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و�ملتدنية �جلودة توؤدي �إىل تر�جع �حل�صائل �ل�صحية بل و�إىل وقوع 
�ل�صرر. ويت�صح من خرب�ت �لبلد�ن �لعاكفة ب�صكل مكثف على بذل 

جهود وطنية فـي هذ� �ل�صدد �أنه على �لرغم من �ختالف �لنظم 
�ل�صحية من بلد �إىل �آخر، فاإن �لكثري من �لتهديد�ت �ملحيقة 

ب�صالمة �ملر�صى لها نف�ص �لأ�صباب ولها فـي �لغالب نف�ص �حللول. 
وينبغي �أن ي�صكل عالج �ملر�صى ورعايتهم فـي بيئة ماأمونة وحمايتهم 
من �لأ�صر�ر �ملرتبطة بالرعاية �ل�صحية و�لتي ميكن تالفيها �أولوية 

قة على  على �مل�صتويني �لوطني و�لدويل ت�صتدعي بذل جهود ُمَن�صَّ
�ل�صعيد �لدويل.

�إن تقدمي رعاية �أكرث ماأمونية فـي بيئات معقدة وحافلة بال�صغوط 
و�صريعة �لتغري من �أكرب �لتحديات �لتي تو�جه �لرعاية �ل�صحية 

فـي يومنا هذ�. �إذ ميكن �أن ت�صري �لأمور فـي �لجتاه �خلاطئ بتلك 
�لبيئات. ويجب �أن يكون �لتحدي �لأبرز فـي جمال �صالمة �ملر�صى 
هو كيفية �لوقاية من وقوع �ل�صرر للمر�صى �أثناء �لعالج و�لرعاية، 

ول�صيما ʺ�ل�صرر �لذي ميكن تالفيهʺ؛ �إذ من �ملمكن - ومن �لو�جب 
- حتا�صي جميع �لأخطاء �لتي ميكن تالفيها. بيد �أنه لتقدمي 

خدمات �لرعاية �ل�صحية �لعالية �جلودة، يجدر �إيالء �لأولوية 
�لق�صوى ل�صالمة كل مري�ص من �ملر�صى.

�صالمة �ملر�صى مبد�أ �أ�صا�صي من مبادئ �لرعاية �ل�صحية. وقد 
ن�صر عدد من �لبلد�ن �ملرتفعة �لدخل در��صات ُتبنيِّ �أن �أعد�دً� كبريًة 

من �ملر�صى ت�صيبهم �أ�صر�ر �أثناء �لرعاية �ل�صحية، وتوؤدي هذه 
�لأ�صر�ر �إىل �لإ�صابة بعاهة م�صتدمية، �أو �إىل �إطالة مدة �ملكوث 

فـي مر�فق �لرعاية �ل�صحية، بل و�أحيانًا �إىل �لوفاة. وطبقًا لدر��صة 
�أُجريت حديثًا، ت�صكل �لأخطاء �لطبية ثالث �أكرب �صبب من �لأ�صباب 

�لرئي�صية للوفاة فـي �لوليات �ملتحدة. وت�صري �لتقدير�ت �حلديثة 
فـي �ململكة �ملتحدة �إىل �لإبالغ فـي �ملتو�صط عن حالة ت�صرر مري�ص 

كل 35 ثانية. وعلى نف�ص �ملنو�ل، ففي �لبلد�ن �ملنخف�صة �لدخل 
وتلك �ملتو�صطة �لدخل، ُي�صهم فـي عدم ماأمونية رعاية �ملر�صى 

مزيج من �لعو�مل �ل�صلبية �ملتعددة من قبيل نق�ص �أعد�د �ملوظفني، 
وعدم كفاية �لهياكل و�كتظاظ �ملر�فق، ونق�ص �ل�صلع �خلا�صة 

بالرعاية �ل�صحية و�لعجز فـي �ملعد�ت �لأ�صا�صية، و�صعف �لنظافة 
و�لإ�صحاح. وُيعد �صعف ثقافة �ل�صالمة و�جلودة، وعمليات �لرعاية 
�ملعيبة، و�لالمبالة من جانب فريق �لقيادة من �لعو�مل �لتي ُتفاقم 

من �صعف قدرة نظم �لرعاية �ل�صحية وموؤ�ص�صاتها على �صمان 
تقدمي �لرعاية �ل�صحية �ملاأمونة.

�إن �صمان �صالمة �ملر�صى ق�صية حتتل مكانة بارزة لدى من يتولون 
تقدمي �لرعاية �ل�صحية - لي�ص فـي بلد�ن معينة فح�صب، و�إمنا 

على م�صتوى �لعامل �أجمع. وقد باتت �لآن ماأمونية �لرعاية �ل�صحية 
�صاغاًل عامليًا كبريً� فـي �لوقت �لر�هن. فاخلدمات غري �ملاأمونة 
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عبء الرعاية غير المأمونة وتأثيرها

يعاين كل عام عدد ل ميكن قبوله من �ملر�صى من �لإ�صابات 
�أو يلقون حتفهم ب�صبب �لرعاية �ل�صحية غري �ملاأمونة و�لرديئة 
�جلودة، ومن �ملمكن تالفـي معظم هذه �لإ�صابات. ويربز عبء 

�لرعاية غري �ملاأمونة بوجه عام حجم �مل�صكلة ونطاقها.

•         ت�صري �لتقارير فـي �ملعتاد �إىل وقوع �ل�صرر ملري�ص و�حد 
من كل 10 مر�صى يتلقون �لعالج بامل�صت�صفيات، علمًا 

باإمكانية تالفـي �ل�صرر فـي 50% من تلك �حلالت على 
�أقل تقدير.

•         فـي در��صة �أُجريت ب�صاأن تو�تر �لأحد�ث �ل�صارة 
و�إمكانية تالفيها عرب 26 من �لبلد�ن �ملنخف�صة �لدخل 

وتلك �ملتو�صطة �لدخل، بلغ معدل �لأحد�ث �ل�صارة 
حو�يل 8%، وكان من �ملمكن تالفـي 83% من تلك 

�لأحد�ث فـي حني �أدت ما ن�صبته 30% منها �إىل �لوفاة.
•         ت�صري �لتقدير�ت �ىل �أن عدد حالت �لتنومي 

بامل�صت�صفيات يبلغ 421 مليون حالة فـي �لعامل �صنويًا، 
و�إىل وقوع 42.7 مليون حدث �صار تقريبًا لدى �ملر�صى 

�أثناء تلقيهم �لعالج بامل�صت�صفيات.
•         يقع نحو ثلثي �إجمايل �لأحد�ث �ل�صارة فـي �لبلد�ن 

�ملنخف�صة �لدخل وتلك �ملتو�صطة �لدخل.

وت�صري �لتقدير�ت �إىل �أن تكلفة �ل�صرر �ملقرتن بفقد �حلياة 
�أو �لعجز �لد�ئم، و�لذي ي�صفر عن فقد�ن �لقدرة و�لإنتاجية 

لدى �لأ�صخا�ص �ملت�صررين و�أ�صرهم، ت�صل �إىل تريليونات 
�لدولر�ت �لأمريكية كل عام. وبالإ�صافة �إىل ذلك فاإن �لُكلفة 

�لنف�صية �لتي تقع على عاتق �ملري�ص و�أ�صرته، و�لتي تقرتن بفقد 
�لأحباب �أو �لتعاي�ص مع �لعجز �لد�ئم، ُكلفة باهظة ف�صاًل عن 
�صعوبة قيا�صها وتقديرها. وُتبنيِّ �لدر��صات �ملعنية بالتكاليف 

�لطبية �ملبا�صرة �ملرتبطة ب�صوء �لرعاية �أن بع�ص �لبلد�ن تتكبد 
ما بني 6 مليار�ت �إىل 29 مليار من �لدولر�ت �لأمريكية �صنويًا 
ب�صبب �ملكوث فـي �مل�صت�صفى للعالج لفرت�ت �إ�صافية، وتكاليف 

�لتقا�صي، وحالت �لعدوى �ملكت�صبة فـي �مل�صت�صفيات، وفقد�ن 
�لدخل، و�لإ�صابة بالعجز، و�لنفقات �لطبية. وميثل فقد�ن 
�لثقة فـي �لنظام وخ�صارة �ل�صمعة و�نعد�م �مل�صد�قية فـي 

�خلدمات �ل�صحية �أ�صكاًل �أخرى من �لأ�صر�ر �لإ�صافية �لتي 
ت�صببها �لرعاية �ل�صحية غري �ملاأمونة.

نات �ملتاحة حاليًا �أن 15% من نفقات �مل�صت�صفيات  وتظهر �لبيِّ
فـي �أوروبا ُتعزى �إىل عالج �حلو�دث �ملرتبطة باملاأمونية. 

وت�صري �لتقدير�ت �إىل �أن جممل تكلفة �ل�صرر، من حيث فقد�ن 
�لقدرة و�لإنتاجية لدى �لأ�صخا�ص �ملت�صررين و�أ�صرهم، ت�صل 

�إىل تريليونات �لدولر�ت �لأمريكية كل عام. وجدير بالذكر 
�أن تكلفة تالفـي هذه �لأخطاء ل ُتذكر باملقارنة. وفـي �لوليات 
�ملتحدة وحدها، �أدت �لتح�صينات �ملركزة �ملدخلة على جو�نب 
�ملاأمونية �إىل توفري ما ُيقدر بنحو 28 مليار دولر �أمريكي فـي 

م�صت�صفيات �لرعاية �لطبية وحدها، فـي �لفرتة 2015-2010.

ول �صك �أن �لأخطاء �لطبية حتدث على جميع �مل�صتويات، وقد 
ُتعزى �إىل �لنظام نف�صه �أو �إىل عو�مل ب�صرية. وترتبط �لأحد�ث 
�ل�صارة �لأكرث �صيوعًا �ملتعلقة باملاأمونية بالإجر�ء�ت �جلر�حية 
)بن�صبة 27%)، و�لأخطاء �لدو�ئية )بن�صبة 18.3%)، وحالت 
�لعدوى �ملرتبطة بالرعاية �ل�صحية )بن�صبة 12.2%). بيد �أن 
�خلوف من �لإبالغ عن �لأخطاء، فـي كثري من �لأماكن، يظهر 

بجالء فـي ثقافة �لرعاية �ل�صحية، مما يعيق �إحر�ز �لتقدم 
و�لتعلم من �أجل �لتح�صني وتالفـي �لأخطاء.
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لهم، كلها �أمور لزمة ل�صمان ��صتد�مة �لتح�صينات وو�صوحها 
فـي جمال ماأمونية �لرعاية �ل�صحية.

وتتمثل �لأهد�ف �ل�صرت�تيجية ملنظمة �ل�صحة �لعاملية فـي 
جمال �صالمة �ملر�صى فـي �ل�صطالع بدور قيادي على �ل�صعيد 

�لعاملي فـي ق�صية �صالمة �ملر�صى وت�صخري �ملعارف و�خلرب�ت 
و�لبتكار�ت من �أجل حت�صني �صالمة �ملر�صى فـي �أو�صاط 

�لرعاية �ل�صحية. ويتيح �لدور �لتنظيمي �لفريد �لذي ت�صطلع 
به �ملنظمة على �مل�صتوى �لعاملي و�صيلة لتح�صني �صالمة �ملر�صى 

ولإد�رة �ملخاطر �لتي تكتنف �لرعاية �ل�صحية من خالل 
�لتعاون و�مل�صاركة و�لإجر�ء�ت �ملن�صقة على �مل�صتوى �لدويل 
بني �لدول �لأع�صاء و�ملوؤ�ص�صات و�خلرب�ء �لتقنيني و�ملر�صى 

و�ملجتمع �ملدين ودو�ئر �ل�صناعة، عالوًة على �صركاء �لتنمية 
و�صائر �أ�صحاب �مل�صلحة.

ُنوق�صت م�صاألة �حلاجة �لعاملية �إىل جودة �لرعاية و�صالمة 
�ملر�صى للمرة �لأوىل خالل جمعية �ل�صحة �لعاملية �ملنعقدة 
فـي عام 2002، وحث �لقر�ر ج �ص ع 55-18 ب�صاأن "جودة 

�لرعاية: �صالمة �ملر�صى" �ل�صادر فـي جمعية �ل�صحة �لعاملية 
�خلام�صة و�خلم�صني �لدول �لأع�صاء على "�إيالء �أق�صى �هتمام 

ممكن مل�صكلة �صالمة �ملر�صى". و�نطلقت منذ ذلك �حلني 
مبادر�ت عدة على �مل�صتوى �لدويل عملت على ��صرتعاء �نتباه 

ر��صمي �ل�صيا�صات �إىل هذه �مل�صاألة فـي �لكثري من �لبلد�ن.

بيد �أن �لتح�صينات �ملنهجية �لتي طر�أت فـي جمال ماأمونية 
�لرعاية �ل�صحية كانت حمدودة على م�صتوى �لعامل، وكانت 
�جلهود �ملبذولة فـي بع�ص �حلالت غري م�صتد�مة و�فتقرت 

�إىل �لتن�صيق. وُتعد �خلدمات �ل�صحية فـي �لكثري من �لبلد�ن 
متدنية �جلودة، �إن �أُتيحت، وبالتايل تعر�ص �صالمة �ملر�صى 
للخطر وتقو�ص �ملخرجات �ل�صحية، ويوؤدي هذ� �إىل �نعد�م 

ثقة �ملو�طنني فـي �خلدمات �ل�صحية. �إن و�صوح �ل�صيا�صات، 
وقدر�ت �لقيادة �لتنظيمية، و�لبيانات �لالزمة للدفع ُقُدمًا 

بالتح�صينات فـي جمال �ملاأمونية، ومهنيي �لرعاية �ل�صحية 
�ملهرة، و�إ�صر�ك �ملر�صى على نحو فعال فـي �لرعاية �ملقدمة 

عمل منظمة الصحة العالمية بشأن سالمة المرضى
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نهجنا

��صُتِهل �لعمل �لذي ت�صطلع به �ملنظمة ب�صاأن �صالمة �ملر�صى 
بتد�صني �لتحالف �لعاملي ل�صالمة �ملر�صى فـي عام 2004، ثم 

تطور عرب �لزمن. و��صُتحِدثت وحدة �صالمة �ملر�صى و�إد�رة 
�ملخاطر �لتابعة للمنظمة بهدف تن�صيق �لتح�صينات ون�صرها 

وت�صرع وتريتها فـي جمال �صالمة �ملر�صى و�إد�رة �ملخاطر فـي 
�لرعاية �ل�صحية ُبغية تالفـي وقوع �ل�صرر للمر�صى فـي جميع 

�أنحاء �لعامل.

ومنذ عام 2002، تناولت قر�ر�ت متعاقبة على �ل�صعيدين 
�لعاملي و�لإقليمي ق�صية حت�صني �صالمة �ملر�صى. و�صكلت 

منظمة �ل�صحة �لعاملية �أد�ة مفيدة فـي �صياغة �خلطة 
�ملعنية ب�صالمة �ملر�صى فـي جميع �أنحاء �لعامل وذلك عن 

طريق �ل�صطالع بدور قيادي، وحتديد �لأولويات، وتنظيم 
�جتماعات �خلرب�ء، وتعزيز �لتعاون وتكوين �ل�صبكات، و�إ�صد�ر 
�لإر�صاد�ت، وتي�صري �لتغيري وبناء �لقدر�ت، ور�صد �لجتاهات. 

وبف�صل و�صع �ملري�ص فـي �صميم ��صرت�تيجيات �لتح�صني �ملعنية 
بزيادة ماأمونية �لرعاية �ل�صحية، فاإن �لعمل �لذي ت�صطلع 
به �ملنظمة ب�صاأن �صالمة �ملر�صى مي�صي ُقُدمًا بالتح�صينات 

�ملن�صودة من خالل �ملجالت �ل�صرت�تيجية �لرئي�صية �لتالية:

•         �ل�صطالع بدور قيادي على �ل�صعيد �لعاملي وتعزيز 
�لتعاون

•         و�صع �ملبادئ �لتوجيهية و��صتحد�ث �لأدو�ت �لالزمة، 
وبناء �لقدر�ت

•         �إ�صر�ك �ملر�صى و�أ�صرهم من �أجل زيادة ماأمونية 
�لرعاية �ل�صحية

•        ر�صد �لتح�صينات فى جمال �صالمة �ملر�صى

رؤيتنا

عامل يتلقى فيه كل مري�ص رعاية �صحية ماأمونة دون حدوث 
خماطر �أو �أ�صر�ر، فـي كل زمان وفـي كل مكان.

مهمتنا

ت�صهيل �إدخال حت�صينات م�صتد�مة على �صالمة �ملر�صى و�إد�رة 
�ملخاطر منعًا لإحلاق �ل�صرر باملر�صى.

الحصائل المتوقعةنهجنا للُمضي ُقُدمًا بالتحسينات

•         حت�صني �صالمة 
املر�صى

•         احلد من املخاطر 
واالأ�صرار

•         حت�صني املخرجات 
ال�صحية

•        حت�صني جتربة املر�صى

•        تخفي�س التكاليف

حية

املري�س  القوى العاملة ال�ص

  التنظيم
  البيئة
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من �لأ�صاليب �مللمو�صة �لتي تي�صر بها �ملنظمة �إدخال 
�لتح�صينات �لفعلية "�لتحدي �لعاملي ب�صاأن �صالمة �ملر�صى". 
ويتم فـي هذ� �لتحدي حتديد �لعبء �ملتعلق ب�صالمة �ملر�صى 

و�لذي ي�صكل خطرً� رئي�صيًا وبارزً� على �صحة �ملر�صى 
و�صالمتهم، ثم يتم ��صتحد�ث تدخالت �خلط �لأمامي بهدف 

�لت�صدي للم�صكلة. وت�صطلع منظمة �ل�صحة �لعاملية بدور 
قيادي فـي هذ� �ل�صاأن وتقدم �لإر�صاد�ت �لالزمة بالتعاون 

مع �لدول �لأع�صاء و�أ�صحاب �مل�صلحة و�خلرب�ء بهدف 
��صتحد�ث وتنفيذ �لتدخالت و�لأدو�ت �لالزمة للحد من 

�ملخاطر، وبهدف حت�صني �ل�صالمة، وبهدف تي�صري �لتغيري 
�لذي يحقق �ملنفعة. وقد ��صتحث �لتحديان �ل�صابقان، وهما 
"�لرعاية �لنظيفة رعاية �أكرث ماأمونية" و"�جلر�حة �ملاأمونة 

تنقذ �لأرو�ح"، �لعمل �لر�مي �إىل خف�ص حالت �لعدوى �أثناء 
�لرعاية �ل�صحية و�ملخاطر �ملرتبطة باجلر�حة على �لتو�يل.

ويهدف هذ� �لتحدي �إىل �حلد من �ل�صرر �ملرتبط بالعالج 
و�لذي تت�صبب فيه �ملمار�صات �لعالجية غري �ملاأمونة و�لأخطاء 

�لعالجية. ويركز �لتحدي على حت�صني ماأمونية �لعالج عن 
طريق تعزيز �لنظم للحد من �لأخطاء �لعالجية و�ل�صرر 

�ملرتبط بالعالج و�لذي ميكن تالفيه، وذلك بهدف 

العالج دون ضرر
تحدي المنظمة العالمي الثالث 

الذي يواجه سالمة المرضى

وُ�طِلق هذ� �لتحدي فـي �آذ�ر/ مار�ص 2017 خالل موؤمتر �لقمة 
�لوز�ري �لعاملي �لثاين �ملعني ب�صالمة �ملر�صى �ملنعقد فـي بون 
باأملانيا بح�صور �لقادة ور��صمي �ل�صيا�صات فـي جمال �ل�صحة 
على م�صتوى �لعامل. وقد كفل هذ� �حلدث وجود دعم �صيا�صي 
بالتز�مات قطعها وزر�ء �ل�صحة لتقوم بدور �لعو�مل �ملحفزة 

للتغيري.

وُيطلب من �لبلد�ن حتديد �أولويات �لإجر�ء�ت �ملتخذة ب�صاأن 
ماأمونية �لعالج، وتعيني �لقادة للُم�صي ُقُدمًا بالعمل �ملعني، 
وت�صميم �لرب�مج �خلا�صة بها مبا ينا�صب �أو�صاعها و�لتي 
ترتكز حول �لأولويات �ملحلية. و�صوف تتوىل �ملنظمة زمام 

�لقيادة فـي عملية �لتغيري عن طريق تقدمي �لدعم �إىل �لبلد�ن 
لو�صع �لرب�مج �لوطنية، وحفز �لبحوث �لدولية �لو��صعة 

�لنطاق، وتقدمي �لإر�صاد�ت، و��صتحد�ث �لأدو�ت �لعملية 
�لالزمة للعاملني �ل�صحيني على �خلطوط �لأمامية وللمر�صى.

وتبلغ التكلفة المرتبطة باألخطاء العالجية 
على مستوى العالم 42 مليار دوالر أمريكي 

سنويًا، أي حوالي 1% من اإلنفاق العالمي 
على الصحة.

وقد �أطلقت �ملنظمة �لتحدي �لعاملي �لثالث �لذي يو�جه 
�صالمة �ملر�صى: �لعالج دون �صرر، بهدف �لت�صدي لعدد من 

�لق�صايا �ملتعلقة مباأمونية �لعالج.

خفض مستوى الضرر الوخيم الذي يمكن تالفيه 
المرتبط بالعالجات بنسبة 50% خالل 5 سنوات 

على مستوى العالم.

االضطالع بدور قيادي على الصعيد العالمي وتعزيز التعاون
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7-  ��صتحد�ث ��صرت�تيجيات تو��صل ودعوة، �إىل جانب حملة 
عاملية مبو�د ترويجية وتعليمية لال�صتخد�م على �مل�صتوى 

�لقطري؛

8-  �لتاأكد من م�صاركة �ملر�صى و�أ�صرهم عن كثب فـي جميع 
�جلو�نب �خلا�صة بالتحدي، مبا فـي ذلك م�صاركتهم فـي 

��صتحد�ث �لأدو�ت �خلا�صة باملر�صى؛

9- ر�صد وتقييم تاأثري �لتحدي؛

10- تعبئة �ملو�رد �لالزمة للتمكني من جناح تنفيذ �لتحدي.

و�صوف ت�صعى منظمة �ل�صحة �لعاملية كذلك �إىل ت�صكيل فهم 
�أكرب لالأ�صر�ر �ملرتبطة بالعالج فـي �لبلد�ن �ملنخف�صة �لدخل 

و�لبلد�ن �ملتو�صطة �لدخل، و�إىل تكييف �لتحدي مبا يالئم 
�لحتياجات �ملتنوعة �خلا�صة ب�صتى �لأو�صاط.

وفـي �إطار �ملُ�صي ُقُدمًا بالتحدي �لعاملي �لثالث �لذي يو�جه 
�صالمة �ملر�صى، �صوف تقدم منظمة �ل�صحة �لعاملية �لدعم 

�لالزم للعمل �ملعني فـي 10 جمالت رئي�صية:

1- قيادة �لعمل لإحر�ز تقدم فـي �ملكونات �لأ�صا�صية للتحدي؛

2- تي�صري �لرب�مج �لقطرية؛

3- �لتكليف باإعد�د تقارير خرب�ء لتخطيط �لإجر�ء�ت �ملزمع 
�تخاذها وتوجيهها؛

4- و�صع �ل�صرت�تيجيات و�ملبادئ �لتوجيهية و�خلطط 
و�لأدو�ت �ملعنية باملمار�صات �لعالجية �ملاأمونة؛

5-  ن�صر ��صرت�تيجية حتدد �أولويات �لبحث وتعبئة �ملو�رد 
�لالزمة للبحوث �لدولية �ملعنية بحالت دخول �مل�صت�صفيات 

�لناجمة عن �لأحد�ث �ل�صارة �ملرتبطة بالعالج؛

6-  �إطالق �ملبادر�ت على �ل�صعيد �لإقليمي فـي �صبيل 
�حل�صول على �للتز�م �ل�صيا�صي، ��صتكماًل لإطالق 

�ملبادرة على �ل�صعيد �لعاملي؛

قصة حقيقية عن الضرر الناجم عن األخطاء العالجية

��صطحب زوجان طفلتهما �لبالغة من �لعمر �أ�صبوعني لإجر�ء فح�ص روتيني. و�أمر طبيب �لأطفال 
باإعطائها حقنتني من فيتامني "ك". قامت �ملمر�صة باإعطاء حقنة و�حدة للطفلة و�صلمت �لقنينة 

�لثانية لأبويها �للذين لحظا �صر�خ �لطفلة �مل�صتمر فـي �لطريق ذهابًا �إىل �ملنزل. ثم توقفت �لطفلة 
عن �ل�صر�خ فجاأة و�أدرك �أبو�ها �أنها مل تعد تتنف�ص، فاأ�صرعا بها رجوعًا �إىل �لعيادة حيث بد�أ 

�لعاملون على �لفور �إجر�ء�ت �لإنعا�ص للطفلة، ولكن �لطفلة ُتوفيت ع�صر ذلك �ليوم.

و�أثناء حماولة �لو�لدين �للذين �أمل بهما �حلزن فهم ما حدث �ألقيا نظرة على قنينة �لدو�ء �ملتبقية 
لديهما، و�كت�صفا �أنه مكتوب عليها EPINEPHRINE. فاأدرك �لأبو�ن �أنه مل يتم �إعطاء طفلتهما 

فيتامني "ك" كما ظنا. و�أخرب موظفو �لعيادة �لأبوين �أن زجاجة فيتامني "ك" وزجاجة عقار 
epinephrine مت�صابهتان من حيث �حلجم و�للون، مما يجعل �خللط بينهما �صهاًل. وي�صكل �لتغليف 

"�ملت�صابه" حتديًا ماثاًل �أمامنا على �لدو�م عند �صرف �لعالجات.
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"اإن لدي ثقة كاملة فـي اأن موؤمتر القمة هذا �صيجدد 
النشصاط فـي احلراك الكفيل بجعل �صالمة املر�صى ق�صية 

�صاخنة ال ي�صتطيع اأحد جتاهلها".

�لدكتورة مارغريت ت�صان، �ملديرة �لعامة ملنظمة �ل�صحة �لعاملية، 
فـي موؤمتر �لقمة �لوز�ري �لعاملي �لثاين �ملعني ب�صالمة �ملر�صى 

�ملنعقد فـي بون باأملانيا، �آذ�ر/ مار�ص 2017.

مؤتمرات القمة الوزارية العالمية المعنية 
بسالمة المرضى

منذ عام 2016 ��صرتكت حكومة �ململكة �ملتحدة وحكومة 
�أملانيا فـي قيادة مبادرة بالتعاون مع منظمة �ل�صحة �لعاملية 

بهدف تنظيم موؤمتر�ت قمة وز�رية عاملية �صنوية معنية 
ب�صالمة �ملر�صى من �أجل �ل�صعي نحو �حل�صول على �للتز�م 

�ل�صيا�صي و�ل�صطالع بدور قيادي فـي حتديد �لأولويات �ملتعلقة 
بق�صية �صالمة �ملر�صى على �مل�صتوى �لعاملي. ويلتقي فـي �إطار 

موؤمتر�ت �لقمة هذه وزر�ء �ل�صحة ومندوبون وخرب�ء وممثلون 
رفيعو� �مل�صتوى من �ملنظمات �لدولية مرة و�حدة كل عام من 

�أجل �ملُ�صي ُقُدمًا بالربنامج �ملعني على �مل�صتوى �ل�صيا�صي، مع 
توجيه �لدعوة ملختلف �لبلد�ن ل�صت�صافة موؤمتر �لقمة كل عام. 

وتلتزم منظمة �ل�صحة �لعاملية باملحافظة على هذه �ملبادرة 

�لعاملية و�لدفع بها ُقُدمًا، وتلتزم بالعمل مع �لبلد�ن من �أجل 
و�صع �لنظم �لالزمة لتح�صني �صالمة �ملر�صى ولإد�رة �ملخاطر 

بهدف تالفـي وقوع �ل�صرر للمر�صى.
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الشبكة العالمية لسالمة المرضى

ي�صطلع �لعديد من �أ�صحاب �مل�صلحة بدور ن�صط فـي جمال 
�صالمة �ملر�صى، ويتو�فر فـي هذ� �ل�صياق كم ز�خر من 

�خلرب�ت و�أف�صل �ملمار�صات و�لدرو�ص �مل�صتفادة. وقد قامت 
�ملنظمة، بدعم من حكومتي �ليابان وُعمان، باإن�صاء �صبكة 
تتوىل �لربط بني �جلهات �لفاعلة و�أ�صحاب �مل�صلحة من 

�لوكالت و�ملوؤ�ص�صات �لوطنية و�لدولية �ملعنية ب�صالمة �ملر�صى 
وباجلودة؛ ووز�ر�ت �ل�صحة؛ ومر�كز �لت�صال على �مل�صتوى 

�لوطني/ �لإقليمي/ م�صتوى �ملناطق من بلد�ن عرب �أقاليم 
�ملنظمة �ل�صتة كافة؛ ومر�كز �لت�صال �لقطرية و�لإقليمية 
و�لعاملية �لتابعة للمنظمة و�ملعنية ب�صالمة �ملر�صى وجودة 

�لرعاية؛ و�لهيئات �ملهنية �لدولية؛ و�صائر �جلهات �صاحبة 
�مل�صلحة. وفيما يلي �لأهد�ف �لأ�صا�صية لهذه �ل�صبكة:

•         ت�صجيع �للتز�م بالدور �لقيادي؛ وجمع �لرب�هني 
من �صتى �لزو�يا، ُبغية توجيه �ل�صيا�صات و�ملمار�صات 

�مل�صتقبلية؛
•         تعزيز نقل �ملعارف و�لقدر�ت �لتقنية عرب �حلدود؛ 

و�إ�صفاء �لطابع �ملوؤ�ص�صي على ق�صية �صالمة �ملر�صى من 
�أجل ��صتد�متها؛

•        �لت�صجيع على تبادل �أف�صل �ملمار�صات وتطبيقها.

منصة تبادل المعارف العالمية في مجال سالمة 
المرضى

لتز�ل نظم �لرعاية �ل�صحية تفتقر �إىل وجود طريقة لتبادل �لدرو�ص 
�مل�صتفادة فـي �لوقت �ملنا�صب وب�صكل منهجي ب�صاأن �لأحد�ث �خلا�صة 

ب�صالمة �ملر�صى، ف�صاًل عن وجود نهج فعال لن�صر تنفيذ ممار�صات 
�صالمة �ملر�صى �جليدة وتي�صري هذ� �لتنفيذ.

وتعالج �ملن�صة �ملوجودة على �صبكة �لإنرتنت هذه �لثغر�ت عن طريق 
�إتاحة �مل�صاحة �لالزمة للتبادل �ملنهجي للدرو�ص �مل�صتفادة �ملاأخوذة من 
�لتحليل �ملنهجي لالأحد�ث وتنفيذ ممار�صات �ل�صالمة، مع وجود عملية 

منظمة وم�صتد�مة لتعزيز �لرو�بط فيما بني �ل�صلطات �ملعنية �لتي تتوىل 
�إد�رة نظم �لإبالغ و�لتعلم، و�لأخ�صائيني �ل�صريريني، ومديري �ل�صالمة، 

و�ملد�فعني عن �ملر�صى.

وتربط هذه �ملن�صة بني �أ�صحاب �مل�صلحة �لرئي�صيني �ملعنيني بنظم 
�لإبالغ و�لتعلم وبتنفيذ ممار�صات �ل�صالمة عن طريق تبادل �لو�صائل 

و�لأدو�ت و�خلرب�ت �ملتاحة لدى مديري �ل�صالمة و�مل�صتخدمني على 
�مل�صتوى �ملحلي، وذلك بهدف �لإ�صر�ع بالن�صر �لفعال لال�صرت�تيجيات 

�ملعنية ب�صالمة �ملر�صى وبتح�صني �جلودة. وتعكف منظمة �ل�صحة 
�لعاملية على تطوير من�صة تبادل �ملعارف �لعاملية فـي جمال �صالمة 

�ملر�صى بالتعاون مع مركز �إد�رة �ملخاطر �ل�صريرية و�صالمة �ملر�صى 
فـي فلورن�صا، وهو �ملركز �ملتعاون مع �ملنظمة فـي جمال �لعو�مل �لب�صرية 

و�لتبليغ من �أجل تقدمي �لرعاية �ملاأمونة و�جليدة.
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وضع المبادئ التوجيهية واستحداث األدوات الالزمة، وبناء القدرات

وت�صعى �ملنظمة فـي �لوقت �حلايل على ��صتحد�ث �أكادميية 
�إلكرتونية ل�صالمة �ملر�صى على �مل�صتوى �لدويل تقوم على 

�أ�صا�ص دليل منهج �صالمة �ملر�صى �ملتعدد �لتخ�ص�صات، وذلك 
من �أجل بناء �لقدر�ت لدى مهنيي �لرعاية �ل�صحية فـي جمال 

�صالمة �ملر�صى.

شبكة المجالس التعليمية

تقوم �ملجال�ص �لتعليمية مقام �لآلية �لرئي�صية لدمج �صالمة 
�ملر�صى فـي مناهج �لتعليم و�لتدريب �خلا�صة مبهنيي �لرعاية 
�ل�صحية، مبا فـي ذلك �لأطباء و�ملمر�صات و�ل�صيادلة و�أطباء 

�لأ�صنان، من خالل بر�مج �لتدريب �مل�صتمر. ويجري فـي �لوقت 
�لر�هن �إن�صاء �صبكة من �ملجال�ص �لتعليمية تابعة للمنظمة من 

جميع �أنحاء �لعامل، و�صتوؤدي هذه �ل�صبكة �إىل تعزيز تبادل 
�ملعلومات وتي�صري تنفيذ �ملناهج �خلا�صة ب�صالمة �ملر�صى 

فـي �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية حول �لعامل من �أجل حت�صني �صالمة 
�ملر�صى.

قامت �ملنظمة بن�صر دليل منهج �صالمة 
�ملر�صى �ملتعدد �لتخ�ص�صات ُبغية 

�مل�صاعدة فـي تعليم �صالمة �ملر�صى 
فـي �جلامعات و�لكليات و�ملوؤ�ص�صات 

�ملهنية فـي جمالت طب �لأ�صنان 
و�لطب و�لقبالة و�لتمري�ص و�ل�صيدلة. 

وحظيت �لأدو�ت �خلا�صة بتنفيذ 
هذ� �لدليل وتكييفه ودجمه و�لأدو�ت 

�لتعليمية �لأخرى ذ�ت �ل�صلة به بقبول 
و��صع بو�صف هذ� �لدليل ��صرت�تيجية 

رئي�صية لتح�صني �ل�صالمة فـي جمال من �أدق �ملجالت. وميكن 
لتكييف هذ� �لدليل على �مل�صتوى �ملحلي �أن ي�صاعد فـي �لت�صجيع على 

�ل�صتفادة منه، وثمة جمموعة متنوعة من �لأدو�ت �ملتاحة لدعم 
تكييف �لدليل وتنفيذه فـي �صتى �لبلد�ن.

التعليم والتدريب في مجال سالمة المرضى
دليل منهج سالمة المرضى المتعدد التخصصات
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كفاءات القيادة والعمل الجماعي والتبليغ 
في مجال سالمة المرضى

يجري �لعمل فـي �لوقت �حلايل على و�صع �إطار �لكفاء�ت و�أد�ة 
�لتقييم ودليل �لقيادة فـي جمال �صالمة �ملر�صى بهدف بناء 

�لقدر�ت �لقيادية فـي هذ� �ملجال على �مل�صتوى �لتنظيمي. 
و�صيجري كذلك و�صع �إطار كفاء�ت للعمل �جلماعي و�لتبليغ 

�مل�صرتك بني �ملهن ب�صاأن �صالمة �ملر�صى، وذلك ت�صليمًا 
بالطابع �ملتعدد �لتخ�ص�صات �لذي يت�صم به �إيتاء خدمات 

�لرعاية �ل�صحية �ملاأمونة.

رعاية أولية أكثر أمانا

ت�صعى �لرعاية �ل�صحية �لأولية جاهدًة �إىل �صون �صحة 
�ملجتمعات. وقد و�صف بع�ص �خلرب�ء �لرعاية �ل�صحية �لأولية 

باأنها �لو�صيلة �لأ�صا�صية �لكفيلة بتحقيق �لتغطية �ل�صحية 
�ل�صاملة �مل�صتد�مة و�لكفيلة ب�صمان �أل يخلف �لركب �أحدً�. 

ولكن حتى يومنا هذ� �ن�صب تركيز معظم �لبحوث �ملعنية 
ب�صالمة �ملر�صى على �أو�صاط �مل�صت�صفيات، ل على �لرعاية 

�لأولية �لتي يتم فيها فعليًا تقدمي �ل�صق �لأعظم من �لرعاية 
�ل�صحية. و�إدر�كًا من منظمة �ل�صحة �لعاملية لندرة �ملعلومات 
�ملي�صورة �لو�صول ب�صاأن �لرعاية �لأولية �لأكرث ماأمونية، قامت 
�ملنظمة موؤخرً� با�صتحد�ث �صل�صلة تقنية ب�صاأن �لرعاية �لأولية 

�لأكرث ماأمونية ُبغية �إتاحة خال�صة و�فية من �ملعلومات حول 

�لق�صايا �لرئي�صية �لتي ميكن �أن تقو�ص �ل�صالمة فـي �إطار 
تقدمي �لرعاية �لأولية، وذلك بهدف �لإ�صهام فـي بناء �لقدر�ت 

�لوطنية فـي جمال ت�صميم وتقدمي خدمات رعاية �أولية �أكرث 
ماأمونية.

و�ل�صل�صلة �لتقنية ب�صاأن �لرعاية �لأولية �لأكرث ماأمونية، 
�ل�صادرة عن �ملنظمة، هي �صل�صلة ت�صم ت�صع در��صات 

�إفر�دية معنية باملر�صى، و�لقوى �لعاملة �ل�صحية، و�لأدو�ت 
و�لتكنولوجيا، وت�صتك�صف هذه �لدر��صات �لإفر�دية حجم 

�ل�صرر وطبيعته وتقدم بع�ص �حللول �ملمكنة و�خلطو�ت �لعملية 
لتح�صني �ملاأمونية فـي �لرعاية �لأولية، وتت�صمن �ملو�صوعات 

�لتي تغطيها هذه �ل�صل�صلة ما يلي:

جنح معهد �عتماد �لرعاية �ل�صحية بتايلند فـي دمج �ملو�صوعات 
�خلا�صة بال�صالمة و�جلودة فـي مناهج �لطب بتايلند فـي 133 

موؤ�ص�صة، وذلك با�صتخد�م ن�صخة مكيفة مبا ينا�صب �ل�صياق �ملحلي 
من دليل منهج �صالمة �ملر�صى �ملتعدد �لتخ�ص�صات �ل�صادر عن 

منظمة �ل�صحة �لعاملية. و��صُتخِدم فـي ذلك نهج تعاوين ت�صمن 
�إ�صر�ك �أبرز �لقادة فـي جمال �صالمة �ملر�صى و�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية 
وتدريب 120 مدربًا من �أجل جناح تو�صيع نطاق �لتطبيق. وفيما يلي 

بع�ص فر�ص �لتعلم �لرئي�صية �مل�صتقاة من هذه �لتجربة:

•        �إ�صر�ك �ملر�صى
•        �لتعليم و�لتدريب
•        �لعو�مل �لب�صرية
•        �لأخطاء �لإد�رية

•        �لأخطاء �لت�صخي�صية
•        �لأخطاء �لعالجية

•        �ملر��صة �ملتعددة
•        نقل �لرعاية

•        �لأدو�ت �لإلكرتونية.

•         ��صتهالل �لعمل مع جماعة مهتمة فـي جمال قيادة �أن�صطة 
�لدعوة و�لتنفيذ؛

•        �إن�صاء منظمة مركزية تتوىل �لتن�صيق وتقدمي �لدعم؛
•         و�صع خطة تقييم طويلة �ملدى ُبغية تقييم �لتح�صن فـي �لكفاءة 

�ملهنية.

دراسة حالة: تايلند

بناء قوى عاملة ذات كفاءة في مجال السالمة بتايلند 10



نموذج الحد األدنى للمعلومات

ُيعد منوذج �حلد �لأدنى للمعلومات ب�صاأن �صالمة �ملر�صى �أد�ة 
مب�صطة لتي�صري ح�صر �لأحد�ث �ل�صارة وحتليلها ومقارنتها 

وتبادلها و�لتعلم منها على �ل�صعيد �لعاملي، ومن �ملمكن 
��صتخد�م ذلك �لنموذج من جانب �لبلد�ن �أو �ملوؤ�ص�صات 

�ل�صاعية لإن�صاء نظام لالإبالغ و�لتعلم �أو �ل�صاعية لتحديث 
نظام �لإبالغ و�لتعلم �لقائم لديها حاليًا. ومت و�صع هذ� �لنظام 

من خالل حتليل بيانات �لأحد�ث �ل�صارة �لفعلية �لتي قدمتها 
�لعديد من �لبلد�ن و�ملوؤ�ص�صات. 

ومت و�صع دليل �مل�صتخدم �خلا�ص 
بنموذج �حلد �لأدنى للمعلومات 

ب�صاأن �صالمة �ملر�صى ُبغية تقدمي 
�لإر�صاد�ت �لالزمة لدمج منوذج 
�ملعلومات مع �إن�صاء نظم �لإبالغ 
و�لتعلم ب�صاأن �حلو�دث �ملتعلقة 

ب�صالمة �ملر�صى فـي �لوقت ذ�ته.

المبادئ التوجيهية لإلبالغ والتعلم 
بشأن الحوادث المتعلقة بسالمة 

المرضى

تاأتي فـي �صميم معظم �لرب�مج �ملعنية ب�صالمة �ملر�صى فـي 
نظم �لرعاية �ل�صحية عملية خا�صة بجمع �لبيانات وحتليلها 
ب�صاأن �لأخطاء و�لأحد�ث �لتي تقع �أثناء تقدمي �لرعاية. ومن 

�ملقرر �أن ت�صدر بحلول نهاية عام 2017 مبادئ �ملنظمة 
�لتوجيهية �ملعنية بنظم �لإبالغ و�لتعلم ب�صاأن �حلو�دث �ملتعلقة 

ب�صالمة �ملر�صى. و�صوف تت�صمن �لإر�صاد�ت �ملعنية �أهم 
�لدرو�ص �مل�صتفادة من �خلرب�ت د�خل وخارج جمال �لرعاية 

�ل�صحية، و�لإر�صاد�ت �ملعنية بتعزيز �لإبالغ عن �لأحد�ث، مبا 
فـي ذلك �لأحد�ث �ل�صارة و�حلو�دث و�صيكة �لوقوع و�لأخطاء 

فـي جمال �لرعاية �ل�صحية، وت�صجيل �لبيانات وجتميعها، 
وتقييم �لتقدم �ملحرز، و�إ�صر�ك �ملر�صى فـي �لإبالغ و�لتعلم، 

وحتويل �لبيانات �إىل �إجر�ء�ت هادفة من �أجل �لرتقاء 
باجلودة وزيادة ماأمونية �لرعاية.

نظم اإلبالغ والتعلم بشأن الحوادث المتعلقة بسالمة المرضى
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قائمة المنظمة المرجعية للوالدة المأمونة

ت�صري �لتقدير�ت �ملاأخوذة من عام 2015 �إىل �أنه �صنويًا تلقى 000 303 �مر�أة حتفها �أثناء �حلمل و�لولدة على م�صتوى �لعامل، فـي حني ُيتوفى 
نحو 2.7 مليون طفل خالل �لـ 28 يومًا �لأوىل من �لعمر ويتعر�ص 2.6 مليون طفل لالإمال�ص. وعند �لت�صدي لالأ�صباب �لرئي�صية لوفيات 

نات ب�صاأن �لولدة �ملاأمونة �إىل  دة بالبيِّ �لأمهات وحديثي �لولدة، حتول قائمة �ملنظمة �ملرجعية للولدة �ملاأمونة تو�صيات �ملنظمة �حلالية �ملُ�َصنَّ
�أد�ة مب�صطة وعملية ت�صاعد عاملي �لرعاية �ل�صحية على �للتز�م مبعايري �لرعاية �لأ�صا�صية �لالزمة �أثناء ولدة كل طفل.

وقائمة �ملنظمة �ملرجعية للولدة �ملاأمونة م�صممة بهدف حت�صني تقدمي �ملمار�صات �ملاأمونة و�لأ�صا�صية فـي �لأوقات �ملحيطة بالولدة، ويتمثل 
�لهدف من دليل تنفيذ قائمة �ملنظمة �ملرجعية للولدة �ملاأمونة فـي دعم �ملر�فق �ل�صحية �لتي تعتزم ��صتخد�م �لقائمة �ملرجعية وتنفيذها.

دراسة حالة: السودان

التطبيق االرتيادي لقائمة المنظمة المرجعية للوالدة المأمونة

قامت وز�رة �ل�صحة �ل�صود�نية باإجر�ء در��صة فـي و�حدة من كربى �مل�صت�صفيات �لتابعة لها بهدف 
��صتك�صاف �ملو�قف جتاه قائمة �ملنظمة �ملرجعية للولدة �ملاأمونة ومدى �لمتثال لها. وتبني �أن 

�لقائمة �ملرجعية قد �أدت �إىل حت�صني روح �لعمل �جلماعي و�لتو��صل، وك�صفت عن مو�طن �صعف 
على نطاق �أو�صع فـي �لنظام �خلا�ص بالمتثال ملمار�صات �ل�صالمة �لأ�صا�صية، مثل �أهمية نظافة 
�ليدين. وكان �لدعم �ملقدم من م�صرفات �لتمري�ص �إىل حد كبري هو �أقوى عامل متكني يك�صف 

عن �لدور �ملحوري �لذي ت�صطلع به �لقيادة �مل�صاركة فـي �لعمل ب�صكل ن�صط عند تنفيذ مبادر�ت 
�ل�صالمة �جلديدة.

1
هل تحتاج األم إىل إحالة؟

 ال

 نعم، جرى تنظيمها 

تحقق من معايري مرفقك

ارشع يف رسم املخطط عندما يكون عنق الرحم ≤   4سم، عندئذ ينبغي أن ينفرج عنق الرحم مبعدل ≤ 

1سم/ساعة 

• كل 30 دقيقة: سجل يف املخطط معّدل النبض، التقلصات، معّدل نبض الجنني

• كل ساعتني: سجل يف املخطط الحرارة

• كل 4 ساعات: سجل يف املخطط ضغط الدم

اسأل عن وجود حساسية لألدوية قبل إعطاء أي دواء

أعط املضادات الحيوية لألم يف أي من الحاالت التالية:

• حرارة األم ≤ 38 درجة مئوية

• تاريخ من اإلفرازات املهبلية الكريهة الرائحة

• متزق األغشية < 18 ساعة

أعط سلفات املغنيسيوم لألم يف أي من الحاالت التالية:

• ضغط الدم االنبساطي ≤ 110 مليمرتات زئبق والبيلة الربوتينية +3

•  ضغط الدم االنبساطي ≤ 90 مليمرتاً زئبق والبيلة الربوتينية +2 وأي مام ييل: الصداع الشديد أو 

االضطرابات اإلبصارية أو اآلالم الرشسوفية

أعط األدوية الخافضة لضغط الدم لألم إذا كان ضغط الدم االنقبايض < 160 مليمرتاً زئبق

• الهدف: االحتفاظ بضغط الدم >100/150 مليمرت زئبق

تُطلب املساعدة يف أي من الحاالت التالية:

• النزف

• آالم البطن الشديدة

• الصداع الشديد أو اإلضطرابات اإلبصارية

• عدم القدرة عىل التبّول

• الحاجة امللّحة إىل الدفع

هل اسُتهل مخطط املخاض؟

 ال، سيُستهل عندما يكون عنق الرحم  ≤ 4سم

 نعم

هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول:

املضادات الحيوية؟
 ال

 نعم، أُعطيت لها

سلفات املغنيسيوم والعالج باألدوية الخافضة لضغط الدم؟
 ال

 نعم، أُعطيت لها سلفات املغنيسيوم

 نعم، أُعطيت لها األدوية الخافضة لضغط الدم

  تحقق من توافر مستلزمات تنظيف اليدين واستخدم 

قفازات لدى كل فحص مهبيل.

ليس املقصود بهذه القامئة املرجعية أن تكون شاملة، وال ينبغي لها أن تحل محل مذكرات الحالة أو مخطط املخاض. واإلضافات والتعديالت التي تستهدف مواءمتها للمامرسة املحلية جديرة بالتشجيع. وملزيد من املعلومات بشأن 

.www.who.int/patientsafety :استعامل القامئة املرجعية املوىص به، يُرجى الرجوع إىل "دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة" يف املوقع

عند الدخول 

  تأكد من أن املساعدة سُتطلب من جانب األم 

أو املرافق خالل املخاض عند الحاجة.

ع املرافق خالل الوالدة عىل الحضور أثناء الوضع.   شجِّ

القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة
قبل الوالدة

قام بإكامل البنود الواردة أعاله القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية
بشأن الوالدة املأمونة

تحسني نوعية الوالدة يف املرافق لألمهات واملواليد
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قائمة المنظمة المرجعية لمأمونية الجراحة

يخ�صع مري�ص و�حد من كل 25 مري�صًا على م�صتوى �لعامل لعملية جر�حية كل عام. وحتدث �مل�صاعفات �لناجمة عن 
�لعملية لدى ربع جمموع هوؤلء �ملر�صى. وميكن، على �أقل تقدير، تالفـي ن�صف �حلالت �لتي توؤدي فيها �جلر�حة �إىل 

وقوع �ل�صرر. وجدير بالذكر �أنه مت فـي عام 2008 �إطالق �لتحدي �لعاملي �لثاين ل�صالمة �ملر�صى: �جلر�حة �ملاأمونة تنقذ 
�لأرو�ح.

وقد �أثمرت �مل�صاور�ت �ملو�صعة �لتي �أُجريت مع عدد من �خلرب�ء عن و�صع قائمة �ملنظمة �ملرجعية ملاأمونية �جلر�حة. 
وت�صتهدف هذه �لقائمة �ملرجعية �ملكونة من 19 بندً� وثالث مر�حل �إىل تقليل �إمكانية وقوع �لأخطاء و�لأحد�ث �ل�صارة، 

جزئيًا عن طريق �لنهو�ص بالعمل �جلماعي و�لتو��صل 
فـي جمال �جلر�حة. و�أ�صفر تنفيذ �لقائمة �ملرجعية عن 
تر�جع كبري فـي �ملر��صة و�لوفيات )بن�صبة حو�يل %63 

فـي �ملتو�صط)، علمًا باأنه مت تنفيذها على �مل�صتويات 
�ملوؤ�ص�صية و�لوطنية على حد �صو�ء. وُت�صتخدم هذه �لقائمة 

�ملرجعية فـي �لوقت �لر�هن من جانب غالبية مقدمي 
�خلدمات �جلر�حية حول �لعامل.
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إشراك المرضى وأسرهم من أجل زيادة مأمونية الرعاية الصحية

وقد ت�صنى بف�صل حلقات �لعمل �ملعقودة فـي �إطار برنامج 
�ملر�صى من �أجل �صالمة �ملر�صى �جلمع بني �ملد�فعني عن 

�لفكرة ومهنيي �لرعاية �ل�صحية و�لقادة �ملحليني ومنظمات 
�لرعاية �ل�صحية ور��صمي �ل�صيا�صات، من �أجل تبادل �ملعارف 

حول �لنظم �ل�صحية �لوطنية و��صتك�صاف �لآليات �لالزمة 
لتح�صني م�صاركة �ملر�صى من �أجل �ل�صالمة. وي�صتهدف برنامج 

�ملر�صى من �أجل �صالمة �ملر�صى ما يلي من خالل حلقات 
�لعمل و�لدعم �لتقني:

•         دعوة مقدمي �لرعاية �ل�صحية ور��صمي �ل�صيا�صات 
كي يتعاملو� ب�صكل هادف على نحو �أو�صع مع �ملر�صى 

و�أ�صرهم و�ملجتمعات؛
•         تعزيز �لتعاون بني �ملر�صى و�لأ�صر ومقدمي �لرعاية 

�ل�صحية ور��صمي �ل�صيا�صات بهدف �ل�صرت�ك فـي و�صع 
�ل�صرت�تيجيات و�لأدو�ت و�ملبادر�ت �ملعنية بالتح�صني؛
•         �إذكاء �لوعي باحلاجة �إىل ��صطالع �ملر�صى و�أ�صرهم 

بدور �أكرث فاعلية فـي �إد�رة �لرعاية �ملقدمة لهم؛ 
•         و�إ�صر�ك �ل�صركاء و�ملنظمات فـي تعزيز �لقيادة و�مللكية 

على �مل�صتوى �ملحلي.

المرضى من أجل سالمة المرضى

ُيعنى برنامج �ملر�صى من �أجل �صالمة �ملر�صى �خلا�ص مبنظمة 
�ل�صحة �لعاملية باإ�صر�ك �ملر�صى و�أ�صرهم فـي حت�صني ماأمونية 

�لرعاية �ل�صحية وتعزيز وبناء �لقدر�ت لديهم كي ي�صبحو� 
�صركاء عن علم ودر�ية فـي �لرعاية �ملقدمة لهم.

وقد مت فـي �إطار هذ� �لربنامج �إن�صاء �صبكة من �ملد�فعني عن 
فكرة �ملر�صى من �أجل �صالمة �ملر�صى منذ عدة �صنو�ت تعمل 
من �أجل �ملر�صى و�لأ�صر �لذين تعر�صو� لل�صرر نتيجة �لرعاية 

�ل�صحية غري �ملاأمونة. ومتثل �لد�فع فـي �لن�صمام لتلك 
�ل�صبكة فـي �لغالب فـي منح قيمة ومعنى للماأ�صاة �ل�صخ�صية 
�لتي تعر�ص لها هوؤلء �لأ�صخا�ص وتكرمي حياة �أحبائهم عن 

طريق تبادل �لتجارب و�خلرب�ت، ومتثل �أي�صًا فـي تعزيز وعي 
�جلمهور وحفز �لتغيري فـي �لنظام. ويدعو �ملد�فعون عن هذه 

�لفكرة �إىل تو�صيع نطاق �إ�صر�ك �ملر�صى ومتكينهم فـي �لرعاية 
�ملبا�صرة، وكذلك على �مل�صتوى �لتنظيمي وم�صتوى �ل�صيا�صات. 
وي�صطلع هوؤلء �ملد�فعون بذلك �لدور فـي جمال �لدعوة ب�صكل 

فردي يج�صدون فيه جتربتهم �ل�صخ�صية ب�صاأن �لأ�صر�ر �لتي 
تعر�صو� لها.

دراسة حالة: أوغندا

إشراك المرضى والمجتمع على النطاق األوسع - مبادرة شبكة صحة ومعلومات المجتمع

فـي �لعديد من �لبيئات �ملنخف�صة �لدخل وتلك �ملتو�صطة �لدخل، لتز�ل عقدة ʺ�لطبيب يعرف �أكرثʺ ع�صية على �حلل، وثمة 
ن�صبة كبرية من �ملر�صى هم من �ملتلقني �ل�صلبيني للرعاية �ل�صحية. ويتمثل �لهدف من �لعمل �لذي يتم �ل�صطالع به فـي �صبكة 

�صحة ومعلومات �ملجتمع باأوغند� فـي حت�صني �ل�صالمة عن طريق متكني �ملر�صى كي ي�صبحو� م�صاركني و�صركاء فاعلني فـي 
�لرعاية �ملقدمة لهم. ومت فـي �صبيل ذلك توظيف �لعديد من و�صائل �إ�صر�ك �ملجتمع و�ملر�صى. ومن �أ�صاليب �لإ�صر�ك �لفعالة فـي 

�لبيئات �ل�صحيحة �ملو�رد: �لرق�ص و�لأحد�ث �لريا�صية و�مل�صرحية، وخدمات �لر�صائل �لن�صية �لق�صرية، عالوًة على �حلمالت 
�لإعالمية. وكان �أ�صلوب �لإ�صر�ك �لأكرث فعالية هو �ملناق�صات �ملفتوحة �لتي ُعقِدت بني �فر�د �ملجتمع و�ملهنيني �ل�صحيني. وقد 
�أ�صهمت هذه �ملناق�صات غري �لر�صمية، حول ماهية �صالمة �ملر�صى وما �لذي ي�صتطيع �ملر�صى �لقيام به للم�صاعدة، فـي تعزيز 

�لوعي و�ملعلومات و�ملعارف �ل�صحية، و�أ�صهمت فـي متكني �ملر�صى من خف�ص خماطر �ل�صرر �لذي يتعر�صون له.
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�مل�صلحة �لرئي�صيني، بهدف �لنهو�ص باإ�صر�ك �ملر�صى و�لأ�صر 
على �متد�د �صل�صلة �لرعاية برمتها، بدءً� من تعزيز �ل�صحة 

و�صوًل �إىل �لرعاية �مللطفة. و��صتكماًل لهذ� �لدليل، يجري 
��صتحد�ث عدة �أدو�ت تعليمية ومعلوماتية وتو��صلية كي 

ي�صتخدمها �ملر�صى و�أ�صرهم.

وتعمل منظمة �ل�صحة �لعاملية مع معهد �صالمة �ملر�صى 
�لكندي، وهو �ملركز �ملتعاون مع �ملنظمة فـي جمال �صالمة 
�ملر�صى و�إ�صر�ك �ملر�صى، من �أجل تعزيز �إ�صر�ك �ملر�صى 

و�أ�صرهم فـي زيادة ماأمونية �لرعاية �ل�صحية.

وباملُ�صي ُقُدمًا، حتقق �لإ�صر�ك كا�صرت�تيجية رئي�صية للنهو�ص بالتغطية 
�ل�صحية �ل�صاملة، و�لرعاية �ل�صحية �ملاأمونة و�جليدة، وتن�صيق 

�خلدمات، و�لرتكيز على �لنا�ص. وت�صعى �ملنظمة على و�صع دليل �صامل 
لإ�صر�ك �ملر�صى و�أ�صرهم فـي �إطار �جلهود �ملبذولة لبناء �لقدر�ت 

�لقطرية فـي جمال و�صع �لنظم �ل�صحية �ملاأمونة �لتي تدمج �ملفاهيم 
�ملتعلقة باإ�صر�ك �ملر�صى و�أ�صرهم و�لرتكيز على �لنا�ص. و�صوف يقدم 
هذ� �لدليل �لقرت�حات �لعملية �ملعنية بكيفية �إ�صر�ك �ملر�صى و�لأ�صر 
على نحو هادف فـي �لرعاية �ملبا�صرة وكذلك على �مل�صتوى �لتنظيمي 
وم�صتوى �ل�صيا�صات من �أجل حت�صني �إتاحة تقدمي �خلدمات �ل�صحية 
وتكاملها وماأمونيتها وجودتها. ويحتوي �لدليل على معلومات ون�صائح 
للمر�صى ومهنيي �لرعاية �ل�صحية ور��صمي �ل�صيا�صات وكل �أ�صحاب 
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رصد التحسينات الطارئة في مجال سالمة المرضى

و�صعيًا �إىل و�صع مقايي�ص فعالة ل�صالمة �ملر�صى، تو��صل 
�ملنظمة �لتعاون مع منظمة �لتعاون و�لتنمية فـي �مليد�ن 

�لقت�صادي، وجمموعة �لبنك �لدويل، و�لربنامج �لتعاوين 
للبيانات �ل�صحية، و�صائر �ل�صركاء على �ل�صعيد �لدويل، 

وذلك بهدف مو�ءمة هذ� �لعمل مع مبادر�ت �لر�صد و�لتقييم 
�لعاملية �لأخرى. وتتمثل �لأغر��ص �لأ�صا�صية من �لعمل �لذي 

ت�صطلع به �ملنظمة ب�صاأن قيا�ص �صالمة �ملر�صى فـي و�صع 
�ملنهجيات �ل�صليمة، و�لعمل مع �لبلد�ن من �أجل در��صة وبناء 
بنية معلوماتية جيدة، و�لر�صد �لدقيق حلالة �صالمة �ملر�صى 

فـي �لعامل وما يطر�أ عليها من حت�صن.

قياس سالمة المرضى

من �لأمور �ملهمة قيا�ص ور�صد �لتح�صن �لطارئ فـي جمال 
�صالمة �ملر�صى مب�صي �لزمن. ومن �ملمكن �أن يت�صمن هذ� 
وجود تعريفات و��صحة لالأحد�ث �ملتعلقة ب�صالمة �ملر�صى، 

وحتديد �ملوؤ�صر�ت ومنهجيات �لقيا�ص على �مل�صتويات �لعاملية 
و�لوطنية ودون �لوطنية، و�إن�صاء نظم تبليغ بالأحد�ث على 
�مل�صتوى �لوطني �أو �ملحلي يتم فيها جتميع �لبيانات ب�صفة 

منتظمة، و��صتخد�م �لأدو�ت �ملعنية لتقييم جتارب �ملر�صى 
وقيا�ص �لتح�صن �لطارئ. ول غنى عن �لبيانات �جليدة �لنوعية 
لتحقيق ذلك، لذ� فاإن �ملنظمة عاكفة على و�صع �أدو�ت لقيا�ص 

�صالمة �ملر�صى، وعلى �إ�صد�ر �لإر�صاد�ت �لقطرية �ملعنية 
بقيا�ص مدى تلبية �حتياجات �لبلد�ن �ملتنامية �إىل ر�صد 

�لتح�صينات �ملدخلة على �صالمة �ملر�صى.
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