
بتحدید شروط)2005 سبتمبر5 (1426 من رجب30 صادر في2519-05لوزیر الصحة رقمقرار
 .ومراحل التتبع الطبي للحمل والوالدة وتوابعھا

،وزیر الصحة
 65-00بتطبیق القانون رقم)2005 یولیو18 (1426 من جمادى اآلخرة11الصادر في 2-05-733بناء على المرسوم رقم

، منھ14 التغطیة الصحیة األساسیة والسیما المادةبمثابة مدونة
:ما یليقرر

:األولىالمادة
:للحمل والوالدة وتوابعھا عن طریق العالجات والخدمات التالیةیتم التتبع الطبي

المقدمة خالل الحمل ؛العالجات والخدمات-
 أوانھ ؛المقدمة أثناء الوالدة أو إیقاف الحمل قبلالعالجات والخدمات-
.المقدمة بعد الوالدة أو بعد عملیة اإلجھاضالعالجات والخدمات-

: 2المادة
الطبي أثناء الحملالتتبع

قابلة مختصة فيللحمل من طرف طبیب عام أو طبیب مختص في طب النساء والتولید أو عند االقتضاء من طرفیتم التتبع الطبي
.التولید
: 3المادة
یةالحمل العادحالة

.التولیدلحالة الحمل العادیة بواسطة استشارات منتظمة من طرف طبیب معالج أو قابلة مختصة فيیتم التتبع الطبي
.التي یتطور حملھا بشكل عادي من أربع استشارات قبل الوالدةتستفید المرأة الحامل

: 4المادة
ومعالجة بعض المشاكلوتھدف إلى تأكید ھذا األخیر واستكشافاألولى خالل الثالثة أشھر األولى من الحمل ،تجرى االستشارة

.العاديالصحیة المحتملة التي من شأنھا أن تعرقل تطوره
:السریري یصف الطبیب المعالج خالل ھذه االستشارة إجراء الفحوصات التكمیلیة التالیةباإلضافة إلى الفحص

؛الفحص بالصدى-
؛ RHالریزوسالدمویة وعاملتحدید الفصیلة-
؛ (Serologie de la rubeole et toxoplasmose)بالسموزالحمراء والطوكسو-
؛ LE TPHAوعند االقتضاء (VDRL)استكشاف مرض الزھري-
؛قیاس نسبة السكر-
الھیموكلوبین ؛قیاس نسبة-
.األلبومین في البولقیاس نسبة-

.میلیة عند الضرورة الطبیةأن یصف فحوصات أخرى تكیمكن للطبیب المعالج
: 5المادة

بالصدى لإلحاطةالثانیة خالل الثالثة أشھر الثانیة من الحمل ، وتتمیز بإجراء فحص سریري معمق وفحصتجرى االستشارة
:بالشكل الجنیني ، یستكمل في حالة الضرورة الطبیة بالفحوصات التالیة

؛ (NFS)الدمویةترقیم التركیبة-
في الدم ؛بة السكرتحدید نس-
."ب"الكبد الفیروسي نوع (Antig�ne)استكشاف أنتیجان-

.أن یصف فحوصات أخرى تكمیلیة عند الضرورة الطبیةیمكن للطبیب المعالج
لھا كل الفحوصاتالحامل لالستشارة ، للمرة األولى خالل الثالثة أشھر الثانیة من الحمل ، یجب أن توصفإذا تقدمت المرأة

.بفحوصات أخرى حسب الضرورة الطبیةشار إلیھا في المادة الرابعة أعاله وتستكمل عند االقتضاءالم
: 6المادة

الحالة الصحیة للمرأةالثالثة خالل الشھر الثامن من الحمل ویمكن أن تستكمل بالفحوصات البیولوجیة حسبتجرى االستشارة
.الحامل

الفحوصات المشارلمرة األولى خالل الشھر الثامن من الحمل ، یجب أن توصف لھا كلالحامل لالستشارة ، لإذا تقدمت المرأة
.حسب الضرورة الطبیةإلیھا في المادة الرابعة أعاله وتستكمل عند االقتضاء بفحوصات أخرى

: 7المادة
:خالل الشھر التاسع من الحمل وتشمل أساسا إجراءتجرى الزیارة الرابعة

؛فحص بالصدى-
.محیط الحوض عند الضرورة الطبیةفحص باألشعة لقیاس-

:الفحوصات التالیةالحامل لالستشارة ، للمرة األولى خالل الشھر التاسع من الحمل ، یجب أن توصف لھاإذا تقدمت المرأة
؛ (RH)الدمویة وعامل الریزوستحدید الفصیلة-
.(NFS)الدمویةترقیم التركیبة-

.عند االقتضاء ، بفحوصات أخرى في حالة الضرورة الطبیةاتتستكمل ھذه الفحوص



: 8المادة
الذي یشكل خطورةالحمل

یجب أن یتابع من طرف طبیب مختص في طب النساء والتولید ، یصف ھذا األخیر كل الفحوصاتكل حمل یشكل خطورة
.والتكفل بھا الخطورةالبیولوجیة أو أعمال التصویر الطبي ، الضروریة طبیا ، من أجل تشخیص ھذه

:خطورة إذا وجدت المرأة الحامل في إحدى الحاالت اآلتیةیكون الحمل یشكل
؛حمل طال أمده-
؛حمل متعدد-
األمومي الجنیني ؛عدم التطابق-
الدموي ؛ارتفاع الضغط-
؛داء السكري-
؛أمراض القلب-
؛أمراض تنفسیة مزمنة-
؛مرض جیني-
.مصاحبةرضیةعالمات م-

.عدد الفحوصات الطبیة حسب الحالة الصحیة للمرأةیحدد الطبیب المعالج
: 9المادة

الوالدة
.داخل مؤسسة صحیة عمومیة أو خاصةیجب أن تتم الوالدة
والدةتتم الفي حالة حمل یشكل خطورة یجب أن.من طرف طبیب عام أو من طرف قابلة مختصة في التولیدیمكن أن تتم الوالدة

.إشرافھمن طرف طبیب مختص في طب النساء والتولید أو تحت
مختص في طباالستعجال أو ضرورة إنقاذ شخص في خطر ، یجب أن تتم العملیة القیصریة من طرف طبیبباستثناء حالتي

.خاصةالنساء والتولید ، وتجرى داخل مؤسسة استشفائیة عمومیة أو
: 10المادة
والدةالطبي بعد الالتتبع

:الوالدة من ثالث استشارات طبیةتستفید المرأة بعد
؛األولى عند نھایة مدة االستشفاء في المؤسسة الصحیة التي تمت فیھا الوالدةتجرى االستشارة-
الثانیة بعد ثمانیة أیام من الوالدة ؛تجرى االستشارة-
.لموالیة للوالدةالثالثة ما بین األربعین والخمسین یوما اتجرى االستشارة-

:تستفید المرأة من استشارتینفي حالة اإلجھاض
أیام من اإلجھاض ؛األولى بعد ثمانیة-
. یوما الموالیة لإلجھاض50و40الثانیة ما بین-

: 11المادة
الصحيالدفتر

الدفتر الصحي"تسمى للمعلوماتالمتعلقة بالحالة الصحیة لألم وتتبع حملھا والوالدة وتتبعھا في وثیقةتدون كل المعطیات
."للمرأة

في الدفتر الصحي أثناءالدفتر باستمرار وعلى الطبیب المعالج أو القابلة تسجیل كل الخدمات المقدمة للمرأةتحتفظ المرأة بھذا
.زیارتھا لكل مؤسسة صحیة

: 12المادة
.بالجریدة الرسمیةینشر ھذا القرار

.(2005 سبتمبر5 (1426من رجب30وحرر بالرباط في
.الشیخ بید اهللامحمد:اإلمضاء


