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 1 لنموذج أنثى الكنغر في رعاية وليدهاالدليل التنفيذي 

 الباب األول
 نموذج األم الكنغر لرعاية وليدها

 
 الهدف من دليل تطبيق نموذج األم الكنغر لرعاية وليدها: 1-1

هذا الدليل التطبيقي لنموذج األم الكنغر لرعاية وليـدها يـزود صـانعي السياسـات , ومـديري بـرامج صـحة 
األم والطفل على المستوي القومي بإرشادات نافعة فى مجال رعاية األطفال المبتسرين. أبواب هذا الدليل تقدم 

ة  لهــذا النمــوذج مــن خــالل المرافــق خطــوات تفصــيلية لإلنشــاء , والتطبيــق, والتوســع فــى تقــديم خــدمات مســتدام
 الصحية بالبلدان النامية.    

 

 الخلفية العلمية:
%مــن جميــع وفيــات األطفــال تحــت ســن الخمــس ســنوات فــي 40تمثــل وفيــات األطفــال حــديثي الــوالدة 

 االختنــاق  أثنــاء فــى المقــام األول فــي تنحصــر األســباب األساســية الثالثــة لهــذه الوفيــات  و -الــدول الناميــة 
  ( الــوالدة وانخفــاض الــوزن عنــد الــوالدات المبكــرةالناتجــة عــن المضــاعفات  اضــافة الــيالــوالدة , العــدوى 

.(LBW  األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة الهــدف الرابــع مــن لتحقيــقو (MDG4)   يجــب علــى البلــدان الناميــة ،
/ أو  والدة مبكرةمليون طفل  20يولد كل عام أكثر من  حيث التصدي والحد من ارتفاع معدل وفيات المواليد

 .والدات في البالد الناميةمن هذه ٪ 95 مع وجودقص الوزن عند الوالدة ، انيكون 

 حيـث يعـد علـى قيـد الحيـاة وزن عند الـوالدة مـن العوامـل الهامـة لبقـاء األطفـال حـديثي الـوالدةالويعتبر 
٪ مـن مجمـوع وفيـات األطفـال حـديثي 80-60 وفـاة عامـل أساسـي فـي  )(LBWعنـد الـوالدة  انخفاض الوزن

٪ مــن 29 مثــلتحيــث وفيــات حــديثي الــوالدة،  فــيأكبــر ســبب مباشــر  هــي كمــا تعــد الــوالدة المبكــرة  الــوالدة. 
الوفيـات بـين األطفـال المواليـد ناقصـي وتحـدث . عـامكـل مليـون طفـل حـديث الـوالدة  3.6 ـقدر بالتي تالوفيات 
 )1986(كرامر  مقبولى الوزنالمواليد قرنائهم من األطفال أكثر مقارنة مع  ةمر  20  (LBW)الوزن  

ســاعة األولــى 12الــ فـي غضــون  ناقصـى الــوزناألطفـال الرضــع  وتحـدث الوفــاة فـي حــوالي الثلـث مــن
 مأنهـ يأكثـر عرضـة للمـرض والوفـاة هـ األطفـالهـؤالء  تجعـلاألسباب الرئيسـية التـي أحد وتعتبر بعد الوالدة.  
ممـا  الحرارة بشـكل سـريع جـدا من انخفاض مما يجعلهم يعانون، همماجسأالتحكم في درجة حرارة  اليستطيعون

 .للعدوى يأكثر عرض يجعلهمعن الرضاعة و يؤدي الي توقف هؤالء األطفال 
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 ملحوظة
ـــود حـــي خـــالل وفـــاة:على أنهـــا فيـــات األطفـــال حـــديثي الـــوالدةو  تعـــرف ــــ مول ـــوالدة. يومـــا األولـــى 28ال  بعـــد ال

  .،في هذا الكتيب الرضعمرادف لوفيات األطفال ك "األطفال حديثي الوالدةوفاة "وتستعمل 
بأنـه الطفـل الـذي يقـل  (WHO): منظمـة الصـحة العالميـة مـن قبـل  (LBW)الطفل ناقص الـوزن  ويعرف

تطبق نمـوذج األم الكنغـر جرام. على الرغم من ذلك ، فإن معظم المرافق التي  2500عن   الوالدةوزنه عند 
 جرام بأقسامها الداخلية. 2000تستقبل األطفال الذين يقل وزنهم عن 

تحـــت ســـن الخمـــس  وفيـــات األطفـــال هـــو خفـــض (MDG4) األهـــداف اإلنمائيـــة لأللفيـــةالهـــدف الرابـــع مـــن  
 .بنسبة الثلثينسنوات 

 

 :المعيارية الحرارية العناية
فـي معظـم  لألطفال ناقصـي الـوزن عنـد الـوالدةالحرارية  للرعايةهو المعيار  حاضناتاستخدام اليعتبر 

ن الناميـة، خصوصـا فـي البلـدا علـى نطـاق واسـع غيـر متـوفرة " الحضـانةالرعايـة مـن خـالل  "ولكـن . البلـدان
حيث تكون  الحضانة متوفرة ، فان اسـتخدامها يواجـه تحـد و محدودة الحاالت الحتى في و خارج المدن الكبرى. 

وغيـر ذلـك مـن  في المشـكالت المتعلقـة بالصـيانة, انقطـاع التيـار الكهربـي, عـدم تـوفر قطـع الغيـار كبير يتمثل
وينـتج عــن  . لعــالج كـل الحــاالت غيــر كـاف الحضـانات ممـا يجعــل المتـاح والــذي يصـلح للعمــل مـن األسـباب

األطفــال المبتســرين فــي العديــد مــن المستشــفيات إلــي عــدد مشــكلة عــدم كفايــة الحضــانات باإلضــافة إلــى زيــادة 
ؤدى إلى والذي ي بالحضانات إلى عدم كفاية التعقيمهذا باالضافة وضع أكثر من طفل في الحضانة الواحدة. 

عـدم التــدريب أو  عـالوة علـي ذلــك فـانزيـادة معـدالت العــدوى بـين األطفـال المتــرددين علـى هـذه الحضــانات.  
 24علــى مــدار الـــ الصــحية هيئــة الطبيــة أو عــدم تــوفر العــدد الكــافي مــن مقــدمي الخدمــةغيــر كــاف للالالتــدريب 

المقدمــة لألطفــال المحتــاجين لــدخول الحضــانات  الصــحية علــى جــودة الرعايــة بصــفة مباشــرةســاعة يوميــا يؤثر 
مســتبعد حضــانة أمـر الفـي  اثنـاء وجــوده أن مشـاركة األم فــى تقـديم الرعايــة للطفـل  حيــثبـالمرافق الصـحية.  و 

لحد كبير, فان ذلك من شأنه أن يـؤدي إلـى انخفـاض الرضـاعة الطبيعيـة وضـعف االرتبـاط العـاطفي بـين األم 
 والطفل.

، والــذي  يجعــل التشــغيلية والبرامجيــة باإلضــافة إلــى التحــديات حضــاناتتكلفــة العاليــة لللواذا اعتبرنــا ا
يعـانون مـن مشـكلة  التـي لـديها أطفـاليـة األسـر غالبمتـوفر أو متـاح لمعه هـذا النـوع مـن الخدمـة ببسـاطة غيـر 

لتقـديم الرعايـة بـديل هنـاك إجـراء فـان ، سـن الحـظمـن حو   .نقص الـوزن عنـد المـيالد فـي معظـم البلـدان الناميـة
بقــاؤه علــى قيــد الحيــاة بفاعليــة وبتكلفــة فــى مقــدور النــاس أال فــرص  نالحــراري للطفــل وتحســالتــى تــوفر الــدفء 

 الكنغر لوليدها. رعاية األمنموذج  وهى 
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 :نبذة عن رعاية األم الكنغر لوليدها
 فــي أطبــاء األطفــال بواســطة فريــق مــنت وتطــور  ابتكــرت  هــي إســتراتيجيةرعايــة األم الكنغــر لوليــدها 

فـي  راي الـدكتور إدغـار بتكـر هـذه اإلسـتراتيجية اوقد كولومبيا. ، عاصمة في بوغوتاالطفل صحة األم و  معهد
نافـاريتي واسـتمر هـذا التطـوير حتـى  لـويس، والـدكتور مـارتينيز هكتـورمـن الـدكتور  ، وطورها كـالً 1978عام 
 ارو.غ, عنده تم إنشاء هيئة الكن1994عام 

الحــراري  المطلــوب طريقــة مبتكــرة لتقــديم الــدفء كنمــوذج رعايــة األم الكنغــر لوليــدها وقــد كانــت بدايــة 
الخدمـة مـن أجـل التغلـب  هذا النوع من بدءلى لوقـد تمـت المحاولـة األو .لألطفـال المبتسـرين

علـــى مشـــكلة انتقـــال العـــدوى الناجمـــة عـــن االزدحـــام داخـــل الحضـــانات والـــذي يـــؤدى إلـــى الزيـــادة الرهيبـــة فـــي 
 معدالت الوفيات بين األطفال ناقصي الوزن. 

تحسين مصائر وفـرص بقـاء األطفـال ناقصـي الـوزن علـى قيـد  هوهذه المحاولة  وقد كان الغرض من
تقليل فترة بقـاؤهم فالمستشـفى  والتصاق باالم مما ينتج عنه  جعل الرعاية المقدمة لهم أكثر إنسانيةمع ٍة, الحيا

المبهجـة  فان النتيجة المزهلـة وبينما تم تحقيق الكثير من هذه األهداف,  إلى تقليل األعباء المالية. مما يؤدي
االنخفـاض الكبيـر فـي وفيـات األطفـال الرضـع هي  بيقمقارنة النتائج قبل وبعد التطالتي تم توثيقها من خالل 

 %.  30% الى 70من 

الخبــراء  بواســطة معتــرف بــه نمــوذج األم الكنغــر لرعايــة وليــدها  اصــبح اآلنعامــًا ,  32بعــد مضــى و 
 كمكون أساسي في منظومة رعاية األطفال حديثي الوالدة. في العالم الدوليين

للجلد بين األم جلد اليجب أال يكون هناك خلط بين نموذج األم الكنغر لرعاية وليدها ومفهوم مالمسة 
أن يـتم خـالل السـاعتين األوليـين  يوصـي بـه منظمة الصحة العالمية كإجراء روتيني ووليدهاوالتي توصي بها 

لتلقــى  تحويلــه إلــى مرفــق صــحي لطفــل المــريض أثنــاءلمــن مــيالد الطفــل لتــوفير الــدفء للمولــود الســليم وكــذلك 
 الرعاية الطبية

للجلــد تعتمــد علــى فتــرة أطــول مــن مالمســة الجلــد األطفــال المبتســرين أو ناقصــي الــوزن إلــي ويحتــاج 
علــي االلتصــاق المبكــر والمســتمر ولمــدة  نمــوذج األم الكنغــر لرعايــة وليــدها يعتمــدو أوزانهــم وحــالتهم الصــحية. 

مباشـرة تسـتمر هـذه الفتـرة سـواء كـان الطفـل بالمستشـفى أو و  أطول بـين جلـد الطفـل وأمـه (أو الشـخص البـديل)
أســبوعا مــن العمــر  40المالمســة الجلديــة حتــى بلــوغ الطفــل مــا يــوازى  هــذه تســتمر علــي انبعــد خروجــه منهــا 

 .ضاعة الطبيعية المطلقة والمتابعة المستمرةالر استمرار الرحمى مع التأكيد على 
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هــو أن يظــل الطفــل نــاقص الــوزن مالصــقا  نمــوذج األم الكنغــر لرعايــة وليــدهالالوضــع األمثــل ويعتبــر 
بالمستشـفى بعـد اسـتقرار الحالـة الصـحية  تطبيـق هـذا يبـدأو  .ألمه لـيال ونهـارا للحفـاظ علـي درجـة حـرارة مسـتقرة

نموذج يخضعون لوضع فانهم حالتهم الصحية والمحتاجون لرعاية صحية  تستقرلم أما األطفال الذين  للطفل.
 كلما تعافى الطفل. في عدد الساعات يد تدريجيًا اتز تاألم الكنغر  على فترات متقطعة 

عنــدما  ويــتم الخـروج – لنمـوزج األم الكنغـر ومميــزة عالمــة فارقـة مـن المستشـفييعتبـر الخـروج المبكــر 
اضــافة الــي ضــرورة نمــو بطريقــة ســليمة , التأكــد مــن الو  الجيــد علــي الثــدي  علــى المــصالطفــل قــادرًا  يصــبح 

 ضـرورة علـىو يجـب التأكيـد .  الرعايـة للطفـل هـذه األم أو الشـخص البـديل علـى تقـديم التأكد من كفاءة وقـدرة
المستشـفي كمـا  مـن الطفل مع األم الحقيقية أو الشخص البديل استمرار تقديم هذه الرعاية بالمنزل عند خروج 

 عــن طريــقالمستشــفى أو أقــرب مرفــق صــحي أو تعطــي األم مواعيــد للمتابعــة المنتظمــة بالعيــادة الخارجيــة فــي 
 . حديثي الوالدةلمتابعة دول الزيارات المتفق عليه حسب ج يةالمنزلالزيارات 

الـدفء الـالزم وكـذلك : ينصح به لكل األطفال حديثي الوالدة  فور الـوالدة لتـوفير مالمسة الجلد للجلد
 فانه الطريقة المثلي لنقل األطفال حديثي الوالدة اثناء االنتقال للعالج بمركز صحي آخر

ــر ــة األم الكنغ : هــي الــتالمس الجلــدي المبكــر والمســتمر بــين األم (او الشــخص البــديل) ووليــدها رعاي
والرضــاعة الطبيعيــة المطلقــة ســواءا فــي المستشــفي او بعــد الخــروج مــن المستشــفي مــع الــدعم للوضــع الســليم 

 باالضافة الي منع وعالج العدوي ومشاكل التنفس.

  

,  ليدهاو األم الكنغر لرعاية موذج نتطبيق واالستمرارية ل المؤكدة الفوائد التطبيق واسع المدي وبالرغم من و 
ماالوي, والبرازيل, إال أن هناك عدد قليل من الدول النامية التى تطبق هذا النموذج . باستثناء كولومبيا, 

فإن معظم الدول النامية ال يوجد بها سوى عدد قليل من المرافق الصحية التى تقدم هذا النوع من الخدمة. 
بعد ان ادركت مميزات رعاية األم الكنغر ان تدخل هذه الخدمة غي جميع  جنوب أفريقياوقد اختارت 

الرغم من وجود عدد كبير من الحضانات في المراكز الصحية التي تقدم خدمة لألطفال ناقصي الوزن ب
نموزج األم الكنغر فقد وضعت لدول النامية التي تقدم في مقدمة ا هذه المراكز.وقد اصبحت جنوب افريقيا

أكثر من بالمستشفيات حتي اصبح هناك مراكز التدريب النموذجية افتتحت التطبيق و  طرق, و السياسات
 النوع من الخدمة قدم هذايمرفق صحي بجنوب أفريقيا  70

 البالد المطبقة لنموذج رعاية األم الكنغر
 القارة

 أمريكا الالتينية آسيا أفريقيا
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 جمهورية الكونغو الديمقراطية   بانجالديش  بوليفيا 
 مالي  اندونيسيا     جمهورية الدومينيكان 
 نيجيريا   نيبال  السلفادور 
 غانا  فيتنام  غواتيماال 
 ماالوي   نيكاراغوا 
 رواندا   باراغواي 
 السنغال   
 تنزانيا   
 أوغندا   
 زيمبابوي   

 
علـى المسـتوى الـوطني التزامـا نموذج األم الكنغـر لرعايـة وليـدها إدخال وتوسيع نطاق خدمات يتطلب 

دعــــم الهيئــــات المهنيــــة المحليــــة، األبطــــال الرياضــــيين  باالضــــافة الــــيوزارات الصحة، مــــن سياســــيًا، وال ســــيما
الوكالـــة األميركيـــة للتنميـــة وقـــد قامـــت المنظمـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة. و المحليـــين ,المنظمـــات الدوليـــة، 

بــــدعم مؤسســــة بيــــل وميلينــــدا غيتس،و صــــندوق األمــــم المتحــــدة للطفولــــة (اليونيســــيف) و )، USAIDالدوليــــة (
 عدد من البلدان من خالل برامج عالمية مختلفة نموزج في والتوسع في تطبيق هذا ال

، هذا النموذج  فانه يتم تقديم وليدهالاألم الكنغر رعاية نموذج ل البلدان التي لديها خدمات محدودةاما 
فــى معظــم األحيــان مــن خــالل األطبــاء المتحمســين لهــذه الفكــرة شخصــيا  والــذين يكونــون قــد تعرفــوا علــى هــذا 

مــن قبــل المنظمــات  الممنوحــة الل المــؤتمرات أو عــن طريــق المــنحطريــق زمالئهــم , أو مــن خــالنمــوذج  عــن 
 . الدولية

وزيــادة فرصــتهم فــي  بشــكل كبيــر مــن وفيــات حــديثي الــوالدة فــي البلــدان الناميــةالحــد مــن أجــل وعليــه و 
علــى المســتوى  نمــوذج األم الكنغــر لرعايــة وليــدها  خــدمات ال بــد مــن تــوفير وتســهيل الوصــول إلــىفــ، الحيــاة

 لغالبية العائالت التى لديها أطفال رضع ناقصى الوزن.   وجعله متوفر الوطنى 

لتغطــي مــن مجــرد أعــداد قليلــة  ة عــدد المرافــقالتوســع الــوطني  فــي هــذا النــوع مــن الخدمــة زيــادويعنــي 
 التى تتم بها الوالدات.  معظم ان لم يكن كل المستشفيات والمراكز الصحية

  الكنغر:نموذج األم 

 .جلد أمه أو شخص  بديل مثل األبلللرضيع عن طريق مالصقة جلد الطفل  التدفئةيضمن  -1
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أي بديل مناسب وفقًا  تقديمرضاعة طبيعية مطلقة (أو بدعم األم إلرضاع إبنها  التغذية الالزمة يضمن -2
 لحالة األم).

أثنــاء وجــوده فــي المرفــق الصــحي ويــتم التأكيــد علــي ذلــك قبــل الخــروج مــن  الوقايــة مــن العــدوىيــوفر  -3
تعطـى األمهـات واألســر تعليمـات حـول النظافـة، وكيفيــة تحديـد عالمـات العـدوى ، وأهميــة و المستشـفي ,

 . في حالة المرضفي وقت مبكر اللجوء للطبيب 
مـن الطفـل واألم يمكـن أن يخـرج و مـع المتابعـة،  خروج الرضـيع مـن المستشـفي فـي وقـت مبكـرتمكن  -4

 .المتابعة الجيدةتوفير وينمو بشكل جيد مع  ةعارضالبمجرد أن  يكون الطفل قادر على المستشفي 
 

 :والتمييز التعاريف
ــة ــر المتقطع ــة األم الكنغ ــق نمــوذج رعاي ــد أمــه بطريقــة متكــررة تطبي ليســت و : هــو مالمســة جلــد الطفــل لجل

وذلـــك بـــدعم مـــن العـــاملين الصـــحيين  كمـــا  هـــو الحـــال فـــي الرعايـــة المســـتمرة. يـــتم هـــذا النـــوع مـــن  همســـتمر 
الممارســـة عنـــدما تكـــون األم  غيـــر قـــادرة أو غيـــر راغبـــة فـــي ممارســـة الرعايـــة المســـتمرة وهـــى  فـــي المرفـــق 

 الصحي  أو عندما تكون حالة  الطفل غير مستقرة.

يـتم هـذا النـوع مـن الرعايـة عنـدما يـتم خـروج   :روج مـن المستشـفيتطبيق نموذج رعايـة األم الكنغربعـد الخـ
أو مــن ينــوب (األم والطفـل مــن المرفــق  حيــث يكــون الطفــل قــد أصـبح  يتغــذي جيــدا، وحالتــه مســتقرة، واألم 

ـــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــل. )عنهـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــى رعايـــــــــــــــــــــــــة الطف ـــــــــــــــــــــــــة بالطف ـــــــــــــــــــــــــاءة فـــــــــــــــــــــــــي  العناي ـــــــــــــــــــــــــديها الكف  ل
فــي المنــزل مــع وضــع جــدول زمنــي  ه الخدمــةتطبيــق هــذ : هــيةتطبيــق نمــوذج رعايــة األم الكنغــر المســتمر 

أو فـــي المنـــزل لمراقبـــة الحالـــة الصـــحية متابعـــةعيـــادة او فـــي المستشـــفى،  امـــا متفـــق عليـــه لزيـــارات المتابعـــة
 للطفل.

فـــي وتســتمر  تبــدءحيــث نمــوذج األم الكنغــر ل هـــو ممارســة مســتمرة :المجتمــعمالمســة الجلــد بالجلــد فــي 
إلــى حزمــة كاملــة مــن خــدمات الرعايــة الداعمــة. وقــد يمــارس فــي المواقــع المنــزل. ولكنــه ال يــرتبط بالضــرورة 

 .او غير ممكن ة إلى المرافق الصحية تمثل تحدياالتي يكون فيها اإلحال

بـدون صـحية هو لألطفال الرضـع الـذين يـتم تحديـدهم فـي المنـزل أو فـي مرافـق  :وضع الجلد للجلد لإلحالة
 وتحتاج إلى اإلحالة إلى مرافق صحية ذات مستوى أعلى.القدرة على توفير الرعاية المناسبة، 

 

 :علي فاعلية نموذج األم الكنغرالعلمي الدليل  1.2

, دراسة قارنت الحاضنة التقليدية بنموذج األم الكنغر في كل من الـدول الناميـة والمتقدمـة 200أكثر من هناك 
يـة مـن الحاضـنة فـي الحفـاظ علـي درجـة الحـرارة المالئمـة لأكثـر فاع رعاية األم الكنغرأثبتت هذه الدراسات أن 
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سـات اوفقـا لهـذه الدر .بتكلفـة أقـللكـن و الـوزن  زيـادةوتقليل نسبة العدوى واالهتمام بالرضاعة الطبيعية المطلقـة و 
نشـــرت منظمـــة الصـــحة العالميـــة دليـــل  2003فـــي عـــام و  .2004بلـــد عـــام  25طبـــق نمـــوذج األم الكنغـــر فـــي 

  .(الباب التاسع) الكنغرممارسة نموذج 
 

(The Cochrane Reviews) دراسات الكوكران 

تـم تحليـل ، مراجعـةال ههذفي  . 2003عام  ات نموذج األم الكنغردراسبمراجعة الكوكران هيئة  قامت
رضيع، وجدت  1362علي تقيمأ التى نتائج هذه الدراسات الثالث .لناقصى الوزن النموذجثالث تجارب عن 

األمهــات مــع أســلوب  ءحــد مــن المــرض شــديد، والعــدوى، ومشــاكل الرضــاعة الطبيعيــة وعــدم رضــاالنمــوذج أن 
 زيـادة أفضـل الدراسـة ان رعايـة األم الكنغـر ادت الـي أظهرتوقد ن األم والطفل. ة بيالرعاية، وتحسين  الرابط

 الحاضـــــنات عـــــن طريـــــقة، مقارنـــــة مـــــع رعايـــــة األطفــــال الرضـــــع والدالـــــوزن بعـــــد األســـــبوع األول مــــن الـــــ فــــى
نموذج االستخدام الروتيني للب. مع ذلك، ذكرت منظمة كوكران أن هناك أدلة غير كافية للتوصية االصطناعية
 .ناقصي الوزنلرضع امع األطفال 

 الثانية نتائج أكثر إيجابية المراجعةت هذه تأثب وقد.بحث 35 بمراجعةكوكرين قامت  2011في عام و 
 النموذجهذا التقليدية، حيث أثبتت أن بنظام الرعاية اية األطفال حديثي الوالدة بالمقارنة مع رعلنموذج الكنغر 

عـدوى المستشـفيات، و قلـل نسـبة العـدوى الحـادة ، ييحد من معدل وفيات الرضع بعـد الخـروج مـن المستشـفي، و 
 فت مراجعة كذلك كشالبقاء في المستشفيات.  فترة وطول ٍ, أمراض الجهاز التنفسيو انخفاض حرارة الجسم، ، و 

أدى إلــى تحســين الــوزن والطــول ومحــيط الــرأس، والرضــاعة الطبيعيــة، والرابطــة بــين  تبنــى النمــوذجأن  2011
 ورضا األمهات عن أسلوب الرعاية، بالمقارنة مع الطرق التقليدية., ع ياألم و الرض

مستشفي او قامت بتقييم الوفيات عند الخروج من ال سبع تجارب علي 2011كوكرين  مراجعةشملت و 
فــي  )٪3.4( ةإحصــائيذو داللــة هــذه التجــارب انخفــاض كبيــر  اســبوع حملــي وقــد اثبتــت41الــي 40عنــد عمــر 

يتلقون الرعاية  الذين ٪ لألطفال5.7، مقارنة مع المتلقين لرعاية النموذجمخاطر الوفيات بين األطفال الرضع 
باســتخدام  ةتوصــيتــؤدى إلــى الأن هنــاك اآلن أدلــة كافيــة  إلــى التقليديــة. وخلصــت المراجعــة فــي نهايــة المطــاف

  حالتهم الصحية. استقرتالذين في الرضع  النموذج

(Other Studies) دراسات أخري 

بالمقارنـة برعايـة الحضـانات  أثبتت الدراسات تميز نموذج األم الكنغـر فـي الحفـاظ علـي ثبـات درجـة الحـرارة
دراســة لمقارنـة نمـوذج األم الكنغـر مـع رعايـة الحضـانة التقليديــة ان  . وقـد اثبتـت)1(رسـم توضـيحي التقليديـة 

نسبة اعلي من األطفال اللذين يتمتعـون برعايـة األم الكنغـر حققـوا درجـة حـرارة طبيعيـة بالمقارنـة باألطفـال فـي 
 )2الحضانات التقليدية (رسم توضيحي 
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 ة:خلصت إلى النتائج التالي للرضاعة الطبيعية بع دراساتأر هناك 

مـل، مقابـل  640كـان  الـذين يتلقـون رعايـة النمـوذج لألطفـال الرضـع  األم اليومي من حليـب درار) حجم اإل1
 االصطناعية. حاضناتالذين يتلقون رعاية المل لألطفال الرضع  400

المتلقـين  مرة في اليوم مقابل تسع مـرات لألطفـال 12األطفال المتلقين لرعاية النموذج رضعوا من أمهاتهم ) 2
 لرعاية الحاضنات االصطناعية

شفى, ستعند الخروج من الم الرضاعة الطبيعية المتلقين لرعاية النموذج كانوا يتمتعون ب ٪ من األطفال77) 3
 المتلقين لرعاية الحاضنات االصطناعية. ٪ لألطفال42فى مقابل 

لمتلقــين لرعايــة النمــوذج ال زالــوا ا٪ مــن األطفــال  55 شــفى, كــانستمــن الخــروج مــن الم ) بعــد ســتة أســابيع4
 .المتلقين لرعاية الحاضنات االصطناعية ٪ لألطفال28الرضاعة الطبيعية ، في مقابل  علييتغذون 

المزيـــد مـــن الـــوزن اكتســـب الرضـــع فـــي نمـــوذج األم الكنغـــر  وجـــد ان ، فـــي دراســـتين عـــن زيـــادة الـــوزن
 األطفــال , فــي مقابــل  )الدراســة الثانيــة جــرام فــي  21.3فــي الدراســة األولــى &  جــرام فــي اليــوم الواحــد 15.9(

 . ) جم 17.7جم،  10.6(المتلقين لرعاية الحاضنات االصطناعية

 األطفــال بــين المكتســبة كــان هنــاك انخفــاض فــي معــدالت األمــراض الخطيــرة و عــدوي المستشــفياتو 
٪ فقـــط مـــن 5 كـــذلك وجـــد انة. و فـــي المجموعـــة الضـــابط قرانهمأبـــ، مقارنـــة المتلقـــين لرعايـــة النمـــوذج  الرضـــع

 امــا مجموعــة الضــابطة. ال٪ فــي 18فــي مقابــل  ةض خطيــر امــر االمتلقــين لرعايــة النمــوذج  يعــانون مــن األطفــال 
 ألطفــالل ٪ 13 المتلقــين لرعايــة النمــوذج فــي مقابــلاألطفــال  بــين ٪5فكانــت معــدالت عــدوى الجهــاز التنفســي 

 .المتلقين لرعاية الحاضنات االصطناعية
بالرغم ان معظم األبحاث قامت بدراسة تأثير نمـوذج األم الكنغـر بعـد اسـتقرار حالـة الطفـل فـان هنـاك 
دراســتان علــي األقــل قامــت بدراســة تــأثير نمــوذج األم الكنجــر علــي األطفــال قبــل اســتقرار حــالتهم وقــد اثبتــت 

مقارنــة بالحضــانة اإلصــطناعية الدراســة األولــي ان وضــع األم المنغــر ادي الــي اســتقرار اســرع لحالــة الطفــل بال
 %16مما قلل نسبة الوفيات بمعدل 

 اما الدراسة الثانية فقد اثبتت ان
طفـــل ناقصـــي الـــوزن واللـــذين وضـــعوا فـــي وضـــع األم الكنغـــر اســـتقرت حـــالتهم فـــي 18كـــل ال •

 طفل في الحضانة اإلصطناعية13ساعات بالمقارنة بستة اطفال من 6
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 التعليمي, زامبيا, لوساكا لمستشفيا
 درجة مئوية 36مولود درجة حرارته أقل من  80

 الحرارة) (خطر قليل للمعاناة من انخفاض
 طفل عوملوا بنظام مالمسة الجلد للجلد 41
 وضعوا فى الحاضنات االصطناعية 39

 ساعات 3فى غضون  36.5الوصول لدرجة حرارة 
 تحقق ذلك :

 % فى نظام مالمسة الجلد للجلد90بنسبة 
 فى نظام الحاضنات االصطناعية 60بنسبة 

 

ص الحـرارة بالمقارنـة بغيـاب اي حالـة مـن نقـص طفـل فـي الحضـانات مـن نقـ 13مـن 8عاني  •
 الحرارة بين اطفال نموذج األم الكنغر

متوســط درجــة الحــرارة كــان اعلــي فــي اطفــال نمــوذج األم الكنغــر بالمقارنــة بأطفــال الحضــانة  •
 اإلصطناعية

بيـة المختلفـة اثبتت دراسة فوائد اضافية لنموذج األم الكنغر وهي تخفيض الشعور بـاأللم اثنـاء التـدخالت الط  
وكـذلك اثبتــت دراســة اخــري تخفــيض نســبة تعــرض األم إلحبـاط مابعــد الــوالدة فــي األمهــات التــي تطبــق نمــوذج 

 األم الكنغر
انخفاض معدالت الوفيات بين األطفال ناقصـي الـوزن والتـي  2010وجد في تحليل لثالثة ابحاث اجريت عام 

 % بالمقارنة برعاية الحضانات اإلصطناعية50مر بنسبة طبقت نموذج األم الكنغر في األسبوع األول من الع
وقد قامت الكثير من وحدات العناية المركزة لحديثي الوالدة في العديـد مـن الـدول المتقدمـة وبعـض الـدول قليلـة 

 الدخل بتطبيق نموذج األم الكنغر كرعاية مثلي لناقصى الوزن.

ونموذج األم الكنغر في  االصطناعية كل من الحاضنة :مقارنة بين الحفاظ علي الحرارة في)1( شكل رقم
 مستشفي في أفريقيا الجنوبية

Source: Dr. Nils Bergman 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) إعادة التدفئة بنظام النموذج2شكل رقم (
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 :الصحيةخدمات نموذج األم الكنغر في المنشآت تبنى مبررات 

ة تناســب يــنــه متــوفر  وبأســعار معقولــة وفعالكو بــرغم  بالقــدر الكــافي ,نمــوذج األم الكنغــر  ال يســتخدم 

الحاجـــة كبيـــرة أن ســـيما فـــي العـــالم النـــامي، حيـــث عنـــد الـــوالدة، والوناقصـــي الـــوزن طفـــال المبتســـرين جميـــع األ

. بشــكل جيــد عمـلتالرعايــة هــذا النـوع مــن مـوارد شــحيحة. لكـن األدلــة الحاليــة تثبـت أن المنشــأة القائمــة علـى الو 

فـي  النمـوذجيركز تحديدا على إدخـال وتوسـيع نطـاق خـدمات  ي للنموذجدليل التنفيذالهذا فان لهذه األسباب، 

 المرافق الصحية.

 يتــوفر لهــمفــي المرافــق الصــحية ال  ين يولــدونوناقصــي الــوزن الــذالمبتســرين األطفــال العديــد مــن ان 

أجهزة  حرارية غير فعالة،  باستعمالو أ، بالطرق الفلكلوريةلرعاية يتعرضون لأو  االصطناعية الحاضنةبالرعاية 

ـــة وخطـــرة و  ـــي وبدائي ات حاضـــنالعلـــى رعايـــة  األم الكنغـــر نمـــوذجتفضـــيل  لـــذا فـــان هـــذه المســـببات تـــؤدي ال

بعــد  فــي وقــت مبكــراألم الكنغــر  خــدمات نمــوذجالمرافــق. إذا كــان مــن الممكــن تــوفير هــذه فــي  االصــطناعية

 .ناقصي الوذن المولودة في هذه المرافقنسبة كبيرة من األطفال  من انقاذمكن نت، الوالدة

الطبيـة، سـيكون مـن السـهل  اعضـاء الهيئـةمن قبل المرافـق الصـحية و خدمات النموذج  وبمجرد قبول 

األطفـال الرضـع  العديد من إلىاألم الكنغر خدمات يمكن تقديم هج المتبع في المجتمع، حيث توسيع نطاق الن

يــتم تأهيــل المراكــز لتقــديم خدمــة األم الكنغــر قبــل بــدء تقــديم الخدمــة . وبالتــالي، فمــن المهــم أن ناقصــي الــوزن

جل التنفيـذ أمن  النموذجعلي  المجتمع مع مركز الخدمات القائمحيث يجب ربط خدمة األم النغر ب، بالمجتمع

 خـدمات النمـوذجصحة المجتمـع والعـاملين فـي مرافـق بـدون وحـدات مجال الناجح. وينبغي أيضا للعاملين في 

). (على الرغم من الفوائد المحتملـة، ال توجـد 3(انظر الشكل  هذا النوع من الخدمةأن يتم تدريبهم على منافع 

 ).النموذج علي مستوي المجتمعنطاق  أدلة كافية في الوقت الراهن لتوسيع

وجـد للنجـاح،  اساسـيهـو أمـر نمـوذج األم الكنغـر والـذي تمـارس  التـي  الدعم المجتمعي لألمهـات ان

م هـذا النـوع مـن دالتـى تقـفـق امر الهذا الضـعف، ينبغـي علـي  قويةلتانه يمثل حلقة ضعيفة في البرامج الحالية و 

مــع  هــا)، واستكشــاف طــرق مبتكــرة لربط6برامجهــا (انظــر الفصــل فــى الخــدمات إدراج عنصــر توعيــة المجتمــع 

 .المبادرات الصحية المجتمعية
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 الكنغر:األم رعاية  نموذج) آلية تنفيذ 3شكل(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Dr. Indira Narayanan 
مالمســة الجلــد للجلــد مــن  هــو اســتخدام فــي المجتمــع مزيــد مــن التركيــزإلــى  حتــاجي محــددشــيء واحــد 

حيث أن نصف الوالدات في العالم النـامي ال  الصحية فقاإلى المر  الرضع نقل أثناء )األم الكنغر(خالل تقليد 
ولـذا فـان حركـة الطفـل نـاقص الـوزن  في المنزل وعادة ما تكون سيارات اإلسعاف قليلة وغيـر مجهـزة تتم تزال 

ولـذلك فأفضـل طريقـة لنقـل المولـود للحفـاظ علـي درجـة حرارتـه تكون صعبة وٕاذا تعرض للبرد فقـد تسـوء حالتـه 
  )6و5و4 األشكال(انظر وتغطيتهم معا ببطانية او مالية  هي التصاقه بجلد أمه

 
 
 

) لف الطفل بأمان فى وضع 5شكل(
 رعاية األم الكنغر

) وضع الطفل بنظام رعاية األم 4شكل(
 الكنغر

) ارتداء األم مالبس واسعة 6شكل(
 فضفاضة فوق اللفافة

أطفال مبتسرون مولودون 
 بالمرافق الصحية

أطفال مبتسرون محولون 
 إلى المرافق الصحية

أطفال مبتسرون مولودون 
بالمرافق الصحية وخرجوا 

منها بعد تلقى خدمات 
 النموذج

األطفال ناقصي الوزن 
مولدون وباقون 

بالمنزل(يحتاج إلى أدلة 
 أكثر)

 بالمنزلذج وتطبيق النم فق الصحيرتطبيق النموذج بالم

 نموذج األم الكنغر
 )ة/متقطعةتشمل مالمسة الجلد للجلد لفترات طويلة(مستمر

 

 مالصقة الجلد للجلد لفترات قصيرة

لكل األطفال عقب الوالدة 
يعتمد على الحاجة  –مباشرة 

 والمشاكل

المرضى  األطفال المبتسرين/
أثناء انتقالهم إلى المرافق 

 الصحية
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 الباب الثاني
التطبيق والتوسع في نموذج األم الكنغر للرعاية 

 الصحية
 

 :التجهيز 2.1

 . واليحتـاجدقيـقتجهيـز   الـيتطبيق نموذج األم الكنغر والتوسـع فـي اسـتخدامه  يتم بهابلد  يحتاج اي
ولكــن أفضــل طريقــة  فــي بعــض الوحــدات الصــحية والمستشــفيات إال مــوارد قليلــة.األم الكنغــر تطبيــق نمــوذج 

لخفض وفيـات األطفـال حـديثي الـوالدة هـو تطبيـق النمـوذج بشـكل موسـع فـي كـل أرجـاء البلـد لضـمان حصـول 
 .كافيةعلي الرعاية الوناقصي الوزن جميع األطفال المبتسرين 

ســهال علــي أمــرًا نمــوذج األم الكنغــر بســيط وقليــل التكلفــة ولكــن إدماجــه فــي الخدمــة الصــحية لــيس ان 
سياســة الصــحية مفــاهيم ال فــييــر يواألهــم مــن ذلــك تغ كافيــة, ,مــوارد معمــق تخطــيطى فهــو يحتــاج إلــ، اإلطــالق

 األطفال ناقصي الوزن.لدولة ونظام رعاية ل

 :, منها على سبيل المثالالعقباتقد يواجه تطبيق النموذج بعض 
 النموذج فوائدعلي علم ب وااألطباء,المديرين,صانعي القرار والعامة ليس المعرفة:فيما يخص  •
 وناقصي الوزن كوالت للتعامل مع المبتسرينو عدم وجود سياسات أو برت السياسات:فيما يخص  •

 يلي:لتنفيذ ما  كافيةعدم وجود موارد  الموارد:فيما يخص 
o الالزمة للتدريب علي تطبيق النموذج تجهيز او نقل المادة العلمية: 

o الصحية مثل توفير األماكن الالزمة واألدوات واألثاث  اتتطبيق النموذج في الوحد 
o  تدريب مقدمي الخدمة الصحيةدعم 
o مراقبة تطبيق النموذج 
o يم والطفل بعد الخروج من المستشفلألوالدعم المجتمعية  زيارات المتابعة 
 

 (مرحلة التصميم) الكنغر علي المستوي القومياألم خطوات تطبيق نموذج  2.2

 البد من التغلب علي معوقات المعلومات والسياسات والموارد في مرحلة التصميم
مناقشات يقودها فريق يمثل الجهات المختلفة و  قومي خالل فريقهذه العقبات يمكن التغلب عليها من 

وزارة الصـحة والمجتمـع  صـانعي القـرار, ,النموذج وهم مقدمي الخدمة الصـحيةيضم المنتفعين ب متعدد الجهاتو
   .والتخطيط والمالية في عملية نقاش مفتوحة المدني
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 :خطوات مرحلة التصميم
 لمشكلة األطفال المبتسرينتحليل الوضع الراهن  -1
  هاأبعاد لمناقشةاألطراف المعنية بالمشكلة عات دورية بين اجتما -2
 زيارة األماكن المطبقة للنموذج سواء داخل البالد أو خارجها -3
منـاهج كليـات الطـب والتمـريض ثـم  السيسـة الوطنيـة و وضع خطة إستراتجية لتطبيق النموذج ودمجه في -4

 )الثامنالباب بإدخاله في منظومة الخدمة الصحية(التفاصيل 
 

 :لمشكلة األطفال المبتسرين الوضع الراهن الخطوة األولي: تحليل

ل عن تصميم النموذج أي توصيات يجب فهـم  ئو قبل أن يعطي الفريق الممثل للجهات المختلفة والمس
فـي بالدهـم وذلـك يتطلـب جمـع معلومـات عـن حجـم المشــكلة  وناقصـي الـوزن أبعـاد مشـكلة األطفـال المبتسـرين

ألطفــال قامــت بــاجراء تحليــل للوضــع الــراهن للــبالد وطريقــة التعامــل معهــا والعقبــات والحلــول المتاحــة. بعــض ا
 األهداف اإلنمائية لأللفية الهدف الرابع من الخطة القومية لتحقيقلجزء من عملية اعداد حديثي الوالدة 

 يجب أن يتضمن التحليل القومي للمشكلة المعلومات اآلتية:
 معدالت وفيات األطفال حديثي الوالدة •
 وناقصي الوزن المبتسرينمعدالت وفيات األطفال  •
كيفيـة حصـول األمهـات التـي تلـد نسب الوالدات في المستشفيات ونسب الـوالدات فـي المنـزل و عدد او  •

 المبتسريين وناقصي الوزنرعاية في المنزل علي 
علــي الرعايـة الصــحية المناســبة فــي جميــع المرافــق الصــحية وناقصــي الــوزن نسـب حصــول المبتســرين  •

  األول والثاني والثالث :مستوياتالمستوى من  في كل
 للمبتسريين وناقصي الوزنجودة الرعاية الصحية  •

 وناقصي الوزن تكلفة توفير الرعاية  للرضع المبتسرين •

 .تحليل الفجوات في توفير الرعاية الفعالة •
 

جمــع المعلومــات الــواردة أعــاله مراجعــة اإلحصــاءات القوميــة / اإلقليميــة والدراســات الخاصــة ويتطلــب 
ذات الصـــلة، والسياســـات القوميــــة وسياســـات المستشــــفيات والبروتوكـــوالت ودليـــل اإلرشــــادات الخـــاص برعايــــة 

 حديثي الوالدة، ومواد التثقيف الصحي والتدريب.

المشكلة متاحة من البيانات الموجودة، والمسـوحات الوطنيـة أو نظـم المعلومات عن نطاق قد تكون  و
هنــاك علــى األرجــح  ثغــرات وخاصــة فــي ســبب الوفــاة والــوزن عنــد الــوالدة، ســيكون لكــن المعلومــات اإلداريــة، و 
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كـــون هنـــاك حاجـــة إلجـــراء الدراســـات االستقصـــائية المصـــممة يثغـــرات، قـــد  وفـــي حالـــة وجـــود .وجـــودة الرعايـــة
  .خصيصا أو التقييمات

 :م والمسوحات الخاصة بكل منشأة صحيةيالتقي

جمع البيانـات مـن المنشـآت الصـحية المتعـددة التـي  للحصول على تحليل دقيق، ينبغي علي المقيمين
 وناقصـي المبتسـرين دخـول ويتم اختيـار المنشـأة طبقـا لعـدد الـوالدات وعـدد وناقصي الوزنتتعامل مع المبتسرين

أفضـــل مســتويات الرعايـــة،  يتوقـــع تقــديم، حيــث المستشــفيات التعليميـــةعلـــي المنشــأة. وتشـــمل المنشــآت  الــي
لديها عادة مساحات أكبـر، ولكـن تفتقـد أحيانـا حاضـنات مجهـزة أو مقـدمي الخـدمات التي  ومستشفيات محلية

 ذوي المهارات الالزمة للتعامل مع المبتسرين 

ولضمان وجود عدد كاف من الحاالت للتقييم، فمن المستحسـن أن يـتم جمـع البيانـات علـى مـدى فتـرة 
ي كــل منشــأة. وينبغــي علــي المقيمــين تحليــل مــن ثالثــة إلــى ســتة أشــهر، وذلــك باســتخدام اســتبيانات قياســية فــ

البروتوكوالت وفحص السجالت والرسوم البيانية، وٕاذا كان  ممكنا يفضل مقابلة العاملين والعمالء لمراقبـة نـوع 
الرعاية المقدمة(مجموعات النقاش او المقابالت المتعمقة قد تساعد علي فهـم ابعـاد المشـكلة).البيانات التـي تـم 

 الحاصـلين علـى الرعايـة، وجـودة الرعايـة وناقصي الوزنصورة أوضح عن عدد المبتسرين  جمعها سوف توفر
فعــل أفضــل مــا فــي  والتحــديات التــي تواجههــا فــي تــوفير هــذه الرعايــة. المقيمــين فــي حاجــة إلــى لهـؤالء األطفــال

نع القـرار وسعهما للحصول على نظرة شاملة عن الرعاية التي تم تقـديمها مـن اجـل المسـاهمة فـي عمليـات صـ
 والتخطيط والتنفيذ.

 يجب جمع البيانات اآلتية من كل منشأة:
 .عدد الوالدات كل شهر •

 .للمنشأة واوأدخل قبل األوان الذين يولدون المبتسرين وناقصي النمو األطفال ددع •

، والمضـاعفات، البقـاء علـى قيـد الحيـاةمعـدالت من حيـث:  وناقصي الوزن األطفال المبتسرين مصير •

 .الوفاةأسباب 

 .البقاء بالمستشفي مدة •

 :الرعاية المقدمة عانو أ •

– التقليديــة والحصــول علــى الرعايــةاالســتخدام معــدل  :)ةاالصــطناعي الحاضــنةالتقليديــة ( الرعايــة -

 نسبة األطفال البتسرين وناقصي الوزن والذين تم عالجهم في الحضانات اإلصطناعية
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، الحاصلين علي هـذا النـوع مـن الرعايـة مـن قبـل الرضع نسبة، تحديد قدم إذا: نموذج األم الكنغر -

 كــان هنــاك، وٕاذا وتوقيــت بــدء الرعايــة باســتخدام نمــوذج األم الكنغــر، متقطعــا أو مســتمراً  إذا كــان

 .ومتابعة خروج مبكر

 :واللوازم المعدات •

 األطفــال عــددمتوسـط  التــي تعمـل بكفــاءة عاليــة،  عــددها، عـدد: الحاضــنات العاملـة بكفــاءة تـوافر -

 .الكهرباء، وتوافر الصيانة -عدد الحضانات التي تحتاج اصالح،الحاضنة في

 غرفة.الفي  المدافئ أو العارية المصابيح الكهربائية مثل حرارة،لل مصادر بديلة وجود -

انخفــاض  عــالجبمــا فــي ذلــك وناقصــي الــوزن المبتســرين  لعــالج األطفــال بروتوكــوالت ومعــايير وجــود •

 .عدوىالو  تغذيةالوبروتوكوالت  ،حرارة الجسم

  هممهاراتو أعداد مقدمي الخدمة  كفاية  •

 منشأة وألهل المريضلل بالنسبة العالج تكلفة •

 األمهات غرف حالة •

  طفالهنأ برعاية فيما يتعلق األمهات وآراء مواقف •

 المبتسرين عالج األطفالفي  التحديات •

 البيانات متوفرة  بهاالمنشات لن تكون بعض * 

 :لألطفال المبتسرين المقدمةنوعية الرعاية  تقييم
وتحديـد نقـاط الضـعف والثغـرات التـي تحتـاج إلـى  ناقصـي الـوزن تقييم جودة الرعاية المقدمة لألطفـال 

  .علي قيد الحياة المبتسرينألطفال ا تحسين من أجل تحقيق نتائج أفضل وبقاء
 

 :األخذ في االعتبار األمور التالية ينبغي ,وجودتها الرعاية نوعية لتقييم 
 .السابق ذكره الراهن لوضعاتحليل  كجزء من أن يتم التقييم •

 .المالحظاتٕاجراء السجالت و  مراجعة تضمنأن ي •

األدلـة ب ومقارنتها، )ةإذا كانت موجود( والبروتوكوالت دليل اإلرشادات الحالي مقارنة األداء الفعلي مع •

 .ألفضل الممارسات الدولية

 .)لم تكن موجودة إذا هذه القوائميمكن وضع ( .جميع المرافق قياسية لتقييم قوائم استخدام  •

 .الرعاية الثغرات في تحديد  •
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 :تشمل تقييم جودة الرعايةنوعية لأسئلة 
 والمبتسرين؟ هل هناك حاضنات؟ هل يتم مشاركتها؟ ناقصي الوزنكيف يتم تدفئة األطفال  •

 الحيوية (الحرارة، النبض، معدل التنفس)؟ما هو معدل مراقبة العالمات  •

 ما هو الدعم الذي يعطى لألمهات حول الرضاعة الطبيعية،  وتقنيات التغذية؟ •

هل  من في المنشأة مع الطفل؟؟ هل يق المبتسر وناقص الوزنم في مجال رعاية طفلهاما هو دور األ •

 الغذائية متاحة لألمهات؟؟ هل المواد  المعتصر يرضعن أطفالهن أو يعطوهم حليب الثدي

 إلى طاقم التمريض المؤهلين؟ وناقصي الوزن المبتسريناألطفال ما هي نسبة  •

؟ إذا لــم لألطفــال حــديثي الــوالدة ن فــي المنشــأة مــدربون علــي التعامــل مـع الحــاالت الحرجــةو هـل العــامل •

  ؟نلألطفال المبتسرين وناقصي الوز يكن كذلك، أين وكيف يتم إحالة الحاالت الحرجة 

 : طراف المعنيةاجتماع لأل عقد) 2(الخطوة 

على المستوى  طراف المعنية بالقضية ، يمكن تنظيم اجتماع لألالراهن لوضعابعد االنتهاء من تحليل 
رعاية وضع برامج العاملين في وزارة الصحة والمهتمين بمجال إلشراك  يوفر هذا االجتماع فرصة. القومي

  والطفولة.األمومة 

 
 االجتماع ما يلي:أهداف 

 .وضع الراهن للمشكلةنشر نتائج تحليل ال •

 ه.التوسع في تقديم خدمات وأإدخال نموذج الكنغر  •

 .لتطبيق النموذج بناء الشراكات وٕايجاد الدعم والموارد الالزمة •
 

 :الجتماعاون لحضور لمحتملشحون ار مال

 وزارات الصحة والتخطيط/ مالية •

 برامج صحة األم والطفل  خبراء •

 العاملون في المهن الطبية •

 صناع القرار •

 أكاديميون •

 الهيئات المهنية •
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 القطاع الخاصأطباء  •

 الجهات المانحة •

 جماعات المعونة الثنائية •

 المنظمات الدينية •

 منظمات المجتمع المدني •

 آخرون، حسب االقتضاء •

وناقصــي الــوزن المبتســرين األطفــال الــوعي الكــافي حــول مشــكلة  طــراف المعنيــةيكــون لــدي األســوف 
 إلدخـــال مزايـــا الاألدلـــة و تـــذاع ينبغـــي أيضـــا فـــي االجتمـــاع أن كمـــا . بالدولـــة ومســـاهمتهم فـــي وفيـــات األطفـــال

قــومي. وقــد وجــدت بعــض البلــدان أنــه مــن المفيــد تبــادل الخبــرات مــع الــدول المســتوى العلــى  النمــوذج خــدمات 
 عليالنموذج خدمات  دخالاقشة كيفية تأثير إلحاضرين منلاالجتماع، يمكن هذا  خاللمن كذلك و و المجاورة، 

خاصــة تــأثير النمــوذج علــي رعايــة  حــديثي الــوالدة واألمهــات والعــائالت علــى وجــه التحديــدمعالجــة مشــكالت 
 .المبتسرين وناقصي الوزن في الوحدات الصحية

 
 مخرجات االجتماع علي سبيل المثال ما يلي: 

على  نوز الناقصي  المبتسرين و األطفاللرعاية خدمات النموذج تحقيق توافق في اآلراء على اعتماد  •

  المستوى القومي 

 .تبنى النموذجلدعم الالزمة  يةاإلرشادة دلاأل والفنية أ البروتوكوالتالسياسات الرئيسية و  تحديد •

 والشركاء أصحاب المصلحة من الدعم المالي والمادي تحديد فرص •

 .نموذجتبنى أو تمصير مواد ال هيللتسالتقنية المحلية  الموارد تحديد •

علـى مـدار  ضروري وحيـويأمر لالجتماع من خالل قيادتها وتنظيمها ورعايتها وزارة الصحة مشاركة 
سـمعة ال ذويمن مقدم خدمة صحية  أو بارز طبيب أطفال، مثل بطل محلي تحديد على ذلك، عالوة العملية.
 المحلي بطلهذا ال يمكن أيضا .لخدمات النموذج مصداقية، سوف يجلب المبتسريناألطفال  في رعاية الطيبة

 .طراف المعنيةاجتماع األ ليهكلف بتسيأن 
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. تشـمل هـذه المـوارد المسـاعدات دعـم نمـوذج األم الكنغـر لبـدء و هناك حاجة إلي موارد جديـدة:ملحوظة
وبنــاء قــدرات  مقــدمي الخدمــة الماليــة والتقنيــة الالزمــة لتــوفير األمــاكن ، والمعــدات واللــوازم الضــرورية، 

لـديها  المنظمـات األخـرى التـي-الوكـاالت –الشركاء  بينهناك حاجة إلى حوار , وتكاليف التنفيذ األخرى.
قبل عقد اللقاء بين األطراف صاحبة المصلحة حتي يكون امامهم روية اكثـر  استعداد لتقديم هذه الموارد

 وضوحا لما يمكنهم تقديمة لهذا النموذج

 
 (محلية أو دولية) التي تطبق النموذجمواقع ال: زيارة 3الخطوة 

وصناع القرار ليشهدوا عن كثب  لألطراف صاحبة المصلحةيسمح   المواقع التي تطبق النموذجزيارة 
والمســـتفيدين. النمـــوذج  اتتتـــيح أيضـــا الفرصـــة لالســـتماع مباشـــرة مـــن مقـــدمي خـــدم و.النمـــوذجتـــأثير خـــدمات 

األفضــلية للمواقــع فــي داخــل البلــد. ومــع ذلــك، فــي معظــم الحــاالت، هــذه المواقــع لــيس لهــا وينبغــي أن تعطــى 
 وجود، وبالتالي زيارة المواقع خارج البالد ضروري.

 
 التي تطبق النموذج:قع امو المعايير اختيار زيارة 

 اللغة، والمنطقة، والدخل (البلدان النامية مقابل البلدان المتقدمة) :سياق مماثل •

 النموذج علي نطاق واسع والذي يدل على النتائج في تحسين البقاء على قيد الحياة للمبتسرين تطبيق •

 وناقصي الوزن

ـــارة قبـــل أو بعـــد اجتمـــاع أصـــحاب المنتفعـــين ـــتم الزي ـــارة قبـــل االجتمـــاع تحقـــق . يمكـــن أن ت ولكـــن الزي
 .لصانعي القرار فهم أفضل للنموذج وفرصة لتبادل خبراتهم خالل االجتماع

 

 :، ينبغي أن يؤخذ في االعتبار ما يليالتي تطبق النموذجمواقع ال التخطيط لزيارة عند
 ينبغــي علــي المشــاركون التخطــيط لقضــاء مــا يقــرب مــن خمســة أيــام فــي مكــان الزيــارة وذلــك لإللمــام •

وتوفير الوقت لعقد اجتماعات مع الشركاء في وزارة الصحة  التي تطبق النموذجوحدة الباألنشطة في 

 .وغيرها

. يمكن للزيارات داخل البلد استيعاب مجموعة أكبر أو عدة زيارات لمختلف الفئـات فـي أوقـات مختلفـة •

المشاركين قد تساعد على تحريك القضية إلى األمام، سـواء علـى من  "الكتلة الحيوية"هذا  مفيد ألن 

 مرحلة التنفيذ.والتخطيط ل تالصعيد الوطني أو في منشآت بعينها من أجل اتخاذ القرارا
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القيام برحلة خارجية، فمن األفضل أن يكون لدينا مجموعة صغيرة ويمكن التحكم فيها (الحد األقصى   •

: اآلتــيالمشــاركون  وقد يشــملالنظــر إلــى التكلفــة والحاجــة إلــى ترتيبــات الســفر.مع خمســة أشــخاص)،

أو اثنــين مــن مقــدمي زارة الصــحة (الشــخص المســئول عــن بــرامج صــحة األم والطفــل)، واحــد ممثــل و 

ـــادرة فـــي إدخـــال خـــدمات  ـــذين قـــد يأخـــذن زمـــام المب الخدمـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا إدارة المبتســـرين و ال

 النموذج، وممثل عن الهيئات المهنية الطبية/ التمريض.

بعــد وقــت  اســتخالص المعلومــات يــتم إجــراء هــو ضــمان أن زيــارة الميدانيــةال مــن حاســم وثمــة عنصــر •

، ولكـن KMC قيمـة خـدمات معلومـات هامـة عـن علي نقل ليس فقط هذا يساعدو  .الزيارة قصير من

لهــذا  .بعــد الزيــارة الناجحــة مباشــرة التــي تكــون لــدي  المشــاركين والعاطفــة يحــافظ علــي اإلثــارةأيضــا 

 .المنتفعين في اجتماع استخالص المعلومات ترتيب قد يكون من المفيد، السبب

 :التالية: وضع خطة عمل أو الخطوات 4الخطوة 
وضع خطة عمل أو مجموعة مـن الخطـوات التاليـة سـتكون النتيجـة المنطقيـة بعـد العمليـة التحضـيرية 

ل عــن تنفيــذ كــل مهمــة، ئو القوميــة. وفــي خطــة العمــل يجــب تحديــد المهــام الالزمــة للمراحــل المقبلــة ،ومــن المســ
 .8وتوقيت كل مهمة. وتناقش هذه الخطوة بالتفصيل في الفصل 

 
 :واألدوات الالزمة لتطبيق نموذج الكنغر األمالسياسات 

يجـب اتبـاع  وناقصـي الـوزن كجزء من البرنامج القـومي لرعايـة المبتسـرين األم الكنغر  لتطبيق نموذج
  الخطوات اآلتية:

 السياسات واإلرشادات  •
 مواد التدريب  •
 ) الموادBCC)، وتغيير السلوك واالتصال (IECالمعلومات والتثقيف واالتصال ( •
) خطط/ أدوات بما في ذلك اجتماعات أصحاب المصـلحة المرجعيـة M  &Eوالتقييم ( KMC رصد •

اإلشرافية الوطنية "أيضـا يحتـاج إلـى عقـد فـي جميـع أنحـاء الـبالد (علـى األقـل علـى مسـتوى المنطقـة) 
ويجـري عـرض وتعزيـز المشـاركة المحليـة فـي وضـع خطـط  KMCلضمان وجود فهـم مشـترك لسـبب 

 ).2ر الفصل للتنفيذ. (انظ
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 الثالث الباب
 الكنغر األم نموذج وأدوات إنتاج وتمصير سياسات

 
 العناصــر مــن عنصــرا وصــفه الكنغــر األم نمــوذج خــدمات نطــاق توســيع أو دخــالإل القــرار  اتخــاذ بمجــرد

 :ريضرو  التالية للمواد واإلنتاج التخطيط  فإن المبتسرين مع األطفال  للتعامل القومية القياسية 
 النموذج بتطبيق وأدلة تقديم الخدمة الخاصة السياسات القومية  •
 التدريب ومعينات الوظيفة مواد •
 المواد الخاصة بالمعلومات والتعليم واالتصال وتغيير السلوك فيما يتعلق بالنموذج •
 والمتابعة بما فيها قوائم المراقبة. أدوات التقييم •

 
جميــع أنحــاء الــبالد (علــى األقــل  هــاداعقاناجتماعــات أصــحاب المصــلحة والمنتفعــين "فــي حاجــة إلــى 

ة فـي وضـع  ) لضمان وجود فهم مشترك لسبب إدخال النمـوذج وتعزيـز المشـاركة المحلـيراكزعلى مستوى الم
 ).2 الثانيخطط للتنفيذ. (انظر 

 
 موذج:الن بتطبيق الخاصة السياسات القومية واإلرشادات 3-1

 الوثــائق هـذه وتهــدف النمـوذج تطبيــق عمليـة تنظــيم وكيفيـة أهميــة يوضـح واإلرشــادات السياسـات دليـل
 وٕادمــاج فعــال تطبيــق تضــمن عامــة سياســة وجــود حالــة فــي وخاصــة النمــوذج تطبيــق عنــد التكامــل تحقيــق إلــي

 لهــذه أيضــا يمكــن . والتــدريب الصــحي التثقيــف ذلــك فــي متضــمنا للمبتســرين األساســية الرعايــة ضــمن النمــوذج
 . KMC توسيعل المانحة والجهات الحكومة من الالزمة والموارد الدعم حشد في تساعد أن الهامة الوثائق

 

 بعــد أخــري دول فــي اســتخدامها يمكــن وبرتوكــوالت وٕارشــادات سياســات بالفعــل دول عــدة وضــعت وقــد
 .)9 الباب( دولة بكل الخاصة االحتياجات علي تكييفها

 

إذا كانــت السياســـات موجـــودة بالفعـــل، ينبغـــي مراجعتهـــا علــى فتـــرات قصـــيرة (أي كـــل خمـــس ســـنوات) 
القومية ال وجود لها، ينبغي الشروع في عملية لوضع هذه  KMCأما إذا كانت سياسة  للتأكد من أنها حديثة.

 الوثائق مع مدخالت من أصحاب المصلحة ذوي الصلة(المنتفعين).
 

 يجب القيام باآلتي: –دالئل تقديم الخدمةو  القومية اتالسياس مراجعة إنتاج أو لتسهيل

إنتـاج نمـوذج األم الكنغـر أو دالئـل  /عقد مناقشات مـع قـادة وزارة الصـحة  بشـأن الحاجـة إلـى مراجعـة •
 .وتقديم الدعم إلى وزارة الصحة لقيادة هذه العملية تقديم الخدمة 
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 مــن تأكــد. سياســة النمــوذج  وٕاقــرار إنتــاج  علــى ســيؤثر  معــا الرئيســيين المصــلحة اجتمــاع أصــحاب •
 الـوالدة حـديثي األطباء المتخصصين فـي مجـال األطفـال توجيه الدعوة لكل من المتميزين والقادة من 

 المهنيـين مـن غيـرهمو  األكاديميـة والمؤسسـات واإلداريـين والممرضـات األطفال بصـفة عامـة  أطباءو  ،
  مــنهم والمســاهمة الــدعم اطلــب الــوالدة حــديثي األطفــالو  لألمهــات الرعايــة تــوفيرو  تحديــد فــي المعنيــين

 .والمحلي واإلقليمي الوطني الصعيدين على السياسات التزام تجاه خلق بهدف
 

خاصــة ممــن طبقــوا النمــوذج فــى  –اطلــب الــدعم والمســاهمة مــن أصــحاب المصــلحة ومقــدمى الخدمــة 
مـــواقعهم أو ممـــن قـــاموا بزيـــارات لمواقـــع طبقـــت النمـــوذج خـــارج الـــوطن. كـــن علـــى يقـــين مـــن أن أدلـــة التـــدريب 

 والمعايير بالمرفق تحتوي على وتؤكد أهمية زيارات المتابعة لألطفال المطبق عليهم النموذج بالمجتمع.
 

تتضــمن معــايير كمــا يجــب أن واضــحة وقابلــة للتنفيــذ،  يجــب أن تكــون  المعـايير واإلرشــادات  القوميــة
 مناسبة للرصد والتقييم.

 

 حتوي علي ما يلي:يينبغي أن الخاص بالنموذج للتأكد من فاعلية دليل اإلرشادات 
 الوزن وناقصيالمبتسرين األطفال  مقدمة عن •
 التعريف بنموذج األم الكنغر وهدفه وفوائده وكيفية تطبيقه •

 ، وتصميمها خصيصا لمختلف مستويات الرعاية النموذجوكيف يتم بدء تشغيل خدمات ومن متى  •

 وصف  كامل لنموذج األم الكنغر ونظام التغذية من خالل النموذج   •

رعاية الطفل في ظل النموذج، بما في ذلك الرصـد الحيـوي للطفـل، ومنـع العـدوى، التحصـين والرعايـة  •
 الصحية األخرى، حسب االقتضاء

 اسب جسدي ونفسي لألم من العاملين في مجال الصحة واألسرة والمجتمع دعم من •

 ، المتابعة وٕاعادة القبول حسب الضرورة يمعايير خروج الطفل من المستشف •

 النموذج   ين باستخدامالمبتسر لألطفال رعاية عن استمرارية تقديم ال وقفالت معايير •

 ةعاليالجودة ال ذاتات النموذج تقديم خدم استمرارية •
  .المتابعة والتقييم  لتوثيق النتائج  •

عــدم وجــود سياســة قوميــة أو مبــادئ توجيهيــة ودليــل إرشــادات ســوف تكــون عائقــا. إذا كــان هــذا هــو 
ذات المـــوظفين المتحمســـين. التجـــارب اإليجابيـــة فـــي هـــذه  المنشـــآتالحـــال،  يمكـــن تنفيـــذ النمـــوذج فـــي بعـــض 

 الوحدات الصغيرة في كثير من األحيان تعزز وضع سياسات قومية ومبادئ توجيهية. 
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 :شأةناإلرشادات علي مستوي الم ئلالسياسات ودال 
أن يكــون لــديها سياســة  األم الكنغــر نمــوذج جــب علــى كــل منشــأة صــحية ترغــب فــي  تنفيــذ خــدماتي

عتمـد علـى الوثـائق الوطنيـة (إن وجـد) وتكييفهـا مـع مسـتوى  الرعايـة يمكتوبة ومبادئ توجيهية(دليل إرشـادات) 
 ذلــك فــي بمــا ،  المبتســرين برعايــة صــلة ذات أخــرى مكونــات الصــحية. وينبغــي أن تتضــمن  البروتوكــوالت 

 المركـزة العنايـة ،(IMNCI) والطفولـة الـوالدة حـديثي األطفال ألمراض المتكاملة واإلدارة ،العدوى من الوقاية
 . األطفال بعد خروجهم من المرافق الصحية  ومتابعة الوالدة حديثيل
 

يجــب أن يــتم إنتاجهــا فــي علــى مســتوى المجتمــع المحلــي  األم الكنغــر البروتوكــوالت الخاصــة بنمــوذج
هـــذه  يمكــن مراجعــة القريبـــة التــي ســبقتها فــي التطبيـــق.المواقــع التــي ســتطبق النمـــوذج وبالتنســيق مــع المواقــع 

ــــي.المجتمــــع الاحتياجــــات لتمشــــى مــــع لعليهــــا وموائمتهــــا تحســــينات ال إدخــــال والبروتوكــــوالت وتنقيحهــــا   محل
  

 :مالحظة
األم  نموذجيف إدارتها الحالية للرعاية لتشمل خدمات يخطة من أجل تك إليتحتاج  منشآتستكون هناك 

 الكنغر. 
) والـدليل الميسـر 2002عملية وصـفها بيـرغ (بالتفصيل  موجودة لتوجيه هذا التكيف: خطوة بخطوةالالموارد 

 ).ACCESS 2009على األم الكنغر العناية (
 

 :الكنغر األم بنموذج الخاصة التدريبية المواد 3.2

ومقــــدمي  الكنغــــراألم  نمــــوذجعلــــى واد التــــدريب الالزمــــة لتيســــير تــــدريب شــــامل وموحــــد للمــــدربين مــــ
، بمــا فــي ذلــك حزمــة األم األم الكنغــر علــى نمــوذج الخــدمات. وقــد وضــعت عــدة دول بالفعــل كتيبــات التــدريب

). هـذه األدلـة تقـدم أمثلـة 9الكنغر للتدريب على العناية التي تضم دليل ميسر ودليل  المشترك (انظر الفصـل 
التـــدريب الخاصـــة بهـــا. كمـــا يمكـــن تكييفهـــا أو  جيـــدة مـــن المحتـــوى الـــذي ينبغـــي أن تدرجـــه البلـــدان فـــي مـــواد

، على النحو الموصى به من قبل الفرق القوميـة بحيـث تناسـب احتياجـات البلـد ووضـعها. (للحصـول اعتمادها
 .على مزيد من المعلومات حول مواد التدريب، انظر الفصل الرابع)

 

 :الكنغر األم نموذج بتطبيق الخاصة السلوك وتغيير االتصالو  والتعليم اإلعالم 3-3

 نمـوذجهـو االعتقـاد الخـاطئ بـأن  األم الكنغر نموذجواحدة من أكبر العقبات التي تحول دون اعتماد 
هو رعاية من الدرجة الثانية  و أكثر استهالكا للوقـت مـن الرعايـة العاديـة لألطفـال الرضـع. يجـب  األم الكنغر

). BCCاالتصال (من خالل تبديد هذه المفاهيم الخاطئة من خالل الدعوة والتثقيف والتدريب وتغيير السلوك 
تعــد شــيئًا  األم الكنغــر وذجنمــ اتصــال قوميــة لــدعم تنفيــذ فــإن إنشــاء إســتراتيجية –إذا ســمحت ظــروف التمويــل 
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سـتهدف مقــدمي الخـدمات واألمهــات الحوامــل / األسـر، وتــوعيتهم بفوائــد ات يســتراتيجيهــذا النـوع مــن اال يـًا.مثال
"الجديـدة"  األم الكنغر نموذجخدمات باالتصاالت أيضا تحقيق الوعي  إلستراتيجيةويمكن   األم الكنغر نموذج

 وأهمية  الحصول على الرعاية في وقت مبكر.المقدمة في المستشفيات والعيادات 
 

والتعلـيم  اتصـال منسـقة، أن تتـوفر معلومـات محـددة ومـواد التثقيـف إسـتراتيجيةوينبغي في ظـل غيـاب 
األم  نمـوذج) تستهدف األمهات واألسر والجمهور العام. تهدف هذه المواد إلـى تشـجيع قبـول IECواالتصال (

(دون اســتبعاد الظــروف الطبيــة)، وتعزيــز الفائـــدة  المبتســرين رعايــة األطفـــالباعتبارهــا أفضــل طريقــة ل الكنغــر
 المضـــــــــافة بمـــــــــا فــــــــــي ذلـــــــــك األب واألم وغيــــــــــرهم مـــــــــن أفـــــــــراد األســــــــــرة فـــــــــي تــــــــــوفير الرعايـــــــــة األساســــــــــية.

 

 ما يلي:تتضمن  المواد التثقيفية قد
األم  وذجنموحدة / ضعت في المرافق الصحية، التى و  األم الكنغر الخاصة بنموذجالملصقات  •

 ./ جناح / غرفة أو مكان عام آخر، حسب االقتضاءالكنغر
/ العاملين المجتمع  /األسر/األمهات عليها من قبل  إلطالع لت طويا/ ماألم الكنغر نموذجكتيبات  •

 .الصحيين بالمجتمع
 .لعامة الناس األم الكنغر نموذجمحتوى الخاصة بتلفزيون  الراديو / من خالل ال إعالنات •
 .وأغاني  / دراماة تمثيلياسكتشات  •

 

 بابالملصقات والكتيبات وغيرها من المواد الموجودة بالفعل يمكن تكييفها لالستخدام المحلي (انظر ال
9.( 
 

 )7 الباب انظر( لخدمات النموذج و التقييم المتابعة أدوات 3-4
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 الرابع الباب
 تدريب مقدمي خدمات نموذج األم الكنغر 

 
التوســــع فــــي نمــــوذج األم الكنغــــر لرعايــــة األم لوليــــدها يتطلــــب تــــدريب العــــاملين فــــي تقــــديم إدخــــال أو 

 . الخدمات على جميع المستويات وهذا يتطلب تدريب تعلم معارف ومهارات جديدة
 

التدريب على العاملين في المجال الصحي بـل يـتم تـدريب كـل كـادر مـن العـاملين  ال يقتصر يجب أن
وقــد حقــق تــدريب الكــوادر  .مقــدمى الرعايــة لألمهــات واألطفــال حــديثي الــوالدة فــي مجــال الصــحة وخصوصــا

و المتابعــة واإلشـراف مــن  هوقــد ثبـت أن المقابلـة الشخصــية وجهـا لوجـ .المختلفـة معـا نجاحــا فـي بـرامج أخــرى
 .يتعلمونه في بيئة عملهم الطرق الناجحة حيث أن مقدمي الرعاية الصحية لديهم الفرصة لممارسة ما

 :حوظةمل
ناجحـة مـع المجتمـع ، كمـا يفعـل  بـرامج تـدريب وتوعيـة المجتمـع مـن البدايـة يسـاعد علـى إقامـة روابـط ربـط

مـن ثـم فـإن هنـاك حاجـة إلـى شـيء مـن التـدريب أو   .إشراك المجتمع المحلـي فـي عمليـة التخطـيط والتنفيـذ
 .التوعية للمجتمعات المحلية واألسر

 
 :المالمح األساسية للتدريب السريرى الفعال 1 -4 

في عملية  ألنهم يقومون بدور نشط التدريب السريرى الفعال يتم تطبيقه وفقا لطريقة تعلم الكبار؛
 :هذا النوع من التدريب .التعلم حيث أنهم يربطوا هذا بعملهم، ويمكنهم استخدام ما تعلموه

 .يستخدم نمذجة السلوك •
 .الكفاءةيقوم على أساس  •
 .يستخدم تقنيات التدريب اإلنسانية •

 
وفعاليــة أكبــر مــن خــالل  نظريــة الــتعلم تقــول أن أي شــخص يمكــن أن يــتعلم مهــارة أو نشــاط بســرعة

مراقبة شخص آخر يقوم بهذا األداء ولكـى تكـون هـذه النظريـة ناجحـة، يجـب علـى كـل مـدرب توضـيح المهـارة 
نـدما يكـون لـدى المتعلمـين صـورة ذهنيـة يمكـن أن يمارسـوا تنفيـذ هـذا وع .للمتعلمين حتى يتمكنوا من القيام بها

فـي أداء .يستمر المتعلمون في الممارسة حتى يتوصلوا إلـى إتقـان المهـارة ويشـعروا بالثقـة اإلجراء تحت إشراف
 .المرحلة النهائية فى اكتساب المهارات تتحقق فقط مع الممارسة المنتظمة مع مرور الوقتالعمل. 

 
 
 

: يعــرف الخطــوات وترتيبهــا الصــحيح (إذا لــزم األمــر) ألداء المهــارات المطلوبــة أو النشــاط اكتســاب المهــارة
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 ولكنها تتطلب مساعدة.
: يعرف الخطوات وترتيبها الصحيح (إذا لـزم األمـر) ويمكـن أن يـؤدي المهـارات المطلوبـة أو كفاءة المهارة

 النشاط.
الصــحيح (إذا لــزم األمــر) ويــؤدي بكفــاءة المهــارات المطلوبــة أو : يعــرف الخطــوات وترتيبهــا إتقــان المهــارة

 النشاط.
 
 :اختيار المدربين والمتعلمين 4-2

لــديهم خلفيــة فــي مجــال الرعايــة  لهــذا النــوع مــن الرعايــة أن يكــون أدنــى، ينبغــي علــى المــدربين كحــد
الخـدمات لرعايـة األم والوليـد ،  مواألطفال حديثي الوالدة وأن يكونوا من ذوي الخبـرة فـي تقـدي الصحية لألمهات

علـى األقـل  من المستحب أن يكون لدى هؤالء المدربين .الوالدة بما في ذلك رعاية األطفال ناقصى الوزن عند
كما يجب أن يكون المدربين ملمـين بـالمواد التعليميـة،  هذا النوع من الرعاية. بعض الخبرة السابقة في ممارسة

الخبرة التدريبية مع المهـارة المرتكـزة . باألهداف، وأساليب التعلم، وكذلك باألنشطة والمواردمعرفة على ويكونوا 
 .على اإلتقان في األداء أمر مطلوب

 
هذا النـوع مـن الرعايـة ليكـون بمثابـة مقـرر فـي رعايـة األطفـال حـديثي الـوالدة ولكـن هـو  لم يتم تصميم

علـى أيـة حـال فإنـه مـن المتوقـع  يح لهذا النـوع مـن الرعايـة.مصمم لتدريب العاملين على كيفية التطبيق الصح
الرعايـة الصـحية وخصوصـا رعايـة األمومـة واألطفـال  أن يكـون لـدى المتعلمـين بعـض الخبـرة فـي مجـال تقـديم

 .حديثي الوالدة
 

 :اختيار موقع التدريب 4-3
كأماكن للتدريب،  الرعايةالمرافق الصحية التي تقدم بالفعل خدمات هذا النوع من  اختيار يجب أن يتم

موقـع الـتعلم، سـواء فـي موقـع  أظهرت األبحاث من جنوب أفريقيا إلى أن وقد .ومراكز االمتياز ونماذج للتوسع
مركـز لالمتيــاز، ليسـت هـي التــي تحـدد المكونـات و يمكــن أن  العمـل الـذي يـتم فيــه تنفيـذ هـذا البرنــامج أو فـي

مــع جــدول زمنــي واقعــي إلنشــاء مواقــع جديــدة لتقــديم الخــدمات ينبغــي وضــع الخطــط المحليــة،  .ناجحــة تكــون
 .والتدريب
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 :عند اختيار موقع التدريب التالية تالتعلم، ينبغي النظر في والتفضيالعملية الستضافة 
الهيكـل  أن يكون المكان كاف الستيعاب وحدة منفصلة لهذا النـوع مـن الرعايـة ولـدعم التعـديالت علـى •

 .اإلضافيين والعمالء استيعاب الموظفينالقائم، يمكن للمكان 
السـتيعاب الفصـول  هـذا النـوع مـن الرعايـةالتـي تقـدم  أن يكون المكان جـزء مـن أو بـالقرب مـن الوحـدة •

 .الدراسية التعليمية لمقدمي الخدمات
السـتيعاب لتـوفير  هـذا النـوع مـن الرعايـةالتـي تقـدم  أن يكـون المكـان جـزء مـن أو بـالقرب مـن الوحـدة •

 تعليم هذا النوع من الرعاية. هالخصوصية للمنتفعات وعائالتهم في الوقت الذي يتم في
 يمكن توفير هذا المكان من خالل عمل ستارة حول سرير أو مكان منفصل. •

 
 :بالنسبة ألنظمة تقديم الخدمة واإلدارة واإلشراف

 االمتثال للمبادئ التوجيهية الحالية لتقديم الخدمات •
 ريرى دعم التعليم الس •
 حماية حقوق المنتفع •
 كلينيكىالقدرة على توفير اإلشراف اإل •
 .بيئة التدريب يجب أن تكون مشابهة  للبيئة التي سيعمل بها معظم المتعلمين •

 

 :قضايا إضافية يجب أن تؤخذ في االعتبار
و الخدمــة (طلبــة الطــب  وجــود متعلمــين آخــرين يتنافســون علــى الخبــرة اإلكلينيكيــة مثــل تعلــم مــا قبــل •

 التمريض) األطباء لمقيمين وأطباء االمتياز أو غيرهم من المتعلمين أثناء الخدمة
 حجم العمل •
 كفاية المواد التدريبية اإلكلينيكية لجميع الدارسين •
 .هيئة اإلشراف (المدربين) •
 هذا النوع من الرعاية ممارسات هيئة اإلشراف التي  توضح بشكل صحيح نمذجة •
 نتفعين يجب أن تكون كافية أو قربة من ذلكنسب هيئة اإلشراف إلى الم •
 .يمكن أن يحلوا محل مقدمي الخدمة المدربون طالب ما قبل الخدمة ال •
 ..الدارسون يمكن أن يضعوا أعباء إضافية على هيئة اإلشراف •
 

 :وصلة لمرحلة ما قبل الخدمة التعليمية
الخدمــة لجميــع مقــدمي الخــدمات، تــدريب مــا قبــل  هــذا النــوع مــن الرعايــة يجــب أن يكــون متكامــل مــع

ــتعلم معالجــة هــذا األمــر مــع المنــاهج الدراســية علــى  ينبغــيكمــا  وبالتــالى خبــرات الطــالب اإلكلينيكيــة تقــوى ال
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رعايـــة األطفـــال حـــديثي الـــوالدة، الرعايـــة المتكاملـــة للطفـــل المـــريض  المســـتوى القـــومى (علـــى ســـبيل المثـــال
ـــــــــــة، والرعايـــــــــــة الحرجـــــــــــة ـــــــــــوالدة)حـــــــــــديل ،الرضـــــــــــاعة الطبيعي  .)3و  2(انظـــــــــــر الفصـــــــــــلين   ثي ال

ينبغـي إعطـاء أولويـة  فــي برنـامج التوسـع للمواقــع اإلكلينيكيـة  التـي يــؤدى بهـا طـالب مــا قبـل الخدمـة تــدريبهم 
 .العملي

 

 مواد التدريب لهذا النموذج: 4-4
لتلبية االحتياجات والمناهج وتنقيحها  يكون ذلك ممكنا، ينبغي تكييف الوحدات التدريبية القائمة عندما

 للحصول على مواد التدريب المتاحة).  9(انظر الفصل  المحلية أو الجمهور المستهدف
خاص حيث يمكن للمدربين فقط استخدام ما يحتاجونه لمجموعات محددة  مواد التدريب وحدات مفيدة بشكل

 على سبيل المثال، الوحدات الفردية يمكن:. المتعلمين من
 ع برامج التدريب القائمة قبل أو أثناء الخدمة لمقدمي الخدماتأن تكون متكاملة م -
 تعمل بمثابة موارد تقنية لهذا النوع من الرعايةن أ -
 .تكون بمثابة وحدة تدريب مستقلة أثناء الخدمة لمقدمي الخدمةأن  -

 

 :المواد التدريبية ذات الكفاءة المؤثرة تشمل العناصر التالية
 أهداف التعلم •
 :في ذلك خطط الدورة بما •

 طرق التدريس -
 اإلمدادات الالزمة -
 أنشطة التعلم -
 االستبيانات قبل و بعد الدورة مع مفاتيح اإلجابة (في دليل المدرب) -
 أدلة وقوائم تعلم األداء -

 

 قوائم مراجعة األداء: •
هـــذه القـــوائم تقســـم كـــل مهـــارة إلـــى سلســـلة مـــن الخطـــوات المنفصـــلة الصـــغيرة التـــى يمكـــن مالحظتهـــا 

 :ويمكن استخدام قوائم مراجعة األداء فى .بوضوح
 .تقييم الكفاءة في المهارات األساسية قبل التدريب -
 .مراقبة تقدم المتدرب خالل التدريب -
 .تقييم المهارات في نهاية التدريب -
تقيـــيم المعرفـــة واحتفـــاظ المهـــارة فـــي وقـــت الحـــق (بعـــد االنتهـــاء مـــن التـــدريب،ربما خـــالل اإلشـــراف  -

 .الداعم)
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 :اإلمدادات •
تشمل اإلمدادات  دمى ألطفال حديثي الوالدة للتدريب عليها كما تشمل مالبـس للتـدريب علـى الوضـع 
الصحيح لممارسة هذا النوع من الرعاية وكذلك مستلزمات التدريب على تفريغ الثدي من الحليب ومن 

إلـى أغذيـة  للطفل مرة أخرى (عندما تكون الرضاعة الطبيعية غير ممكنة أو عند الحاجـةه ثم إرضاع
 وكذلك مستلزمات وأدوات منع العدوى..مكملة) 

ينبغــي علــى المــدربين أال يتوقعــوا اســتخدام اللــوازم والمعــدات فــي المواقــع اإلكلينيكيــة حيــث إنهــا غيــر  •
متــوفرة أو ناقصــة فــي كثيــر مــن األحيــان ولكــن ينبغــي أن يخططــوا لتــوفير كــل مــا هــو ضــروري فــي 

 .المستقبل
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 الباب الخامس
تحقيق جودة الرعاية والمحافظة عليها من خالل 

 اإلشراف الداعم
 

التدريب هو الخطوة األولـى فـي بنـاء الكفـاءات بـين العـاملين فـي مجـال الصـحة،ال سـيما فـي المنـاطق 
التي لـم تكـن مألوفـة لهـم. ومـع ذلـك، فـإن االعتمـاد علـى التـدريب القـائم علـى الكفـاءة وحـدها ال تكفـي لتحسـين 

التـــي هـــم فــي حاجـــة لهـــا. إن العــاملين فـــي مجـــال  نوعيـــة الرعايــة لألمهـــات والرضـــع وعــائالتهم والحفــاظ علـــى
الصحة معرضون إلى فقدان مهاراتهم مـع مـرور الوقـت، خصوصـا إذا كانـت ال تمـارس بانتظـام أو علـى نحـو 

 كاف. 

ى مقــدمي الخــدمات الصــحية يحرصــون علــى أخــذ زمــام المبــادرة للحفــاظ علــ علــى الــرغم مــن أن بعــض
 وتحســــــــين أدائهــــــــم، فــــــــإن الغالبيــــــــة العظمــــــــى تحتــــــــاج إلــــــــى مســــــــاعدة إضــــــــافية، والتــــــــي يمكــــــــن أن تكــــــــون

فــى زيــادة الحــافز الــذى يــوفر الرقابــة  مقدمــة مــن اإلشــراف الــداعم. قــد تفيــد أيضــا العــاملين فــي مجــال الصــحة
 الفعالة.

ومــن الناحيــة  ويجــب وضــع خطــط لإلشــراف اإلشــراف الــداعم هــو عمليــة مســتمرة ديناميكيــة وتفاعليــة.
بعد االنتهاء من التدريب بفترة وجيزة. فإن التأخير من المحتمل  المثالية، يجب أن تتم في وقت مناسب قبل أو

 مع انخفاض في الكفاءة وسوء التنفيذ. أن يكون مرتبطاً 

 :مكونات اإلشراف الداعم 5-1
فــألن الرقابــة والرصــد وتقيــيم ويفضــل أن يشــمل اإلشــراف الــداعم المكونــات المــذكورة أدنــاه. ومــع ذلــك، 

 تحــــــــــــــــــــــديًا، خصوصــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي البلــــــــــــــــــــــدان الناميــــــــــــــــــــــة، فمــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــروري  األنشــــــــــــــــــــــطة تمثــــــــــــــــــــــل
 أن تحديــــــــــــــد البلـــــــــــــــدان أولويـــــــــــــــات األنشـــــــــــــــطة والمؤشـــــــــــــــرات مــــــــــــــن أجـــــــــــــــل التركيـــــــــــــــز علـــــــــــــــى العناصـــــــــــــــر

 التنفيـــــــذ والتوثيـــــــق علـــــــى نطـــــــاق واســـــــع. الرئيســـــــية التـــــــي مـــــــن المحتمـــــــل أن يكـــــــون لهـــــــا أكبـــــــر األثـــــــر فـــــــي
 

 يشمل تقييم المجاالت التالية: ية لإلشراف الداعم:المكونات الرئيس
 لعاملين الصحييناكفاءة  •
 معرفة كفاءة  األمهات في تنفيذ نموذج األم الكنغر لرعاية وليدها •
 توفير المساحة كافية والمستلزمات الالزمة لتعزيز  •
 تنفيذ نموذج  األم الكنغر بفعالية. •
 )، مثل:7(انظر الباب  لتحسين األداءالبيانات/ المعلومات ذات الصلة الستخدامها  •
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الـذين يتلقـون رعايـة نمـوذج  ناقصـي العمـر الرحمـيالنسبة المئوية للمواليد ناقصي الـوزن / األطفـال  -
 األم الكنغر.

 متوسط ساعات وضع األطفال في وضع النموذج. -
لرعاية خالل زيارة ال يتلقون هذا النوع من ا األسباب وراء عدم ممارسة رعاية النموذج (لألطفال الذين •

 .المشرف)، أو ال يمارس لوقت أكثر
كيفية أداء الخدمة،  تحديد المشاكل (يكون ذلك متاح من خالل تحليل بيانات الرصد والتقييم ومراقبة •

 واألمهات) إيجاد وتنفيذ الحلول. واالستماع إلى ومناقشة القضايا مع الموظفين
 توفير التغذية الراجعة، مع التحديث. •
 تقرير إلى السلطات المعنية.تقديم  •

 

 إعداد وٕادخال اإلشراف الداعم 2- 5
ب ب ئكةحصيذي ذحك ل  ئك

المرحلــة التحضــيرية هــي مفتــاح المهــام األوليــة، وتشــمل التطــوير واالختبــار التمهيــدي لمــا هــو مناســب 
ـــــــــــــــــة  مـــــــــــــــــن األدوات وبنـــــــــــــــــاء توافـــــــــــــــــق فـــــــــــــــــي اآلراء بشـــــــــــــــــأن أســـــــــــــــــاليب اإلشـــــــــــــــــراف والجـــــــــــــــــداول الزمني

 الواجب إتباعها.
 

 اإلجراءات التي يتعين االنتهاء منها خالل هذه المرحلة:
وتنفيذها تنفيذا فعاال وتوثيقهـا. ينبغـي أن  تطوير واختبار األدوات المناسبة للتأكد من أهداف اإلشراف •

 متاحــة مــن خــالل حلقــات العمــل التدريبيــة، بحيــث يصــبح كــل واحــد مــن المشــرفين تكــون هــذه األدوات
فقـط لتقيـيم كفـاءة المشـاركين،  حي علـى درايـة بهـا. ال تسـتخدم هـذه األدواتوالعاملين في المجال الص

 ولكن أيضا تستخدم لتحديد المجاالت التي تحتاج تقديم دعم إضافي لتحسين األداء.
وألفراد المشاركين. من الناحية المثالية، ينبغي تقييم العاملين في مجال  تحديد وسائل التنفيذ واإلشراف •

التغذية الراجعـة. ولكـن هـذا قـد  م باستخدام األدوات الخاصة المصممة سلفًا وتحديدفي مواقعه الصحة
 ال يكون دائما ممكنا.

 .اإلشراف يمكن أن يكون داخليًا وخارجياً  •
الخـارجي/،  من المفيد أن يكون هناك مجموعة أساسية من المشرفين على المستوى المحلي/ اإلقليمي •

 ارة والتـــــــــــــــي يطبــــــــــــــق فيهـــــــــــــــا الكنغـــــــــــــــربمــــــــــــــا فـــــــــــــــي ذلــــــــــــــك ممثلـــــــــــــــون مـــــــــــــــن مستشــــــــــــــفات مختـــــــــــــــ
 ). NGOsبشكل جيد، وكذلك وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية( 

مشاركة الحكومة والمنظمات غير الحكومية أمر مفيد ألنه يعزز االستدامة والتوسع. ويمكن ألعضاء  •
 6-3الفريـــــــــق زيـــــــــارة المواقـــــــــع للتقييم.ويـــــــــتم تنفيـــــــــذ زيـــــــــارات إشـــــــــرافية خارجيـــــــــة مـــــــــرة واحـــــــــدة كـــــــــل 
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شــهر. خــالل هــذه الــدورات يقــوم العــاملون الصــحيون بتقــديم ومراجعــة البيانــات؛ ويتبــادلون الخبــرات, أ
 كل ما هو حديث. إلىالتحديات والحلول التى يمكن تنفيذها, كما يستمعون 

في المستشفيات الكبيرة حيث يعمل العديـد مـن العـاملين فـي مجـال الصـحة، فمـن الممكـن والمتـاح فـي  •
ـــــــــــــع األمـــــــــــــر جعـــــــــــــل اإلشـــــــــــــراف داخليـــــــــــــًا، وربمـــــــــــــا مـــــــــــــن قبـــــــــــــل لجنـــــــــــــة الرقابـــــــــــــة الداخليـــــــــــــة   واق

مصــاريف التــنقالت)، باإلضــافة إلــى مــن  والتــى ال يترتــب عليهــا تكــاليف إضــافية (علــى ســبيل المثــال،
الموقــع. تســهل الجنــة اإلشــرافية الداخليــة فــى اســتدامة اإلشــراف علــى فتــرات متــواترة  مرونــة أنهــا "فــى

 ويفضل مقابالت شهرية. 
 المثالي. إن الجمع بين الرقابة الداخلية والخارجية هو الوضع •
خـــالل تـــدريب العـــاملين فـــي مجـــال  تـــدريب المشـــرفين خـــالل ورشـــة العمـــل لتـــدريب المـــدربين، وأيضـــا •

 الصحة.
 

 :فيذمرحلة التن
 خالل مرحلة التنفيذ، تجرى حلقات تتكون من الخطوات أو األنشطة التالية: 

مــع التغذيــة المرتــدة الداعمــة ذات  زيــارات إشــرافية وتقيــيم موقــع البرنــامج والعــاملين فــي مجــال الصــحة •
 لإلشـرافأو أعضـاؤها دوريـا (شـهريا  الصلة. ينبغي أن تجرى الزيارات التي تقوم بها اللجنـة اإلشـرافية

الداخلي و كل ثالثة إلى ستة أشـهر لإلشـراف الخـارجي) لإلطـالع علـى كيفيـة األداء الفـردى للعـاملين 
 هذه الجهة، وكذلك كيفية تقديم خدمات النموذج ككل. في

  إجـــــراء مراجعـــــة مســـــتمرة لـــــنمط اتجاهـــــات النتـــــائج (مـــــن خـــــالل الـــــربط مـــــع أنشـــــطة المراقبـــــة والتقيـــــيم •
M  &E تحقيــق األهــداف المرجــوة. وينبغــي  المناســبة علــى النحــو المطلــوب فــي)، وعمــل التغييــرات

حـــاالت معينـــة،  فـــتح حـــوار مـــع العـــاملين لمراجعـــة "االتجاهـــات" ومناقشـــة للجنـــة الرقابـــة تشـــجع علـــى
التغذيــة المرتـدة وحـل أي مشـاكل متعلقـة بهـم. اإلشــراف  واالسـتماع إلـى مشـاعرهم واقتراحـاتهم، وتـوفير

 ستمرار وتحسين وتحفيز العاملين وتحقيق الرضا الوظيفي.ال الداعم هو المفتاح
 إجراء التحديثات والتدابير لتحسين النتائج. •

 

 :التحديات التي تواجه تحسين الجودة واإلشراف الداعم 5-3
 مـــــن خـــــالل اســـــتراتيجيات مناســـــبة للمراقبـــــة والتقيــــــيم  اســـــتمرار وتحســـــين نوعيـــــة الخـــــدمات وتوثيقهـــــا

M  &E تحديات عند تنفيذ البرنامج.أصعب ال هي من بين 
 

 وتشمل التحديات، ولكنها ال تقتصر على ما يلي:
 يعتبــرون اإلشــراف جــزء مــن طبيعــة وظيفــتهم معظــم العــاملين فــى المجــاالت الصــحية ال نقــص الحــافز: •

لتسـديد النفقـات التـي تكبـدوها.  يطلـب هـؤالء مكافـأة إضـافية لهـذا النشـاط العادية. وفي الحقيقة، غالبًا ما
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ـــرغم مـــن أن هـــذا قـــد يتحقـــق ـــى ال ـــان، عل ـــر مـــن األحي ـــر الحكوميـــة  وفـــي كثي مـــن بعـــض المنظمـــات غي
 من قبل الحكومة. والوكاالت المانحة، فهذا ال يستمر

فـي المكاتـب الحكوميـة  العاملون فى وزارة الصحة يعملون في كثير مـن األحيـان المهارات غير الكافية: •
حفاظ على مهاراتهم، وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على ثقتهم والقدرة وال يتعرضون إلى الممارسة السريرية لل

ـــول الممكنـــة اتخـــاذ جميـــع الخطـــوات المهمـــة المشـــار لهـــا فـــي قـــوائم  علـــى تحســـين مهـــاراتهم. ومـــن الحل
السريرية للعاملين فى المستشفيات ضمن فريـق اإلشـراف. باإلضـافة إلـى  المراجعة بما في ذلك المهارات

وتعزيــز المواقــف الداعمــة التــى  ن مــن تــدريبات محــددة لتحســين مهــارات االتصــاليســتفيد المشــرفو  ذلــك،
 العاملين وتحسين مهاراتهم. تساعد على تحفيز

يكـون بهـا أعـداد كافيـة مـن الحـاالت  المستشـفيات والمراكـز الصـحية التـي ال عدم كفاية أعداد الحاالت: •
المشــرفين  ذا يجعــل مــن الصــعب علــىمعيــب، والتــي قــد تشــكل تحــديا. هــ فــي وضــع النمــوذج تحتــاج إلــى

الحاالت، فـي الواقـع، ال يسـمح للعـاملين الصـحيين  مراقبة كفاءة العاملين الصحيين مع األطفال. فنقص
يشـمل تـوفير الـدمى أو النمـاذج  الممارسة الكافية لتحقيق والحفاظ على المهارات. الحل في هـذه المراكـز

 جهود تحقيق خدمات النموذج. ل اإلشراف واستمرارالمعدة للتدريب عليها والتقييم والدعم خال

 :أدوات اإلشراف الداعم 4-5
(الملحــق أ) يمكــن اســتخدامه  األدوات الرئيســية تشــمل اثنــين مــن القــوائم موجــودة فــي المالحــق. األول

التدريبيـة تنفيـذ الخطـوات الهامـة فـى خـدمات النمـوذج  فـي حلقـات العمـل  لتقييم كفاءة العاملين فى الصحة في
وخالل اإلشراف على النحو المبـين أدنـاه. الثـاني (الملحـق ب) لتقيـيم سـير العمـل فـي وحـدة تنفيـذ النموذج.منـذ 

للعنايــة بــالمولود الجديــد ضــمن إســتراتيجية أكبــر  أن أصــبح النمــوذج جــزءا مــن األنشــطة البرنامجيــة األساســية
زيـارات اإلشـراف و/ أو كجـزء مـن  خـرى وتوثيقهـا خـاللينبغي تقييم المكونـات الرئيسـية األ لصحة األم والوليد،

 .M&E أنشطة المراقبة والتقييم
 

 :التمويل لتوفير الموارد الالزمة لتطبيق نموذج األم الكنغر 5-5
 :ويل، ولكنها ال تقتصر على ما يليهناك حاجة للتم

 :تنفيذ النموذج على مستوى المرفق 
 .متابعة األمهات و عيادة حة إقامةالتكييف الهيكلي للوحدة إلتا• 
عددا أقـل مـن العـاملين  النموذج عموما توفير عاملين إضافيين، إذا لزم األمر وكان متاحًا. في حين يتطلب• 

ألن رعايــة األطفــال حــديثي الــوالدة إلــى حــد كبيــر يعتمــد علــى األم، ال تــزال هنــاك حاجــة إلــى عــاملين لمراقبــة 
 والتثقيــــــــــــف فــــــــــــي مجــــــــــــال الحفــــــــــــاظ علــــــــــــى الرضــــــــــــيع دافئــــــــــــا،وتــــــــــــوفير المعلومــــــــــــات  الرعايــــــــــــة المقدمــــــــــــة
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وهـذا قـد يتطلـب انتقـال  الرضاعة الطبيعية، واالستخدام السـليم للـبن الثـدي المعصـر، وعالمـات الخطـورة، الـخ.
 تعيين عاملين جدد. وهناك حاجة أيضا للعاملين فى عيادة المتابعة. العاملين في الرعاية الحرجة أو

خزائن لألشياء الشخصية، األغطيـة الالزمـة لهـذا  أسرة مناسبة والكراسي والطاوالت،الدعم المادي لألمهات: • 
ــــــــــــــــان، والســــــــــــــــتائر، والطعــــــــــــــــام، ــــــــــــــــة، والكت ــــــــــــــــوع مــــــــــــــــن الرعاي ــــــــــــــــدة،  الن ــــــــــــــــة وأدوات المائ  األدوات المنزلي

 المواد الترفيهية إذا كان ذلك ممكنًا. 
ثالجة لتخزين  األم (بما في ذلك اإلمدادات الالزمة لتلبية خدمات هذا النوع من الرعاية: عصر لبن• 

 غسل اليدين بالصابون) الحليب) والوقاية من اإلصابة (بما في ذلك
المعلومات أو السمات الشخصية لكل طفل، ومالحظات  اإلدارة بما في ذلك السجالت المناسبة لتوثيق• 

 اإلحالة، الخ.
 

 اإلشراف وتحسين الجودة:
 مع أو المرفق الصحى للمتابعة.وسائل النقل للقيام بزيارات في المجت •
 وجبات الطعام والنفقات النثرية للمشرفين. •
 وجبات الطعام / المرطبات لالجتماعات. •
  .وثمة عنصر مثير للجدل هو دفع مرتبات إضافية للمشرفين •
 / المنظمات غير الحكومية.ن توفيرها من بعض الجهات المانحةويمك •
 .الت مناسبة أو جمع أموال إضافيةإجراء تعديعندما يكون التمويل غير كافية، يجب  •
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 الباب السادس
زيـادة الـدعم للمرفـق القـائم علـى نمـوذج رعايـة األم 

 الكنغر من خالل التوعية والتعبئة
 

 )، مكونــا رئيســيا مــن مكونــاتSSCتوصــي منظمــة الصــحة العالميــة بعنايــة مالمســة الجلــد بالجلــد (
األطفـال حـديثي الـوالدة.  ضـمن سلسـلة التدفئـة الروتينيـة لجميـع أن تكـون-KMCالمنشأة القائمة على أساس 

مـا بعـد الـوالدة، كمـا أنهـا ليسـت ممارسـة  ومع ذلك، ال يمارس على نطاق واسع فـي أجنحـة رعايـة األم والطفـل
المجتمـع. ويجـب علـى واضـعي السياسـات ومـديري البـرامج، والسياسـيين، ومقـدمي  شائعة فـي المنـزل أو داخـل

علـى درايـة بهـذا  ادة المجتمعات المحلية واألسر واألمهات والقائمين على رعايـة األطفـال أن يكونـواالخدمة، وق
) يـؤدي SSCلجلـد (لوتوعيـة المجتمـع علـى العنايـة بمالمسـة الجلـد  النوع من الرعاية لجعلها ممارسـة مقبولـة.

علـى فوائـد  أفـراد المجتمـع شـاهدين، حيـث يكـون النمـوذجمراكز الخدمات القائمـة علـى  إلى زيادة االستفادة من
 .منشأة هذا النهج. ويمكن أيضا خلق توعية الطلب على

 

في ناقصي العمر الرحمي أطفال ناقصى الوزن /  بواسطة تشجيع النساء اللواتي يلدن النموذج طبق ي
المنـازل للحصــول علــى الرعايـة فــي المنشــأة. التأكـد مــن أن جميــع المرافـق التــى تطبــق بـرامج النمــوذج تتضــمن 

وتعبئــة المجتمــع علــى جميــع المســتويات )BCCمثــل تغييــر الســلوك عــن طريــق االتصــال (مناســبة  إســتراتيجية
 لمنشــأة الصـــحية، والمجتمـــععلـــى المســتوى القـــومى وفـــي ا النمــوذجأمــر حتمي.فـــي النهايــة، التوعيـــة بخـــدمات 

 ضرورى لتحقيق النجاح.
 
 التوعية والتعبئة على المستوى الوطني  6-1

. والهدف KMCإدخال ومراحل التوسع في تطبيق خدمة  هناك حاجة مستمرة ألنشطة التوعية والتعبئة خالل
التوجيهيـــة والمبـــادئ  مـــن هـــذه األنشـــطة علـــى المســـتوى الـــوطني هـــو ضـــمان أن تكـــون السياســـات الضـــرورية

وزارة  المعمول بها فى مكانهـا وتعميمهـا علـى جميـع العـاملين، بمـا فـي ذلـك مـديرى اإلقلـيم والحـي والمرافـق فـى
 الصحة، فضال عن غيرها من مقدمي الخدمات الرئيسية مثل البعثات ومرافق القطاع الصحي الخاص. 

 

تساعد على إيجاد االلتزام السياسي والمالي الالزم لتـوفير المـوارد  أيضا التوعية على المستوى الوطني
النشاط عند هذا المستوى يجب أن و البشرية, المكان, واإلمدادات المطلوبة للبدء والتوسع في خدمات النموذج. 

معظـم تستمر حتى يتم إيجاد هذا النوع من الخدمـة فـى جميـع المرافـق الصـحية بمـا فيهـا المرافـق التـى تـتم بهـا 
 الوالدات.
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 تشمل: -أنشطة توعوية وتعبوية مؤثرة يجب أن تتم على المستوى القومى
لـــألم والوليـــد علـــى مســـتوى البـــرامج   دمـــج تنســـيق خـــدمات النمـــوذج مـــع الخـــدمات الموجـــودة فـــى الواقـــع •

الصحية الوطنية أو مجموعات العمل التقنية. ويجوز، تكـوين مجموعـة جديـدة للتنسـيق والمراقبـة علـى 
 إذا اعتبرتها الجهات المعنية حاجة ضرورية. لمستوى الوطنيا
 مع وزارة الصحة، وزارة المالية والسياسيين. KMCتقارير دورية في تغطية الخدمات وقصص نجاح  •
يجري القيـام بـه لتحسـينه. يمكـن  إشراك وسائل اإلعالم أن تقدم تقريرا عن عبء هذه المشكلة وهذا ما •

ناقصــي العمــر  ناقصــى الــوزن/ أقــارب األطفــال مــن قبــل األمهــات أو أن تتضــمن التقــارير شــهادات
ناقصـي العمـر ناقصـى الـوزن/  عـن األطفـال . عقـد مناقشـاتخـدمات النمـوذجالـذين نجـوا مـع  الرحمي
  ويمكن أيضا أن تنظم. على اإلذاعات والتلفزيونات العامة الرحمي

المشـاهير لزيـارة مواقـع خدمـة النمـوذج التـي  دعوة السـيدة األولـى للـبالد أو سياسـيين بـارزين آخـرين أو •
 خــدمات هــي وســيلة آخــرى فعالــة لخلــق الــوعي وتعبئــة المــوارد لتلبيــة الطلــب المتنــامي علــى توســيع

 .النموذج
 يمكنه مناصرة ودعم القضية.أو رمز التعرف على "بطل"  •
قـــاء علـــى حيـــاة لـــدعم الرعايـــة والب مشــاركة جماعـــات الـــدفاع الوطنيـــة، مثـــل تحالفـــات الشــريط األبـــيض •

وٕادراجهـا فـي جـدول األعمـال. يمكـن لهـذه المجموعـات  ناقصي العمر الرحمي ناقصى الوزن/ األطفال
 بمــا فــي ذلــك المشــي، وأيــام مخصصــة لألطفــال ناقصــى الــوزن/ الوطنيــة فــي تنظــيم حمــالت وطنيــة،

 .ناقصي العمر الرحمي
 

 :لتعبئة على مستوى المرافق الصحيةالتوعية وا 2- 6
 ا يتم استقبال خـدمات النمـوذج اسـتقباال جيـدا مـن قبـل العـاملين فـي مجـال الصـحة حـين تتـوفرغالبا م

فـي الوقـت الـراهن  األدلة المقدمة لهم. ومع ذلك، فإن العديد من العاملين في مجال الصحة في البلدان الناميـة
ــــــــــيس لــــــــــديهم معرفــــــــــة متعمقــــــــــة لفعاليــــــــــة وفوائــــــــــد خــــــــــدمات النمــــــــــوذج. ومعظــــــــــم أولئــــــــــك الــــــــــذين كــــــــــا  نوال

المقـاالت واسـتعراض األقـران، والمناقشـات  تعرفوا علـى خـدمات النمـوذج مـن خـالل مـؤتمرات وطنيـة أو دوليـة،
ــــــــــزمالء أو زيــــــــــارات لمواقــــــــــع  ــــــــــدهم KMCمــــــــــع ال  قــــــــــد يجــــــــــدون صــــــــــعوبة فــــــــــي تنفيــــــــــذ التــــــــــدخل فــــــــــي بل

  .)2006شارباك ورويز بياليز ( المؤسسات الصحية ألسباب متنوعة. وكشفت دراسة أجراها
 

 التى تحد من دخول والتوسع في خدمات النموذج في البلدان النامية  من العوامل الرئيسيةبعض 
 .االصطناعي  يعتبر النموذج رعاية دون المستوى مقارنة برعاية الحضان •
 فى الصحة عمًال إضافيا. ينتوفير خدمات النموذج يضيف للعامل •
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 بعض العاملين في مجال الصحة.) هو أمر غير مقبول من SSCرعاية مالمسة الجلد بالجلد ( •
(اآلبـاء)، للبقـاء لفتـرات طويلـة مـن  سياسات المؤسسة الصحية ال تسمح لألقارب، وخاصة في الـذكور •

 الزمن.
 هناك نقص فى الدعم من إدارة المؤسسة الصحية. •

 

مـن العـاملين فـي مجـال الصـحة  النمـوذج يجب على مديري البرامج تحديد العقبات المحتملة فـي تنفيـذ
ناقصــي العمــر  ناقصــى الــوزن/ دون مســتوى معــايير الرعايــة لألطفــال النمــوذجأن  ومعالجــة هــذه األمــور. فكــرة

 قــــع، العــــرض فــــيافــــي المو  بخــــدمات النمــــوذجمــــن خــــالل قنــــوات متعــــددة: التوعيــــة  يمكــــن معالجتهــــا الرحمــــي
مــا مــع التمريضــية والطبيــة وغيرهــا مــن تــدريب فاعليتــه  التــدريبات اجتماعــات الجمعيــات المهنيــة؛ ودمــج أدلــة  

يطبـق هـذا النــوع  فـي معظـم البلـدان، قــد يكـون هنـاك طبيـب أطفــال أو طبيـب الخدمـة الصــحية.االلتحـاق ب قبـل
االســتعداد (مــع دعــم الحــد األدنــى) ليكــون بمثابــة بطــل  مؤسســته الصــحية وهــو علــى أتــم مــن الرعايــة فــي بلــده/

اجتماعـات أصـحاب المصـلحة  الشخص، وٕاشراك ممارس للنموذج / فـي ذا تم العثور على مثل هذاللنموذج. إ
الوطنية " لعرض تجربته والتي يمكن أن تساعد فى معالجة الجوانب العمليـة للعـاملين فـي مجـال الصـحة. فـي 

، فزيـارة الـدول المجـاورة مبكـراً  تبنـت النمـوذج ال يوجـد بهـا مرافـق مثـل هـذا البطـل أو بهـا  يوجـدالتـي ال  البلدان
الزيـارة  المهنيـة. ويجـب تحديـد االهتمامـات الرئيسـية قبـل ترتيـب الصـحية قضـاياساعد فـي معالجـة الأن ي يمكن

واحــدة مــن العقبــات المــذكورة أعــاله مــن قبــل شــارباك  موضــوعات معينــة. لضــمان تحديــد هــذه الزيــارة لعــرض
يجـب معالجتـه إذا  المؤسسة الصحية. هذا العائق الحرجعدم وجود دعم من إدارة  ) هو2006ورويز بياليز (

المنشـأة. ولـذلك، يجـب أن تبـذل البـرامج كـل جهـد فـي توعيـة مـديري النشـأة علـى  تم تقديم خدمات النموذج فـي
الحد من االكتظاظ في العنـابر، خفـض التكلفـة بسـبب الخـروج مـن  فعالية وفوائد خدمات النموذج، بما في ذلك

 .ناقصي العمر الرحمي وزيادة معدل البقاء على قيد الحياة لألطفال ناقصى الوزن/ قصيرالمنشأة بعد وقت 
 

المناقشات بشأن السياسات المؤسسية التي تحتـاج إلـى مراجعـة لتنفيـذ النمـوذج بنجـاح فـي هـذا المرفـق 
 .خدمات النموذج (ويمكن إعادة ترتيب أقسام مختلفة) يحدث قبل تدريب الموظفين على

 

 التوعية والتعبئة على مستوى المجتمع المحلي  3 - 6
علـى نـوع الرعايـة  تـؤثر ناقصـي العمـر الرحمـي ناقصـى الـوزن/ مواقـف المجتمـع والفـرد تجـاه لألطفـال

 مفهومـــة، فمخـــاوف المجتمـــع مـــن النمـــوذج قـــد يـــتم التـــى يطلبهـــا النـــاس. فـــإذا كانـــت هـــذه المواقـــف والمعتقـــدات
ســوف يواصــلون  تــالي زيــادة احتمــال أن األمهــات ومقــدمي الرعايــة لألطفــالمعالجتهــا علــى نحــو أفضــل، وبال

بعـد الخـروج مـن المنشـأة الصـحية. حفـظ الطفـل  ممارسة الرعاية عن طريق الجلـد للجلـد أحـد مكونـات النمـوذج
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ـــــد ـــــد للجل ـــــد لنمـــــو كـــــاف وبقـــــاء الطفـــــل بعـــــد الخـــــروج مـــــن المنشـــــأة الصـــــحية. عـــــن طريـــــق ممارســـــة الجل  مفي
 ال ينبغي أن تتوقف هذه الممارسة قبل األوان.على هذا النحو، 

 
قـد ناقصـي العمـر الرحمـي  ناقصـى الـوزن/ فهم المعتقدات السائدة والمواقف والممارسـات عـن األطفـال

استعراض وتحليل البيانات الثانويـة القائمـة أو جمـع وتحليـل البيانـات األوليـة.  تتطلب البحوث التكوينية، وربما
للجمهور  في تطوير التوعية المناسبة ورسائل المشورة البحوث التكوينية سوف تساعد والنتائج المستخلصة من

 المستهدف.
 

لألمهات ومقدمي الرعاية لألطفال الحصول على دعم  أنشطة التوعية وتعبئة المجتمع المحلي يضمن
 . خدمات النموذج المجتمع الالزمة لممارسة

 وتشمل هذه األنشطة:
الرعايــة مــا قبــل الــوالدة، عنــد الــدخول،  والفرديــة فــي المرفــق الصــحي خــالل تقــديم المشــورة الجماعيــة •

 وقت الخروج من المنشأة. وخالل فترة اإلقامة في المنشأة وعند
ناقصـي ناقصـى الـوزن/  رعايـة لألطفـال شهادات مـن اآلبـاء واألمهـات أو األقـارب الـذين حققـوا بنجـاح •

  باستخدام النموذج. العمر الرحمي
 المجتمعـــــــــات المحليـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل تخـــــــــريج المرافـــــــــق الصـــــــــحية أو فـــــــــي غضـــــــــون االحتفـــــــــال فـــــــــي •

 .من النموذج  ناقصي العمر الرحمي ناقصى الوزن/ األطفال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطفل رعاية فى األم مقام األب يقوم,  الشكل هذا فى
 الكنغر األم بنظام
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 حول النموذج. إجراء مناقشات من خالل الراديو والصحف وغيرها من المنتدى العام •
 ناقصـي العمـر الرحمـيناقصـى الـوزن/  المشـكلة وتـوفير الرعايـة المناسـبة لألطفـال مناقشة حـول حجـم •

 الجماعـــات الدينيـــة، والمـــرأة والرجــــل األنشـــطة المجتمعيـــة القائمـــة (علــــى ســـبيل المثـــال، وضـــمها مـــع
 .الجماعات واللجان الصحية ولجان تنمية القرى)

 

ناقصـي العمـر ناقصـى الـوزن/  ة، فإن األمهات ومقدمي الرعاية لألطفالبدون دعم المجتمعات المحلي
أو التوقف عـن هـذه الممارسـة  قد يقاومون ممارسة رعاية مالمسة الجلد إلى الجلد في المرفق الصحي الرحمي

لضــمان  إســتراتيجيةلــديها  أن يكــون النمــوذجبعــد خــروجهم إلــى المنــزل. يجــب علــى كــل منشــأة تطبــق خــدمات 
 جتمـــع لهـــذه الممارســـة، فضـــًال عـــن الـــدعم الفـــردي لألمهـــات واألســـر والمتابعـــة فـــي المنـــزل أو المرفـــقدعـــم الم
 الصحى.

 

  :لجلدبا الجلدمالمسة اهتمامات المجتمع حول 
فـي  النمـوذجالتى ال تـوفر خـدمات  الجلد جديدة لجميع البلدان تقريباً بالجلد مالمسة هذه الممارسة من 

يالقـى قبـوًال جيـدًا عامـة، علـى الـرغم مـن أن بعـض النمـوذج الوقت الحـالي علـى نطـاق واسـع. ومـع ذلـك، فـإن 
هـذه  يعتبرون ممارسة اتصال الجلد إلى الجلـد شـيء غيـر عـادي وغيـر مالئـم وال يشـجعون الناس في المجتمع

ــــــــزل بعــــــــد خــــــــروجهم مــــــــن ا  لمرفــــــــق الصــــــــحي الممارســــــــة. األمهــــــــات الالتــــــــى يمارســــــــن النمــــــــوذج فــــــــي المن
اتية للخروج مـن المستشـفى فـي وقـت مبكـر. هنـاك و غير م يمكن سخرهن، مما يجعل من بيئة البيت/ المجتمع

ــــذين طريقــــة جيــــدة لمعالجــــة  هــــذه المســــألة مــــن خــــالل الحــــوار المجتمعــــي وشــــهادات مــــن أمهــــات األطفــــال ال
 ونجوا من الموت. تم االعتناء بهم عن طريق النموذج

 

مــن تعــريض صــدورهم  تمعــات (وخاصــة تلــك المحافظــة) أن تكــون األمهــات قلقــةقــد يكــون بعــض المج
الحلــول المحليــة لهــذه المســألة. ففــي شــمال  فــي حــين يكــون الطفــل فــى وضــع مالمســة الجلــد للجلــد. وتــم طلــب

صـدورهن دون أن يـؤثر ذلـك علـى  بوضع قطعة قماش خاصة للنساء لتغطية نيجيريا، تم تناول هذا الموضوع
 بلدان أخرى، تستخدم السيدات البلوزات المفتوحة وتغطى الجزء العلوي من صدورهن بقماش.الطفل. في 

 

فـي المنشـأة الصـحية، وخاصـة إذا سـمح للرجـال  الخصوصـية قد تكون األمهات واألسـر حـذرين بشـأن
المنشــأة لمســاعدة زوجــاتهم فــي ممارســة النمــوذج. العــاملون فــى  علــى البقــاء فــي العنــابر بعــد ســاعات الزيــارة

ــــــاق علــــــى حــــــل ،  الصــــــحية يحتــــــاجون إلــــــى  إذا تــــــم تــــــوفير غــــــرف منفصــــــلةالتواصــــــل مــــــع المجتمــــــع لالتف
أو إذا كانت خدمة النموذج  يمارسن النموذج (خاصة) أو مناطق محددة ال تكون متاحة لجميع النساء الالتى 
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 أقارب المـرأة السـيدات فقـط، أو الحل الممكن هو قصر زيارة العنابر على فى عنبر ما بعد الوالدة  بوجه عام.
 األم والطفل. أن يكون متوفر لديها مساحة منفصلة لألقارب الذكور للتفاعل مع

 

سـاعة فـي اليـوم  24لتوفير ممارسة اتصـال الجلـد بالجلـد علـى مـدار  قد يشعرن األمهات أيضًا بالقلق
زلية أو غيرها من األنشطة، وصـعوبة مع األعمال المن الشكاوى المعتادة تشمل التعب، والتعارض لمدد طويلة

سـاعة 24لفهـم ضـرورة مـدة  ويمكـن حـل هـذه الشـكاوى مـن خـالل تقـديم المشـورة لـألم وأسـرتها في النوم. هؤالء
للحفاظ على درجـة حـرارة الجسـم.  للطفل SSCساعة) فى ممارسة اتصال الجلد بالجلد  24(أو ما يقرب من 

 .األم لممارسة نموذج األم الكنغر ألسرة، بما في ذلك الزوج، لدعموباإلضافة إلى ذلك، يمكن تشجيع أفراد ا

 نائمة هى بينما الكنغر األم نموذج تمارس األم
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 السابع الباب
الرصد والتقييم وتوثيق خدمات رعاية األم  

 الكنغر 
 

 :ألساس المنطقي لرصد وتقييم رعاية األم الكنغرا 7-1
تــوفر معلومــات عــن تشــغيل  . الرصــد والتقيــيماإلدارةجيــد  صــحيألي برنــامج أساســية الرصــد والتقيــيم مكونــات 

تصــحيحات فــى منتصــف المســار وتــأثير البرنــامج  أو بحاجــة إلــى اســتراتيجيات  البرنــامج  إذا كــان البرنــامج 
 .على الفئة المستهدفة

 :الرصد والتقييم على وجه التحديد
 فعاليتهوتقدم البرنامج  بيانات عن وفري •

 اتخاذ القرارات.الجودة و  ,برنامجال إدارة تحسين •
 .الممولين، بما في ذلك ألصحاب المصلحة للمساءلة يسمح •
 في المستقبل. االحتياجات من الموارد لتخطيط البيانات توفير •
 .والدعوةرسم السياسات بيانات مفيدة ل توفير •

 

  :التعاريف
منتظمـة و مسـتمرة لتقيـيم مـا إذا كانـت األنشـطة  ألنشطة البرنامج مع قياسـات الروتينيتتبع عنى الي" متابعةال

هـذا أنشـطة البرنـامج وفقـا لخطـة  ه مـن. وهـذه النتـائج تشـير إلـى مـا تـم تنفيـذإجرائهـاالمخططة أجريت وكيفيـة 
 .برنامجال

ذا كـان األمـر كـذلك، مـا يجـري قياسـه، وإ لهـو تقيـيم منهجـي للبرنـامج يحـدد مـا إذا كـان هنـاك تغييـر : "التقييم
 هذا التغيير يتفق مع أهداف البرنامج.فهل 

 .هذه األهداف من كال من الرصد والتقييم ضروريان لضمان التقدم نحو األهداف ولتقييم ما تحقق
 

 :والتقييم متابعةمؤشرات ال
يتم .المرجوة البرنامج لتحقيق نتائج اإلطار المنطقي البرنامج أو خطة علىنظام الرصد والتقييم يعتمد 

مــا إذا كــان  لرصــد وتقيــيم، برنــامجال المحــددة فــي خطــة أهــداف البرنــامجعلــى أســاس  المؤشــرات هــذه اختيــار
 .قد حقق أهدافه البرنامج
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 المؤشرات: اختيار معايير
 .قياسبالهدف المستالشيء  يقيس: المؤشر الصالحية •
 .قياسعطى نفس النتائج في حالة تكرار الي مؤشرال: الموثوقية •
 البرنامج.فعالية في جوهريًا  حدث فرقاي من المرجح أنء الذي شيكتشف الي: المؤشر األهمية •
ــدة • علــى  القــرار صــنعفــي الســتفادة منهــا ، ويمكــن االتحســن نــاطقم تشــير إلــىنتــائج ال: المــردود/الفائ

 .القوميعلى المستوى البرنامج و  ىمستو 
 .ر عليهاو دمقتكلفة وب معقولجهد ب البيانات يمكن الحصول على :سهولة التنفيذ •

 
، بمجـــرد رعايـــة األم الكنغـــر مؤشـــرات لجمـــع مصـــادر البيانـــات مجموعـــة متنوعـــة مـــن يمكـــن اســـتخدام

برنــامج يمكــن لل. الســكان المســتوحاة مـن البيانـات والبيانــات لــىعة رتكــز الم البــرامج المصـادر ذه. مــن هــهـااختيار 
ســـجالت ، (علـــى ســـبيل المثـــال مصـــادر متعـــددة مـــنيحصـــل علـــى هـــذه البيانـــات  أن البيانـــات علـــىمرتكـــز ال

تـم  معلومـات أووغيرها)  ، نظم إدارة المعلومات الصحية ، بياناتمنتفعينال، سجالت البرنامجتقارير  ،المرافق
(علـى سـبيل  تقيـيمال أو المراقبـة الروتينيـة مـن، وذلـك كجـزء القائمـةمنشـأة أنشـطة محـددة لل الحصول عليهـا مـن

، قيـاس جـودة الرعايـة المقدمـة هـذا األخيـر ويمكـن، والمقـابالت الشخصـية). منتفـعال خـروجنـد ع مراقبـة،الالمثال
 مــن القائمــة علــى الســكان البيانــات يــتم اســتخراج. لنجــاح البرنــامج مهــم وكالهمــا، الرعايــة هلهــذ األســرومفهــوم 

المصــادر . الــوطني)المســتوى ، حــي، مظــاهرة مشــروع، وهــي منطقــة (علــى ســبيل المثــال للســكان عينــة ممثلــة
غرافيـة و االستقصـاءات الديمالمسوحات الوطنية، مثل  على نطاق واسع المرتكزة على السكان للبيانات الرئيسية

 ال تــوفر بيانــات غرافيــة والصــحيةو االستقصــاءات الديم ، وهــذه مؤسســة التمويــل الدوليــة التــي أجرتهــا والصــحية
 لمؤشــرات مصــادر البيانــات الدراســات الخاصــة. ن يــأتي مــنيجــب أ المعلومــات، وحتــى هــذه الــوزن عنــد الــوالدة
ة ومحــدد. التغطيــة والجــودة ومركــزة علــى، القائمــة علــى البــرامج هــي الملحــق ج المدرجــة فــي رعايــة األم الكنغــر

 .لكل مؤشر مصادر البيانات أيضا
 

تنفيــذ  لتقيــيم تتــوفر بيانــات وســوف، البــرامج علــى مســتوى الدولــة عبــر هــذه المؤشــرات يــتم قيــاس كمــا
ـــــرامج و   تشـــــمل المـــــدخالت والمخرجـــــات المســـــتويات، علـــــى عـــــدد مـــــن مؤشـــــرات ويمكـــــن قيـــــاسفعاليتهـــــا. الب

، واإلنتـــاج مؤشـــرات النتـــائج وتشـــمل القســـم التـــالي بالتفصـــيل فـــيســـتذكر  رعايـــة األم الكنغـــر والنتائج.مؤشـــرات
 ثاره.آو  التقدم المحرز في البرنامج لقياس مهم وكالهما
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 التعاريف
هــي المــوارد البشــرية والماليــة، والمرافــق الماديــة والمعــدات والسياســات التشــغيلية التــي تمكــن مــن " :لمــدخالتا

 ."تنفيذ أنشطة البرنامج
تشــير إلـى نتـائج الجهــود علـى مســتوى البرنـامج، مثـل أعــداد المتـدربين، والمرافــق العاملـة بالفعــل، :"المخرجـات

 ."وجودة الرعاية المقدمة الخ
 برامج التى تم قياسها على مستوى السكان.الشير بصفة عامة إلى نتائج "ي عائد:ال

 ".على عامة السكان في منطقة معينة تأثيرلهذا البرنامج من  تقييم المخرجات يقيس ما
 

 لرصـد وتقيــيم عالميــا التــي يـتم اسـتخدامها رعايـة األم الكنغـر لبــرامجتـم اختبارهـا   التــي المؤشـرات ذههـ
المؤشــرات  بمجموعــة محــددة مــن مــن الواليــات المتحــدة الخبــراء مجموعــة مــن أوصــت، ونتيجــة لــذلك البــرامج.

 ).الملحق ج (راجع رعاية األم الكنغرجميع برامج األساسية ل
 

 :مجموعة منتقاة من المؤشرات الرئيسية 7-2
رصـد وتقيـيم بـرامج ل المؤشـرات المسـتخدمة مجموعـة أساسـية مـن هـي الواردة فـي هـذا القسـم المؤشرات
 مـع مـن أجـل التكامـل المؤشـرات الموصـى بهـا مـن بيـنهم اثنـان مـن، علـى المسـتوى الـوطني رعاية األم الكنغر

  الوطنية. نظم إدارة المعلومات الصحية
 

 :إضافية مؤشرات
 .هاقياس لديها القدرة على برامجال المناطق التي تكون فيها وصى باستخدامها فيي

ولــيس   المســتوى الــوطنيعلــى  رعايــة األم الكنغــرفــي تطبيــق نمــوذج هــو التوســع  هــذه المؤشــرات الهــدف مــن
 على مستوى المنشأة . جودة الخدمات أو تنفيذ البرنامجقياس الهدف منه 

 

 تقييم مناقشة تمفقد  ومع ذلك، . مستقبلالتركيز عليه في الينبغي  التحدي الذي ىهخصوصية لا ههذ
تحســين مقدمــة لمراقبــة و  اإلشــرافية قــوائم المراجعــة و الخــامس بــابفــي ال مســتوى المنشــأة علــى نوعيــة الرعايــة
 .ألف وباء)المالحق ( كليا رعاية األم الكنغر وحدة أداء، فضال عن مقدم الخدمةاألداء الفردي ل

 

رعايـة األم  مجموعـة هتـعلى النحو الذي اقترح، رعاية األم الكنغرتلبية من المؤشرات ل مجموعة كاملة
 :يلي، كما نية العاملةالكنغر ببرنامج صحة األم والوليد والطفل التق
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  ) HMISنظم إدارة المعلومات الصحية (تضمينها في شرات لؤ م

 .األم الكنغر والتي  ينفذ بها نموذج  المريضإمكانية تنويم لديها  التينسبة المرافق  ):2( مؤشر
بقوا ناقصى الوزن عند الوالدة الذين تلقوا خدمات رعاية األم الكنغر و نسبة األطفال الرضع  ):5( المؤشر

 .من المرفق واوخرجعلى قيد الحياة 
 

 رئيسية:مؤشرات 
 :اتخرجالم
ـــذين تـــدربوا 1 دم الخدمـــة قـــرعايـــة األم الكنغـــر، حســـب مســـتوى م نمـــوذج. عـــدد مقـــدمي الخـــدمات الصـــحية ال

 .الصحية
رعايــة األم الكنغــر، حســب ينفــذ بهــا نمــوذج   ممــن المــريضبهــا أقســام داخليــة لتنــويم . نســبة المرافــق التــى 2

 ."الذي به قسم داخليمستوى المنشأة ونوع الخدمة [مالحظة: القاسم هنا هو". المرافق 
رعايـة األم الكنغـر، أقسام داخليـة لتنـويم المرضـى  حيـث يطبـق نمـوذج . نسبة المرافق المستهدفة التى لديها 3

 .رعاية األم الكنغرالخاصة بنموذج مستوى المنشأة ونوع الخدمة حسب 
 

 :/ المحصلةالنتيجة
 التــى  منطقـةال. نسـبة األطفـال الرضـع ناقصـى الـوزن عنـد الـوالدة الـذين تلقـوا خـدمات رعايـة األم الكنغـر فـي 1

 .هذا النوع من الخدمة بها
علــى قيــد  ابقــو تلقــوا خــدمات رعايــة األم الكنغــر و . نســبة األطفــال الرضــع ناقصــى الــوزن عنــد الــوالدة الــذين 2

 .من المرفق، حسب فئة الوزن عند الوالدة واوخرجالحياة 
هم تمتــابع لــم تــتم. نســبة األطفــال الرضــع ناقصــى الــوزن عنــد الــوالدة الــذين تلقــوا خــدمات رعايــة األم الكنغــر و 3

 .من المرفق بعد وخروجهم
 

 :إضافية مؤشرات
 المخرجات:

مقـدم الخدمـة  حسـب مسـتوى، رعايـة األم الكنغـر  على نموذجالذين تدربوا  مقدمي الخدمات الصحية نسبة .1
 .الصحية

 رعاية األم الكنغرالذين تم تدريبهم على نموذج  المرافق الصحية عدد موظفي .2
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 :/ المحصلةالنتيجة
 .(باأليام) رعاية األم الكنغر في خدمات مدة اإلقامة متوسط .1
 .المرفق من همخرجو بعد  رعاية األم الكنغرلألطفال المستفيدين من نموذج  زيارات المتابعة عددمتوسط  .2
رعايـة المرفـق بعـد تلقـيهم خـدمات  مـنخرجـوا تالـذين عند بداية تلقـى الرعايـة و الوزن ناقصي األطفال  نسبة .3

 .األم الكنغر
 

 )جلحق (الم في لهذه المؤشرات وصف أكثر تفصيال ويمكن االطالع على
 

 أدوات الرصد والتقييم
 بما في ذلك:، الرصد والتقييم أدوات من مجموعة متنوعة من رعاية األم الكنغر مؤشرات يتم جمع
 رعاية األم الكنغر على نموذجالذين تدربوا  مقدمي الخدمات الصحية / قاعدة بيانات قائمة •
 رعاية األم الكنغر  التى تطبق نموذج مرافقالقائمة / قاعدة بيانات ب •
 لمريض الخاصة ببيانات االرسوم البيانية  •
 الت رعايــة األم الكنغــر (التأكــد مــن أن جميــع المعلومــات الالزمــة للمؤشــرات الرئيســية متــوفرة فــيجســ •

 السجل لتسهيل عملية جمع البيانات.)
 لتلخيص البيانات األساسية  شهرية / ربع سنوية رعاية األم الكنغرمختصرات  •
مقتــرح يتضــمن ورقــة تســجيل رعايــة األم الكنغــر ورقــة ملخــص بيانــات لألطفــال الرضــع ناقصــى الــوزن  •

 .ـ)ه( & )د(عند الوالدة في المالحق 
 

 دفاع عنه:امج والن. االستفادة من البيانات لتحسين البر 7-3
البيانـات وتبـع ذلـك اسـتخدامها فـي صـنع هـذه تمـت مراجعـة  إذا ومجـديمعنـى  ذايكون  جمع البيانات

 .داخليا لتحسين البرنامج أو خارجيا لوضع السياسة العامةكان ذلك  ية، سواءممستند إلى أدلة علالالقرار 
 

 :البرنامج تحسين بيانات عن
لتحســين أداء ينبغــي أن تســتخدم يمكــن و  ىروتينــالالرصــد والتقيــيم  خــالل المعلومــات التــي تــم جمعهــا

، فضـال األداء الفـردي تحسـينأن يسـهم فـي  اإلشـراف الـداعم ويمكـن، بـاب الخـامسفـي ال كما نـوقش. البرنامج
 .عامبوجه  في البرنامج  تأثيرال، يمكن قياس جميع المرافق في تحسنال يحدث عندما. ككل وحدةال أداءعن 

 بالضــرورة إلــىيــؤدي  قــد ال، فــي حــين العــاملين فــي مجــال الصــحة كفــاءة تحســينيســهم فــي  توثيــقال
 . عدد من العوامل والتي تعتمد على، حديثي الوالدةل النتائج الصحية تحسين
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 ,، التـدريب، التوظيـف، اإلشـراف(علـى سـبيل المثـال جميـع مكونـات البرنـامجل تقيـيمالرصـد و الو  توثيـقال
غيــرهم مــن صــناع مــديري البــرامج و يكــون  مــن الضــروري أنفإنــه  ،بنــاءًا عليــه .مهــمشــيء األدويــة) و  ,المعــدات

 المؤشرات. عملية اختيار فيضمن المشاركين  القرار

، برنـامجمـن ال المرجـوة  نتـائجالو  ريـكبالبرنـامج تصـميم ال لكـل مـنالمؤشـرات اسـتنادا  يـتم تحديـد عندما
وفر هل ي بعبارة أخرى، البرنامج. تحسينتؤدي إلى سو ر يكبالبرنامج لل ىعنتكون ذات مس الناتجة البياناتفإن 

لتحقيـق  لوصـوللفـي طريقـه قـد حقـق أهدافـه أو  كـان البرنـامجما إذا  لمحكمينتصل ل المعلومات التي مؤشرال
 ؟منه المرجوةاألهداف 

 

 :اتسياسال ٕاعدادو فاع الد بيانات عن
ببرنــامج  رعايــة األم الكنغــر التــي اقترحتهــا مجموعــة رعايــة األم الكنغــرنمــوذج  مؤشــرات يمكــن لجميــع
ــ والطفــلصــحة األم والوليــد  ــ ةالتقني صــنع المعلومــات الضــرورية لأن تــوفر  أعــاله)علــى النحــو الــوارد ( ةالعامل

مـن  خارجيـا البيانـات يمكن تقاسم. جماهير مختلفة إلى هذه البيانات كيفية تقديم هولذلك والمفتاح السياسات. 
، اجتماعـات عبـر توجيهـاتاألخبـار، ، نشـرات اجتماعـات عامـة: تشـمل مـن المنتـديات خالل مجموعة متنوعـة

النتـائج الشامل و  للبرنامج بعرض موجز عادة ما تبدأ حاطاتاإل. صناع القرار السياسي معاإلنترنت، ومباشرة 
 العــروض للجمــع بــين لوحــة ويمكــن اســتخدام غيرهــا مــن القضــايا. أو النتــائج الرئيســية مناقشــةالنهائيــة، تليهــا 

 . األساسية والتوصيات النتائجرصد وتقييم  مفتاح لتقديم أصحاب المصلحة
 

 عــن عرضــا مــوجزايقــدم  فــرد كــل. أشــخاص أربعــة إلــى مــن ثالثــة عــادةمنصــة المناقشــة فــى ال تتكــون
  .الجمهورالمحاضرين والمحاضرين و  بين مناقشةال بعد ذلك يسهل المحرر التقييم. جوانب بعض

 

أصحاب خارج نطاق  تائجما تكون هناك حاجة إلى نشر النأن تكون مفيدة عند يمكن لوسائل اإلعالم
 .لنشر المعلومات جدا الراديو وسيلة فعالةيعد  المصلحة األساسيين.

 

ينبغـــي تقـــديمها بطريقـــة واضـــحة وبســـيطة. الرســـوم البيانيـــة التـــي  متاحـــة للعامـــة,كلمـــا كانـــت البيانـــات 
 إلظهار تأثير البرنامج. قناعًا توضح التغيير مع مرور الوقت غالبا ما تكون الطريقة األكثر إ

 

عنـــدما توظفهـــا  داخليـــًا فـــى  اتخـــاذ القـــرارات  مفيـــدة فقـــط تكـــون  هـــاجمعتفـــي النهايـــة، البيانـــات التـــي 
 .الدعوة إلى تغيير السياسات فى أوة برمجالم
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 الباب الثامن
المخطط التفصيلي لتطبيق نموذج األم الكنغر 

 لرعاية وليدها والبناء عليه
 

 التفاصــيل التــي مــن شــأنها الوصــول إلــى المزيــد مــن هنــا المقصــود بــه  "العمليــةالمخطــط التفصــيلي 
مة لتنفيذ نموذج األم الكنغر لرعاية وليدها وتقديمها كنمـوذج ومثـل يمكـن االقتـداء بـه لألمهـات الخطوات الالز و 

فير الـدفء الالئي  لديهن أطفال ناقصي الوزن أو العمر الرحمي كبـديل عـن الحضـانات التـي يسـتعان بهـا لتـو 
 .بنجاح هذه الخطوات والتجهيزات الالزمة لتنفيذ والمالية الموارد البشرية لهؤالء األطفال،وكذا تحديد

 
 :ينبغي لواضعي الخطة التفصيلية مراعاة العناصر التالية

 .تحديد المهام المحددة التي تحتاج إلى أن تكتمل وبواسطة من •
 .وضع جدول زمني الستكمال هذه المهام •
 ألنشطة المحددةالالزمة  لتنفيذ ا تخصيص الموارد •

 
 التفصيلية على المستوى الوطني: الخطة -8-1

 األم  مــا إذا كــان نمــوذجاالعتبــار  فــي مــن المهــم األخــذ   برامجيــة خطــة عمــل وطنيــة عنــد صــياغة
بالمنـاطق التـي جـرب فـي تطبيقـه  سـيتم التوسـيع أم للمـرة األولـى فـي الـبالد تطبيقـه  الكنغر لرعايـة وليـدها سـيتم

يجـب  المـواردالمزيد من الوقـت و  فإن تطبيقه على نطاق واسع  يراد  بها. إذا كان نموذج الكنغر لرعاية وليدها
نمــوذج الكنغـارو لرعايـة وليـدها  فيمـا يخـص باقــة  وٕانتـاج تمصـير  إلـى جانــب والـدعوة للتوجيـه تخصصـيها 

 امج التدريب.المبادئ التوجيهية وبر السياسات والبروتوكوالت و 
 

 السياسـات أما إذا كان النموذج سيطٍبق من خالل التوسع فى تفعيله فى المناطق التى جرب بها فـان
. الـوطني على المستوىيمكن تبنيها وتعميمها مناطق تلك ال التي استخدمت في برامج التدريبوالبروتوكوالت و 
 .خطة العمل وتمويل مدى اتساع نطاق سوف يحدد في كل بلد الوضع الفعلي

 

المرافـق الصـحية  المتاحـة بـالقطر وقـدرتها علـى   عـدد أن تأخـذ بعـين االعتبـار  الخطـة الوطنيـة علـى
 نموذج الكنغر.  خدمةتقديم 

 :أن تحدد ما يلى تحدد ينبغي أن  خطة العمل -على وجه التحديد 
 متابعـة الحـاالت  (بما فـي ذلـككامل. الكنغر بشكل نموذج  طبق بهايمكن أن ي مراكز الرعاية األعلى التي

 .)ذات الدرجة العالية من الخطورة
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 النمـو متابعـة ، باإلضافة إلـىكاملالكنغر بشكل نموذج  طبق بهايمكن أن  ي مراكز الرعاية األدنى  التي 
 .الزيارات المنزليةمن خالل  في المراكز أو سواء تعزيز الصحة،والرعاية األساسية للوليد و 

 المتابعــةو  افية العاجلــة ســع: مــن خــالل تقــديم الرعايــة اإلتــى لــيس بهــا أقســام داخليــةال المراكــز الصــحية 
 .عند  الطلب  اإلحالةأو  األساسية

 قليمـى لكـي يسـتعان بهـا ق الصـحية علـى المسـتوى الجهـوى واإلهناك حاجة لعمل خارطة طريق عن المراف
 فى عملية التخطيط. 

 والجدول الزمني لتنفيذ نموذج الكنغر. خطة العمل يجب أن تعكس بوضوح اإلستراتيجية 
 

 المرفق الصحي: التخطيط على مستوى
  . الخطط إلى نوعين منفيه  يحتاج تنفيذ نموذج الكنغر أو التوسع

 على المستوى الوطني.  خطة عمل )1
 .على مستوى المرفق الصحي خطة عمل )2

كل موقع داخل المرفـق الصـحي عليـه أن يعـد خطـة تنفيذيـة معدلـة وأكثـر تفصـيًال بإطـار زمنـي شخصـي. 
 يمكن االستعانة ببعض المراجع المناسبة فى هذا الصدد. 

 

علـــى   –رفـــق الصـــحي علـــى مســـتوى الم تلبيـــة الطلـــب المتنـــاميل عنـــد التخطـــيط ووضـــع الميزانيـــة
توصــيل الخدمــة للنــاس حيــث يتواجــدون أو مــن خــالل  ن خــاللالمخططــين  ضــرورة التواصــل مــع المجتمــع (مــ

 النوعيـةالمكونـات األساسـية لهـذه  نإاستراتيجيات أخرى). مع بدء تنفيذ  نموذج الكنغر في المرافـق الصـحية فـ
من الخدمة يتمثل في الخروج المبكر للوليد عندما تكون حالته مستقرة وينمو بدرجة مقبولة مع استمرار تطبيق 

  مسة جلد الوليد لجلد األم بالمنزل باإلضافة  إلى زيارات المتابعة المنزلية.  نظام مال
 

 :نطاقالوتوسيع  التنفيذ 8-2
ســواء كــان  البــدء مــن خــالل التوســع فــي  -الكنغــر ت البدايــة التــي ســيتم بهــا تطبيــق نمــوذج أيــًا  كانــ •

تحتــاج إلــى   فــإن العمليــة علــى المســتوى الــوطنيتطبيقــه منــاطق الدراســات االستكشــافية أو مــن خــالل 
خـدمات و  تنفيـذ سـلس ضـمانمـن أجـل  -ذلـك عنـدما تقتضـى الضـرورة  التصـحيحالرصـد والتقيـيم  و 

 .عالية الجودة
  .على مستوى المنشأة ليس باألمر السهل طريقة جديدة للعمل اعتماد •
 ثـم فـإنهم فـي عينـة اعتـادوا عليهـا, مـنبطريقـة م أداء أعمـالهم علـى العاملون في مجـال الصـحةاعتاد  •

 بعض األحيان يقاومون التغيير. 
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إدمــاج الطريقــة الحديثــة لرعايــة الطفــل مــن خــالل تبنــى نمــوذج الكنغــر فــي المرافــق الصــحية كأســلوب  •
لرعايــة األطفــال ناقصــي الــوزن أو العمــر يشــبه عمليــة الــتعلم أو ممارســة ســلوك جديــد يتطلــب مراحــل 

القبـول بالشـيء الجديـد وممارسـته. الشـكل التالي(الســلم) وخطـوات متعـددة للممارسـة وتـراكم الخبـرة قبـل 
 يوضح خطوات هذه العملية.   

 
 جديد ) خطوات تعلم سلوك9الشكل (

 
 
 
 

الممارسة  -6
 المستدامة

     

دليل دمج  -5 
 روتيني

    

تقديم دليل  -4  
 عملي

   

التحمس  -3   
 للفكرة

  

  تبنى الفكرة -2    

 الوعيخلق  -1     

      

 
 

وأن  بهـذه الخطـواتعلـى علـم أن يكونـوا  والمشـرفين نمـوذج الكنغـر ,علـى المـديرين تنفيذ برنـامج خالل
 التقدم. لمتابعة) باب السابعال (انظر  عمليةخاصة بهذه ال يستخدموا مؤشرات

 :هما فيه،والتوسع التطبيق لقياس  يمكن استخدامهان هناك مؤشرا
 مقــدم  حســب مســتوى علــى نمــوذج األم الكنغــرالــذين تــدربوا  مقــدمي الخــدمات الصــحيةالنســبة المئويــة ل

 .الخدمة
  المرافق الصحية المزودة بعنابر التنويم التي تفعل  بها  خدمات نمـوذج الكنغـر حسـب من  النسبة المئوية

  .مستوى المرفق ونوع الخدمة المتاحة به
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جمـع  المـأخوذة مـن والمعلومـات .تنفيـذ البرنـامج فـي محوريـاً  دوراً  ، أن اإلشـراف يلعـبلـوحظ سـابقا كمـا
ونوعيـة الرعايـة  لتحسـين تقـديم الخـدمات المـديرين والمشـرفين مـن قبـل تحليلهـا واسـتخدامها ينبغـي البيانـات
بيئـة  وخلـق ،، وتعزيـز اإلدارةوتحفيـزهم العـاملين الصـحيين تحسـين مهـاراتأمر هـام ل اإلشراف الداعم .الصحية
لجعـــل ذلـــك ممكنـــًا فـــان هنـــاك حاجـــة إلـــى التواصـــل بـــين المـــدراء . البـــاب الخـــامس) لمحترمـــة (انظـــرالعمـــل ا

 . والمشرفين والعاملين الصحيين والعائالت  بشكل متزايد ومستمر
 

 ).2009هناك خطوات منطقية لتطبيق نموذج األم الكنغر (أكسس 
 نموذج األم الكنغر:  خطوات تنفيذ

الوضـع الـراهن  تحليـل، خاصـة النمـوذج المتعلقـة بالممارسـات المعلومـات الحيويـة وتقيـيم جمـع ):1الخطـوة (
 الثاني).(الباب 

 اجتمـاع هـذا هـو .علـى المسـتوى الـوطني يينالصـح اءوالمـدر  مـع واضـعي السياسـات العمـل :)2( الخطـوة
استرشادية وأدلة  سياسات وطنية إنتاج من شأن هذه الخطوة(الباب الثاني).   أصحاب المصلحة

 (الباب الثالث). مواد تدريبيةو 
المجتمع المحلـي، والمحافظــات الالزمـة( علـى جميـع المســتويات مـع الســلطات الصـحية العمـل ):3(الخطـوة 

 .خطط عمل محلية، ووضع اجتماعات ألصحاب المصلحة هذا عقديشمل واألقاليم). 
 .تصميم البرامجضمن  إذا ،السلوك للمجتمعالحشد وتغيير تحفيز و تنفيذ األنشطة الخاصة بال )4الخطوة (
مرافـق وتحليـل موقـف فـي ال تقيـيمهـذا األمـر  تلزميسـ .لتنفيـذ النمـوذجبهـا  العـامينمرافـق و ال إعـداد :)5الخطـوة (

التــي ســتطبق النمــوذج. كمــا يتطلــب األمــر تــدريب مقــدمي الخدمــة بهــذه المرافــق, وتهيئــة المكــان 
 وٕاعداده لتقديم هذا النوع من الخدمة, من حيث المساحة والتجهيزات. 

 ).الباب الخامس( بالبرنامجواإلشراف للعاملين  تقديم الدعم ):6الخطوة (
 .الباب السابع)تقييم البرنامج ( قم ب :)7الخطوة (
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 الباب التاسع
الموارد المتاحة لنموذج رعاية األم الكنغر 

 لوليدها
 

 الكنغر  األم رعايةنموذج  مقدمة لموارد9-1
.هـذه  الكنغـر األم رعايـةنمـوذج  بتنفيـذ وممارسـة ومـواد متعلقـةذات صـلة  أمثلـة يسـرد كـل قسـم أدنـاه •

 النموذج.التى يحتاجها تطبيق  الموادلكل  قائمة شاملة ليست
 

 المعينات البصرية: 9-2
 الملصقات 

 )69 – 61صفحات  –المراجع متوفرة بالنسخة االنجليزية (الباب التاسع 
 

 تطبيق نموذج األم الكنغر 9-3
 مقاالت عن التطبيق •
 ورش عمل •

 

 مواد التدريب على نموذج األم الكنغر 9-4
 مقاالت وموارد •
 اختيارات مقررات نموذج األم الكنغر •
 نصف يوممقرر  •
 مقرر يوم كامل •
 مقرر اليومين •

 

 )65&  64صفحات  –أدلة التدريب (المراجع بالنسخة االنجليزية 
 )66 صفحة –ممارسات نموذج األم الكنغر (المراجع بالنسخة االنجليزية  9-5

 )66 صفحة –السجالت السريرية (المراجع بالنسخة االنجليزية 
 )66 صفحة – اإلرشادات (المراجع بالنسخة االنجليزية

 )66 صفحة –المعينات الوظيفية (المراجع بالنسخة االنجليزية 
 )67 صفحة –(المراجع بالنسخة االنجليزية  متابعة وتقييم نموذج األم الكنغر 9-6
 )68 صفحة –تطبيق نموذج األم الكنغر فى المجتمع (المراجع بالنسخة االنجليزية  9-7
 )69 صفحة –متفرقات (المراجع بالنسخة االنجليزية  9-8
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