






تقوم وزارة ال�صحة الفل�صطينية بتوفري مراكز رعاية الأمومة والطفولة والرعاية ال�صحية الأولية 
يف جميع املدن والقرى الفل�صطينية, من اأجل حت�صني �صحة الأم والطفل. 

اخلدمات املقدمة يف املراكز: 

رعاية األمهات 
رعاية األم احلامل

• ت�صجيل الأم احلامل وفتح امللف الطبي.    	
• تزويد الأم احلامل بكتيب �صحة الأم والطفل.	
• فح�ص الأم احلامل من قبل الطبيب واملمر�صة .	
• اإجراء الفحو�صات املخربية الالزمة املجانية )فح�ص ن�صبة الدم, وف�صيلة الدم والعامل 	

الرايزي�صي, فح�ص البول, فح�ص ال�صكري(. 
• قيا�ص �صغط الدم والوزن لالأم احلامل يف كل زيارة. 	
• �صماع دقات قلب اجلنني. 	
• قيا�ص اإرتفاع الرحم. 	
• املتبع يف 	 الربوتوكول  التلفزيوين خالل فرتة احلمل من) 3-4 (مرات ح�صب  الت�صوير 

وزارة ال�صحة.
• توزيع املقويات مثل احلديد وحام�ص الفوليك. 	
• تطعيم الأم احلامل �صد مر�ص الكزاز. 	
• مراحل 	 مثل:  باحلمل  املتعلقة  املوا�صيع  بكافة  ال�صحي  والتثقيف  امل�صورة  تقدمي خدمات 

احلمل,النظافة ال�صخ�صية, التغذية ال�صليمة, اأهمية الر�صاعة الطبيعية, و اأهمية املتابعة 
و الزيارات الدورية ملراكز رعاية الأمومة والطفولة و غريها. 

• تقييم احلمل والتحويل عند احلاجة. 	
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اإر�شادات الكادر الطبي  �شرورة الإلتزام بربنامج املواعيد الدورية ملتابعة احلمل ح�شب 
لتجنب حدوث م�شاعفات خالل احلمل ومن اأجل حمل �شليم وولدة اآمنة و�شحة اأف�شل 

لالأم والطفل.

 



رعاية احلمل اخلطر
يقوم الكادر الطبي بفح�ص و متابعة ال�صيدة احلامل يف كل زيارة ويتم حتويلها اإىل عيادة 

احلمل اخلطر اأو اإىل جهات طبية متخ�ص�صة يف حال وجود عوامل خطورة .
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رعاية األم بعد الوالدة 
• ت�صجيل الأم وفتح امللف الطبي.	
• فح�ص الأم من قبل الطبيب واملمر�صة .	
• قيا�ص �صغط الدم والوزن. 	
• قيا�ص درجة احلرارة .	
• قيا�ص اإرتفاع الرحم.	
• عمل الفحو�صات املخربية الالزمة. 	

• �صرف املقويات مثل احلديد وحام�ص الفوليك. 	
• تقدمي خدمات امل�صورة والتثقيف ال�صحي بعد الولدة مثل فرتة النفا�ص , التغذية ال�صليمة, 	

الر�صاعة الطبيعية, تنظيم الأ�صرة و غريها. 
• حتويل الأم اىل اجلهات الطبية املخت�صة عند اللزوم .	

�شرورة زيارة مراكز الأمومة والطفولة ويف�شل يف ال�شبوع الأول بعد الولدة والإلتزام 
باملواعيد املخ�ش�شة للمتابعة من اأجل �شمان �شحة اف�شل لالأم والطفل.
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خدمات تنظيم األسرة

• ت�صجيل الأم وفتح امللف الطبي.	
• تقدمي خدمات امل�صورة ملعرفة اأنواع  و�صائل تنظيم الأ�صرة و اآثارها اجلانبية حتى تتمكن الأم 	

من اإختيار الو�صيلة املنا�صبة بعد اأخذ الن�صح و الإر�صاد من الطبيب و املمر�صة . 
• عمل الفحو�صات الالزمة وهي:	
الفح�ص ال�صريري لالأم من قبل الطبيب. 	 
فح�ص الثدي اليدوي )الإكلينيكي(.	 
فحو�صات خمربية. 	 
• قيا�ص �صغط الدم والوزن. 	
• عالج حالت الإ�صابة باإلتهابات اجلهاز التنا�صلي و الأمرا�ص املنقولة جن�صيًا.	
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الكشف املبكر عن حاالت سرطان الثدي وعنق الرحم

تق�شي حالت �شرطان الثدي عند ال�شيدات :
• تقدمي خدمات امل�صورة والتثقيف ال�صحي حول �صرطان الثدي.	
• تعليم ال�صيدة كيفية القيام بالفح�ص الذاتي.	
• الفح�ص ال�صريري لل�صيدة من قبل الطبيب او املمر�صة.	
• حتويل ال�صيدة لعمل الفح�ص الإ�صعاعي )املاموغرايف( عند اللزوم.	

تق�شي حالت �شرطان عنق الرحم:
• يتم تق�صي حالت الإ�صابة من خالل اإجراء م�صحة عنق الرحم.	
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رعاية الطفل
 

• ت�صجيل وفتح امللف الطبي ملتابعة منو وتطور الطفل من عمر يوم اىل 3 �صنوات. 	
• الفح�ص الدوري للطفل من قبل الطبيب واملمر�صة. 	
• عمل الفحو�صات املخربية املجانية الالزمة:	

فح�ص PKU   ) فح�ص كعب قدم الطفل( , TSH خالل 72 �صاعة بعد الولدة. 	 
يتم فح�ص قوة دم الطفل على عمر 9 اأ�صهر – 12 �صهر. 	 

• اأخذ القيا�صات )الطول, الوزن, حميط الراأ�ص(. 	
• الفح�ص اجل�صدي للطفل ال�صليم.	
• اإعطاء التطعيمات ح�صب الربنامج الوطني. 	
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• �صرف املقويات جمانًا للطفل : 	

�صرف فيتامني A و D من عمر يوم لغاية �صنة.	 
�صرف احلديد من عمر 6 اأ�صهر ولغاية 3 �صنوات. 	 

• تقدمي اخلدمات العالجية لالأطفال جمانًا لغاية عمر 3 �صنوات.	
• تقدمي خدمات التثقيف ال�صحي لالأمهات والت�صجيع على الر�صاعة الطبيعية. 	
• عمل زيارات بيتية لالأم والطفل عند احلاجة.  	




