
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.17     من جدول األعمال٩-١٢البند 
  
  
  

  خطة عمل ترويجية : صحة الفم
  والوقاية المتكاملة من األمراض

  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

  الفلـورة والقـرار     بـشأن    ٥٠-٣١ج ص ع   و ٦٤-٢٨ج ص ع   و ٣٠-٢٢ج ص ع  إذ تذكّر بـالقرارات       
 بشأن صـحة    ٣٩-٤٢ج ص ع   بشأن صحة الفم في إطار استراتيجية توفير الصحة للجميع، و          ١٤-٣٦ج ص ع  
 بشأن االتفاقية اإلطارية لمنظمة الـصحة العالميـة بـشأن مكافحـة             ١٧-٥٩ج ص ع   و ١-٥٦ج ص ع  الفم، و 
رتقاء بالمعالجة والرعايـة     بشأن اال  ١٤-٥٧ج ص ع   بشأن توقي السرطان ومكافحته، و     ٢٢-٥٨ص ع  جو التبغ،

 بـشأن تعزيـز الـصحة       ١٦-٥٧ج ص ع  في إطار استجابة منسقة وشاملة لأليـدز والعـدوى بفيروسـه، و           
 بشأن االستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنـشاط البـدني           ١٧-٥٧ج ص ع  العيش الصحية و   وأساليب

   ١٨-٥١ج ص ع  ي مرحلـة الـشيخوخة، و      بشأن تعزيز التمتع بالنشاط والصحة ف      ١٦-٥٨ع ص جوالصحة، و 
 بشأن مشاكل الصحة    ٢٦-٥٨ج ص ع   بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها، و        ١٧-٥٣ج ص ع  و

  ١العمومية الناجمة عن استعمال الكحول على نحو ضار؛
  

  وإذ تقر بالعالقة الجوهرية بين صحة الفم والصحة عموماً ونوعية الحياة؛  
  

اجة إلدراج البرامج من أجل النهوض بصحة الفم والوقاية من أمراض الفـم فـي               وإذ تشدد على الح     
  ؛البرامج للوقاية المتكاملة من األمراض المزمنة ومكافحتها

  
وإذ تدرك أن أهمية توقي األمراض غير السارية ومكافحتها قد تم تسليط األضواء عليها في برنـامج                   

  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦الحادي عشر العام العمل 
  

يراً منها لدور المراكز المتعاونة مع المنظمة وشركائها والمنظمات غير الحكومية فـي تحـسين               وتقد  
   ،صحة الفم على النطاق العالمي

  
  

                                                           
 .٦٠/١٦الوثيقة ج   ١
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  : الدول األعضاء علىتحث  -١
  

حسب االقتضاء، في سياسات الوقاية المتكاملة مـن        ،  اعتماد تدابير لضمان إدراج صحة الفم       )١(
  ؛ واألمراض السارية وفي سياسات صحة األم والطفل ومعالجتهااألمراض غير السارية المزمنة

  
اتخاذ التدابير الالزمة التباع أساليب مسندة بالبّينات إلدراج صحة الفم في السياسات الوطنية               )٢(

  للوقاية المتكاملة من األمراض غير السارية ومكافحتها حسب االقتضاء؛
  

د السكان بالخدمات األساسية في مجال رعاية صحة        النظر في إنشاء آليات الهدف منها تزوي        )٣(
الفم ودمج صحة الفم في إطار خدمات الرعاية الصحية األولية المعززة التي تقدم فيما يتعلق بمكافحة                
األمراض غير السارية المزمنة والنهوض بإتاحة خدمات صحة الفم التي ينبغي توجيهها نحو وقايـة               

مراض وتعزيز صحتهم، وذلك بالتعاون مع البرامج المتكاملة للوقاية السكان الفقراء المحرومين من األ    
  من األمراض غير السارية المزمنة؛

  
أن تنظر البلدان التي ال سبيل لديها للتوصل إلى المستويات المثلى من الفلوريد، والتـي لـم                   )٤(

لوية الستراتيجية عادلة   تنشئ بعد برامج الفلورة بانتظام، بوضع وتنفيذ برامج للفلورة، مع إعطاء األو           
مثل إضافة الفلور أوتوماتيكياً، على سبيل المثال في مياه الشرب أو الملح أو اللبن، وتوفير معـاجين                 

  األسنان المفلورة المعقولة التكلفة؛
  
لضمان كون الوقاية من سرطان الفم جزءاً ال يتجزأ مـن البـرامج              اتخاذ الخطوات الالزمة    )٥(

رطان، والتشجيع على إشراك المهنيين أو عاملي الرعاية الصحية األولية المعنيين           الوطنية لمكافحة الس  
بصحة الفم الذين تلقوا التدريب المناسب في مجال صحة الفم، في اكتشافه وتشخيصه ومعالجته فـي                

  وقت مبكر؛
  
خاذ الخطوات الالزمة لضمان الوقاية من أمراض الفم المرتبطة باأليدز والعدوى بفيروسه،            ات  )٦(

وتعزيز صحة الفم ونوعية الحياة في أوساط المتعايشين مع فيروس األيـدز، وإشـراك المهنيـين أو                 
لرعاية العاملين في مجال صحة الفم الذين تلقوا تدريباً خاصاً على الرعاية الصحية األولية، وتطبيق ا              

  األولية لصحة الفم، حيثما أمكن؛
  
وضع وتنفيذ أنشطة الترويج لصحة الفم والوقاية من أمراض الفم في أوساط األطفال قبل سن                 )٧(

  المدارس، كجزء من األنشطة في المدارس التي تعمل على تعزيز الصحة؛ الدراسة وأطفال
  
 فيهم اختـصاصيو صـحة األسـنان،        نزيادة القدرة على تأهيل العاملين في صحة الفم، بم          )٨(

والممرضات والمعاونون، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتوزيع هؤالء المعاونين على نحو منصف علـى               
مستوى الرعاية األولية وضمان دعم أطباء األسنان لهذه الخدمات بصورة مناسبة من خـالل نظـام                

  إحالة مناسب؛
  
أثرة باألكال لمكافحة هذا المرض ضمن البـرامج        وضع وتنفيذ برامج وطنية في البلدان المت        )٩(

والحّد من سـوء التغذيـة      ورعاية األمومة   الوطنية المعّدة للتدبير العالجي المتكامل ألمراض الطفولة        
والفقر، بما يتفق مع المرامي اإلنمائية المتعلقة بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما فيها المرامي الواردة               

  في إعالن األلفية؛
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إدراج نظام لمعلومات صحة الفم ضمن خطط الترصد الصحي كي تكون أغراض صحة الفم                )١٠(
  متماشية مع المعايير الدولية، وتقييم التقدم المحرز في الترويج لصحة الفم؛

  
تدعيم بحوث صحة الفم واللجوء إلى الترويج لصحة الفم والوقاية من األمراض استناداً إلـى                 )١١(

 برامج صحة الفم الوطنية وتكييفها وتشجيع تبادل المعـارف والخبـرات الموثوقـة              البّينات بغية دمج  
  لبرامج صحة الفم المجتمعية بين البلدان؛

  
تناول موضوع الموارد البشرية والقوى العاملة في صحة الفم كجزء من كل خطـة وطنيـة                  )١٢(

  تتعلق بالصحة؛
  
كّرسة في الميزانية للوقاية من أمـراض        المخصصات الم  العمل، حسب االقتضاء، على زيادة      )١٣(

  الفم وحاالت األمراض القحفية الوجهية ومكافحتها؛
  
تعزيز الشراكات والمسؤولية المشتركة بين أصحاب المصلحة بغرض تكريس أقصى الموارد             )١٤(

  دعماً لبرامج صحة الفم الوطنية؛
  

  : المدير العامتطلب إلى  -٢
  

لشاملة التي تواجه تحسين صحة الفم، واالحتياجات المحـددة         رفع مستوى الوعي بالتحديات ا      )١(
   الدخل والفئات السكانية الفقيرة والمحرومة؛ والمتوسطةلبلدان المنخفضةالتي تنفرد بها ا

  
ضمان تقديم المشورة والدعم التقني من جانب المنظمة، على المستويين العالمي واإلقليمـي،               )٢(

بها، من أجل وضع وتنفيذ برامج صحة الفم فـي إطـار األسـاليب              إلى الدول األعضاء بناًء على طل     
  المتكاملة لرصد األمراض غير السارية المزمنة والوقاية منها وتدبرها؛

  
النهوض على نحو مستديم بالتعاون والتفاعل على الصعيد الدولي مع جميع األطراف الفاعلة               )٣(

فـي ذلـك المراكـز        بين هذه األطراف، بمـا     المعنية بتنفيذ خطة العمل الخاصة بصحة الفم، وفيما       
  المتعاونة مع المنظمة بشأن صحة الفم والمنظمات غير الحكومية؛

  
إبالغ اليونيسيف وسائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة التي تضطلع بأنـشطة ذات صـلة                )٤(

  بالصحة بأهمية دمج صحة الفم في برامجها؛
  
، بما في ذلك زيـادة المـوارد البـشرية          ال صحة الفم  تعزيز الريادة التقنية للمنظمة في مج       )٥(

  . والموارد المرصودة في الميزانية على جميع المستويات، عند االقتضاء
  

  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة   
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج   
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