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  الوضع الراهن لمقاومة المكروبات لألدوية
  واالستخدام الرشيد لألدوية المضادة للمكروبات

  المقدِّمة  .1
تشير جميع البيِّنات المتاحة إلى حدوث تزاُيد ملموس في مقاومة المكروبات لألدوية، وهو 

 خاصة تقف في وثـَمَّة مشكالت. األمر الذي ترافق مع زيادة استخدام األدوية المضادة للمكروبات
وجه المعالجة السريرية، نجمت عن أنواع جرثومية معيَّنة ثبتت قدرتها على اآتساب المقاومة 

  .لمعظم العوامل المضادة للمكروبات المتاحة حاليًا

وُيتوقَّع أن تمثِّل حاالت العدوى الجديدة والـُمْنَبعثة من مرقدها تهديدًا صحيًا عالميًا متزايدًا 
وجديٌر بالمالحظة أن ثـُُلث الوفيات العالمية التي حدثت في عام . لعشرين القادمةخالل األعوام ا

 مليون حالة، آان لها عالقة باألمراض السارية، وأن هذا الرقم آخذ في 54 وُقدِّرت بنحو 1998
ويتوقَّع الباحثون أن يرتفع عبء المراضة باألمراض السارية والوفيات الناجمة عنها . الزيادة
  .األعوام العشرة القادمة، مع تحسٍُّن محدود في الوضع بعد هذه الفترةخالل 

ويأتي موضوع مقاومة المكروبات للعوامل المضادة لها على رأس أولويات منظمة الصحة 
العالمية، في ضوء تنامي مشكلة األمراض المستجدَّة والـُمْنَبعثة الناجمة عن الـُمْمِرضات المقاِومة 

من أن معظم بلدان إقليم شرق المتوسط لديها ضباط اتصال لترصُّد مقاومة وبالرغم . لألدوية
المكروبات للعوامل المضادة لها، إال أن العديد من هذه البلدان التزال تنّفذ بروتوآوالت للمعالجة 
ال يعتمد عليها، وال تطابق الدالئل اإلرشادية التي وضعتها المنظمة للمعالجة، والتزال تمارس 

وفي العديد من البلدان التزال المضادات الحيوية . ر الرشيد للمضادات الحيويةالوصف غي
  .ُتصرف من الصيدليات بدون وصفات طبية

ولقد أدَّى نقص الوعي وغياب المعايير في استخدام المضادات الحيوية إلى ظهور أمراض 
لت أو آادت، مستجدة مقاِومة لألدوية، وإلى انبعاث أمراض أخرى من مرقدها بعد أن اضمح

هذه . وإلى زيادة في تكاليف المعالجة نتيجَة الفشل في خطوط المعالجة األولية وأحيانًا الثانوية
العوامل وعوامل أخرى، مثل تأخُّر ابتكار مضادات حيوية جديدة، والمدن العمالقة وما يقترن بها 

 حرآة انتقال السكان من تدرُّك بيئي ونقص وخيم في خدمات الرعاية الصحية، وسهولة وتزاُيد
  .والمواشي والمنتوجات َعْبر البلدان، آل ذلك أدَّى إلى سهولة بالغة في انتشار األمراض السارية

 ناقشت اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط في دورتها التاسعة واألربعين هذه 2002وفي عام 
المكروبات لألدوية المضادة حول مقاومة ) 10 –ق /49ل إ/ش م(المشكلة الملحَّة، واتَّخذت القرار 

لها واالستخدام الرشيد لألدوية المضادة للمكروبات، واستهدف القرار تقليل االستخدام العام 
وتشمل . لمضادات المكروبات وبشكل متوازن في آل المجاالت الطبية، البشرية والبيطرية

خلُّص من االستخدام غير اإلجراءات الالزمة اتِّخاذ تدابير محسَّنة للوقاية من األمراض، والت
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الضروري وغير المناسب لألدوية المضادة للمكروبات، وتعزيز االستخدام الفعَّال لمضادات 
المكروبات المتاحة حاليًا، وذلك استنادًا إلى تشخيص دقيق للعوامل المسبِّبة للعدوى وإلى رصد 

م من أن المنظمة يمكنها أن وبالرغ. مقاومة المكروبات لألدوية المضادة لها ومراقبة استخدامها
تزوِّد الدول األعضاء باألدوية بأثمان زهيدة من خالل شراء هذه األدوية بكميات آبيرة، إال أن 
البلدان ينبغي عليها أيضًا أن تشارك مشارآة نشطة في التفاوض حول أسعار األدوية استنادًا إلى 

الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة االتفاقيات التجارية المختلفة مثل اتفاقية جوانب حقوق 
، واالتفاقية العامة المتعلقة بتجارة الخدمات، بما يضمن تحديد أسعار ميسورة لمضادات )التربس(

  .المكروبات المتضمَّنة في قائمة األدوية األساسية

  2002التقدُّم الـُمْحَرز منذ عام   .2
ة حول ترصُّد مقاومة المكروبات  في جنيف مشاَوَر2002نوفمبر /ُعقدت في تشرين الثاني

لألدوية المضادة لها، ُبْغَية تحسين التعاون بين البرامج المختلفة المعنيَّة باألدوية األساسية، 
وترصُّد األمراض السارية، والمختبرات، وصحة األمومة والطفولة، في ما يتعلق بترصُّد مقاومة 

م شرق المتوسط آإقليم ارتيادي لترصُّد واحتواء وتم اختيار إقلي. المكروبات لألدوية المضادة لها
  .مقاومة المكروبات لألدوية المضادة لها

وتم إرسال استبياٌن مسحيٌّ لجميع بلدان اإلقليم لتقييم قدراتها التقنية والمالية على ترصُّد 
مقاومة المكروبات لألدوية المضادة لها، ويجري حاليًا إعداد منشورة إقليمية حول ترصُّد 

  .احتواء مقاومة المكروبات لألدوية المضادة لها في البلدان الناميةو

 دورة تدريبية حول برمجيات قواعد المعطيات 2002وُعقدت في المكتب اإلقليمي في عام 
، بغرض تطوير الخبرة في إدخال وتحليل WHONETالمختبرية لشبكة منظمة الصحة العالمية 
وسوف تتيح نتائج الرصد تحديد مضادات . ات لألدويةالمعطيات في إطار رصد مقاومة المكروب

المكروبات من الخط األول والثاني والثالث، مما سيسفر في نهاية األمر عن وفورات مالية 
  .ملموسة على الصعيد الوطني

وقدَّم المكتب اإلقليمي دعمًا تقنيًا وماليًا للندوة العربية الثالثة حول العوامل المضادة 
التحالف من أجل االستخدام (( ، ونظَّمها 2004مارس /ي ُعقدت في القاهرة في آذارللمكروبات، الت

االستراتيجية العالمية لمنظمة ((  في الندوة توزيع نسخ من وتم.  ))الرشيد لمضادات المكروبات
وقد أثمرت .  على المشارآين )) المضادة لهاالصحة العالمية الحتواء مقاومة المكروبات لألدوية

 في  المضادة لهاَوَرة خطة عمل لتنفيذ برنامج لترصُّد واحتواء مقاومة المكروبات لألدويةالمشا
 .البلدان العربية

 مشاَوَرة إقليمية حول ترصُّد مقاومة المكروبات لألدوية، ُدعي 2004مايو /آما ُعقدت في أيار
د األمراض إليها ضباط االتصال في ثالثة مجاالت، هي المختبرات وتنظيم األدوية وترصُّ
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وقد شارك موظفون تقنيون من المنظمة ومن مؤسسات . السارية، من آل بلد من بلدان اإلقليم

وتم في إطار المشاَوَرة مناقشة عدة مكروبات، مثل العنقودية الذهبية . دولية أخرى في المشاَوَرة
Staphylococcus aureus والمكّورات العنقودية ،streptococciقولونية ، واإلشريكية الEscherichia 

coli ،وغيرها من العوامل الـُمْمِرضة الشرسة التي قد تسبِّب أمراضًا أخرى مثل اإليدز ،
والسل والمالريا، وُأولي اهتمام خاص للعدوى المكتسبة في " سي"و" بي"وااللتهاب الكبدي 

  .المستشفيات

  التوجُّهات المستقبلية   .3

نادًا إلى االستراتيجية العالمية للمنظمة الحتواء مقاومة تم تحديد عدد من مجاالت العمل است
 المضادة لها، والمناقشات التي دارت في االجتماع البلداني الذي ُيعقد آل لألدويةالمكروبات 

  .عاَمْين لمديري مختبرات الصحة العمومية في إقليم شرق المتوسط
يم أن يكون قد شكَّل لجنة وطنية ، ينبغي على آل بلد من بلدان اإلقل2005وبحلول نهاية عام 

وينبغي أن يشارك . مشترآة بين القطاعات معنيَّة باحتواء مقاومة المكروبات لألدوية المضادة لها
في عضوية اللجان اختصاصيون في الرعاية الصحية، وأطباء بيطريون، ومهندسون زراعيون، 

، وممثلون لسائر األطراف ومصنِّعون لألدوية، وممثلون للحكومة، وإعالميون، ومستهلكون
وينبغي أن تحصل هذه اللجنة على دعم السلطات التشريعية . المعنيَّة من مختلف القطاعات

  .والتنظيمية الوطنية، لضمان االستخدام المالئم لألدوية المضادة للمكروبات

 وينبغي إعداد وثائق االستراتيجية الوطنية والخطط الرئيسية المعنيَّة باحتواء مقاومة
المكروبات لألدوية المضادة لها، بحيث تشمل تحليل المعطيات والترصُّد المختبري، والتحديث 
الدوري للمعطيات الوطنية استنادًا إلى المعلومات المتاحة، وترآيز االهتمام على البحوث في هذا 

المكروبات ويمكن للمكتب اإلقليمي أن يدعم هذه الجهود بإدماج البحوث المتعلقة بمقاومة . المجال
المجلة لألدوية المضادة لها في برنامج الِمَنح الصغيرة، وبتشجيع تقديم نتائج البحوث المالئمة إلى 

  . لنشرهاالصحية لشرق المتوسط

وينبغي تقوية أنشطة الدعوة الحتواء مقاومة المكروبات لألدوية المضادة لها وعدم االقتصار 
دات السياسية، وعلى المهنيِّين، وتوسيع الجهود في توجيهها على أصحاب القرار، وعلى القيا

وينبغي آذلك تضمين موضوع مقاومة . لتشمل، إضافًة إلى ذلك، المرضى وعامة الجمهور
المكروبات لألدوية المضادة لها في برامج التعليم الصحي المدرسية، وفي المناهج الدراسية 

  .الطبية والطبية المساعدة

 في المستشفيات وإنشاء برامج لمكافحة العدوى من األمور البالغة وُيَعدُّ تشكيل لجان عالجية
وينبغي وضع الدالئل اإلرشادية المعيارية للمعالجة موضع التنفيذ، وتصنيف القوائم . األهمية

الطبيب الممارس العام، : الوطنية لألدوية األساسية المضادة للمكروبات وفقًا لمستوى استخدامها
آما ينبغي عقد دورات تدريبية لألطباء والممرِّضات والعاملين في . ستشفىأو االستشاري، أو الم
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وينبغي آذلك إدخال ُنُظم وطنية للرصد والتفتيش، . الوظائف الطبية المساعدة، إذا لزم األمر

  .وتزويد آّل من المستخدمين وواصفي األدوية بالمعلومات االرتجاعية

لين عن المختبرات اإلقليمية المرجعية وبرامج وعلى المستوى اإلقليمي، ينبغي على المسؤو
الوبائيات تبليغ المعلومات للمكتب اإلقليمي عن طريق إدخال وتحليل المعطيات في برنامج شبكة 

آما ينبغي على المختبرات اإلقليمية المرجعية أن تدعم برامج . WHONETمنظمة الصحة العالمية 
وينبغي أن تشمل هذه البرامج استخدام . قليمضمان الجودة وضمان الجودة الخارجية في اإل

مضادات المكروبات في جميع القطاعات البيطرية والزراعية وتربية األسماك، وأن تشمل آذلك 
وينبغي على المكتب اإلقليمي النظر في . َرْصَد استخدام مضادات المكروبات آمعزِّزات للنمو
م ألَفْين، ونشر المعطيات اإلقليمية المتعلقة تفعيل فريق العمل الذي شكَّله المدير اإلقليمي عا

. بترصُّد مقاومة المكروبات لألدوية المضادة لها على موقع المكتب اإلقليمي على شبكة اإلنترنت
ويجري حاليًا تحليل المعطيات المتاحة حاليًا والناتجة عن االستبيانات الـُمرسلة إلى الدول 

. د الطريق لتخطيط مزيد من األنشطة في المستقبلاألعضاء، ومن شأن ذلك التحليل أن يمهِّ
 .وسوف يتواصل تحديث معلومات بلدان اإلقليم بشكل دوري حول التقدُّم الـُمْحَرز في هذا المجال


