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  تعزيز خدمات الرعاية األساسية المتعلقة
  الطوارئبالعمليات الجراحية والتخدير في حاالت 

      التغطية الصحية الشاملةبوصفها أحد مكونات 
  تقرير من األمانة

  
  
  ةيلجراحعمليات العالمي لحاالت الاعبء ال
  
مرضـى شـمل التـي تحـاالت اسـعة مـن الو ة طائفـلعـالم لبامليون عملية جراحية  ٢٣٤من ُتجرى سنويًا أكثر  -١

وهنــاك . )المنظمــة( منظمــة الصــحة العالميــةمــن الــدول األعضــاء فــي ة واحــدكــل فــي العمريــة و مــن جميــع الفئــات 
ومــرض  التشــوهات الخلقيــةو المتعســرة  اتالــوالدومنهــا  –التــي تتطلــب رعايــة جراحيــة الكثيــر مــن الحــاالت الشــائعة 

صــابات الناجمــة عــن واإل) تاراكــتاالك(لســاد وإ  الفتــقوحــاالت  وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســرطان الســكري
  .ؤثر على جميع الفئات االجتماعية االقتصادية والعرقيةتالتي و  –السقوط حاالت حوادث الطرق والحروق و 

  
 العجز فـي أنحــاء العــالمإلصـابة بــلرئيســية لاســباب األهـي مــن بـين  األمـراض التــي يمكـن عالجهــا جراحيــاً و   -٢

ســببه  العــالمياألمــراض ٪ مــن عــبء ١١ نســبة أنإلــى تقــديرات متحفظــة وتشــير . ســبباً  ١٥كافــة، والبــالغ عــددها 
. متوسـطة الـدخلأخـرى الـدخل و بلـدان منخفضـة بأكبر أضـرارها تلحق بالنجاح  عالجها جراحياً تكليل أمراض يمكن 

تـــي يمكـــن عالجهـــا األمـــراض الوتصـــبح يرتفـــع عـــدل وفيـــات األمهـــات م فـــإن  ال ُتعـــالج هـــذه الحـــاالتنظـــرًا ألن و 
ة يــالجراحالعمليــات فــإن  فــي الواقــعو . بحيــاة مــن تلحــق بــهقابلــة للعــالج الاإلصــابات تــودي بســيطة قاتلــة و بجراحــات 

العـــبء العـــالمي دراســة فـــي تقريبــًا كــل األمـــراض المدرجـــة بالنســبة إلـــى  مرحلـــة مـــافــي وســيلة ُيحتمـــل اللجــوء إليهـــا 
  .٢٠١٠مرض لل
  
احــدًا مــن الحلــول و  ةيــالجراحالعمليــات  كــون فيهــاالحــاالت التــي تأن تصــبح  المقبلــة فــي الســنواتُيتوقــع و   -٣

ل أمـراض القلـب ، مـن قبيـالشـائعةللحـاالت ٪ ٤٥ بقيمـة تفوق النسـبة المتوقعـة شائعة بزيادة مطردة ةالسريرية األولي
  .٢٠٣٠م والسرطان والسكري واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق بحلول عا

  
تعلـق ت مسـتقلةمبـادرات بواسطة الرعاية الجراحية، ها بما فيهذه الحاالت، الالزمة لخدمات ما تُقّدم ال وغالباً   -٤
مـن متكامـل  بشـكلالرعايـة الجراحيـة خـدمات تقديم و . بشأنها نهج متكامل أكثر استدامةاتباع بال ألمراض تحديدًا با

ة فـي الملّحـالمجتمـع احتياجـات تـؤدي و . عمـرة الطيل الصحيةت الحاالمختلف متنامية لعالج المهمة و الضرورات ال
خدمات تقديم من جراء على النظم الصحية مسّلط الضغط الإلى زيادة تفاقم الكوارث وحاالت الطوارئ وقوع أعقاب 

  .حالياً  القائمالحاالت الجراحية عبء الالزمة لتخفيف الرعاية الجراحية 
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  ة ومردوديتهايالجراحالعمليات أهمية 
  
أن الرعايـة الجراحيــة جــزء ال يتجــزأ مــن الرعايــة الصــحية  ٢٠٠٨ريــر الخــاص بالصــحة فــي العــالم التق يبـين  -٥

ال تُتـاح شـخص فـي العـالم ملياري  إلى أن أكثر منتشير التقديرات  على أن ١حتى اآلن،المقدمة باستمرار األولية 
التــي ال ُيســتغنى عنهــا فــي  التخــديرفــإن تقــديم خــدمات لــى ذلــك، زيــادة عو الرعايــة الجراحيــة األساســية. هــم خــدمات ل

قــدرات قصــور تــوافر المعــدات و عــدم المــوارد البشــرية و  بســبب نقــص محــدود الخــدمات المتعلقــة بالعمليــات الجراحيــة
  ٢.الصحي النظام

  
يات علــى مســتوى مستشــفوخصوصــًا تعزيــز القــدرات الجراحيــة، عمليــة ، حــددت األبحــاث ٢٠٠٨وفــي عــام   -٦

مــن الجــدير بالــذكر أن لعــالمي. و فــي تقليــل عــبء األمــراض اللغايــة عاليــة المردوديــة وســيلة المقاطعــات، بوصــفها 
مـن  ضـائعاليقلّـل و  عاليـةالسكان بحماية ماليـة كًال من يزّود هو نهج من شأنه أن المحلية الجراحية تعزيز القدرات 
فوائـد مقارنـة مـا يتـأتى مـن نسـبة وُرِئـي أن ة. عاليـة المردوديـبطريقـة  باحتساب مدد العجـز المصححةسنوات العمر 

أمريكــي دوالر ل كــلــدى إنفــاق ، ١:١٠قاطعــات أنهــا بمقــدارالقــدرات الجراحيــة فــي مستشــفيات الممــن زيــادة التكلفــة ب
  .زيادة اإلنتاجيةالصحة و تحسين بفضل  ةأمريكي اتدوالر  ١٠، مّما يدّر المحليةالجراحية تعزيز القدرات على 

  
  الخدمات المتعلقة بالعمليات الجراحيةالتي تتخلل الثغرات 

  
فـي أصـقاع محـدود للغايـة أمـر في حاالت الطـوارئ  األساسية الخدمات المتعلقة بالعمليات الجراحيةإتاحة   -٧

ــ نمــواً األقــل لبلــدان ابــأن مــع العلــم  ،كثيــرة مــن العــالم المراكــز علــى الرعايــة الجراحيــة اح لهــا مــن خــدمات ترّكــز الُمت
مجموعــة أدوات المنظمــة بشــأن فــي وضــع مــع الــدول األعضــاء  ةعالميــوبــذلت األمانــة جهــودًا تعاونيــة الحضــرية. 

مـن أجـل وذلـك  ٣،في حـاالت الطـوارئ األساسية الرعاية الجراحيةخدمات إلدارة المتكاملة لالتعلم اإللكتروني على ا
 الخدمات المتعلقة بالعمليات الجراحيةتحسين نوعية بالبّينات و المسند تخطيط المتعلقة بالتوجيه السياسات والبحوث 

ات تقييمــوأفضــت اإلجــراءات الضــرورية. علــى تــدريب العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية يشــمل ، بمــا ومأمونيتهــا
لتقيـــيم حـــاالت الطـــوارئ والرعايـــة الحـــاالت أداة تحليـــل وهـــي ، مجموعـــة األدواتأداة واحـــدة مـــن ســـتعمال اُأجريـــت ب

لعديـد باالتحتية والموارد البشـرية ذات الصـلة  ىالبنتشوب كبرى أوجه قصور إلى الوقوف على الجراحية األساسية، 
  ٤.الجراحية التدخالت والمهارات والمعداتأخرى تشوب ، و من البلدان

  
 ويتنــاول. ومأمونيتهــاالرعايــة الجراحيــة خــدمات جــودة هــو  نشــغالعلــى اال أيضــاً يبعــث ثمــة مجــال آخــر و   -٨

الرعايـة ، موضوع تقديم خدمات الجراحة المأمونة تنقذ األرواح: واجه سالمة المرضىالتحدي العالمي الثاني الذي ي
زال تـأن الجراحـة علـى مسـتوى العـالم الإلـى منظمـة العمـل مدة مـن النتـائج المسـتوتشير  ٥.نةطريقة مأمو ب الجراحية

                                                      
اآلن أكثـر مــن أي وقــت مضـى. جنيــف، منظمــة الصــحة  -. الرعايــة الصــحية األوليــة ٢٠٠٨تقريـر الصــحة فــي العـالم     ١

 .٢٠٠٨ العالمية،

٢    http://www.who.int/surgery/publications/topic_publications/en/index3.html  أيـــــــــــــــار/  ٨ فـــــــــــــــي(تـــــــــــــــم االطـــــــــــــــالع
والهنـد وٕاندونيسـيا  وغانـا كل من أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا وغامبيابشأن  قطريةتقييمات ؛ ٢٠١٤ مايو

تـومي وبرينسـيبي وسـيراليون وجـزر سـليمان  نالجديـدة وسـاليبيريا ومـالوي ومنغوليـا والنيجـر ونيجيريـا وباكسـتان وبـابوا غينيـا و 
 النكا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وفييت نام). وسري

٣    http://www.who.int/surgery  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٨ في(تم االطالع.( 

٤    http://www.who.int/surgery/publications/imeesc/en  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٨ في(تم االطالع.( 

٥    http://www.who.int/patientsafety/campaigns/en/  ٢٠١٤أيار/ مايو  ٨ في(تم االطالع.( 
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 مضـــاعفاتلســـبعة ماليـــين شـــخص علـــى األقـــل يتعـــرض ســـنويًا معـــدالت المراضـــة والوفيـــات: مســـؤولة عـــن ارتفـــاع 
  .شخص آخرين أكثر من مليونفيما يموت  ،تسّبب لهم العجزجراحية 

  
  جراءات المتخذة على المستوى القطرياإل
  
الرعايـة الجراحيـة فـي خـدمات دمـج إلى أهميـة  اً سابققرارات اعتمدتها جمعية الصحة عدة في ُأِشير ضمنًا   -٩

تعزيـز خـدمات الرعايـة سـيؤدي و  ١.الشـاملة التغطيـة الصـحيةعلـى طريـق تحقيـق خطوة بوصفها الخدمات الصحية 
وتحسـين عمومـًا خـدمات الصـحة إلـى تعضـيد فـي حـاالت الطـوارئ الجراحية والتخـدير األساسية المتعلقة بالعمليات 

ة مـن أجـل تحقيـق هـدف التغطيـة الصـحية منظمـعمل الاألمهات واألطفال، ودعم كالحصائل التي يجنيها السكان، 
  .ةالشامل

  
الرعايــة خــدمات التغطيــة ونوعيــة التــي تتخلــل  ســد الفجــواتبشــأن اســتهالل  لاعمــبعــض األإنجــاز رغم بــو   -١٠

األساســية التــي يمكــن هنــاك عــدد مــن اإلجــراءات فــإن ، فــي حــاالت الطــوارئ الجراحيــةاألساســية المتعلقــة بالعمليــات 
، وهـي الخـدمات المتعلقـة بالعمليـات الجراحيـةتعزيـز معالجة مشكلة حراز تقدم في إل اتخاذها على المستوى القطري

  .العالمفي ة موميالصحة العإحدى مشاكل 
  

وجــود تــدخالت منخفضــة بشــأن فــي الــدول األعضــاء وصــونه الــوعي مــن الضــروري إذكــاء  إذكــاء الــوعي.  -١١
. مأمونـةالجراحيـة الالمتعلقـة بالعمليـات الرعايـة إتاحة خدمات من خالل تحسين معدل الوفيات والعجز ل تقلّ التكلفة 

قاطعـات المقاطعات والمالرعاية في على مستوى  الخدماتتلك تكامل تحقيق الدول األعضاء على يلزم أن تشجع و 
يلــزم فــي إطــار بــذل هــذه الجهــود . و الشــاملةالرعايــة الصــحية خــدمات تقــديم علــى طريــق باعتبارهــا خطــوة ، الفرعيــة
الخـدمات الصـحية مقـدمو السياسـات و ن فـيهم واضـعو ، بمـالمتعددة لتخصصاتمن ذوي اأصحاب المصلحة إقناع 
ية مات الرعاية األساسوتقديم خدبّينات رصينة نشاء قاعدة ة إلالالزم اتاالستثمار توظيف ة بأهمياإلعالم،  طووسائ

  على نحو مستدام.المتعلقة بالعمليات الجراحية في حاالت الطوارئ 
  

خطـــط  تنفيـــذيلـــزم  .يلسياســـا لصـــنع القـــرار والالزمـــة جراحيـــةالخاصـــة بالعمليـــات التحســـين البيانـــات   -١٢
 الجراحيـةالمتعلقة بالعمليـات األساسية الخدمات ًا لتكليل عملية توسيع نطاق إتاحة ضمانوسياسات مسندة بالبّينات 

(مشــــروع عاليــــة المردوديــــة اختيــــار التــــدخالت البشــــأن منظمــــة لاأدوات مثــــل مشــــروع ينبغــــي اســــتخدام بالنجــــاح. و 
CHOICE ( الجراحية األساسية المتعلقة بالعمليات الرعاية خدمات المنظمة بشأن بيانات العالمية الخاصة بالقاعدة و

لماليـة وتحديـد المـوارد ا اتتخطـيط االسـتثمار ت ألغـراض مولّـدة للبّينـا تحليالتتوفير ، من أجل في حاالت الطوارئ
  .الخدمات المتعلقة بالعمليات الجراحيةلتعزيز الالزمة 

  
ـــزام السياســـي  -١٣ ـــاء االلت المتعلقـــة بالعمليـــات مبـــادرات الرعايـــة لـــدمج االلتـــزام السياســـي ال ُيســـتغنى عـــن  .بن

األساســـية المتعلقـــة  الرعايـــةخـــدمات يـــالء أولويـــة سياســـية لـــدعم إ الجراحيـــة فـــي الخطـــط الصـــحية الوطنيـــة. وينبغـــي
  .الصحية الشاملة في جميع البلدان في إطار الرعاية الصحية األولية والرعايةوالتخدير الجراحية بالعمليات 

  
ـــة تحســـين إتاحـــة لضـــمان  ان. الرصـــد والتقيـــيم ضـــروريالرصـــد والتقيـــيم  -١٤ الخـــدمات المتعلقـــة وصـــون عملي

مناســـبة عـــن العمليـــات ســـجالت ومـــن الضـــروري االحتفـــاظ ب. ســـواءالعلـــى وجودتهـــا وســـالمتها  بالعمليـــات الجراحيـــة
                                                      

 ٣١- ٥٨ع ج صو ٢٣-٥٨ج ص عو ١٨- ٥٧ج ص عو ١٢- ٥٧ج ص عو ١-٥٧ج ص عو ٢٩-٥٠ج ص عانظر القرارات   ١
 ٢٧- ٦٤ج ص عو ١٧- ٦٣ج ص عو١٢- ٦٢ج ص عو ١- ٦٢ج ص عو ١٢- ٦١ج ص عو ٢٢- ٦٠ج ص عو ٢٣- ٥٩ج ص عو
 .٧-٦٦ج ص عو ٢٠- ٦٥ج ص عو
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تقيــيم االســتعانة بــأدوات قياســية لالبــد مــن و . هاورصــدجــراءات مأمونيــة اإلان لضــمومتابعتهــا كمــا ينبغــي الجراحيــة 
مثـل  –ة يقاطعات والمقاطعات الفرعمستوى الم على الجراحيةالمتعلقة بالعمليات الرعاية خدمات المقدم من  صدر و 

  .والتخدير والتوليدوالرضوح  حاالت الطوارئالمقدمة في تلك 
  

الــدول األعضــاء ســيكون لزامــًا علــى . البنيــة التحتيــةالجراحيــة و المعنيــة بالعمليــات تعزيــز القــوى العاملــة   -١٥
تعزيـز ، موضـوع النظـام الصـحيشـؤون تخطـيط بشأن العامة  هااستراتيجياتإطار في درس، أن ت ألمانةالعاملة مع ا

لــدول أن تقــوم ا. وينبغــي المعــدات واإلمــداداتهــا الجراحيــة والبنيــة التحتيــة، بمــا فيالمعنيــة بالعمليــات عاملــة القــوى ال
التدريب في مجال الرعاية الجراحية من خالل تبادل المعارف والخبرات، وذلك باستخدام الشبكات بتعزيز األعضاء 

إلحالـة لوالشراكات العالمية التي تشجع على بناء القدرات الجراحية مع التركيز بشكل خاص على المرافق الصحية 
على إجراء التدريب ميدان في لموضوعة االمؤسسات المناهج ويلزم أن تستعرض األولية والرعاية الصحية األولية. 

الخـدمات المتعلقـة بالعمليـات السـتفادة مـن اعلـى المتزايـد الطلـب  على نحو يلّبيتكييفها ًا لضمان ةالجراحيالعمليات 
  .بالتعليم المستمر المعنية بتلك العملياتلقوى العاملة زويد اوت الجراحية

  
. التنســيق بــين وزارات الصــحة والهيئــات المهنيــة العــالميوثيــق عــرى التعــاون والشــراكات علــى الصــعيد ت  -١٦

 منظمـةلالمبـادرة العالميـة لو  األوسـاط األكاديميـةو  والمنظمات غير الحكومية والحكومات الوطنية والمنظمـات الدوليـة
أمـر بـالغ األهميـة مـن أجـل دعـم المتعلقـة بالعمليـات الجراحيـة فـي حـاالت الطـوارئ الرعاية األساسية بشأن خدمات 

  الجراحية.المتعلقة بالعمليات الرعاية خدمات الدول األعضاء في تعزيز نظم 
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  تقديم مزيد من اإلرشاد.و  التقريرهذا المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا ب  -١٧
 
  

=     =     =  


