
 نحو رعاية صحية
أولية مراعية للسن



ال�صفحة 2

بيانات الفهر�شة اأثناء الن�شر 

منظمة ال�شحة العاملية. املكتب الإقليمي ل�شرق املتو�شط

نحو رعاية �شحية اأولية مراعية لل�شن / منظمة ال�شحة العاملية. املكتب الإقليمي ل�شرق املتو�شط

 �ص.

)ISBN: 92-4-159218-4(  �شدرت الطبعة الإجنليزية يف جينيف 2004   

2. الرعاية ال�شحية الأولية – تنظيم واإدارة 1. اخلدمات ال�شحية للم�شنني – تنظيم واإدارة - موا�شفات 

4. �شهولة الو�شول اإىل اخلدمات ال�شحية    3. مراكز �شحة املجتمع - تنظيم واإدارة    

5. موقف موظفي ال�شحة

ب. املكتب الإقليمي ل�شرق املتو�شط  اأ. العنوان  

(ISBN: 978-92-9021-858-6)    (WT 31 :ت�شنيف املكتبة الطبية القومية) 

    (ISBN: 978-92-9021-860-9) (متاح على �شبكة الإنرتنت)    

© منظمة ال�شحة العاملية، 2012

جميع احلقوق حمفوظة.

اإن الت�شميات امل�شتخَدمة يف هذه املن�شورة، وطريقة عر�ص املواد الواردة فيها، ل تعبرِّ عن راأي الأمانة العامة 

ملنظمة ال�شحة العاملية ب�شاأن الو�شع القانوين لأي بلد، اأو اإقليم، اأو مدينة، اأو منطقة، اأو ل�شلطات اأي منها، اأو 

ل اخلطوط املنقوطة على اخلرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ل  ب�شاأن حتديد حدودها اأو تخومها. وت�شكرِّ

يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

كما اأن ذكر �شركات بعينها اأو منتجات جهات �شانعة معيَّنة ل يعني اأن هذه ال�شركات اأو اجلهات معتمدة، اأو 

ُمو�َشى بها من ِقَبل منظمة ال�شحة العاملية، تف�شياًل لها على �شواها مما مياثلها ومل يَِرد ذكره. وفيما عدا 

لة امللكية بو�شع خط حتتها. اخلطاأ وال�شهو، متّيز اأ�شماء املنتجات امل�شجَّ

وقد اتخذت منظمة ال�شحة العاملية كل الحتياطات املعقولة للتحقُّق من املعلومات التي حتتويها هذه املن�شورة. 

غري اأن هذه املادة املن�شورة يجري توزيعها دون اأي �شمان من اأي نوع، �شراحًة اأو �شمناً. ومن ثم تقع على 
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شكر وعرفان

ن�شكر بامتنان الدعم املقدم من قبل ق�شم ال�شحة وال�شيخوخة يف الكومنولث (احلكومة الأ�شرتالية)، يف جميع 

املراحل الأ�شا�شية الهامة للم�شروع التي تَ�شمنت البحث والت�شميم وتطبيق امل�شروع يف خم�شة بلدان واجتماع 

املجموعة ال�شت�شارية املراعية لل�شن الذي اأدى اإىل اإطار برث (Perth) للرعاية ال�شحية الأولية املراعية لل�شن.

ن نُعرب عن تقديرنا ملعهد مرك لل�شحة وال�شيخوخة (MIAH)، الذي اأدرك اأهميةجعل الرعاية 
َ
نود اأي�شاً اأ

ال�شحية الأولية اأكرث مراعاة لل�شن وقدم التمويل لإنتاج هذا الدليل. 

اأعد هذا التقرير حتت الإ�شراف العام للدكتور األيك�شاندر كال�ص واإرين هو�شكينز (منظمة ال�شحة العاملية، 

املقر الرئي�شي).

�شوزان مينده من موؤ�ش�شة ت�شاو (Tsao)، �شنغافورة فَكانت امل�شت�شار الرئي�شي مل�شروع مراعاة ال�شن وموؤلف 

م�شارك للتقرير. التقرير روجع اأي�شاً من قبل م�شاهمي البالد وامل�شت�شارين العلميني للم�شروع املدرجة 

اأ�شماوؤهم يف امللحق ج.

قدمت م�شاهمات ون�شائح ثمينة من قبل امل�شت�شار الإقليمي لل�شيخوخة (PAHO) الدكتورة مارثا بيالييز، 

والدكتورة باتري�شيا باري، مديرة معهد مرك لل�شحة و ال�شيخوخة وكذلك من قبل د. جوان اإبينج جوردن، جنما 

ماكالي، اأماندا مارلن، �شيلفيا برييل ليفني، اأنديارا �شوينغيل، وفران�شوا ترو�شون (منظمة ال�شحة العاملية،املقر 

الرئي�شي).

langfeldesigns.com ،الت�شميم وتطوير الرموز والتخطيط: مارلني لنغفلد



ال�صفحة ج

يهدف م�صروع منظمة ال�صحة العاملية للرعاية ال�صحية »املراعية لل�صن« لتوعية وتثقيف عاملي 

مراكز الرعاية ال�صحية ال�ولية )PHC( حول احلاجات اخلا�صة ملراجعيهم امل�صنني. تعمل »مبادئ 

مراعاة ال�صن ملراكز الرعاية ال�صحية ال�ولية« كا�داة لزيادة وعي العاملني وت�صجيع مراجعي مراكز 

الرعاية ال�صحية ال�ولية امل�صنني.

ي�صري رمز الرعاية ال�صحية ال�ولية املراعية لل�صن اإىل العمل يف ثالثة جمالت رئي�صية :

حتفيز وتثقيف وتدريب مقدمي الرعاية ال�صحية كي يتمكنوا من تقييم ومعاجلة احلالت التي   

تواجه امل�صنني وم�صاعدتهم على البقاء ب�صحة جيدة.

تكييف ا�نظمة اإدارة الرعاية ال�صحية ال�ولية لتلبية حاجات كبار ال�صن.  

ت�صهيل و�صول امل�صنني الذين قد يعانون من �صعف يف احلركة ا�و الب�صر ا�و ال�صمع اإىل تلك   

املراكز.

طبع على ثوب املمر�صة رمز )مقدمو الرعاية ال�صحية ال�ولية( وهو ال�صعار امل�صتخدم من قبل ال�مم 

املتحدة للتحرك »نحو جمتمع لكل ال�عمار«، وهو مو�صوع كل من: 

)�صنة ال�مم املتحدة الدولية للم�صنني 1999 والجتماع العاملي الثاين لال�مم املتحدة حول 

ال�صيخوخة(.

ورغم ا�ن الرعاية ال�صحية املراعية لل�صن تعنى خا�صة بالحتياجات ال�صحية للم�صنني، اإل ا�ن منافعها 

يف الواقع تتو�صع لت�صمل جميع ال�عمار. 



ال�صفحة د

الخالصة التنفيذية

العامل ما�ص يف طريقه اإىل الت�شيُّخ مع ارتفاع معدل 

اأعمار النا�ص وقلة اأعداد املواليد، وازدياد العدد 

املطلق للم�شنني.

يوجد حول العامل اليوم قرابة 600 مليون اإن�شان 

تتجاوز اأعمارهم 60 عاماً، ومن املتوقع اأن يت�شاعف 

هذا الرقم بحلول عام 2025، و�شي�شل عمليا اإىل 

مليارين بحلول عام 2050 حيث �شيكون هناك اأنا�ص 

باأعمار تتجاوز الـ 60 عاما اأكرث من الأطفال حتت 

عمر الـ 15 عاماً. �شيعي�ص اأغلبية املعمرين يف الدول 

النامية التي تكون يف معظم الأحيان اأقل قدرة 

على مواجهة التحديات التي تفر�شها ال�شيخوخة 

املت�شارعة. 

ازدياد معدلت الأعمار هو ن�شر لل�شحة العمومية 

وح�شيلة للتطور الجتماعي والقت�شادي. اإل اأن 

ت�شارع ال�شيخوخة �شي�شبق �شرعة التطور الجتماعي 

والقت�شادي يف الدول النامية. بكلمات اأخرى، 

�شت�شيخ الدول النامية قبل اأن ت�شبح غنية، بينما 

اأ�شحت الدول ال�شناعية غنية وهي ت�شيخ. 

مع التقدم يف ال�شن يزداد خطر تطور الأمرا�ص 

املزمنة والعجز. وامل�شنون ذوو الإعاقات، مثل اجلد 

الذي عانى من �شكتة ب�شبب ارتفاع �شغط الدم، 

�شيحتاجون للم�شاعدة للقيام مبهامهم اليومية. 

م هذه امل�شاعدة من قبل عائالتهم غالباً، وهي  وتَُقدَّ

عائالت تعاين اأ�شاًل من ندرة الوقت و �شح املوارد. 

ومن اأجل التهيئة لعدد غري م�شبوق من ال�شكان 

امل�شنني، يعتب من اأكرث الأمور اأهميًة الآن اأن ت�شتعد 

الأنظمة ال�شحية يف الدول النامية ملواجهة تبعات 

هذه الجتاهات ال�شكانية. فارتفاع �شغط الدم على 

�شبيل املثال هو حالة �شحية مزمنة ميكن اإدارتها 

وال�شيطرة عليها. ويتطلب التعامل مع العبء املتزايد 

لالأمرا�ص املزمنة فر�شاً لتح�شني ال�شحة والوقاية 

من الأمرا�ص يف املجتمع، ف�شاًل عن تدبري املر�ص من 

خالل خدمات الرعاية ال�شحية. ومن املمكن الوقاية 

من الكثري من الأمرا�ص املزمنة وحالت العجز 

املرتبطة بها، التي توؤثر على الق�شط املتبقي من حياة 

الأ�شخا�ص، مع تكاليفها القت�شادية والإن�شانية. لكن 

الوقاية تتطلب الو�شول اإىل ال�شخ�ص قبل �شيطرة 

املر�ص عليه، وهذا يعني التدخل يف املراحل املبكرة 

من حياته، بتعزيز ال�شحة والن�شاط، و التي تعّرفها 

منظمة ال�شحة العاملية بعملية حت�شني فر�ص ال�شحة 

وامل�شاركة وال�شالمة بهدف حت�شني منط احلياة مع 

تقدم النا�ص يف ال�شن. تقع غالبية الرعاية ال�شحية 

الوقائية والتق�شي املبكر لالأمرا�ص وتدبريها يف 

م�شتوى الرعاية ال�شحية الأولية للمجتمع.



ال�صفحة هـ

تقدم مراكز الرعاية ال�شحية الأولية )PHC( هذه، 

التي ميكن للنا�ص اللجوء اإليها، اأي�شاً معظم مهام 

التدبري والرعاية امل�شتمرة. وت�شري التقديرات 

اإىل اأن 80 % من مكونات اخلط الأمامي للرعاية 

ال�شحية تقدم على م�شتوى املجتمع، حيث ت�شكل 

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية العمود الفقري 

لنظام الرعاية ال�شحية. وي�شكل كبار ال�شن ن�شبة 

كبرية من مراجعي مراكز الرعاية ال�شحية الأولية. 

وبا�شتمرار تقدم ال�شكان بالعمر وازدياد معدلت 

الإ�شابة بالأمرا�ص املزمنة فاإن تلك الن�شبة �شتزداد. 

اإن مراكز الرعاية ال�شحية الأولية هي على خط 

التما�ص للرعاية ال�شحية وهكذا فهي ماألوفة للم�شنني 

وعائالتهم. لذا فاإن و�شعها مثايل لتقدمي التوا�شل 

والرعاية امل�شتمرة النظامية واملديدة التي يحتاجها 

امل�شنون ملنع وتاأخري حالت العجز الناجمة عن 

الأمرا�ص املزمنة.

على الرغم من الدور احلا�شم الذي توؤديه مراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية يف �شحة ورعاية امل�شنني، 

اإل اأن هوؤلء قد يواجهون بع�ص العوائق التي ينبغي 

الهتمام بها. فالو�شول اإىل املركز قد ل يكون موؤمناً، 

اأو مي�شور التكلفة. وقد يتوجب عليهم الو�شول اإىل 

املركز يف ال�شباح الباكر والنتظار يف �شفوف طويلة، 

ويف اأماكن غري مريحة، ملجرد احل�شول على رقم 

للدور ملقابلة الطبيب اأو عامل الرعاية ال�شحية. وقد 

يواجهون �شعوبات يف ملء ال�شتمارات املطلوبة، وقد 

يكون املوظفون املثقلون باملهام غري �شبورين معهم. 

وبعد النتظار ل�شاعات قد يح�شلون على ب�شع دقائق 

فقط من مقدم الرعاية الطبية الذي ل ميلك الوقت 

لال�شتماع لكل �شكاويهم، مما يجعله يهمل اإ�شارات 

حتذيرية خطرة، وهو الذي مل يتلق التدريب الكايف 

املتعلق بال�شيخوخة الذي ميكنه من و�شع الت�شخي�ص 

ال�شحيح اأو و�شف املعاجلة ال�شحيحة. قد ليكون 

مبقدور هوؤلء امل�شنني دفع ثمن الأدوية املو�شوفة، اأو 

قد ل يفهمون ملاذا عليهم تناولها، اأو قد ل يدركون 

اآثارها اجلانبية. وقد ي�شبح املر�شى امل�شنون فاقدي 

احلما�ص لطلب املعاجلة وال�شتمرار فيها، مع 

احتمالت حدوث عواقب �شحية جدية.

اأدركت منظمة ال�شحة العاملية الدور احلا�شم الذي 

تلعبه مراكز الرعاية ال�شحية الأولية يف �شحة 

امل�شنني حول العامل، واحلاجة لت�شهيل الو�شول لهذه 

املراكز، و تكييفها مع حاجات ال�شكان الأكب �شناً، 

وبالعمل مع �شل�شلة من املجموعات الوطنية، ذهبت 

منظمة ال�شحة العاملية اإىل امل�شدر �شائلة كبار ال�شن 

والذين يقومون على رعايتهم عن العقبات التي يجب 

الهتمام بها، وعن مقرتحاتهم للتغيري. وُدِعمت 

نتائج املجموعات البوؤرية هذه بالبحوث واجتماعات 

اخلباء، واأدت اإىل جمموعة من املبادئ املراعية 

لل�شن.



ال�صفحة و

ومن املهم التذكري باأنه رغم اأن املبادئ املراعية 

لل�شن موجهة لل�شكان امل�شنني ب�شكل رئي�شي، فهي 

اأي�شاً ت�شمح للذين يعانون من عجز موؤقت اأو دائم 

باحل�شول على الرعاية الالزمة واحلفاظ على 

ال�شحة وال�شتقاللية. ول تقت�شر فائدة مركز الرعاية 

ال�شحية املراعية لل�شن على امل�شنني بل اإنه ف�شال عن 

ذلك يفيد كل املر�شى متا�شياً مع �شعار �شنة الأمم 

املتحدة العاملية للم�شنني »نحو جمتمع لكل الأعمار«.

�شممت املبادئ املراعية لل�شن لتعمل كدليل ملراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية املجتمعية لتعديل الإدارة 

واخلدمات ال�شريرية، وتدريب املوظفني وتهيئة 

الأجواء لتالئم احتياجات املر�شى امل�شنني ب�شكل 

اأف�شل.

تهتم املبادئ املراعية لل�شن بثالثة جمالت رئي�شية:

املعلومات، التعليم، الت�صالت والتدريب، مع   

ت�شمني التدريب ال�شريري للعاملني يف طب 

ال�شيخوخة واأ�شاليب تثقيف املر�شى

ا�نظمة اإدارة الرعاية ال�صحية، اأي تكييف   

الإجراءات (مثل الت�شجيل) مع احلاجات 

اخلا�شة للم�شنني وا�شتمرارية الدعم للرعاية من 

خالل �شجالت طبية جمددة با�شتمرار ومتوفرة 

عند كل زيارة

البيئة الطبيعية، اأي مراكز نظيفة ومريحة   

تراعي قدر الإمكان مبادئ الت�شميم ال�شاملة.

وتتم حالياً جتربة »عتيدة مراعية لل�شن« مزودة 

مبعلومات حول مواد التدريب، وتدعم تطبيق املبادئ 

املراعية لل�شن املتبعة من قبل مراكز الرعاية ال�شحية 

الأولية.

مبا اأن �شكان العامل ي�شيخون، فقد ترتتب تكاليف 

باهظة على اأنظمة الرعاية ال�شحية الأولية القدمية 

التي ل تلبي احتياجات الأعداد املتزايدة للم�شنني، 

والتي ل تاأخذ بعني العتبار العوامل التي توؤثر على 

ال�شحة وم�شتويات العجز. اإذا اأردنا جعل زيادة طول 

الأعمار ق�شة جناح، يجب منع اأو تاأخري بدء العجز 

لأطول وقت ممكن، وذلك بتبني ال�شتقاللية بدلً عن 

العتماد على الآخرين، والن�شاط عو�شاً عن اخلمول، 

وامل�شاركة يف احلياة الجتماعية بدل النعزال عن 

املجتمع. ي�شكل مركز الرعاية ال�شحية الأولية املراعي 

لل�شن مكوناً مركزياً لق�شة النجاح هذه لالإجناز.



أ . مقدمة

اجتمع يف ني�شان 2002 يف مدريد، اإ�شبانيا، ممثلون 

حكوميون من 159 دولة يف اجلمعية العامة الثانية 

لالأمم املتحدة حول ال�شيخوخة، وتبنت خطة عمل 

مدريد العاملية حول ال�شيخوخة. وقد دعت اخلطة 

الدولية اإىل اإجراءات وا�شحة وخطوات لتغيري 

املواقف وال�شيا�شات واملمار�شات املتعلقة بال�شيخوخة 

على كل امل�شتويات، ويف خمتلف القطاعات، كي 

ي�شتطيع امل�شنون البقاء ب�شحة جيدة، ن�شطني 

ومنتجني. تقارب اخلطة �شيخوخة ال�شكان باعتبارها 

ظاهرة ذات اإمكانية هائلة، وحقيقة يجب اأن تدرك 

من قبل املجتمعات عب العامل.

فالتقدم بالعمر ب�شحة وعافية حتى بلوغ ال�شيخوخة 

هو اأحد املجالت ذات الأولوية البارزة يف اخلطة. 

وتعرتف احلكومات اأن للم�شنني احلق يف حت�شني 

ال�شحة والوقاية من املر�ص، واأن اخلدمات ال�شحية 

يجب اأن تركز على العناية الوقائية والعالجية على 

مدى احلياة، مت�شمنة ال�شيخوخة. كما دعت خطة 

الأمم املتحدة احلكومات لتطوير وتقوية خدمات 

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية لتلبية حاجات 

امل�شنني.

وب�شكل مواكب للجمعية العامة لالأمم املتحدة، 

اأطلقت منظمة ال�شحة العاملية اإطار ال�شيا�شات 

حول ال�شيخوخة الن�شطة. ويرتكز اإطار ال�شيا�شات 

على الت�شليم باأن الأغلبية الوا�شعة من امل�شنني، 

كبقية النا�ص من كل الأعمار، يطمحون يف الواقع 

لأن يكونوا م�شاهمني وم�شاركني ن�شطني يف املجتمع، 

فهم يريدون البقاء ب�شحة جيدة، والتمتع بنوعية 

حياة جيدة لأطول وقت ممكن، كذلك هم ين�شدون 

ال�شعور بالأمن، لإدراكهم اأنهم اإذا وهنوا يف اأن يتمتعوا 

باحلماية والأمن ال�شروريني. ويعرف اإطار ال�شيا�شات 

ال�شيخوخة الن�شطة باأنها عملية حت�شني فر�ص 

ال�شحة وامل�شاركة والأمن بهدف حت�شني نوعية احلياة 

اأثناء تقدم النا�ص يف ال�شن. اإن اأ�شلوب ال�شيخوخة 

الن�شطة مبني على وجهة نظر تاأخذ باعتبارها كامل 

مراحل احلياة وتعرتف بالتاأثريات املهمة لتجارب 

احلياة ال�شابقة، اأي تاأثري جن�ص الأفراد وثقافتهم 

على �شيخوختهم. فهي تاأخذ يف احل�شبان العوامل 

دة لل�شحة لت�شمل العمليات ال�شلوكية والبيئية  املحدرِّ

والجتماعية والقت�شادية واحليوية والنف�شية التي 

د ال�شحة واحلياة  تعمل يف كل مراحل احلياة، وحتدرِّ

دة  يف العمر املتبقي. ومن بني هذه العوامل املحدرِّ

لل�شحة تاأمني الو�شول اإىل خدمات الرعاية ال�شحية 

مدى احلياة، وبخا�شة الرعاية ال�شحية الأولية.

بالإ�شافة اإىل البناء على هاتني الوثيقتني، اأي خطة 

العمل الدولية حول ال�شيخوخة واإطار �شيا�شات 

منظمة ال�شحة العاملية، يجمع هذا الدليل بني جمايَلْ 

العمل املهمني ملنظمة ال�شحة العاملية املتعلقني بـ: 

اأهمية الرعاية ال�شحية الأولية.  -1

كيفية تكييف مثل هذه الرعاية لتالئم احلاجات   -2

اخلا�شة للمجموعات ال�شكانية املختلفة.

ومبا اأنه لي�ص هناك تعريف موّحد قابل للتطبيق 

عامليا للرعاية ال�شحية الأولية، فمن املفيد فهم 

الرعاية ال�شحية الأولية كحا�شن للمبادئ الأ�شا�شية: 

الو�شول ال�شامل للرعاية والعدالة وامل�شاركة يف 

املجتمع، وامل�شتوى الأول للرعاية الذي يقدم على 

م�شتوى املجتمع، وت�شف منظمة ال�شحة العاملية 

ال�شيخوخة الن�شطة: نحو رعاية �شحية اأولية مراعية لل�شن
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الرعاية ال�شحية الأولية اأنها الو�شيلة الرئي�شية التي 

ل غنى عنها لإي�شال الرعاية ال�شحية للم�شتوى 

الأكرث �شعبية للنظام املحلي لبلد ما. 

وقد اأعدت مراكز الرعاية ال�شحية الأولية بحيث 

ي�شهل الو�شول اإليها وبكلفة ميكن حتملها من قبل 

الدولة واملجتمع بطرق تبدو عملية وعلمية ومقبولة 

اجتماعياً. يجب ت�شهيل و�شول الرعاية ال�شحية 

الأولية لالأ�شخا�ص من جميع الأعمار وجعلها 

»مراعية« لهم.

املجال الثاين لعمل منظمة ال�شحة العاملية ي�شري اإىل 

العناية املف�شلة واملميزة جتاه عقبات معينة جلعلها 

»مراعية« للحاجات اخلا�شة للمجموعات ال�شكانية. 

قد يعود اأ�شل مفهوم الرعاية ال�شحية الأولية اإىل 

مبادرات منظمة ال�شحة العاملية الأخرى. ففي عام 

1992 اأطلقت منظمة ال�شحة العاملية واليوني�شيف 

»مبادرة امل�شت�شفيات ال�شديقة لالأطفال الر�شع« 

كا�شرتاتيجية تدخل رئي�شية لرتويج الر�شاعة 

الطبيعية ولتقوية اأنظمة ال�شحة الوطنية. ويف عام 

(2002) اأطلقت مبادرة منظمة ال�شحة العاملية 

»ال�شديقة للمراهقني«. ويف عام (2003) اأطلقت 

»الإدارة املتكاملة ل�شحة املراهقني والبالغني« وهي 

ت�شعى لأهداف ذات مدى اأو�شع واأ�شبه بالتي تخ�ص 

امل�شروع املراعي لل�شن.

يهدف م�شروع الرعاية ال�شحية الأولية املراعي لل�شن 

اإىل توعية وتثقيف عاملي الرعاية ال�شحية الأولية 

حول احلاجات اخلا�شة ملراجعيهم امل�شنني. اإن مبادئ 

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية (امللحق ب) تعمل 

كاأداة لتح�شني الثقافة ال�شحية وت�شجيع مراجعي 

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية وبالأخ�ص امل�شنني. اإن 

الهدف الأ�شا�شي لهذا الكتيب هو جعل مركز الرعاية 

ال�شحية الأولية اأكرث اإدراكاً ومالئمة حلاجات امل�شنني 

واأ�شكال الرعاية التي تتطلبها.
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ب. الحاجة لرعاية صحية أولية مراعية للسن

ال�ولوية ال�صكانية هناك ثورة �شكانية تدور يف كافة 

اأنحاء العامل.

يوجد حول العامل اليوم قرابة 600 مليون اإن�شان 

بعمر 60 عاماً فما فوق، ومن املتوقع اأن يت�شاعف 

هذا الرقم بحلول عام 2025، واأن ي�شل اإىل مليارين 

بحلول عام 2050، اأي 21 % من العدد الكلي ل�شكان 

العامل. مثل هذه ال�شيخوخة املت�شارعة ل�شكان العامل 

�شتوؤثر على متطلبات الرعاية الجتماعية وال�شحية 

يف كل البلدان. 

اإن �شيخوخة ال�شكان حمكومة بعاملني: الزيادة يف 

ن�شبة الذين بلغوا اأو جتاوزوا عمر الـ 60 يف الوقت 

الذي تهبط فيه معدلت الوفيات، وتهبط كذلك 

ن�شبة الأطفال، وتوؤدي يف ح�شيلة نهائية اإىل نق�ص 

يف معدلت اخل�شوبة الكلية لل�شكان. اإن اأكرث من 

60 % من م�شنرِّي العامل اليوم الذين هم بعمر الـ 60 

فما فوق يعي�شون يف العامل النامي، و�شرتتفع تلك 

الن�شبة اإىل 75 % بحلول عام 2025، واإىل 85 % يف 

عام 2050. على اأي حال، مل يقدر بعد بالكامل تاأثري 

�شيخوخة ال�شكان يف املناطق الأقل تقدماً. عالوة على 

ذلك، فاإن املجموعة الأ�شرع تزايداً بني امل�شنني حول 

العامل هي ال�شريحة الأكب �شناً، اأي اأولئك الذين هم 

بعمر الـ 80 فما فوق. وبحلول عام 2025 يف بلدان 

مثل ال�شني، البازيل، وتايالند، �شتفوق ن�شبة امل�شنني 

الـ 15 %، بينما يف اإندوني�شيا، وكولومبيا، وكينيا، �شوف 

تزداد الأعداد املطلقة بحدود 400 % يف ال�شنوات

الـ 25 التالية، اأي اأكرث بثمان مرات من الزيادات 

املتوقعة يف جمتمعات اأوروبا الغربية ال�شائخة اأ�شاًل 

حيث حدثت �شيخوخة ال�شكان على مدى فرتة زمنية 

اأطول بكثري.

التحول يف ال�صمات الوبائية:

يوا�شل العامل النامي مواجهة عبء الأمرا�ص ال�شارية 

امل�شتمر، بينما يزداد انت�شار عوامل خطورة الأمرا�ص 

املزمنة، هذا كله �شمن �شياق الأنظمة ال�شحية 

والجتماعية ذات املوارد غري الكافية. ومع اأن العديد 

من الأ�شخا�ص باإمكانهم الآن التطلع اإىل حياة اأطول، 

اإل اأن خطر الإ�شابة باأحد الأمرا�ص املزمنة على 

الأقل، مثل ارتفاع �شغط الدم اأو ال�شكري، يزداد مع 

التقدم يف ال�شن. هذا لي�ص فقط بفعل العمر الزمني 

بحد ذاته، بل هو انعكا�ص لرتاكم عوامل اخلطورة ملثل 

هذه الأمرا�ص على مدى العمر، والذي يعزز اأهمية 

تعزيز ال�شحة والوقاية من الأمرا�ص يف كافة مراحل 

 احلياة. 

اإن الأمناط التي توؤدي اإىل حالت العجز والأمرا�ص 

املزمنة تعد مكلفة لالأفراد والعائالت واملجتمع من 

النواحي القت�شادية والإن�شانية، وباإمكان الأ�شلوب 

الذي ي�شمل جميع مراحل احلياة ويت�شمن اأمناط 

احلياة ال�شحية والإدراك احلقيقي لتاأثري الظروف 

البيئية والقت�شادية والجتماعية وغريها، اأن يك�شر 

الدائرة املوؤدية اإىل الكثري من اأمرا�ص العجز التي قد 

تاأتي لحقا.
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((من املوؤكد اأن ال�شيخوخة 

مل تَُعد الآن ق�شية تهم 

العامل الأول فقط. فما كان 

هام�شياً يف القرن الع�شرين 

هو يف طريقه لي�شبح املو�شوع 

املهيمن يف القرن الواحد 

والع�شرين)).

كويف عنان، ال�مني العام لال�مم 

املتحدة

الر�صم التو�صيحي 1. البنية ال�صكانية للعامل عام 2000

الر�صم التو�صيحي 2. البنية ال�صكانية للعامل عام 2025

الر�صم التو�صيحي 3. البنية ال�صكانية للعامل عام 2050 
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19902020

الإ�صابات ال�مرا�ص غري ال�صارية
ال�مرا�ص الع�صبية 

والنف�صية
ال�مرا�ص ال�صارية 

م�صاهمة الدول النامية والدول ال�صناعية 

حديثًا ح�صب املجموعات املر�صية

امل�صدر: موراي و لوبيز 1996

حاملا ي�شاب امل�شنون بهذه الأمرا�ص جتب معاجلتهم 

مبا�شرة من خالل تدخالت على م�شتوى املجتمع، مثل 

الرعاية امل�شتمرة، واإدارة املداواة، والتثقيف ال�شحي 

للوقاية من العواقب الكارثية املحتملة.

وابتداًء من منت�شف العمر (45 �شنة فما فوق) ت�شكل 

الأمرا�ص املزمنة الغالبية الوا�شعة من الأمرا�ص، 

كما تعد امل�شوؤولة عن معظم الوفيات يف اأي مكان 

من العامل. وهناك ا�شرتاتيجيات ذات فعالية مثبتة 

ميكنها تغيري �شورة امل�شتقبل من اأنظمة �شحية 

واجتماعية مثقلة بامل�شنني اإىل معمرين يعي�شون عمراً 

اأطول بطريقة اأكرث �شحة واإنتاجاً. اإن ال�شرتاتيجيات 

الوقائية الأولية، وو�شائل التقدم الطبية البيولوجية 

والإدارة ال�شلوكية، ميكنها كلها ب�شكل ملحوظ حت�شني 

القدرة على الوقاية من الأمرا�ص املزمنة (كال�شكري 

والأمرا�ص القلبية الوعائية وال�شرطان) ومكافحتها.

اإن غالبية الرعاية ال�شحية، بالأخ�ص يف م�شتوى 

الرعاية ال�شحية الأولية، تبنى على اأ�شا�ص منوذج 

رعاية تقدم للهجمات احلادة العار�شة، ل تلبي 

حاجات معظم املر�شى، وبالأخ�ص املر�شى املعمرين 

ذوي احلالت املزمنة. عالوة على ذلك، وعلى الرغم 

من اأّن املوقع املجتمعي يقوم بدور اأ�شا�شي يف تقدمي 

معظم الرعاية ال�شحية حيث تعي�ص الأغلبية الوا�شعة 

من امل�شنني، فاإنه ل يح�شل اإل على نذر ي�شري من 

موارد الرعاية ال�شحية.

يقرتح تقرير منظمة ال�شحة العاملية عام 2002 

(العناية املبتكرة باحلالت املزمنة: بناء وحدات 

للعمل) اإطار �شاماًل لتحديث اأنظمة الرعاية ال�شحية، 

لتلبي احلاجات املتبدلة لل�شكان، والبحث عن تدابري 

عالجية مي�شورة التكلفة. وقد دعا التقرير اإىل 

ن املوارد، واإىل الهتمام بالوقاية  تغيري منوذجي يوؤمرِّ

والتدخل املبكر والإدارة امل�شتمرة للرعاية ال�شحية، 

وهذه كلها عوامل حا�شمة يف تدبري الأمرا�ص 

املزمنة والرعاية بامل�شنني. اإن تخ�شي�ص ن�شبة اأعلى 

من املوارد (ملواقع املجتمع املعنية بالوقاية والإدارة 

امل�شتمرة لالأمرا�ص املزمنة) �شينتج مردوداً اأف�شل 

لال�شتثمار.

الر�صم التو�صيحي 4. العبء العاملي للمر�صِ 2020-1990
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ال�صغوط القت�صادية

�شيوؤدي افتقار الأنظمة ال�شحية لفر�ص التعامل مع 

عوامل اخلطورة اأو تدبري الأمرا�ص املزمنة املتعلقة 

بال�شيخوخة اإىل زيادة يف حدوث وانت�شار وتعقيدات 

هذه الأمرا�ص، وقد تاأخذ املوارد بعيداً عن الأولويات. 

اإن بلوغ ال�شيخوخة ب�شحة جيدة حترر موارد ميكن 

ا�شتعمالها حلاجات اأخرى، مثل �شحة الأطفال 

والأمهات. وبينما تكون ال�شيخوخة املعمة بال�شحة 

مهمة لرت�شيد الإنفاق يف الدول املتقدمة، فهي حيوية 

كذلك للدول النامية املفتقرة ب�شدة ملوارد الرعاية 

ال�شحية، وللرعاية ال�شحية الأولية دور حا�شم يف 

اإجناز اأغرا�ص ال�شيخوخة املفعمة بال�شحة.

التغري الجتماعي

اإن املجتمعات التقليدية يف الدول النامية تتبدل 

ب�شرعة، و يتاآكل الدعم العائلي والجتماعي تبعاً 

لذلك بفعل عوامل تتعلق بتبدلت اجتماعية �شريعة، 

تت�شمن الهجرة من الريف اإىل احل�شر من قبل اأفراد 

العائلة الأ�شغر �شناً، وتبدل الأمناط العائلية، وتقل�ص 

اأحجام العائالت، وارتفاع م�شتويات امل�شاركة لقوة 

العمل الن�شائية. ويف غياب ال�شمان الجتماعي وغريه 

من برامج الدعم الجتماعي املنهجية التي تتواجد 

يف البلدان الأكرث تقدماً، فاإن امل�شنني الواهنني يف 

الأماكن الفقرية باملوارد هم يف خطر كبري. هذه 

العوامل كلها تخلق حاجة للتغيري يف مراكز الرعاية 

ال�شحية الأولية كي تتمكن من تلبية احتياجات 

مراجعيها امل�شنني.

الر�صم التو�صيحي 5. ال�صغوط على الرعاية ال�صحية ال�ولية

التكاليف املتزايدة 

للرعاية ال�صحية

التحول من ال�مرا�ص 

املعدية اإىل ال�مرا�ص 

املزمنة

الرعاية ال�صحية 

ال�ولية
�صيخوخة ال�صكان

التبدل 

الجتماعي

ال�صيخوخة وم�صاق احلياة، منظمة ال�صحة العاملية 2004
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ج. نحو خطة عمل لتطوير مراكز الرعاية الصحية األولية

تعريف مركز الرعاية ال�صحية ال�ولية

هناك مناذج كثرية ملراكز الرعاية ال�شحية الأولية 

املجتمعية تختلف باختالف البلدان وباختالف املواقع 

ما بني احل�شرية والريفية. ففي اأ�شرتاليا وكندا 

على �شبيل املثال تقدم غالبية الرعاية ال�شحية 

للمجتمع من قبل املمار�شني العامني. ويف جامايكا 

تقدم الرعاية ال�شحية من قبل الأطباء يف املمار�شة 

اخلا�شة ومن عيادات تديرها احلكومة. وتقدم 

الرعاية ال�شحية الجتماعية يف الفلبني يف وحدات 

�شحية وم�شت�شفيات حكومية ومراكز �شحية قروية 

بالإ�شافة اإىل عيادات تديرها منظمات غري حكومية، 

بينما ينال ال�شنغافوريون معظم رعايتهم ال�شحية من 

قبل ممار�شني عامني اأو عيادات �شاملة مدارة حكومياً 

مقامة يف خمتلف اأنحاء اجلزيرة.

بع�ص مراكز الرعاية ال�شحية الأولية مقامة يف مراكز 

الت�شوق، وبع�شها مقام يف املحطات ال�شحية اأو 

الوحدات ال�شحية الريفية، واأخرى مثل تلك املدارة 

من قبل منظمة غري حكومية يف دلهي هي عبارة عن 

�شاحنات نقالة ت�شافر من حي اإىل حي اآخر وفقاً 

جلدول حمدد. وقد تكون هذه املراكز عمومية اأو 

خ�شو�شية، كبرية اأو �شغرية، غري ع�شرية، تقدم 

خدمات تت�شمن ا�شت�شارة الأطباء واملمر�شات 

وعاملي الرعاية ال�شحية الآخرين، وال�شتق�شاءات 

املخبية والأ�شعة ال�شينية، والأدوية، وتقدمي امل�شورة، 

واملعاجلات، والإحالت، وبرامج التثقيف ال�شحي، اأو 

جمرد خدمات ا�شت�شارية من قبل عاملني �شحيني 

متطوعني، كما يف بع�ص الدول النامية.

ورغم ذلك، ي�شرتك اجلزء الأكب من تلك املراكز يف 

بع�ص اخل�شائ�ص، فهي تعمل على قاعدة املر�شى 

اخلارجيني، وت�شكل يف اأغلب الأحيان نقطة التما�ص 

الأوىل مع نظم الرعاية ال�شحية، ومتيل للتواجد قرب 

اأماكن عي�ص ال�شكان امل�شتهدفني، وعموماً فهي تقدم 

خدمات ت�شخي�شية وعالجية ذات تقنيات ب�شيطة 

اأكرث مما هي تقنيات عالية.

مركز الرعاية الطبية ال�ولية يف الطليعة للعناية 

بامل�صنني

غالبية مراكز الرعاية ال�شحية الأولية هي اأماكن 

مزدحمة، حيث املمر�شات والأطباء وغريهم من 

عاملي اخلدمات ال�شحية والجتماعية يفتقرون 

للوقت واملوارد. لذلك من املهم اأن ي�شتغلوا وقتهم 

ومواردهم املحدودة بال�شكل الأمثل. على �شبيل املثال، 

اإنه من املاألوف ل�شخ�ص م�شن اأن يبدي اأعرا�شاً 

مبهمة تتطلب على الأقل مقدماً للرعاية ال�شحية 

لديه معرفة اأ�شا�شية برعاية امل�شنني، متكنه من حل 

الأ�شباب اجلذرية مل�شاكله ال�شحية. قد تت�شمن 

الأعرا�ص دوخة، اأو ع�شر تنف�ص، اأو �شعوبة يف امل�شي 

اأو النحناء، اأو نق�ص ح�ص يف ال�شاقني والقدمني، اأو 

 )confusion( تبدلت يف ال�شهية، اأو اأمل، اأو تخليط

والقائمة تطول. قد تكون هذه الأعرا�ص تظاهرات 

مبكرة لالأمرا�ص اأو اإ�شارات حتذيرية للم�شاكل املهددة 

التي تتطلب من قبل عامل الرعاية ال�شحية الأولية 

رداً فعالً يف الوقت املنا�شب.

وميكن للك�شف املبكر والتدخل املالئم والإدارة 

واملتابعة املنظمة اأن متنع العديد من العواقب 

الوخيمة. وميكن لمراأة م�شنة م�شابة بال�شكري على 

�شبيل املثال الإبقاء على قدمها اإن بقي �شكر دمها 

مراقباً وم�شبوطاً باإحكام، واإذا ما مت تعليمها هي 

وعائلتها تقنيات الإدارة الذاتية كالعناية بالقدم، 
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كنتيجة، ميكن اإدارة و�شبط م�شاعفات مر�ص 

ال�شكري.

يجب على ممار�شي الرعاية ال�شحية الأولية اأي�شاً 

اأن يكونوا موؤهلني جيداً يف ت�شخي�ص واإدارة احلالت 

ال�شحية الأربع امللقبة بـ (عمالقة طب ال�شيوخ)، 

فاحلالت الأكرث �شيوعاً لدى امل�شنني هي ال�شقوط، 

و�شل�ص البول، وانعدام احلركة، والتخليط. يجب 

على اأولئك املمار�شني اإدراك حقيقة اأن امل�شاكل 

الطبية يف اأغلب الأحيان تتجلى ب�شكل خمتلف عند 

امل�شنني. قد تتجلى الأمرا�ص املعدية بدون حمى، 

اأو يتجلى الكتئاب بدون م�شاعر انعدام القيمة اأو 

ال�شعور بالذنب ال�شائعة يف املر�شى الأ�شغر �شناً. 

عموماً فالأعرا�ص عند امل�شنني، ومن �شمن ذلك 

ال�شعور بالأمل، تكون يف اأغلب الأحيان اأقل و�شوحاً 

واأقل متيزاً من الأعرا�ص عند �شغار ال�شن، ولذا 

فت�شخي�شها اأ�شعب. وبع�ص املمار�شني مييلون لتجاهل 

الأعرا�ص بب�شاطة بن�شبها اإىل ال�شيخوخة. 

ورغم اأن ال�شحة عموماً اأو الق�شايا ال�شحية هي ذات 

الأولوية عند الأطباء اأو املمر�شات يف مراكز الرعاية 

ال�شحية الأولية، اإل اأنها يف معظم الأحيان ل تعطي 

الأولوية حني يتعلق الأمر باملر�شى امل�شنني، الذين 

قد يكونون اأكرث قلقاً ب�شاأن تاأمني دفع اإيجار ال�شهر 

القادم، اأو اإيجاد القوت لأحفادهم. اإن مراكز الرعاية 

ال�شحية الأولية املجتمعية هي اأي�شاً املكان املنا�شب 

لدعم الرعاية الجتماعية املن�شقة كتي�شري الدعم 

املايل للمداواة، وبناء ال�شالت مع خدمات الإ�شكان، 

وتلبية خدمات الغذاء اأو امل�شاعدة املنزلية. اإذا مل 

تلبى هذه احلاجات �شيكون اأكرث �شعوبة على امل�شنني 

حتمل عبء العناية باأنف�شهم، و�شتهدر املوارد القليلة 

للرعاية ال�شحية مما يوؤدي اإىل مزيد من املعاناة.

وب�شكل وا�شح فاإن اإجراءات الإدارة العقيمة، والطاقم 

الطبي التمري�شي �شيئ التدريب، واملواقف ال�شلبية 

جتاه املر�شى امل�شنني، والكلفة العالية للمعاجلة، 

والأدوية، وقلة التن�شيق مع اخلدمات الجتماعية، كل 

هذه الأمور تخلق بيئة تثبط عزمية امل�شن على العودة 

للمعاجلة، وتوؤثر �شلباً على نتيجة الرعاية. 

ا�صت�صارة امل�صنني ومقدمي الرعاية ال�صحية حول 

حت�صني الرعاية 

يف م�شعاهم لتح�شني اخلدمات ال�شحية، غالبا ما 

يهمل خمططو و�شناع ال�شيا�شة ال�شحية �شوؤال 

امل�شنني اأنف�شهم عن امل�شاكل التي يواجهونها اأثناء 

مراجعتهم ملراكز الرعاية ال�شحية املجتمعية، وعن 

مقرتحاتهم للتغيري. وال�شيء نف�شه ينطبق على 

مقدمي الرعاية ال�شحية يف خط املجابهة )الأطباء 

واملمر�شات وعمال الرعاية ال�شحية وموظفي 

ال�شتقبال واملوظفني الآخرين الذين يعملون جزئياً 

(يعملون يوماً ويرتاحون يوماً)، اإذ نادراً ما ي�شت�شار 

جميع مقدمي الرعاية وامل�شتفيدين منها ب�شاأن 

جتاربهم، اأو كيفية تغيري الأنظمة لتح�شني الرعاية.

اإن وجهات نظر امل�شنني ومقدمي الرعاية مرتكزة على 

تطوير املبادئ التي جتعل املراكز ال�شحية املجتمعية 

اأكرث مراعاة للم�شنني، واأكرث جتاوباً مع املر�شى 

واملجتمعات التي يخدمونها. 

ولبلوغ هذا الهدف، اأعدت منظمة ال�شحة العاملية 

�شل�شلة من املجموعات البوؤرية يف نطاق دول متطورة 

ودول نامية يف اأجزاء خمتلفة من العامل هي: 

اأ�شرتاليا، وكندا، وجامايكا، وماليزيا والفلبني، مبا 

جمموعه 36 من جمموعات امل�شنني مع اأكرث من 300 

م�شارك و8 من مقدمي الرعاية (ممر�شات واأطباء)، 

كما اأعدت يف عام 2002 جمموعات ت�شم اأكرث من 

50 م�شاركاً. 
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وقد ك�شفت مراجعة النتائج عن ات�شاق رائع بني كل 

الدول امل�شاركة يف كل من املناطق املركزية والبعيدة. 

ا�شرتك امل�شنون ومقدمو الرعاية يف العديد من 

املخاوف، وتظهر هذه الأمور امل�شرتكة اأن امل�شاكل 

التي تواجه امل�شنني يف البلدان امل�شاركة هي عاملية يف 

طبيعتها، واأن هذه البلدان �شت�شتفيد من نف�ص املبادئ 

العامة للرعاية والإدارة.

ما قاله امل�صنون ومقدمو رعايتهم ال�صحية حول 

الرعاية

من بني املعلومات الغنية املكت�شبة من املجموعات 

البوؤرية ثالثة موا�شيع رئي�شية تتعلق مبراكز الرعاية 

ال�شحيةاملراعية لل�شن. وتتلخ�ص هذه املوا�شيع 

والتو�شيات املتعلقة بها باملبادئ املراعية لل�شن 

ملراكز الرعاية ال�شحية الأولية املجتمعية. ومل يق�شد 

بهذه املوا�شيع والتو�شيات ا�شتبدالها بغريها من 

ال�شيا�شات والإجراءات الإدارية وال�شريرية، بل دعمها 

وزيادة الوعي بها. فهي عامة مبا فيه الكفاية لكي 

تطبق يف معظم اأماكن الرعاية ال�شحية يف غالبية 

البلدان. على اأي حال اإنه من ال�شروري اإعدادها 

لتالئم كل الظروف والأماكن باأف�شل �شكل ممكن، 

وتراعي املبادئ كال من النواحي التالية:

1. املواقف. حتدث امل�شنون عن جتاربهم ال�شلبية 

واملذلة يف اأغلب الأحيان يف مراكز الرعاية ال�شحية. 

فعدم كفاية املوظفني ووجود موظفني عدميي احل�ص 

اأحياناً ينعك�ص مبعاملة عدمية الحرتام وعدمية 

احلفاوة من جميع النواحي، بدءاً من موظفي 

ال�شتقبال اإىل املمر�شات والأطباء. ونوق�ص النتظار 

ل�شاعات من اأجل جمرد احل�شول على مواعيد 

ق�شرية مع عاملني من�شريف النتباه لي�ص لديهم 

الوقت لال�شتماع اإىل �شكاياتهم. وكان هناك وقت 

خم�ش�ص مل�شكلة واحدة فقط، وطلب من املر�شى 

العودة ثانية ملناق�شة غريها. يف اأغلب الأحيان كانت 

�شكاواهم تُْرَف�ص واأعرا�شهم تُْهَمل.

قال »ا�نا الطبيب هنا وا�نا �صا�خربك ما هي م�صكلتك« 

(�شخ�ص م�شن، اأ�شرتاليا).

قال امل�شنون اأي�شاً اإنهم يريدون مقدماً للرعاية 

ال�شحية يتحلى مبوقف املهتم جتاههم، »ميلك ال�شب 

ولديه الرغبة بق�شاء الوقت معهم«، والذي قد يكون 

معه »توا�شل جيد على قاعدة مت�شاوية«.

لالأ�شف، من واجهوه كان غالباً عك�ص ذلك. كانوا 

راغبني بالتما�ص الأعذار للعاملني - ت�شغيل عدد غري 

كاف من املوظفني، دفع اأجور زهيدة، وظروف 

�شعبة - لكنهم بو�شوح عانوا من الطريقة التي 

عوملوا بها.

جمرد نظرة اإىل وجه املمر�صة، ثم ت�صبح غري راغب 

يف طرح ال��صئلة (�شخ�ص م�شن، جامايكا)

يعاين كبار و�صغار ال�صن ا�كرث من غريهم من هذا 

النظام غري الودي (مقدم للرعاية ال�شحية، جامايكا) 

و�شفت املقاربة املراعية لل�شن كالتايل:

اإنها ت�صتمع؛ اإنها تعاملني كند لها.. اإننا نناق�ص 

ال��صياء؛ اإنها تعطيني خيارات …احلرية للقيام 

باخليارات التي ا�ريد …

2. التدريب والتثقيف. اإن نق�ص مقدمي الرعاية 

ال�شحية املدررِّبني هو اأحد اأهم عوائق الرعاية 

ال�شحية. ويرتبط التدريب بالدوافع واملهارات، كما 

يرتبط مبا�شرة بنوعية الرعاية املقدمة وبنتيجتها، 

يريد امل�شنون اأن ميتلكوا الثقة مبقدمي الرعاية 

لون للت�شخي�ص  ال�شحية لهم، واأن ي�شعروا باأنهم موؤهَّ

واملعاجلة، لقد اأرادوا »اأحداً ما يعرف ما يجهلونه 
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ويجيبهم عنه«؛ »اأحٌد ما ي�شل اإىل جذر ال�شبب«، 

»يعرف عما يتحدث«، »وي�شاأل الأ�شئلة«. اأرادوا اأي�شاً 

فهم ت�شخي�شهم وبالأخ�ص اأدويتهم.

ا�حيانا يعطي ال�طباء ال�دوية وح�صب…دون �صرح 

حقيقي مامل تطلب منهم (�شخ�ص م�شن، ماليزيا)

من ناحية الأخرى، ذكر مقدمو الرعاية ال�شحية 

ال�شعور بالإحباط ب�شبب عدم امتالك الوقت الكايف، 

اأو وجود �شعوبات يف �شرح الرعاية الوقائية وتدبري 

الأمرا�ص املزمنة للعديد من مر�شاهم امل�شنني، 

خ�شو�شاً ذوي التعليم املحدود اأو �شعيفي ال�شمع. 

قالوا اإن الكثري من امل�شنني قد توقعوا املر�ص والعجز 

كاأمر حتمي مرتبط بال�شيخوخة، واأنهم مل يفهموا باأن 

و�شعهم قد يتح�شن باملعاجلة.

يقول يل ا�حد املر�صى، »ا�نا م�صن جدًا يف ال��صل، 

وا�توقع ا�ن حتدث عندي اآلم يف املفا�صل.. هذا ب�صبب 

ال�صيخوخة«. (مقدم للرعاية ال�شحية، ماليزيا).

مل يعمل العديد من الأطباء واملمر�شات والعاملون 

ال�شحيون الآخرون ب�شكل فعال كفريق، مما اأنتج 

فجوات يف الت�شال، والتقييم واملعاجلة، ف�شاًل عن 

ال�شتهالك غري الر�شيد للموارد الب�شرية النادرة.

عندما تذهب زوجتي اإىل الطبيب وهناك م�صكلة ما، 

هو يكتفي باإ�صافة دواء اآخر اإىل القائمة وح�صب، ومن 

املحتمل ا�ن يت�صارب بع�ص هذه ال�دوية مع بع�ص، 

ويكون هناك تا�ثري �صار على ال�صحة. (�شخ�ص م�شن، 

اأ�شرتاليا).

ناق�ص مقدمو الرعاية باأنف�شهم حاجتهم للتدريب على 

ت�شخي�ص الأعرا�ص املعقدة غري امللحوظة يف رعاية 

احلالت املزمنة، وعلى تدبري عدة حالت معاً واختيار 

املعاجلة والأدوية املالئمة للمر�شى امل�شنني.

قد توجد عند معظمنا معرفة ا��صا�صية عن كيفية 

التعامل مع املر�صى امل�صنني، لكن بع�ص الف�صول ا�و 

احللقات العملية قد تكون مفيدة. (مقدم للرعاية 

ال�شحية، جامايكا).

كان مقدمو الرعاية ال�شحية مهتمني اأي�شاً ب�شاأن 

ا�شتغاللهم الأف�شل للوقت وق�شايا التعوي�ص املايل.

اإن تقدمي التثقيف ال�صحي يا�خذ وقتًا«. هذه »ق�صية 

ا��صا�صية كاخلبز والزبدة«.يجب ا�ن تكافا� ب�صكل كاف.

(مقدم للرعاية ال�شحية، ماليزيا)

و�شفت املقاربة املراعية لل�شن من قبل اأحد املراجعني 

كالتايل: 

ا�جل�صتني الطبيبة، وو�صحت يل مدى اخلطورة، 

مل يفعل معي ا�ي طبيب ذلك من قبل، و�صحت يل 

ا�نني اإن مل ا�غري عاداتي ف�صوف ا��صطر ل�صتعمال 

ال�ن�صوين. (�شخ�ص م�شن، جامايكا)

3. ق�صايا متعلقة بجن�ص املراجع. تتطلب امل�شنَّات 

من الن�شاء الرعاية ال�شحية اأكرث من الرجال امل�شنني، 

وقد ثبتت �شحة هذا يف بلدان متنوعة كجامايكا 

واأ�شرتاليا، ورغم ذلك كانت �شكايات الن�شاء امل�شنات 

تب�شط يف اأغلب الأحيان، بينما قال بع�ص الرجال 

امل�شنني اإنهم يرون الأطباء فقط عندما ي�شبح من 

غري املمكن اإهمال اأعرا�شهم.

كانت عندي �صكاية، لكن مل ي�صتمع اإيل ا�ي طبيب، 

كنت ا�فقد الكثري من �صعري، ويبدو ا�نني كنت ا�عاين 

ي اإل ا�ن ال�مر  يف احلقيقة من خلل هرموين جدِّ

تطلب �صتة ا��صهر لكت�صاف وجود م�صكلة ما. (امراأة 

م�شنة، كندا)

الرجال لي�صوا كالن�صاء، جتري الن�صاء عادة �صنويًا 

فحو�ص الدم و�صور الثدي ال�صعاعية وغري ذلك، اإل 
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ا�ن الرجال ل يحبون ال�طباء وذلك مفهوم. (�شخ�ص 

م�شن، اأ�شرتاليا)

4. اللغة. اإن القدرة على تكلم نف�ص اللغة هي اأ�شا�شية 

للتوا�شل الفعال بني مقدمي الرعاية ال�شحية 

واملر�شى. رغم ذلك، مل يتقن العديد من املر�شى 

امل�شنني ومقدمي الرعاية ال�شحية لغة م�شرتكة، و مل 

يتوفر لديهم مرتجمون جاهزون للم�شاعدة. ينطبق 

هذا بالأخ�ص على بلدان مثل ماليزيا حيث يتكلم 

النا�ص الكثري من اللغات واللهجات.

اإنهم يغ�صبون وينظرون اإلينا نظرة ا�صت�صغار عندما 

ل ن�صتطيع التوا�صل معهم، اإننا ل نعرف كيف 

نعرب عن م�صاعرنا ونو�صح لهم مر�صنا. اإن مل يفهم 

ال�طباء لغتنا فهم لن ي�صتطيعوا توجيه ا��صئلة لنا 

بخ�صو�ص �صحتنا. (�شخ�ص م�شن، ماليزيا)

اإن حالت اختالل الروؤية اأو ال�شمع هي اعتيادية عند 

امل�شنني، وميكن اأن توؤثر �شلباً على التوا�شل الفعال، 

وتوؤثر تبعاً لذلك على تدوين ال�شوابق والت�شخي�ص 

واملعاجلة. اإن تقنيات ب�شيطة مثل اإزالة ال�شو�شاء 

من اخللفية، والتحدث وجهاً لوجه باإيقاع وا�شح، 

ن امل�شن من الرد  وتاأمني اإ�شاءة كافية، كل ذلك �شيمكرِّ

على الأ�شئلة. وميكن تعليم هذه التقنيات لالأطباء 

واملمر�شات وعمال الرعاية ال�شحية الآخرين، كما 

ميكن ا�شتخدامها يف معظم الأماكن. 

اإن الت�صال هو اخلطوة ال�وىل يف املعاجلة الفعالة.

املبادئ العامة يف جمالت املعلومات، التثقيف، 

والتدريب:

يجب على جميع عاملي مراكز الرعاية ال�شحية   

الأولية احل�شول على التدريب الأ�شا�شي 

واملمار�شة املراعية للعمر، واجلن�ص، والثقافة، 

تلك التي تخت�ص باملعرفة واملواقف واملهارات.

ويتوجب على جميع اأفراد الطاقم ال�شريري يف   

مركز الرعاية ال�شحية الأولية اأن يتلقى تدريباً 

اأ�شا�شياً يف �شميم اأهلية رعاية امل�شنني.

يجب اأن توفر مراكز الرعاية ال�شحية الأولية   

التثقيف املالئم للعمر واجلن�ص والثقافة حول 

حت�شني ال�شحة واإدارة املر�ص، وتوؤمن الأدوية 

لالأ�شخا�ص امل�شنني بالإ�شافة اإىل مرافقيهم غري 

النظاميني لكي ي�شاهموا يف تعزيز ال�شحة.

وعلى عاملي مركز الرعاية ال�شحية الأولية   

اأن يراجعوا بانتظام ا�شتعمالت كل الأدوية، 

مت�شمنة العالجات املكملة كالأدوية واملمار�شات 

التقليدية.

5. ا�نظمة الإدارة العقيمة. من تعليقاتهم، اأ�شبح 

وا�شحا يف اأغلب الأحيان اأن امل�شنني قد فكروا باأن 

مراكز اأو عيادات الرعاية ال�شحية ت�شع عقبات 

يف طريقهم بدلً من تي�شري طريقهم نحو املعاجلة، 

كتحويل املراجعني من �شف اإىل اآخر، ومطالبتهم 

بتقدمي وثائق مبالغ فيها للت�شجيل على طلب الإعانات 

املالية، وحتديد اأوقات غري مالئمة للمواعيد، 

والنتظار طوياًل، واأي�شاً احلاجة للذهاب اإىل اأكرث من 

من�شاأة للمعاجلة، وهذه كلها متثل موانع وعقبات يف 

وجه الرعاية.
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وقد يجد اأ�شحاب مهارات القراءة والكتابة املحدودة 

اأو املعدومة من امل�شنني، اأو ذوو امل�شاكل الب�شرية اأو 

ال�شمعية العملية باأكملها معقدة في�شت�شلمون بب�شاطة. 

اإن قيمة وقابلية حتمل كلفة الرعاية الطبية، والأدوية، 

اأو حتى النقل اإىل املركز ال�شحي، هي ق�شايا مهمة 

للم�شنني، وخ�شو�شاً ذوي الدخل املحدود. فالكثريون 

يهملون اأو يوؤخرون الرعاية ال�شحية الالزمة، لقلقهم 

ب�شاأن الكلفة. لقد باح الكثريون باأنهم مل يريدوا 

اإرهاق اأولدهم، اأو تبديد موارد العائلة الزهيدة بدلً 

من تخ�شي�شها لالأحفاد، لذلك اأجلت املعاجلة قدر 

الإمكان.

اإن قلة املوارد من جميع اجلهات، مت�شمنة 

الأعداد غري الكافية للعاملني املدربني، واخلدمات 

الت�شخي�شية، واأنظمة جتهيز الأدوية ومتويلها، 

بالإ�شافة اإىل املال الالزم لتطوير املراكز، يوؤدي كل 

هذا اإىل جعل العاملني مثقلني ف�شاًل عن عدم توفر 

الوقت الكايف للفح�ص الدقيق وال�شامل، ناهيك عن 

نق�ص التثقيف ال�شحي اأو اجلهود الوقائية. اإن النتائج 

على املر�شى ميكن اأن تكون كارثية.

اإنني ا�خجل من �صوؤال ا�ولدي، لذا … يجب علي ا�ن 

ل ال�مل. (�شخ�ص  ا�حتمل ال�مل. كن �صبورًا … حتمَّ

م�شن، الفلبني)

ميكن خلدماتنا ا�ن تقوم باملزيد للم�صنني اإذا ما 

عوجلت ق�صية الإنفاق. (مقدم للرعاية ال�شحية، 

ماليزيا)

6. الكلفة. اإن كلفة ال�شت�شارات واخلدمات 

الت�شخي�شية، والتكلفة العالية لالأدوية ب�شكل خا�ص، 

جميعها كانت نواح جديرة بالهتمام. لقد حتدث 

امل�شنون اأي�شاً عن و�شف كثري من الأنواع املختلفة 

لالأدوية لهم بدون تو�شيح كيفية ا�شتعمالها. اإن جزءاً 

كبرياً من »عدم المتثال« بالأدوية يتعلق بالكلفة، مثل 

عدم تناول الأدوية املو�شوفة، اأو تناول ن�شف اجلرعة 

فقط. تتعلق الكلفة اأي�شا بقدرة امل�شنني على الو�شول 

اإىل املركز من الأ�شا�ص، ومبعنى اآخر: قدرتهم على 

امل�شي اإىل مواقف النقل العام وتوفر املوا�شالت 

باأجرة مقبولة.

اإن الإجراءات الإدارية املعقدة وجتزوؤ اخلدمات يفاقم 

م�شكلة غالء الأدوية. وقد ا�شرتك امل�شاركون يف رواية 

ق�ش�ص حول اأن الأدوية التي و�شفت لهم مل تكن 

»على القائمة (املدعومة)« اأو كونها غري متوفرة يف 

العديد من املراكز. لقد تكلموا عن الأعداد املقيدة 

لل�شيدليات التي توزع الأدوية املدعومة، وكونهم غري 

موؤهلني للح�شول على الإعانات، وعن اإعطاءهم 

موؤونة من الأدوية تكفي لأ�شبوعني اأو ل�شهر فقط؛ 

وعن �شعوبة العودة اإىل امل�شتو�شف للتزود بالأدوية 

من جديد. وفوق كل �شيء، لقد ا�شتكوا من عدم 

قدرتهم على حتمل كلفة الأدوية املو�شوفة لهم من 

قبل اأطبائهم.

مل يكن يل بد من ترك بع�ص من ا�دوية الو�صفة ل�نني 

ل ا�ملك ماًل كافيًا، اإنها غالية جدا وا�نا ما زلت غري 

قادر على تا�مينها. (�شخ�ص م�شن، جامايكا)

اإن العديد من امل�صنني يرجعون اإىل العيادة بو�صفات 

ينق�صها ثلثا ال�دوية، ا�حيانا كانت امل�صكلة هي نق�ص 

املال وا�حيانا ا�خرى كانت هي عدم تذكرهم. (مقدم 

للرعاية ال�شحية، جامايكا)

7. زمن النتظار. لقد احتل زمن النتظار اأي�شاً مركزاً 

متقدماً يف قائمة الإحباطات، ومتداخاًل مع تلقي 

الرعاية، �شواًء اأكان النتظار للح�شول على موعد، 

اأو زمن النتظار للقاء مقدم الرعاية ال�شحية. وقد 

اقرتح امل�شنون اإعطاءهم تخميناً لزمن النتظار اأو 
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اإعداد نظام مدرو�ص للمواعيد، بحيث ل يتوجب على 

اجلميع الو�شول يف ال�شباح، والنتظار طوال اليوم.

لقد ذهبت لإجراء فح�ص يف ال�صباح وانتهى ال�مر 

برجوعي اإىل البيت يف ال�صاعة اخلام�صة م�صاء، اإن 

من املمكن ل�صخ�ص طبيعي ا�ن مير�ص ب�صبب وقت 

النتظار الطويل هذا. (�شخ�ص م�شن، ماليزيا)،

عندما تنتهي ال�عداد املخ�ص�صة لليوم، فاإنهم يقولون 

لنا عودوا يف يوم اآخر. (�شخ�ص م�شن، جامايكا) 

اإن املقاربة املراعية لل�شن قد و�شفت كالتايل:

ا�عتقد ا�نهم يجب ا�ن يعطوا تاريخًا ووقتًا معينني 

ل�صت�صارة ال�طباء. (مقدم للرعاية ال�شحية، الفلبني)

8 مدة املوعد التي تكون ق�صرية جدًا لإجراء تقييم 

ومعاجلة كاملني. اإن قلة مقدمي الرعاية ال�شحية 

وكون عدد اأكب من املر�شى يكتظ يف جدول مواعيد 

العيادة، ترتجم اإىل مدد ق�شرية للمواعيد. قال 

امل�شنون اإن الأطباء قد ا�شتمعوا اإىل �شكوى واحدة 

فقط ومل يكن عندهم وقت ل�شكاياتهم الأخرى.

تتطلب رعاية جيدة للم�شنني امتالك وقت كاف 

لال�شت�شارة. اإن املقاربة التدريجية للرعاية ال�شحية 

حتمل خماوف عظيمة وقد توؤدي اإىل ت�شييع اإ�شارات 

حتذيرية للم�شاكل الطبية الأولية.

لقد ده�صت من املقابالت الق�صرية لذا بدا�ت 

بتوقيتها، دقيقتان ون�صف. (�شخ�ص م�شن، اأ�شرتاليا)

بوجود الطوابري الطويلة �شعر املر�شى امل�شنون بعدم 

القدرة على اإجراء الفحو�شات، وكان يطلب منهم 

يف اأغلب الأحيان اأخذ مواعيد لها - هذا اإحباط 

اآخر للوقاية، والك�شف املبكر عن الأمرا�ص، وحت�شني 

ال�شحة.

اإن ا�طباء العيادة لي�ص لديهم مت�صع من الوقت، لذا 

يتعاملون مع ال�صيء الذي لديك موعد مبوجبه، اإنهم 

لن يقوموا باإجراء فحو�ص لك ا�و التطرق ل�صكوى 

ا�خرى،

بدا مقدمو الرعاية ال�شحية حمبطني على حد �شواء:

اإننا نود ا�ن نق�صي وقتًا ا�طول مع املر�صى لكن هذا 

�صعب جدًا، لديك 40 مري�صا وا�نت ت�صاهد كل مري�ص 

10 دقائق كحد ا�ق�صى. (مقدم للرعاية ال�شحية، 

جامايكا)

بالن�شبة ملقدمي الرعاية الطبية، فاإن قلة الوقت كانت 

تزداد �شوءاً مع الفتقار لل�شجالت الطبية املزودة 

مبعلومات عن تاريخ املر�ص، واملعاجلة، والأدوية. 

ما كان لقلة الوقت ا�ن تكون عائقًا لو كان هناك نظام 

ي�صاعد املمار�ص العام على ا�صتذكار ال�صجالت ال�صابقة 

للمر�صى امل�صنني. (مقدم للرعاية ال�شحية، ماليزيا)

9. قلة ال�صتمرارية وجتزوؤ اخلدمة. لقد ذكر العديد 

من امل�شاركني امل�شنني باأنهم نادراً ما راأوا نف�ص املقدم 

للرعاية ال�شحية، وقد اأدى فقدان ال�شجالت الطبية 

اإىل اأن مقدم الرعاية مل يكن مطلعاً على تاريخهم. 

وجد البع�ص �شعوبة يف دفع اأجر اآخر للطبيب 

ال�شت�شاري، ووجدوا اأن الأطباء مل يبلغوا دائماً 

معلوماتهم اإىل بع�شهم البع�ص.

قد ا�ح�صر اإىل عيادة حيث تتواجد دزينة من ال�طباء. 

امل�صكلة الوحيدة هي ا�ن ال�طباء ل يبدون با�نهم 

دائمون... وبعد ذلك يبدا� الفح�ص الكامل ثانية. 

(�شخ�ص م�شن، اأ�شرتاليا)

اإين ل ا��صعر با�ن عندي طبيب عائلة…كنت ا�حب لو 

ا�نهم بقوا ملدة ا�طول بقليل كي ي�صتطيع املرء ا�ن يكون 

عالقة مع الطبيب. (�شخ�ص م�شن، كندا)
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لقد واجهوا اأي�شا قلة التن�شيق بني الخت�شا�شي، 

وامل�شت�شفى، ومقدمي الرعاية املجتمعية، وقد ذكروا 

اأن طبيبهم الجتماعي مل ميلك املعلومات حول 

ا�شت�شفائهم والأدوية املو�شوفة لهم.

اإنك تدفع لعالج العيون، للحنجرة… قد تقابل 

�صبعة ا�طباء حتى، لذا عليك دفع �صبع ا�جور 

للتخ�ص�صات.(�شخ�ص م�شن، الفلبني)

قال، »هذان دواءان ا�ريدك ا�ن تا�خذهما…لكن اذهب 

اإىل طبيبك وتا�كد منهما«، ذهبت اإىل طبيبي فقال 

يل، »ا�ريدك ا�ن تتناول املزيد من ال�دوية «، ثم الطبيب 

من جناح طب ال�صيخوخة…و�صف يل دواءين 

اإ�صافيني… ( �شخ�ص م�شن، كندا)

وقد ا�صتكى مقدمو الرعاية ال�صحية ا�ي�صًا: لي�ص 

هناك تن�صيق للرعاية بني امل�صت�صفيات واملمار�صني 

العامني، ل ت�صلنا ر�صائل ا�و تعليقات… ول مكاملات 

هاتفية حتى. (مقدم للرعاية ال�شحية، ماليزيا)

10 �صاعات �صريرية ا�و ا�صت�صارية للم�صنني. كان 

هناك نقا�ص كثري حول تخ�شي�ص �شاعات �شريرية 

ملجموعات معينة من املر�شى، كاملراهقني اأو امل�شنني. 

اإن العديد من امل�شنني الذين متت مقابلتهم قد طالبوا 

بتخ�شي�ص اأوقات للعيادة اأو ال�شت�شارة. لقد �شعروا 

باأن العيادات اخلا�شة قد توؤدي اإىل انتظار اأق�شر، 

ومتكني الطبيب من الرتكيز على حاجاتهم اخلا�شة 

واإعطاء جو للعيادة اأكرث اأماناً وراحة لهم.

ا�ريد املجيء فقط عندما يا�تي امل�صنون، نعم اإن 

ال�صغار �صاخبون جدًا ويقومون با��صياء �صيئة ا�و غري 

مقبولة. (�شخ�ص م�شن، جامايكا)

وقد عب عن نظرة م�شابهة من قبل بع�ص مقدمي 

الرعاية ال�شحية:

اإنهم يجيئون متا�خرين ب�صبب امل�صافة وميكن ا�ن 

يذهبوا اإىل البيت بدون ا�ن تتم م�صاهدتهم، يجب ا�ن 

يكون عندهم يومهم اخلا�ص بحيث متكن م�صاهدة 

كل �صخ�ص يا�تي. (مقدم للرعاية ال�شحية، جامايكا)

املبادئ العامة يف جمال ا�نظمة اإدارة الرعاية ال�صحية 

املجتمعية:

يجب على مراكز الرعاية ال�شحية الأولية اأن   

تبذل كل جهدها لتكييف اإجراءاتها الإدارية مع 

احلاجات اخلا�شة للم�شنني، مت�شمنة امل�شنني ذوي 

امل�شتويات التعليمية املنخف�شة اأو خمتلي الإدراك.

يجب على اأنظمة الرعاية ال�شحية الأولية اأن   

تكون مراعية للكلفة لكي ي�شهل الو�شول اإىل 

الرعاية املطلوبة لذوي الدخل املحدود.

يجب على الرعاية ال�شحية الأولية اأن تتبنى   

الأنظمة التي تدعم ا�شتمرارية الرعاية على ذات 

امل�شتوى �شمن املجتمع من جهة، وبني املجتمع 

وامل�شتويات الثانوية والثالثية للرعاية من جهة 

اأخرى.

يجب على مراكز الرعاية ال�شحية الأولية اأن   

تطبق الآليات التي ت�شهل وتن�شق الو�شول اإىل 

خدمات الرعاية الجتماعية واملنزلية.

يتوجب على كل اأنظمة حفظ ال�شجالت يف   

مراكز الرعاية ال�شحية الأولية اأن تدعم 

ا�شتمرارية الرعاية من خالل الحتفاظ 

ب�شجالت الرعاية على امل�شتوى املجتمعي، 

والرعاية الثانوية والثالثية، بالإ�شافة اإىل تقدمي 

اخلدمات الجتماعية ملراجعيهم.

على جميع ال�شركاء املعنيني، ومن �شمنهم   

امل�شنني، اأن يكونوا جزءاً من اآليات اتخاذ 

القرارات الت�شاركية بخ�شو�ص تنظيم خدمات 

الرعاية املجتمعية.

اإن املعلومات عن تفا�شيل عمل مركز الرعاية   

ال�شحية الأولية، مثل �شاعات الدوام، جداول 

الأجور، تكاليف الأدوية وال�شتق�شاء، واإجراءات 

الت�شجيل، يجب اأن تزود بطريقة مالئمة لالأعمار.
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11. البيئة املادية. يواجه امل�شنون العديد من العوائق 

املادية للو�شول اإىل مرافق الرعاية والتنقل اإليها.

اإن العديد من الأفراد، وخ�شو�شاً يف املناطق الريفية، 

يعانون من طول امل�شافات اأو �شعوبة الو�شول اإىل 

املوا�شالت التي بالكاد ميكنهم حتمل كلفتها. اإن 

الكثري من املراكز ال�شحية هي غري معدة للم�شنني 

اأ�شا�شاً اأو هي (غري �شديقة) للم�شنني الواهنني، اأو 

الذين يعانون من حالت العجز. لغرف الفح�ص يف 

اأغلب الأحيان اأبواب �شيقة، اأو هي نف�شها �شغريًة 

جدا لحتواء كرا�شي املعوقني والأدوات امل�شاعدة، مثل 

اأدوات ت�شهيل امل�شي. هذا يجعل من ال�شعب و�شع 

امل�شن على طاولة الفح�ص، وحتى اإنه يثبط عزمية 

الأطباء لإجراء فح�ص كامل. مت ذكر اأن بع�ص املراكز 

ال�شحية كانت قذرة ومزعجة، تفتقر اإىل املراحي�ص 

الكافية اأو خليارات احل�شول على امل�شروبات اأو 

الأطعمة اأثناء �شاعات النتظار الطويلة.

ح�صنوا املرافق يف املراكز ال�صحية جلعلها ا�كرث مراعاة 

للم�صنني. (امراأة م�شنة، جامايكا)

اإن طول امل�شافة للذهاب اإىل مركز الرعاية ال�شحية 

الأولية كانت م�شكلة �شائعة عند الكثريين.

اإن بعد امل�صافة هي م�صكلة كبرية خ�صو�صا للنا�ص 

الذين يعي�صون وحدهم. (�شخ�ص م�شن، اأ�شرتاليا) 

ا�نا �صعيف ول ا��صتطيع ا�ن ا�م�صي امل�صافة ولي�ص عندي 

املال ل�صيارة ا�جرة. (�شخ�ص م�شن، الفلبني)

اإن احتاج امل�شنون لالعتماد على �شخ�ص ما ملرافقتهم 

اإىل املركز، ففي اأغلب الأحيان هذا يعني عدم 

ذهابهم.

اإين ل ا�ذهب ل�نني ا�حتاج ل�صخ�ص ما يا�خذين، 

ال�طفال كلهم يعملون وا�نا ل ا�ريد م�صايقتهم.

(�شخ�ص م�شن، ماليزيا)

وقد اعرتف مقدمو الرعاية ال�شحية اأي�شا بهذه 

امل�شكلة املحتملة:

اإن النقل هو ق�صية مهمة ل�نه اإذا كان لديك امرا�ة 

ت�صعل وكانت تعاين من ال�صل�ص فكيف �صت�صتطيع 

ا�ن تركب احلافلة كي تا�تي لروؤيتي؟ (مقدم للرعاية 

ال�شحية، اأ�شرتاليا)

كانت بع�ص غرف الفح�ص �شغرية جدا لحتواء 

كرا�شي املعوقني اأو مل ي�شتطع ال�شخ�ص امل�شن 

ال�شعود على طاولة الفح�ص لعدم وجود مقعد ليقف 

عليه.

مل جتهز املرافق للم�صنني، على �صبيل املثال لديك 

درجات بدًل من التعليات، كرا�صى بدون ا�ذرع... (مقدم 

للرعاية ال�شحية، جامايكا)

ا�حد امل�صابني ب�صكتة دماغية مل ي�صتطع اجللو�ص ملدة 

طويلة جدًا وا�راد الذهاب البيت، نحن ل ن�صتطيع 

رفعه ول يوجد عندنا كر�صي معوقني. (مقدم للرعاية 

ال�شحية، جامايكا)

ميكن ملراكز الرعاية ال�شحية ال�شاخبة القذرة 

واملزدحمة اأن تكون اأماكن م�شو�شة جداً. اأي�شاً، اإن 

العديد من الالفتات يف مركز الرعاية ال�شحية هي 

غري وا�شحة، ومن ال�شعب قراءتها. اإن امل�شي ملدة 

طويلة يف املمرات يف الجتاه اخلاطئ و�شعوبة اإيجاد 

اأحد ما لتوجيهك اإىل املكان ال�شحيح هي بالتاأكيد 

عوائق للرعاية ال�شحية. وقد وجد امل�شنون اأي�شاً 
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�شعوبة يف متييز موظف عن اآخر. 

قال كثري من امل�شنني باأنهم ما كانوا ليبالوا بالنتظار 

لو توفرت بع�ص و�شائل الراحة مثل املراوح (اأو 

التدفئة) والكرا�شي املريحة التي ميكنهم اجللو�ص 

عليها والنهو�ص منها ب�شهولة. وكانت النظافة اأي�شاً 

م�شدر قلق كبري، اإن املراكز النظيفة ومقدمو الرعاية 

ال�شحية ذوو املظهر احل�شن يغر�شون العتماد والثقة. 

اإن ا�ول �صيء ا�لحظه هو نظافة بيئتها ومرافقها، 

ا�عتقد ا�نه مبجرد مثول املري�ص لديهم، فاإنه 

�صيتح�صن ل�ن املركز نظيف. (�شخ�ص م�شن، الفلبني)

اإنهم بحاجة لو�صع مقعد مزود مب�صند ولي�ص ال�صيء 

اخلر�صاين القدمي واملرحا�ص املفتوح. (�شخ�ص م�شن، 

جامايكا)

املبادئ العامة يف جمال البيئة املادية:

اإن املبادئ العامة للت�شميم العاملي يجب تطبيقها على البيئة املادية ملرافق الرعاية ال�شحية   

الأولية حينما يكون ذلك عملياً، حمتمل الكلفة، وممكناً.

يجب توفر النقل الآمن والرخي�ص اإىل مراكز الرعاية ال�شحية الأولية للجميع، ومن �شمنها   

الأ�شخا�ص امل�شنني، حني الإمكان، با�شتعمال ت�شكيلة من املوارد املجتمعية مت�شمنة املتطوعني.

يجب اأن تن�شر يف كافة اأنحاء مركز الرعاية ال�شحية الأولية لفتات ب�شيطة و�شهلة القراءة   

لت�شهيل التوجه والتعريف مبقدمي الرعاية ال�شحية واخلدمات.

يجب جعل عاملي الرعاية ال�شحية الأولية الرئي�شيني �شهلي التمييز عن طريق ا�شتعمال �شارات   

ولوحات ا�شمية.

يجب تزويد مرافق مراكز الرعاية ال�شحية الأولية بالإ�شاءة اجليدة، وبالأر�شيات املانعة   

لالنزلق، وبالأثاث الثابت، وباملمرات النظيفة.

يجب على مرافق مراكز الرعاية ال�شحية الأولية، مبا فيها مناطق النتظار، اأن تكون نظيفة   

ومريحة يف كافة اأنحاءها.
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د. ما وراء مركز الرعاية الصحية األولية: قضايا كبيرة 
حول الرعاية الصحية المراعية للسن

يجب اإدراك اأن الق�شايا التي توؤثر على �شحة امل�شنني 

تتعدى اإىل ما وراء جدران ونطاق مركز الرعاية 

ال�شحية الأولية املجتمعية، اإن ال�شيا�شات الجتماعية، 

واحلمايات القانونية والتعليم، والبيئات الآمنة 

والنظيفة، والإ�شكان، وتـاأمني الدخل، وفر�ص العمل 

بالإ�شافة اإىل ال�شبكات امل�شاندة، هي كلها بع�ص 

من الطرق الأ�شا�شية الأخرى للو�شول اإىل العافية 

واحلياة املمتازة يف الأعمار املتقدمة. 

اإن ق�شايا نوع اجلن�ص والثقافة، والعدالة، وال�شتثمار 

وتخ�شي�ص املوارد، والتكامل والتن�شيق عب نظام 

الرعاية ال�شحية، وتدريب الأ�شر ومقدمي الرعاية 

املحرتفني على الهتمام بامل�شنني - هذه كلها يجب 

اأن تناق�ص وتعالج على م�شتوى ال�شيا�شة والتخطيط 

ال�شحي. اإن خطة العمل الدولية لالأمم املتحدة حول 

مو�شوع ال�شيخوخة املقرة عام 2002، واإطار �شيا�شات 

منظمة ال�شحة العاملية لل�شيخوخة الن�شطة تقدم 

الإطار، ويجب على احلكومات واملجتمع املدين اأن 

يقوموا بالتطبيق. اإن بع�ص الق�شايا احلا�شمة تدعم 

تطور اأنظمة الرعاية ال�شحية وجتعل مقدمي الرعاية 

اأكرث جتاوباً وتلبيًة للحاجات املتبدلة للنا�ص ليعي�شوا 

ال�شيخوخة يف �شحة وعافية، وتتلخ�ص مبا يلي:

نوع اجلن�ص وال�صيخوخة. بينما ي�شاب الن�شاء 

والرجال امل�شنون بنف�ص الأمرا�ص املزمنة الأ�شا�شية، 

كالأمرا�ص القلبية الوعائية، وال�شكري، امل�شاكل 

الع�شلية الهيكلية، وال�شل�ص، فاإن للرعاية ال�شحية 

اخلا�شة بامل�شنني بعد خا�ص يتعلق بنوع باجلن�ص مهم 

للغاية. تختلف الن�شب والجتاهات والأمناط املعينة 

من الأمرا�ص بني الرجال والن�شاء - وذلك لي�ص ب�شبب 

اخل�شائ�ص البيولوجية فقط، ولكن اأي�شا ب�شبب 

تاأثري اأدوار وم�شوؤوليات حمددة اجتماعياً، ومبعنى 

اآخر: التق�شيمات والأدوار بح�شب اجلن�ص. تعي�ص 

الن�شاء اأطول من الرجال عموماً، ومتثل الن�شاء اأغلبية 

مقدمي الرعاية لل�شعفاء من الأزواج اأو اأفراد العائلة. 

بعد اهتمام الن�شاء امل�شنات بالأزواج واأفراد العائلة 

الآخرين، فهن يجدن اأنف�شهن يف اأغلب الأحيان بدون 

دعم مايل اأو تزويد بالرعاية، عندما ي�شبحن اأنف�شهن 

�شعيفات اأو معتمدات على الغري. 

من ناحية اأخرى، هناك اأي�شاً دلئل متزايدة على 

الإهمال حلاجات الرجال امل�شنني ال�شحية يف اأغلب 

الأحيان، وعلى احلاجة لوجود برامج اإي�شالية للرجال 

امل�شنني.

اإن الأمناط املعقدة لالأدوار، وامل�شوؤوليات، واملعايري 

والقيم يف جمتمع معني وتاأثريها على �شحة الرجال 

والن�شاء مع تقدمهم يف ال�شن، من ال�شروري اأن تفهم 

ب�شكل اأف�شل. يجب اأن ت�شمن الرعاية ال�شحية 

املجتمعية باأن ال�شلوكيات، واخلدمات وال�شيا�شات 

ذات ال�شلة تكامل بني �شوؤون العمر واجلن�ص.

التنوع الثقايف. اإن الرعاية ال�شحية املجتمعية 

املراعية لل�شن يجب اأن تكون مراعية للتنوع الثقايف، 

ومهتمة ب�شوؤون كل متلق للرعاية ال�شحية، ومن 

�شمنهم الأ�شخا�ص امل�شنني. اإنها الرعاية ال�شحية 

التي تقدر التنوع الثقايف �شمن البلدان واملناطق، 

والتي تدرك حاجات النا�ص املختلفني يف اللغات 

واملمار�شات ال�شحية، واملعتقدات وهي �شتكون اأكرث 

جتاوباً، و�شتحد من العوائق يف وجه الرعاية، بينما 

قد يتطلب هذا ا�شتهداف بع�ص املوارد - الب�شرية 

واملالية، اإن ال�شيا�شات املراعية للثقافة مطلوبة 
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اأي�شاً لتح�شني ال�شحة ولت�شجيع امل�شنني، وعوائلهم 

و�شبكاتهم الجتماعية.

النظرة املتكاملة اإىل ال�صحة العامة والرعاية ال�صحية. 

ل يتحمل قطاع ال�شحة وحده م�شوؤولية �شيا�شات جميع 

القطاعات، وتوؤكد النظرة املتكاملة على اأهمية خمتلف 

ال�شركاء املتعددين يف جمال ال�شحة العامة، وتعزز دور 

القطاع ال�شحي كمحفز للعمل.

يف امل�شتوى الكبري لل�شيا�شة، فاإن رعاية �شحية 

جمتمعية مراعية لل�شن �شت�شاعد على تطوير نظرة 

متكاملة اإىل ال�شحة العامة والرعاية ال�شحية. لذا 

يجب على املبادئ العامة ملراكز الرعاية ال�شحية 

الأولية املراعية لل�شن اأن تكون متكاملة كلياً مع 

�شيا�شات �شحية واجتماعية على امل�شتويات الوطنية 

واملحلية يف كل مراحل �شناعة وتطبيق ال�شيا�شة.

الر�صم التو�صيحي 6. تطوير مراكز الرعاية ال�صحية ال�ولية املراعية لل�صن

التوفر

اإمكانية الو�صول

ال�صمولية

اجلودة

الكفاءة

عدم التمييز 

مراعاة اجلن�ص

وال�صن

املعلومات، التثقيف والتدريب

ا�نظمة اإدارة الرعاية 

ال�صحية املجتمعية

البيئة املادية واإمكانية الو�صول 

ال�صيخوخة و�صياق احلياة، منظمة ال�صحة العاملية، 2004

مركز الرعاية ال�صحية 

ال�ولية املراعي لل�صن

ا�هداف مركز الرعاية 

ال�صحية ال�ولية
املبادئ املراعية لل�صن
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اإن كثرياً من الهيئات واملنظمات تخلق وتطبق 

ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات التي توؤثر على ال�شحة 

عب احلكومة واملجتمع املدين. اإن ال�شيا�شات التي 

ت�شتهدف جميع القطاعات هي بحاجة للتحليل 

والجناز لرتتقي بالنتائج ال�شحية لأق�شى حد ممكن، 

ويجب اأن تنجز الرعاية ال�شحية بتطبيق �شيا�شات 

يف جمالت الت�شغيل، والعمل، والتمويل، وال�شمان 

الجتماعي، والإ�شكان، والنقل، والعدالة، والتنمية 

الريفية واحل�شرية، وتو�شيع الهياكل الت�شريعية، 

ويجب اأن ي�شت�شار امل�شنون ومنظمات املجتمع املدين 

التي متثلهم، مبا اأنه ميكن لوجهات نظرهم اأن 

تقدم م�شاهمات مهمة للو�شول اإىل ر�شاء اأكب عن 

اخلدمات املقدمة.

ال�صتثمار وتخ�صي�ص ميزانية كافية. اإن املنافع 

الطويلة املدى لال�شتثمار يف الرعاية ال�شحية الأولية 

املجتمعية، مت�شمنة الرعاية ال�شحية اخلا�شة 

بامل�شنني، يجب اأن تكون مدركة ومدعومة من قبل 

احلكومات الوطنية بتخ�شي�ص امليزانية الكافية 

وتدريب مقدمي الرعاية املحرتفني وغري الر�شميني. 

دعم وتدريب الرعاة غري الر�صمية. اإن تدريب كاًل من 

مقدمي الرعاية ال�شحية غري الر�شميني والعائليني 

واملوظفني املحرتفني هو كتلة بناء اأ�شا�شية لدعم 

�شيا�شات ال�شيخوخة ال�شحية بالإ�شافة اإىل تقدمي 

الرعاية الطبية والجتماعية املالئمة. اإن اأفراد 

العائالت هم مقدمو الرعاية ال�شحية الرئي�شيون 

للم�شنني عب العامل، ويجب تدريبهم على كيفية اإبقاء 

امل�شنني ب�شحة جيدة من خالل ممار�شات حم�شنة 

لل�شحة كالتغذية اجليدة، البيئات الآمنة، وجتنب 

ال�شقوط. عندما يواجه املهنيون رعاية �شخ�ص غري 

قادر على العتماد على نف�شه اأو �شخ�ص م�شن عليل، 

فاإنهم بحاجة للتدريب لفهم العلة، والأدوية، واملعاجلة 

والأهم من ذلك، اأنهم يحتاجون للم�شاعدة الر�شمية 

وغري الر�شمية ذات املهارات وال�شرتاتيجيات التي 

تدعم الرعاية العائلية.

ال�شيخوخة الن�شطة: نحو رعاية �شحية اأولية مراعية لل�شن
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هـ . الخاتمة

اإن خدمات الرعاية ال�شحية الأولية املدعمة من قبل 

املمر�شني اجليدي التدريب، والكادر الطبي املوؤهل، 

حتفز وتثمن دور املر�شى وعائالتهم ك�شركاء فعالني 

يف الإدارة ال�شحية. اإن عاملي الرعاية ال�شحية 

الأولية املراعية لل�شن هم يف موقع يوؤهلهم لتطوير 

عالقات وطيدة مع املر�شى واأ�شرهم. فمن خالل 

الحتكاك الدائم ميكنهم اكت�شاب ثقتهم وتقدمي 

الوقاية الأولية قبل وقوع امل�شاكل ال�شحية، وذلك 

عب برامج متعددة مثل تدبري عامل اخلطورة. 

كذلك هم على خط الوقاية الثانوية بتحّريهم لبع�ص 

احلالت مثل ال�شكري، وارتفاع �شغط الدم، وبع�ص 

اأ�شكال ال�شرطان، وهم يتدخلون يف املراحل املبكرة 

لتخفيف وطاأة املر�ص والإعاقات املرتبطة به. اإن 

ال�شحة اجل�شدية وال�شالمة من الإعاقة هي الرثوة 

الأهم للم�شنني، وهي ترتبط ب�شكل وثيق بقدرتهم 

على العمل وا�شتقالليتهم ومتابعة امل�شاركة يف اأ�شرهم 

وجمتمعاتهم.

اإن العاملني ال�شحيني املدربني ميكنهم خف�ص عدد 

حالت الت�شخي�ص اخلاطئة اأو الناق�شة التي تقود 

لنتائج �شحية �شلبية. يجب حتطيم العوائق لتاأمني 

الرعاية ال�شحية ال�شاملة الالزمة لتح�شني �شحة 

امل�شنني، اإن مركز الرعاية ال�شحية الأولية هو املفتاح 

لإجناز هذه الأهداف.

رغم اأن قواعد مراكز الرعاية ال�شحية الأولية 

املراعية لل�شن قد و�شعت خلدمة امل�شنني فاإنها ت�شمح 

اأي�شا للمراجعني ب�شكايات طارئة حمدودة من جميع 

الأعمار باحل�شول على الرعاية ال�شحية الالزمة 

للحفاظ على �شحتهم وا�شتقالليتهم. اإن مركز الرعية 

ال�شحية الأولية املراعي لل�شن ل ينحاز للم�شنني 

ولكنه يقدم خدماته للمر�شى من جميع الأعمار 

ان�شجاماً مع �شعار هيئة الأمم املتحدة لعام 1999 

(نحو جمتمع جلميع الأعمار).
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الملحق أ . وصف مشروع مراع للسن وخالصة 
منهجية المجموعة المحورية

اإن م�شروع تطوير املبادئ املراعية لل�شن يف مراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية املجتمعية يقوم على 

مراحل ثالث، تت�شمن املرحلة الأوىل البحث الثانوي 

واملحا�شرات التي تقدم يف املوؤمترات العلمية، والتي 

تهدف لبعث التوعية جتاه امل�شروع والتعرف اإىل 

اخلباء، ودعوتهم لالن�شمام اإىل موؤمترات املجموعة 

ال�شت�شارية املراعية لل�شن وكذلك التعرف على 

ال�شركاء املحتملني.

اخلطوة التالية هي تنظيم املجموعة البوؤرية للم�شنني، 

وتنظيم العاملني يف الرعاية ال�شحية الأولية يف عينة 

من الدول النامية واملتقدمة متت ما بني حزيران 

واأيلول 2002. در�شت املجموعات البوؤرية املعلومات 

واملواقف والعقبات يف وجه الرعاية ال�شحية 

املجتمعية، وناق�شت املقرتحات جلعل خدمات 

الرعاية ال�شحية اأكرث مراعاة لل�شن. اإن اإيجاد هذه 

املجموعات البوؤرية والدرا�شة الراجعة اأدت للت�شاور 

بخ�شو�ص عقد موؤمتر ملجموعة ا�شت�شارية مراعية 

لل�شن يهدف لتقدمي امل�شاهمة وقيادة امل�شروع. 

عقد املوؤمتر مرتافقا مع املوؤمتر العاملي ال�شاد�ص 

لل�شيخوخة التابع لالحتاد الدويل لل�شيخوخة، يف برث 

يف ت�شرين الأول 2002.

كانت ح�شيلة موؤمتر املجموعة ال�شت�شارية املراعية 

لل�شن هي خطة عمل برث للرعاية ال�شحية الأولية 

املراعية لل�شن. و�شعت خطة العمل هذه ال�شياق 

واملبادئ والأهداف مل�شروع منظمة ال�شحة العاملية 

املراعي لل�شن. 

وخل�شت مبادئ الإر�شاد ملراكز الرعاية ال�شحية 

الأولية املراعية لل�شن، والوثيقة بالكامل م�شاغة يف 

امللحق الثاين. 

قادت الدرا�شات بعد ذلك لو�شع عتيدة اأدوات يحتوي 

على التايل:

الأ�ش�ص واملراجع ال�شريرية العملية ال�شديقة   

للم�شتخدم (على منط دليل اجليب للرعاية 

الطبية للم�شنني).

اأمثلة على خطط لتقييم وتدبري احلالت   

ال�شائعة لدى امل�شنني (مثال ال�شقوط، وال�شل�ص).

اأمثلة على عيادة للم�شنني تخطط وت�شيغ وتدقق   

القوائم من اأجل التقييم.

اأدوات تثقيف منا�شبة للعمر، وتدريبات لكامل   

كادر املركز، لزيادة الوعي واملعرفة جتاه امل�شنني.

اأمثلة على خطط التدابري املراعية لل�شن   

(طوابري خا�شة بامل�شنني مثال).

دليل لتطوير الو�شائل التثقيفية للم�شنني.  

دليل موجز ملبادئ املداخل العاملية لت�شهيل   

الدخول للمراكز (اأبعاد الباب، العتبات). 
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النموذج املبدئي لعتيدة اأدوات يبداأ ا�شتخدامها 

واختبارها يف مراكز الرعاية ال�شحية الأولية املنتخبة 

يف عدد من البلدان. تت�شمن مراحل امل�شروع لحقاً 

تعديالت ممكنة للعتيدة وحمتواها، وتقييم حت�شن 

النوعية، وا�شرتاتيجيات التنفيذ والتعميم الدولية.

خال�صة منهجية املجموعة البوؤرية

انطلقت املجموعات البوؤرية ما بني متوز واأيلول 

2002 يف بلدان خم�شة: (اأ�شرتاليا، كندا، جامايكا، 

ْت جمموعتان متميزتان  ماليزيا، الفلبني). وقد نُِفذَّ

للمجموعات البوؤرية، ركزت املجموعة الأوىل على 

مرتادي مراكز الرعاية ال�شحية الأولية، وكانت تهدف 

لكت�شاف العوائق املحتملة لدخول وتلقي الرعاية 

املجتمعية وجمع املعلومات، حول حت�شني الرعاية. 

ق�شمت املجموعات البوؤرية بح�شب الإمكانية وفقاً 

للجن�ص والعمر: 

(50-65، 65 فما فوق)، وبح�شب الو�شع املادي 

والجتماعي (متدين، متو�شط) واملنطقة (مركزي 

وبعيد)، وذلك لختبار اأي اختالفات يف املواقف 

والق�شايا جتاه الرعاية ال�شحية الأولية. 

وجهت جمموعة بوؤرية ثانية نحو عاملي مراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية (الأطباء واملمر�شني)، ورغم 

اأنه من املعروف اأن الكادر الطبي ملراكز الرعاية 

ال�شحية الأولية ميلك اأي�شاً قدراً كبرياً من الروؤية 

حول ما يعتبه مراجعوهم عقبات يف وجه الرعاية 

ال�شحية، فاملجال املحدود لهذه املجموعة البوؤرية ل 

ي�شمح بامل�شاهمة اإل لل�شخ�شيات ال�شريرية (الأطباء 

واملمر�شني). 

اإن الهدف الرئي�شي للمجموعة البوؤرية للعاملني 

ال�شحيني هو معرفة موقف العاملني من الأ�شخا�ص 

امل�شنني الذين ين�شدون الرعاية، وجمال ممار�شتهم 

للرعاية ال�شحية الأولية وما يعتبونه عوائق حمتملة 

للم�شنني. 

زود املن�شقون يف كل بلد بدليل اإجراءات للمجموعة 

البوؤرية ومبحا�شرات م�شجلة ومن�شوخة ل�شمان 

التنا�شق بني املجموعات، وقد خل�ص مفتاح العمليات 

والنتائج يف تقرير �شامل.

ال�شيخوخة الن�شطة: نحو رعاية �شحية اأولية مراعية لل�شن
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الملحق ب : هيكلية برث للرعاية الصحية األولية 
المراعية للسن

مقدمة

اإن خطة عمل مدريد الدولية للم�شنني التي مت تبنيها 

من قبل املجل�ص الثاين لهيئة الأمم املتحدة حول 

ال�شيخوخة عام (2002)، توؤكد على فعاليات التطوير 

ال�شحي والوقاية من املر�ص على مدى احلياة، وعلى 

ت�شاوي فر�ص امل�شنني يف احل�شول على الرعاية 

ال�شحية، واخلدمات الذي يعتب حجر الزاوية 

لل�شيخوخة ال�شحيحة. وهذا يتطلب اإجراءات لتاأمني 

الفر�ص العادلة لبلوغ مراكز الرعاية ال�شحية الأولية 

املجتمعية، كما يتطلب اإن�شاء برامج �شحية اجتماعية 

خا�شة بامل�شنني. كذلك تدعو خطة مدريد اإىل اإزالة 

التمييز يف احل�شول على الرعاية ال�شحية امل�شتندة 

للعمر اأو اأي �شكل اآخر من اأ�شكال التمييز. 

اإطار ال�شيا�شات ال�شيخوخة الن�شطة ملنظمة ال�شحة 

العاملية املنطلقة مبنا�شبِة انعقاد املجل�ص العاملي 

لل�شيخوخة عام 2002 تقارب ال�شيخوخة من خالل 

منط احلياة واملوؤثرات ال�شحية ف�شاًل عن تاأكيدها 

على التطوير ال�شحي، والوقاية، واحل�شول العادل 

على الرعاية ال�شحية الأولية والرعاية طويلة الأمد. 

يوؤكد اإطار ال�شيا�شات تلك على �شرورة اأن تكون 

اخلدمات ال�شحية والجتماعية متكاملة ومتنا�شقة 

وجمدية اقت�شادياً. ول يجب اأن يكون هناك اأي 

متييز نحو الأعمار من قبل العاملني يف املراكز، وعلى 

كوادر املراكز ال�شحية معاملة جميع الأعمار بكرامة 

واحرتام.

توؤكد مبادئ الأمم املتحدة جتاه امل�شنني (1991) 

على مبادئ ال�شتقاللية وامل�شاركة والكرامة، حيث 

يجب اإتاحة الرعاية ال�شحية للم�شنني الذين يجب 

اأن ي�شتفيدوا من رعاية وحماية العائلة واملجتمع وفق 

النظام الجتماعي والقيم الثقافية. 

لكل اإن�شان احلق يف التمتع باأعلى قدر من ال�شحة 

اجل�شدية والعقلية التي متكنه من العي�ص بكرامة، 

اإن حق الإن�شان يف ال�شحة معرتف به من قبل 

العديد من الهيئات الدولية، مثل الإعالن العاملي 

حلقوق الإن�شان، وامليثاق الدويل للحقوق الثقافية 

والقت�شادية والجتماعية، والتفاقية الدولية لإزالة 

كل اأ�شكال التمييز العرقي، والتفاقية الدولية لإزالة 

كل اأ�شكال التمييز �شد املراأة، ود�شتور منظمة ال�شحة 

العاملية.

تطرح ق�شية ال�شيخوخة املت�شارعة يف املجتمع 

حتديات خطرية جتاه الرعاية ال�شحية واخلدمات 

الجتماعية، كما اأن الطلب على هذه اخلدمات يزداد 

بازدياد عدد ون�شبة امل�شنني يف املجتمع. اإن امل�شهد 

العاملي لالأمرا�ص يتحول من الأمرا�ص املعدية اإىل 

الأمرا�ص غري املعدية والأمرا�ص املزمنة، مثل اأمرا�ص 

القلب وال�شكتة الدماغية وال�شرطان، اإل اأنه من 

املمكن الوقاية من هذه الأخرية اأو تاأخري وقوعها 

عب بع�ص ال�شرتاتيجيات مثل تعزيز وحفظ ال�شحة 

والوقاية من الأمرا�ص. وبينما يتحول عبء املر�ص 

بت�شارع نحو احلالت املزمنة فاإن النظم ال�شحية 

لتزال تُدار غالباً ملواجهة احلالت احلادة وهجمات 

الأمرا�ص، اإل اأن احلالت املزمنة تتطلب املراقبة 

امل�شتمرة لإنقا�ص حالت الإعاقة التالية للمر�ص 
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وتاأثرياتها ال�شلبية على منط احلياة. والرعاية املزمنة 

تكون غالبا اأكرث فاعلية يف الرعاية املجتمعية من 

احلالت احلادة التي تتطلب جتهيزات موؤ�ش�شاتية. 

بينما يوا�شل امل�شنون متتعهم ب�شحة جيدة ن�شبياً 

وي�شاهمون ب�شكل ن�شط يف جمتمعاتهم وعوائلهم، فاإن 

عدداً كبرياً اآخر منهم يتطلب الرعاية والدعم للحفاظ 

على �شحته، وامل�شنون عموماً يف�شلون ال�شيخوخة 

يف بيوتهم و�شمن جمتمعاتهم وبيئتهم التي األفوها. 

اإن للقرب و�شهولة الو�شول واجلدوى القت�شادية 

واملعاملة الودية يف موؤ�ش�شات الرعاية ال�شحية الأولية 

املعتمدة على املجتمع اأهمية حيوية يف �شحة و�شالمة 

امل�شنني وعائالتهم. 

اإن الرعاية ال�شحية املجتمعية هي نقطة التما�ص 

الأوىل مع اخلدمات ال�شحية الر�شمية التي تكّمل 

يف اأغلب الأحيان بالرعاية الجتماعية. يجب اأن 

تت�شمن الرعاية ال�شحية على م�شتوى املجتمع طيفاً 

من التطوير ال�شحي وفعاليات الوقاية من الأمرا�ص، 

على كل حال ما خال بع�ص ال�شتثناءات فاإن خدمات 

الرعاية ال�شحية املجتمعية تكون جمزاأة غالباً وغري 

ملبية حلاجة املراجعني امل�شنني. قد ل يكون لديهم 

املراجع الكافية والإ�شرار الالزم على التطوير 

ال�شحي والوقاية والفحو�ص الدورية والإحالت، 

وجميعها �شرورية للحفاظ على �شحة امل�شنني.

ال�هداف

يف حماولة لتحفيز الرعاية ال�شحية املجتمعية 

لال�شتجابة حلاجات ال�شكان ب�شكل عام، ولالأعداد 

املتزايدة للم�شنني ب�شكل خا�ص، مت تطوير جمموعة 

من املبادئ العامة تقود الرعاية ال�شحية املجتمعية 

للم�شنني. تهدف مثل هذه املبادئ العامة لتوفري 

التوجيهات واملعايري املقدمة للرعاية ال�شحية 

املجتمعية ل�شمان اأن تكون هذه اخلدمات مراعية 

لالأعمار، �شريعة ال�شتجابة للم�شنني، اأكرث اإتاحًة من 

املراجعني امل�شنني ب�شكل خا�ص. كما يجب ت�شجيع 

ومتكني مراجعي مراكز الرعاية ال�شحية امل�شنني 

خ�شو�شاً على ال�شتقاللية ومتابعة الن�شاط والإنتاج 

يف جمتمعاتهم لأطول فرتة ممكنة. كهدف عام ترمي 

املبادئ العامة لتمكني امل�شنني من حتقيق ال�شيخوخة 

الن�شطة التي تعّرف من قبل منظمة ال�شحة العاملية 

بعملية زيادة الفر�ص لل�شحة وامل�شاركة وال�شالمة 

لأق�شى قدٍر ممكن لتح�شني منط احلياة مع تقدم 

النا�ص بالعمر. 

وت�صتهدف املبادئ العامة جمموعتني رئي�صيتني : 

�شّناع القرار وحمرتيف اجلمعيات املهنية يف   -1

قطاع اخلدمات ال�شحية والجتماعية خ�شو�شاً.

عاملي الرعاية ال�شحية على م�شتوى املجتمع،   -2

مبن فيهم املهنيني ال�شحيني مثل املمار�شني 

العامني، واملمر�شات، وعاملي ال�شحة يف 

املجتمع، وكذلك طاقم الكتبة يف املركز ال�شحي، 

ومقدمي الرعاية لالأ�شر، والعاملني الجتماعيني. 

اأما املنتفعون من هذه املبادئ العامة فهم مراجعو 

الرعاية ال�شحية من جميع الأعمار وامل�شنون ب�شكل 

خا�ص.

ومن املتوقع اأن و�شع املبادئ العامة مو�شع التنفيذ 

�شيوؤدي لرتقية املواقف املراعية لل�شن وتطوير 

خدمات الرعاية ال�شحية املراعية لل�شن على م�شتوى 

املجتمع خ�شو�شاً. و�شيتحقق ذلك من خالل زيادة 

الوعي والتفهم جتاه امل�شنني ومتطلباتهم ومن خالل 

التدريب الأمثل للعاملني ال�شحيني، ف�شاًل عن 

ال�شتخدام الأمثل ملراكز الرعاية ال�شحية من قبل 

املراجعني واأ�شرهم. 

ال�شيخوخة الن�شطة: نحو رعاية �شحية اأولية مراعية لل�شن
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حني اختبار وتطبيق املبادئ العامة �شتحدث تغريات 

يف املوقف واملمار�شة على م�شتوى الرعاية ال�شحية 

املجتمعية. يجب مراقبة تطبيق املبادئ وتقييمها 

بانتظام على امل�شتويني الوطني واملحلي من قبل 

خمت�شني موؤهلني بالتعاون مع باقي ال�شركاء مبن 

فيهم امل�شنني على وجه اخل�شو�ص، و�شوف تتم اإدارة 

هذا التطبيق من قبل اخت�شا�شيني وفق معايري 

اأخالقية. 

املبادئ ال�ولية

كمبداأ اأويل يجب اأن تهدف خدمات الرعاية ال�شحية 

لتاأمني ال�شوية الأعلى املتاحة لل�شحة موؤدية لتعزيز 

ال�شيخوخة املفعمة بالن�شاط وال�شحة مدى احلياة، 

مع احلفاظ على ال�شحة والكرامة، وللو�شول لهذه 

الغاية يجب على خدمات الرعاية ال�شحية اأن 

تالقي املوؤ�شرات الأ�شا�شية التالية: التوافر والإتاحة 

وال�شمولية واجلودة والكفاءة وعدم التمييز ومراعاة 

الأعمار. يجب على جميع مراكز اخلدمات الطبية اأن 

تكون حري�شة جتاه ال�شحة اجل�شدية والنف�شية مبا 

فيه تاأمني احل�شول العادل واملنا�شب على اخلدمات 

الطبية التعزيزية الأ�شا�شية العالجية والوقائية 

والتاأهيلية والتثقيف ال�شحي، وبرامج الفحو�ص 

الدورية، واملعاجلة املنا�شبة لالأمرا�ص والإعاقات، 

ب�شكل اأف�شل على م�شتوى املجتمع، وكذلك تاأمني 

الأدوية الأ�شا�شية. اأبعد من ذلك يجب على خدمات 

الرعاية ال�شحية التن�شيق لتاأمني خدمات الدعم 

الجتماعي املت�شمنة تاأمني الأ�شا�شيات الرئي�شية عند 

ال�شرورة، كالطعام واملاأوى وال�شالمة.

يجب متكني مراجعي الرعاية ال�شحية من جميع 

الأعمار - حيث ي�شكل العدد املتنامي للم�شنني 

جمموعة الهدف - من القيام بخيارات معلومة 

بح�شب اخلدمات املتاحة لهم. اإن مبداأ عدم التمييز 

يجب اأن يكون موؤكداً ل�شمان التوزيع والعالج 

العادل وكذلك ملنع التفريط اآخذين بالعتبار 

الو�شع القت�شادي والجتماعي والنف�شي وال�شعف 

اجل�شدي لالأ�شخا�ص امل�شنني. حني تطوير املواقف 

املراعية لل�شن وتاأمني خدمات الرعاية ال�شحية 

يجب اأن يوؤخذ بعني العتبار املتطلبات ال�شحية 

اخلا�شة للن�شاء ول�شيما امل�شنات، حيث متثل الن�شاء 

امل�شنات غالبية امل�شنني عادة، وعلى الرعاية ال�شحية 

الأولية املجتمعية �شمان هذه املواقف، فاخلدمات 

وال�شيا�شات املو�شوعة يجب اأن تراعي املخاوف من 

حيث العمر واجلن�ص. اأبعد من ذلك هناك قناعة 

متزايدة باأن املتطلبات ال�شحية للم�شنني الذكور 

مهملة غالباً، واأنه يجب متابعتها من قبل العاملني يف 

الرعاية ال�شحية عب برامج اإي�شالية.

يجب على الرعاية ال�شحية الأولية املجتمعية اأن 

ت�شتجيب للتنوع الثقايف واأن تراعي خماوف جميع 

مراجعي الرعاية ال�شحية مبن فيهم امل�شنني، اإن 

تكامل املخاوف الثقافية واملراعاة يف تقدمي الرعاية 

ال�شحية املجتمعية �شيح�شن ا�شتجابة اخلدمات 

ويقل�ص العوائق لبلوغ اخلدمات، وهكذا ي�شجع 

امل�شنني واأ�شرهم و�شبكتهم الجتماعية.

على م�شتوى ال�شيا�شة الأكب، فاإن على الرعاية 

ال�شحية الأولية املجتمعية اأن ت�شاعد على تعزيز 

مقاربة متكاملة لل�شحة العامة والرعاية ال�شحية، 

وعلى املبادئ العامة للرعاية ال�شحية الأولية 

املجتمعية اأن تكون متكاملة متاماً مع ال�شيا�شات 

ال�شحية والجتماعية ذات العالقة على امل�شتويني 

الوطني واملحلي، ويف خمتلف مراحل التطبيق و�شنع 

القرار. ولكي تكون هذه العملية فعالة يجب حت�شني 
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التعاون والتن�شيق بني الهيئات احلكومية واملنظمات 

الأخرى ذات العالقة، وكذلك يجب تطوير املجتمع 

املدين على امل�شتويني الوطني واملحلي . ومن 

ال�شروري العرتاف بفائدة ال�شتثمار يف الرعاية 

ال�شحية املجتمعية مبا فيها الرعاية ال�شحية 

للم�شنني والرعاية ال�شحية املجتمعية ال�شديقة 

لل�شيخوخة، على املدى البعيد، واأن تدعم من قبل 

احلكومة الوطنية بامليزانية الكافية وامل�شاعدات، 

ودعم التدريب للمخت�شني، ومقدمي الرعاية غري 

الر�شميني. يف النهاية يجب اأن توؤدي الرعاية ال�شحية 

املجتمعية اإىل تبدلت يف املواقف والتثقيف والتدريب، 

كما اأن املجال املتكامل للخدمات ال�شحية والدعم 

الجتماعي يجب اأن يكون �شاماًل ومتجاوباً ومتاحاً 

وجمد اقت�شادياً.

املبادئ العامة التي توجه املمار�صة يف مراكز الرعاية 

ال�صحية ال�ولية املجتمعية املراعية لل�صن:

من املعرتف به اأن تنظيم وتقدمي خدمات الرعاية 

ال�شحية الأولية املجتمعية تعتمد على اأجهزة الرعاية 

ال�شحية الوطنية ونظمها اخلا�شة، وعلى كل حال 

فاإن املبادئ العامة التالية قابلة للتطبيق لأي من نظم 

الرعاية ال�شحية املجتمعية، وهي تقدم الإر�شادات 

جلميع العاملني يف خدمات الرعاية ال�شحية الأولية 

املجتمعية الر�شمية، وخدمات الرعاية ال�شحية هذه 

ت�شمل من بني اخلدمات الأخرى املمار�شني العامني 

ومراكز الرعاية ال�شحية املحلية وعيادات الدولة 

املجتمعية.

يجب على الرعاية ال�صحية ال�ولية املجتمعية ا�ن 

تت�صمن املبادئ العامة التالية:

1. يف جمال املعلومات والتثقيف والتدريب:

على كافة العاملني يف مركز الرعاية ال�شحية   1-1

تلقي تدريبات اأ�شا�شية حول العمر واجلن�ص 

واملمار�شات احل�شا�شة ثقافيا التي تخاطب 

املعرفة واملوقف واملهارات.

على كافة العاملني ال�شحيني يف مركز الرعاية   2-1

ال�شحية تلقي تدريبات اأ�شا�شية يف �شميم اأهلية 

رعاية امل�شنني.

على مراكز الرعاية ال�شحية اأن تقدم التثقيف   3-1

املنا�شب العمري واجلن�شي واملعلومات حول 

تعزيز ال�شحة وتدبري الأمرا�ص والأدوية 

للم�شنني ومن يعتني بهم على ال�شعيد غري 

الر�شمي بغية تعزيز ومتكني ال�شحة.

يجب على العاملني يف مركز الرعاية ال�شحية   4-1

اأن يراجعوا بانتظام كافة ا�شتخدامات الأدوية 

مبا يف ذلك العالجات التكميلية مثل الأدوية 

واملمار�شات التقليدية.

2. يف جمال ا�نظمة اإدارة الرعاية ال�صحية املجتمعية:

على مراكز الرعاية ال�شحية بذل كل جهد ممكن   1–2

لتكييف اإجراءات الطاقم الإداري مع املتطلبات 

اخلا�شة بامل�شنني، مبن فيهم امل�شنون ذو الثقافة 

املتدنية اأو �شعيفي الإدراك.

على اأنظمة مركز الرعاية ال�شحية اأن تكون   2–2

مراعية للتكلفة، وذلك لت�شهيل بلوغ العناية 
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املطلوبة لالأ�شخا�ص ذوي الدخل املحدود.

على مراكز الرعاية ال�شحية اأن تتبنى اأنظمة   3–2

تدعم ا�شتمرارية الرعاية �شواء على م�شتوى 

املجتمع اأو ما بني املجتمع والرعاية الثانوية 

والثالثية.

على املراكز ال�شحية و�شع الآليات التي ت�شهل   4–2

وتن�شق الو�شول اإىل خدمات الرعاية الجتماعية 

واملنزلية.

على جميع اأنظمة حفظ ال�شجالت يف مراكز   5–2

الرعاية ال�شحية دعم ا�شتمرارية الرعاية بحفظ 

�شجالت الرعاية املجتمعية الثانوية والثالثية 

كذلك توفري اخلدمات الجتماعية ملراجعيهم.

على ال�شركاء املعنيني، مبن فيهم امل�شنون اأن   6–2

يكونوا جزءاً من اآلية امل�شاركة يف �شنع القرار، 

نظراً لتنظيم خدمات الرعاية املجتمعية.

املعلومات عن عمليات مركز الرعاية ال�شحية   7–2

مثل �شاعات الدوام ولوائح الأجور وتكاليف 

الفحو�ص والأدوية يجب اأن تبز ب�شكل وا�شح، 

كما يجب اأن تتم اإجراءات الت�شجيل بطريقة 

منا�شبة.

3. يف جمال البيئة املادية:

يجب تطبيق املبادئ العامة للت�شميم ال�شامل يف   1–3

البيئة احليوية خلدمات الرعاية ال�شحية حني 

تكون عملية ورخي�شة وممكنة. 

يجب تاأمني املوا�شالت الآمنة والرخي�شة ملركز   2–3

الرعاية ال�شحية للجميع اإن اأمكن مبن فيهم 

امل�شنون، وذلك با�شتخدام املوارد املجتمعية 

املتنوعة مبن فيهم املتطوعون.

يجب و�شع اإ�شارات الدللة الب�شيطة و�شهلة   3–3

القراءة يف مركز الرعاية ال�شحية لت�شهيل 

التوجه والتعرف على العاملني والأق�شام.

يجب على موظفي الرعاية ال�شحية الرئي�شيني   4–3

اأن يكونوا مميزين ب�شهولة ذلك بو�شع اللوحات 

الإ�شمية وعلى الثياب وعلى املكاتب.

يجب جتهيز مركز الرعاية ال�شحية بالإنارة   5–3

اجليدة والأر�شية غري الزلقة والأثاث الثابت 

واملمرات ال�شهلة.

يجب اأن تكون من�شاآت مركز الرعاية ال�شحية   6–3

نظيفة ومريحة مبا يف ذلك اأماكن النتظار. 

هذه املبادئ العامة ميكن تطبيقها على جميع مراكز 

الرعاية ال�شحية واأماكن العاملني ل�شمان ال�شتجابة 

ومراعاة اجلاليات.
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الملحق ج . المجموعة االستشارية المراعية 
للسن

امل�صت�صارون العلميون

ال��صتاذ جريي بينت (1951-2003) الرعاية ال�شحية 

للم�شنني - الق�شم الأكادميي للرعاية ال�شحية 

للم�شنني

وجامعة امللكة ماري اللندنية بارت�ص للطب وطب 

الأ�شنان - اململكة املتحدة.

تود منظمة ال�شحة العاملية التوجه بال�شكر والعرفان 

للم�شاهمات الهامة الكثرية التي قدمها الأ�شتاذ 

بينيت على مدى �شنوات عديدة لبنامج عمل منظمة 

ال�شحة العاملية حول ال�شيخوخة. كان كممار�ص عام 

واأ�شتاذ يف طب ال�شيخوخة مهتماً بعمق بتطوير 

الرعاية ال�شحية الأولية املجتمعية للم�شنني. 

لقد �شاهمت روؤيته والتزامه بعمق يف تطوير املبادئ 

املراعية لل�شن يف مراكز الرعاية ال�شحية الأولية. لقد 

اآمن اأن تطبيق املبادئ املراعية لل�شن �شيجعلنا نخطو 

خطوة اإىل الأمام لتحقيق هدف �شهولة الو�شول 

والتفهم وعدالة الرعاية ال�شحية للجميع.

الدكتور مونغتانغ خيماين 

معهد خيماين الدويل للتطوير وال�شت�شارة وامل�شاعدة 

– تايالند

 الآن�صة جنويني كيم ك�صوان

موظفة ال�شوؤون الجتماعية 

جمموعة ق�شم ال�شيا�شة الجتماعية و�شالمة املحرومني

ق�شم الق�شايا الجتماعية امل�شتجدة

ESCAP/هيئة الأمم املتحدة

CEO ،الآن�صة روندا باركر

املوؤ�ش�شة الأ�شرتالية لل�شيخوخة الإيجابية 

الدكتورة ماري اآن ت�صاو

CEO TSAO رئي�شة موؤ�ش�شة

�شنغافورة ورئي�شة املجل�ص الدويل ملنظمة »�شاعدوا 

امل�شنني«

م�صت�صار حتليل اجلودة

الدكتورة كات مي�صر�صكي، اأ�شتاذة حما�شرة من�شقة 

الت�شويق، معهد الت�شويق، ال�شياحة والرتفيه، جامعة 

اديث كاوان، اأ�شرتاليا

من�صقو املجموعة البوؤرية الوطنية

اأ�شرتاليا- الآن�صة ديبورا هيغارتي، مديرة   

البحث، موؤ�ش�شة ال�شيخوخة الإيجابية

كندا - الدكتورة غلوريا غومتان رئي�شة اجلمعية   

العاملية لعلم ال�شيخوخة واأ�شتاذة ومديرة مركز 

بحوث وبرامج ال�شيخوخة، جامعة �شيمون 

فرا�شر

جامايكا - الدكتورة دنيز الدميري �صيار، اأ�شتاذة   

حما�شرة ق�شم ال�شحة املجتمعية - جامعة غرب 

الأنديز ممثلة يف املجموعة ال�شت�شارية من قبل 

الدكتور توملني بول، حما�شر يف ق�شم ال�شحة 

النف�شية املجتمعية - جامعة غرب الأنديز.
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ماليزيا - ال��صتاذة تان بو �صا، جامعة ماليا،   

كلية القت�شاد والإدارة، ميثلها الدكتور تي ناي 

بينغ اأ�شتاذ م�شاعد كلية الإح�شاء التطبيقي 

جامعة ماليا كلية القت�شاد والإدارة. 

الفيليبني- الدكتور جيوفري كا�صتيلو، املدير   

الطبي، ائتالف خدمات امل�شنني

 ا�مانة منظمة ال�صحة العاملية

الّدكتور ا�ليك�صاندر، من�شق ال�شيخوخة وم�شاق احلياة، 

 .)CHP( والأمرا�ص املزمنة وتطوير ال�شحة

الآن�صة اإيرين هو�صكنز، رئي�شة موظفي التقنية، 

ال�شيخوخة وم�شاق احلياة، الأمرا�ص املزمنة وتطوير 

 .)CHP( ال�شحة

الدكتور جونكو ا�وتاين، املوظف التقني، املكتب الإقليمي 

ملنظمة ال�شحة العاملية لغرب املحيط الهادي. 

امل�صت�صار الفني

الآن�صة �صوزان مندي، امل�شت�شار الرئي�شي، مراقب 

م�شت�شاري رعاية ال�شيخوخة

املراقب الدكتور مارك ثومان، ال�شكرتري امل�شاعد، 

ق�شم الرعاية الجتماعية ورعاية ال�شيخوخة، ق�شم 

الكومنويلث لل�شحة وال�شيخوخة، اأ�شرتاليا. 
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