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  تحسين الوقاية من اإلنتان 
  سريريال وتشخيصه وتدبيره العالجي

  
   األعضاء الدول من مقدمة تعديالت يتضمن قرار مشروع

  
  

          ،جمعية الصحة العالمية السبعون 
 

تحســين الوقايــة مــن اإلنتــان وتشخيصــه وتــدبيره ب المتعلــق بعــد النظــر فــي التقريــر   مــن الديباجــة ١الفقــرة 
  ١،العالجي السريري

  
 

يــزال يســبب كــل عــام مــا يقــرب مــن ســتة مــن أن اإلنتــان ال اعــرب عــن قلقهــتٕاذ و    مــن الديباجــة ٢الفقــرة 
  ؛الوقاية منهاماليين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، ومعظمها يمكن 

 
 الطريـق النهـائي الشـائع نحـو المـوتأن اإلنتان كرد متالزمي للعـدوى هـو بقر توٕاذ    من الديباجة ٣الفقرة 

  ؛بسبب معظم األمراض المعدية في جميع أنحاء العالم
 
، حاسـماً  رى أن المسار السريري لإلنتان مسـار فريـد يكـون فيـه الوقـت عنصـراً توٕاذ    من الديباجة ٤لفقرة ا

عالية عبر التشخيص المبكر والتدبير العالجي السـريري المناسـب حيث تكون إمكانية معالجته في المراحل المبكرة 
  ؛في الوقت المناسب

 
الوقايـة ما يمكـن  أن حاالت العدوى التي قد تؤدي إلى اإلنتان غالباً  رى أيضاً توٕاذ    من الديباجة ٥الفقرة 

 اإلصــحاحباتبــاع تــدابير مالئمــة فــي تنظيــف اليــدين، والوصــول إلــى بــرامج التطعــيم، والحصــول علــى خــدمات  منهــا
أشـكال اإلنتـان الـدموي ؛ وأن سـات للوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـاالمحسنة، وتوافر المياه، وغيرها مـن أفضـل الممار 

  ب عليها معدالت إماتة مرتفعة؛ذات الصلة بعدوى المستشفيات هي أشكال وخيمة تصعب مكافحتها وتترت
 

توقعـه، فإنـه يمكـن التخفيـف مـن  أنه إذا كـان اإلنتـان بنفسـه ال يمكـن دائمـاً بقر ت وٕاذ  من الديباجة ٦الفقرة 
آثـــاره الضـــارة مـــن حيـــث الوفيـــات والمراضـــة الطويلـــة األجـــل عبـــر التشـــخيص المبكـــر والتـــدبير العالجـــي الســـريري 

   ؛المناسب في الوقت المناسب
  
قـر بالحاجـة إلـى تحسـين تـدابير الوقايـة مـن حـاالت العـدوى ومكافحـة عواقـب توٕاذ    مـن الديباجـة ٧رة الفق
إلى عـدم كفايـة بـرامج الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا، ونقـص التثقيـف الصـحي والكشـف المبكـر عـن  اإلنتان، نظراً 
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اإلنتــان، وقلــة فــرص الحصــول علــى العــالج والرعايــة المناســبين بأســعار معقولــة وفــي الوقــت المناســب، ونقــص فــي 
  ؛العالجي السريريعن انعدام ُنهج متكاملة للوقاية من اإلنتان وتدبيره  الخدمات المختبرية فضالً 

 
الحظ أن العدوى المرتبطة بمراكز الرعاية الصحية تمثل الطريق الشائع الذي توٕاذ    من الديباجة ٨الفقرة 

  ؛يمكن لإلنتان من خالله أن يزيد من العبء على موارد الرعاية الصحية
 

يركـــز علـــى الوقايـــة  متكـــامالً  رى أن معالجـــة مســـألة اإلنتـــان يتطلـــب نهجـــاً تـــوٕاذ    مـــن الديباجـــة ٩الفقـــرة 
والكشف المبكر عبر الخدمات السريرية والمختبريـة والحصـول فـي الوقـت المناسـب علـى الرعايـة الصـحية، بمـا فـي 

عطــاء مضــادات إ و  موثوقيــة فــي تقــديم أساســيات الرعايــة ومنهــا الســوائل الوريديــةالذلــك خــدمات العنايــة المركــزة، مــع 
  ؛الحالإذا اقتضى الميكروبات في الوقت المناسب 

  
 : بما يلي قرتوٕاذ 

االســـتخدام غيــــر المالئـــم والمفــــرط للمضــــادات الحيويـــة يســــاهم فــــي خطـــر مقاومــــة مضــــادات أن   )١(
  ؛الميكروبات

  خطــــــــــة العمــــــــــل العالميــــــــــة بشــــــــــأن مقاومــــــــــة مضــــــــــادات الميكروبــــــــــات المعتمــــــــــدة بموجــــــــــب  أن  )٢(
منظمــة الصـحة العالميــة حثـت  )٢٠١٤( ٢٥-٦٧ج ص عوكـذلك القــرار  ١)٢٠١٥( ٧-٦٨ج ص ع القـرار
 تسريع الجهود الرامية إلى إتاحة مضادات الميكروبات الناجعة واستعمالها على نحو مسؤول وبحذر؛على 

 اإلنسان؛  أهم إشارة لالستخدام المسؤول لمضادات الميكروبات الناجعة لصحة يمثل اإلنتان أن  )٣(

الوقــت المناســب، بمــا فــي ذلــك مضــادات فــي حالــة انعــدام تــدبير عالجــي ســريري مناســب فــي أنــه   )٤(
 ؛على المستوى العالمي تقريباً  الميكروبات الناجعة، قد يكون اإلنتان فتاكاً 

قــد يســاهم بشــكل  فــي حــاالت العــدوى بمــا فيهــا اإلنتــانالعــالج غيــر النــاجع أو غيــر المكتمــل أن   )٥(
 رئيسي في الخطر المتزايد لمقاومة مضادات الميكروبات؛ 

تقلـيص حـدوث بعـض الُممرضـات المقاومـة لمضـادات الميكروبـات باسـتخدام اللقاحـات  يمكنأنه   )٦(
  المناسبة؛

الخطيـــرة  الـــدموي أن المرضـــى المنقوصـــي المناعـــة هـــم األكثـــر تعرضـــًا لمخـــاطر أشـــكال اإلنتـــان  )٧(
  للغاية؛

  
باللقاحـــات تســـاهم  قـــر بـــأن العديـــد مـــن األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا توٕاذ    مـــن الديباجـــة ١٠الفقـــرة 

) بشـــأن التمنيـــع وجـــودة ١٩٩٢( ١٧-٤٥ج ص ععلـــى القـــرار  بشـــكل رئيســـي فـــي اإلصـــابة باإلنتـــان ويؤكـــد مجـــدداً 
العاليــة المــردود اللقاحــات الــذي حــث الــدول األعضــاء، ضــمن جملــة أمــور أخــرى، علــى تضــمين اللقاحــات الجديــدة 

  برامج التمنيع الوطنية في البلدان التي يمكن فيها تحقيق ذلك؛ في والميسورة التكلفة
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قر بأهمية النظم الصحية التشغيلية القوية التي تشـمل اسـتراتيجيات تنظيميـة توٕاذ    من الديباجة ١١الفقرة 
 اإلنتان الجرثومي المنشأ؛ب المتعلقةوعالجية من أجل تحسين سالمة المرضى والنتائج 

  
قـــر بالحاجـــة إلـــى الوقايـــة مـــن اإلصـــابة باإلنتـــان ومكافحتـــه، وزيـــادة فـــرص توٕاذ    اجـــةمـــن الديب ١٢الفقـــرة 

  ؛ةالحصول على التشخيص السليم في الوقت المناسب، وٕاتاحة برامج العالج المالئم
  

سـيما عبـر األنشـطة الحاليـة التـي جهود الـدعوة ألصـحاب المصـلحة، والقر بتوٕاذ    من الديباجة ١٣الفقرة 
  ،في العديد من البلدان من أجل إذكاء الوعي باإلنتان ١سبتمبر أيلول/ ١٣تقام كل عام في 

 
     ٢:على ما يلي الدول األعضاء حثت    من المنطوق ١الفقرة 

دمـــج الوقايـــة مـــن اإلنتـــان وتشخيصـــه وعالجـــه فـــي سياســـات وعمليـــات تعزيـــز النظـــام الصـــحي   )١(
 الدوليــة للمبــادئ التوجيهيــة الرعايــة الصــحية وفقــاً الــوطني، ســواء علــى المســتوى المجتمعــي أو فــي مرافــق 

 ؛] إندونيسيا نيابًة عن الدول األعضاء في إقليم جنوب شرق آسيا التابع للمنظمة للمنظمة [

 العـدوى مـن الوقايـة بـرامج إلـى تفضـي جديـدة اسـتراتيجيات وضع أو القائمة االستراتيجيات تعزيز  )٢(
 أفضـل مـن وغيرهـا اليـدين، نظافـة وتعزيـز الصـحة، لحفـظ التحتيـة البنية تعزيز منها طرق عبر ومكافحتها
 أثنـاء العـدوى مـن الوقايـة وممارسـات النظيفـة، الوالدة وممارسات ومكافحتها، العدوى من الوقاية ممارسات
 بـرامج إلـى والوصـول النظيفـة، المياه وتوفير والتغذية، اإلصحاح، مجاالت في تحسينات وٕادخال الجراحة،
 الرعايـة أمـاكن فـي العـدوى ومكافحـة الصـحيين للمهنيين الفعالة الشخصية الوقاية معدات توفيرو  التطعيم،
 الصحية؛

مواصــلة جهودهــا للحــد مــن مقاومــة مضــادات الميكروبــات، وتعزيــز االســتخدام المالئــم لمضــادات   )٣(
ك تطـوير وتنفيـذ بمـا فـي ذلـ ٣لخطة العمـل العالميـة بشـأن مقاومـة مضـادات الميكروبـات، الميكروبات وفقاً 
 مضادات الميكروبات؛ لتوجيهأنشطة شاملة 

المثلـى وتعزيـز تـدابير المكافحـة الطبيـة لتشـخيص اإلنتـان وتـدبيره و  المعياريةوضع وتنفيذ الرعاية   )٤(
العالجــي فــي حــاالت الطــوارئ الصــحية، بمــا فــي ذلــك فــي حــاالت الفاشــيات عبــر مبــادئ توجيهيــة مالئمــة 

 ؛القطاعات إلى نهج متعدد استناداً 

 التثقيـف عبـر باإلنتـان اإلصـابة فـي الُمعديـة األمراض تّسبب بمخاطر العام الجمهور وعي إذكاء  )٥(
 المصابين األشخاص بين سريع أولي اتصال ضمان أجل من المرضى سالمة منها مجاالت في الصحي
 ؛الصحية الرعاية ونظام

مجاالت الوقاية من العدوى وسالمة المرضى تطوير برامج تدريبية لجميع العاملين الصحيين في   )٦(
للحاجـة إلـى العـالج  نظراً  حاسماً  وأهمية اعتبار اإلنتان حالة يمكن الوقاية منها ويكون فيها الوقت عنصراً 

العاجل إضافة إلى أهمية التواصل مع المرضى واألقارب واألطـراف األخـرى باسـتخدام مصـطلح "اإلنتـان" 
 من أجل إذكاء وعي الجمهور العام؛

                                                      
 سبتمبر. أيلول/ ١٣: منظمات المجتمع المدني تروج لليوم العالمي لإلنتان في ١٠الفقرة  ،١٤٠/١٢م تانظر الوثيقة    ١

  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ٢
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فـي مختلـف مراحـل  هوعالجـاإلنتـان تشجيع البحوث الرامية إلى إيجاد وسـائل ابتكاريـة لتشـخيص   )٧(
ادات ميكروبـــات جديـــدة وأدويـــة بديلـــة، واختبـــارات تشـــخيص ســـريعة بمـــا يشـــمل البحـــث عـــن مضـــ، العمـــر

  ولقاحات، وغير ذلك من التكنولوجيات والتدخالت والعالجات المهمة؛

تطبيق نظام التصنيف الدولي لألمراض وتحسين استخدامه من أجل تحديد معدل انتشار اإلنتان   )٨(
مـن أجـل تركيــز  وتنفيـذها الرصـد والتقيـيم أدواتوضـع ومقاومـة مضـادات الميكروبـات وتحديـد مرتسـمهما و 

اإلنتان ورصد ذلك التقدم، بمـا فـي ذلـك تطـوير المتعلقة بنتائج الاالهتمام على التقدم المحرز نحو تحسين 
وتعزيــز أنظمــة محــددة للترصــد الوبــائي وتوجيــه االســتراتيجيات المســندة بالبينــات التخــاذ القــرارات السياســية 

 ؛لوقائية والتشخيصية والعالجية وحصول الناجين على الرعاية الصحية المالئمةالمتعلقة باألنشطة ا

سيما عبر دعم األنشطة الحالية التـي دعوة إلذكاء الوعي باإلنتان، والالمساهمة أكثر في جهود ال  )٩(
 في الدول األعضاء؛ ١سبتمبر أيلول/ ١٣تقام كل عام في 

 
     المدير العام ما يلي: منتطلب    من المنطوق ٢الفقرة 

إندونيسـيا نيابـًة عـن الـدول  [؛ لعالجـيابشأن الوقاية مـن اإلنتـان وتـدبيره وضع مبادئ توجيهية   )١(
لفــت االنتبــاه إلــى أثــر اإلنتــان علــى الصــحة و  ] األعضــاء فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا التــابع للمنظمــة

وبائياتـه وتـأثيره علـى عـبء المـرض علـى الصـعيد العمومية، بوسائل منها نشر تقريـر عـن اإلنتـان يصـف 
هج الناجحـــة لـــدمج التشـــخيص فـــي الوقـــت المناســـب والتـــدبير العالجـــي لإلنتـــان فـــي العـــالمي، وتحديـــد الـــنُ 

  ؛٢٠١٨ عام األنظمة الصحية الحالية بنهاية

 ] ألمانيا ؛ [لعالجيابشأن الوقاية من اإلنتان وتدبيره وضع إرشادات   )٢(

األعضاء، عند االقتضاء، لتحديد المعايير ووضع مـا يلـزم مـن مبـادئ توجيهيـة وبنـى دعم الدول   )٣ ٢(
تحتية وقدرات مختبرية، واستراتيجيات وأدوات للحد من حاالت اإلصابة باإلنتان وما ينجم عنه من وفيات 

 ؛ومضاعفات طويلة األجل

الـدوليين والمنظمـات الدوليـة التعاون مع المنظمات األخرى فـي منظومـة األمـم المتحـدة والشـركاء   )٤ ٣(
جيدة وآمنة وناجعة  تكون إلنتانلعالج طرق  وسائر أصحاب المصلحة على تعزيز فرص الحصول على

مــع  ،فــي البلــدان الناميــةســيما والالتمنيــع، وســائل منهــا والوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا ب ،وميســورة التكلفــة
  مراعاة ما يتعلق بذلك من مبادرات قائمة؛

تقــديم تقريــر إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثالثــة والســبعين عــن طريــق المجلــس التنفيــذي، بشــأن   )٥ ٤(
   تنفيذ هذا القرار.

  
  

=     =     =  
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