
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٢-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.22     من جدول األعمال١٤-١٢البند 
  
  
  

  نُظم رعاية الطوارئ: النُظم الصحية
  
  

  معية الصحة العالمية الستون،ج  
  

  ١نُظم رعاية الطوارئ؛: بعد النظر في التقرير الخاص بالنُظم الصحية  
  

، التقرير العالمي عـن العنـف والـصحة        بشأن تنفيذ توصيات     ٢٤-٥٦ع ص جارين  وإذ تذكّر بالقر    
 بشأن السالمة على الطرق والصحة، اللذين أشارا، على التوالي، إلى أن العنف يمثل مشكلة               ١٠-٥٧ع ص جو

رئيسية في مجال الصحة العمومية في جميع أنحاء العالم، وأن إصابات حوادث المرور على الطرق تتـسبب                 
  مشاكل واسعة النطاق وخطيرة في مجال الصحة العمومية؛في 

  
 طلـب إلـى المـدير العـام تـوفير الـدعم التقنـي               ٢٤-٥٦ع ص جوإذ تذكر كذلك بأن القـرار         
-٥٧ع ص جبخدمات رعاية المصابين بالرضوح ورعاية الناجين من العنف أو ضحاياه، وبأن القرار              للنهوض

 الخاصة بالطوارئ والتأهيل، وطلب إلى المدير العام توفير الدعم           أوصى الدول األعضاء بتعزيز الخدمات     ١٠
التقني لتعزيز نُظم الرعاية السابقة لدخول المستشفى والخاصة بالرضوح لضحايا إصابات حوادث المرور على        

  الطرق؛
  

 مليون نسمة في العالم، وبأن      ١٠٠وإذ تقر بأن عدد من يصابون سنوياً بإصابات مستديمة يربو على              
عدد من يلقون حتفهم سنوياً بسبب العنف واإلصابات يربو على خمسة ماليين نسمة في العالم، وبأن أكثر من                  

٪ من العبء العالمي للعنف ومعدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات يتركـز فـي البلـدان المنخفـضة                  ٩٠
  والمتوسطة الدخل؛

  
  هم السبل الكفيلة بالحد من عبء اإلصابات؛وإذ تدرك الحاجة إلى الوقاية األولية باعتبارها أحد أ  

  
وإذ تقر بأن تحسين تنظيم وتخطيط عملية توفير الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ                

عملية إيتاء الرعاية الصحية المتكاملة، ويؤدي دوراً هاماً في مجال التأهب واالستجابة             يشكل جزءاً أساسياً من   
داد كبيرة، وبإمكانه أن يقلل معدل الوفيات ويحد من العجز ويقي من حصائل أخرى              لإلصابات التي تحدث بأع   

  ضارة بالصحة وتنجم عن عبء اإلصابات اليومي؛
                                                           

 .٦٠/٢١الوثيقة ج   ١
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وإذ ترى أن اإلرشادات واألدوات اإللكترونية التي نشرتها المنظمة تُعد وسيلة من وسـائل تحـسين                  
طوارئ، والتي يجري تكييفها خصيصاً من أجـل        تنظيم وتخطيط الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية ال       

  ،تلبية احتياجات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
  
 أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود على الصعيد العالمي من أجل تعزيز عملية تـوفير الرعايـة                  ترى  -١

لى مـن يحتـاجون     الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ لضمان تقديمها في الوقت المناسب وبكفاءة إ           
إليها في سياق نظام الرعاية الصحية إجماالً، وما يرتبط بذلك من مبادرات صحية ومبادرات تهدف إلى تعزيز                 

   الصحة؛
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  

إجراء تقدير شامل لسياق الرعاية السابقة لدخول المستشفى والخاصة بالطوارئ، بما في ذلك               )١(
  ات غير الملباة حسب االقتضاء؛تحديد االحتياج

  
ضمان مشاركة وزارات الصحة في آلية للتنسيق بين القطاعات من أجل استعراض وتعزيز               )٢(

  الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ؛ توفير
  

للرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ واالعتماد       ومتكاملة النظر في إنشاء نُظم رسمية      )٣(
ر الرسمية والموارد المجتمعية من أجل إيجاد القدرات على تـوفير الرعايـة الـسابقة               على النُظم غي  

لدخول المستشفى في المجاالت التي تكون فيها النُظم الطبية الرسمية المعنية بالرعاية السابقة لـدخول               
  المستشفى والخاصة بالطوارئ غير عملية؛

  
الطبية الخاصة بـالطوارئ،      لخدمات الرعاية  القيام، في البيئات التي يوجد فيها نظام رسمي         )٤(

وتكفل المعايير   توفر معلومات محسنة ومالئمة   حسب االقتضاء وكلما أمكن، بضمان وجود آلية رصد         
  الدنيا للتدريب والمعدات والبنية التحتية واالتصاالت؛

  
القيام، في المواقع التي يوجد فيها نظام رسمي لخدمات الرعاية الطبية الخاصة بالطوارئ، أو                )٥(

  التي يجري فيها إنشاء نظام من هذا القبيل، بإدخال أرقام هواتف تتاح للجميع؛
  

تحديد مجموعة أساسية من خدمات الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطـوارئ، ووضـع              )٦(
  وثيق تقديم هذه الخدمات على نحو مالئم إلى كل من يحتاجون إليها؛أساليب لضمان وت

  
  النظر في إيجاد حوافز لتدريب مقدمي الرعاية الصحية المعنيين وتحسين ظروف عملهم؛   )٧(

  
جزءاً من المناهج الدراسية ذات الصلة الخاصة        ضمان أن تشكل الكفاءات األساسية المناسبة       )٨(

  المستمر لمقدمي خدمات الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ؛بالصحة، وتعزيز التعليم 
  

ضمان أن تكون مصادر المعطيات كافية للرصد الموضوعي لحصيلة الجهود المبذولة مـن               )٩(
  أجل تعزيز نظم الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ؛

  
اإلدارة، وجوانـب   اليـة   مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك اآلليـات الم            )١٠(

لضمان إتاحة مجموعة أساسية من خدمات الرعاية الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ لجميع مـن              
  يحتاجون إليها؛ 
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  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٣
  
وضع أدوات وتقنيات موحدة قياسياً لتقدير الحاجة إلى بناء القدرات فـي مجـال الرعايـة                   )١(

  ية الطوارئ، قبل دخول المستشفى، والقائمة في المرافق؛الخاصة بالرضوح ورعا
  
وضع تقنيات لمراجعة السياسة والتشريعات ذات الصلة بعمليـة تـوفير خـدمات رعايـة                 )٢(

الطوارئ، وتجميع نماذج هذه التشريعات واستخدام مثل هذه القدرة المؤسسية على تقديم الدعم للـدول        
  وتحديث سياساتها وتشريعاتها؛ األعضاء، لدى الطلب، من أجل استعراض 

  
وتقنيات للتفتيش على المرافق، وتقديم الدعم الالزم إلى الدول األعضاء           تحديد معايير وآليات    )٣(

الرعايـة األساسـية     تصميم برامج لتحسين الجودة واألساليب األخرى الالزمة لتـوفير         لتمكينها من 
  ة؛الخاصة بالرضوح وبالطوارئ في الوقت المناسب وبكفاء

  
تقديم اإلرشادات الخاصة بإنشاء وتعزيز نُظم التدبير العالجي لإلصابات التي تحدث بأعـداد               )٤(

  كبيرة؛
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضاء، عند الطلب، لتقدير االحتياجات والتفتـيش علـى المرافـق                 )٥(

مات الرعايـة   خـد  وبرامج تحسين الجودة ومراجعة التشريعات، وسائر جوانب تعزيز عملية تـوفير          
  الخاصة بالرضوح ورعاية الطوارئ لديها؛

  
تشجيع البحوث والتعاون مع الدول األعضاء على وضع سياسات وبرامج مـسندة البينـات                )٦(

  العلمية لتنفيذ طرق تعزيز الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ؛
  
ئر أصحاب المصلحة مـن أجـل       التعاون مع الدول األعضاء والمنظمات غير الحكومية وسا         )٧(

الرعاية الخاصـة    المساعدة على ضمان وجود القدرات الالزمة للقيام بفعالية بتخطيط عمليات توفير          
  بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ وتنظيمها وإدارتها ورصدها؛

  
التوعية بوجود طرق زهيدة التكلفة للحد من معدل الوفيات من خالل تحسين تنظيم وتخطيط                )٨(

وتنظيم اجتماعات الخبراء علـى      الرعاية الخاصة بالرضوح وخدمات رعاية الطوارئ،      ية توفير عمل
  نحو منتظم لمواصلة تبادل المعلومات التقنية وبناء القدرات في هذا المجال؛

  
العمل مع الدول األعضاء على وضع استراتيجيات من شأنها توفير الرعايـة المثلـى فـي                  )٩(

ا من الحاالت لجميع من يحتاجونها، على نحو منتظم، وتقديم الدعم للدول            حاالت الطوارئ وفي غيره   
  األعضاء من أجل حشد الموارد الكافية من المانحين وشركاء التنمية لتحقيق هذا المرمى؛ 

  
تقديم تقرير مرحلي عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية الصحة عـن طريـق                   )١٠(

  .المجلس التنفيذي
  

  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةجلسة العامة ال  
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج   
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