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 الفصل الرابع عشر
 صحة طفل األمومة و

 ساندرا كاليري
 

 النقاط الرئيسية:
  استراتيجيات السيطرة ومنع العدوى لألم والطفل تستند عمى مبدأ العناية المشتركة في الكثير من

الم يكون مخاضيا، والدتيا، وشفائيا في نفس الغرفة كمما امكن، امراكز الوالدة، االم غالبا 
 .والطفل يتم العناية بيما سويا

  حديثي الوالدة الذين يحتاجون عناية مركزة، بيئة المولود الجديد، يجب ان يخطط ليا بوضوح
 بفصل كافي بين الحاضنات.

  قيم مالئم.االجيزة والمعدات تنظيف شامل وتطيير/ تعاستعمال يجب ان يسبق 
  الدم وسوائل الجسم لالم والطفل يفترض ان تكون معدية لذلك االجراءات الوقائية القياسية يجب

 ان تطبق بشكل كمي.
 تتضمن نظافة اليد، نظافة المريض، التنظيف البيئي والتمقيح. منع العدوىاستراتيجيات 

 
 
 
 
 
 
 

 الخمفية:
تقريبا تصبح حامل كل  مميون امرأة 210قول بأن ( تWHOمنظمة الصحة العالمية )احصائيات 

ما التسمم والنزيف ىوأن  ، مباشرةفترة ما بعد الوالدة يموتون من المضاعفات. في  529.000وأن ,سنة 
 % من وفيات االم تحدث في االقطار النامية.99 أىم االسباب المشتركة لموت االم وأن
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مميون من الوفيات السنوية لحديثي الوالدة تحدث في االقطار  4% من 99بنفس الطريقة، 
فان الشديدة تسبب اكثر من ثمث الوفيات، ىذه ليست دائما تسجل بعناية، عمى أية حال،  العدوىالنامية. 

 .1يالسالوا التيتانوس، )التياب رئوى( شيوعًا يحتمل ان يكون تسمم، ذات رئة أىم أسباب الوفاة
 االخطار واالصاباة الوليدية:

 قد تقمص بالتالي: العدوى. ىذه 2يوم االولى لمحياة 28اصابات حديثي الوالدة تحدث في 
 .في الرحم، بواسطة طريقة المشيمة 
  اثناء الوضع )الوالدة(، عندما يكون بتماس مع االم، العائمة والزوار. حديثي الوالدة االخرين في

 اية الصحية، او االجيزة المموثة.الحاضنات، عمال الرع
 عوامل الخطورة الصابات حديثي الوالدة تتضمن:

 االمومية. العدوى 
 .عمر الحممي الجنيني في وقت االصابة 
 .مضاعفات الوالدة 
 اجراءات وتدخالت منتشرة، مثل ادوات مراقبة الجنين 
  ساعة. 24 <تمزق االغشية قبل النضوج 
  مرتبطة بمتالزمة ضيق التنفس واحتمالية االصابة(.الوالدة بالعممية القيصرية( 

 في الخطر المتزايد لمعدوى بسبب:شهور(  9)مواليد قبل نمام االطفال الخدج 
  الطبيعية والتي تزيد خطورة االستعمار بالمسببات المرضية. الميكروبيةغياب الفمورا 
 ذين يرضعون من الصدر استعمار فمورا الجياز اليضمي )ىذا الخطر يختمف بين االطفال ال

 مقابل االطفال الذين يستعممون الغذاء االصطناعي(.
  طبيعي )الشاذ( والذي يحدث غالبا في حديثي الوالدة في وحدات العناية المركزة الغير االستعمار

 لحديثي الوالدة )أن آي سي يو(.
 دية، مثل الجمد وبطانة االعضاء الغير كاممة النمو واليشة والتي تقدم مانع لمعوامل المسببة المع

 الرئة.
 .)استجابة مناعية ضعيفة )جسم مضاد 
المشتركة لممواليد الجدد كاممي النمو ىي اصابات سطحية لمجمد، العين واالغشية المخاطية،  العدوى

اصابات اضافية تحدث في العناية المركزة، مثل تجرثم الدم المرافقة مع الخطوط المركزية، ذات الرئة 
جياز اليظمي. االحياء الدقيقة المرافقة الصابات حديثي الوالدة تتضمن: ستافيموكوكس واصابات ال

اوريس، ستافيموكوكس سالبة كوأكيوليز، ستربتوكوكاي مجموعة بي، ايشيريشيا كوالي وكانديدا. المسببات 
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وبكتر، المرضية االخرى التي غالبا ما ترافق التفشي في الحاضنة تتضمن كميبسيال، سيراشيا، انتير 
 ستروبكتر، وعتر بسيدوموناس.

 واالخطار االمومية: العدوى
 العدوىاالمومية المرافقة لمرعاية الصحية تكتسب في المستشفى وال تحدث قبل الدخول. ىذه  العدوى

ايام بعد الوالدة. معظم اصابات منطقة الجراحة اعتبرات  10نموذجيا تعزى الماكن الرعاية الصحية حتى 
 يوم بعد العممية. 30ية الصحية حتى مرافقة لمرعا

 عوامل الخطر االمومية لمعدوى تتضمن:
 ساعة(. 24<تمزق االغشية الطويمة ) -1
 السمنة )تتدخل في شفاء الجرح(. -2
 داء السكري. -3
 اختبارت واجراءات منتشرة. -4
 المشتركة تتضمن: العدوى
  وعضالت الرحم(.التياب بطانة الرحم، اصابة البطانة وحائط الرحم )بطانة الرحم 
 .التياب الثدي، التياب واصابة الثدي 
 .اصابات منطقة الجراحة القيصرية 
 .اصابات منطقة الفرج، اصابة منطقة شق العجان 
 .تسمم، اصابة مجرى الدم الذي يسبب التياب عضوي 

مجموعة التياب بطانة الرحم غالبا متعدد الجراثيم مع بكتريا ىوائية وغير ىوائية )مثال، ستربتوكوكس 
أي، ستربتوكوكس مجموعة بي، عتر ستافيموكوكس، ايشيريشيا كوالي، بكترويدز وعتر كموسترديا(. 
ستافيموكوكس اوريس ىو المسبب المرضي الذي  غالبا مرافق مع التياب الثدي المسبب المرضي المرافق 

او فمورا بكتريا السفل  الصابات منطقة الجراحة نموذجيا ذاتي المنشأ لممريض غالبا ما تكون فمورا جمد
 .4القناة التناسمية
 :منع العدوىاستراتيجيات 

كما مع كل المرضى، استعمل اجراءات وقائية قياسية، ممارسات روتينية. الممارسات الخاصة التي تركز 
 عمى االم والطفل تتضمن:

اد الجسم القفازات تمبس في كل حاالت االتصال مع االغشية المخاطية، الجمد غير السميم ومو  -1
 الرطبة.

 تغير القفازات بعد كل رضيع / او اجراء. - أ
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 القفازات ليست ضرورية لالتصال بالجمد السميم لمرضع. - ب
 القفازات تمبس لكل تغييرات الحفاظات. - ت
القفازات تمبس عند التعامل مع الرضيع بعد الوالدة قبل الحمام او االزالة الكافية لسوائل  - ث

 جسم االم.
 تمبس عند الوالدة.القفازات المعقمة  - ج
 قفازات نظيفة تمبس عند التعامل مع اغطية )شراشف( مموثة ونفايات. - ح

 الصداري و/ أو االزارات البالستيكية تمبس المتالك المرضع الى زي رسمي -2
في الحاضنة او  العدوىتجميع الرضع الذين لدييم نفس االصابة يساعد عمى منع انتشار  -3

 الروضة.
يشجع اتصال والدين / رضيع ما عدا في الحاالت العرضية عندما يكون ىناك خطورة من نقل  -4

االصابة. االميات الوالدات )وضع( قد تأخذ دش او حمام. بعد الوالدة يجب عمى المريض 
العناية اليومية بالشرج بعد دخول التواليت. مراجعة سياسات النظافة الجيدة مع الوالدين ميم 

 .العدوىم والرضيع من اكتساب أو نشر لحماية اال
االحتياطات االضافية يشار الييا لمرضع المستعمرون او المصابون باالحياء الدقيقة. ىي ميمة  -5

 بيئيًا لممؤسسة.
 .1، 14المثبتة او المشكوك فييا يجب ان تعالج طبقا لمتعميمات في جدول  العدوى -6

ية تدار باستعمال االجراءات الوقائية القياسية/ / االحياء الدقيقة التالالعدوىاالميات والرضع ب
ممارسات روتينية. االميات والرضع قد يكون لدييم اتصال، ويسمح بالتغذية من الثدي: التياب 
الغشاء المخاطي الذي يحيط بالجنين )األمنيون(، كالميديا، ؤمد جرثومي، فايروس سايتوميكالو، 

جموعة اي(، اصابات كونوكوكال،التياب الكبد التياب بطانة الرحم )مالم/ ستربتوكوكس م
الفايروسي بي وسي، ىيربيس سمبمكس، ليستريا، ستافيموكوكس ايبيدير ميديس واصابات ستافيمو 
ذات الكوأكيوليس السالب االخرى، اصابة/ استعمار ستربتوكوكس مجموعة بي، 

الجرح، والخميرة. كذلك توكسوبالزموسس، اصابة الجياز البولي، فايروس النيل الغربي، اصابة 
 تتضمن ىذه المجموعة:

 .سل في االم )رئوي او حنجري عمى عالج مؤثر، خارج الرئة، او فحص الجمد الموجب 
  والتياب الثدي/ خراج بسبب ستافيموكوكس اوريس )لألطفال الخدج من المتعقل االمتناع عن

توصى باالمتناع عن الحميب من الصدر الذي فيو التياب الثدي/ خراج الصدر )الثدي(، 
 االطعام من الصدر المتأثر حتى يعالج ويصّرف الخراج(.
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  ،ذات الرئة الذي سببو ستافيموكوكس اوريس/ جروح جمد في الرضيع )خالل حاالت التفشي
 احتياطات اضافية قد يتطمبان تجميع الرضع(.

ممفية نوع تي مرضى لدييم متالزمة نقص المناعة المكتسب، أج آي في أو فايروس الخمية ال
يعتنى بيم باستعمال احتياطات قياسية، االتصال مسموح،  I/IIأج ني أل في  I/IIلالنسان نوع 

 عمى أية حال االميات غير مسموح ليم برضاعة طفميم.
الرضع و/ او االميات الذين لدييم اصابات مشخصة او مشكوك فييا منقولة عن طريق  -7

واحدة فييا ضغط سالب والباب مسدودة. اقنعة او المحمول جوًا، يجب ان يوضعوا في غرفة 
 اجيزة تنفس يجب ان تمبس استنادا الى السياسة المعتمدة.

االولوية لاليواء بغرفة واحدة يجب ان تعطى لالميات الذين يموثون المواد )االشياء( في البيئة  -8
 ميمة لممؤسسة. بمواد الجسم، والمستعمرين او المصابين باالحياء الدقيقة حيث تعتبر بيئياً 

التنظيف البيئي الجنحة المخاض والوالدة بعد الوالدة بازالة الشراشف المموثة باستعمال ايدي  -9
بقفازات. منضدة/ فراش الوضع )الوالدة( وبيئة المريض المباشرة يجب ان تنظف بعد كل 

 استعمال.
المطيرات استعمل مطيرات غير سامة لتنظيف اجيزة وحاضنات حديثي الوالدة. تجنب  -10

 الفينولية.
حميب الصدر وقائي ألنو يزود المضادات الخاصة نوع آي جي أي ويساعد بتأسيس فمورا  -11

 طبيعية عند حديثي الوالدة.
 زود نظافة بعد الوالدة لألم ولقاحات لموليد كما ىو مطموب. -12
لممؤسسات قميمة المساحة ومزدحمة، استعمل عناية ام الكنغر، ىذه تتضمن وضع جمد الى  -13

جمد لمطفل الرضيع عمى صدر االم. قبل الوالدة، اثناء الوالدة، وبعد الوالدة: ابقي اجراءات 
وقائية قياسية بمناطق معينة لالستحمام، تواليت، ووسائل الغسل اليدوية لممرضى. امتنع عن 
االستعمال العمومي لممراىم والمستحضرات، األم يجب ان تجمب المراىم والمستحضرات 

 . بعد الوالدة، شجع االميات النجاز النظافة اليدوية قبل رضاعة الصدر.الخاصة بيا
 التقييم قبل الوالدة:

. افحص منع العدوىىذه تستعمل لتمييز عوامل الخطر الصابة االم/ الوليد وتركيز عمى استراتيجيات 
توكوكس نوع أسبوع من الحمل. االميات الذين لدييم سترب 37-35المرأة حول ستربتوكوكس نوع بي في 

بي )جي بي أس( يجب ان يستعمموا عالج اذا كانت لدييم اعراض. االميات المستعمرة يجب ان تستمم 
 بشكل وقائي بنسمين في وقت الوضع )قبل الوالدة(.
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افحص عن فايروس نقص المناعة لالنسان )اج آي في( والتياب الكبد الفايروسي نوع بي. اذا كان 
حي اللتياب الفايروسي نوع بي، الرضيع يجب ان يستمم كموبيولين بي فحص االم موجب لمستضد السط

المناعي اللتياب الكبد الفايروسي نوع بي، والجرعة االولى لمقاح التياب الكبد الفايروسي نوع بي خالل الـ 
ساعة االولى لمحياة. االميات الموجبات )أج آي في( يجب ان تمتنع عن التغذية بالصدر ما لم  12

 بدائل اخرى.تتوفر 
افحص االميات عند دخوليم حول اعراض االصابة، مثال البداية الجديدة لمحمى واعراض  -قبل الوضع

تنفسية اخرى، مثال بداية سعال جديد، طفح، او اسيال. اذا كانت استجابة المريض بـ"نعم" باي من ىذه 
متر( اذا كانت  2 <ى االخرين )الشروط، ابدأ باالجراءات الوقاية االضافية وفرقيم مكانيا من المرض

المحمولة بالجو مشكوك فييا، مثال، مايكوبتيريوم بتوبركموسس الرئوية او فاريسيال، فضع  العدوى
 المريض في غرفة واحدة مع باب مغمفة وابدأ باجراءات المحمول جوًا.
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  االمراض المعدية أم/ طفل وادارة السيطرة ومنع العدوى 1،41جدول 
 (.5،6 2010)الجدول مييأ من مركز سني بروك لمعموم الصحية، تورنتو، أونتاريو، 

 مالحظات غذاء صدر اتصال أم/ رضيع اجراءات المولود الجديد اجراءات االم اصابة/ احياء دقيقة
االحيــــــــــاء الدقيقــــــــــة  -االم

المقاومـــــــــــــة لممضـــــــــــــادات 
 الحيوية

انتيروكـــــــــوكس المقاومـــــــــة 
لمفانكومايســــــــين )فــــــــي آر 
إي( او ســـــــــــــــــتافيموكوكس 
اوريــــــــــــــــــــــس المقاومــــــــــــــــــــــة 
لمميثيســــــــــــيمين )أم آر أس 

 أي(

ســـــــــــــــتافيموككس اوريـــــــــــــــس مقاومـــــــــــــــة  مسموح مسموح اجراءات وقائية قياسية
لمميثيســـيمين )أم آر أس أي(، رضـــيع 

 الى غرفة مع امراة.

االحيـــاء الدقيقـــة المقاومـــة 
ـــــــــــةلممضـــــــــــادات   -الحيوي

 رضيع

احتياطـــــــــــات االتصـــــــــــال، 
 اجراءات وقائية قياسية

انتيروكــــــــــــــــــــــــوكس مقاومــــــــــــــــــــــــة 
فانكومايســـــين )فـــــي آر أي( او 
ســـتافيموكوكس اوريـــس مقاومـــة 
ميثيســــــــــــــــــــيمين )أم آر أس أي( 

 واجراءات وقائية لالتصال

ســـــــــــــتافيموكوكس اوريـــــــــــــس مقاومـــــــــــــة  مسموح مسموح
ميثيســــــيمين )أم آر أس أي(، تفصــــــل 

انة مفتوحـــــة، غرفــــة واحــــدة. اذا حضــــ
فصــــــل فضــــــائي مــــــن رضــــــع اخــــــرين 

 متر(. 2 <فتحتاج إلى )
 -جدري الماء مرض االم

 رضيع صحي.
اجراءات وقائية المحمولـة 

 جوا
جيــــــز )اعطــــــي( كموبيــــــولين منــــــاعي  مسموح مسموح غرفة طفل مع ام

لفاريســـــــيال زرســـــــتر )فـــــــار أي جـــــــي( 
لمرضع حيـث بدايـة المـرض االمـومي 

 48ايـــام قبـــل الـــوالدة او خــــالل  5 >



 صحة طفل -امومة 

 5ساعة بعد الوالدة

 -جدري الماء مرض االم
ـــــــــــي وحـــــــــــدات  رضـــــــــــيع ف
ــــة المركــــزة لمرضــــيع  العناي

 )أن آي سي يو(

اجراءات وقائية المحمولـة 
جوا االم قد تزور وحـدات 

 العناية المركزة لمرضيع

اجـــراءات وقائيـــة قياســـية حتـــى 
 10، ابتـــداءا مــن يـــوم 10يــوم 

دايــة االجــراءات ب 28الــى يــوم 
 الوقائية المحمولة جوا

مســـموح )كمـــا  غير مسموح
ىــــــــو واضــــــــح 
 حميب صدر(

 

  



 صحة طفل -امومة 

 مالحظات تغذية الصدر اتصال أم/ رضيع اجراءات وقائية رضيع اجراءات االم وقائية اصابة/ احياء دقيقة
جدري الماء، رضيع في 
وحدات العناية المركزة 
 لمرضيع )أن أي سي يو(

والزوار الذين فقط الوالدين 
 لدييم مناعة قد يزوروا

احتياطات وقائية 
 محمولة جوا

مسمو اذا كانت االمراة 
 لدييا مناعة

جيز )اعطي( كموبيولين مناعي  مسموح
لفاريسييال زوستر )فار أي جي( 
لمرضع عندما يكون مرض الدم 

 48ايام قبل الوالدة او خالل  5>
 5ساعة بعد الوالدة

رمد سببو فايروس 
 أم -نو االدي

احتياطات االتصال 
الوقائية. ال اشتراك 
)مشاركة( في المناشف، 
اقمشة الوجو، المخاد، 

 شراشف

احتياطات وقائية 
 قياسية

رضيع صحي: داخل 
غرفة ال مشاركة 

 بالمناطق، شراشف

افحص حول الكالميديا، المسببات  مسموح
 المرضية الفايروسية والبكتريولوجية

العناية رضيع في وحدات 
المركزة لمرضيع )أن آي 
سي يو( ام ال تذىب الى 
العناية المركزة لمرضيع 

 )أن آي سي يو(

مسموح حميب 
 صدر

رمد سببو فايرس 
 رضيع -االدينو

احتياطات التماس  احتياطات وقائية قياسية
الوقائية، ال مشاركة في 
مستمزمات العناية 

 بالمريض

   

 



 صحة طفل -امومة 

الرضيع )حديث الوالدة( /  اجراءات وقائيةأم4  اصابة/ احياء دقيقة
 اجراءات وقائية

 مالحظات رضاعة الصدر ام / اتصال رضيع 

بكتريــــــــــــــــا  -اســــــــــــــــيال/ ام
 )مشكوك فييا او مؤكدة(

اجـــراءات وقائيـــة قياســـية، 
 غرفة واحدة مع توايت

رضــــــيع صــــــحيح: مســــــموح مــــــع احتياطــــــات  اجراءات وقائية
 وقائية قياسية

 مسموح
 

 

وحـــدات العنايـــة المركـــزة لمرضـــيع رضـــيع فـــي 
)أن آي ســـــــي يـــــــو: ال يســـــــمح حتـــــــى بـــــــدون 

 ساعة 48اعراض لمدة 

مســـــــــموح حميـــــــــب 
 صدر

ســـــــــــــــــي.  -اســـــــــــــــــيال، أم
 ديفيسيل

احتياطـــــــــــــات االتصـــــــــــــال 
الوقائية، غرفـة واحـدة مـع 

 تواليت

  مسموح مسموح اجراءات وقائية

أم فايروســـــــــــي  -اســـــــــــيال
 )مثال، فايروس نورو(

احتياطـــــــــــــات االتصـــــــــــــال 
ـــــــة واحـــــــدة  ـــــــة، غرف الوقائي

 )منفردة( مع تواليت

اجــــــــــــــــــــراءات االتصـــــــــــــــــــــال 
الوقائيـــة، غرفـــة واحـــدة مـــع 

 تواليت

رضيع صـحيح: مسـموح مـع اجـراءات وقائيـة 
 قياسية

 مسموح
 
 

 

رضـــيع فـــي وحـــدات العنايـــة المركـــزة لمرضـــيع 
)أن آي ســــي يــــو(: امــــرأة غيــــر مســــموح فــــي 
وحدات العناية المركـزة لمرضـيع )أن آي سـي 

 ساعة 48حتى بدون اعراض لمدة يو( 

مســـــــــموح حميـــــــــب 
 صدر

 



 صحة طفل -امومة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حديث الوالدة/ اجراءات  ام/ اجراءات وقائية اصابة/ احياء دقيقة
 وقائية

 ام/ طفل
 اتصال 

 مالحظات تغذية الصدر

بكتيــري  -اســيال، رضــيع
 )مشكوك فيو او اكيد(

احتياطـــــــــــــات االتصـــــــــــــال  احتياطات وقائية قياسية
 الوقائية

ــــاج  مسموح مسموح رضــــع بحفاظــــات تحت
احتياطــــات وقائيــــة خــــالل 



 صحة طفل -امومة 

 فترة المرض
 -اســـــــــــــــــــــيال، رضـــــــــــــــــــــيع

فايروسي )مثال، فايروس 
 نورو(

احتياطـــــــــــــات االتصـــــــــــــال  احتياطات وقائية قياسية
 الوقائية

ــــاج  مسموح مسموح رضــــع بحفاظــــات تحت
احتياطــــات وقائيــــة خــــالل 

 فترة المرض
احتياطـــــــــــــــــات اتصـــــــــــــــــال  فايروس انتيرو أم

ـــــــــة  ـــــــــة، غرف واحـــــــــدة وقائي
 )منفردة(

احتياطـــــــــــــــــات االتصـــــــــــــــــا 
 الوقائية، غرفة واحدة

رضـــــيع ناصـــــح: مســـــموح 
مـــــــع احتياطـــــــات وقائيــــــــة 

 قياسية

 مسموح
 

 

ـــــــــــي وحـــــــــــدات  رضـــــــــــيع ف
ــــة المركــــزة لمرضــــيع  العناي
)أن آي ســــي يــــو(: امــــراة 
غيــر مســموح فــي وحــدات 
ــــة المركــــزة لمرضــــيع  العناي

 حتى بدون اعراض

 مسموح حميب صدر

احتياطـــــــــــــات االتصـــــــــــــال  احتياطات وقائية قياسية رضيعفايروس انتيرو 
 الوقائية

  مسموح مسموح

 بعــــــــــد العــــــــــالج الوقــــــــــائي بعــــــــــد العــــــــــالج الوقــــــــــائي  احتياطات وقائية قياسية احتياطات وقائية قياسية التياب الكبد، نوع أي أم



 صحة طفل -امومة 

 لمرضيع لمرضيع
  



 صحة طفل -امومة 

 اصابة/ احياء دقيقة
ام4 احتياطات 

 وقائية
حديث الوالدة4 

 وقائيةاحتياطات 
 ام رضيع
 اتصال

 مالحظات تغذية ثدي

ىيـــــــــربس ســـــــــيمبمكس 
فـــــــــــم او غشـــــــــــاء  -أم

مخـــــــــــــــاطي )مثـــــــــــــــال 
 تقرحات البرد(

احتياطــــــــــات وقائيــــــــــة 
 قياسية

بــدون  -انظــر رضــيع
 اعراض

مســــــموح، مفضــــــل ايــــــواء 
 كمي داخمي

مســــموح اذا لــــم يكــــن ىنــــاك امــــراض 
 )تقرحات( عمى الثدي

وّجــــــو المــــــراة عمــــــى نظافــــــة 
تغطــي اليــد، تمــبس قنــاع او 

ــــــــدما تكــــــــون  التقرحــــــــات عن
حــــــول الرضــــــيع، ال ت قبمــــــي 
ــــــــــدما تكــــــــــون  الرضــــــــــيع عن
التقرحـــات موجـــودة وتجنـــب 

 مسك المناطق المتأثرة.
ىيـــــــــربس ســـــــــيمبمكس 

 أم/ واحد )وايتمو(
احتياطــــــــــات وقائيــــــــــة 

 قياسية
بــدون  -انظــر رضــيع

 اعراض
عمــــــــى  -مباشـــــــر/ ايـــــــدي

 اتصال غير مسموح
قـــــد نســـــحب ونســـــكب الحميـــــب حتـــــى 

)التقرحــــات( تــــذىب او قــــد االمــــراض 
تمـــــــرض إذا التمســـــــك االم الرضـــــــيع 
ـــر  )مثـــال، شـــخص آخـــر يمســـك ويغي

 مواضع الرضع(

 

ىيـــــــــربس ســـــــــيمبمكس 
بــــــــــــــــدون  -رضــــــــــــــــيع

احتياطـــــــــــات وقايـــــــــــة 
 قياسية

احتياطـــــــات اتصـــــــال 
وقائيــــــة خـــــــالل فتـــــــرة 

  مسموح مسموح



 صحة طفل -امومة 

ــــــى  اعراض  4الحضــــــانة )حت
 اسابيع(

 ىيربس سيمبمكس
 اعراض -رضيع

احتياطــــــــــات وقائيــــــــــة 
 قياسية

احتياطـــــــات اتصـــــــال 
 وقائية

  مسموح مسموح

  



 صحة طفل -امومة 

حديثي الوالدة4 احتياطات  أم4 اجراءات وقائية اصابة/ احياء دقيقة
 وقائية

 أم/ رضيع 
 مالحظات غذاء بالصدر اتصال

ـــــــــــــــــــربس زوســـــــــــــــــــتر  ىي
 محددة -)شنكمز( ام

ــــــــــــــة  احتياطــــــــــــــات وقائي
قياســــــــــية فــــــــــي غرفــــــــــة 
واحــدة، فقـــط المـــوظفين 
الــذين لــدييم مناعــة قـــد 

 يعتنون بالمريض

مســـــــموح، مفضـــــــل الكـــــــل  احتياطات وقائية قياسية
داخــــل غرفــــة. االم قــــد ال 
ــــــــى الحضــــــــانة  ــــــــذىب ال ت
حتـــــــــــى تصـــــــــــبح قشـــــــــــور 

 لمجروح )تتيبس(

مســـــــــــــــــــموح اذا كانـــــــــــــــــــت 
التقرحــــــــــات )االلتيابــــــــــات 
ـــــى  االمـــــراض( ليســـــت عم

 الصدر

ـــدييم مناعـــة/  فقـــط زوار ل
 زيادة اقرباء.

فــــار أي جـــــي ال يوصـــــى 
لمرضع إذا كـان لـدى األم 
زوســـترا، عمـــى أيـــة حـــال، 

 32إذا كـــــــان الرضـــــــيع >
أســـــبوع، يعطـــــى فـــــار أي 

 جي. 

ـــــــــــــــــــربس زوســـــــــــــــــــتر  ىي
 منتشرة.  -)شنكمز( أم

ــــــــــــــة  احتياطــــــــــــــات وقائي
ــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــوًا،  محمول
المـــوظفين الـــذين لـــدييم 

 مناعة فقط

احتياطــات  -رضــيع فــي غرفــة
 وقائية قياسية

مســـــــموح، يفضـــــــل الكـــــــل 
ل غرفـــــــة، أم قـــــــد ال داخـــــــ

ــــــــى الحضــــــــانة  ــــــــذىب ال ت
حتى تصبح قشور لمجـرح 

 )تصبح يابسة(

مســـــــــــــــــــموح اذا كانـــــــــــــــــــت 
التقرحـــــــات ليســـــــت عمـــــــى 

 الصدر

ـــــة  ـــــي وحـــــدات العناي رضـــــيع ف
المركــــزة لمرضــــيع: احتياطــــات 

 10وقائيــة محمولــة جــوا. يــوم 
 21مــن اول تعــرض الــى يــوم 

 8مـــن آخـــر تعـــرض )أو يـــوم 
اذا اعطـــــي الرضـــــيع فـــــار آي 

 جي(

ـــــــــــي وحـــــــــــدات  رضـــــــــــيع ف
العنايـــة المركـــزة لمرضـــيع: 
المــــرأة قــــد ال تــــذىب الــــى 
وحـــدات العنايـــة المرضـــيع 
حتى تصبح قشور لمجـرح 

 )تتيبس(.

ـــــــــــي وحـــــــــــدات  رضـــــــــــيع ف
العنايـــة المركـــزة لمرضـــيع: 
ـــــــب  جيـــــــز )اعطـــــــي( حمي

 خاص
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اصابة/ احياء 
 دقيقة

 أم
 احتياطات وقائية

حديث الوالدة4 
 احتياطات وقائية

 ام/ رضيع
 مالحظات تغذية الصدر )اتصال(تماس 

 انفمونزا 
 أم

قطيــــــــــــــــــرات وتمــــــــــــــــــاس 
احتياطـــــــــــــــات وقائيـــــــــــــــة 

 تفضل غرفة واحدة

رضــــــيع صــــــحي: مســــــموح، امــــــراة  احتياطات وقاية
يجــــــــب ان تمــــــــبس قنــــــــاع جراحــــــــي 

متـــر  2عنـــدما تكـــون عمـــى مســـافة 
 من الرضيع

اعتبـــر امـــراض جيـــاز  
تنفســـــــي حـــــــادة بأنيــــــــا 
ــــونزا خــــالل موســــم  انفم

 انفمونزا
فــي وحــدات العنايــة المركــزة  رضــيع

لمرضــيع )أن آي ســي يــو( امــراة ال 
يســــمح ليــــا بالــــذىاب الــــى وحــــدات 
ـــــة المركـــــزة لمرضـــــيع )أن آي  العناي

 سي يو(

ــــــــي وحــــــــدات العنايــــــــة  رضــــــــيع ف
المركــــــزة لمرضــــــيع )أن آي ســــــي 
يو(: امراة ال يسمح ليا بالـذىاب 
ـــــــة المركـــــــزة  ـــــــى وحـــــــدات العناي ال

 لمرضيع )أن آي سي يو(
 انفمونزا 
 رضيع

احتياطـــــــــــــــات وقائيـــــــــــــــة 
 قياسية

ـــرات واحتياطـــات  قطي
 التماس الوقائية

خالل مواقف التفشـي،  مسموح مسموح
ــــــــــــــة  احتياطــــــــــــــات وقاي
اضــــــافية وقــــــد تحتــــــاج 

 تجمع لمرضع
الحصـــبة )روبيـــوال( 

اوان  –ام مريضـــــة 
المخـــــــــــاظ رضـــــــــــيع 

 صحي

احتياطـــــــــــــــات وقائيـــــــــــــــة 
محمولـــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــوا، 
المـــوظفين الـــذين لـــدييم 
مناعـــــة فقـــــط، مســــــموح 

ـــــــــة  احتياطـــــــــات وقائي
 قياسية

مســــــموح اذا غرفــــــة داخميــــــة مــــــع  غرفة داخمية مع أمراة
ــــب صــــدر  ــــد يجيــــز حمي امــــراة، ق
 خاص اذا لم يدخل غرفة داخمية

الرضــــــــــــيع يجــــــــــــب ان 
يســــــــــــتمم الكموبيــــــــــــولين 
 المناعي )آي جي(.
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عالــة لــدييا مناعــة فقــط 
 وزوار

 

 اصابة/ احياء دقيقة
 أم

 اجراءات وقائية
حديث والدة/ اجراءات 

 وقائية
 ام/ رضيع4

 اتصال
 مالحظات تغذية الصدر

حصــــــــــــــبة )ربويــــــــــــــوال( ام 
ــــــــي  -مريضــــــــة رضــــــــيع ف

ـــــة المركـــــزة  وحـــــدات العناي
 لمرضيع )أن آي سي يو(

اجراءات المحمـول جـوًا 
الوقائيـــــــــــــة المـــــــــــــوظفين 
الــــــــذين لــــــــدييم مناعــــــــة 
فقـــــط، مســـــموح لمعائمـــــة 
التــي لــدييا مناعــة فقــط 

 والزوار

ايـــام مـــن اول تعـــرض الـــى  8
ـــــوم  12 مـــــن آخـــــر تعـــــرض ي

 اجراءات وقائية لممحمول جوا

امــرأة غيــر مســموح ليــا فــي 
وحــــــــدات العنايــــــــة المركــــــــزة 
لمرضـــيع )أن آي ســـي يـــو( 

أيـــــام بعـــــد ظيـــــور  4حتـــــى 
 الطفح

مســــــــموح حميــــــــب صــــــــدر 
خاص فقط حتى االمـرأة، 

 ال تبقى معدية

رضيع يجب ان يستمم 
الكموبيــــــولين المنــــــاعي 

 )آي جي(
عوائل وزوار: المناعة 

ــــــــ ــــــــاري  تعــــــــرف بأن و ت
ســـــــــــابق لمحصـــــــــــبة أو 

حصــــبة )روبــــيال( رضــــيع  استمم لقاح الحصبة
مــــــــــــــــريض او معــــــــــــــــرض 
ـــــــــــي  ـــــــــــال، عـــــــــــرض ف )مث

أمـــراة لـــدييا مناعـــة مســـموح  اجراءات وقائية لممحمول جوا اجراءات وقائية قياسية
 ليا برؤية الرضيع

 مسموح
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ـــــة المركـــــزة  وحـــــدات العناي
لمرضــــــــــيع )أن آي ســــــــــي 

 يو((

امـــــــرأة ال  -امـــــــراة حساســـــــة
 يسمح ليا برؤية الرضيع

مســــــــموح حميــــــــب صــــــــدر 
خاص فقط حتى الرضيع 

 ال يبقى معدي

التيــــاب الســــحايا نيســــيريا 
مينيجـــــــــايتس ىيمـــــــــوفيمس 

 انفموزا

اجــــــــــــــــــراءات وقائيــــــــــــــــــة 
ـــــــــرات حتـــــــــى   24لمقطي

ساعة بعد عالج مالئـم 
 ضد االحياء الدقيقة

اعتبر الرضيع بتمـاس    
 مع االم.

 اصابة/ احياء دقيقة
 أم
 وقائيةاجراءات 

 حديث والدة
 اجراءات وقائية

 أم/ رضيع
 اتصال

 مالحظات تغذية صدر

 نكاف 
 أم

قطيـــــــــــــرات/ اتصـــــــــــــال، 
اجــــــــــــــــــراءات وقائيــــــــــــــــــة 
المـــوظفين الـــذين لـــدييم 
ـــــط. مســـــموح  مناعـــــة فق
ـــــــــدييا  ـــــــــي ل ـــــــــة الت لمعائم

 مناعة فقط والزوار

عوائل وزوار: المناعة  رضيع: مسموح رضيع: مسموح وقائية قياسية -اجراءات
ـــــــأري  تعـــــــرف  بأنيـــــــا ت

ســابق لمنكــاف أو أخــذ 
 لقاح النكاف

رضــيع فــي وحــدات العنايــة 
المركــــــــزة لمرضــــــــيع )أن آي 
ســــي يــــو(: امــــرأة ال تــــذىب 
فــي وحــدات العنايــة المركــزة 

ايـــام بعـــد  9لمرضـــيع حتـــى 
 ورم غدة باروتد المعابية

رضـــــــــــيع فـــــــــــي وحـــــــــــدات 
العناية المركزة، لمرضـيع: 
حميب صدر خاص حتى 

ــــــــام بعــــــــد ورم  9 غــــــــدة اي
 باروتد المعابية
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 نكاف، 
ـــــــــــي وحـــــــــــدات  رضـــــــــــيع ف
ــــة المركــــزة لمرضــــيع  العناي
)أن آي ســي يــو( تعــرض 

 لممرض او مريض

 قطيرات/ اتصال  اجراءات وقائية قياسية
ايـام  10اجراءات وقائيـة تبـدأ 
يـوم  26من اول تعرض الـى 

ـــــــة  مـــــــن آخـــــــر تعـــــــرض، غرف
واحـــــــــدة )منفـــــــــردة( مـــــــــوظفين 
لـــــدييم مناعــــــة فقـــــط مســــــموح 

لــــــــدييا مناعــــــــة فقــــــــط لعائمـــــــة 
 وزوار لدييم مناعة

مسـموح  -امرأة لدييا مناعة
 برعاية الرضيع

 مسموح

امـــراة غيـــر  -امـــراة حساســـة
 مسموح ليا برؤية الرضيع

مســـــــموح حمميـــــــب صـــــــدر 
 خاص

 
 اصابة

 احياء دقيقة
 أم

 اجراءات وقائية
حديث الوالدة اجراءات 

 وقائية
 أم/ رضيع4

 اتصال
 مالحظات تغذية صدر

اجــــــراءات وقائيــــــة تمــــــاس  القمل )قمل الرأس( داء
ـــــة تبقـــــى  اجـــــراءات الوقائي
كمــــا ىــــي بعــــد ان تكــــون 
المــرأة قــد عولجــت بشــكل 

 جيد

  مسموح رضيع صحي: مسموح اجراءات وقائية قياسية

رضــــــيع فــــــي وحــــــدات العنايــــــة 
المركـــزة لمرضـــيع )أن آي ســـي 

رضــــــيع فــــــي وحــــــدات العنايــــــة 
المركـــــــزة )أن آي ســـــــي يـــــــو(: 
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يــــــو(: مســــــموح عنــــــدما تكــــــون 
 المرأة قد عولجت بشكل جيد

مســـموح حميـــب صـــدر خــــاص 
 حتى المرأة تعالج بشكل جيد

اجـراءات وقائيـة قطيـرات،  السعال الديكي
 غرفة واحدة )منفردة(

رضـــيع صـــحي: مســـموح قـــوي  اجراءات وقاية قياسية
)عزز( النظافـة اليدويـة والـبس 
ـــــــدما تكـــــــن  ـــــــاع جراحـــــــي عن قن

 الرضيعمتر من  2خالل 

  مسموح

رضــــــيع فــــــي وحــــــدات العنايــــــة 
المركـــزة لمرضـــيع )أن آي ســـي 
 5يـــــو(: غيـــــر مســـــموح حتـــــى 

ايام من اكمال العالج بمضـاد 
 حيوي مناسب

 مسموح حميب صدر خاص

 
 اصابة

 أحياء دقيقة 
 أم

 اجراءات وقائية 
 حديث والدة

 اجراءات وقائية 
 أم/ رضيع4 

 اتصال
 مالحظات تغذية

  مسموح مسموحاجـراءات االتصـال الوقائيـة، خـذ  اجراءات وقائية قياسيةالـــــــــــــديكي، الســـــــــــــعال 



 صحة طفل -امومة 

بنظـــــــــــــــر االعتبـــــــــــــــار التجمـــــــــــــــع  رضيع
)التجميــــــــع(، اجــــــــراءات وقائيــــــــة 

ايـام بعــد  5تبقـى كمـا ىــي حتـى 
اكمـــــال العـــــالج بمضـــــاد حيـــــوي 

 مناسب
اصــــــــــــابات الجيــــــــــــاز 
التنفســـي الفايروســــي، 

 ام مريضة

قطيــــــــــــرات/ اجــــــــــــراءات 
 االتصــــــــــال )التمــــــــــاس(
الوقائيــــة، غرفــــة واحــــدة 

 )منفردة(

رضــــيع صــــحي: مســــموح  اجراءات وقائية قياسية
قـــــــــوي )عـــــــــزز( النظافـــــــــة 
ــــــــــبس قنــــــــــاع  اليدويــــــــــة وال

متر من  2جراحي خالل 
 الرضيع

ـــــــــة:  رضـــــــــيع داخـــــــــل غرف
 مسموح

 

ـــــــــــي وحـــــــــــدات  رضـــــــــــيع ف
ــــة المركــــزة لمرضــــيع  العناي
)أن آي ســــي يــــو(: غيــــر 

 مسموح

ـــــــــــي وحـــــــــــدات  رضـــــــــــيع ف
ــــة المركــــزة  لمرضــــيع العناي

)أن آي ســـــــــــــــــي يـــــــــــــــــو(: 
مســــــــموح حميــــــــب صــــــــدر 

 خاص
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اصــــــــــــابات الجيــــــــــــاز 
التنفســـي الفايروســــي، 

 رضيع مريض

قطيـــــــرات/ اجـــــــراءات االتصـــــــال  اجراءات وقائية قياسية
 الوقائية

خـــــــالل حـــــــاالت تفشـــــــي،  مسموح مسموح
الحاجـــــــة الـــــــى اجـــــــراءات 
وقائيـــــة اضـــــافية وتجميـــــع 

 الرضع.
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 أصابة 
 احياء دقيقة

 أم 
 وقائيةاجراءات 

حديث الوالدة 
 اجراءات وقائية

 أم/ رضيع4 
 مالحظات تغذية الصدر اتصال

 الحصبة االلمانية، 
 أم

ـــــــــرات اجـــــــــراءات  قطي
وقائية موظفين لدييم 

 مناعة فقط

ـــــــــرات اجـــــــــراءات  قطي
وقائيــــــــــــة، مــــــــــــوظفين 

 لدييم مناعة فقط

عوائل وزوار: المناعة  رضيع صحي: مسموح رضيع صحي: مسموح
تعـــــرف انيـــــا اســـــتممت 
لقــــــــــــــــــــاح الحصــــــــــــــــــــبة 
االلمانيــــــــــــة أو دليـــــــــــــل 

 مختبري لممناعة
رضيع في وحدات العناية المركـزة 
لمرضــيع )أن آي ســـي يـــو(: امـــراة 
ال تستطيع ان تذىب الى وحـدات 
العنايــــة المركــــزة لمرضــــيع )أن آي 

 ايام بعد الطفح 7سي يو(: حتى 

رضيع في وحدات العناية المركـزة 
لمرضيع )أن آي سي يـو(: حميـب 

خـــــــــــاص ألن المـــــــــــرأة ال صـــــــــــدر 
تســــــتطيع الــــــذىاب الــــــى وحــــــدات 
العنايــــة المركــــزة لمرضــــيع )أن آي 

 ايام بعد الطفح 7سي يو( حتى 
ـــــــــة  الحصـــــــــبة االلماني
رضـــــــــــــــيع )خمقـــــــــــــــي، 

 والدي(

اجـــــــــــــراءات وقائيـــــــــــــة 
 قياسية

قطيـــــــرات/ اجـــــــراءات 
 وقائية

وليــد اصــيب خمقيــا قــد  مسموح مسموح
يفـــــرز فـــــايروس حتـــــى 

 سنتين
اجـــــــراءات االتصـــــــال  جرب

الوقائيــــة، االجــــراءات 
الوقائيــــــة تبقــــــى كمــــــا 

اجـــــــــــــراءات وقائيـــــــــــــة 
 قياسية

رضـــــيع صـــــحي: مســـــموح عنـــــدما 
تكــــون المــــرأة قــــد عولجــــت بشــــكل 

 جيد

مســــموح عنــــدما تكــــون المــــرأة قــــد 
عولجــت بشــكل جيــد او قــد تجيــز 

 بحميب صدر خاص
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ىــــــــي حتــــــــى تعــــــــالج 
 المرأة بشكل جيد

المركـزة رضيع في وحدات العناية 
ـــــــــــو(:  لمرضـــــــــــيع )أن آي ســـــــــــي ي
مســــموح عنــــدما تكــــون المــــرأة قــــد 

 عولجت بشكل جيد

رضيع في وحدات العناية المركـزة 
ـــــــــــو(:  لمرضـــــــــــيع )أن آي ســـــــــــي ي
مســـــــــموح عنـــــــــدما تكـــــــــون المـــــــــرأة 
عولجـــت بشـــكل جيـــد او قـــد تـــزود 

 بحميب صدر خاص
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 اصابة
 احياء دقيقة

 أم
 اجراءات وقائية

حديث الوالدة4 اجراءات 
 وقائية

 أم/ رضيع4
 اتصال

 مالحظات تغذية الصدر

ســــــــتافيموكوكس اوريــــــــس، 
جــــرح كبيــــر )لــــم يــــتم  -أم

 احتوائو(

اجـــــــــــــــــراءات االتصـــــــــــــــــال 
 الوقائية

مســـــــــــــــموح اذا تصـــــــــــــــرف  اجراءات وقائية قياسية
االفــــرازات قــــد تــــم احتوئــــو 

انظـــــــــر  -بشـــــــــكل كـــــــــافي
 المالحظات

عير الضمادات وصـدرية  مسموح
المـــــــــرأة، واجعـــــــــل المـــــــــرأة 

يدويــــة قبــــل تعمــــل نظافــــة 
 التماس مع الرضيع

مـــــــــــــرض ســـــــــــــتربتوكوكال 
 -)مجموعــــــــــــــــــــــــة أي(، ام

اصـــابة جـــرح صـــغير )تـــم 
 احتوائو(

 24غرفــــــة واحــــــدة حتــــــى 
 ساعة بعد عالج فعال

مـــــــن الممكـــــــن النصـــــــيحة  مسموح مسموح اجراءات وقائية قياسية
بايقــــــــــاف الحميــــــــــب مــــــــــن 
الصــدر الــذي فيــو التيــاب 

ـــــى  ـــــدي حت ســـــاعة  24الث
ســــــــــــــــتبرتووكال مــــــــــــــــرض  من عالج فعال

 -)مجموعـــــــــــــــــــــــــــــة أي( أم
اصـــــــابة جـــــــرح كبيــــــــر او 

 التياب بطانة الرحم

 24غرفــــــة واحــــــدة حتــــــى 
 ساعة بعد عالج فعال

 مسموح مسموح اجراءات وقائية قياسية

مـــــــــــــرض ســـــــــــــتربتوكوكال 
 -)مجموعـــــــــــــــــــــــــــــة أي( ام

 24غرفــــــة واحــــــدة حتــــــى 
 ساعة بعد عالج فعال

ســـــاعة  24مســـــموح بعـــــد  اجراءات وقائية قياسية
 من عالج فعال

ســـــاعة  24مســـــموح بعـــــد 
 من عالج فعال
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 مرض منتشر
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 اصابة
 احياء دقيقة 

 أم
 اجراءات وقائية 

 حديث والدة
 اجراءات وقائية 

 أم/ رضيع4 
 مالحظات تغذية صدر اتصال

مــرض ســتربتو )مجموعــة 
أي( ام، التيــــــاب البمعــــــوم 

 )بمعوم ستريب(

اجـــراءات وقائيـــة، قطـــرات 
 غرفة واحدة

ســـــاعة  24مســـــموح بعـــــد  قياسيةاجراءات وقائية 
 من عالج فعال

ســـــاعة  24مســـــموح بعـــــد 
 من عالج فعال

قد ينصح بايقاف الحميـب 
مــــن الصــــدر مــــع التيــــاب 

ـــــى  ـــــدي حت ســـــاعة  24الث
مـــــــــــــرض ســـــــــــــتربتوكوكال  من عالج فعال

 )مجموعة أي( رضيع
اجـــــــــــــــــراءات االتصـــــــــــــــــال  اجراءات وقائية قياسية

 الوقائية
 مسموح مسموح

الســـــــــفمس )داء الزىـــــــــري( 
 المخاطي الجمدي -ام

اجـــــــــــــــــراءات االتصـــــــــــــــــال 
 الوقائية

ســـــاعة  24مســـــموح بعـــــد  اجراءات وقائية قياسية
 من عالج فعال

ســـــاعة  24مســـــموح بعـــــد 
 من عالج فعال

 

اجـــــــــــــــــراءات االتصـــــــــــــــــال  اجراءات وقائية قياسية خمقي -السفمس، رضيع
 الوقائية

  مسموح مسموح

ـــــــــــــوي او  -الســـــــــــــل، أم رئ
شـخص حـديثا،  -حنجـري

غير كافي او عمى عالج 
 غير متجاوب

ـــة محمـــول  اجـــراءات وقائي
 جوا

ـــــــى ال  اجراءات وقائية قياسية ـــــــر مســـــــموح حت غي
 تكون المرأة معدية

االم قــــــــــد تــــــــــزود حميــــــــــب 
 صدر خاص

اســــــــــــــــــتمر االجــــــــــــــــــراءات 
الوقائيــــــة لممحمـــــــول جـــــــوا 
 حتى االم ال تعتبر معدية
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