
  ١٣٦/٢٧م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ نوفمبر/ الثانيتشرين  ٢٨  بعد المائة الثالثونو  السادسةالدورة 
    EB136/27  من جدول األعمال المؤقت ١-١٠البند 

  
  
  

  والتخديرتعزيز الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية 
  كعنصر من عناصر التغطية الصحية الشاملة

  
  

  األمانةمن تقرير 
  
  
تعزيز الرعاية الجراحية الطارئـة  على إدراج دورته الخامسة والثالثين بعد المائةالتنفيذي في  وافق المجلس  -١

السادسـة  لدورتـهالمؤقـت  واألساسية والتخدير كعنصر من عناصر التغطية الصحية الشاملة ضـمن جـدول األعمـال
  ١والثالثين بعد المائة، وعلى أن يتم إعداد نسخة جديدة من التقرير بعد النظر فيه.

  
  الجراحية العبء العالمي للحاالت

 
لمجموعــة كبيــرة مــن  علــى مســتوى العــالم عمليــة جراحيــة مليــون ٢٣٤ أكثــر مــن، يــتم إجــراء  كــل عــامفــي   -٢

الحـاالت  ويشيع العديـد مـن. دولة من الدول األعضاء في كل العمريةمن جميع الفئات  لمرضى الحاالت المرضية
، والسـكري، والسـرطان، التشـوهات الخلقيـة، و الـوالدات المتعسـرة بمـا فـي ذلـك - رعاية جراحية المرضية التي تتطلب

 الناجمــــة عــــن التصــــادمات علــــى الطــــرق،، واإلصــــابات والكتاركــــت وحــــاالت الفتــــق،، القلبيــــة الوعائيــــةواألمــــراض 
االجتماعيــة االقتصــادية  مــن جميــع الفئــاتوالتــي تــؤثر علــى النــاس  – والســقوط الحــروق واإلصــابات الناتجــة عــن

  .واإلثنية
  
 سـبباً  ١٥وتعتبر األمراض التي يمكن عالجها جراحيًا من بين األسباب الرئيسية للعجز والتي يبلغ عددها   -٣

العــالمي يــنجم عــن أمــراض يمكــن  المــرض٪ مــن عــبء ١١فــي العــالم قاطبــة. وتشــير التقــديرات المتحفظــة إلــى أن 
عالجها جراحيًا بنجاح، وينطبق هذا بنسبة أعلى علـى البلـدان المنخفضـة الـدخل والبلـدان المتوسـطة الـدخل. ونظـرًا 

حــول األمــراض التــي يمكــن عالجهــا بجراحــات ألن هــذه الحــاالت ال ُتعــالج فــإن معــدل وفيــات األمهــات مرتفــع، وتت
بســيطة إلــى أمــراض قاتلــة، وتفضــي اإلصــابات التــي يمكــن عالجهــا إلــى المــوت. وتعتبــر التــدخالت الجراحيــة مــن 

لكل األمراض المدرجة في دراسة العـبء  أنواع العالج المحتملة والتي يمكن اللجوء إليها في وقت ما بالنسبة تقريباً 
  .٢٠١٠العالمي للمرض 

  
اءً و  -٤ ى بن ات عل دالت الوفي اع مع االت ارتف إن الح ة، ف ى الجراحي دة إل اج بش ي تحت ين الت دمات  تحس الخ

)، واألورام، ومضاعفات واألنسجة الرخوة العظامإصابات ( الرضوح العرضية ھي وخدمات التخدير الجراحية
والدة ك ال ي ذل ا ف ور (بم والدة ناس ت،)، ال زرق والكتارك راض وال والدة،، واألم رة ال ة بفت وھات  المحيط والتش
ا من ) فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبةللوقاية من انتقال (، وختان الذكور الخلقية ا في  الحاالتوغيرھ بم
وُيتوقع في السنوات المقبلة أن يشيع بشكل متزايد الحاالت التي تصبح فيها العمليات . المرارة وأمراض فتقال ذلك

                                                           
 الخامســـةللمجلـــس التنفيـــذي فـــي دورتـــه  للجلســـة األولـــى، المحضـــر المـــوجز ١ســـجالت/ /١٣٥/٢٠١٤م تنظـــر الوثيقـــة ا   ١
 (باإلنكليزية). ٧، الفرع ثالثين بعد المائةالو 
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٪ للحاالت الشائعة، مـن قبيـل أمـراض القلـب ٤٥لول السريرية األولية ليصل عددها إلى أكثر من الجراحية أحد الح
 .٢٠٣٠الطرق من اآلن حتى عام  التصادمات علىوالسرطان والسكري واإلصابات الناجمة عن 

  
ات مسـتقلة تتعلـق وغالبًا ما تُقّدم الخدمات الالزمة لهذه الحاالت، بما فيها الرعاية الجراحية، بواسطة مبـادر   -٥

مــن اتبــاع نهــج متكامــل أكثــر اســتدامة إلدراجهــا ضــمن الخــدمات الجراحيــة الشــاملة. وهنالــك  بــأمراض محــددة بــدالً 
 حاجة إلى توفير المضادات الحيوية المأمونة والفعالة والميسورة التكلفة لتفادي العدوى الناجمة عن الجراحة، فضالً 

ة المضادات الحيوية. ويعتبر تقديم خدمات الرعاية الجراحية بشكل متكامل عن الحاجة الماسة إلى التصدي لمقاوم
  من الضرورات المهمة والمتنامية لعالج مختلف الحاالت الصحية طيلة العمر.

 
  أهمية الجراحة ومردوديتها العالية

  
عاليـة المـردود يعتبر تعزيز القدرات الجراحية، وخصوصًا على مستوى مستشـفيات المنطقـة، بمثابـة وسـيلة   -٦

للحــد مــن عــبء المــرض العــالمي. ومــن الجــدير بالــذكر أن تعزيــز القــدرات الجراحيــة المحليــة هــو نهــج مــن شــأنه أن 
مــن ســنوات العمــر المصــححة باحتســاب مــدد العجــز بطريقــة عاليــة  يــزّود الســكان بحمايــة ماليــة عاليــة، ويقّلــل أيضــاً 
رنة بالتكلفة المرتبطة بتوسيع نطاق القدرات الجراحية فـي مستشـفيات المردود. وُرِئي أن نسبة ما يتأتى من فوائد مقا

 ١٠مقابـــل كـــل دوالر أمريكـــي ينفـــق علـــى تعزيـــز القـــدرات الجراحيـــة المحليـــة، مّمـــا يـــدّر  ١٠المنـــاطق تقـــدر بمقـــدار 
الوقـت فـي  دوالرات أمريكية بفضـل تحسـين الصـحة وزيـادة اإلنتاجيـة. إن الحصـول علـى الرعايـة الجراحيـة المأمونـة

والتشـوه الخلقـي مـن قبيـل حنـف القـدم.  ،مـن العجـز النـاجم عـن ناسـور الـوالدة كـذلك الوقايـةو يعنـي العـالج  المناسب
  وبالتالي تعتبر الرعاية الجراحية والتخدير من الجوانب األساسية للتغطية الصحية الشاملة.

  
  الفجوات في الخدمات الجراحية

  
مــن سلســلة أن الرعايــة الجراحيــة جــزء ال يتجــزأ  ٢٠٠٨لعــالم لعــام التقريــر الخــاص بالصــحة فــي ايوضــح   -٧

لفـــي مليـــون شـــخص فـــي العـــالم يتعـــذر علـــيهم أللتقـــديرات فـــإن أكثـــر مـــن  بيـــد أنـــه وفقـــاً  ١،الرعايـــة الصـــحية األوليـــة
وباإلضـافة إلـى ذلـك، فـإن تقـديم خـدمات التخـدير التـي تعتبـر  ٢.الحصول على خدمات الرعاية الجراحيـة األساسـية

للخــدمات الجراحيــة محــدود بســبب نقــص المــوارد البشــرية، وعــدم تــوافر المعــدات، وقصــور  األساســيةمــن العناصــر 
  ٣.قدرات النظام

  
  
  

                                                           
جنيــف:  أي وقــت مضــى. أكثــر مــن اآلن - الصــحية األوليــةالرعايــة . ٢٠٠٨ لعــام العــالم التقريــر الخــاص بالصــحة فــي   ١

 .٢٠٠٨ الصحة العالمية؛ منظمة
٢   Weiser TG, Regenbogen SE, Thompson KD et al. An estimation of the global volume of surgery: a modelling 

strategy based on available data. Lancet 2008;372:139–144. Funk LM, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Merry 

AF, Enright AC et al. Global operating theatre distribution and pulse oximetry supply: an estimation from reported 

data. Lancet 2010;375:1055-1061.                                                                                                                               
٣   Country assessments for Afghanistan, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Gambia, Ghana, India, 

Indonesia, Liberia, Malawi, Mongolia, Myanmar, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Sao Tome and 

Principe, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sri Lanka, Uganda, United Republic of Tanzania and Viet 

Nam, see http://www.who.int/surgery/publications/topic_publications/en/index3.html (accessed 24 October  2014).
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العلـم بـأن إتاحة الخدمات الجراحية األساسية والطارئة محـدود للغايـة فـي أصـقاع كثيـرة مـن العـالم، مـع  إن  -٨
البلدان األقل نموًا ترّكز خدمات الرعاية الجراحية الُمتاحة في المراكز الحضرية. وهنالـك حاجـة إلـى إجـراء تقييمـات 
مرجعيـــة للوضـــع الـــراهن للخـــدمات الجراحيـــة وخـــدمات التخـــدير بغيـــة فهـــم التـــدابير الفعالـــة الواجـــب اتخاذهـــا لـــرأب 

مــن مجموعــة األدوات الخاصــة بالتــدبير  عنصــر واحــدجريــت باســتعمال الفجــوات القائمــة. وكشــفت التقييمــات التــي أُ 
المتكامل لمنظمة الصحة العالمية لرعاية الجراحـات األساسـية والطارئـة، أال وهـي أداة تحليـل الوضـع لتقيـيم حـاالت 

الصـلة  الرعاية الجراحيـة الطارئـة واألساسـية، عـن أوجـه قصـور كبـرى تشـوب البنـى األساسـية والمـوارد البشـرية ذات
  ١.بالعديد من البلدان، وأخرى تشوب التدخالت الجراحية والمهارات والمعدات

  
، الـوالدة القيصـرية لمـدى إتاحـة حتـى اآلن أكبـر مسـح متعـدد القطاعـات يجـرى في اآلونـة األخيـرة، أظهـرو   -٩

٪ مــن ٢٣,٢ أنالمتوســطة الــدخل المنخفضــة و مــن البلــدان  ٢٦ فــي األساســية، العمليــات الجراحيــةوالتــي تعتبــر مــن 
 عــن أداةنقــاط البيانــات) ( معلومــات كاملــة لــم تــوفر ٪٢,٩ وأن تــوفر هــذا اإلجــراء لــم التــي شــملها المســح المرافــق
هـــذا تـــوفير تقـــف أمـــام  حـــواجز كبيـــرةبمثابـــة  المعـــدات الكافيــةغيـــاب المهـــرة و  المهنيـــين االفتقـــار إلـــى وكـــان المســح.
وجـود عـدد كـاف مـن  تفتقـر إلـىكانـت  الـوالدة القيصـرية جراءإقيامها ب ذكرت المرافق التي حتىو  الجراحي. اإلجراء
 التقريـر الخـاص بالصـحة فـي من وتقر ورقة المعلومات األساسية. التوليد والجراحة المهرةو التخدير  خدمات مقدمي
عــن  الوقــت المناســب، فضــالً فــي للنســاء الالتــي يحــتجن إليهــا  العمليــات القيصــرية ، بضــرورة تــوفير٢٠١٠ العــالم

 بشـكل مفـرط هـذا اإلجـراء يسـتخدم فيهـا فـي البلـدان التـي العمليـات القيصـرية ضرورة ترشيد اللجوء إلـى الدعوة  إلى
 الحتياجـــات نظـــراً  األساســـية الجراحيـــة فـــي ســـبل الحصـــول علـــى الرعايـــة الفجـــواتقـــد اتســـعت و  ٢.غيـــر ضـــروريو 

  .وحاالت الطوارئ ارثالكو  في أعقاب المجتمعات المحلية الملحة
  

 والمتوسـطة الـدخل البلـدان المنخفضـة الجراحيـة فـي مـن التقييمـات التـي أجريـت للتـدخالت العديـد وقد حدد  -١٠
غيرهـا مـن اللـوازم. واألدويـة و  العاملـةالمعـدات والمهارات و  والموارد البشرية التحتيةفي البنية  الرئيسية أوجه القصور

 التي شـملها المسـح مرافق الرعاية الصحية ٪ من٣٥أن  هذه البلدانمن مثل  بلداً  ٢٢ فيأجري  واحد تقييم وكشف
لى عصول بشكل مستمر حالمن المرافق يمكنهما  ٪ فقط٥٣، وأن األوكسجين إمدادات يتعذر عليها الحصول على

)، والمعـدات ٪٥٣( نقـص المهـارات أن هـذه البلـدانمـن مثـل  بلـداً  ٢٦ فـيأجري  تقييم آخر وكشف أجهزة التخدير.
  .وٕاحالة المرضىلوالدات القيصرية في عدم إجراء ا أكثر األسباب شيوعاً ٪) كانت من ٤٣( غير العاملة

  
فــي البلــدان والطــب البيطــري)، وخاصــة (فــي الطــب البشــري  الكيتــامين كمخــدر علــى نطــاق واســع يســتخدم  -١١

 ســهولةإن  .الطــوارئأو حــاالت  األزمــاتأوضــاع فــي الجراحيــة و  فــي مجــال الرعايــة والمتوســطة الــدخل المنخفضــة
محدوديــة ل نظــراً  غـازات التخــدير فـي حالــة اســتحالة اســتخدام ميــزة كبيــرة الكيتــامين يعطـي عــن طريــق الحقــن إعطائـه

، فإنه ينطوي على هامش سـالمة كبيـر وباإلضافة إلى ذلك بشكل مناسب. أخصائيين مدربين وعدم وجودالمعدات 
 فقــط مــن ٪٧١ فــي الكيتــامين لــىحصــول عالإمكانيــة  تــم اإلبــالغ عــن ومــع ذلــك، خــرى.األ مقارنــة بعوامــل التخــدير

 فــي العديــد مــن البلــدانالمتوســطة الــدخل. و مــن البلــدان المنخفضــة و  ٢٢فــي  التــي شــملها المســح المرافــق الصــحية
  .بأسعار معقولة مناسب له يوجد بديل ال

                                                           
١                    WHO Integrated Management for Emergency and Essential Surgical Care e-learning toolkit,  

(accessed 24 October 2014), English only http://www.who.int/surgery/publications/imeesc/en. 

٢           Gibbons L, Belizán JM, Lauer JA, Betran AP, merialdi M, Althabe F. The global numbers and costs of 
additionally needed and unnecessary caesarean sections performed per year: overuse as a barrier to universal     
coverage. The world health report. 2010, background paper No. 30, 31 pp                                                                
(http://www.who.int/healthsystems/topics/financing/healthreport/30C-sectioncosts.pdf, accessed 24 October 2014).    
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 األدويــة تـوافر ال يعـرف إال القليـل عـن، ولكـن الكيتـامين الوصـول إلــى الخاصـة بسـبل ويـتم إبـالغ البيانـات  -١٢
 مســـتويات الرعايـــة علـــى اعتمـــاداً األساســـية بشـــكل مـــأمون. و رعايـــة الجراحيـــة الطارئـــة و ال إلجـــراء األخـــرى المطلوبـــة

هالوثــــان ( االستنشــــاقعــــن طريــــق  التخــــدير الحاجــــة إلــــى منظمــــة الصــــحة العالميــــة حــــددت، المنفــــذة واإلجــــراءات
 التخــدير عــن طريــق الحبــل، ومــواد هيدروكلوريــد)ين الابوبيفكــو دوكاين يــل( الموضــعي)، ومــواد التخــدير نفلــورياأليزو و 

 العضـــــــالت مرخيـــــــات)، و الـــــــديازيباماألتـــــــروبين، ( المهدئـــــــة واألدويـــــــة الجراحـــــــة، واألدويـــــــة التـــــــي تســـــــبق الشـــــــوكي
القلـــب واألوعيـــة ، ودعـــم الالزمـــة لإلنعـــاش األدويـــةالفيكـــورونيم)، وكـــذلك و  الساكســـاميثونيوم كلوريـــدالنيوســـتيغمين، (

مينوفيلين)، واأل فوروسيميد،، والالهيدراالزينهيدروكلوريد الكالسيوم، و األدرينالين، وكلوريد (الجهاز التنفسي و  الدموية
  ١.المنحل بالكهرباء وعدم التوازن

  
علــى القلــق.  التــي تبعــث أيضــاً وتعتبــر جــودة خــدمات الرعايــة الجراحيــة ومأمونيتهــا مــن المجــاالت األخــرى   -١٣

ويتناول التحدي العالمي الثاني الذي يواجه سالمة المرضى: الجراحة المأمونة تنقذ األرواح، موضوع تقديم خدمات 
وتشير النتائج المستمدة من عمـل المنظمـة إلـى أن الجراحـة علـى مسـتوى العـالم ٢ الرعاية الجراحية بطريقة مأمونة.

اع معــــدالت المراضــــة والوفيــــات: يتعــــرض ســــنويًا ســــبعة ماليــــين شــــخص علــــى األقــــل تــــزال مســــؤولة عــــن ارتفــــ ال
  لمضاعفات جراحية تسّبب لهم العجز، ويلقى أكثر من مليون شخص منهم حتفه.

  
  اإلجراءات المتخذة على المستوى القطري

  
إلـى أهميـة دمـج خـدمات الرعايـة الجراحيـة  ٣أِشير ضـمنًا فـي عـدة قـرارات سـابقة اعتمـدتها جمعيـة الصـحة  -١٤

فـــي الخـــدمات الصـــحية بوصـــفها خطـــوة علـــى طريـــق تحقيـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة. وســـيؤدي تعزيـــز الرعايـــة 
الجراحيــة الطارئــة واألساســية والتخــدير إلــى تعضــيد خـــدمات الصــحة بشــكل عــام وتحســين الحصــائل التــي يجنيهـــا 

  المثال. السكان، كاألمهات واألطفال على سبيل
  

وبــرغم إنجــاز بعــض األعمــال بهــدف رأب الفجــوات التــي تتخلــل التغطيــة ونوعيــة خــدمات الرعايــة الجراحيــة   -١٥
، فـإن هنـاك عـدد مـن اإلجـراءات األساسـية التـي يمكـن اتخاذهـا علـى المسـتوى وخـدمات التخـدير األساسية والطارئة

  ى باألولوية.القطري لتعزيز الخدمات الجراحية. وسيتم أدناه مناقشة المجاالت التي تحظ
                                                           

فــي : مرافــق الرعايــة الصــحية علــى مختلــف مســتويات واإلمــدادات التحتيــةالبنيــة  دليــل .٢٠١٢ الصــحة العالميــة منظمــة   ١
   http://www.who.int/surgery/publications/s15983e.pdf?ua=1 األساســـــــــــــــيةالرعايـــــــــــــــة الجراحيـــــــــــــــة حـــــــــــــــاالت الطـــــــــــــــوارئ و 

 .)٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ٢٤في  االطالع(تم 

٢   World Alliance for Patient Safety. The Second Global Patient Safety Challenge: Safe surgery saves lives, 
document WHO/IER/PSP/2008.07, reprinted 2009 ( http://www.who.int/patientsafety/campaigns/en                        
(accessed 24 October 2014).                                                                                                                                       

، كلة مـــن مشـــكالت الصـــحة العموميـــةالـــتخلص مـــن داء الفيالريـــات اللمفـــي كمشـــبشـــأن  ٢٩-٥٠ج ص ع اتلقـــرار انظـــر ا   ٣
الصـــحة اإلنجابيـــة: بشـــأن  ١٢-٥٧ج ص ع، ترصـــد ومكافحـــة داء المتطفـــرة المقرحـــة (قرحـــة بـــورولي)بشـــأن  ١-٥٧ع  ص  ج

زرع األعضـــاء بشـــأن  ١٨-٥٧ج ص ع، اإلنمائيـــة الدوليـــة  الغايـــاتو مســـّودة اســـتراتيجية تســـريع التقـــدم نحـــو بلـــوغ األهـــداف 
بشــأن  ٣١-٥٨ج ص ع ،العجــز، بمــا فــي ذلــك الوقايــة والتــدبير العالجــي والتأهيــلبشــأن  ٢٣-٥٨ج ص ع واألنســجة البشــرية،

بشــأن تســريع  ٢٣-٥٩ج ص ع ،العمــل علــى تحقيــق تغطيــة شــاملة بالتــدخالت الصــحية الخاصــة بصــحة األم والوليــد والطفــل
تشــويه  شــأنب ١٦-٦١ج ص ع، ئالــُنظم الصــحية: ُنظــم رعايــة الطــوار بشــأن  ٢٢-٦٠ج ص ع، إعــداد القــوى العاملــة الصــحية
 ١٢-٦٢ج ص ع، تـــوقي العمـــى وضـــعف البصـــر اللـــذين يمكـــن تجنبهمـــابشـــأن  ١-٦٢ج ص ع، األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة

 ٢٧-٦٤ج ص عالعيـوب الوالديـة، بشأن  ١٧-٦٣ج ص ع، الرعاية الصحية األولية، بما في ذلك تعزيز النظام الصحيبشأن 
استجابة منظمـة الصـحة العالميـة، ودورهـا بصـفتها قائـد مجموعـة بشأن  ٢٠-٦٥ج ص ع، األطفال من اإلصاباتوقاية بشأن 

تنفيـذ توصـيات لجنـة األمـم بشـأن  ٧-٦٦ج ص ع، الصحة، في مجال تلبية الطلبات الصحية المتنامية في الطـوارئ اإلنسـانية
  .فالالمتحدة المعنية بالسلع الُمنقذة ألرواح النساء واألط
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مـن الضـروري إذكـاء الـوعي وصـونه فـي الـدول األعضـاء بشـأن  إذكاء الوعي وٕانشـاء االلتـزام السياسـي.  -١٦
وجــود تــدخالت منخفضــة التكلفــة مــن شــأنها تقليــل معــدل الوفيــات والعجــز مــن خــالل تحســين ســبل الوصــول إلــى 

دول األعضاء على إدماج تلك الخدمات الجراحيـة نبغي أن تشجع اليخدمات الرعاية الجراحية والتخدير المأمونة. و 
خـــدمات الرعايـــة الصـــحية الوصـــول إلـــى علـــى مســـتوى المنـــاطق والمنـــاطق الفرعيـــة، باعتبارهـــا خطـــوة علـــى طريـــق 

الشاملة. ويلزم في إطار هذه الجهود، إقناع أصـحاب المصـلحة مـن ذوي التخصصـات المتعـددة، بمـن فـيهم راسـمو 
لصــحية ووســائل اإلعــالم، بأهميــة توظيــف االســتثمارات الالزمــة إلنشــاء قاعــدة بّينــات السياســات ومقــدمو الخــدمات ا

  صلبة وتقديم خدمات الرعاية الجراحية الطارئة واألساسية على نحو مستدام.
  

 الوطنيــة. فــي الخطــط الصــحية الرعايــة الجراحيــة مبــادرات إلدمــاج أساســياً  أمــراً  االلتــزام السياســي ويعتبــر  -١٧
 الصـــحية األوليـــة، فـــي إطـــار الرعايـــةالتخـــدير األساســـية و  الجراحيـــةدعم الرعايـــة لـــ أولويـــة سياســـية وينبغـــي إعطـــاء

  في جميع البلدان. الصحية الشاملة والرعاية
  

ينبغــي علــى الــدول  عنــد الحاجــة.األساســية الطارئــة و  الخــدمات الجراحيــة توســيع نطــاق الحصــول علــى  -١٨
للحصـول علـى  المـوارد البشـرية أو التحتيـةالبنيـة ، سواء فـي لرأب الفجوات توسيع نطاق جهودها المبذولة األعضاء
إيـالء عنايــة  مـع، القـوى العاملـة توزيـعسـبل  تحسـين. وينبغـي إعطـاء األولويـة لاألساسـية والطارئـة الجراحيـة الرعايـة
مــن األمــور  ألدويــةوا العاملــةالمعــدات  تــوافر وضــمان التقيــيم المنــتظم علــى الــرغم مــن أن، للمنــاطق الريفيــة خاصــة

التـي تحتـاج  في جميع المرافـق الكيتامين تيسير سبل الحصول على الخطوات الالزمة وستتضمن .الضرورية أيضاً 
  .بأسعار ميسورةالمأمونة و  الجراحية، بهدف ضمان توفير الرعاية تخديرالخدمات  إلى
  

إعطـاء األولويـة كـذلك للعمـل فـي ينبغـي  .الجراحية الطارئـة واألساسـية تحسين جودة ومأمونية الخدمات  -١٩
 المــرتبط اإلجحــاف للقضــاء علــى، وذلــك الرعايــة الجراحيــة تحســين فــرص الحصــول علــى إلــى جانــب هــذا المجــال

بــالفترة  ذات الصــلة معــدالت الوفيــات علــى الــرغم مــن أن. و معــدالت الوفيــات والمراضــةاالختالفــات فــي الجراحــة و ب
وذلـك بشـكل جزئـي ، الماضية ٥٠ لا على مدى السنوات تدريجياً  االنخفاضأخذت في التخدير و  المحيطة بالجراحة

الناميـة تمثـل  ، فـإن نسـبتها فـي البلـدانالمحيطـة بالجراحـة الفترة فيتحسين سالمة المرضى للجهود المبذولة ل نتيجة
  .ضعفي أو ثالثة أضعاف نسبتها في البلدان المتقدمة

  
ــز  -٢٠ ــة القــوى العاملــة تعزي ــ أخــذ االعتبــارات المتعلقــة ي علــى الــدول األعضــاءينبغــ .الجراحي ــةب  القوى العامل

 تشـجيع وينبغـي أيضـاً  النظام الصـحي. المتعلقة بتخطيط الشاملة استراتيجياتها بعين االعتبار عند تصميم الجراحية
الشـــبكات الخبـــرات، وذلـــك باســـتخدام تبـــادل المعـــارف و  مـــن خـــالل والتخـــدير الجراحيـــة فـــي مجـــال الرعايـــة التـــدريب

 اإلحالـة الصـحية مرافـق التركيـز بشـكل خـاص علـى مـع الجراحية بناء القدرات التي تشجع علىالشراكات العالمية و 
علـى أخصـائي التخـدير و ، والجـراحين، المتخصصـين الجهود المبذولة لتـدريب إن. الصحية األولية األولية، والرعاية

مختلــف  مــن خــالل الســريري الطــبالمســؤولين عــن رضــات، و والمم الممارســين العمــوميين، الصــعيد المحلــي وكــذلك
 مـع وعقد الشـراكات التعاونومن شأن  ١.والمتوسطة الدخل في البلدان المنخفضة كلها وحققت نجاحاً أبرامج آتت ال

أوجـه القصـور  معالجـة مـن أجـل الصـحية األوليـة الرعايـة مهمـة تغييـر في أن يساعدالمنظمات المهنية الجمعيات و 
  .في تعزيز النظم الصحية للمساعدة في مجال الجراحة العاملة الصحية القوى في
  

 مؤ تـــوا لضـــمان والتخـــدير فـــي مجـــال الجراحـــة التـــدريب منـــاهج مراجعـــة إلـــى التعليميـــة المؤسســـات تحتـــاجو   -٢١
 العاملــةللقــوى  التعلــيم المســتمر وتــوفير للخــدمات الجراحيــةالمتزايــد  ســتخدامبمــا يلبــي متطلبــات اال المرافــق الصــحية

  الجراحية.
                                                           

١  Johnson WD. Surgery as a Global Health Issue. Surg Neurol Int. 2013 April;4:47. 
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تنفيــذ خطــط وسياســات  ينبغــي. وصــنع القــرار للسياســات والتقيــيم، والرصــد جمــع البيانــاتتحســين ســبل   -٢٢
الرصـــد ويعتبـــر  األساســـية. الخـــدمات الجراحيـــة فـــي توســـيع نطـــاق الحصـــول علـــى نجـــاحضـــمان المســـندة بالبينـــات ل

جودتهـــا وســـالمتها. والحفـــاظ علـــى  الجراحيـــةالخـــدمات  تحســـين فـــرص الحصـــول علـــى لضـــمان ضـــروريان والتقيـــيم
 اإلجــراءات سـالمةضـمان ل متابعتهـا بشـكل كـاف مـن األمـور الحاسـمةمناسـبة و  جراحيـة سـجالتويعتبـر االحتفـاظ ب

  .ورصدها
  

 الدوليـة والحكومـات المنظمـات بـين التنسـيق هناك حاجـة إلـى العالمية. والشراكات العالمي تعزيز التعاون  -٢٣
 من أجل الحفاظ على والمؤسسات العلمية والمنظمات غير الحكومية،المهنية،  والهيئاتالصحة، ، ووزارات الوطنية

  .والتدريب والبحوث في مجال التعليم قابلة للتطبيقال بناء القدرات
  

  األمانة اإلجراء المطلوب من
  

األداة الخاصــة  التفصــيل، تناولــت األمانــة بالمزيــد مــن مــع الــدول األعضــاء عــالمي جهــد تعــاونيإطــار  فـي  -٢٤
 توجيه السياسات من أجلالرعاية الجراحية الطارئة واألساسية والخاصة ب لمنظمة الصحة العالمية المتكاملةدارة باإل

العـاملين فـي  تـدريب بمـا فـي ذلـك، جـودة الخـدمات الجراحيـة وسـالمتها وتحسـين المسند بالبينات للتخطيط والبحوث
مـن  بنـاء القـدرات عملها في مجالنطاق  توسيعب ستقوم األمانةو  االساسية. جراءاتاإل الصحية على مجال الرعاية
  األداة. هذه خالل استخدام

  
ــــــة المــــــردود  -٢٥ ــــــدخالت العالي ــــــار الت ــــــل مشــــــروع المنظمــــــة بشــــــأن اختي  ١وينبغــــــي اســــــتخدام نهــــــج وأدوات مث

 ٢الرعاية الجراحية الطارئة واألساسـية) وقاعدة البيانات العالمية الخاصة بالمنظمة بشأن خدمات CHOICE (مشروع
مــن أجــل تــوفير تحلــيالت مســتنيرة بالبّينــات مــن أجــل تخطــيط االســتثمارات وتحديــد المــوارد الماليــة الالزمــة لتعزيــز 

  الخدمات الجراحية.
  

علــى مســتوى الرعايــة فــي  الخــدمات الجراحيــة لضــمان تقيــيم ورصــد الــدول األعضــاء األمانــة مــع ســتعمل  -٢٦
أداة  باســتخدام - والتخــدير والتوليــد، والرضــوح الخاصــة بحــاالت الطــوارئ تلــك مثــل - المنــاطق الفرعيــةالمنــاطق و 

ـــةا ـــإلدارة المتكامل ـــة لمنظمـــة ل ـــة الجراحي ـــوفير الرعاي ـــدنيا توصـــيات بشـــأن، والتـــي تتضـــمن األساســـيةو  لت  المعـــايير ال
  التخدير.الجراحية وخدمات خدمات لل
  

تمثـل  التـزال ٣الخاصـة بالرعايـة الجراحيـة الطارئـة واألساسـيةمنظمة الصحة العالمية المبادرة العالمية لإن   -٢٧
للتعـاون  متينـاً  أساسـاً  يـوفر هـذا المحفـل العـالميالمتواصـل ل فالعمـل. في هـذا المجـال عمل األمانة حجر الزاوية في

  .لها الجراحية نظم الرعاية تعزيزالشراكات لدعم الدول األعضاء في و 
  

  المطلوب من المجلس التنفيذياإلجراء 
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٢٨
=     =     =  

                                                           
   ،(WHO-CHOICE)التدخالت العالية المردود والتخطيط االستراتيجي    ١

http://www.who.int/choice/cost-effectiveness/en/  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ٢٤(تم االطالع في.(  
 /http://who.int/surgery/eesc_database/en الرعاية الجراحية الطارئـة واألساسـيةقاعدة البيانات العالمية للمنظمة الخاصة ب   ٢

 .)٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  ٢٤في  االطالع(تم 

٣   .http://who.int/surgery/globalinitiative/en/ (accessed 24 October 2014) 


