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ت�صميم الن�سخة العربية� :شركة يات للتوا�صل ،القاهرة ،م�صر
طباعة خدمات �إنتاج الوثائق فـي منظمة ال�صحة العاملية ،جنيف� ،سوي�سرا

سالمة المرضى  -شاغل عالمي

�سالمة املر�ضى مبد�أ �أ�سا�سي من مبادئ الرعاية ال�صحية .وقد
ن�شر عدد من البلدان املرتفعة الدخل درا�سات ت ُِّبي �أن �أعداد ًا كبري ًة
من املر�ضى ت�صيبهم �أ�ضرار �أثناء الرعاية ال�صحية ،وت�ؤدي هذه
الأ�ضرار �إىل الإ�صابة بعاهة م�ستدمية� ،أو �إىل �إطالة مدة املكوث
فـي مرافق الرعاية ال�صحية ،بل و�أحيان ًا �إىل الوفاة .وطبق ًا لدرا�سة
�أُجريت حديث ًا ،ت�شكل الأخطاء الطبية ثالث �أكرب �سبب من الأ�سباب
الرئي�سية للوفاة فـي الواليات املتحدة .وت�شري التقديرات احلديثة
فـي اململكة املتحدة �إىل الإبالغ فـي املتو�سط عن حالة ت�ضرر مري�ض
كل  35ثانية .وعلى نف�س املنوال ،ففي البلدان املنخف�ضة الدخل
وتلك املتو�سطة الدخلُ ،ي�سهم فـي عدم م�أمونية رعاية املر�ضى
مزيج من العوامل ال�سلبية املتعددة من قبيل نق�ص �أعداد املوظفني،
وعدم كفاية الهياكل واكتظاظ املرافق ،ونق�ص ال�سلع اخلا�صة
بالرعاية ال�صحية والعجز فـي املعدات الأ�سا�سية ،و�ضعف النظافة
والإ�صحاح .و ُيعد �ضعف ثقافة ال�سالمة واجلودة ،وعمليات الرعاية
املعيبة ،والالمباالة من جانب فريق القيادة من العوامل التي تُفاقم
من �ضعف قدرة نظم الرعاية ال�صحية وم�ؤ�س�ساتها على �ضمان
تقدمي الرعاية ال�صحية امل�أمونة.
�إن �ضمان �سالمة املر�ضى ق�ضية حتتل مكانة بارزة لدى من يتولون
تقدمي الرعاية ال�صحية  -لي�س فـي بلدان معينة فح�سب ،و�إمنا
على م�ستوى العامل �أجمع .وقد باتت الآن م�أمونية الرعاية ال�صحية
�شاغ ًال عاملي ًا كبري ًا فـي الوقت الراهن .فاخلدمات غري امل�أمونة

واملتدنية اجلودة ت�ؤدي �إىل تراجع احل�صائل ال�صحية بل و�إىل وقوع
ال�ضرر .ويت�ضح من خربات البلدان العاكفة ب�شكل مكثف على بذل
جهود وطنية فـي هذا ال�صدد �أنه على الرغم من اختالف النظم
ال�صحية من بلد �إىل �آخر ،ف�إن الكثري من التهديدات املحيقة
ب�سالمة املر�ضى لها نف�س الأ�سباب ولها فـي الغالب نف�س احللول.
وينبغي �أن ي�شكل عالج املر�ضى ورعايتهم فـي بيئة م�أمونة وحمايتهم
من الأ�ضرار املرتبطة بالرعاية ال�صحية والتي ميكن تالفيها �أولوية
على امل�ستويني الوطني والدويل ت�ستدعي بذل جهود ُم َن َّ�سقة على
ال�صعيد الدويل.
�إن تقدمي رعاية �أكرث م�أمونية فـي بيئات معقدة وحافلة بال�ضغوط
و�سريعة التغري من �أكرب التحديات التي تواجه الرعاية ال�صحية
فـي يومنا هذا� .إذ ميكن �أن ت�سري الأمور فـي االجتاه اخلاطئ بتلك
البيئات .ويجب �أن يكون التحدي الأبرز فـي جمال �سالمة املر�ضى
هو كيفية الوقاية من وقوع ال�ضرر للمر�ضى �أثناء العالج والرعاية،
وال�سيما ʺال�ضرر الذي ميكن تالفيهʺ؛ �إذ من املمكن  -ومن الواجب
 حتا�شي جميع الأخطاء التي ميكن تالفيها .بيد �أنه لتقدميخدمات الرعاية ال�صحية العالية اجلودة ،يجدر �إيالء الأولوية
الق�صوى ل�سالمة كل مري�ض من املر�ضى.
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عبء الرعاية غير المأمونة وتأثيرها

يعاين كل عام عدد ال ميكن قبوله من املر�ضى من الإ�صابات
�أو يلقون حتفهم ب�سبب الرعاية ال�صحية غري امل�أمونة والرديئة
اجلودة ،ومن املمكن تالفـي معظم هذه الإ�صابات .ويربز عبء
الرعاية غري امل�أمونة بوجه عام حجم امل�شكلة ونطاقها.
•

•

•
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•

ت�شري التقارير فـي املعتاد �إىل وقوع ال�ضرر ملري�ض واحد
من كل  10مر�ضى يتلقون العالج بامل�ست�شفيات ،علم ًا
ب�إمكانية تالفـي ال�ضرر فـي  %50من تلك احلاالت على
�أقل تقدير.
فـي درا�سة �أُجريت ب�ش�أن تواتر الأحداث ال�ضارة
و�إمكانية تالفيها عرب  26من البلدان املنخف�ضة الدخل
وتلك املتو�سطة الدخل ،بلغ معدل الأحداث ال�ضارة
حوايل  ،%8وكان من املمكن تالفـي  %83من تلك
الأحداث فـي حني �أدت ما ن�سبته  %30منها �إىل الوفاة.
ت�شري التقديرات اىل �أن عدد حاالت التنومي
بامل�ست�شفيات يبلغ  421مليون حالة فـي العامل �سنوياً،
و�إىل وقوع  42.7مليون حدث �ضار تقريب ًا لدى املر�ضى
�أثناء تلقيهم العالج بامل�ست�شفيات.
يقع نحو ثلثي �إجمايل الأحداث ال�ضارة فـي البلدان
املنخف�ضة الدخل وتلك املتو�سطة الدخل.

وت�شري التقديرات �إىل �أن تكلفة ال�ضرر املقرتن بفقد احلياة
�أو العجز الدائم ،والذي ي�سفر عن فقدان القدرة والإنتاجية
لدى الأ�شخا�ص املت�ضررين و�أ�سرهم ،ت�صل �إىل تريليونات
الدوالرات الأمريكية كل عام .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ال ُكلفة
النف�سية التي تقع على عاتق املري�ض و�أ�سرته ،والتي تقرتن بفقد
الأحباب �أو التعاي�ش مع العجز الدائمُ ،كلفة باهظة ف�ض ًال عن
�صعوبة قيا�سها وتقديرها .وت ُِّبي الدرا�سات املعنية بالتكاليف
الطبية املبا�شرة املرتبطة ب�سوء الرعاية �أن بع�ض البلدان تتكبد
ما بني  6مليارات �إىل  29مليار من الدوالرات الأمريكية �سنوي ًا
ب�سبب املكوث فـي امل�ست�شفى للعالج لفرتات �إ�ضافية ،وتكاليف

التقا�ضي ،وحاالت العدوى املكت�سبة فـي امل�ست�شفيات ،وفقدان
الدخل ،والإ�صابة بالعجز ،والنفقات الطبية .وميثل فقدان
الثقة فـي النظام وخ�سارة ال�سمعة وانعدام امل�صداقية فـي
اخلدمات ال�صحية �أ�شكا ًال �أخرى من الأ�ضرار الإ�ضافية التي
ت�سببها الرعاية ال�صحية غري امل�أمونة.
وتظهر الب ِّينات املتاحة حالي ًا �أن  %15من نفقات امل�ست�شفيات
فـي �أوروبا تُعزى �إىل عالج احلوادث املرتبطة بامل�أمونية.
وت�شري التقديرات �إىل �أن جممل تكلفة ال�ضرر ،من حيث فقدان
القدرة والإنتاجية لدى الأ�شخا�ص املت�ضررين و�أ�سرهم ،ت�صل
�إىل تريليونات الدوالرات الأمريكية كل عام .وجدير بالذكر
�أن تكلفة تالفـي هذه الأخطاء ال تُذكر باملقارنة .وفـي الواليات
املتحدة وحدها� ،أدت التح�سينات املركزة املدخلة على جوانب
امل�أمونية �إىل توفري ما ُيقدر بنحو  28مليار دوالر �أمريكي فـي
م�ست�شفيات الرعاية الطبية وحدها ،فـي الفرتة .2015-2010
وال �شك �أن الأخطاء الطبية حتدث على جميع امل�ستويات ،وقد
تُعزى �إىل النظام نف�سه �أو �إىل عوامل ب�شرية .وترتبط الأحداث
ال�ضارة الأكرث �شيوع ًا املتعلقة بامل�أمونية بالإجراءات اجلراحية
(بن�سبة  ،)%27والأخطاء الدوائية (بن�سبة  ،)%18.3وحاالت
العدوى املرتبطة بالرعاية ال�صحية (بن�سبة  .)%12.2بيد �أن
اخلوف من الإبالغ عن الأخطاء ،فـي كثري من الأماكن ،يظهر
بجالء فـي ثقافة الرعاية ال�صحية ،مما يعيق �إحراز التقدم
والتعلم من �أجل التح�سني وتالفـي الأخطاء.

عمل منظمة الصحة العالمية بشأن سالمة المرضى

ُنوق�شت م�س�ألة احلاجة العاملية �إىل جودة الرعاية و�سالمة
املر�ضى للمرة الأوىل خالل جمعية ال�صحة العاملية املنعقدة
فـي عام  ،2002وحث القرار ج �ص ع  18-55ب�ش�أن "جودة
الرعاية� :سالمة املر�ضى" ال�صادر فـي جمعية ال�صحة العاملية
اخلام�سة واخلم�سني الدول الأع�ضاء على "�إيالء �أق�صى اهتمام
ممكن مل�شكلة �سالمة املر�ضى" .وانطلقت منذ ذلك احلني
مبادرات عدة على امل�ستوى الدويل عملت على ا�سرتعاء انتباه
را�سمي ال�سيا�سات �إىل هذه امل�س�ألة فـي الكثري من البلدان.
بيد �أن التح�سينات املنهجية التي طر�أت فـي جمال م�أمونية
الرعاية ال�صحية كانت حمدودة على م�ستوى العامل ،وكانت
اجلهود املبذولة فـي بع�ض احلاالت غري م�ستدامة وافتقرت
�إىل التن�سيق .وتُعد اخلدمات ال�صحية فـي الكثري من البلدان
متدنية اجلودة� ،إن �أُتيحت ،وبالتايل تعر�ض �سالمة املر�ضى
للخطر وتقو�ض املخرجات ال�صحية ،وي�ؤدي هذا �إىل انعدام
ثقة املواطنني فـي اخلدمات ال�صحية� .إن و�ضوح ال�سيا�سات،
وقدرات القيادة التنظيمية ،والبيانات الالزمة للدفع ُقدُم ًا
بالتح�سينات فـي جمال امل�أمونية ،ومهنيي الرعاية ال�صحية
املهرة ،و�إ�شراك املر�ضى على نحو فعال فـي الرعاية املقدمة

لهم ،كلها �أمور الزمة ل�ضمان ا�ستدامة التح�سينات وو�ضوحها
فـي جمال م�أمونية الرعاية ال�صحية.
وتتمثل الأهداف اال�سرتاتيجية ملنظمة ال�صحة العاملية فـي
جمال �سالمة املر�ضى فـي اال�ضطالع بدور قيادي على ال�صعيد
العاملي فـي ق�ضية �سالمة املر�ضى وت�سخري املعارف واخلربات
واالبتكارات من �أجل حت�سني �سالمة املر�ضى فـي �أو�ساط
الرعاية ال�صحية .ويتيح الدور التنظيمي الفريد الذي ت�ضطلع
به املنظمة على امل�ستوى العاملي و�سيلة لتح�سني �سالمة املر�ضى
ولإدارة املخاطر التي تكتنف الرعاية ال�صحية من خالل
التعاون وامل�شاركة والإجراءات املن�سقة على امل�ستوى الدويل
بني الدول الأع�ضاء وامل�ؤ�س�سات واخلرباء التقنيني واملر�ضى
واملجتمع املدين ودوائر ال�صناعة ،عالو ًة على �شركاء التنمية
و�سائر �أ�صحاب امل�صلحة.
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رؤيتنا

نهجنا

عامل يتلقى فيه كل مري�ض رعاية �صحية م�أمونة دون حدوث
خماطر �أو �أ�ضرار ،فـي كل زمان وفـي كل مكان.

ا�س ُتهِ ل العمل الذي ت�ضطلع به املنظمة ب�ش�أن �سالمة املر�ضى
بتد�شني التحالف العاملي ل�سالمة املر�ضى فـي عام  ،2004ثم
ُحدثت وحدة �سالمة املر�ضى و�إدارة
تطور عرب الزمن .وا�ست ِ
املخاطر التابعة للمنظمة بهدف تن�سيق التح�سينات ون�شرها
وت�سرع وتريتها فـي جمال �سالمة املر�ضى و�إدارة املخاطر فـي
الرعاية ال�صحية ُبغية تالفـي وقوع ال�ضرر للمر�ضى فـي جميع
�أنحاء العامل.

مهمتنا

ت�سهيل �إدخال حت�سينات م�ستدامة على �سالمة املر�ضى و�إدارة
املخاطر منع ًا لإحلاق ال�ضرر باملر�ضى.

للمضي ُق ُدمًا بالتحسينات
نهجنا ُ
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ومنذ عام  ،2002تناولت قرارات متعاقبة على ال�صعيدين
العاملي والإقليمي ق�ضية حت�سني �سالمة املر�ضى .و�شكلت
منظمة ال�صحة العاملية �أداة مفيدة فـي �صياغة اخلطة
املعنية ب�سالمة املر�ضى فـي جميع �أنحاء العامل وذلك عن
طريق اال�ضطالع بدور قيادي ،وحتديد الأولويات ،وتنظيم
اجتماعات اخلرباء ،وتعزيز التعاون وتكوين ال�شبكات ،و�إ�صدار
الإر�شادات ،وتي�سري التغيري وبناء القدرات ،ور�صد االجتاهات.
وبف�ضل و�ضع املري�ض فـي �صميم ا�سرتاتيجيات التح�سني املعنية
بزيادة م�أمونية الرعاية ال�صحية ،ف�إن العمل الذي ت�ضطلع
به املنظمة ب�ش�أن �سالمة املر�ضى مي�ضي ُقدُم ًا بالتح�سينات

•

حت�سني �سالمة
املر�ضى

•

احلد من املخاطر
والأ�ضرار

•

حت�سني املخرجات
ال�صحية

•

حت�سني جتربة املر�ضى

•

تخفي�ض التكاليف

املن�شودة من خالل املجاالت اال�سرتاتيجية الرئي�سية التالية:
•
•
•
•

اال�ضطالع بدور قيادي على ال�صعيد العاملي وتعزيز
التعاون
و�ضع املبادئ التوجيهية وا�ستحداث الأدوات الالزمة،
وبناء القدرات
�إ�شراك املر�ضى و�أ�سرهم من �أجل زيادة م�أمونية
الرعاية ال�صحية
ر�صد التح�سينات فى جمال �سالمة املر�ضى

االضطالع بدور قيادي على الصعيد العالمي وتعزيز التعاون

العالج دون ضرر
تحدي المنظمة العالمي الثالث
الذي يواجه سالمة المرضى

من الأ�ساليب امللمو�سة التي تي�سر بها املنظمة �إدخال
التح�سينات الفعلية "التحدي العاملي ب�ش�أن �سالمة املر�ضى".
ويتم فـي هذا التحدي حتديد العبء املتعلق ب�سالمة املر�ضى
والذي ي�شكل خطر ًا رئي�سي ًا وبارز ًا على �صحة املر�ضى
و�سالمتهم ،ثم يتم ا�ستحداث تدخالت اخلط الأمامي بهدف
الت�صدي للم�شكلة .وت�ضطلع منظمة ال�صحة العاملية بدور
قيادي فـي هذا ال�ش�أن وتقدم الإر�شادات الالزمة بالتعاون
مع الدول الأع�ضاء و�أ�صحاب امل�صلحة واخلرباء بهدف
ا�ستحداث وتنفيذ التدخالت والأدوات الالزمة للحد من
املخاطر ،وبهدف حت�سني ال�سالمة ،وبهدف تي�سري التغيري
الذي يحقق املنفعة .وقد ا�ستحث التحديان ال�سابقان ،وهما
"الرعاية النظيفة رعاية �أكرث م�أمونية" و"اجلراحة امل�أمونة
تنقذ الأرواح" ،العمل الرامي �إىل خف�ض حاالت العدوى �أثناء
الرعاية ال�صحية واملخاطر املرتبطة باجلراحة على التوايل.
وتبلغ التكلفة المرتبطة باألخطاء العالجية
على مستوى العالم  42مليار دوالر أمريكي
سنويًا ،أي حوالي  %1من اإلنفاق العالمي
على الصحة.

وقد �أطلقت املنظمة التحدي العاملي الثالث الذي يواجه
�سالمة املر�ضى :العالج دون �ضرر ،بهدف الت�صدي لعدد من
الق�ضايا املتعلقة مب�أمونية العالج.

ويهدف هذا التحدي �إىل احلد من ال�ضرر املرتبط بالعالج
والذي تت�سبب فيه املمار�سات العالجية غري امل�أمونة والأخطاء
العالجية .ويركز التحدي على حت�سني م�أمونية العالج عن
طريق تعزيز النظم للحد من الأخطاء العالجية وال�ضرر
املرتبط بالعالج والذي ميكن تالفيه ،وذلك بهدف
خفض مستوى الضرر الوخيم الذي يمكن تالفيه
المرتبط بالعالجات بنسبة  %50خالل  5سنوات
على مستوى العالم.

و ُاط ِلق هذا التحدي فـي �آذار /مار�س  2017خالل م�ؤمتر القمة
الوزاري العاملي الثاين املعني ب�سالمة املر�ضى املنعقد فـي بون
ب�أملانيا بح�ضور القادة ورا�سمي ال�سيا�سات فـي جمال ال�صحة
على م�ستوى العامل .وقد كفل هذا احلدث وجود دعم �سيا�سي
بالتزامات قطعها وزراء ال�صحة لتقوم بدور العوامل املحفزة
للتغيري.
و ُيطلب من البلدان حتديد �أولويات الإجراءات املتخذة ب�ش�أن
م�أمونية العالج ،وتعيني القادة لل ُم�ضي ُقدُم ًا بالعمل املعني،
وت�صميم الربامج اخلا�صة بها مبا ينا�سب �أو�ضاعها والتي
ترتكز حول الأولويات املحلية .و�سوف تتوىل املنظمة زمام
القيادة فـي عملية التغيري عن طريق تقدمي الدعم �إىل البلدان
لو�ضع الربامج الوطنية ،وحفز البحوث الدولية الوا�سعة
النطاق ،وتقدمي الإر�شادات ،وا�ستحداث الأدوات العملية
الالزمة للعاملني ال�صحيني على اخلطوط الأمامية وللمر�ضى.
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وفـي �إطار املُ�ضي ُقدُم ًا بالتحدي العاملي الثالث الذي يواجه
�سالمة املر�ضى� ،سوف تقدم منظمة ال�صحة العاملية الدعم
الالزم للعمل املعني فـي  10جماالت رئي�سية:
 -1قيادة العمل لإحراز تقدم فـي املكونات الأ�سا�سية للتحدي؛

-7ا�ستحداث ا�سرتاتيجيات توا�صل ودعوة� ،إىل جانب حملة
عاملية مبواد ترويجية وتعليمية لال�ستخدام على امل�ستوى
القطري؛

 -3التكليف ب�إعداد تقارير خرباء لتخطيط الإجراءات املزمع
اتخاذها وتوجيهها؛

-8الت�أكد من م�شاركة املر�ضى و�أ�سرهم عن كثب فـي جميع
اجلوانب اخلا�صة بالتحدي ،مبا فـي ذلك م�شاركتهم فـي
ا�ستحداث الأدوات اخلا�صة باملر�ضى؛

 -4و�ضع اال�سرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية واخلطط
والأدوات املعنية باملمار�سات العالجية امل�أمونة؛

 -9ر�صد وتقييم ت�أثري التحدي؛

 -2تي�سري الربامج القطرية؛

-5ن�شر ا�سرتاتيجية حتدد �أولويات البحث وتعبئة املوارد
الالزمة للبحوث الدولية املعنية بحاالت دخول امل�ست�شفيات
الناجمة عن الأحداث ال�ضارة املرتبطة بالعالج؛
�-6إطالق املبادرات على ال�صعيد الإقليمي فـي �سبيل
احل�صول على االلتزام ال�سيا�سي ،ا�ستكما ًال لإطالق
املبادرة على ال�صعيد العاملي؛

 -10تعبئة املوارد الالزمة للتمكني من جناح تنفيذ التحدي.
و�سوف ت�سعى منظمة ال�صحة العاملية كذلك �إىل ت�شكيل فهم
�أكرب للأ�ضرار املرتبطة بالعالج فـي البلدان املنخف�ضة الدخل
والبلدان املتو�سطة الدخل ،و�إىل تكييف التحدي مبا يالئم
االحتياجات املتنوعة اخلا�صة ب�شتى الأو�ساط.

قصة حقيقية عن الضرر الناجم عن األخطاء العالجية
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ا�صطحب زوجان طفلتهما البالغة من العمر �أ�سبوعني لإجراء فح�ص روتيني .و�أمر طبيب الأطفال
ب�إعطائها حقنتني من فيتامني "ك" .قامت املمر�ضة ب�إعطاء حقنة واحدة للطفلة و�سلمت القنينة
الثانية لأبويها اللذين الحظا �صراخ الطفلة امل�ستمر فـي الطريق ذهاب ًا �إىل املنزل .ثم توقفت الطفلة
عن ال�صراخ فج�أة و�أدرك �أبواها �أنها مل تعد تتنف�س ،ف�أ�سرعا بها رجوع ًا �إىل العيادة حيث بد�أ
العاملون على الفور �إجراءات الإنعا�ش للطفلة ،ولكن الطفلة تُوفيت ع�صر ذلك اليوم.
و�أثناء حماولة الوالدين اللذين �أمل بهما احلزن فهم ما حدث �ألقيا نظرة على قنينة الدواء املتبقية
لديهما ،واكت�شفا �أنه مكتوب عليها  .EPINEPHRINEف�أدرك الأبوان �أنه مل يتم �إعطاء طفلتهما
فيتامني "ك" كما ظنا .و�أخرب موظفو العيادة الأبوين �أن زجاجة فيتامني "ك" وزجاجة عقار
 epinephrineمت�شابهتان من حيث احلجم واللون ،مما يجعل اخللط بينهما �سه ًال .وي�شكل التغليف
"املت�شابه" حتدي ًا ماث ًال �أمامنا على الدوام عند �صرف العالجات.

Copyright: BMG/photothek 2017

مؤتمرات القمة الوزارية العالمية المعنية
بسالمة المرضى

العاملية والدفع بها ُقدُم ًا ،وتلتزم بالعمل مع البلدان من �أجل
و�ضع النظم الالزمة لتح�سني �سالمة املر�ضى ولإدارة املخاطر
بهدف تالفـي وقوع ال�ضرر للمر�ضى.

منذ عام  2016ا�شرتكت حكومة اململكة املتحدة وحكومة
�أملانيا فـي قيادة مبادرة بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية
بهدف تنظيم م�ؤمترات قمة وزارية عاملية �سنوية معنية
ب�سالمة املر�ضى من �أجل ال�سعي نحو احل�صول على االلتزام
ال�سيا�سي واال�ضطالع بدور قيادي فـي حتديد الأولويات املتعلقة
بق�ضية �سالمة املر�ضى على امل�ستوى العاملي .ويلتقي فـي �إطار
م�ؤمترات القمة هذه وزراء ال�صحة ومندوبون وخرباء وممثلون
رفيعوا امل�ستوى من املنظمات الدولية مرة واحدة كل عام من
�أجل املُ�ضي ُقدُم ًا بالربنامج املعني على امل�ستوى ال�سيا�سي ،مع
توجيه الدعوة ملختلف البلدان ال�ست�ضافة م�ؤمتر القمة كل عام.
وتلتزم منظمة ال�صحة العاملية باملحافظة على هذه املبادرة

"�إن لدي ثقة كاملة فـي �أن م�ؤمتر القمة هذا �سيجدد
الن�شاط فـي احلراك الكفيل بجعل �سالمة املر�ضى ق�ضية
�ساخنة ال ي�ستطيع �أحد جتاهلها".
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الدكتورة مارغريت ت�شان ،املديرة العامة ملنظمة ال�صحة العاملية،
فـي م�ؤمتر القمة الوزاري العاملي الثاين املعني ب�سالمة املر�ضى
املنعقد فـي بون ب�أملانيا� ،آذار /مار�س .2017

الشبكة العالمية لسالمة المرضى
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ي�ضطلع العديد من �أ�صحاب امل�صلحة بدور ن�شط فـي جمال
�سالمة املر�ضى ،ويتوافر فـي هذا ال�سياق كم زاخر من
اخلربات و�أف�ضل املمار�سات والدرو�س امل�ستفادة .وقد قامت
وعمان ،ب�إن�شاء �شبكة
املنظمة ،بدعم من حكومتي اليابان ُ
تتوىل الربط بني اجلهات الفاعلة و�أ�صحاب امل�صلحة من
الوكاالت وامل�ؤ�س�سات الوطنية والدولية املعنية ب�سالمة املر�ضى
وباجلودة؛ ووزارات ال�صحة؛ ومراكز االت�صال على امل�ستوى
الوطني /الإقليمي /م�ستوى املناطق من بلدان عرب �أقاليم
املنظمة ال�ستة كافة؛ ومراكز االت�صال القطرية والإقليمية
والعاملية التابعة للمنظمة واملعنية ب�سالمة املر�ضى وجودة
الرعاية؛ والهيئات املهنية الدولية؛ و�سائر اجلهات �صاحبة
امل�صلحة .وفيما يلي الأهداف الأ�سا�سية لهذه ال�شبكة:
•

•

•

ت�شجيع االلتزام بالدور القيادي؛ وجمع الرباهني
من �شتى الزواياُ ،بغية توجيه ال�سيا�سات واملمار�سات
امل�ستقبلية؛
تعزيز نقل املعارف والقدرات التقنية عرب احلدود؛
و�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على ق�ضية �سالمة املر�ضى من
�أجل ا�ستدامتها؛
الت�شجيع على تبادل �أف�ضل املمار�سات وتطبيقها.

منصة تبادل المعارف العالمية في مجال سالمة
المرضى

التزال نظم الرعاية ال�صحية تفتقر �إىل وجود طريقة لتبادل الدرو�س
امل�ستفادة فـي الوقت املنا�سب وب�شكل منهجي ب�ش�أن الأحداث اخلا�صة
ب�سالمة املر�ضى ،ف�ض ًال عن وجود نهج فعال لن�شر تنفيذ ممار�سات
�سالمة املر�ضى اجليدة وتي�سري هذا التنفيذ.
وتعالج املن�صة املوجودة على �شبكة الإنرتنت هذه الثغرات عن طريق
�إتاحة امل�ساحة الالزمة للتبادل املنهجي للدرو�س امل�ستفادة امل�أخوذة من
التحليل املنهجي للأحداث وتنفيذ ممار�سات ال�سالمة ،مع وجود عملية
منظمة وم�ستدامة لتعزيز الروابط فيما بني ال�سلطات املعنية التي تتوىل
�إدارة نظم الإبالغ والتعلم ،والأخ�صائيني ال�سريريني ،ومديري ال�سالمة،
واملدافعني عن املر�ضى.
وتربط هذه املن�صة بني �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني املعنيني بنظم
الإبالغ والتعلم وبتنفيذ ممار�سات ال�سالمة عن طريق تبادل الو�سائل
والأدوات واخلربات املتاحة لدى مديري ال�سالمة وامل�ستخدمني على
امل�ستوى املحلي ،وذلك بهدف الإ�سراع بالن�شر الفعال لال�سرتاتيجيات
املعنية ب�سالمة املر�ضى وبتح�سني اجلودة .وتعكف منظمة ال�صحة
العاملية على تطوير من�صة تبادل املعارف العاملية فـي جمال �سالمة
املر�ضى بالتعاون مع مركز �إدارة املخاطر ال�سريرية و�سالمة املر�ضى
فـي فلورن�سا ،وهو املركز املتعاون مع املنظمة فـي جمال العوامل الب�شرية
والتبليغ من �أجل تقدمي الرعاية امل�أمونة واجليدة.

وضع المبادئ التوجيهية واستحداث األدوات الالزمة ،وبناء القدرات

التعليم والتدريب في مجال سالمة المرضى
دليل منهج سالمة المرضى المتعدد التخصصات

قامت املنظمة بن�شر دليل منهج �سالمة
املر�ضى املتعدد التخ�ص�صات ُبغية
امل�ساعدة فـي تعليم �سالمة املر�ضى
فـي اجلامعات والكليات وامل�ؤ�س�سات
املهنية فـي جماالت طب الأ�سنان
والطب والقبالة والتمري�ض وال�صيدلة.
وحظيت الأدوات اخلا�صة بتنفيذ
هذا الدليل وتكييفه ودجمه والأدوات
التعليمية الأخرى ذات ال�صلة به بقبول
وا�سع بو�صف هذا الدليل ا�سرتاتيجية
رئي�سية لتح�سني ال�سالمة فـي جمال من �أدق املجاالت .وميكن
لتكييف هذا الدليل على امل�ستوى املحلي �أن ي�ساعد فـي الت�شجيع على
اال�ستفادة منه ،وثمة جمموعة متنوعة من الأدوات املتاحة لدعم
تكييف الدليل وتنفيذه فـي �شتى البلدان.

وت�سعى املنظمة فـي الوقت احلايل على ا�ستحداث �أكادميية
�إلكرتونية ل�سالمة املر�ضى على امل�ستوى الدويل تقوم على
�أ�سا�س دليل منهج �سالمة املر�ضى املتعدد التخ�ص�صات ،وذلك
من �أجل بناء القدرات لدى مهنيي الرعاية ال�صحية فـي جمال
�سالمة املر�ضى.
شبكة المجالس التعليمية

تقوم املجال�س التعليمية مقام الآلية الرئي�سية لدمج �سالمة
املر�ضى فـي مناهج التعليم والتدريب اخلا�صة مبهنيي الرعاية
ال�صحية ،مبا فـي ذلك الأطباء واملمر�ضات وال�صيادلة و�أطباء
الأ�سنان ،من خالل برامج التدريب امل�ستمر .ويجري فـي الوقت
الراهن �إن�شاء �شبكة من املجال�س التعليمية تابعة للمنظمة من
جميع �أنحاء العامل ،و�ست�ؤدي هذه ال�شبكة �إىل تعزيز تبادل
املعلومات وتي�سري تنفيذ املناهج اخلا�صة ب�سالمة املر�ضى
فـي امل�ؤ�س�سات التعليمية حول العامل من �أجل حت�سني �سالمة
املر�ضى.
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كفاءات القيادة والعمل الجماعي والتبليغ
في مجال سالمة المرضى

يجري العمل فـي الوقت احلايل على و�ضع �إطار الكفاءات و�أداة
التقييم ودليل القيادة فـي جمال �سالمة املر�ضى بهدف بناء
القدرات القيادية فـي هذا املجال على امل�ستوى التنظيمي.
و�سيجري كذلك و�ضع �إطار كفاءات للعمل اجلماعي والتبليغ
امل�شرتك بني املهن ب�ش�أن �سالمة املر�ضى ،وذلك ت�سليم ًا
بالطابع املتعدد التخ�ص�صات الذي يت�سم به �إيتاء خدمات
الرعاية ال�صحية امل�أمونة.
رعاية أولية أكثر أمانا

الق�ضايا الرئي�سية التي ميكن �أن تقو�ض ال�سالمة فـي �إطار
تقدمي الرعاية الأولية ،وذلك بهدف الإ�سهام فـي بناء القدرات
الوطنية فـي جمال ت�صميم وتقدمي خدمات رعاية �أولية �أكرث
م�أمونية.
وال�سل�سلة التقنية ب�ش�أن الرعاية الأولية الأكرث م�أمونية،
ال�صادرة عن املنظمة ،هي �سل�سلة ت�ضم ت�سع درا�سات
�إفرادية معنية باملر�ضى ،والقوى العاملة ال�صحية ،والأدوات
والتكنولوجيا ،وت�ستك�شف هذه الدرا�سات الإفرادية حجم
ال�ضرر وطبيعته وتقدم بع�ض احللول املمكنة واخلطوات العملية
لتح�سني امل�أمونية فـي الرعاية الأولية ،وتت�ضمن املو�ضوعات
التي تغطيها هذه ال�سل�سلة ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ت�سعى الرعاية ال�صحية الأولية جاهد ًة �إىل �صون �صحة
املجتمعات .وقد و�صف بع�ض اخلرباء الرعاية ال�صحية الأولية
ب�أنها الو�سيلة الأ�سا�سية الكفيلة بتحقيق التغطية ال�صحية
ال�شاملة امل�ستدامة والكفيلة ب�ضمان �أال يخلف الركب �أحداً.
ولكن حتى يومنا هذا ان�صب تركيز معظم البحوث املعنية
ب�سالمة املر�ضى على �أو�ساط امل�ست�شفيات ،ال على الرعاية
الأولية التي يتم فيها فعلي ًا تقدمي ال�شق الأعظم من الرعاية
ال�صحية .و�إدراك ًا من منظمة ال�صحة العاملية لندرة املعلومات
املي�سورة الو�صول ب�ش�أن الرعاية الأولية الأكرث م�أمونية ،قامت
املنظمة م�ؤخر ًا با�ستحداث �سل�سلة تقنية ب�ش�أن الرعاية الأولية
الأكرث م�أمونية ُبغية �إتاحة خال�صة وافية من املعلومات حول

�إ�شراك املر�ضى
التعليم والتدريب
العوامل الب�شرية
الأخطاء الإدارية
الأخطاء الت�شخي�صية
الأخطاء العالجية
املرا�ضة املتعددة
نقل الرعاية
الأدوات الإلكرتونية.

دراسة حالة :تايلند
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بناء قوى عاملة ذات كفاءة في مجال السالمة بتايلند

جنح معهد اعتماد الرعاية ال�صحية بتايلند فـي دمج املو�ضوعات
اخلا�صة بال�سالمة واجلودة فـي مناهج الطب بتايلند فـي 133
م�ؤ�س�سة ،وذلك با�ستخدام ن�سخة مكيفة مبا ينا�سب ال�سياق املحلي
من دليل منهج �سالمة املر�ضى املتعدد التخ�ص�صات ال�صادر عن
ُخدم فـي ذلك نهج تعاوين ت�ضمن
منظمة ال�صحة العاملية .وا�ست ِ
�إ�شراك �أبرز القادة فـي جمال �سالمة املر�ضى وامل�ؤ�س�سات التعليمية
وتدريب  120مدرب ًا من �أجل جناح تو�سيع نطاق التطبيق .وفيما يلي
بع�ض فر�ص التعلم الرئي�سية امل�ستقاة من هذه التجربة:

•
•
•

ا�ستهالل العمل مع جماعة مهتمة فـي جمال قيادة �أن�شطة
الدعوة والتنفيذ؛
�إن�شاء منظمة مركزية تتوىل التن�سيق وتقدمي الدعم؛
و�ضع خطة تقييم طويلة املدى ُبغية تقييم التح�سن فـي الكفاءة
املهنية.

نظم اإلبالغ والتعلم بشأن الحوادث المتعلقة بسالمة المرضى
نموذج الحد األدنى للمعلومات

ُيعد منوذج احلد الأدنى للمعلومات ب�ش�أن �سالمة املر�ضى �أداة
مب�سطة لتي�سري ح�صر الأحداث ال�ضارة وحتليلها ومقارنتها
وتبادلها والتعلم منها على ال�صعيد العاملي ،ومن املمكن
ا�ستخدام ذلك النموذج من جانب البلدان �أو امل�ؤ�س�سات
ال�ساعية لإن�شاء نظام للإبالغ والتعلم �أو ال�ساعية لتحديث
نظام الإبالغ والتعلم القائم لديها حالي ًا .ومت و�ضع هذا النظام
من خالل حتليل بيانات الأحداث ال�ضارة الفعلية التي قدمتها
العديد من البلدان وامل�ؤ�س�سات.
ومت و�ضع دليل امل�ستخدم اخلا�ص
بنموذج احلد الأدنى للمعلومات
ب�ش�أن �سالمة املر�ضى ُبغية تقدمي
الإر�شادات الالزمة لدمج منوذج
املعلومات مع �إن�شاء نظم الإبالغ
والتعلم ب�ش�أن احلوادث املتعلقة
ب�سالمة املر�ضى فـي الوقت ذاته.

المبادئ التوجيهية لإلبالغ والتعلم
بشأن الحوادث المتعلقة بسالمة
المرضى

ت�أتي فـي �صميم معظم الربامج املعنية ب�سالمة املر�ضى فـي
نظم الرعاية ال�صحية عملية خا�صة بجمع البيانات وحتليلها
ب�ش�أن الأخطاء والأحداث التي تقع �أثناء تقدمي الرعاية .ومن
املقرر �أن ت�صدر بحلول نهاية عام  2017مبادئ املنظمة
التوجيهية املعنية بنظم الإبالغ والتعلم ب�ش�أن احلوادث املتعلقة
ب�سالمة املر�ضى .و�سوف تت�ضمن الإر�شادات املعنية �أهم
الدرو�س امل�ستفادة من اخلربات داخل وخارج جمال الرعاية
ال�صحية ،والإر�شادات املعنية بتعزيز الإبالغ عن الأحداث ،مبا
فـي ذلك الأحداث ال�ضارة واحلوادث و�شيكة الوقوع والأخطاء
فـي جمال الرعاية ال�صحية ،وت�سجيل البيانات وجتميعها،
وتقييم التقدم املحرز ،و�إ�شراك املر�ضى فـي الإبالغ والتعلم،
وحتويل البيانات �إىل �إجراءات هادفة من �أجل االرتقاء
باجلودة وزيادة م�أمونية الرعاية.
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قائمة المنظمة المرجعية للوالدة المأمونة

ت�شري التقديرات امل�أخوذة من عام � 2015إىل �أنه �سنوي ًا تلقى  303 000امر�أة حتفها �أثناء احلمل والوالدة على م�ستوى العامل ،فـي حني ُيتوفى
نحو  2.7مليون طفل خالل الـ  28يوم ًا الأوىل من العمر ويتعر�ض  2.6مليون طفل للإمال�ص .وعند الت�صدي للأ�سباب الرئي�سية لوفيات
الأمهات وحديثي الوالدة ،حتول قائمة املنظمة املرجعية للوالدة امل�أمونة تو�صيات املنظمة احلالية املُ َ�س َّندة بالب ِّينات ب�ش�أن الوالدة امل�أمونة �إىل
�أداة مب�سطة وعملية ت�ساعد عاملي الرعاية ال�صحية على االلتزام مبعايري الرعاية الأ�سا�سية الالزمة �أثناء والدة كل طفل.
وقائمة املنظمة املرجعية للوالدة امل�أمونة م�صممة بهدف حت�سني تقدمي املمار�سات امل�أمونة والأ�سا�سية فـي الأوقات املحيطة بالوالدة ،ويتمثل
الهدف من دليل تنفيذ قائمة املنظمة املرجعية للوالدة امل�أمونة فـي دعم املرافق ال�صحية التي تعتزم ا�ستخدام القائمة املرجعية وتنفيذها.

قبل الوالدة

دراسة حالة :السودان
التطبيق االرتيادي لقائمة المنظمة المرجعية للوالدة المأمونة

القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

1

عند الدخول

هل تحتاج األم إىل إحالة؟
ال
نعم ،جرى تنظيمها

تحقق من معايري مرفقك

هل استُهل مخطط املخاض؟
ال ،سيُستهل عندما يكون عنق الرحم ≥ 4سم
نعم

ارشع يف رسم املخطط عندما يكون عنق الرحم ≥ 4سم ،عندئذ ينبغي أن ينفرج عنق الرحم مبعدل ≥
1سم/ساعة
• كل  30دقيقة :سجل يف املخطط معدّل النبض ،التقلصات ،معدّل نبض الجنني
• كل ساعتني :سجل يف املخطط الحرارة
• كل  4ساعات :سجل يف املخطط ضغط الدم

هل تحتاج األم إىل البدء يف تناول:

اسأل عن وجود حساسية لألدوية قبل إعطاء أي دواء
أعط املضادات الحيوية لألم يف أي من الحاالت التالية:
• حرارة األم ≥  38درجة مئوية
• تاريخ من اإلفرازات املهبلية الكريهة الرائحة
• متزق األغشية >  18ساعة

سلفات املغنيسيوم والعالج باألدوية الخافضة لضغط الدم؟

أعط سلفات املغنيسيوم لألم يف أي من الحاالت التالية:
• ضغط الدم االنبساطي ≥  110مليمرتات زئبق والبيلة الربوتينية 3+
• ضغط الدم االنبساطي ≥  90مليمرتا ً زئبق والبيلة الربوتينية  2+وأي مام ييل :الصداع الشديد أو
االضطرابات اإلبصارية أو اآلالم الرشسوفية

املضادات الحيوية؟

ال
نعم ،أُعطيت لها

قامت وزارة ال�صحة ال�سودانية ب�إجراء درا�سة فـي واحدة من كربى امل�ست�شفيات التابعة لها بهدف
ا�ستك�شاف املواقف جتاه قائمة املنظمة املرجعية للوالدة امل�أمونة ومدى االمتثال لها .وتبني �أن
القائمة املرجعية قد �أدت �إىل حت�سني روح العمل اجلماعي والتوا�صل ،وك�شفت عن مواطن �ضعف
على نطاق �أو�سع فـي النظام اخلا�ص باالمتثال ملمار�سات ال�سالمة الأ�سا�سية ،مثل �أهمية نظافة
اليدين .وكان الدعم املقدم من م�شرفات التمري�ض �إىل حد كبري هو �أقوى عامل متكني يك�شف
عن الدور املحوري الذي ت�ضطلع به القيادة امل�شاركة فـي العمل ب�شكل ن�شط عند تنفيذ مبادرات
ال�سالمة اجلديدة.
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ال
نعم ،أُعطيت لها سلفات املغنيسيوم
نعم ،أُعطيت لها األدوية الخافضة لضغط الدم

أعط األدوية الخافضة لضغط الدم لألم إذا كان ضغط الدم االنقبايض >  160مليمرتا ً زئبق
• الهدف :االحتفاظ بضغط الدم < 100/150مليمرت زئبق
تحقق من توافر مستلزمات تنظيف اليدين واستخدم
قفازات لدى كل فحص مهبيل.

دليل تنفيذ القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية
بشأن الوالدة املأمونة

شجِّع املرافق خالل الوالدة عىل الحضور أثناء الوضع.

تأكد من أن املساعدة ستُطلب من جانب األم
أو املرافق خالل املخاض عند الحاجة.

تحسني نوعية الوالدة يف املرافق لألمهات واملواليد

ت ُطلب املساعدة يف أي من الحاالت التالية:
• النزف
• آالم البطن الشديدة
• الصداع الشديد أو اإلضطرابات اإلبصارية
• عدم القدرة عىل التبوّل
• الحاجة امللحّة إىل الدفع

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

القامئة املرجعية ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوالدة املأمونة

قام بإكامل البنود الواردة أعاله

قائمة المنظمة المرجعية لمأمونية الجراحة

يخ�ضع مري�ض واحد من كل  25مري�ض ًا على م�ستوى العامل لعملية جراحية كل عام .وحتدث امل�ضاعفات الناجمة عن
العملية لدى ربع جمموع ه�ؤالء املر�ضى .وميكن ،على �أقل تقدير ،تالفـي ن�صف احلاالت التي ت�ؤدي فيها اجلراحة �إىل
وقوع ال�ضرر .وجدير بالذكر �أنه مت فـي عام � 2008إطالق التحدي العاملي الثاين ل�سالمة املر�ضى :اجلراحة امل�أمونة تنقذ
الأرواح.
وقد �أثمرت امل�شاورات املو�سعة التي �أُجريت مع عدد من اخلرباء عن و�ضع قائمة املنظمة املرجعية مل�أمونية اجلراحة.
وت�ستهدف هذه القائمة املرجعية املكونة من  19بند ًا وثالث مراحل �إىل تقليل �إمكانية وقوع الأخطاء والأحداث ال�ضارة،
جزئي ًا عن طريق النهو�ض بالعمل اجلماعي والتوا�صل
فـي جمال اجلراحة .و�أ�سفر تنفيذ القائمة املرجعية عن
تراجع كبري فـي املرا�ضة والوفيات (بن�سبة حوايل %63
فـي املتو�سط) ،علم ًا ب�أنه مت تنفيذها على امل�ستويات
امل�ؤ�س�سية والوطنية على حد �سواء .وتُ�ستخدم هذه القائمة
املرجعية فـي الوقت الراهن من جانب غالبية مقدمي
اخلدمات اجلراحية حول العامل.
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إشراك المرضى وأسرهم من أجل زيادة مأمونية الرعاية الصحية

المرضى من أجل سالمة المرضى

ُيعنى برنامج املر�ضى من �أجل �سالمة املر�ضى اخلا�ص مبنظمة
ال�صحة العاملية ب�إ�شراك املر�ضى و�أ�سرهم فـي حت�سني م�أمونية
الرعاية ال�صحية وتعزيز وبناء القدرات لديهم كي ي�صبحوا
�شركاء عن علم ودراية فـي الرعاية املقدمة لهم.
وقد مت فـي �إطار هذا الربنامج �إن�شاء �شبكة من املدافعني عن
فكرة املر�ضى من �أجل �سالمة املر�ضى منذ عدة �سنوات تعمل
من �أجل املر�ضى والأ�سر الذين تعر�ضوا لل�ضرر نتيجة الرعاية
ال�صحية غري امل�أمونة .ومتثل الدافع فـي االن�ضمام لتلك
ال�شبكة فـي الغالب فـي منح قيمة ومعنى للم�أ�ساة ال�شخ�صية
التي تعر�ض لها ه�ؤالء الأ�شخا�ص وتكرمي حياة �أحبائهم عن
طريق تبادل التجارب واخلربات ،ومتثل �أي�ض ًا فـي تعزيز وعي
اجلمهور وحفز التغيري فـي النظام .ويدعو املدافعون عن هذه
الفكرة �إىل تو�سيع نطاق �إ�شراك املر�ضى ومتكينهم فـي الرعاية
املبا�شرة ،وكذلك على امل�ستوى التنظيمي وم�ستوى ال�سيا�سات.
وي�ضطلع ه�ؤالء املدافعون بذلك الدور فـي جمال الدعوة ب�شكل
فردي يج�سدون فيه جتربتهم ال�شخ�صية ب�ش�أن الأ�ضرار التي
تعر�ضوا لها.

وقد ت�سنى بف�ضل حلقات العمل املعقودة فـي �إطار برنامج
املر�ضى من �أجل �سالمة املر�ضى اجلمع بني املدافعني عن
الفكرة ومهنيي الرعاية ال�صحية والقادة املحليني ومنظمات
الرعاية ال�صحية ورا�سمي ال�سيا�سات ،من �أجل تبادل املعارف
حول النظم ال�صحية الوطنية وا�ستك�شاف الآليات الالزمة
لتح�سني م�شاركة املر�ضى من �أجل ال�سالمة .وي�ستهدف برنامج
املر�ضى من �أجل �سالمة املر�ضى ما يلي من خالل حلقات
العمل والدعم التقني:
•

•

•
•

دعوة مقدمي الرعاية ال�صحية ورا�سمي ال�سيا�سات
كي يتعاملوا ب�شكل هادف على نحو �أو�سع مع املر�ضى
و�أ�سرهم واملجتمعات؛
تعزيز التعاون بني املر�ضى والأ�سر ومقدمي الرعاية
ال�صحية ورا�سمي ال�سيا�سات بهدف اال�شرتاك فـي و�ضع
اال�سرتاتيجيات والأدوات واملبادرات املعنية بالتح�سني؛
�إذكاء الوعي باحلاجة �إىل ا�ضطالع املر�ضى و�أ�سرهم
بدور �أكرث فاعلية فـي �إدارة الرعاية املقدمة لهم؛
و�إ�شراك ال�شركاء واملنظمات فـي تعزيز القيادة وامللكية
على امل�ستوى املحلي.

دراسة حالة :أوغندا
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إشراك المرضى والمجتمع على النطاق األوسع  -مبادرة شبكة صحة ومعلومات المجتمع

فـي العديد من البيئات املنخف�ضة الدخل وتلك املتو�سطة الدخل ،التزال عقدة ʺالطبيب يعرف �أكرثʺ ع�صية على احلل ،وثمة
ن�سبة كبرية من املر�ضى هم من املتلقني ال�سلبيني للرعاية ال�صحية .ويتمثل الهدف من العمل الذي يتم اال�ضطالع به فـي �شبكة
�صحة ومعلومات املجتمع ب�أوغندا فـي حت�سني ال�سالمة عن طريق متكني املر�ضى كي ي�صبحوا م�شاركني و�شركاء فاعلني فـي
الرعاية املقدمة لهم .ومت فـي �سبيل ذلك توظيف العديد من و�سائل �إ�شراك املجتمع واملر�ضى .ومن �أ�ساليب الإ�شراك الفعالة فـي
البيئات ال�شحيحة املوارد :الرق�ص والأحداث الريا�ضية وامل�سرحية ،وخدمات الر�سائل الن�صية الق�صرية ،عالو ًة على احلمالت
قدت بني افراد املجتمع واملهنيني ال�صحيني .وقد
الإعالمية .وكان �أ�سلوب الإ�شراك الأكرث فعالية هو املناق�شات املفتوحة التي ُع ِ
�أ�سهمت هذه املناق�شات غري الر�سمية ،حول ماهية �سالمة املر�ضى وما الذي ي�ستطيع املر�ضى القيام به للم�ساعدة ،فـي تعزيز
الوعي واملعلومات واملعارف ال�صحية ،و�أ�سهمت فـي متكني املر�ضى من خف�ض خماطر ال�ضرر الذي يتعر�ضون له.

وباملُ�ضي ُقدُم ًا ،حتقق الإ�شراك كا�سرتاتيجية رئي�سية للنهو�ض بالتغطية
ال�صحية ال�شاملة ،والرعاية ال�صحية امل�أمونة واجليدة ،وتن�سيق
اخلدمات ،والرتكيز على النا�س .وت�سعى املنظمة على و�ضع دليل �شامل
لإ�شراك املر�ضى و�أ�سرهم فـي �إطار اجلهود املبذولة لبناء القدرات
القطرية فـي جمال و�ضع النظم ال�صحية امل�أمونة التي تدمج املفاهيم
املتعلقة ب�إ�شراك املر�ضى و�أ�سرهم والرتكيز على النا�س .و�سوف يقدم
هذا الدليل االقرتاحات العملية املعنية بكيفية �إ�شراك املر�ضى والأ�سر
على نحو هادف فـي الرعاية املبا�شرة وكذلك على امل�ستوى التنظيمي
وم�ستوى ال�سيا�سات من �أجل حت�سني �إتاحة تقدمي اخلدمات ال�صحية
وتكاملها وم�أمونيتها وجودتها .ويحتوي الدليل على معلومات ون�صائح
للمر�ضى ومهنيي الرعاية ال�صحية ورا�سمي ال�سيا�سات وكل �أ�صحاب

امل�صلحة الرئي�سيني ،بهدف النهو�ض ب�إ�شراك املر�ضى والأ�سر
على امتداد �سل�سلة الرعاية برمتها ،بدء ًا من تعزيز ال�صحة
و�صو ًال �إىل الرعاية امللطفة .وا�ستكما ًال لهذا الدليل ،يجري
ا�ستحداث عدة �أدوات تعليمية ومعلوماتية وتوا�صلية كي
ي�ستخدمها املر�ضى و�أ�سرهم.
وتعمل منظمة ال�صحة العاملية مع معهد �سالمة املر�ضى
الكندي ،وهو املركز املتعاون مع املنظمة فـي جمال �سالمة
املر�ضى و�إ�شراك املر�ضى ،من �أجل تعزيز �إ�شراك املر�ضى
و�أ�سرهم فـي زيادة م�أمونية الرعاية ال�صحية.
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رصد التحسينات الطارئة في مجال سالمة المرضى

قياس سالمة المرضى

من الأمور املهمة قيا�س ور�صد التح�سن الطارئ فـي جمال
�سالمة املر�ضى مب�ضي الزمن .ومن املمكن �أن يت�ضمن هذا
وجود تعريفات وا�ضحة للأحداث املتعلقة ب�سالمة املر�ضى،
وحتديد امل�ؤ�شرات ومنهجيات القيا�س على امل�ستويات العاملية
والوطنية ودون الوطنية ،و�إن�شاء نظم تبليغ بالأحداث على
امل�ستوى الوطني �أو املحلي يتم فيها جتميع البيانات ب�صفة
منتظمة ،وا�ستخدام الأدوات املعنية لتقييم جتارب املر�ضى
وقيا�س التح�سن الطارئ .وال غنى عن البيانات اجليدة النوعية
لتحقيق ذلك ،لذا ف�إن املنظمة عاكفة على و�ضع �أدوات لقيا�س
�سالمة املر�ضى ،وعلى �إ�صدار الإر�شادات القطرية املعنية
بقيا�س مدى تلبية احتياجات البلدان املتنامية �إىل ر�صد
التح�سينات املدخلة على �سالمة املر�ضى.
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و�سعي ًا �إىل و�ضع مقايي�س فعالة ل�سالمة املر�ضى ،توا�صل
املنظمة التعاون مع منظمة التعاون والتنمية فـي امليدان
االقت�صادي ،وجمموعة البنك الدويل ،والربنامج التعاوين
للبيانات ال�صحية ،و�سائر ال�شركاء على ال�صعيد الدويل،
وذلك بهدف مواءمة هذا العمل مع مبادرات الر�صد والتقييم
العاملية الأخرى .وتتمثل الأغرا�ض الأ�سا�سية من العمل الذي
ت�ضطلع به املنظمة ب�ش�أن قيا�س �سالمة املر�ضى فـي و�ضع
املنهجيات ال�سليمة ،والعمل مع البلدان من �أجل درا�سة وبناء
بنية معلوماتية جيدة ،والر�صد الدقيق حلالة �سالمة املر�ضى
فـي العامل وما يطر�أ عليها من حت�سن.
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