القطاع  العمليات القيرصية غتر المشار إليها. يمكن تصنيفها حسب المناطق الحرص 

 .الخاص مقابل القطاع العام لتحديد أوجه عدم المساواة وكذلك االستخدام غتر المالئم

ي  الوالدة  بالحقيبة  والقناع
ي الوالدة الذين لم يتنفسوا بشكل عفوي أو يبكون عند الوالدة   إنعاش حديث 

عدد األطفال حديث 
 ، وبالتاىلي تطلبوا اإلنعاش )التحفتر  و / أو الكيس والقناع( الذي يتعير  القيام به 

إجماىلي عدد 
ي  
المواليد األحياء ف 
 المنشأة

ي الحذر الشديد.  عىل الرغم من 
أهمية مراقبة تنفيذ برامج اإلنعاش ، إال أن هذا المؤشر يحتاج إىل توخ 

ي فيها المولود من صعوبة  
ي منشأة يعات 

انظر المالحظات أعاله لمؤشر النسبة المئوية للوالدات الحية ف 

ي التنفس عند الوالدة )أو لم يكن يتنفس عند الوالدة 
 .(ف 

ي  الرضاعة الطبيعية
وع المبكر  ف  ( من الوالدة  1عدد األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالل ساعة واحدة )  الرسر

ي منشأة صحية 
 ف 

عدد المواليد  

ي المنشأة  
األحياء ف 

 الصحية 

ي الوالدة  وتجدر اإلشارة إىل 
أن البدء المبكر بمؤشر الرضاعة الطبيعية هو جزء من رعاية األطفال حديث 

ي الوالدة األساسية 
 األساسية ، ولكن ال يمكن استخدامه كبديل بمفرده لرعاية األطفال حديث 
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ANNEX 
6A 

 

ي  الوالدة 
ي الوالدة الذين تلقوا جميع العنارص األربعة ) حديثو  الوالدة  يتلقون  الرعاية األساسية  لحديث 

( للرعاية  4عدد األطفال حديث 
ي الوالدة )التجفيف الفوري والشامل ؛ مالمسة الجلد للجلد  

األساسية لحديث 
ي الساعة األوىلالرضاعة الطبيع الفوري ؛ لقط الحبل المتأخر ؛ وبدء 

 
ية ف ) 

 

عدد المواليد  
ي المنشأة  

 
األحياء ف

 الصحية 
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ANNEX 
6A 

 

 

ي الوالدة الذين تلقوا جرعة واحدة ) (CHX) تطهتر  الحبل  بالكلورهيكسيدين
( عىل األقل من  1عدد األطفال حديث 

ساعة من   24٪( إىل الحبل الرسي خالل 7.1الكلورهيكسيدين ديجلوكونات ) 
 الوالدة

إجماىلي عدد 
 المواليد األحياء 

ي بعض البلدان ، حيث   CHX مقياس الستخدام
 
للعناية النظيفة بالحبل ، مثل الوقاية من العدوى. ف

ا لإلرشادات القياسية أو كممارسة شيرية روتينية ، يمكن تعديل  
ً
يتم استخدام المطهرات األخرى وفق

 .المؤشر اللتقاط المطهر المستخدم 

ي  الوالدة  - (PNC) تغطية  رعاية ما   بعد  الوالدة
ي الوالدة الذين تلقوا  حديث 

مع مقدم رعاية صحية خالل يومير  من   PNC عدد األطفال حديث 

 الوالدة

ا للتعريف الخاص بكل دولة من   إجماىلي عدد المواليد األحياء 
ً
ي المتوقعة وفق

ي الفلسطيث 
يمكن تعديل توقيت زيارات المجلس الوطث 

وزارة الصحة قبل    

ي  الوالدة  عىل  رعاية األم  كانغارو
ي  ((KMC) األطفال حديث 

 
ي وحدة  KMC عدد المواليد الجدد الذين تم بدئهم ف

 
ي منشأة )أو تم قبولهم ف

 
 ف

KMC ي حالة وجود وحدة منفصلة
 
 (ف

إجماىلي عدد 
ي  
 
المواليد األحياء ف
 المنشأة

ة زمنية كافية. يصعب تحديد   KMC أو ما إذا كان المولود قد تلفر  KMC ال تقيس جودة خدمات لفتر

العدد اإلجماىلي لألطفال الخدج أو األطفال المؤهلير  ، لذلك يستخدم هذا المؤشر نسبة عدد مرات  

إىل عدد المواليد األحياء. يجب استخدام المعلومات األخرى )أسباب وفاة األطفال   KMC قبول 
ي الوالدة

مبكرة /  ، إلخ( جنًبا إىل جنب مع هذا المؤشر لتقدير ما إذا كانت معظم الوالدات ال  حديث 

ي المرافق KMC تتلفر  LBW الوالدات
 
 .ف

ي  الوالدة 
ي الوالدة الذين يتلقون العالج )حقنة واحدة عىل األقل من   حديثو  الوالدة  يعالجون  من  إنتان /  عدوى  حديث 

عدد األطفال حديث 
ي ال

 
ة ف ية خطتر ي وجود عدوى بكتتر

 
مرفق المضادات الحيوية( لالشتباه ف . 

إجماىلي عدد 
ي  
 
المواليد األحياء ف
 المنشأة

ي الوالدة المصابير  ب قياس 
جودة الرعاية ألن األطفال حديث   PSBI   يجب أن يكملوا العالج )بناًء عىل

ي  
الدالئل اإلرشادية الوطنية( لزيادة فرصة البقاء عىل قيد الحياة. ال يشمل حاالت األطفال حديث 

ي األوساط المجتمعية ؛ يمكن تكييفها مع سياسة العال 
 
ج الوطنية إذا تم  الوالدة الذين يبدؤون العالج ف

 بدء عالج اإلنتان عىل مستوى المجتمع. أفضل استخدام عىل المستوى المحىلي لمراقبة جودة  
تضمير 

 .الرعاية وتحسينها 

ات لتتبع تدخالت الرعاية السابقة للوالدة   مؤشر

ي   تلقير    
ن الرعاية  قبل  الوالدة الالت  ي  يحرص 

النسبة المئوية  للنساء الحوامل اللواتر
  +2 ذوفان الكزاز

ي يتلقير  جرعتير  عىل األقل من ذوفان الكزاز
إجماىلي عدد النساء   عدد النساء اللواتر

ي ولدن أحياء 
 اللواتر

المؤشر ما إذا كانت المكونات المهمة قد تم تسليمها ،  يقيس هذا   -غتر كاٍف  ANC تتبع عدد زيارات

ي الوالدة
 .وكثتر منها يمكن أن يمنع وفيات األطفال حديث 

ات  .يفضل استخدام السجالت الطولية لتتبع هذه المؤشر

ن ي  يحرص 
ي   تلقير   فحص  مرض   ANC النسبة المئوية  للنساء الحوامل اللواتر

الالت 
  الزهري

ة   ي فتر
عدد المرض  قبل الوالدة الذين تم فحصهم للكشف عن مرض الزهري ف 

 .زمنية محددة
العدد اإلجماىلي 

للعمالء قبل  

الوالدة الذين  
قاموا بزيارة أوىل  

ة زمنية   ي فتر
ف 

 .محددة

يقيس هذا المؤشر ما إذا كانت المكونات المهمة قد تم تسليمها ،    - غتر كاٍف  ANC تتبع عدد زيارات
ي الوالدة

 .وكثتر منها يمكن أن يمنع وفيات األطفال حديث 
ات  .يفضل استخدام السجالت الطولية لتتبع هذه المؤشر

ية  و س  نقص المناعة  البرسر وس نقص المناعة   يتم  تقديم المشورة للنساء الحوامل  واختبارهن لفتر ي تلقير  النصح وعرضن االختبار الطوعي لفتر
عدد النساء الالت 

ي مركز 
ية ف  ة وحصلن عىل نتائج االختبارالبرسر رعاية الطفل قبل والدتهن األختر  

إجماىلي عدد النساء  
ي ولدن أحياء 

 اللواتر
يقيس هذا المؤشر ما إذا كانت المكونات المهمة قد تم تسليمها ،    -غتر كاٍف  ANC تتبع عدد زيارات

ي الوالدة
 .وكثتر منها يمكن أن يمنع وفيات األطفال حديث 

اتيفضل  استخدام السجالت الطولية لتتبع هذه المؤشر . 
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ANNEX 
6B 

 

 

ي الوالدة 
ات واألسئلة لقياس قدرة المنشأة عىل تقديم الخدمات الصحية الرئيسية لحديث   قائمة المؤشر

ي 
ي الوالدة ، تقييم المرافق الصحية الرسيعة لخدمات حديث 

ات حديث  الوالدة ، يونيومقتبس من مجموعة عمل مؤشر  2012. 
 

ات  التفصيل المقام البسط مؤشر   فائدة وقيود المؤشر

 مدى توفر الخدمة 

ي   قابالت ماهرات  24/7
 
ي بها خدمات األمومة للمرض  الداخليير  مع مقدم رعاية ماهر ف

عدد المرافق الثر
ي جميع األوقات )

 
ي المرفق أو تحت الطلب ف

 
ساعة   24إجراء الوالدات الموجودة ف

ي اليوم ،  
 
ي المالحظ  7ف

ي األسبوع( والجدول الزمث 
 
أيام ف  

إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات  
ي تم تقييمها 

 األمومة للمرض  الداخليير  الثر
نوع المرفق )عىل سبيل المثال ، مستشف   
 (مقابل مركز صحي 

 

 
ي   
توافر   مرافق  التوليد   ورعاية  األطفال  حديث 
ي   حاالت  الطوارئ

 
لكل   ) (EmONC) الوالدة  ف

  (مجموعة  من السكان

ي وفرت وظائف إشارة 
ي األشهر الثالثة   EmONC عدد مرافق رعاية التوليد الثر

 
ف

 :الماضية

ي حاالت الطوارئ األساسية
 
ي الوالدة ف

 :(BEmONC) رعاية التوليد وحديث 

 إعطاء المضادات الحيوية عن طريق الحقن لعالج اإلنتان  -

إعطاء األدوية المقوية لتوتر الرحم )عىل سبيل المثال ، األوكسيتوسير  بالحقن أو   -
ي الوريد  

انيكساميك ف  وبروستول( لعالج نزيف ما بعد الوالدة وحمض التر جداول المتر 
يف ما بعد الوالدة المشخص    باإلضافة إىل الرعاية القياسية للنساء المصابات بت  

 شيرًيا 

يتات المغنيسيوم( للتحكم   - اإلعطاء عن طريق الحقن لمضادات االختالج )أي كتر
ي مقدمات االرتعاج الشديدة وتسمم الحمل 

 ف 

  (500.000 مجموع السكان )لكل 
 نوع المرفق 

 

 
 (BEmONC / CEmONC) نوع الخدمة 

 

 
عبء الحاالت عىل المنشأة )عىل سبيل  

ي تقل عن  
والدات   10المثال ، المرافق الثر

ي تحتوي عىل
 (10 شهرًيا مقابل المرافق الثر

ي  
 
ف التوليد  رعاية  مراقبة  بشأن  المتحدة  األمم  إرشادات  تحدد 
ي  
 
ف التوليد  رعاية  مرافق  خمسة  عن  يقل  ال  ما  الطوارئ  حاالت 
ي ذلك واحد عىل األقل يوفر

 
 (CEmONC حاالت الطوارئ )بما ف

السكانية  ن  500000لكل   الكثافة  ذات  المناطق  ي 
 
ف سمة. 

المنخفضة ، أو المواقع ذات القيود الرئيسية عىل الوصول ، قد  
تكون هناك حاجة إىل المزيد من المرافق لضمان توفر الخدمات  
 لتلبية احتياجات السكان 

    (الوالدة المهبلية المساعدة )عىل سبيل المثال ، االستخراج بالشفط - 

    اإلزالة اليدوية للمشيمة  - 

    إزالة نواتج الحمل المحتجزة بعد الوالدة أو اإلجهاض الناقص  - 

ي الوالدة )عىل سبيل المثال ، بالحقيبة والقناع - 
    (إنعاش حديث 

ي حاالت الطوارئ 
ي الوالدة الشاملة ف 

    :(CEmONC) رعاية التوليد وحديث 

    السبعة  BEmONC جميع وظائف إشارة- 

    (جراحة التوليد )أي الوالدة القيرصية - 

    نقل الدم اآلمن مع مراعاة االحتياطات العامة للوقاية من العدوى  - 

 توفر  خدمة رعاية األم من  كانجارو
(KMC)  

ي تم فيها تحديد مساحة ل 
 وحيث تلفر الموظفون تدريب KMC عدد المرافق الثر

KMC ( من سنتير  أقل  ) 
إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات  
ي تم  

األمومة للمرض  الداخليير  الثر
 تقييمها 

 
 نوع المرفق 

 

 
 

ات  المقام البسط مؤشر   فائدة وقيود المؤشر

 جاهزية الخدمة 

النسبة المئوية للمرافق المزودة بخدمات   *
األمومة للمرض  الداخليير  بدون نفاد 

الثالثة الماضية من المخزون خالل األشهر  : 
يتات الماغنيسيوم ●  كتر

ي األشهر الثالثة الماضية  
ي تقدمات األمومة للمرض  الداخليير  دون نفاد المخزون ف 

عدد المرافق الثر
 : من

يتات الماغنيسيوم ●  كتر

ي تم  
إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر

 تقييمها 
إذا كانت السلع متوفرة ، ولكن ليس إذا  يوفر معلومات حول ما 

تم استخدامها عىل النحو المنشود أو إذا كانت السلع تعمل /  
 .غتر منتهية الصالحية
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يتم تعريف المخزون عىل أنه الغياب التام لسلعة أو توريد عند     
ة التقرير. يجب  نقطة التسليم ليوم واحد عىل األقل خالل  فتر

ي  
استخراج البيانات من نظام معلومات إدارة اللوجستيات الوطث 

إذا كان النظام يوفر تفاصيل حول توفر اإلمدادات الصيدلية عىل  
 .مستوى المنشأة الصحية

 
 
قد تختلف السلع األساسية حسب البلد ؛ تكييف  
ات بناًء عىل قوائم األدوية / السلع األساسية   المؤشر
ةالوطني  . 

النسبة المئوية للمرافق المزودة بخدمات   *
األمومة للمرض  الداخليير  بدون نفاد 
 :المخزون خالل األشهر الثالثة الماضية من 

ي   ●
حقيبة وقناع )حجم حديث 

 (الوالدة

ي األشهر الثالثة الماضية  
 
ي تقدمات األمومة للمرض  الداخليير  دون نفاد المخزون ف

عدد المرافق الثر

 : من

و 0حقيبة وقناع )مقاس        ●  1) 

ي تم  
إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر

 تقييمها 

النسبة المئوية للمرافق المزودة بخدمات   *
األمومة للمرض  الداخليير  بدون نفاد 
ي األشهر الثالثة الماضية من 

 
 :المخزون ف

ديكساميثازون   ●
ويد) كورتيكوستتر ) 

ي األشهر الثالثة  
 
ي تقدم خدمات األمومة للمرض  الداخليير  دون نفاد المخزون ف

عدد المرافق الثر
 :الماضية من

ويد ●  (ديكساميثازون )كورتيكوستتر

 

وط التالية ACS من المتوقع أن يتم توفتر  ي يمكن فيها استيفاء الرسر
ي المرافق الثر

 
 :فقط ف

 
الحمل بدقةيمكن إجراء تقييم عمر  ●  ؛  
والرعاية   ● اإلنعاش  ذلك  ي 

 
ف )بما  األمر  لزم  إذا  رعاية كافية  الخديج  المولود  يتلفر  أن  يمكن 

لألكسجير  الحرارية ودعم التغذية وعالج العدوى واالستخدام اآلمن  ). 
 يمكن إجراء تقييم عمر الحمل بدقة ●

ي تم  إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  
الداخليير  الثر

 تقييمها 

 النسبة المئوية للمرافق المزودة بخدمات *

ANC  ي األشهر
مع عدم وجود مخزون ف 

 :الثالثة الماضية من 

 الحديد / الفوالت  ●

يميثامير   ● -IPTP) سلفادوكسير  بتر
SP  إذا كانت السياسة) 

 لقاح الكزاز  ●

ي  ANC عدد المرافق مع خدمات
األشهر الثالثة الماضية من مع عدم وجود مخزون ف  : 

 الحديد / الفوالت  ●

● IPTp-SP 
 لقاح الكزاز  ●

ي تحتوي عىل خدمات
ي تم تقييمها  ANC إجماىلي عدد المرافق الثر

 الثر

ي تقدم خدمات   *
النسبة المئوية للمرافق الثر

ي  
ي الوالدة دون نفاد المخزون ف 

رعاية حديث 
 :األشهر الثالثة الماضية من 

الحقن الجنتاميسير  عن طريق  ●  

يل بنسلير  أو أمبيسلير   ●  
 حقن بت 

 أموكسيسيلير  عن طريق الفم  ●

ي األشهر الثالثة الماضية  
ي الوالدة دون نفاد المخزون ف 

ي تقدم خدمات رعاية حديث 
عدد المرافق الثر

 :من
 الجنتاميسير  عن طريق الحقن  ●

 X-Penicillin عن طريق الحقن ●
 أموكسيسيلير  عن طريق الفم  ●

ي تم  إجماىلي عدد 
المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر

 تقييمها 

مقوي توتر الرحم عن طريق الحقن للوقاية /  
ف التاىلي للوضع 

 إدارة الت  
ي توتر الرحم عن طريق الحقن   عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  وُمقوِّ

صالحة)تمت مالحظته وجرعة واحدة عىل األقل   ) 
ي تم  

إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر
 تقييمها 

 نوع المنشأة 
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 التفصيل المقام البسط مؤشر 

 معدات ولوازم 

ي الوالدة 
ي الوالدة )مقاسعدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  مع حقيبة الخدج   حقيبة وقناع لحديث 

وحديث   o 
ي منطقة الوالدة )تمت مالحظته1و 

 
( والقناع المتاح ويعمل ف ) 

ي تم  
إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر

 تقييمها 
 نوع المنشأة 

 

ي بها خدمات األمومة للمرض  الداخليير  مع طاولة إنعاش مع  طاولة اإلنعاش
مصدر حرارة متاح  عدد المرافق الثر

ي منطقة الوالدة )تمت مالحظتها 
 
 (وتعمل ف

ي تم  
إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر

 تقييمها 

ي   مقياس الرضع 
 
ي تحتوي عىل خدمات األمومة للمرض  الداخليير  مع توافر مقياس للرضع وتعمل ف

عدد المرافق الثر
مالحظته منطقة الوالدة )تمت   ) 

ي تم  
إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر

 تقييمها 

ي تم   عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  بالصابون أو باليد  صابون أو مطهر لليدين 
إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر

 تقييمها 

ي منطقة   منشفة للتجفيف 
ي بها خدمات األمومة للمرض  الداخليير  مع مناشف لتجفيف األطفال ف 

عدد المرافق الثر
 (الوالدة )تمت مالحظته

ي تم  
إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر

 تقييمها 

وتوكوالت أو المبادئ التوجيهية    التر

ي منطقة الوالدة  عدد 
ي بها خدمات األمومة للمرض  الداخليير  مع مناشف لتجفيف األطفال ف 

المرافق الثر
 ()تمت مالحظته 

 (التدبتر المتكامل للحمل والوالدة )جميع المرافق •

ي الوالدة )جميع المرافق •
 (إحالة المرض  حديث 

ي حاالت الطوارئ )مرافق مع خدمات  •
األمومة للمرض   رعاية التوليد الشاملة ف 

 (الداخليير  

إدارة المخاض قبل األوان )مرافق مع خدمات األمومة للمرض    •
 (الداخليير  

ي تم  
إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر

 تقييمها 

 توثيق 

والدة حديث )نتيجة الوالدة للرضيع  عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  مع سجل   سجل تسليم محدث 
والدات( )تمت مالحظته   10ووزن الوالدة المسجل آلخر   ) 

ي تم  
إجماىلي عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر

 تقييمها 
 نوع المنشأة 

 

ي لديها توثيق للرصد  مراقبة رعاية ما بعد الوالدة 
ي الوالدةلرعاية ما بعد   2عدد المرافق الثر

الوالدة لحديث  ي تم تقييمها  
 نوع المنشأة  إجماىلي عدد المرافق الثر

 

 تمرين 

 
 
 
 
 
 

.سجل أو تقرير أو رسم  بياني / رسم بياني جداري أو أي وثائق أخرى لبيانات خدمة  المراقبة التي تمت مالحظتها  2
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  مقدمي الخدمة المدربير  

ي  عدد مقدمي  
ي الوالدة الذين تمت مقابلتهم والذين تم تدريبهم خالل االثث 

خدمات الوالدة / حديث 
ي كل مجال من المجاالت التالية

 
 :عرسر شهًرا الماضية ف

ي الوالدة باستخدام الحقيبة والقناع  •
 إنعاش حديث 

 (الرضاعة الطبيعية )المبكرة والحرصية •
ي ذلك  •

 
ي الوالدة )بما ف

المضادات الحيوية عن طريق الحقنإدارة عدوى حديث  ) 

ة • ي ذلك التجفيف الفوري والعناية بالبرسر
 
 (العناية الحرارية )بما ف

 قطع الحبل المعقم والعناية المناسبة بالسلك  •

• KMC ي الوزن عند الوالدة
 لألطفال منخفض 

وس من األم إىل الطفل  •  ممارسات رعاية التوليد الخاصة للوقاية من انتقال الفتر
ي المخاض المبكر  •

 
ويدات ف  استخدام الكورتيكوستتر

ي الوالدة الذين تمت مقابلتهم
 نوع المنشأة  إجماىلي عدد مقدمي خدمات الوالدة / حديث 

 

  مرافق مع مقدمي خدمات مدربير  

ي تضم ما ال يقل عن نصف مقدمي الخدمة الذين تمت مقابلتهم  
تم تدريبهم    3عدد المرافق الثر

ي عرسر 
ي كل من المجاالت التالية خالل االثث 

 
شهًرا الماضية ف : 

ي الوالدة باستخدام الحقيبة والقناع  •
 إنعاش حديث 

 (الرضاعة الطبيعية )المبكرة والحرصية •
ي ذلك المضادات   •

ي الوالدة )بما ف 
إدارة عدوى حديث 

 (الحيوية عن طريق الحقن

ي ذلك التجفيف الفوري والعناية  •
ةالعناية الحرارية )بما ف  بالبرسر ) 

 (قطع الحبل المعقم والعناية المناسبة بالسلك •

• KMC  ي الوزن عند الوالدة
 لألطفال الخدج و / أو منخفض 

وس من األم إىل الطفل  •  ممارسات رعاية التوليد الخاصة للوقاية من انتقال الفتر
ي المخاض المبكر  •

ويدات ف   استخدام الكورتيكوستتر

ي الوالدة الذين تمت  إجماىلي عدد المرافق مع مقدمي 
خدمات الوالدة / حديث 

 مقابلتهم 
 نوع المنشأة 

 

اف  إشر

ي 
اف الروتيث   مرافق مع اإلشر
 

أنهم   الذين تمت مقابلتهم عىل األقل  الخدمة  )أفاد نصف مقدمي  ي 
الروتيث  اف  المرافق ذات اإلشر عدد 

اف الشخضي مرة واحدة عىل األقل خالل األ  السابقة للمسحشهر الستة خضعوا لإلشر ). 
ي الوالدة الذين تمت  

إجماىلي عدد المرافق مع مقدمي خدمات الوالدة / حديث 
 مقابلتهم 

 نوع المنشأة 

 

 مراقبة الوفيات واالستجابة لها 

 

ي   
مراجعة  )مراجعة( وفيات األطفال حديث 
 الوالدة

ي تقوم بمراجعة أو مراجعة  
عدد المرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر
ي الوالدة لفهم أسباب / ظروف الوفاة  

وتحديد اإلجراءات الالزمة  وفيات األطفال حديث 
 للتخفيف من الحوادث المستقبلية 

ي تمت زيارتها مع خدمات األمومة للمرض  الداخليير  
 نوع المنشأة  إجماىلي عدد المرافق الثر

 

 

ي  المرافق قيد   
مراجعة  )مراجعة( اإلمالص ف 

 التنفيذ 

ي تقوم بمراجعة أو مراجعة حاالت  عدد ا 
لمرافق المزودة بخدمات األمومة للمرض  الداخليير  الثر

الحوادث   من  للتخفيف  اإلجراءات  وتحديد  الظروف   / األسباب  لفهم  الوالدة  أثناء  اإلمالص 
 المستقبلية 

ي تمت زيارتها مع خدمات األمومة للمرض  الداخليير  
المنشأة نوع  إجماىلي عدد المرافق الثر  

 

ة   تمت  مراجعة  النسبة المئوية لوفيات الفتر

 المحيطة  بالوالدة 

ي تم تدقيقها 
ة المحيطة بالوالدة( الثر ي الفتر

ي الوالدة )ف 
ي المرفق إجماىلي عدد حاالت  عدد حاالت اإلمالص ووفيات األطفال حديث 

اإلمالص ووفيات الولدان ف   نوع المنشأة  

 

 

ي كل منطقة  3
ي إحدى المنشآت ، يتم استيفاء المعايتر إذا تم تدريب هذا المزود ف 

ي حالة إجراء مقابلة مع مقدم رعاية واحد فقط ف 
 .ف 
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