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  أمراض القلب الروماتيزمية
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
ُتعــّد أمــراض القلــب الروماتيزميــة مشــكلة خطيــرة، ولكــن يمكــن تالفيهــا، مــن مشــاكل الصــحة العموميــة فــي   -١

المتوســـطة الـــدخل وفـــي المجتمعـــات المهّمشـــة بالبلـــدان المرتفعـــة الـــدخل، ومنهـــا والبلـــدان البلـــدان المنخفضـــة الـــدخل 
  السكان األصليون.

 
وتنتج هـذه األمـراض عـن تلـف فـي صـمامات القلـب نتيجـة التعـرض لنوبـة أو نوبـات متعـددة مـن اإلصـابة   -٢

(التهــاب  "الــف"بــالحمى الروماتيزميــة، وهــي عبــارة عــن التهــاب منــاعي ذاتــي فــي الحلــق تســببه عقــدّيات مــن الفئــة 
ؤدي إلـى الوفـاة أو العجـز تـمكـن أن مرحلـة الطفولـة، ويفـي البلعوم بالعقديات). وتشيع اإلصـابة بهـا أكثـر مـا تشـيع 

الفّعــال أن يقــي مــن التعــرض للوفــاة المبكــرة جــراء اإلصــابة بــأمراض القلــب و طيلــة العمــر. ويمكــن للتــدخل المبكــر 
 الروماتيزمية. 

 
 ١مليــون شــخص متــأثرون حاليــًا بــأمراض القلــب الروماتيزميــة، ٣٣مــا يقــرب مــن وبحســب االعتقــاد، هنــاك   -٣

شـخص  ٣٠٥ ٠٠٠إلى أن أمراض القلب الروماتيزمية كانت مسـؤولة عـن وفـاة  ٢٠١٥ي عام وأشارت التقديرات ف
مــن هــذه الوفيــات فــي ســن  ٪٦٠مليــون ســنة مــن ســنوات العمــر الُمعدَّلــة حســب اإلعاقــة. وقــد حــدث  ١١,٥وخســارة 
عدم اكتمال البيانـات فـي كثيـر بسبب أن هذه األرقام غير مؤكدة إلى حد بعيد برغم (أي قبل بلوغ السبعين)،  مبكرة

علـى مسـاهمة أمــراض قـد طـرأ تغيـر طفيـف ثمـة مـن البلـدان. وعلـى الـرغم مـن تـوافر تـدابير فّعالـة للوقايــة والعـالج، 
 ٢٠١٥.٢و ٢٠٠٠القلب الروماتيزمية في إجمالي الوفيات حول العالم بين عامي 

 
روماتيزمية؛ ويعدُّ اإلقليم األفريقي وٕاقليم جنوب شرق بأمراض القلب المتأثرة تزال أقاليم المنظمة بأكملها وال  -٤

مـن جميـع الحـاالت المنتشـرة  ٪٨٧نهـا مسـؤولة عـن إآسيا وٕاقليم غرب المحـيط الهـادئ هـي األقـاليم األشـد تـأثرًا، إذ 
الهنـد،  . وتمتلـك٢٠١٥من جميع الوفيات التي أرجعتها التقديرات إلى أمـراض القلـب الروماتيزميـة فـي عـام  ٪٨٠و

مــن جميــع الحــاالت علــى مســتوى العــالم.  ٪٤٠فــي إقلــيم جنــوب شــرق آســيا، أعلــى معــدالت االنتشــار عالميــًا بنحــو 
وفي إقليم غرب المحيط الهادئ، يتركز عبء أمراض القلب الروماتيزمية علـى وجـه الخصـوص فـي الصـين، وبـين 

قعــة فــي منطقــة المحــيط الهــادئ. أمــا فــي إقلــيم شــرق الســكان األصــليين فــي أســتراليا ونيوزيلنــدا والــدول الجزريــة الوا
يستمر انتشار أمراض القلب الروماتيزمية في بعض البلدان، مثل مصر والسودان والـيمن. وبوجـه عـام، فالمتوسط، 

فــإن االفتقــار إلــى بيانــات جيــدة وموثوقــة مــن معظــم األقــاليم يعنــي أن تقــديرات أعبــاء هــذه األمــراض فــي األقــاليم قــد 
 الحقيقي.حجمها تعكس  ال
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وتصـــيب أمـــراض القلـــب الروماتيزميـــة الفتيـــات والنســـاء أكثـــر مـــن غيـــرهن؛ حيـــث يصـــل خطـــر اإلصـــابة   -٥
بأمراض القلب الروماتيزمية إلى الضعفين بين اإلناث عنه بين الذكور، في حين مثلت اإلناث ثلثي المرضـى ممـن 

فـي اإلقلـيم األفريقـي والهنـد والـيمن.  بلـداً  ١٢رهـا فـي يعانون أمراض القلب الروماتيزمية ودخلـوا مستشـفيات تـم اختيا
وفي األماكن التي تتوطن فيها الحمى الروماتيزمية وأمـراض القلـب الروماتيزميـة، تكـون هـذه األمـراض هـي اعـتالل 

والوفاة بينهن سواء في  الرئيسي الذي ُيالحظ لدى النساء الحوامل، ويتسبب في مستويات خطرة من المراضةالقلب 
 أو في الفترة المحيطة بالوالدة. فترة النفاس

 
وتعـــدُّ العوامـــل االجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة، مثـــل تـــدني مســـتوى الســـكن ونقـــص التغذيـــة واالكتظـــاظ   -٦

، وفـــي والفقـــر، عوامـــل معروفـــة تمامـــًا بمســـاهمتها فـــي اإلصـــابة بـــالحمى الروماتيزميـــة وأمـــراض القلـــب الروماتيزميـــة
 .جسامة تلك األمراض وشدتها

 
علـــى عـــاتق البلـــدان التـــي تـــرزح تحـــت وطـــأة ارتفـــاع اإلصـــابة بـــأمراض القلـــب  والتكلفـــة االقتصـــادية بالغـــةٌ   -٧

وأشــارت التقــديرات   قــع أشــد آثارهــا تــدميرًا علــى األطفــال والشــباب فــي أكثــر ســنوات عمــرهم إنتاجيــة.يو  .الروماتيزميــة
مليـار  ٢٢٠٠بلغت  ٢٠١٠الصعيد العالمي بسبب أمراض القلب الروماتيزمية في عام  إلى أن تكلفة الوفيات على

). وتـؤدي الحمـى الروماتيزميـة وأمـراض قيمـة مسـتقبليةمليار دوالر أمريكي ( ٥٤٠٠) أو قيمة حاليةدوالر أمريكي (
فــي ذلــك مــثًال مــن  القلــب الروماتيزميــة إلــى زيــادة التغيــب عــن المدرســة والتســرب منهــا وفقــدان األجــور. ونضــرب

ــًا لكــل مــريض ســنويًا، وتكّلــف  ٩٧البرازيــل، حيــث تكّلــف الحمــى الروماتيزميــة األســرة المتضــررة نحــو  دوالرًا أمريكي
الرًا دو  ٢٣دوالرًا أمريكيـــًا لكـــل مـــريض ســـنويًا، بينمـــا تبلـــغ التكلفـــة فـــي أحـــد برنـــامج الوقايـــة الثانويـــة  ٣٢٠المجتمـــع 

 أمريكيًا لكل مريض سنويًا.
 

 اتيزمية ومكافحتها والقضاء عليهانحو الوقاية من أمراض القلب الروم
  
تلقى الوقاية مـن أمـراض القلـب الروماتيزميـة ومكافحتهـا والقضـاء عليهـا أو استئصـالها اعترافـًا متزايـدًا مـن   -٨

ت الحكومـــاو ، اعتمـــد رؤســـاء الـــدول ٢٠١٥. ففـــي عـــام التنميـــةالـــدول األعضـــاء بوصـــفها قضـــية هامـــة مـــن قضـــايا 
المشــــاركون فــــي القمــــة الخامســــة والعشــــرين لالتحــــاد األفريقــــي بيــــان أديــــس أبابــــا بشــــأن استئصــــال أمــــراض القلــــب 

 ١حكومات األفريقية.من جانب الفيها للنظر الذي يوصي بالعديد من اإلجراءات الهامة و الروماتيزمية في أفريقيا، 
 
، فيمــا يتعلــق ٢٠٢٠-٢٠١٣الســارية ومكافحتهــا وتــدعو خطــة العمــل العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر   -٩

 ٪٢٥باإلجراءات المقترحة على الدول األعضاء، إلى تقلـيص الوفيـات المبكـرة جـراء األمـراض غيـر السـارية بنسـبة 
، وللوقاية الثانوية من الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزميـة. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن ٢٠٢٥ بحلول عام

مــن أهــداف التنميــة المســتدامة (ضــمان تمتــع الجميــع بأنمــاط عــيش صــحية وبالرفاهيــة فــي جميــع  ٣غايــات الهــدف 
األعمــار) تشــمل تقلــيص الوفيــات المبكــرة جــراء األمــراض غيــر الســارية بمقــدار الثلــث، والقضــاء علــى الوفيــات التــي 

يــات األمهــات عالميــًا إلــى يمكــن الوقايــة منهــا بــين حــديثي الــوالدة واألطفــال دون ســن الخامســة، وتخفــيض نســبة وف
                                                           

انظر    ١
http://www.pascar.org/uploads/files/ADDIS_ABABA_COMMUNIQU%C3%89_ON_ERADICATION_OF_RHUEMA

TICHEART_DISEASE_IN_AFRICA_-_Submission1.pdfوزوهلكي إل، وآنجيل إم، وآخرين.د ، وواتكينز ،.  
مجلة القلب واألوعية الدمويـة فـي . بيان أديس أبابا: سبعة إجراءات أساسية الستئصال أمراض القلب الروماتيزمية من أفريقيا

    ٧-١٨٤): ٣(٢٧؛ ٢٠١٦ أفريقيا عام
)http://www.pascar.org/uploads/files/CVJA_Addis-Ababa-Communique-2016.pdfآذار ٣١ فــــــــــــــيتــــــــــــــم االطــــــــــــــالع  ؛/ 
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. ومعظـم الوفيـات الناجمـة عـن أمـراض ٢٠٣٠والدة حية، وكل ذلك بحلـول عـام  ١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل  ٧٠دون  ما
القلب الروماتيزمية هي وفيات مبكرة، وسوف تسهم مكافحة أمـراض القلـب الروماتيزميـة والقضـاء عليهـا فـي تحقيـق 

 على الصعيد العالمي.هداف األجميع 
 
: الحــد مــن عوامــل الخطــر (الوقايــة ، هــيوتوجــد ثالثــة مســتويات للوقايــة مــن أمــراض القلــب الروماتيزميــة  -١٠

إلــى تفــادي فتهــدف الوقايــة األساســية أمــا . ةالوقايــة األوليــة مــن الحمــى الروماتيزميــة؛ والوقايــة الثانويــو األساســية)؛ 
وٕاتاحــة ر، وتحســين مســتوى المعيشــة والســكن، التهــاب البلعــوم بالعقــديات، وتكــون بالتصــدي للفقــاإلصــابة بنوبــات 

معظــــم االتجاهــــات طويلــــة األجــــل المتبعــــة فــــي خفــــض معــــدل انتشــــار أمــــراض القلــــب وتعــــزى الرعايــــة الصــــحية. 
 الروماتيزمية على الصعيد العالمي إلى تحسين الوقاية األساسية. 

 
ـــال اللتهـــاب البلعـــوم   -١١ ويمكـــن أن تتحقـــق الوقايـــة األوليـــة مـــن الحمـــى الروماتيزميـــة مـــن خـــالل العـــالج الفّع

بالعقديات باستعمال البنسلين، ويبلغ هذا العالج أقصى فاعلية لـه عنـد تقديمـه فـي إطـار الرعايـة الصـحية الروتينيـة 
القائمــة. ولــذلك، فهنــاك حاجــة إلــى اســتراتيجيات لألطفــال وٕادماجــه فــي االســتراتيجيات الصــحية والبــرامج المجتمعيــة 

مــن حــاالت  ٪٤٠-٢٠مســؤولة عــن  لتشــخيص. وتعــد اإلصــابة بالعقــديات مــن الفئــة "ألــف"فــي مجــال اأكثــر فاعليــة 
التهاب البلعوم لدى األطفال. ومقارنة بمزرعة المسحات المأخوذة من الحلق، فإن االختبارات السـريعة للكشـف عـن 

 ر التشخيص في نقطة تقديم الرعاية، ولذلك يلزم أن تكون جزءًا من هذه االستراتيجيات.المستضدات توفر عنص
 
بنــزاتين بنزيــل بنســلين شــهريًا للمرضــى ممــن ســبقت لهــم اللوقايــة الثانويــة مــن خــالل إعطــاء حقــن وبالنســبة ل  -١٢

فـــي الوقايـــة مـــن التهـــاب البلعـــوم  ةفعالـــكـــون تأو أمـــراض القلـــب الروماتيزميـــة، ف اإلصـــابة بـــالحمى الروماتيزميـــة و/
اكتشـاف الحـاالت وٕاحالتهـا وتسـجيلها ذا المسـتوى مـن الوقايـة بيقوم هـبالعقديات ومن تكرار الحمى الروماتيزمية؛ إذ 

بانتظــام. وقــد ثبتــت فاعليــة إنشــاء ســجالت للمرضــى المعــروفين فــي الحــد مــن  تهــاهــا حقــن البنســلين ومتابعئوٕاعطا
حـــال والوفـــاة، وينبغـــي أن تـــدرج هـــذه المصـــادر فـــي اآلليـــات الوطنيـــة القائمـــة لترصـــد األمـــراض،  معـــدالت المراضـــة

 . توافرها
 
وبالنسبة للبلدان التي تتوطن فيها أمراض القلب الروماتيزمية، فإن االستراتيجيات الرئيسية للوقاية من هذه   -١٣

توى المعيشــة؛ توســيع فــرص الحصــول علــى األمــراض ومكافحتهــا والقضــاء عليهــا تنطــوي علــى اآلتــي: تحســين مســ
الرعايــة المناســبة؛ ضــمان اســتمرار اإلمــداد بالمضــادات الحيويــة المضــمونة الجــودة لتــوفير الوقايــة األوليــة والثانويــة؛ 

عداد وتنفيذ برامج ذات جدوى للوقاية من هذه األمراض ومكافحتها، ودعم البـرامج بآليـات مالئمـة للرصـد إ تخطيط و 
 ها جزءًا ال يتجزأ من استجابات النظم الصحية الوطنية.والترصد، بوصف

 
وقـــد تشـــمل أنشـــطة البحـــث التـــي يمكـــن إجراؤهـــا مســـتقبًال المجـــاالت اآلتيـــة: فهـــم الســـمات الوبائيـــة لهـــذه   -١٤

، لتحديـــد مســـارات جديـــدة للتـــدخل بهـــااألمـــراض والكشـــف عـــن الحـــاالت؛ زيـــادة توضـــيح آليـــات اإلمـــراض المرتبطـــة 
؛ اســـــتحداث لقـــــاح آمـــــن وفعـــــال ضـــــد العقـــــديات مـــــن واســـــتخدامهاعمليـــــة اســـــتحداث اللقاحـــــات  العالجـــــي ولتوجيـــــه

تحســـين االلتـــزام بـــنظم الوقايـــة والتـــي قـــد تســـهم فـــي ؛ واســـتحداث تركيبـــة طويلـــة المفعـــول مـــن البنســـلين "ألـــف" الفئـــة
 الثانوية.

 
  عقبات أمام التقدم

 
ثمة عقبات رئيسية تحول دون الوقاية من أمراض القلب الروماتيزمية، ومكافحتها والقضـاء عليهـا، ومنهـا:   -١٥

إهمال الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب الروماتيزمية في السياسات والميزانيات الصحية الوطنية في البلدان التي 
ــن مــن تحديــد األهــداف المنشــودة مــن جهــود الوقايــة؛ تتوطنهــا أمــراض القلــب الروماتيزميــة؛ نــدرة البيانــات التــي تم كِّ
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وتدني مستوى الوقاية األولية والثانوية ومستوى إتاحة الرعاية الصحية األولية؛ عدم كفاية العـاملين الصـحيين عـددًا 
ت أو أمـراض القلـب الروماتيزميـة فـي المجتمعـا وتدريبًا على كل المستويات؛ محدوديـة فهـم الحمـى الروماتيزميـة و/

أوجــه عــدم اإلنصــاف فــي فضــًال عــن المتــأثرة؛ التقــاعس عــن التعامــل مــع المحــددات االجتماعيــة لهــذه األمــراض، 
مجال الصحة. وعلى الرغم من الحاجة إلى إجراء مزيد من األنشطة البحثية في بعض المجاالت، فمن المقترح أن 

لفعالـة، األوليـة كمـن فـي تنفيـذ التـدابير الوقائيـة االفجوة األكبر فـي مجـال مكافحـة أمـراض القلـب الروماتيزميـة إنمـا ت
 منها والثانوية.

 
مضــمونة الجــودة ألغــراض الوقايــة الثانويــة ال بنســلينويمثــل ضــمان اســتمرار اإلمــداد بمــادة البنــزاتين بنزيــل   -١٦

. وقـــد تزايـــدت فيمـــا يبـــدو حـــدة التهديـــد الـــذي يواجـــه اســـتمرار تـــوافر بعـــض األدويـــة األمـــاكنتحـــديًا كبيـــرًا فـــي بعـــض 
 ا، نظــرًا لالنخفــاض الشــديد فــي أســعارها، مــا يــوحي بــأن توريــدها لــم يعــد ذبنســليناألساســية، ومنهــا البنــزاتين بنزيــل 
 جدوى تجارية للشركات المصّنعة.

 
 اآلن حتى  ل األمانةاالستجابة من ِقبَ 

 
آخـــر برنـــامج عـــالمي للمنظمـــة للوقايـــة مـــن أمـــراض القلـــب الروماتيزميـــة ومكافحتهـــا الفتـــرة مـــا بـــين  شـــمل  -١٧

. وقــد أظهــرت نتائجــه إمكانيــة خفــض معــدل انتشــار أمــراض القلــب الروماتيزميــة والوفيــات ٢٠٠٠و ١٩٨٤ عــامي
تنفيــذ مــزيج مــن التــدابير البســيطة. وقــد اعتمــد البرنــامج اعتمــادًا كبيــرًا علــى عبــر المبكــرة الناجمــة عنهــا بدرجــة كبيــرة 

وجـرى، مـن  .والتثقيـف الصـحي)العـاملين، الوقاية الثانوية (اكتشاف الحـاالت وتسـجيلها، والوقايـة الثانويـة، وتـدريب 
حــاالت، وتــم مليــون طفــل مــن أطفــال المــدارس بهــدف تحســين عمليــة اكتشــاف ال ١,٥خــالل هــذا البرنــامج، فحــص 

. وقد شهدت الصين وكوبـا ومصـر والهنـد والفلبـين تحسـنًا فـي في مجال الصحة والتثقيفموظف  ٢٥ ٠٠٠تدريب 
نوعيـــة الرعايـــة المقّدمـــة لمرضـــى الحمـــى الروماتيزميـــة الحـــادة وأمـــراض القلـــب الروماتيزميـــة وانخفاضـــًا مـــذهًال فـــي 

 معدالت انتشار أمراض القلب الروماتيزمية.
 

  لتاليةالخطوات ا
 
 فيما يلي عدد من اإلجراءات التي ُيوصى باتخاذها من جانب الدول األعضاء:   -١٨
 

وتنفيـــذ بـــرامج وطنيـــة فـــي البلـــدان التـــي لـــم تـــزل فيهـــا الحمـــى الروماتيزميـــة وأمـــراض القلـــب  وضـــع  (أ)
الروماتيزمية مشكلتين صحيتين كبيرتين. ولضمان استدامة تلك البرامج، ينبغي إدماجها في خطـط التنميـة 

لــك الوحــدات الصــحية الوطنيــة وتقــديمها عبــر البنيــة التحتيــة الوطنيــة القائمــة لــوزارات الصــحة (بمــا فــي ذ
المعنية بصحة المرأة والطفل والمراهق وباألمراض غير السارية) وتلك الخاصة بوزارات التعليم، ما يساعد 

 أو أطر جديدة لتقديم الخدمات. على تجنب إنشاء هياكل إدارية
 

بين المجموعات  "ألف"تحسين مستوى التعرف على اإلصابة بالتهاب البلعوم بالعقديات من الفئة   (ب)
لكشف عن المستضـدات أن يسـهِّل في اضة للمخاطر الشديدة؛ ويمكن الستخدام االختبارات السريعة المعرّ 

إجراء التشخيص في نقطة الرعاية. ويلزم توفير بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب عن اإلصابة بـالحمى 
م العــالج الوقــائي لألفــراد وفــي تــدابير الروماتيزميــة الحــادة حتــى يتســنى البــدء علــى نحــو عاجــل فــي تقــدي

 عالية الجودة ُتعنى بالعقدّيات. الوقاية األساسية على مستوى السكان. كما يتعين توفير مختبرات مرجعية
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تحســين التعــرف علــى أمــراض القلــب الروماتيزميــة والوقايــة الثانويــة منهــا؛ وتنفيــذ الرصــد الكــافي   (ج)
لألفـراد الـذين سـبقت لهـم اإلصـابة بـالحمى الروماتيزميـة الحـادة أو أمـراض  لتقديم الوقاية الثانوية المنتظمـة

التـــي تشـــتد فيهـــا مخـــاطر فقـــدان المتابعـــة، مثـــل مراكـــز إعـــادة  األمـــاكنالقلـــب الروماتيزميـــة، خاصـــة فـــي 
 التوطين، والمنعطفات الهامة مثل االنتقال من مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ.

 
القابلــة للحقــن فــي مرافــق الرعايــة الصــحية  بنســليناد بمــادة البنــزاتين بنزيــل ضــمان اســتمرار اإلمــد  (د)

األولية بال مقابل في نقطـة الرعايـة، وتنفيـذ تـدابير اسـتباقية لضـمان تقـديمها بسـهولة وفـي الوقـت المناسـب 
 لألفراد الذين سبقت لهم اإلصابة بالحمى الروماتيزمية أو أمراض القلب الروماتيزمية.

 
تثقيــف المهنيــين والجمهــور، فــي إطــار التــدابير الراميــة إلــى تعزيــز االســتعمال المالئــم للمضــادات   )ه(

الحيويــــة، بشــــأن الحاجــــة إلــــى عــــالج ســــريع وتــــام بالمضــــادات الحيويــــة اللتهــــاب البلعــــوم بالعقــــديات مــــن 
 مشكلة. التي لم تزل فيها الحمى الروماتيزمية األماكنفي  "ألف" الفئة

 
التشــخيص والعــالج الجراحــي علــى أيــدي إخصــائيين، حســب الحاجــة. وينبغــي أن  تحســين إتاحــة  )و(

لرصد على أيدي إخصائيين ألمراض القلب الروماتيزمية أثناء الحمل للوقاية آليات لتضم المرافق المتاحة 
ات فـي حـاالت تعرضـها لتلـف من مضاعفات الحمل ووفيات األمهات وٕاجراء الجراحات المناسـبة للصـمام

 شديد.
 
اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن تـــدابير للتصـــدي للمحـــددات المعروفـــة للحمـــى الروماتيزميـــة وأمـــراض القلـــب   )ز(

 الروماتيزمية، ومنها تدني مستوى السكن، واالكتظاظ، وتأخر الحصول على الرعاية الصحية األولية.
 
على زيادة التعاون الدولي وتعبئة الموارد لتحقيق الهدف المتمثل في الوقاية من أمـراض  التشجيع  )ح(

 القلب الروماتيزمية ومكافحتها والقضاء عليها، عبر القنوات الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطراف.
 
  ما يلي:تشمل اإلجراءات التي اضطلعت بها األمانة   -١٩

 
استجابة عالمية منّسقة لتحقيق الهدف المتمثل في الوقاية من أمراض القلب الروماتيزميـة  إطالق  (أ)

ومكافحتها والقضاء عليهـا، ومواءمتهـا مـع مجـاالت عمـل محـددة فيمـا يتعلـق بالـدعوة، والمبـادئ التوجيهيـة 
 الطفل والمراهق. وأمراض المناطق المدارية المهملة، وصحة المرأة و  ،للعالج، وٕاتاحة األدوية األساسية

 
تحـــديث الوثـــائق التقنيـــة والمبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن التعـــرف علـــى التهـــاب البلعـــوم بالعقـــديات مـــن   (ب)
والحمـــى الروماتيزميـــة وأمـــراض القلـــب الروماتيزميـــة، والتـــدبير الســـريري لهـــا، وكـــذلك الوثـــائق  "ألـــف" الفئـــة

ضـة للمخـاطر الشـديدة والكشـف المبكـر ت المعرّ هية بشأن ُسـُبل اسـتهداف المجموعـايالتقنية والمبادئ التوج
 عن تلك األمراض والتدبير العالجي لها، بما في ذلك االستعمال المالئم للمضادات الحيوية.

 
تقــديم الــدعم التقنــي إلــى الــدول األعضــاء بشــأن وضــع بــرامج وطنيــة للوقايــة مــن أمــراض القلــب   (ج)

 تنفيذ تلك البرامج.الروماتيزمية ومكافحتها في المناطق الموطونة، و 
 

العمــل مــع شــركات األدويــة والحكومــات مــن أجــل ضــمان اســتمرار اإلمــداد بمــادة البنــزاتين بنزيــل   (د)
ة على المسـتوى المجتمعـي ومسـتوى الرعايـة الصـحيتها المضمونة الجودة، وتحسين استمرارية إتاح بنسلين

 األولية في البلدان المتأثرة.
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 بخطة البحوث الصحية الرامية إلى:  دماً أصحاب المصلحة من أجل المضي قُ  حشد  )ه(

 ؛ بهاوآليات اإلمراض الخاصة  لتلك األمراض تحصيل فهم أفضل للسمات الوبائية  )١(

 استحداث لقاح آمن وفعال ضد العقديات من الفئة "ألف"؛   )٢(

تحسـين االلتـزام بـنظم والتـي قـد تسـهم فـي استحداث تركيبة طويلة المفعـول مـن البنسـلين   )٣(
 الوقاية الثانوية.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 بهذا التقرير.المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا   -٢٠
  
 

=     =     =  


