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ال�شغف بالق�شية العاملية اخلا�شة بزيادة ماأمونية الرعاية ال�شحية. 
و�شمن اللتزام على اأعلى م�شتوى بني وزراء ال�شحة والقيادات 

ال�شحية فـي الدول الأع�شاء فـي منظمة ال�شحة العاملية. وقد وفرت 
املعايري والتوجيهات امل�شندة بالرباهني والأدوات العملية الالزمة 

لدعم امل�شاركني فـي ت�شميم برامج �شالمة املر�شى فـي اإطار نظم 
الرعاية ال�شحية فـي البلدان. وقد �شعى الربنامج ال�شتفادة من 

ق�ش�ص املر�شى �شحايا الرعاية غري املاأمونة واأ�شرهم. 

وقد مت ت�شليم اأجزاء كبرية من الأعمال الأولية للربنامج، فـي حني 
ًها جديًدا واأولويات  تتطلب املرحلة املقبلة فـي هذا الربنامج توجُّ

جديدة. وعالوة على ذلك، تطور ال�شياق العاملي ل�شالمة املر�شى 
كعلم ب�شكل كبري منذ اإن�شاء الربنامج. ففي ذلك الوقت، كان هناك 
عدد قليل، اإن وجد، من الهيئات الوطنية املخولة للعمل على �شمان 

�شالمة املر�شى، ومل توجد تقريًبا اأي برامج تدريبية وتعليمية فـي 
جمال �شالمة املر�شى على ال�شعيد العاملي. اأما الآن، يوجد لدى 

العديد من الدول الأع�شاء برامج وحمالت وهيئات ن�شطة فـي جمال 
ال�شالمة واجلودة، واإن كان بع�شها ما زال يطلب من منظمة ال�شحة 

العاملية تقدمي امل�شاعدة فـي التنفيذ.

تلقى فريق منظمة ال�شحة العاملية املعني ب�شالمة املر�شى تعليقات 
قوية من اخلرباء واأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني ت�شري اإىل �شرورة 

و�شع حتدٍّ عاملي ثالث ب�شاأن �شالمة املر�شى على راأ�ص هذه الأولويات 
اجلديدة، واإىل اأنه �شيكون مو�شع ترحيٍب كبري. يعد التحدي العاملي 

املعني ب�شالمة املر�شى فـي الأ�شا�ص برناجًما للتغيري يهدف اإىل 
التطوير واحلد من املخاطر. ميزج الربنامج التدخالت امل�شندة 

بالرباهني مع ا�شرتاتيجيات التنفيذ متعدد الو�شائط؛ حيث ي�شعى 
اإىل حتقيق امل�شاركة واللتزام على نطاق وا�شع. وميتد التحدي 

لي�شمل احتياجات جميع البلدان. كما يكون اأكرث تاأثرًيا حينما يعمل 
على تطوير مالمح حركة اجتماعية ما، مثلما فعل التحديان الأول 

والثاين.

تمهيد

منذ اأكرث من 10 �شنوات، �شاركت مع الزمالء فـي منظمة ال�شحة 
العاملية فـي اإن�شاء الربنامج التاأ�شي�شي ملبادرة عاملية ل�شالمة املر�شى 

كانت الأوىل من نوعها. فقد كانت وا�شعة النطاق واأدت اإىل اإطالق 
حتديني عامليني ب�شاأن املر�شى الذين حلقت بهم وباأ�شرهم اأ�شرار 

من الرعاية ال�شحية كان من املمكن جتنبها، كما و�شعت اأجندة 
وا�شحة للبحث والتنمية، من بني جملة من جمالت العمل الأخرى 

التي تهدف اإىل حت�شني ال�شالمة على م�شتوى العامل. 

وفـي العقد املا�شي، اأدى برنامج منظمة ال�شحة العاملية ب�شاأن 
�شالمة املر�شى اإىل تعزيز الوعي باملفاهيم وال�شرتاتيجيات 

الرئي�شية فـي جمال �شالمة املر�شى فـي جميع اأنحاء العامل. كما بث 
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وقبل عامني، �شعدت و�شُرفت حينما طلبت مني الدكتورة ماري بول 
كيني، م�شاعد مدير عام املنظمة، اإ�شداء امل�شورة ب�شاأن ت�شميم 

حتٍد عاملي ثالث ل�شالمة املر�شى فيما يتعلق ب�شالمة التداوي. وقد 
تني الدكتورة كيني والدكتورة مارغريت ت�شان، املدير العام  اأمدَّ

ملنظمة ال�شحة العاملية، وكذلك املجتمع املعني ب�شالمة املر�شى فـي 
ل فـي موا�شلة متابعة الهدف املتمّثل فـي  العامل، بدعم م�شتمر ل يكِّ

تقدمي رعاية �شحية اأكرث ماأمونية باعتبار ذلك عن�شًرا اأ�شا�شيًّا فـي 
التغطية ال�شحية ال�شاملة. وقدمت الأمانة العامة ملنظمة ال�شحة 
العاملية واأبرز اخلرباء فـي العامل واجلهات �شاحبة امل�شلحة دعًما 

وم�شورة ل يقدران بثمن للعمل اجلاد نحو حتقيق هذا التحدي 
التاريخي الذي يواجه احلياة. وقد كنت مدفوًعا وم�شتلهًما خالل 

م�شاركتي فـي جهود اإن�شاء هذا التحدي العاملي الثالث ل�شالمة 
املر�شى بثالثة اأ�شياء؛ اأولها الإملام بالدرا�شات التي اأُجريت فـي 
�شتينيات القرن املا�شي والتي حددت م�شادر الأخطاء املرتبطة 
بالتداوي التي ميكنها القتل والإيذاء، بل اأنها بالفعل تقتل وتلحق 

الأذى باملر�شى فـي امل�شت�شفيات فـي جميع اأنحاء العامل اليوم، 
بعد ما يقرب من �شتني عاًما. الأمر الثاين هو العديد من الأفراد 

واجلماعات فـي جمالت ال�شيدلة والطب والتمري�ص واملهن الأخرى 
الذين يكافحون منذ عقود كي يروا اليوم الذي ت�شبح فيه ال�شالمة 
الدوائية اأولوية عاملية؛ فلطاملا �شغفوا باإنقاذ الأرواح من هذا النوع 

امل�شتع�شي وطويل العهد من الأ�شرار التي ميكن تفاديها. ثالًثا، فقد 
حتدثت على مر ال�شنني مع كثري من النا�ص الذين فقدوا اأحباًء لهم 
جّراء الأ�شرار الناجمة عن التداوي؛ وقد تاأثرت كثرًيا بق�ش�شهم 

وكرامتهم الهادئة وقبولهم اأو�شاًعا كان من املفرت�ص األ حتدث 
مطلًقا. من هنا يتعني اإهداء هذا التحدي اإىل ذكرى جميع من 

فقدوا حياتهم ب�شبب حوادث الرعاية غري املاأمونة.

ال�شري ليام دونالد�شون
مبعوث منظمة ال�شحة العاملية املعني ب�شالمة املر�شى 
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•   اإجراء حتليل م�شند بالرباهني للم�شاكل الرئي�شية واحللول 
املقرتحة؛

•   دعوة الدول الأع�شاء وغريها من الأطراف املعنية اإىل التعهد، اأو 
ال�شرتاك، من اأجل معاجلة اأهداف التحدي؛

•  الإجراءات رفيعة امل�شتوى لإثارة ال�شغف واحلما�ص؛
•   ت�شهيل الأمانة العامة ملنظمة ال�شحة العاملية واخلرباء 

وامل�شت�شارين املعنيني لعملية التنفيذ.
•  القيادة القوية والت�شالت الداخلية واخلارجية وا�شعة النطاق.

التحديات العالمية لسالمة المرضى

ا ب�شالمة  حتدد التحديات العاملية ل�شالمة املر�شى عبًئا خا�شًّ
ر التدخالت  ل خطًرا كبرًيا على ال�شحة، ثم تطوِّ املر�شى ي�شكِّ

املبا�شرة وتت�شارك مع البلدان من اأجل ن�شر هذه التدخالت 
وتنفيذها. ويركز كل حتدٍّ على مو�شوع ي�شكل خطًرا كبرًيا على 
�شحة و�شالمة املر�شى. تقدم منظمة ال�شحة العاملية القيادة 

والإر�شادات، بالتعاون مع الدول الأع�شاء واجلهات �شاحبة امل�شلحة 
واخلرباء، لو�شع وتنفيذ التدخالت والأدوات الالزمة للحد من 

املخاطر وحت�شني ال�شالمة وتي�شري التغيري املفيد.

التحديان العالميان السابقان لسالمة المرضى
ابتداًء من عام 2004، وبال�شراكة مع التحالف العاملي ل�شالمة 

املر�شى )اآنذاك)، بداأت منظمة ال�شحة العاملية التحديني العامليني 
ال�شابقني ب�شاأن �شالمة املر�شى: "الرعاية النظيفة رعاية اأكرث 

ماأمونية"، ثم بعد �شنوات قليلة "اجلراحة املاأمونة تنقذ الأرواح". 
وقد كان الهدف من كال التحديني هو احل�شول على التزام من 

جميع اأنحاء العامل وحتفيز الإجراءات الرامية اإىل احلد من العدوى 
املرتبطة بالرعاية ال�شحية واملخاطر التي تنطوي عليها العمليات 

اجلراحية، على التوايل. ومازال حجم و�شرعة تنفيذ هذين 
التحديني غري م�شبوقني؛ حيث ح�شال على التزام قوي و�شريع من 

وزراء ال�شحة، والهيئات املهنية، واجلهات التنظيمية، وقادة النظام 
ال�شحي، واملجتمع املدين، والعاملني فـي جمال الرعاية ال�شحية. 

وقد تاأّتى جناحهما من الأ�شا�ص املتني والإجنازات التالية:
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وخيمة اأحياًنا اإذا ما مت تناولها بطريقة غري �شليمة، اأو ُر�شدت 
ب�شكٍل غري كاٍف، اأو كنتيجة خلطاأ اأو حادث اأو م�شكلة فـي التوا�شل. 

ومن واقع التجارب امل�شتقاة من ال�شناعات الأخرى عالية املخاطر، 
والعمل الذي ت�شطلع به منظمة ال�شحة العاملية منذ اأمٍد بعيد 

مع اخلرباء فـي جمال �شالمة الرعاية ال�شحية، يت�شح اأن الب�شر 
نادًرا ما يخطئون نتيجة الإهمال، بل ب�شبب اأن النظم والعمليات 

والإجراءات التي يتعاملون معها تكون فـي كثري من الأحيان معيبة 
اأو معطلة؛ مما يوؤدي حتًما اإىل وقوع اأخطاء، ول ت�شتثنى الأ�شرار 

املرتبطة بالتداوي من هذه القاعدة. اإن كل الأخطاء الدوائية ميكن 
تفاديها؛ ومن ثم ميكن تقلي�شها اإىل حدٍّ كبري اأو حتى الوقاية منها 

عن طريق حت�شني نظم وممار�شات التداوي، مبا فـي ذلك طلب 
الأدوية، وو�شفها، وحت�شريها، و�شرفها، وتناولها، ور�شدها. وملَّا 
كان هذا املو�شوع وا�شًعا للغاية، فاإن النهج اخلا�ص بهذا التحدي 

الثالث يرمي اإىل اإنقاذ الأرواح وتقليل الأ�شرار الناجمة عن 
املمار�شات غري املاأمونة والأخطاء املرتبطة بالتداوي، ل�شيما من 

خالل معاجلة الهمال فـي تقدمي اخلدمات وتطوير نظم اأكرث 
فعالية للرعاية ال�شحية.

التحدي العالمي الثالث المعني بسالمة المرضى
التداوي بدون أضرار

بداأت منظمة ال�شحة العاملية التحدي العاملي الثالث ل�شالمة 
املر�شى مبو�شوع ال�شالمة الدوائية الذي يقع �شمن فل�شفة �شالمة 
املر�شى التي و�شعتها منظمة ال�شحة العاملية، ل�شيما واأن حدوث 

اأخطاء هو اأمر حتمي يرجع بدرجة كبرية اإىل �شعف النظم 
ال�شحية؛ ومن ثم يكمن التحدي فـي احلد من وتريتها وتداعياتها. 

وقد اأُطلق التحدي فـي اآذار/مار�ص 2017، اأثناء انعقاد القمة 
الوزارية العاملية حول �شالمة املر�شى فـي بون، اأملانيا. ومن خالل 
املطالبة بالتزام الوفود رفيعي امل�شتوى ووزراء ال�شحة واخلرباء، 

فقد اأتاح اإطالق التحدي الفر�شة اأمام الزعماء لقيادة عملية 
التغيري والعمل مًعا من اأجل اإحداث تغيري حقيقي فـي حياة املر�شى 

واأ�شرهم والعاملني ال�شحيني فـي اخلطوط الأمامية. 

�شيعتمد هذا التحدي على اخلربات التي تراكمت خالل التحديني 
ال�شابقني، كما �شيقود عملية التغيري بغية احلد من الأ�شرار التي 

تلحق باملر�شى جراء ممار�شات التداوي غري املاأمونة واأخطاء 
التداوي. اإن كل �شخ�ص فـي جميع اأنحاء العامل يتناول دواء فـي 

مرحلة ما من حياته �شواء للوقاية من الأمرا�ص اأو عالجها. فقد 
غري الطب اإىل الأبد قدرتنا على التعاي�ص مع املر�ص، كما اأدى اإىل 

زيادة اأعمارنا ب�شكل عام. بيد اأن الأدوية قد تت�شبب فـي اأ�شرار 
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وخامة المشكلة
•   تعد ممار�شات التداوي غري املاأمونة والأخطاء الدوائية �شبًبا 

رئي�شيًّا لوقوع اأ�شرار ميكن تالفيها فـي نظم الرعاية ال�شحية 
فـي جميع اأنحاء العامل.

•   يختلف حجم وطبيعة هذه الأ�شرار بني البلدان املنخف�شة 
رت  واملتو�شطة واملرتفعة الدخل. وعلى ال�شعيد العاملي، ُقدِّ
التكاليف املرتبطة بالأخطاء الطبية فـي الوليات املتحدة 

الأمريكية مببلغ 42 مليار دولر �شنويًّا.
•   يعاين املر�شى فـي البلدان املنخف�شة الدخل من زيادة عدد 

حة باحت�شاب مدد العجز املفقودة جراء  �شنوات العمر امل�شحَّ
الأ�شرار املرتبطة بالتداوي عنها فـي البلدان ذات الدخل املرتفع 

عف. مبقدار ال�شِ
•   تقع الأخطاء الدوائية عندما يوؤثر �شعف نظم التداوي و/

اأو العوامل الب�شرية مثل التعب، اأو �شعف الظروف البيئية، اأو 
النق�ص فـي عدد املوظفني على و�شف الأدوية و�شرفها وتناولها 

ور�شدها، مما قد يف�شي اإىل وقوع اأ�شرار وخيمة، وحدوث 
عجز، بل وقد ي�شل الأمر اإىل الوفاة. 

•   حتدث الأخطاء فـي معظم الأحيان اأثناء تناول الأدوية، اإل اأن 
ا على العديد من  مراحل عملية التداوي املختلفة تنطوي اأي�شً

املخاطر.

الهدف الرئيسي
يركز التحدي العاملي ل�شالمة املر�شى فيما يتعلق بال�شالمة الدوائية 

على حت�شني ماأمونية التداوي عن طريق تعزيز الأنظمة بغية احلد 
من الأخطاء الطبية والأ�شرار التي ميكن تالفيها املرتبطة بعملية 

التداوي. 

 الحد من وخامة األضرار التي يمكن
 تجنبها المرتبطة باألدوية

بن�شبة 50% على مدى 5 �شنوات، على ال�شعيد العاملي
يكمن الهدف من هذا التحدي العاملي الثالث املعني ب�شالمة املر�شى 
فيما يتعلق بال�شالمة الدوائية فـي �شمان اللتزام والعمل فـي جميع 
اأنحاء العامل من اأجل تقلي�ص الأ�شرار الوخيمة التي ميكن جتنبها 

الناجمة عن تناول الأدوية بن�شبة 50% فـي ال�شنوات اخلم�ص 
املقبلة، ل�شيما من خالل معاجلة الأ�شرار الناجمة عن الأخطاء 
اأو املمار�شات غري املاأمونة ب�شبب �شعف النظم ال�شحية. يهدف 

التحدي اإىل اإدخال حت�شينات فـي كل مرحلة من مراحل عملية 
التداوي، مبا فـي ذلك و�شف الأدوية و�شرفها وتناولها ور�شدها 

وا�شتخدامها. 
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�شي�شهل التحدي العاملي ل�شالمة املر�شى ب�شاأن ال�شالمة الدوائية 
عملية تعزيز النظم واملمار�شات التي من �شاأنها ا�شتهالل اتخاذ 
اإجراءات ت�شحيحية داخل البلدان بغية حت�شني �شالمة املر�شى 

واحلد من الأ�شرار التي ميكن تالفيها املتعلقة بالأدوية.

وحتقيًقا لهذه الغاية �شيتبنى التحدي خم�شة اأهداف حمددة.
1.   تقييم نطاق وطبيعة الأ�شرار التي ميكن تالفيها وتعزيز 

نظم الر�شد للك�شف عن هذه الأ�شرار وتعقبها.

2.   و�صع اإطار للعمل ي�شتهدف املر�شى واملهنيني ال�شحيني 
والدول الأع�شاء من اأجل ت�شهيل اإدخال حت�شينات فـي 
ممار�شات طلب الأدوية وو�شفها وحت�شريها و�شرفها 

وتناولها وإدارة ر�شدها، التي ميكن اعتمادها وتكييفها من 
قبل الدول الأع�شاء.

3.   اإعداد التوجيهات واملواد والتقنيات والأدوات الالزمة 
لزيادة ماأمونية نظم ا�شتخدام الأدوية من اأجل احلد من 

الأخطاء الدوائية.

4.   اإ�صراك اجلهات الرئي�شية �شاحبة امل�شلحة وال�شركاء 
ودوائر ال�شناعة للتوعية بامل�شكلة وموا�شلة بذل اجلهود 

لتح�شني ال�شالمة الدوائية.

5.   متكني املر�شى وا�شرهم ومقدمي الرعاية لهم لينخرطوا 
وي�شاركوا فـي اتخاذ القرارات اخلا�شة بالتدبري العالجي 
اأو الرعاية ال�شحية، وطرح الأ�شئلة، واكت�شاف الأخطاء، 

وتدبري عالجاتهم على نحو فعال.

أهداف التحدي العالمي بشأن السالمة الدوائية
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تشكيل التحدي - اإلطار االستراتيجي
ت�شمل درو�ص النجاح امل�شتقاة من التحديني العامليني ال�شابقني 
ل�شالمة املر�شى ت�شليط املزيد من ال�شوء، واللتزام ال�شيا�شي 

واملهني، والتدخالت متعددة امل�شتويات "الرائدة"، وقدرة منظمة 
ال�شحة العاملية على قيادة وتعبئة املجتمع الدويل بغية الو�شول 

اإىل الأهداف املقرتحة. ويتعني اأن يحفز الإطار ال�شرتاتيجي لهذا 
التحدي اللتزام من اأجل احلد من الأخطاء الدوائية والأ�شرار 

املرتبطة بالتداوي، واأن يعزز نظم قيا�ص ومراقبة ال�شالمة.

هناك اأربع م�شاكل  اأ�شا�شية لالإطار ال�شرتاتيجي:

•   املر�صى والعامة ل ميتلكون دائًما احلكمة الالزمة للتعامل 
مع الأدوية. وكثرًيا ما ُيجربون على اأن يكونوا متلقني �شلبيني 

لالأدوية، فال يتم اإعالمهم ول متكينهم للقيام بدورهم فـي زيادة 
ماأمونية عملية التداوي. 

•   تكون االأدوية معقدة فـي بع�ص الأحيان، وقد تكون اأ�شماوؤها 
اأو تعبئتها وتغليفها مبعًثا للحرية، واأحيانا ما تفتقر اإىل وجود 

معلومات كافية اأو وا�شحة. ويعد ت�شابه اأ�شماء الأدوية من حيث 
التهجئة اأو النطق و/ت�شابه تو�شيمها وتعبئتها وتغليفها من 

الأ�شباب املتكررة لوقوع الأخطاء والأ�شرار املرتبطة بالتداوي 
والتي ميكن معاجلتها.

•   اأحيانا ما ي�شف العاملون فـي جمال الرعاية ال�صحية 
الأدوية ويعطونها بطرق وفـي ظل ظروف تزيد من خطر اإحلاق 

ال�شرر باملر�شى.

•   تت�شم نظم وممار�صات التداوي بالتعقيد وكثرًيا ما ي�شوبها 
اخللل، ومن املمكن جعلها اأكرث مقاومة للمخاطر والأ�شرار اإذا 

مت فهمها وت�شميمها ب�شكل جيد. 

ت�شتند الإجراءات املقررة فـي هذا التحدي على اأربعة جمالت 
للعمل، وقد ُخ�ش�ص كل جمال لواحدة من امل�شكالت الأ�شا�شية التي 

مت تعيينها؛ وهي:
•  املر�شى والعامة

•  الأدوية
•  املهنيون فـي جمال الرعاية ال�شحية

•  نظم وممار�شات التداوي.

فـي كل من هذه املجالت، هناك عدة طرق ميكن اأن يت�شبب بها 
ا�شتخدام الأدوية فـي وقوع اأ�شرار ميكن تالفيها. كما توجد عدة 

ا، لزيادة ماأمونية الرعاية ال�شحية.  طرق، اأي�شً
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مجاالت العمل الرئيسية
تنق�شم الإجراءات التي يتبناها التحدي اإىل ثالث فئات:

التبكري باتخاذ االإجراءات ذات االأولوية. مطالبة البلدان 
واجلهات الرئي�شية �شاحبة امل�شلحة بتقدمي التزامات قوية وحتديد 

الأولويات واتخاذ الإجراءات الالزمة فـي وقت مبكر، واإدارة ثالثة 
جمالت رئي�شية حلماية املر�شى من الأ�شرار على نحٍو فعال، وهي: 

•  احلالت املحفوفة مبخاطر جمة
•  الإفراط الدوائي

•  التحول فـي جمال الرعاية

الربامج التنموية. مطالبة البلدان بعقد اجتماعات بني اخلرباء 
واملتخ�ش�شني فـي جمال الرعاية ال�شحية والقادة واأ�شحاب 

امل�شلحة الرئي�شيني وممثلي املر�شى، من اأجل ت�شميم برامج 
هة للتغيري واتخاذ الإجراءات الالزمة لتح�شني ال�شالمة فـي  موجَّ

كل من املجالت الأربعة لإطار التحدي: 1) املر�شى والعامة؛ 
2) الأدوية؛ 3) العاملني فـي جمال الرعاية ال�شحية؛ و4) نظم 

وممار�شات التداوي.

التحرك على ال�صعيد العاملي. وتهدف منظمة ال�شحة العاملية 
اإىل:

 اأ)  التوجيه وو�شع ال�شرتاتيجيات واخلطط والأدوات الالزمة 
ل�شمان متحُور عملية التداوي حول �شالمة املر�شى، فـي جميع 

مرافق الرعاية ال�شحية؛
 ب)  تعزيز قدرات املوارد الب�شرية من خالل تنمية املهارات القيادية 

وبناء املهارات؛
 ج)  تعزيز جودة بيانات الر�شد؛ 

 د)  ت�شجيع ودعم البحوث فـي هذا املجال فـي اإطار برنامج �شامل 
لبحوث �شالمة املر�شى؛

 ه)  موا�شلة التعامل مع الهيئات التنظيمية واجلهات الفاعلة الدولية، 
وحت�شني ال�شالمة الدوائية ب�شفة م�شتمرة من خالل حت�شني 

التغليف والتو�شيم؛
 و)  و�شع اآليات لإ�شراك املر�شى ومتكينهم من التعامل مع الأدوية 

اخلا�شة بهم على نحو ماأمون. 
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ذهبت ابنتي الكربى، مارثا لدرا�شة التمري�ص مدفوعة برغبة 
قوية لرعاية املر�شى. ولكنها كانت تعاين من بع�ص املتاعب 

ال�شحية هي الأخرى تتمثل فـي نق�ص مزمن فـي بوتا�شيوم الدم 
مما تطلب تناولها املكمالت الغذائية من حني اإىل اآخر، كما كان 

التخطيط الكهربي لقلبها دائما غري طبيعي. وحتى عندما كان 
يتم اإجراء املزيد من الفحو�شات للقلب، كانت النتائج الغري 

طبيعية بالن�شبة ملارثا، وكانت النتائج ُتر�شد وحتفظ بب�شاطة، 
وظللت اأنا ومارثا غري مدركني حلالة قلبها املر�شية. وفـي وقت 

لحق، بداأت تعاين من التقلبات املزاجية التي كانت تعترب 
من اأعرا�ص ال�شطراب الوجداين ثنائي الُقطب، فو�شف لها 

الطبيب عقار الليثيوم الذي �شاعدها فـي �شبط حالتها املزاجية. 
وقد قراأنا الن�شرة الداخلية للدواء مًعا وبحثنا عن الدواء على 

�شبكة الإنرتنت، ولكننا مل نكن نعلم بالتحذير الوارد فـي ملفها 
الطبي ب�شاأن ا�شتخدام الليثيوم حتديًدا، كما مل يتم اإخبارنا 

بالتفاعالت ال�شارة الوخيمة التي كان يتعني النظر فيها. وعلى 
الرغم من اأن قلبها بداأ فـي اخلفقان بع�ص الأحيان، فقد متت 

زيادة جرعة الليثيوم. وبعد 13 يوًما، ذهب والدها ليوقظها 
فـي �شباح اأحد الأيام، فوجد مارثا ملقاة على الأر�ص فـي غرفة 

نومها وقد فارقت احلياة؛ حيث مل تتمكن من الو�شول اإىل الباب 
لطلب امل�شاعدة. فقد تعر�شت ابنتنا ذات الثنني وع�شرين ربيًعا 

فقط لعدم انتظام �شربات القلب مما اأف�شى اإىل وفاتها.

وعلى الرغم من اأن حياة ابنتى مارثا قد انتهت نتيجة �شل�شلة 
ماأ�شاوية من الأخطاء الطبية والتفاعالت الدوائية ال�شائرة، 
م اأي تقارير ومت اعتبار الوفاة "طبيعية" بكل ب�شاطة.  فلم تقدَّ

ا�شتغرق الأمر �شت �شنوات من اجلهد الكبري، والتغطية 
الإعالمية الوا�شعة، ،وا�شتعرا�شني اآخرين عن حالتي وفاة لو�شع 

اللم�شات الأخرية للتحقيق فـي وفاة مارثا واإحداث تغيريات 
ملمو�شة بغية امل�شاعدة فـي منع وقوع وفيات مماثلة. فما الذي 

ميكن للمر�شى واأ�شرهم عمله للم�شاعدة فـي جتنب ال�شرر 
الناجم عن الأدوية؟ هناك اأمران: 1) ميكننا الت�شجيع على 

الإبالغ، بل والإبالغ باأنف�شنا عن حدوث تفاعالت دوائية �شائرة؛ 
و2) ميكننا القيام بدور فعال فـي رعاية املري�ص وتدبري عالجه. 

دعونا نكرم اأمثال مارثا الذين ت�شرروا، لي�ص من خالل التغطية 
على ما حدث، ولكن من خالل املطالبة بال�شفافية واإعداد 

التقارير مركزية حتى ت�شفر هذه الأحداث املاأ�شاوية اإىل تعزيز 
ال�شالمة الدوائية للجميع.

دعوة أم إلى التداوي بدون أضرار
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ة الحاالت المحفوفة بمخاطر جمَّ
يزيد تاأثري الأخطاء الدوائية فـي بع�ص الظروف ال�شريرية، كما 

هو احلال مع املر�شى املنومني فـي امل�شت�شفيات، عنه فى الرعاية 
اخلارجية. وقد يكون ب�شبب ارتباط احلالت اخلطرة والأنظمة 

الدوائية املعقدة فـي احلالت ال�شريرية فـي هذه املرافق وا�شتخدام 
نظم تداوي اأكرث تعقيًدا. ويعد الأطفال ال�شغار وكبار ال�شن اأكرث 

عر�شة للنتائج ال�شائرة، وكذلك الأ�شخا�ص الذين يعانون من 
اأمرا�ص متزامنة فـي الكلى اأو الكبد. وغالبا ما تنطوي الأخطاء 

الداوئية فـي هذه الظروف على اإعطاء جرعة خاطئة، وا�شتخدام 
طريقة خاطئة، وعدم اتباع نظم العالج.

يكت�شي فهم احلالت التي ت�شري الرباهني اإىل كونها اأكرث عر�شة 
خلطر الت�شرر من اأدوية بعينها اأهمية كربى بالن�شبة لهذا التحدي. 
وقد ت�شاعد الأدوات والتقنيات العاملني فـي جمال الرعاية ال�شحية 

الذين ي�شتخدمون اأدوية حالة التاأهب الق�شوى )تلك التي تنطوي 
على خماطر عالية لوقوع اأ�شرار وخيمة اإذا ما ا�شُتخدمت بطريقة 
غري �شليمة)، وكذلك تعزيز معرفة املر�شى وفهمهم لتلك الأدوية.

اإلفراط الدوائي
الإفراط الدوائي هو ا�شتخدام املري�ص لأربعة اأدوية اأو اأكرث ب�شكل 
روتيني وفـي نف�ص الوقت من دون و�شفة طبية، و/اأو بو�شفة طبية 
و/اأو الأدوية التقليدية. وقد زاد الإفراط الدوائي ب�شكل كبري مع 

زيادة العمر املتوقع وحيث يتعاي�ص الأ�شخا�ص الأكرب �شناًّ مع العديد 
من الأمرا�ص املزمنة. ويزيد الإفراط الدوائي من احتمالت حدوث 
اآثار جانبية، كما يزيد من خطر التفاعالت بني الأدوية، وقد يجعل 

اللتزام اأكرث �شعوبة. اإذا كان املري�ص فـي حاجة اإىل تناول عدة 
اأدوية، فيتعني ا�شتخدامها على النحو الأمثل، بحيث يتم و�شف 

الأدوية وتناولها ب�شكل منا�شب، للتاأكد من اأنها �شتوؤدي اإىل فوائد 
مبا�شرة وقابلة للقيا�ص واآثار جانبية �شئيلة. ويعد توحيد ال�شيا�شات 

والإجراءات والربوتوكولت اأمًرا بالغ الأهمية بالن�شبة لالإفراط 
الدوائي. وينطبق ذلك على ممار�شات و�شف الأدوية الأولية اإىل 

ا�شتعرا�شات الأدوية الدورية.
ا اإذا مت تزويدهم باملعلومات  ميكن للمر�شى اأن يلعبوا دوًرا حيويًّ

ال�شحيحة والأدوات واملوارد الالزمة لتخاذ قرارات م�شتنرية ب�شاأن 
ا ا�شتخدام التكنولوجيا كاأداة مفيدة. اأدويتهم. وبالإمكان اأي�شً

تحوالت الرعاية الصحية
حتدث حتولت الرعاية عندما يتنقل املري�ص بني املرافق 

والقطاعات واملوظفني؛ على �شبيل املثال: النتقال من غرفة 
الطوارئ اإىل وحدة العناية املركزة، اأو من دار لرعاية امل�شنني اإىل 
امل�شت�شفى، اأو من طبيب الرعاية الأولية اإىل اأحد الأخ�شائيني، اأو 

من ممر�شة اإىل اأخرى اأثناء تغيري املناوبة. وتزيد حتولت الرعاية 
من احتمالت وقوع اأخطاء فـي التوا�شل، مما قد يوؤدي اإىل اأخطاء 

دوائية خطرية. ويكون املر�شى اأكرث عر�شة للمخاطر اأثناء حتولت 
الرعاية؛ ومن ثم، ميكن وقوع اأخطاء خطرية للغاية، بل اإنها تقع 

بالفعل فـي هذه الأوقات، على وجه اخل�شو�ص.
 

يعد التوا�شل اجليد اأمًرا حيويًّا، وي�شمل ذلك اإجراء مقارنة ر�شمية 
لالأدوية قبل الرعاية وبعدها، ما ي�شمى مبطابقة الأدوية. وميكن 

م ون�شط فـي هذه العملية من خالل  للمر�شى امل�شاركة على نحٍو قيِّ
الحتفاظ بقائمة ت�شم الأدوية احلالية التي يتناولونها؛ على اأن يتم 

حتديثها عند تغيري اأي دواء. 
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القيادة وااللتزام والدعم السياسي
يدعو التحدي العاملي الثالث ل�شالمة املر�شى فيما يتعلق بال�شالمة 

الدوائية الدول الأع�شاء فـي منظمة ال�شحة العاملية لتحديد اأولويات 
ال�شالمة الدوائية على امل�شتوى الوطني. ولبد من وجود قيادة 

والتزام وا�شح من اأجل خف�ص حدة الأ�شرار الوخيمة التي ميكن 
تالفيها املتعلقة بالأدوية فـي بلدانهم خالل فرتة خم�ص �شنوات. 
وين�شب الرتكيز على البلدان التي ت�شع اأولوياتها وبرامج عملها 

با�شتخدام اإطار التحدي لدعم عملها.

وقد ُو�شعت خطة من خم�ص نقاط لت�شهيل عملية العتماد:
1.   اتخاذ اإجراءات مبكرة حلماية املر�شى من الأ�شرار الناجمة 

ة، والإفراط الدوائي،  عن: احلالت التي تنطوي على خماطر جمَّ
وحتولت الرعاية.

2.   اجلمع بني اخلرباء الوطنيني وقادة النظام ال�شحي واملمار�شني 
من اأجل و�شع خطط للتوجيه والعمل لكلٍّ من املجالت 

امل�شتهدفة.
3.   و�شع اآليات، وي�شمل ذلك ا�شتخدام الأدوات والتقنيات، لإذكاء 
وعي املري�ص ومعرفته بالأدوية وبعملية ا�شتخدام الدواء، ودور 

املر�شى فـي اإدارة اأدويتهم بطريقة ماأمونة.
4.   تعيني من�شق وطني لقيادة التحدي العاملي ل�شالمة املر�شى فيما 

يتعلق بال�شالمة الدوائية.
5.  تقييم التقدم املحرز ب�شفة منتظمة.

ويعتمد جناح التحدي على و�شع �شالمة التداوي على راأ�ص الأولويات 
فـي نظم الرعاية ال�شحية، وحتقيق قبول وا�شع النطاق من جانب 

اجلهات �شاحبة امل�شلحة، والتحول اإىل التيار العام لأن�شطة تقدمي 
الرعاية ال�شحية، واتخاذ اإجراءات ملمو�شة ملنع وقوع اأ�شرار.

التحدي العالمي بشأن سالمة المرضى 11التداوي بدون أضرار



اإلجراءات التي ستتخذها منظمة الصحة 
العالمية

فـي �شبيل امل�شي ُقدًما فـي التحدي العاملي ل�شالمة املر�شى فيما 
يتعلق بال�شالمة الدوائية، �شتقدم منظمة ال�شحة العاملية الدعم فـي 

10 جمالت رئي�شية:

1.   قيادة عملية التغيري واتخاذ اإجراءات عاملية لإحراز تقدم فـي 
جمالت اإطار التحدي.

2.  تي�شري و�شع الربامج الُقطرية وتنفيذها.
3.   تكليف فريق من اخلرباء باإعداد تقارير لتكون نقطة انطالق 

للعمل داخل البلد من اأجل و�شع الإر�شادات وخطط عمل فـي كل 
جمال من جمالت التحدي.

4.   و�شع ال�شرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية واخلطط والأدوات 
الالزمة ل�شمان �شالمة ممار�شات التداوي.

5.   ن�شر ا�شرتاتيجية حتدد اأولويات البحث، وتعبئة املوارد الالزمة 
لإجراء درا�شة بحثية دولية عن حالت دخول امل�شت�شفيات ب�شبب 

تاأثري الأدوية.
6.   عقد فعاليات تد�شني اإقليمية فـي كلٍّ من اأقاليم منظمة ال�شحة 

العاملية بعد التد�شني العاملي.
7.   و�شع وتنفيذ ا�شرتاتيجية لالت�شالت والدعوة وحملة عاملية، 

واإنتاج مواد ترويجية وتثقيفية.
8.   فـي اإطار برنامج "املر�شى امللتزمون ب�شالمة املر�شى" التابع 

ملنظمة ال�شحة العاملية للمر�شى، �شمان م�شاركة املر�شى 
واأ�شرهم عن كثب فـي جميع جوانب التحدي وتطوير اأداة 

مل�شاعدة املر�شى على حماية اأنف�شهم من الأذى.
9.   ر�شد وتقييم تاأثري التحدي.

10.   ح�شد املوارد الالزمة لتمكني التنفيذ الكامل والناجح للتحدي.

ا اإىل  وطوال عملية التنفيذ، �شت�شعى منظمة ال�شحة العاملية اأي�شً
اإيجاد فهم اأكرب بكثري للم�شاكل اخلا�شة بالأ�شرار املتعلقة بالتداوي 

فـي البلدان املنخف�شة الدخل والبلدان املتو�شطة الدخل واإعادة 
ت�شكيل التحدي لتلبية الحتياجات فـي خمتلف البيئات.

 التعاون والشراكات
بالتعاون مع اخلرباء الدوليني وال�شركاء واأ�شحاب امل�شلحة 
املهتمني، �شتقوم منظمة ال�شحة العاملية باإعداد الإر�شادات 

والأدوات والتكنولوجيات واملواد الالزمة، والعمل فـي تعاون وثيق مع 
البلدان من اأجل تنفيذ التحدي.

ا للتغيير؟ من الذي ينبغي أن يكون عاماًل محفّزً
وزارات ال�شحة وقادة املنظومة ال�شحية

املوؤ�ش�شات التعليمية والبحثية
ال�شلطات التنظيمية واجلمعيات املهنية للرعاية ال�شحية

جماعات الدفاع عن املر�شى
اجلهات املانحة و�شركاء التنمية

دوائر �شناعة الأدوية

وفـي اإطار تناولها للهدف العام وجمالت العمل اخلا�شة بالتحدي، 
�شتعمل منظمة ال�شحة العاملية مع قطاع وا�شع من اجلهات �شاحبة 

امل�شلحة، وت�شمل وزارات ال�شحة، واملن�شقني الوطنيني اأو مديري 
الربامج املعنية ب�شالمة التداوي، وقادة النظام ال�شحي، واخلرباء، 
واملوؤ�ش�شات التعليمية، والباحثني، ومراكز ممار�شة التداوي املاأمون، 
والهيئات التنظيمية، والهيئات املمثلة للمر�شى، واجلمعيات املهنية، 

ودوائر ال�شناعة.
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