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 البرنامج الوطني لسالمـة األم والوليـد
 

، بهدف تقليص   1990أرسي البرنامج الوطني لسالمة األم والوليد على الميدان منذ سنة           

رات الحمل أو   وفيات ومراضة األمهات والولدان والوقاية من اإلعاقة الناتجة عن تعك           

 .الوالدة
 

 :مكونات البرنامج 
 النهوض بالفحص الطبي السابق للزواج -
 مراقبة الحمل والوالدة وما بعدها -
 تنظيم الوالدات -
 رعاية وإنعاش المولود الجديد -
 النهوض بالرضاعة الطبيعية -
 مقاومة مرض فقر الدم الناتج عن عوز الحديد لدى المرأة الحامل -
 اتجة عن الحمل والوالدةالوقاية من اإلعاقة الن -
 

 :األهداف الخصوصية الحالية 
 ألف مولود حي بنهاية     100 وفاة لكل    35تقليص وفيات األمهات إلى أقل من         -

المخطط الحادي عشر وذلك بمواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحد من وفيات             

 .األمهات
 :وق العمل على تحسين استعمال خدمات ما حول الوالدة لبلوغ نسب تف -

 بخمسة عيادات   %  80 بعيادة واحدة على األقل لمراقبة الحمل و        %  95 •

 أثناء الحمل
  للتغطية بعيادات ما بعد الوضع% 75 •
 . من والدة المراقبة والمؤ منة صحيا في جميع الجهات% 100 •

 
 



ـ  -  من نسبة اإلصابة بمرض فقر الدم الناتج عن عوز الحديد             %  50التخفيض ب

 للمرأة الحامل
 . من وفيات الولدان% 50حاطة بصحة الولدان قصد التخفيض بنسبة مزيد اإل -
 

 :استراتيجية البرنامج 
توحيد طرق المتابعة والتدخل أثناء الحمل والوالدة وما بعد الوالدة مع تقنين وتحديد              -

 مسؤوليات مختلف المستويات الصحية
الصحية دمج خدمات صحة األم والطفل والتنظيم العائلي ضمن خدمات الرعاية              -

 األساسية
 تعزيز الموارد البشرية والمادية للمراكز الصحية ومراكز التوليد -
إعالم وتثقيف وتحسيس الجماهير المستهدفة ألهمية المراقبة الصحية أثناء الحمل            -

 والوالدة والتنظيم العائلي
 تحسين التنسيق بين الخطوط األولية والهياكل المرجعية -
 تغطية بخدمات األم والطفل دون المستوى الوطنياستهداف الجهات ذات مؤشرات ال -
 

 :أهم اإلنجــازات 
 1995وذلك منذ سنة الشهادة السابقة للزواج  تعميم إجبارية -
 النظام الوطني لترصد     وتركيز استراتيجية وطنية للتخفيض من وفيات األمهات،     بعث   -

 1999هذه الوفيات منذ سنة 
 حول مختلف مكونات البرنامج العديد من الدالئل التكوينيةإعداد وتحيين  -

 تكوين المهنيين حول مختلف مكونات البرنامج -
 القيام ببحوث حول صحة األم والطفل -
 مرض فقر الدم كمادة الحديد لكافة النساء الحوامل            توفير األدوية الوقائية من     -

 1995المباشرات بالمؤسسات الصحية العمومية وذلك منذ سنة 

 إرساء نظام جمع المعلومات حول المراضة والوفيات لدى الولدان -
 تدعيم أقسام التوليد بمعدات وتجهيزات إلنعاش المولود -
القصرين، سيدي  (بي  إعداد خطط عمل خصوصية الستهداف جهات الوسط الغر         -

 )بوزيد، سليانة، تطاوين، القيروان
 



 :النتـــــائج 
ومن النتائج التي سجلها برنامج سالمة األم والوليد، يمكن أن نشير إلى أن مؤشرات                 

التغطية بخدمات ما حول الوالدة قد تطورت تطورا مشجعا فنسبة مراقبة الحمل ارتفعت              

، ونسبة الوالدة تحت المراقبة     )1989   سنة %  72مقابل    (2006 سنة   %  96إلى    

، ونسبة المراقبة   )1989 سنة   %  71مقابل    (2006 سنة   %  94.5الصحية ارتفعت إلى    

 ).1989 سنة % 39.9مقابل  (2000 سنة % 51.3الصحية بعد الوالدة ارتفعت إلى 
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