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مقدمة
الغرض من الدليل

أعدت منظمة الصحة العالمية )المنظمة(، بالتشارك مع الجمعية الدولية للِبدالت والمقاويم ووكالة الواليات المتحدة 
الدول  إرشاد  أجل  من  التقويمية(  )األجهزة  والمقاويم  االصطناعية(  )األطراف  للِبدالت  معايير  الدولية،  للتنمية 
األعضاء بشأن تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الرفيعة النوعية والميسورة التكلفة الخاصة بالِبدالت والمقاويم 
المعروضة في الجزء األول من هذا المنشور. وقد أعدت المنظمة دليل التنفيذ هذا من أجل توفير مزيد من التعليمات 
بشأن »ماذا ولماذا وكيف ومن ومتى« فيما يتعلق بكل معيار. ويتمثَّل الغرض الرئيسي من الدليل في دعم الدول 
األعضاء بشأن تحليل وضع الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في بلدانها، وهو ما يساعد بدوره في تحديد 
األولويات فيما يتعلق بتنفيذ المعايير. ويوّفر الدليل المشورة بشأن تخطيط الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم 
دارتها وتطويرها أو تحسينها من أجل استيفاء المعايير المقترحة. وهو مصمَّم على نحو يحفز النقاش  وتنفيذها واإ
بشأن مجموعة متنّوعة من المسائل التي ينبغي أن توضع في االعتبار لدى إعداد السياسات والخطط االستراتيجية 
وتحديد أسس مرجعية للخدمات. وُيروِّج الدليل لتخطيط الخدمات وتحديد أهدافها وتنفيذها ورصدها باعتبارها مجهودًا 

مشتركًا بين الحكومات وأصحاب المصلحة الوطنيين.

النطاق والهيكل
يتناول الدليل، مثله مثل الوثيقة الخاصة بالمعايير، المجاالت الرئيسية األربعة للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، 
وهي: السياسة )تصريف الشؤون والتمويل والمعلومات( والمنتجات )الِبدالت والمقاويم( والعاملون )القوى العاملة( 
وتوفير الخدمات. وعلى الرغم من وجود روابط فيما بين بعض األقسام فإن باإلمكان قراءة كل منها على نحو 

ح عّدة مواضيع باستخدام أمثلة قطرية موجزة. مستقل للحصول على معلومات محدودة أو أكثر تحديدًا. وتوضَّ

ويعرض الدليل مختلف جوانب الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم ولكنه ال يوّفر ما يكفي من التفاصيل الستخدامه 
كمخطط لتنفيذ الخدمات في جميع البلدان. فالخطط واألولويات تختلف فيما بين البلدان بل وحتى داخل البلدان 

ذاتها، وذلك تبعًا للسياق والموارد التي ُيمكن إتاحتها.
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المنتجات  ال

1 أ أصحاب المصلحة وأدوارهم
دة والمتكاملة من أجل إنشاء خدمات  يقتضي األمر العديد من أصحاب المصلحة ذوي المهارات والموارد المحدَّ

خاصة بالِبدالت والمقاويم تعمل جيدًا وبطريقة فّعالة وتدعيمها وصيانتها، بما في ذلك:
المستخدمون واألسر ومقدمو الرعاية؛ 	•

مجموعات المستخدمين ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 	•

الحكومات الوطنية واإلقليمية والمحلية؛ 	•

منظمات المجتمع المدني؛ 	•

مقدمو الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من القطاعين العام والخاص؛ 	•

مقدمو الخدمات الصحية، بما في ذلك الخدمات التأهيلية؛ 	•

مؤسسات التدريب والمؤسسات األكاديمية؛ 	•

الرابطات المهنية؛ 	•

صانعو المكّونات والمواد والمستهَلكات وموّردوها؛ 	•

المنظمات والوكاالت الدولية؛ 	•

وكاالت التمويل. 	•

المستخدمون واألسر ومقدمو الرعاية
ينبغي أن يحتل مستخدمو الخدمات مكانًا مركزيًا من عملية تخطيط الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم وتنفيذها 
ورصدها وتقييمها. فهذا ليس حقهم فحسب ولكنهم أيضًا مورد ال غنى عنه في هذا العمل )انظر 4 ب(. وينبغي 
تمكين مستخدمي الخدمات لكي يشاركوا بنشاط في توفير الخدمات، سواًء بصفتهم الفردية أو كممثلين لمنظمامتهم.
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وعندما يعاني أشخاص من اختالالت بدنية وخيمة ويعتمدون على المساعدة في أنشطتهم اليومية، من المهّم إشراك 
أفراد األسرة ومقدمي الرعاية وغيرهم من أجل الحصول على منظورهم بشأن توفير الخدمات.

مجموعات المستخدمين ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة
ُيمكن لهذه المجموعات المشاركة بالنيابة عن المستخدمين في تخطيط البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها كما 
يمكنها أن ُتمثِّل مصالح المستخدمين في اللجان االستشارية. وفي كثير من األحيان، تغطي هذه المنظمات نطاقًا 
حالتهم.  جغرافيًا واسعًا بحيث يمكنها أن ُتسهم على نحو مهّم في إذكاء الوعي وفي استبانة المستخدمين المحتملين واإ
ذا توافر لها ما يلزم من تعليمات وتدريب، يمكنها أن تعمل مع مقدمي الخدمات في مجال إسداء المشورة من  واإ

جانب النظراء ومتابعة األفراد وجمع تعليقات المستخدمين وتقييم اآلثار.

الحكومات
طبقًا التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تقع على الحكومات مسؤولية تعزيز توافر األجهزة والتكنولجيات 
المساعدة الرفيعة النوعية واستخدامها، بما في ذلك الِبدالت والمقاويم، بتكلفة ميسورة (1). وال يتعّين أن تشارك 
الحكومات في تقديم الخدمات مباشرة، بيد أنه يجب على الدولة – ممثَّلة بمختلف الوزراء – أن ُتصدر التشريعات 
لها وتذكي  وتضع السياسة وُتعّد الخطط الوطنية فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم وأن تنّظمها وتموِّ
الوعي بها وتدعمها وتعززها بشكل عام. وتستطيع الحكومات أن توِجد الظروف التي تؤدي إلى ازدهار الخدمات 
في القطاعين العام والخاص على السواء وأن تجمع أصحاب المصلحة المعنيين. ولهذا الغرض، ُيمكن إنشاء لجنة 
وطنية معنية بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أو كيان مماثل داخل هياكل تنسيق الصحة والتأهيل والتكنولوجيا 

المساعدة )انظر اإلطار 1(.

 اإلطار 1: لجنة وطنية معنية بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم 

يتعزز تنسيق الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم بإنشاء لجنة وطنية معنية بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أو كيان 
مماثل. ويكون إنشاء هذه الهيئة على أفضل نحو داخل هياكل قائمة لتنسيق الصحة والتأهيل والتكنولوجيا المساعدة، ربما 
في شكل مجموعة فرعية منبثقة عن كيان أكبر، مادام قدر كاف من االهتمام يولى لتفاصيل الخدمات الخاصة بالِبدالت 
الخاصة  بالخدمات  ُأنشئت لجنة معنية  المثال،  الهند، على سبيل  المحلي. ففي  السياق  الهيكل على  والمقاويم. ويتوقف 

بالِبدالت والمقاويم داخل مجلس التأهيل الهندي من أجل دعم التعليم بشأن هذه التخصصات وتقديم الخدمات.
وُيمكن للجنة متنّوعة العضوية في ظل دور حكومي بارز أن تنسق وضع سياسات وتشريعات وخطط استراتيجية وطنية 
ورصد الخدمات من أجل ضمان أن جميع أصحاب المصلحة يعملون في سبيل تحقيق األهداف نفسها. ولكي تكون اللجنة 

فّعالة، ينبغي لها أن ُتحدِّد أهدافًا وغايات واضحة لعملها وأن تجتمع بانتظام، طبقًا لما يقتضيه الوضع المحلي. 

وعلى الرغم من أن باإلمكان تفويض العديد من المهام عن طريق إدماج التصريف الذاتي للشؤون واإلشراف 
المهني، قد يقتضي األمر مع ذلك مشاركة المكاتب الحكومية المعنية على كل من المستويين الوطني والمحلي. 
وبغية إيالء االهتمام المناسب لهذا القطاع، ُيمكن للحكومات إنشاء مكتب مكرس للتأهيل والتكنولوجيا المساعدة 

يتولى تنسيقه خبراء مهنيون.
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منظمات المجتمع المدني
منظمات المجتمع المدني مهّمة للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم ألنها تعمل مع المجموعات السكانية المحلية 
ويمكنها إذكاء الوعي وزيادة االستفادة من العالج في صفوف مجموعات سكانية متنّوعة جغرافيًا وثقافيًا. وكثيرًا 

ما تكون أصوات هذه المنظمات الدافع وراء وضع السياسات وتطبيقها.

مقدمو الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم
ال يقتصر عمل مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص )المستهدفين للربح أو غير المستهدفين للربح( 
نما ينهضون أيضًا بمسؤولية ذات  أو غير الحكوميين أو الخيريين )انظر 4 هـ( على توفير الخدمات المباشرة واإ

شأن فيما يتعلق بجمع البيانات من أجل التخطيط الوطني. 

الخدمات الصحية والتأهيلية
تتسم هذه الخدمات بأهمية حاسمة لتوفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم بنجاح، وهذه الخدمات هي عنصر 
مهّم في السلسلة المتصلة للخدمات الصحية والتأهيلية )انظر 4 و و4 ز(. ومن ثم فإن مشاركة ممثلي الخدمات 

الصحية والتأهيلية أساسية في جميع مراحل تخطيط الخدمات وتطويرها.

مؤسسات التدريب والمؤسسات األكاديمية
ُيمكن لمؤسسات التدريب الوطنية واإلقليمية أن تضمن توافر أعداد كافية من العاملين األكفاء المعنيين بالِبدالت 
جرائها وتعزيزها.  والمقاويم الستيفاء احتياجات البلد. وهي أيضًا في موقع الصدارة فيما يتعلق باستهالل البحوث واإ
ويتعّين أن تشارك مؤسسات التدريب بشكل مباشر في تخطيط القوى العاملة )انظر 3 ح( والتخطيط القطاعي من 
أجل فهم قضايا التدريب جيدًا ومراعاة الحاجة إلى العاملين المدرَّبين واستيفائها في التوقيت المناسب. وفي البلدان 
التي ال يوجد بها مدارس معنية بمبحثّي الِبدالت والمقاويم، ُيمكن التماس المشورة من المدارس والمؤسسات األكاديمية 

في البلدان المجاورة. 

الرابطات المهنية
واألطباء  المهنيين  والمعالجين  الطبيعي  العالج  واختصاصيي  والمقاويم  الِبدالت  اختصاصيي  رابطات  تمتلك 
والمقاويم  بالِبدالت  الخاصة  الخدمات  لتخطيط  عنها  غنى  ال  جماعية  َمعِرفة  أخرى  وتخصصات  والممرضات 

وتطويرها وتعزيزها. وُيمكن للرابطات اإلقليمية والدولية أيضًا توفير دعم إضافي ثمين في هذا الصدد.

صانعو المكّونات والمواد والمستهَلكات وموّردوها
نتاجها  ينبغي للصانعين والموردين إجراء البحوث بشأن المكّونات والمواد الرفيعة النوعية والفّعالة التكلفة وتطويرها واإ
تاحتها وتوفير التدريب بشأنها من أجل صنع ِبدالت ومقاويم لكامل مجموعة العالجات في مختلف السياقات.  واإ

المنظمات والوكاالت الدولية
يتعّين على المجتمع الدولي المعني بمبحثّي الِبدالت والمقاويم االضطالع بدور مهّم بشأن الدعوة والتنسيق الدولي 
وتبادل المعلومات إلى جانب توفير الدعم التقني المباشر والتمويل من أجل تطوير المنتجات الِبدلية والتقويمية 

)انظر 1 د(.
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وكاالت التمويل
إذا كان للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أن تكون ميسورة التكلفة لجميع من يحتاجونها، فال ُيمكن أن تعتمد 
فقط على ما يدفعه المستخدمون من مالهم الخاص. ففي غالبية البلدان، ال تكون الخدمات مستدامة إالَّ إذا كانت 
للشركات  االجتماعية  المسؤولية  الخيرية ومخططات  والهيئات  التأمين  الحكومية ومخططات  باألموال  مدعومة 

ومصادر أخرى )انظر 1 ي و1 ك(.

1 ب اإلطار التوجيهي
قوانين  بما في ذلك  بالِبدالت والمقاويم،  الخاصة  للخدمات  إنشاء إطار توجيهي  الحكومات مسؤولية  تقع على 
وسياسات وخطط ومعايير ولوائح وقواعد وطنية لترخيص مقدمي الخدمات واعتماد اختصاصيي الِبدالت والمقاويم 

ومشاركيهم. وينبغي وضع اإلطار ورصده بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين.

التشريع
تنص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التي ُيمكن استخدامها كنموذج لوضع القوانين والسياسات الوطنية، 
على أنه ينبغي للحكومات اعتماد التدابير التشريعية الالزمة لضمان الحقوق المسّلم بها (1). ولدى غالبية البلدان 
قوانين تضمن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بيد أن األمر قد يقتضي تنقيح التشريع الوطني وتحديثه. ويتعّين 

على الحكومات بالقدر نفسه أن تضمن إنفاذ القوانين. 

السياسة
بالِبدالت  الخاصة  الخدمات  المصلحة، سياسة بشأن  بالتعاون مع سائر أصحاب  للحكومات أن تضع،  ينبغي 
د بوضوح المبادئ العامة إلنشاء هذه الخدمات وعملها. وينبغي للسياسة أن تضمن أن الخدمات  والمقاويم ُتحدِّ
ميسورة التكلفة ومتاحة وفّعالة وناجعة ومأمونة ومقبولة الجودة وممتثلة للمعايير الدولية. وحسبما يكون مناسبًا في 
السياق القطري، ينبغي إدماج هذه السياسة في سياسة أوسع نطاقًا بشأن التأهيل و/ أو التكنولوجيا المساعدة، إذا 

جرى التصدي على النحو الكافي للتفاصيل الخاصة بالِبدالت والمقاويم. 

الخطة الوطنية
ينبغي أن ُتشكِّل خطة استراتيجية وطنية بشأن الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم جزءًا ال يتجزأ من استراتيجية 
د أهدافًا مفّصلة وخطوات ملموسة إلنشاء  صحية وطنية وأن ترتبط بالخطط اإلنمائية الوطنية. وينبغي لها أن ُتحدِّ
دارتها. وُيمكن استخدام خطة وطنية يشارك في إعدادها جميع أصحاب المصلحة  خدمات من هذا القبيل وتطويرها واإ
المعنيين كوثيقة عمل توّفر وصفًا مختصرًا لهياكل نظام الخدمات ووظائفه، كما ُيمكن أن ُيدَرج فيها تدريجيًا مزيد 
من المعلومات المشفوعة بخطط وعمليات ومعايير مفّصلة. ويجوز للخطة أن تتصدى لغالبية المجاالت التي 
يشملها هذا الدليل. ويقتضي كل منها مناقشة منفصلة، بيد أنها كلها متصلة بعضها ببعض وسوف يكون لها أكبر 

األثر عندما ترتبط في إطار خطة شاملة.

المعايير
ينبغي للحكومات أن تعرِّف، بالتعاون مع أصحاب المصلحة، معايير لطرائق العمل والعمليات والممارسات والبنية 
التحتية والمعدات في الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم. وينبغي صياغة المعايير بحيث ُيمكن تطبيقها على 
رصد كل جانب من جوانب الخدمات ومراجعته وتقييمه. وُيمكن استخدام المعايير الدولية، مثل تلك الواردة في 
الجزء األول من هذا المنشور وتلك التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، كنماذج لوضع المعايير الوطنية. 
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وتشمل معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي معايير خاصة بتوفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم واألجهزة 
 ISO 9001بشأن أساسيات نظم إدارة الجودة و ISO 9000( المساعدة والتأهيل (2-5) ومعايير الجودة العامة

بشأن متطلبات استيفاء المعيار(.

التنظيم
م بطريقة مهنية بواسطة  بغية حماية مصالح المستخدمين وسالمتهم، ينبغي أن يضمن التنظيم أن الخدمات ُتقدَّ
عاملين مدربين بطريقة مناسبة بناًء على إجراءات صحيحة وباستخدام مواد ومعدات موثوقة. وينبغي أن يكون 
تنظيم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم جزءًا ال يتجزأ من النظام الرقابي الوطني للرعاية الصحية (6) وأن 
تتولي الحكومات إنشاءه بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين. وبغية ضمان أساس متين لخدمات مناسبة 

ومأمونة، ينبغي للحكومات أن تنّظم، على سبيل المثال، ما يلي: 
التدريب في مجال مبحثّي الِبدالت والمقاويم؛ 	•

اختصاصيو الِبدالت والمقاويم ومشاركوهم )عادًة في إطار اللوائح الخاصة بالمهنيين الصحيين، انظر 3 ي(؛ 	•

الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم )في إطار الترخيص، انظر أدناه(؛ 	•

المنتجات الِبدلية والتقويمية )في إطار تنظيم المنتجات الصحية، انظر 2 ز(؛ 	•

استخدام المكّونات والمواد الِبدلية والتقويمية )عادًة في إطار تنظيم المنتجات(؛ 	•

وتوزيعها  والتقويمية  الِبدلية  المعدات  وسائر  واآلالت  واألدوات  الجاهزة  والمنتجات  والمواد  المكّونات  استيراد  	•
)في إطار لوائح الجمارك، انظر 2 و و2 ز(؛

تمويل الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم )انظر 1 ك(؛ 	•

إصدار طلبات الشراء )في إطار تمويل الخدمات(. 	•

وينبغي إنشاء آليات للتنفيذ والرصد واإلنفاذ. وفي العادة يتولى مكتب حكومي الرصد، بيد أنه ُيمكن تفويض هذه 
المسؤولية لوكالة مستقلة. وقد يشمل اإلنفاذ إجراءات قانونية. وُيمكن تطبيق التنظيم الذاتي إلى حّد ما، بحيث 

يرصد مقدمو الخدمات مدى امتثالهم هم أنفسهم للمعايير الوطنية.

ترخيص الخدمات
مة من مقّدمي خدمات مؤهَّلين  تقع على الحكومات مسؤولية ضمان أن الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم مقدَّ
فقط. ويجري ذلك عادًة عن طريق األخذ بنظام للترخيص أو التسجيل وفرض متطلبات دنيا، بما في ذلك مؤهالت 
العاملين؛ واالمتثال لمعايير وقواعد ولوائح وطنية؛ والمساءلة وبنية تحتية من وحدات الخدمات. وينبغي لمقدمي 
الخدمات الذين يطلبون الترخيص أو التسجيل اإلعالن عن أي تضارب في المصالح، على سبيل المثال، فيما 

يتعلق بااللتزام بالمنافسة الحرة وحرية االختيار وحقوق المستخدمين )انظر 2 ز و4 ج(.
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وينبغي تسجيل مقدمي الخدمات الذين يستوفون جميع المتطلبات الدنيا ومنحهم تصريحًا بالممارسة. ويتعّين أن 
تخضع جميع الخدمات المرخَّصة للمراجعة كما ُينتظر منها تقديم تقارير إحصائية إلى الحكومة أو إلى مكتب 

معّين )انظر 1 س(. وينبغي أن تكون ُرخص مقدمي الخدمات قابلة للتجديد بعد فترة معّينة.

وُيمكن تفويض الترخيص لجهة تنظيمية مستقلة تابعة للدولة بيد أن الحكومة هي التي تمّوله عادًة.

اعتماد المهنيين المعنيين بالِبدالت والمقاويم
بغية ضمان جودة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم وسالمة المستخدمين، ينبغي السماح بالممارسة للمهنيين 
الذين يستوفون معايير الكفاءة الوطنية فقط. وينبغي للحكومة تدبير تنظيم اختصاصيي الِبدالت والمقاويم، بما في 
ذلك آليات لسحب اعتماد المهنيين الذين يرتكبون أخطاًء خطيرة في العمل السريري أو المشاركين في أنشطة 
احتيالية، بما يعّرض سالمة المستخدمين للخطر. ويجوز للحكومة تفويض الترخيص لجهة تنظيمية مستقلة تابعة 

للدولة.

1 ج الرصد
يتعّين على الحكومات رصد الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من أجل ضمان أنها تتطور في سبيل تحقيق 
جراءات مناسبة وأهداف قابلة للقياس  دة في السياسات والخطط الوطنية. وينبغي وضع أدوات واإ األهداف المحدَّ
وأسس مرجعية ومؤشرات أداء من أجل تقييم الحصائل. وينبغي أن يشمل الرصد البيانات التي ُتجمع من مقدمي 
الخدمات )انظر 1 س( والتي ُتبّين تطّور الخدمات وما إذا كانت تستوفي االحتياجات كمًا ونوعًا على السواء. 
وينبغي أن يشمل الرصد أيضًا إجراء مراجعات منتظمة لمقدمي الخدمات من أجل التحقق من امتثالهم لمعايير 
اإلطار التوجيهي وقواعده ولوائحه وكذلك من أجل تقييم الجودة من آن آلخر وتوفير المساعدة العامة لمقدمي 

الخدمات بشأن استبانة المشاكل وحّلها.

وُيمكن أن يجري الرصد مباشرة من جانب الحكومة أو يفوَّض إلى مكتب مستقل أو سلطة مستقلة أو لجنة وطنية 
ق وَيرصد المجاالت األوسع للصحة والتأهيل والتكنولوجيا  معنية بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أو كيان ُينسِّ
د التخصصات من خارج الخدمات الخاضعة  المساعدة. وينبغي إجراء عمليات التقييم والمراجعة بواسطة فريق متعدِّ

للدراسة.

1 د الدعم الدولي
في العديد من البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، يتسم دعم المنظمات الدولية المتخصصة بأهمية حاسمة 
بالنسبة إلنشاء الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم وتحسينها. وكثيرًا ما يحدث ذلك كاستجابة مباشرة لكارثة ما 
)انظر 4 ي(. ويمكن للمنظمات أن ُتسهم بالدعم المالي والتقني في سبيل تقديم الخدمات والتدريب المهني ووضع 
سياسة وطنية وتخطيطها ووضع أدوات وعمليات للعمل؛ ويمكنها أيضًا أن تورِّد المكّونات والمواد والمعدات مباشرة. 
وُيسهم الدعم الدولي في إذكاء الوعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والحاجة إلى الخدمات الخاصة بالِبدالت 

والمقاويم وفوائدها.
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وعادًة ما يكون دعم المنظمات والوكاالت الدولية محدودًا من حيث المّدة والموارد. ومن ثم، ينبغي وضع استراتيجيات 
وخطط تنفيذ طويلة األمد بشأن الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم. وبداًل من اعتبار الدعم الدولي تدخاًل منعزاًل 
يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من ُمخرجات الخدمات فورًا، ينبغي إدماج التدخالت في النظم الوطنية من أجل 
تحقيق نتائج طويلة األمد. وتتحقق أفضل مساعدة لضحايا الكوارث الطبيعية أو النزاعات عن طريق تدعيم نظم 

تاحتها للجميع. الخدمات القائمة وضمان عملها بطريقة جيدة في األجل البعيد واإ

وُيمكن للمنظمات الدولية، مع شركائها الوطنيين، المساعدة على وضع نماذج فّعالة وفّعالة التكلفة لتقديم خدمات 
مكيَّفة حسب البلد على المستويات األولية والثانوية والثالثية. وُيمكن للمنظمات الدولية أن تساعد أيضًا على بناء 
الموارد المحلية عن طريق دعم إنشاء مراكز امتياز وطنية أو إقليمية تضم خبراء محليين مدربين جيدًا، والتي 
يمكنها توفير الدعم لسائر مقدمي الخدمات عند انتهاء الدعم الدولي. وقد أثبت هذا النهج فعاليته في العديد من 

مراكز التدريب اإلقليمية، وهو مهّم بالنسبة لتطوير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم.

1 هـ التكاليف
ال تقتصر تكاليف توفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم على التكاليف المتعلقة بالموارد البشرية والمكّونات 
والمواد. فمن أجل ضمان توفير خدمات رفيعة النوعية خاصة بالِبدالت والمقاويم، ينبغي وضع خمسة أنواع رئيسية 

من التكاليف في االعتبار وتغطيتها. ويناَقش كل منها بمزيد من التفصيل أدناه.

تدريب الموارد البشرية 	•

مقدمو الخدمات  	•

مستخدمو الخدمات 	•

الرصد الوطني 	•

= تكاليف متكررة

إنشاء الخدمات    = تكلفة استثمارية 	•

دارتها وتمويلها  نشائها واإ وينبغي ألصحاب المصلحة المشاركين في تخطيط الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم واإ
أن ُيحلِّلوا هذه التكاليف على نحو شامل ومتسق من أجل فهم آثارها المالية. وقد تتطلب كل فئة منها نوعًا مختلفًا 

أو توليفًة مختلفًة من التمويل. 

إنشاء الخدمات
يقتضي إنشاء نظم ووحدات الخدمات استثمارًا رأسماليًا في البنية التحتية والمادية مثل المباني واألدوات واآلالت. 
ن كان االستهالك نتيجة لالستعمال العادي يقتضي توفير مخصصات  وهذه استثمارات أساسية تجري لمّرة واحدة، واإ
الخدمات  مقدم  تكاليف  في  ُمدَرجة  النفقات  هذه  تكون  ما  وعادًة  حاللها.  واإ صالحها  واإ البنود  لصيانة   مالية 

)انظر أدناه(. 
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ل إنشاء الخدمات عادًة من جانب مقدم الخدمات مثل الحكومة أو المنظمات غير الحكومية أو المستثمرين  ويموَّ
ل بقرض، وفي هذه الحالة ُتدَرج الفوائد وأقساط  ذا ُأنشئت الخدمات بأموال خاصة، فقد تموَّ من القطاع الخاص. واإ

تسديد القرض ضمن تكاليف مقدم الخدمات.

تدريب الموارد البشرية
تطلب الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم مهنيين مؤهلين ومدربين جيدًا. ويقتضي األمر استثمارًا ماليًا كبيرًا 
تاحة الفرصة لتطّورهم المهني المستمر.  ومستمرًا لضمان أعداد كافية من العاملين المعنيين بالِبدالت والمقاويم واإ
وباستثناء بعض الحاالت، يجري هذا التدريب في مؤسسات ال توفِّر هذه الخدمات بانتظام، كما أن مصادر تمويلها 
تكون عادًة مختلفة عن مصادر تمويل مقدمي الخدمات. وُيضَمن التعيين السريري الخاضع لإلشراف عادًة من 

جانب خدمات ِبدلية وتقويمية مرتبطة بمؤسسة تعليمية. 

وُيدرَّب اختصاصيو الِبدالت والمقاويم وسائر العاملين الالزمين في هذه الخدمات عادًة في مؤسسات عامة أو 
خاصة. وغالبًا ما يدفع الطلبة أنفسهم نفقات التدريب، ولكن في كثير من األحيان بدعم من الحكومة أو من جهة 
مانحة في شكل منحة مالية على سبيل المثال. وينبغي للحكومات أن تنهض بمسؤولية التدريب وأن توّفر له 

التمويل عند االقتضاء.

وتشمل تكاليف تدريب العاملين المعنيين بالِبدالت والمقاويم تكاليف ما يلي:
المكان، بما في ذلك قاعات المحاضرات وأقسام للتدريب العملي؛ 	•

األدوات واآلالت وسائر المعدات؛  	•

مواد التدريب؛ 	•

العاملون )المحاضرون والمشرفون السريريون(؛ 	•

المستخِدمون خالل التدريب العملي )الِمَنح(. 	•

وللبلدان التي ال توجد لديها مدارس معنية بمبحثّي الِبدالت والمقاويم ولكنها تعتمد على مؤسسات التدريب في 
الخارج مجموعة مختلفة من التكاليف لكل فرد متلق للتدريب، بما في ذلك من أجل التعليم ومواد الدراسة والسفر 
واإلعاشة والِمنح. وتغطي هذه التكاليف أحيانًا ِمنح دراسية من رب عمل أو حكومة أو مؤسسة من مؤسسات 

المجتمع المدني أو جهة مانحة.

مقدمو الخدمات
تكاليف مقدمي الخدمات هي النفقات المنتظمة التي ُتدفع مقابل تقديم الخدمات، والتي قد تشمل ما يلي:

تكاليف الصيانة، بما في ذلك الضرائب والرسوم المتعلقة بالتوريد، مثل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الموانئ  	•
والتخليص والنقل وهوامش المستورد وهوامش تاجر الجملة؛

تكاليف العاملين؛ 	•

التكاليف الجارية األخرى، بما في ذلك الهاتف واإلنترنت والكهرباء والمياه والوقود والتنظيف واإليجار والتأمين؛ 	•

صيانة المباني والمعدات وما إلى ذلك؛ 	•

اإلهالك )مخصصات إلحالل المعدات والمركبات المستهلكة وما إلى ذلك(؛ 	•
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ضرائب الحكومات المركزية واإلقليمية والمحلية؛ 	•

مدفوعات الفوائد وتسديد القروض )حسب االقتضاء(؛ 	•

أي خدمات خارجية يوفرها المعالجون واألطباء وسائر مهنيي الصحة والتأهيل. 	•

د مقدم الخدمات األسعار من أجل تحقيق ربح صاف. وينبغي أن يوضع  وبالنسبة للخدمات الخاصة، عادًة ما يحدِّ
ذلك في االعتبار لدى حساب التكاليف )انظر اإلطار 2(.

 اإلطار 2: حساب تكاليف الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم وسعرها

ينبغي لجميع مقدمي الخدمات - من القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والخيرية )انظر 4 هـ( – معرفة 
تكلفة تقديم الخدمات وكل نوع من العالج المتاح بدّقة. وُيمكن حساب التكاليف واألسعار بواسطة أدوات ُيمكن استخدامها 
أيضًا الحتواء التكاليف عن طريق استبانة المجاالت التي ُيمكن فيها تقليل التكاليف وتحسين فّعاليتها. وتشمل هذه األدوات 
أداة الجمعية الدولية للِبدالت والمقاويم )7(. وينبغي للحسابات أن تضع في االعتبار جميع التكاليف ذات الصلة بالخدمات 

وأن تتضمن موارد مرصودة للمتابعة والصيانة واإلصالح على سبيل المثال.
وبالنسبة للخدمات العامة واألجور والبنية التحتية، ينبغي أيضًا إدراج تكاليفها في الحسابات، حتى ولو كانت هذه البنود 
مغطاة بميزانيات منفصلة. فما لم ُتدرج هذه التكاليف، فلن يستطيع مقدمو الخدمات من القطاع الخاص التنافس على قدم 

المساواة، بالنظر إلى أن أسعارهم تشمل جيمع النفقات. 
وُيمكن ألصحاب المصلحة تقدير تكلفة العالج الكامل )أو سعر الحزمة العالجية( لنوع معّين للشخص الواحد. وُيمكن تقدير 
ن كانت أعلى منها في كثير من األحيان. وفي السياقات  هذه التكلفة على أساس األسعار التي يحسبها مقدمو الخدمات واإ
المنخفضة الدخل، على سبيل المثال، ربما يقتضي األمر تغطية بعض نفقات المستخدمين من أجل ضمان أن جميع من 

يحتاجون إلى الخدمات يمكنهم الحصول عليها )انظر نفقات مستخدمي الخدمات أدناه و1 م(.
وبالطريقة نفسها التي ُيحَسب بها سعر التطعيم الواحد من أجل حمالت التمنيع، ُيمكن لسعر الحزمة العالجية من الخدمات 
الخاصة بالِبدالت والمقاويم أن تبّين المبلغ الالزم للحصول على الخدمات. وهذا الرقم مهّم إلذكاء الوعي على مستوى رسم 
السياسات وحشد الدعم لجمع األموال وبيع الخدمات. واألفضل أن ُتجرى الحسابات بشأن كل تشخيص على حدة، بحيث 

يتسنى حساب التكلفة لكامل المجموعة السكانية على أساس البيانات الخاصة بمعّدل انتشار كل إعاقة.
والبيانات عن التكاليف مهّمة أيضًا للمجتمع الدولي المعني بمبحثّي الِبدالت والمقاويم، من أجل إجراء المقارنات الدولية 
وتحديد نماذج تقديم الخدمات الفّعالة التكلفة. وقد يقتضي األمر دعم هيئات دولية لتطوير طرائق شاملة لحساب التكاليف 

وتوحيدها.

نفقات مستخدمي الخدمات
ينبغي أن توضع في االعتبار النفقات التي يتكبدها المستخدمون شخصيًا عند طلب العالج في وحدة الخدمات 
واإليرادات المفقودة نتيجة لذلك باإلضافة إلى التكاليف المتصلة بالخدمات من أجل اشتقاق التكلفة اإلجمالية لتقديم 

الخدمات. وُيمكن للنفقات أن تشمل ما يلي:

تكلفة االنتقال إلى وحدة الخدمات ومنها )بما يقتضي أحيانًا وسيلة انتقال خاصة(؛ 	•

تكلفة اإلعاشة في موقع وحدة الخدمات؛ 	•

التكلفة اإلضافية للوجبات الغذائية خالل العالج؛ 	•

اإليرادات المفقودة بسبب االنقطاع عن العمل؛ 	•
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تكلفة عدم القدرة على االضطالع باألنشطة المعتادة في المجتمع المحلي أو األعمال المنزلية؛ 	•

تكلفة شخص مصاحب أو أشخاص مصاحبين )كأفراد األسرة أو األبناء(؛ 	•

تكلفة رعاية األطفال. 	•

ملحوظة: على الرغم من أن رسوم الخدمة ُتمثِّل نفقات كبيرة بالنسبة للمستخدمين، ال ينبغي اعتبارها من التكاليف 
نما ينبغي باألحرى اعتبارها دخاًل بالنسبة للخدمات. )ُتَناَقش رسوم المستخدمين في 1 ك(. في هذا السياق واإ

وقد تكون نفقات المستخدمين أعلى من التكلفة الفعلية لتقديم الخدمات، وهي ُتمثِّل في كثير من األحيان تحديًا 
ال يقل عنها أهمية في سبيل إتاحة الخدمات، والسيما في السياقات الفقيرة. وبغية تيسير الحصول على الخدمات، 

قد يقتضي األمر دعم تكاليف المستخدمين لألشخاص األشد تعّرضًا لمخاطر اإلقصاء )انظر 1 م(.

الرصد الوطني
الرصد هو أقل فئات التكاليف الرئيسية الخمس تكلفًة إذا كان نظام الخدمات القائم جيد التخطيط. وينبغي رصد 
الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من أجل ضمان أنها تستوفي احتياجات المجموعة السكانية وتمتثل للمعايير 
ن كان من الممكن تفويض هذه  ل الرصد الوطني باألموال العامة، واإ والقواعد واللوائح الموضوعة. وعادًة ما يموَّ

المهّمة إلى وكالة غير حكومية. 

وقد تشمل تكاليف الرصد تكاليف ما يلي:
موظف مكّرس أو وحدة مكّرسة لرصد الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم؛ 	•

االتصاالت  جراء  واإ وتقييمها،  الخدمات  مراجعة  وعمليات  اللوائح،  نفاذ  واإ والتخطيط،  التنسيق  إلدارة  عاملون  	•
الوطنية والدولية.

1 و الفوائد االقتصادية
تولِّد الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم فوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة للشخص واألسرة والمجتمع المحلي 
نما هي استثمار ينجم عنه عائدات اجتماعية  والمجتمع العام والبلد. ومن ثم فإن الخدمات ال ُتمثِّل تكلفة فحسب واإ
واقتصادية على السواء. وبصرف النظر عن االلتزام األخالقي بإجراء هذا االستثمار )من أجل ضمان الحقوق 
وتحقيق اإلنصاف والتنمية(، هناك أيضًا ُحّجة اقتصادية واضحة تدعم تمويل الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم. 

ومن المهّم، لدى تحليل العالقة بين تكاليف هذه الخدمات وفوائدها وتحديد فوائدها االقتصادية، التسليم بالتكلفة 
المرتفعة التي تترتب على عدم توفير هذه الخدمات لألشخاص الذين يستفيدون منها. فنتيجًة للعالج، يتطلب األفراد 
قدرًا أقل من المساعدة من أسرهم وسائر مقدمي الرعاية، بما يتيح موارد مالية وبشرية ألغراض أخرى. وقد يؤدي 
عدم توفير الخدمات إلى زيادة التكاليف أيضًا مع مرور الزمن، بالنظر إلى أن الحاالت الصحية الثانوية قد تتطلب 
تدخالت أكثر تكلفة. وتدريجيًا، قد يزداد تعّرض أسر بأسرها لمخاطر الفقر وتصير أكثر اعتمادًا على الدعم 
االجتماعي. ولدى تجميع هذه التكاليف مع مرور الزمن فإنها سرعان ما تتجاوز تكاليف العالج الفعلية. ولذلك 
فمن المهّم توفير الخدمات وضمان توفيرها في الوقت المناسب على السواء؛ فالتدخالت المبكرة تحّد بقدر كبير 

من التكاليف الطويلة األمد )انظر 1 ح(.
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وُيمكن ألصحاب المصلحة الوطنيين، بالتنسيق مع المجتمع الدولي المعني بمبحثّي الِبدالت والمقاويم ومنظمات 
المستويات  جميع  على  االقتصادية  الفوائد  لحساب  تفصياًل  أكثر  دراسات  إجراء  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 

)من المستوى الفردي إلى المستوى الوطني( وتقديم النتائج إلى راسمي السياسات والمخططين.

المكاسب االقتصادية المباشرة على مستويات الفرد واألسرة والمجتمع المحلي
ُتسهم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في زيادة قدرة األفراد على التنقل وبالتالي زيادة استقاللهم، وهو ما يؤدي 
بدوره إلى فوائد اقتصادية. وُيمكن أن يؤدي تأهيل الشخص إلى الحّد من تكاليف الرعاية والمساعدة، وعلى سبيل 
المثال، إتاحة موارد مالية وبشرية ألغراض أخرى في األسرة والمجتمع المحلي وتوفير تكاليف إيداع الشخص في 
مؤسسة والحّد من اإلنفاق على التدخالت الصحية وزيارات المستشفى. وُيمكن أن يؤدي التأهيل أيضًا إلى توليد 
دخل لألفراد وأسرهم )وبالتالي للمجتمع العام(، بالنظر إلى أن األشخاص الذين يتلقون العالج الِبدلي والتقويمي 
يستطيعون العودة إلى العمل أو إلى المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وبالتالي زيادة فرص حصولهم على دخل 
فيما بعد؛ ويمكنهم أيضًا اإلسهام في المهام األسرية والعمل المجتمعي. وقد تكون هذه الفوائد ملموسة في صفوف 
المجموعات السكانية الفقيرة. وبالتالي، فإن الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم ُيمكن أن تساعد الناس على 

اإلفالت من براثن الفقر المدقع والجوع.

المكاسب االقتصادية المباشرة على المستويين المجتمعي والوطني
تؤدي الفوائد على مستويات الفرد واألسرة والمجتمع المحلي إلى أثر مالي تراكمي. وعالوة على ذلك، تستطيع 
الحكومة تحقيق وفورات بشأن الرعاية االجتماعية، من قبيل إعانات البطالة واإلعاقة. وتنخفض نفقات المستشفيات، 
ل التعافي ويحّد من حاالت دخول المستشفيات أو من مّدة  بالنظر إلى أن العالج الِبدلي والتقويمي ُيمكن أن يعجِّ
الذين يعانون من اختالالت أو قصور وظيفي  إلى أن األشخاص  بالنظر  البقاء فيها. ويقل اإلنفاق الصحي، 
ضافة إلى ذلك، سوف يزيد األشخاص الذين خضعوا  يصبحون أكثر نشاطًا وصحة ويتطلبون رعاية صحية أقل. واإ
للعالج وعادوا إلى العمل مساهمتهم المالية في المجتمع عن طريق دفع الضريبة على الدخل وزيادة إنفاقهم عمومًا. 
وهكذا، ُيمكن لالستثمارات في الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، وبالتالي في القدرات البشرية، أن ُتسهم في 

النمّو االقتصادي الوطني. 

المكاسب االقتصادية غير المباشرة على المستوى الوطني 
تفيد الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم االقتصاد الوطني أيضًا بطريقة غير مباشرة. فعلى سبيل المثال، يسهم 
مقدمو الخدمات، مثلهم مثل سائر أرباب العمل، في إيجاد فرص العمل وبالتالي الحّد من البطالة. ويدفع الموظفون 
تخضع  الخاص،  القطاع  يقدمها  عندما  الخدمات، خاصة  أغلب  أن  كما  الدخل على رواتبهم،  بدورهم ضريبة 
للضريبة. ويوجد في بعض البلدان أيضًا صناعات كبيرة للمكونات الِبدلية والتقويمية، وقد تبيع منتجاتها في السوق 

الدولية وتولِّد بالتالي دخاًل وأرباحًا خاضعة للضريبة.
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1 ز ضمان فّعالية التكلفة
المتاحة.  لألموال  المسؤول  مقياس لالستخدام  والمقاويم هي  بالِبدالت  الخاصة  للخدمات  بالنسبة  التكلفة  فّعالية 
والخدمات الفّعالة التكلفة أيسر سعرًا بالنسبة للمستخدمين ومتاحة للمزيد منهم على نطاق أوسع. وبالتالي فإن 

الفّعالية ضرورية لتحقيق اإلنصاف في تقديم الخدمات.

تدابير ضمان فّعالية التكلفة
ينبغي أن يكون ضمان فّعالية تكلفة الخدمات ونمّوها جزءًا من العمل المعتاد لمقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة 
الذين يرصدون الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم. وينبغي تحليل عّدة قطاعات من أجل تحديد المجال الذين 

ُيمكن فيه تقليل التكاليف وتحسين الفّعالية، دون النيل من الجودة.

على مستوى الخدمة، ُيمكن لمقدمي الخدمات بحث طرق خفض التكاليف، عن طريق ما يلي:
جراء خيارات مناسبة للتكنولوجيات؛ تحديد أهداف واقعية للعالج واإ 	•

األخذ بعمليات ومكّونات ومواد بديلة وفّعالة التكلفة )بعد إجراء تحليالت مناسبة لفّعالية التكلفة(؛ 	•

بدالها؛  ضمان متانة الِبدالت والمقاويم من أجل الحّد من تواتر إصالحها واإ 	•

توفير خدمات الصيانة واإلصالح من أجل زيادة أجل الِبدالت والمقاويم قدر اإلمكان )انظر 4 ط(؛ 	•

الحّد من النفايات؛ 	•

ضمان أن العاملين على جميع المستويات وفي جميع الوظائف على درجة جيدة من المهارة والتدريب ألداء  	•
مهامهم؛

والمقاويم  بالِبدالت  معني  سريري  طبيب  لكل  السريريين  غير  العاملين  نسبة  في  المناسب  التوازن  تحقيق  	•
)انظر 3 ح(؛

زيادة تخصص العاملين لكي يكتسبوا مزيدًا من الخبرة والمهارات في مجالهم )انظر 3 ز(؛ 	•

إعادة توزيع المهام بحيث يوفِّر العاملون المعنيون بالرعاية الصحية األولية والمعالجون والعاملون المجتمعيون  	•
والعاملون في مجال التأهيل المجتمعي المرتكز مجموعة محدَّدة ومعرَّفة جيدًا من الخدمات الخاصة بالِبدالت 

والمقاويم )انظر 4 ز(.

وُيمكن أن تساعد أداة لحساب التكاليف على استبانة المجاالت التي ُيمكن فيها تقليل التكاليف وتحسين فّعاليتها 
)انظر اإلطار 2(.

وُيمكن لألخذ بالالمركزية أن يزيد من فّعالية تكاليف الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم بشكل عام، بما في ذلك 
النفقات التي يتكبدها المستخدمون )انظر 4 ح واإلطار 17(.

وُيمكن للحكومات أيضًا أن ُتحّد بشكل كبير من تكاليف تقديم الخدمات وأن تجعل الِبدالت والمقاويم ميسورة الثمن 
عن طريق ما يلي: 

المعدات المستخدمة حصرًا في  المكّونات والمواد واآلالت وسائر  إلغاؤها على  خفض ضرائب االستيراد أو  	•
الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم؛

خفض ضريبة القيمة المضافة أو إلغاؤها على هذه الخدمات والمنتجات. 	•
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وينبغي أن تكون لوائح الضرائب بالنسبة للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم مثلها مثل تلك المنطبقة على سائر 
مجاالت التكنولوجيا المساعدة. 

التكاليف بسبب  توفير  إلى  الصحية األولية  الرعاية  الخدمات في  إدماج بعض عناصر هذه  أن يؤدي  وُيمكن 
االكتشاف المبكر لالحتياجات والعالج المبكر )انظر 1 ح( والوقاية من االختالالت الثانوية )انظر 1 ط(. 

1 ح فوائد اكتشاف االختالالت وعالجها مبكرًا
ينبغي اكتشاف االختالالت التي ُيمكن تجنبها وعالجها مبكرًا قدر اإلمكان. وفي أغلب الحاالت، ُيمكن إجراء ذلك 
في برامج الرعاية الصحية األولية، شريطة أن يكون العاملون مدربين على النحو المناسب. وال تؤدي التدخالت 
المبكرة إلى الحّد من المعاناة والعذاب فقط ولكنها تحقق أيضًا مزيدًا من الوفورات حيث تقلل من الحاجة إلى 
الرعاية وبالتالي من التكاليف التي تتكبدها األسر ومقدمو الرعاية والمجتمعات المحلية. وُيمكن للعديد من العالجات 
الِبدلية والتقويمية، إذا جرت مبكرًا، أن ُتصحح تشوهات تقتضي، إذا ما ُتركت دون عالج، تدخالت أكثر تعقيدًا 
تدريجيًا وبالتالي مزيدًا من الموارد، وأن ُتقلِّل إلى أدنى حّد من مثل هذه التشوهات )انظر اإلطار 3(. وكلما بدأ 

العالج مبكرًا ظهرت الفوائد االقتصادية بسرعة )انظر 1 و( وازداد تراكم المكاسب االقتصادية.

 اإلطار 3: فوائد العالج المبكر لَحَنف القدم

ذا اكُتشفت  يولد ما يتراوح بين 150000 و200000 رضيع مصاب بَحَنف القدم سنويًا على الصعيد العالمي )8(. واإ
هذه األقدام المشّوهة وعولجت دون تأخير، فإن باإلمكان تصحيح أغلبها بسهولة نسبيًا خالل األشهر القليلة األولى التي 
تعقب الميالد عن طريق توليفة من المعالجة اليدوية وقوالب الجبس المتتابعة والجراحة البسيطة ودعامة. وتكلفة هذا العالج 
ذا لم ُيعاَلج التشوّه مبكرًا فسوف يزداد سوءًا  منخفضة وال ُتمثِّل سوى كسر من إعانات اإلعاقة التي ُتدفع طوال الحياة. واإ
ويحّد من القدرة على التنقل ومن الحصول على التعليم والعمل. وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى التمييز واإلقصاء من 
حكام المقاويم يكونان عندئذ  المجتمع. وفي حين أن تقويم حنف القدم يظل ممكنًا حتى في مرحلة متأخرة، فإن الجراحة واإ
ن طرأ تحّسن على الجانب الجمالي. وبال شك، فإن تكلفة  تدخلين كبيرين ومكّلفين، كما أن وظيفة القدم تظل محدودة حتى واإ

عدم التدخل في مرحلة مبكرة مرتفعة جدًا. 

1 ط الوقاية من االختالالت التي ُيمكن تجنبها
المعلومات  توليفة من  الثانوية، من خالل  االختالالت  للوقاية من  مهّمة  والمقاويم  بالِبدالت  الخاصة  الخدمات 
والمشورة والعالج التقويمي. وتشمل أمثلة ذلك رعاية األشخاص المصابين بالسكري المعرضين لمخاطر البتر 
نتيجة لقرحة القدم (9) )انظر اإلطار 4( والتدبير العالجي للجنف المجهول السبب خالل النمّو (10) والوقاية من 

َتَقفُّع ندبة الحرق.

وتعود الوقاية من االختالالت الثانوية بفوائد على الشخص والنظام الصحي. فبالنسبة للشخص، يعني عدم وجود 
قصور وظيفي نوعية حياة أفضل حيث تتيسر له المشاركة في الحياة المنزلية والعملية واألسرية ويقل احتمال 
حدوث المضاعفات. وأما بالنسبة للنظام الصحي، فيقل الضغط على الموارد الالزمة للحاالت الصحية الوخيمة.
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 اإلطار 4: الوقاية من البتر في صفوف األشخاص المصابين بالسكري

قد يفقد األشخاص المصابون بالسكري اإلحساس في القدم )اعتالل عصبي(. ويؤدي ذلك، باالقتران مع ضعف اإلمداد 
بالدم بسبب ضيق األوعية الدموية، إلى زيادة مخاطر إلحاق الضرر بالقدم واإلصابة بُقرحات القدم، مما قد يؤدي إلى 

العدوى أو البتر أو حتى الوفاة.
وُيمثِّل السكري تحديًا صحيًا ذا شأن، حيث يعاني من هذا المرض 8.5% من سكان العالم )11(، كما أن األشخاص 
المصابين بالسكري معرضون بنسبة تتراوح بين 12 و15% لإلصابة بقرحة القدم خالل حياتهم )9(. وتشمل االستراتيجيات 
التي تهدف إلى الحّد من مخاطر قرحات القدم المشورة الوقائية وحمالت التوعية واكتشاف حاالت السكري في المجتمع 
المحلي وسياقات الرعاية األولية. وُيمكن الوقاية من تقرّح القدم عن طريق فحص األشخاص المصابين بالسكري من أجل 
استبانة المعرضين للمخاطر منهم وبيان الطريقة الصحيحة لرعاية القدم لهم )12(. وبالنسبة للمصابين بقرحات القدم، ُيمكن 

لالمتثال للعالج التقويمي واستخدام األحذية الوقائية المساعدة على الوقاية من عملية بتر كبرى لعضو )13(.
وللخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم دور في الوقاية من قرحات القدم السكرية وعالجها، واألفضل أن يكون ذلك في عيادة 
متعدِّدة التخصصات للقدم. ويتمثَّل العالج الرئيسي في تخفيف الحمل ميكانيكيًا عن القدم باستخدام قوالب جبس كاملة 
ذا اقتضى  التالمس )14( أو أحذية عالجية )13( أو مقوام آخر لحماية القدم والكاحل وتوطيدهما، تبعًا لوخامة الحالة. واإ
األمر بتر عضو كتدبير إلنقاذ الحياة، ُيمكن لهذه الخدمات أن توّفر ِبدلة بعد البتر. وبالنسبة لألشخاص الذين يخضعون 
لعملية بتر أحادية الجانب بسبب السكري، ُيمكن للمقاويم واألحذية الخاصة المساعدة على منع حدوث القرحات في الجانب 

السليم وبتره فيما بعد.

1 ي التغطية الصحية الشاملة

المفهوم
تعرِّف المنظمة التغطية الصحية الشاملة بأنها »ضمان أن جميع الناس يستطيعون استخدام الخدمات الصحية 
زة والوقائية والعالجية والتأهيلية والملّطفة التي يحتاجونها، والمتسمة بجودة تكفي لكي تكون فّعالة، وفي الوقت  الُمعزِّ

نفسه ضمان أن استخدام هذه الخدمات ال يعرض المستخدم لصعوبات مالية.« (15). 

وفي هذا المفهوم، ُتخفَّض رسوم المستخِدم )المدفوعات التي يدفعها من ماله الخاص( باستخدام أموال يجري 
تجميعها من مصادر متنّوعة تشمل في العادة عائدات الضرائب العامة والمساهمات اإللزامية في التأمينات الصحية 
واالجتماعية )الضرائب على األجور(. وهكذا تصبح الخدمات ميسورة التكلفة للمجموعات السكانية الضعيفة والفقيرة 
المعّرضة للوقوع في براثن الفقر إذا كان عليها أن تدفع تكاليف الخدمات الصحية من مالها الخاص. ومن ثم فإن 
التغطية الصحية الشاملة مكّون حاسم األهمية في التنمية المستدامة والحّد من الفقر وعنصر رئيسي في جميع 

الجهود الرامية إلى الحّد من جوانب عدم المساواة في المجتمع.

وُيمكن توضيح المفهوم كصندوق ثالثي األبعاد )الشكل 1( يمثِّل األموال الالزمة لتوفير جميع الخدمات الصحية 
مجانًا للمجموعة السكانية بأسرها. ومتى ُضمن مستوى معّين من األموال المجمَّعة )الحجم األزرق( ُيمكن لراسمي 
السياسات أن يقرروا كيفية تخصيص األموال: ما هو قطاع المجموعة السكانية الذي ينبغي تأمينه )الُبعد 1؛ تغطية 
المجموعة السكانية( وما هي الخدمات التي ينبغي إدراجها )الُبعد 2؛ تغطية الخدمات( وكم ينبغي أن يدفع الناس 
للحصول على هذه الخدمات )الُبعد 3؛ التغطية المالية(. ولتوفير المزيد من التغطية، يتعّين زيادة التمويل أو زيادة 
الفّعالية. وقد ال يكون من الممكن، أو حتى من المستصوب، جمع ما يكفي من األموال لملء الصندوق األكبر؛ 
ويتمثَّل التحدي في تخصيص األموال المتاحة بحيث ُيمكن توفير أكبر مجموعة من الخدمات ألكبر عدد من 

األفراد بأكثر الطرق إنصافًا.
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 الشكل 1: ثالثة أبعاد ينبغي أن توضع في االعتبار لدى السعي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة

المجموعة السكانية: 
من هم المشمولون 

بالتغطية؟



التكاليف المباشرة: 
 نسبة التكاليف 

المغطاة

 الخدمات: 
ما هي الخدمات 

المغطاة؟

األموال 
المجّمعة 

حاليًا



تقليل التكاليف 
المتقاَسمة 
والرسوم

إدراج 
خدمات 
التوسيع أخرى

إلدماج غير 
المشمولين

وفورات الحجم 
والشراكة والتأمين

الخدمات الخاصة 
بالِبدالت والمقاويم

الخدمات المتاحة 
على ثالثة مستويات

وتوصي المنظمة عمومًا بأن تنشئ البلدان مجّمعات مخاطر كبيرة عن طريق زيادة المدفوعات اإللزامية المسبقة 
إلى الحّد األقصى واستخدام إيرادات الحكومة العامة لتغطية األشخاص الذين ال يستطيعون المساهمة. وتستند 

هذه الممارسة الجيدة إلى المبادئ الصحيحة للتمويل الصحي.

الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم 
ُتمثِّل الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم جزءًا مهمًا من الخدمات الصحية ويتعّين بالتالي أن توضع في االعتبار 
لدى السعي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والسيما عندما ُينظر في إضافة خدمات جديدة. ويتعّين أن تكون 
لجميع  المالية  الناحية  من  متاحة  الصحية،  الخدمات  سائر  مثل  مثلها  والمقاويم،  بالِبدالت  الخاصة  الخدمات 

مستخدميها المحتملين، وينبغي بالتالي إدماجها في حزمة االستحقاقات )الُبعد 2 في الشكل 1(. 

وقد تكون عالجات ِبدلية وتقويمية معّينة ذات أولوية أعلى من عالجات أخرى بالنسبة للحصول على الدعم. 
وُتستخدم »قائمة المنتجات المساعدة ذات األولوية« التابعة للمنظمة )انظر 2 د( كدليل للحكومات، حيث تبّين 
ما هي المنتجات األساسية. وحيثما تكون الموارد المالية محدودة، تحتاج الحكومات – ممثَّلة بوزارات الصحة 
والرعاية االجتماعية والمالية وبالتعاون مع سائر أصحاب المصلحة – إلى تحديد ما هي المنتجات )وسماتها التقنية، 
لى أي مدى. ومن ثم، ينبغي إجراء تقدير اقتصادي كامل للتكاليف لكل منتج  انظر 2 ب( التي ينبغي دعمها واإ

من أجل اشتقاق التكلفة الكاملة لتقديم الخدمات )انظر 1 هـ(.
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1 ك التمويل
يتجاوز التمويل الصحي بكثير مجرد تعبئة األموال من أجل الصحة. فهو أيضًا مسألة تتناول »من هم الذين 
بعبارة  عادًة  األموال  تعبئة  طريقة  إلى  وُيشار  األموال«.  ُتنفق  و»كيف  يدفعون«  و»متى  الدفع«  منهم  ُيطلب 

»جمع اإليرادات« (16).

وقد أظهرت الخبرة المكتسبة من تمويل األدوية أن العوامل الحاسمة للنجاح هي االلتزام السياسي والقدرة اإلدارية 
للمنتجات واألسعار الميسورة ونظام اإلمداد  المالية واالختيار الرشيد  التنفيذ الواضحة واالستدامة  واستراتيجيات 
الموثوق والضرائب المنخفضة. وترجع جوانب عدم المساواة في الحصول على العالج، والسيما في البلدان الفقيرة 
الموارد، أساسًا إلى اإلنفاق العام غير الكافي واالفتقار إلى التغطية المناسبة بالتأمين الصحي وسوء توافر اإلمدادات 
األساسية وعدم تيّسر التكلفة وارتفاع النفقات التي تدفعها األسر من مالها الخاص (17). وُيمكن افتراض أن األمر 

نفسه ينطبق على الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم.

بالِبدالت والمقاويم. ومع  الخاصة  للخدمات  بأهمية حاسمة إليجاد تمويل كاف ومستدام  الحكومة  التزام  ويتسم 
أصحاب المصلحة، ُيمكن للحكومات أن تضع نماذج تمويل مناسبة لسياق البلد المؤسسي واالقتصادي واالجتماعي، 

ع في الوقت ذاته التنّوع واالختيار فيما يتعلق بالتكنولوجيات والمكّونات والمواد. وأن تشجِّ

دة أو التأمين  وفي العادة، ُتستَمد موارد تمويل الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من الضرائب العامة أو المحدَّ
الصحي واالجتماعي العام أو التأمين الخاص وحسابات االدخار الطبية أو رسوم المستخدمين )المدفوعات من 
ن تكن مع ذلك مهّمة. ويكون التمويل  مالهم الخاص( أو التبرعات أو من مجموعة من المصادر األقل شيوعًا واإ
في كثير من األحيان خليطًا من هذه المصادر التي قد يختلف توزيعها بين البلدان بل وقد يتغير داخل البلد الواحد 
مع مرور الزمن. ويتعّين استكشاف جميع مصادر التمويل، والسيما في السياقات الفقيرة، بالنظر إلى أن مصدرًا 
وحيدًا قد ال يكفي لتغطية جميع االحتياجات من الخدمات. ويتعّين أن تكون آليات التمويل قائمة دائمًا على الشفافية 
والمساءلة، باالقتران مع إجراءات وقواعد مالية معرَّفة جيدًا، على سبيل المثال، فيما يتعلق بإصدار طلبات الشراء. 

ع البلدان على التحّول إلى االعتماد بصورة أساسية على مصادر  وبغية ضمان استدامة نموذج التمويل، تشجَّ
التمويل اإللزامية مثل إيرادات الضرائب العامة أو الضرائب المخصصة على األجور أو توليفة منهما، بالنظر إلى 
أن اآلليات الطوعية تعاني عادًة من جوانب عجز كبرى (18). وتسهم هذه االستراتيجية في االستدامة وفي إدماج 

الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في التغطية الصحية الشاملة.

الضرائب العامة أو المحدَّدة
ل الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم بأموال الضرائب التي تفرضها الحكومات الوطنية  في بعض البلدان، تموَّ
دة، من قبيل ضريبة القيمة المضافة  أو حكومات المقاطعات. وقد تكون الضرائب ضرائب عامة على الدخل أو محدَّ
أو ضريبة االستهالك. وُيمكن توجيه أموال الضرائب من خالل وزارة ما مباشرة إلى الخدمات الخاصة بالِبدالت 
والمقاويم أو في شكل مدفوعات مباشرة أو قسائم للمستخدمين الذين يستطيعون عندئذ الحصول على الخدمات 

الالزمة الحتياجاتهم الشخصية.

وُيمكن للحكومات استخدام أموال الضرائب للتعاقد من الباطن مع مؤسسات خاصة أو منظمات غير حكومية 
لتقديم الخدمات. وينبغي أن يجري التعاقد من الباطن بنظام التقّدم المفتوح والمتكرر للعطاءات، كما ينبغي أن 
يجري التكليف بتقديم الخدمات ابتغاًء لضمان الجودة ال من أجل تقليل التكاليف فقط. وهناك ترتيبات متنّوعة 
لتقاسم التكاليف. فعلى سبيل المثال، ُيمكن استخدام أموال الحكومة لتغطية مرتبات العاملين في منظمة غير 

م الخدمات. حكومية، بينما تدفع المنظمة غير الحكومية ثمن المكّونات والمواد وُتقدِّ
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التأمين الصحي واالجتماعي العام
ل الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من خالل نظم التأمين الصحي واالجتماعي العام.  في بلدان عديدة، تموَّ
وفي هذه النظم، يحق لسكان البلد جميعًا التغطية بالرعاية الصحية، وذلك عادًة بموجب ترتيب لتقاسم التكاليف، 
اإللزامية  المسبقة  المدفوعات  التأمين عادًة عن طريق  ل  الخدمات. ويموَّ مقابل  المستخدم رسمًا  يدفع  في حين 
)أقساط التأمين االجتماعي أو رسوم حكومية أخرى(، التي ُتجمَّع من أجل توزيع عبء المخاطر على السكان 
)انظر 1 ي(. بيد أن نظم التأمين الصحي واالجتماعي في بلدان عديدة ال تغطي العالج الِبدلي والتقويمي، وينبغي 

ألصحاب المصلحة الوطنيين الدعوة إلى تضمين هذه االستحقاقات.

ومن المتوقع أن تكون التكلفة اإلضافية لتضمين الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم كمكّون في التأمين الصحي 
واالجتماعي الوطني منخفضًة نسبيًا. بيد أن النتائج المباشرة لذلك قد تكون ذات شأن، بالنظر إلى أن التغطية قد 
تؤدي إلى زيادة كبيرة في الحصول على الخدمات وُتسهم بالتالي في التغطية الصحية الشاملة. وينبغي حساب 

التكلفة )انظر 1 هـ( ومقارنتها بالفوائد االقتصادية التي تعود على األفراد والمجتمع )انظر 1 و(.

التأمين الصحي الخاص وحسابات االدخار الطبية
ل الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أحيانًا عن طريق التأمين الصحي الخاص والتأمين ضد الحوادث أو  تموَّ
تأمين العاملين أو تأمين مشابه، وهي أنواع من التأمين كثيرًا ما يشارك في تمويلها العاملون وأرباب عملهم. وقد 

يكون مثل هذا التأمين إلزاميًا يفرضه القانون.

م الرعاية الصحية استنادًا إلى قدرة الفرد على الدفع ال إلى تقييٍم الحتياجاته الصحية،  وفي هذا الخيار، كثيرًا ما تقدَّ
وهو ما يؤثر سلبًا على غير المتمتعين بصحة جيدة. وأما حساب االدخار الطبي فهو آلية تسمح للناس بادخار 
المال شهريًا من أجل إنفاقه في المستقبل على الرعاية الصحية. وتتمثل الفلسفة التي يستند إليها هذا المفهوم في 
أنه إذا ُأجبر الناس على ادخار مالهم الخاص لتغطية التكاليف، فقد يكونون أكثر شعورًا بالمسؤولية عندما يتعلق 
األمر باالستهالك أو اإلنفاق (17). وفي بعض البلدان، ُتستخدم أموال حسابات االدخار الطبية لتغطية تكاليف 

الِبدالت والمقاويم.

للتأمين الصحي. وتوّفر النظم  للتأمين الصحي على التوازي مع النظم العامة  ولدى بلدان عديدة نظم خاصة 
الخاصة للتأمين الصحي عادًة تغطية أفضل لألشخاص القادرين على دفع تكلفتها. وفي البلدان التي يكون التأمين 
الخاص هو النظام الوحيد فيها، يتعّرض الفقراء لمخاطر االستبعاد من الخدمات ما لم ُتدَعم أقساط التأمين من 
الحكومة (19). وعالوة على ذلك، ال تكون الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في كثير من األحيان ُمدرجًة في 

حزمة استحقاقات العديد من شركات التأمين الخاصة، ومن ثم قد يقتضي األمر الدعوة إلى إدراجها.

رسوم المستخدمين
في بعض الظروف، ُتدَفع تكلفة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم جزئيًا أو كليًا من جانب المستخدم. وُتعَرف 
المدفوعات الجزئية أحيانًا بمدفوعات األسر من مالها الخاص، وهي تتناسب في كثير من األحيان مع مقدار 
الرعاية المستخدمة (17). ولرسوم الخدمة المرتفعة بدرجة مفرطة أثر سلبي مباشر على إمكانية الحصول على 
الخدمات واستخدامها، وهي ُتعرِّض العديد من الناس لمخاطر اإلقصاء (20) )انظر 1 ل(. وَتدفع رسوم المستخدمين 
التي تؤدي إلى تكّبد نفقات عالية بدرجة كارثية األشخاص أو األسر إلى دورات من االستدانة والفقر. وعندما تكون 
رسوم المستخدمين هي المصدر الرئيسي لتمويل الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، يتعّين لمقدمي الخدمات 
إتاحة مستويات متنّوعة من التكنولوجيا، بما في ذلك البدائل الميسورة الثمن والمنخفضة التكلفة من أجل األشخاص 

الذين ال يستطيعون دفع أسعار مجموعة غالية من المنتجات.
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التبرعات
ل الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم عن طريق التبرعات، على سبيل المثال، من  في بعض الحاالت، تموَّ
المخاطر  وتتمثل  أيضًا.  الخدمات  م  تقدِّ أن  أحيانًا  ُيمكنها  التي  الحكومية،  والمنظمات غير  الخيرية  المنظمات 
المرتبطة بمثل هذا النهج في عدم إيالء ما يكفي من االنتباه لحصائل الخدمات أو استدامتها. وبغية ضمان الجودة 

ورضا المستخدمين، ينبغي تقييم الخدمات الخيرية مثلها مثل سائر الخدمات.

م الخدمات بأموال متبرع بها، تكون في كثير من األحيان مجانية بالنسبة للمستخدم. وقد يؤدي ذلك  وعندما تقدَّ
إلى إساءة استخدام النظام، كما أنه يقوِّض بدرجة خطيرة جهود مقدمي الخدمات الذين ال يعتمدون على جهات 
مانحة إلنشاء خدمات مستدامة. وُيمكن أن يكون لفرض رسوم بسيطة على الخدمة أثر إيجابي )انظر 1 ل(. وقد 
تشمل التبرعات أحيانًا، والسيما في السياقات الفقيرة، مكّونات أو مواد أو ِبدالت ومقاويم مستعملة. وما لم تكن 
هذه المساهمات العينية منسقة، فقد ال تفيد مقدم الخدمات كثيرًا )انظر المناقشة بشأن التبرعات واإعادة استعمال 

المكّونات في 2 و(. 

مصادر التمويل األخرى
ُيمكن لتمويل الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أن يأتي أيضًا من مصادر متكاملة أخرى، مثل الصناديق 
دة الجنسيات ومبادرات  االستئمانية واالتحادات االئتمانية ومسابقات اليانصيب والمؤسسات الخاصة والشركات المتعدِّ
دة أخرى من المؤسسات. وفي بعض الحاالت، قد تكون المجتمعات  المسؤولية االجتماعية للشركات وأنواع متعدِّ
المحلية قادرة على اإلسهام بتمويل لفرادى مستخدمي الخدمات، كما أن بعض البلدان يستخدم أموااًل مخصصة 

مستمدة من »ضريبة معصية« )على سبيل المثال، ضريبة على التبغ أو الكحول(.

وُيمكن لمقدمي الخدمات أيضًا استخدام نظام اجتماعي التوّجه ُتستخَدم فيه األرباح المتأتية من المستخدمين القادرين 
مة إلى  القادرين على دفع تكلفة منتجات أكثر تطورًا لدعم الخدمات المقدَّ الكاملة للعالج أو  التكلفة  على دفع 
األشخاص ذوي القدرات المالية األضعف )التمويل بالدعم المتصالب(. وهذا هو عادًة ما يحدث في منظمات 
المؤسسات االجتماعية الخاصة التي ُتعيد استثمار األرباح في الخدمات من أجل تحقيق أقصى قدر من الرفاه 

االجتماعي. 

من  المقدمة  المدفوعات  استخدام  يشمل  نظام  وهو  المجتمعي،  الصحي  التمويل  في  أخرى  إمكانية  وتتمثل 
مة  المستهلكين، مثل رسوم المستخدمين أو المدفوعات المسبقة وما إلى ذلك، من أجل الرعاية الصحية المقدَّ
هذه  ُتستخدم  األحيان،  من  كثير  وفي  المحلي.  الصحة  قطاع  داخل  وُتدار  العائدات  فيه  وُتستبقى  مجتمعيًا، 
الطريقة كوسيلة لجعل المجتمعات المحلية مشاركًا نشطًا ال سلبيًا في نظامها الصحي، كما أنها قد تساعد على 

توفير الِبدالت والمقاويم (17). 
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1 ل اعتبارات بشأن تطبيق رسوم الخدمة
م الخدمات مجانًا. وعلى الرغم من أن ذلك قد يبدو مثاليًا، والسيما في  في بعض النظم الِبدلية والتقويمية، تقدَّ

السياقات ذات الموارد المالية المحدودة، ينبغي تقييم هذه السياسة بعناية.

وتشمل فوائد المطالبة بالدفع مقابل الخدمات ما يلي: 
زيادة وعي المستخدمين بقيمة العالجات وزيادة تقديرهم للخدمات؛  	•

السماح للمستخدمين بالمساومة للحصول على نوعية أفضل؛ 	•

تشجيع المستخدمين على المحافظة على المنتجات التي يتلقونها؛ 	•

الحّد من إساءة استخدام الخدمات؛ 	•

ن كان ربما صغيرًا، على إدامة الخدمات. توليد دخل يساعد، حتى واإ 	•

بيد أن رسوم المستخدمين ُيمكن أن ُتمثِّل عائقًا كبيرًا لقطاعات كبيرة من السكان وتعرقل تحقيق التغطية الصحية 
الشاملة )انظر 1 ي(. ومن ثم، يتعّين تحديد المستوى الصحيح للرسوم. ففي السياقات الفقيرة، قد يقتضي األمر 
ن كانت  أن تكون الرسوم منخفضة جدًا أو مجرد رمزية بالنسبة للعديد من المستخدمين. وُيمكن للمدفوعات، حتى واإ
رمزية، أن تؤدي إلى غالبية اآلثار اإليجابية المذكورة أعاله. وقد يقتضي األمر تحديد المستوى المناسب للرسوم 

لكل حالة على حدة عن طريق تقييم الوضع االجتماعي االقتصادي لفرادى المستخدمين.

م الخدمات من وحدات متنقلة أو عن طريق األنشطة الخارجية، حيث قد يكون  ويتعّين توخي الحذر عندما تقدَّ
طلب الدفع عسيرًا بشكل خاص بالنظر إلى أنه قد يثني الناس عن استخدام الخدمات. 

دامتها في السياقات  البّينات بشأن أثر رسوم المستخدمين على استخدام الخدمات واإ ويقتضي األمر مزيدًا من 
الوطنيين والدوليين  المختلفة. وينبغي ألصحاب المصلحة  تقديم الخدمات  المختلفة وبالنسبة ألنواع  االقتصادية 

إجراء البحوث في هذا المجال. 

1 م تيسير االستخدام للمستخدمين
يتكبد المستخدمون أحيانًا تكاليف غير مباشرة ال ُيستهان بها لالنتقال إلى موقع تقديم الخدمات والبقاء فيه خالل 
فترة العالج )انظر نفقات مستخدمي الخدمات في 1 هـ(، والسيما بالنسبة لمن يتعّين عليهم االنتقال لمسافة بعيدة 
أو لمن يتطلب منهم مساعدة ومواعيد زيارات منتظمة. وقد يكون العديد من المستخدمين قد أنفقوا أيضًا جزءًا من 

مدخراتهم أو كل مدخراتهم على الجراحة وغير ذلك من العالج الطبي.

ن كان العالج مجانًا فيها، قد ُتثني النفقات التي يتكبدها المستخدمون الناس عن التماس  وفي بلدان عديدة، حتى واإ
الخدمات. وبغية التقليل إلى أدنى حّد من مصاريف االنتقال والوقت المنقضي بعيدًا عن المنزل، ينبغي أن تكون 
أخرى  وبطرائق  و4 ز(  4 و  )انظر  الصحية  الخدمات  في  بإدماجها  وذلك  اإلمكان  قدر  المركزية  الخدمات 
ذا ظل الحصول على الخدمات مع ذلك عسيرًا، ُيمكن لمقدم الخدمات أو الحكومة أو سائر أصحاب  )انظر 4 ح(. واإ
المصلحة )بما في ذلك المجتمع المحلي والمجتمع المدني( النظر في دعم التكاليف المرتبطة باالنتقال لألشخاص 
األكثر تعرضًا لمخاطر عدم الحصول على الخدمات. واألفضل أن يجري توفير هذا الدعم بصورة مؤقتة لكي 
ذا رضي المستخدمون عن الخدمات وشهدوا لها فوائد  ال يتوقع المستخدمون أن باإلمكان االعتماد عليه دائمًا. واإ
مباشرة )بما في ذلك المالية منها(، فقد يكونون أكثر استعدادًا إليجاد طرق لتغطية التكاليف المتعلقة باالنتقال 

عندما يحتاجون إلى الخدمات في المّرة التالية. 
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1 ن تقييم االحتياجات
ال غنى عن وجود بيانات دقيقة عن االحتياجات واالحتياجات غير الملباة من الِبدالت والمقاويم لتخطيط الخدمات 
وتطويرها. فالمعلومات مطلوبة، على سبيل المثال، من أجل تخطيط القوى العاملة )انظر 3  ح( وتقييم عدد وحدات 
الخدمات التي ُتنشأ في البلد أو اإلقليم )انظر 4 ز، اإلطار 15(. وُيمكن تقييم الحاجة إلى الخدمات باستخدام 
تقدير المنظمة العام البالغ 0.5% (21) أو من البيانات عن مدى انتشار اإلعاقة أو باستخدام البيانات المستمدة 
ص )ُتناَقش كل هذه الطرائق  من التعدادات السكانية الوطنية أو بتحليل استخدام الخدمات أو بإجراء استقصاء مخصَّ
أدناه(. وُتبّين بعض هذه الطرائق أيضًا مستوى االحتياجات غير الملباة. وعلى سبيل استكمال هذه النهوج، ينبغي 
أن يوضع الطلب على الخدمات )عدد األشخاص الذين يطلبون المساعدة بنشاط( أيضًا في االعتبار؛ بيد أنه من 
المهّم عدم المساواة بين الطلب واالحتياج، بالنظر إلى أن العديد من األشخاص الذين يمكنهم االستفادة من هذه 

الخدمات ال يدركون وجودها )انظر اإلطار 5(.

 اإلطار 5: االحتياج مقابل الطلب

ينبغي التمييز بين مصطلحّي »االحتياج« و»الطلب«. »فاالحتياج« هو العدد الفعلي لألشخاص الذين يمكنهم االستفادة 
من الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، في حين أن »الطلب« هو عدد األشخاص الذين يطلبون المساعدة بنشاط. وفي 
بلدان عديدة، يكون الطلب على الخدمات محدودًا جدًا؛ وفي كثير من األحيان، ال تكون هناك طوابير طويلة خارج وحدات 
الخدمات وتكون قوائم االنتظار – إن ُوجدت – قصيرة. وقد ُيعطي ذلك لمتخذي القرار وغيرهم من أصحاب المصلحة 
انطباعًا خاطئًا بأن االحتياجات من الخدمات مستوفاة، على الرغم من أن االحتياجات غير المستوفاة قد تكون طاغية. 

فاألشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات ال يطلبونها، على سبيل المثال، ألنهم ربما:
ال يدركون أن الخدمات موجودة )بل وحتى مهنيي الرعاية الصحية الذين يمكنهم إحالة هؤالء األشخاص إلى الخدمات  	•

الخاصة بالِبدالت والمقاويم قد ال يدركون وجودها(؛
يظنون أن الخدمات لن تفيدهم؛  	•

يظنون أنه ال يحق لهم الحصول على الخدمات؛ 	•
يجدون أن الخدمات غير ميسورة أو بعيدة جدًا عن مجتمعهم المحلي؛ 	•
عانوا من سوء تقديم الخدمات في الماضي وال يريدون تكرار المحاولة؛ 	•

ال يقدرون على دفع تكاليف الخدمات. 	•

وبالتالي، ال ُيمكن للحكومات وسائر أصحاب المصلحة االعتماد فقط على التقارير عن الطلب. فاألمر يقتضي بّينات 
واضحة عن االحتياج التخاذ القرارات المستنيرة. وال ينبغي توفير الخدمات فقط ألصحاب األصوات العالية أو لمن يعيشون 

في المدن الكبيرة.
ومعرفة مدى الطلب على الخدمات مهّم لتوسيع نطاق الخدمات وجعلها أكثر يسرًا. ففي البلدان التي َيطُلب فيها العديد من 
األفراد هذه الخدمات – عن طريق طلب المساعدة في وحدات الخدمات والمستشفيات والمكاتب العامة وما إلى ذلك – تكون 

الحكومات عادًة أكثر إدراكًا لمدى الحاجة إلى الخدمات وأكثر مياًل التخاذ خطوات ملموسة إلنشائها.
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وفي كثير من األحيان، يكون من العسير الحصول على بيانات عن االحتياجات واالحتياجات غير الملباة من 
بما يكفي  ليست حّساسة  البيانات  الحكومة لجمع  إلى أن طرائق  بالنظر  بالِبدالت والمقاويم  الخاصة  الخدمات 
بمبحثّي  المعني  الدولي  للمجتمع  الوظيفي. وُيمكن  القصور  أنواع  يعانون من جميع  الذين  الستبانة األشخاص 
الِبدالت والمقاويم أن يدعم، باالستناد إلى هذة الطرائق وتحسينها، وضع أداة معيارية لتقييم االحتياجات على أساس 
تصنيف منظمة الصحة العالمية الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة مع مراعاة النماذج القائمة والمستجدة 

لجمع البيانات (22).

ولدى تحديد مدى الحاجة إلى الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم ينبغي أيضًا وضع استبدال المنتجات الِبدلية 
والتقويمية في االعتبار. فاحتياجات العديد من المستخدمين تدوم مدى الحياة، ويتعّين استبدال أجهزتهم بانتظام 
كلما بليت أو صارت غير ُمحَكمة. وُيمكن تقدير متوسط أجل مختلف أنواع الِبدالت والمقاويم من بيانات الخدمات، 

وُيمكن لهذه المعلومات أن ُتسهم في التخطيط القطاعي. 

حساب االحتياجات على أساس التقدير العام للمنظمة
طبقًا لتقديرات المنظمة، يحتاج شخص واحد من بين كل 200 شخص )أي 0.5%( إلى ِبدلة أو مقوام (21). 
وهذا الرقم تقريبي ال يضع في االعتبار االختالفات اإلقليمية أو العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع المعّدالت في 
وهو  الطرق.  صابات حوادث  واإ لإلعاقة  المسببة  واألمراض  الحروب  مثل  معّينة،  سكانية  صفوف مجموعات 
ال يضع في االعتبار أيضًا العوامل التي تحّد من االحتياجات، مثل البرامج الوقائية والرعاية الطبية الجيدة. 
وال ُيبّين هذا الرقم بطبيعة الحال أنواع مختلف العالجات الِبدلية والتقويمية الالزمة وأعدادها أو توزيعها حسب 
الجنس والعمر. بيد أنه يوّفر أساسًا لحساب أولي لالحتياجات وبالتالي لنظام الخدمات الالزم لمساعدة المجموعة 
بتقييمات  بعد  فيما  واستكماله  العام  للتخطيط  انطالق  كنقطة  التقدير  هذا  استخدام  وُيمكن  المعنية.  السكانية 

أكثر دقة.

تقدير االحتياجات على أساس بيانات عن مدى انتشار الحاالت الصحية
ُيمكن استخدام البيانات عن انتشار اإلعاقة، بقدر ما تكون متوافرة، الستكمال التقدير البالغ 0.5% من أجل تحديد 
ِنسب مختلف أنواع العالجات الِبدلية والتقويمية الالزمة. وُيمكن للبيانات الوبائية عن أكثر األمراض والتشخيصات 
صابة الَحبل النخاِعي وأمراض األوعية والشلل  ذات الصلة بمبحثّي الِبدالت والمقاويم شيوعًا )بما في ذلك السكري واإ
الدماغي وشلل األطفال وحاالت البتر( أن توّفر فكرة عامة عن أعداد العالجات واألجهزة الالزمة وأنواعها في 
دة، وهو ما ُيمكن استكماله لتحديد االحتياجات على الصعيد الوطني. وُيمكن الحصول على  منطقة جغرافية محدَّ
المعلومات الالزمة لهذا الغرض من قطاع الصحة أو آحاد المستشفيات أو السجالت الوطنية )انظر اإلطار 6 
أدناه( أو السجالت الوطنية لإلصابات ذات الصلة بالرضح. وُيمكن الحصول على معلومات مماثلة من برامج 
بيانات عن  توفير  أيضًا  والمستخدمين  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لمنظمات  وُيمكن  المرتكز؛  المجتمعي  التأهيل 

االختالالت الشائعة في فئاتها.

تقدير االحتياجات على أساس بيانات التعداد السكاني الوطني
في أغلب البلدان، تجري الحكومة تعدادًا للسكان على الصعيد الوطني كل 10 سنوات. وفي بعض البلدان، تشمل 
التعدادات أسئلة بشأن اإلعاقة، وهي في العادة تلك التي يعتمدها فريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة (23). 
بيد أن هذه البيانات تكون غير دقيقة في كثير من األحيان، بالنظر إلى أنها ُتستمد من رؤساء األسر المعيشية 
بشأن جميع أفراد األسرة ال من األشخاص المعنيين مباشرة. وينبغي في أفضل األحوال استكمال هذه األحصاءات، 

التي ال تخّص عادًة مبحثّي الِبدالت والمقاويم تحديدًا، ببيانات من مصادر أخرى.
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تقدير االحتياجات الدنيا على أساس مدى استخدام الخدمات
كثيرًا ما يكون هناك ارتباط قوي بين استخدام الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم وُقرب هذه الخدمات من 
المستخدمين المحتملين. ومن المرجح أن االستخدام يبلغ ذروته في صفوف المجموعات السكانية القريبة من 
وحدة خدمات، والسيما إذا كانت الخدمات ميسورة التكلفة ومعروفة جيدًا وحسنة الُسمعة، على نحو تكاد تكون 
االحتياجات إلى الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم مستوفاة فيه. وُتبّين بيانات استخدام الخدمات في هذه 
المنطقة نسبة السكان التي تلقت المساعدة. وُيمكن أن يؤدي تطبيق هذه القيمة على مناطق جغرافية أخرى إلى 
البلد. وُيمكن تنقيح الحساب  المناطق وفي  التي ُيمكن توقعها في سائر  الدنيا  توفير تقدير أولي لالحتياجات 

عن طريق مراعاة العوامل التي يرجح لها أن تؤثر في االحتياجات في المناطق الجغرافية المختلفة.

تحديد االحتياجات بواسطة استقصاء مكّرس
ُيمكن إجراء استقصاءات بالعّينات للحصول على تقديرات أكثر دقة لالحتياجات واالحتياجات غير الملباة من 
الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في بلد أو منطقة، وبالتالي بيان مدى اإلنصاف في توفير هذه الخدمات. 
بيد أن االستقصاءات عسيرة تقنيًا وقد ترفع أيضًا مستوى توقعات ال ُيمكن تحقيقها فورًا لدى المجموعة السكانية 
المعنية. فما لم ُيشَرح الغرض من االستقصاء بوضوح لألشخاص الذين تجري مقابلتهم فقد يوِجد إحباطًا وارتيابًا 
استقصاء صغير  إجراء  كان  ربما  مكلِّفة،  االستقصاءات  أن  إلى  وبالنظر  للمساعدة.  المحتاجين  األفراد  لدى 
بالعّينات أكثر فّعالية في بلد تكون االحتياجات فيه طاغية، على أن ُتستكمل النتائج فيما بعد. وُيمكن استخدام 
الوفورات التي تتحقق بسبب عدم القيام بعملية كبيرة لجمع البيانات في إتاحة الخدمات لمزيد من األشخاص 
تدريجيًا  الخدمات  إلى  باإلمكان فهم مدى االحتياج  دقيقة، يكون  لها. وبفضل االحتفاظ بسجالت  المحتاجين 

)انظر الفرع السابق(.

والتقويمية ال عن  الِبدلية  االحتياجات  أنواع  الحصول على معلومات عن جميع  ينبغي  استقصاء،  إجراء  وعند 
احتياجات خاصة )مثل احتياجات األشخاص الذين يعانون من اختالالت ذات صلة بالنزاعات(. فعندما ُتلتمس 
بيانات بشأن مجموعة ما، يوّفر االستقصاء عادًة إمكانية جمع معلومات عن مجموعات أخرى أيضًا. وينبغي 

إيالء االنتباه لضمان عدم إهمال البنات والنساء.

جراء المقابالت أن يكونوا مدربين على نحو يكفي الستبانة  وينبغي للعاملين الذين يقومون بالفحص والتقييم واإ
الَّ فسوف تكون األرقام المسجلة منخفضة بشكل مبالغ فيه، مما يؤدي إلى تقدير غير صحيح  االحتياجات. واإ
للموارد والتدخالت الالزمة لتوفير المساعدة المناسبة. وبالنظر إلى أن االستقصاءات هي عمليات ال تتكرر كثيرًا، 

فقد ينقضي وقت طويل قبل تصويب القيم الخاطئة. 

1 س جمع البيانات 
وتجميعها  وتحليلها  والمقاويم  بالِبدالت  الخاصة  الخدمات  من  االحتياجات  لتقدير  الالزمة  البيانات  يتعّين جمع 

واستخدامها على مستوى الخدمات وعلى المستويين الوطني والعالمي.

جمع البيانات على مستوى الخدمات
بغية رصد الحصول على الخدمات والنجاحات والتحديات، ينبغي لكل مقدمي الخدمات جمع بيانات أساسية 
عن عدد األشخاص الذين تلقوا العالج ونوع الخدمات التي حصلوا عليها. وال يوّفر تسجيل البيانات ورصدها 
نما ُيبّين أيضًا مدى الحاجة إلى الخدمات في المنطقة  وتحليلها بانتظام صورًة لمدى فّعالية الخدمات فحسب واإ
التي تغطيها وحدة الخدمات )انظر 1 ن(. وينبغي لمقدمي الخدمات جمع المعلومات أيضًا لمعرفة من يستخدم 
الخدمات وكيف تصل الوحدة إلى مختلف المجموعات وتتابع المستخدمين وتضمن نوعية العالج )الجدول 1(. 
جمع  على  االقتصار  وينبغي  الخدمات.  لمقدمي  تمامًا  مفهومًا  البيانات  جمع  من  الغرض  يكون  أن  وينبغي 

البيانات التي سُتستخَدم.
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المجال 1: السياسة

 الجدول 1: أمثلة للبيانات التي ُيمكن جمعها على مستوى الخدمات

الغرض من البيانات )أمثلة(البيانات

عدد األشخاص المتلقين للعالج 
وأنواع العالج المقدمة

لفهم حجم الخدمات ونطاقها
لتخطيط شراء المكّونات والمواد

الحالة االجتماعية االقتصادية 
للمستخدمين

لضمان أن الخدمات تصل أيضًا إلى الفئات المهمَّشة 

نسب النساء واألطفال بين من 
يتلقون المساعدة

لتحديد ما إذا كان األمر يقتضي تدابير إضافية الستهداف هاتين المجموعتين 
)مثل زيادة عدد النساء في صفوف العاملين( 

لضمان أن األطفال والشباب وكبار السن مشمولون مثلهم مثل سائر الفئات العمريةالفئات العمرية

لتحديد مدى نجاح الخدمات في الوصول إلى األجزاء النائية من المنطقة المستهدفةالمنشأ الجغرافي للمستخدمين

 تجارب المستخدمين 
 )حسبما يتبّين من االستبيانات 

أو مناقشات مجموعات التركيز(

لتحديد مدى جودة الخدمات ويسر تكلفتها وسهولة الحصول عليها والعوامل التي تعرقل 
استخدامها واالمتثال لها

أثر الخدمات على نوعية الحياة 
والمشاركة واإلدماج

سهامها في تمكين  لتحديد مدى فائدة الِبدالت والمقاويم التي يجري تسليمها واإ
 المستخدمين من العمل واالختالف إلى المدارس والمشاركة في األنشطة االجتماعية 

وما إلى ذلك )انظر 1 ع(

لبيان ما إذا كانت الخدمات صديقة للمستخدمزمن االنتظار والتسليم 

اإلحالة )إلى الخدمات ومنها(: 
لى أين   من ُيجري اإلحالة واإ

تجري وكيف تجري 

ذكاء الوعي وآليات اإلحالة لتحديد مدى نجاح إقامة الشبكات واإ

خدمات المتابعة: كم شخص 
يضطلع بها ومن يضطلع بها

للتحقق من توفير خدمات المتابعة المناسبة لجميع المستخدمين، بصرف النظر عن 
مكان معيشتهم أو مكان عالجهم، في وحدة خدمات مركزية أو من خالل خدمات 

المركزية

خدمات اإلصالح: مدى تكرار 
طلبها وأنواعها وأسبابها

لتحديد الجودة التقنية للمنتجات التي يجري تسليمها

مدى تواتر استبدال الِبدالت 
والمقاويم 

لتحديد أجل المنتجات وبالتالي االحتياجات السنوية منها

التخّلي عن الِبدالت والمقاويم، بما 
في ذلك المعّدالت واألسباب

لتحديد المشاكل المرتبطة بالجودة والمجاالت التي تتطلب التحسين

لتحديد أنواع العالج الرئيسية الالزمة؛ ويبّين الرصد مع مرور الزمن االتجاهات السائدة األسباب الرئيسية لإلعاقة
بشأن اإلعاقة من أجل تحديد اتجاهات الخدمات والتنبؤ باالحتياجات من التدريب

وُيمكن تيسير جمع البيانات وتحليلها عن طريق ضمان إدراجهما كجزء ال يتجزأ من العمل اليومي للخدمات. 
وينبغي استخدام نظم إدارة مستخدمي الخدمات استخدامًا كاماًل بحيث يتسنى استخراج اإلحصاءات ذات الصلة 
المعني  الدولي  بياني لتوضيح االتجاهات مع مرور الزمن(. وُيمكن للمجتمع  واستخدامها )واألفضل في شكل 
بمبحثّي الِبدالت والمقاويم أن ييّسر جمع البيانات وتحليلها عن طريق استنباط أدوات وطرائق معيارية صديقة 
للمستخدم ُيمكن استخدامها في الخدمات وعلى المستويين الوطني والدولي )انظر أدناه(. وينبغي احترام سرية 

المستخدمين وخصوصيتهم (24) عن طريق إغفال هوية البيانات التي ُتجمع ألغراض إحصائية.
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جمع البيانات وتجميعها على المستوى الوطني
يحتاج أصحاب المصلحة الوطنيون إلى البيانات من أجل رصد تقديم الخدمات والتخطيط بمزيد من التفصيل. 
وُيمكن تجميع كثير من البيانات عن الخدمات إلعداد اإلحصاءات الوطنية التي تيّسر تحليل االتجاهات مع 
مرور الزمن واستبانة المجاالت التي يقتضي األمر فيها اتخاذ إجراءات من أجل تحسين تقديم الخدمات. وينبغي 
أيضًا إعداد المعلومات عن تقديم الخدمات من أجل متخذي القرارات وغيرهم إلذكاء الوعي بإنجازات الخدمات 
الخاصة بالِبدالت والمقاويم والتحديات التي تواجهها ودورها العام )انظر 1 ف(. والبيانات مفيدة أيضًا لشركات 

التأمين التي قد تكون مستعدة لالستثمار في جمع البيانات.

ومن شأن األدوات والطرائق المعيارية أن تيّسر جمع البيانات وتحليلها )انظر الفرع السابق(. وكما هو الحال 
بالنسبة لمستوى الخدمات، ينبغي االقتصار على جمع البيانات التي سُتستخدم. وُيمكن تيسير تجميع البيانات 
على المستوى الوطني عن طريق إدخال البيانات مباشرة في قاعدة بيانات وطنية، على سبيل المثال، في سجل 
)انظر اإلطار 6(. وُيمكن ربط قاعدة بيانات من هذا القبيل في النظام الوطني إلدارة المعلومات الصحية أو 

إدماجها فيه.

 اإلطار 6: استخدام السجالت الوطنية

السجل الوطني هو أساسًا قاعدة بيانات يقدم لها مقدمو الخدمات النتائج من أجل توفير صورة شاملة للخدمات الخاصة 
بالِبدالت والمقاويم. وُيمكن للسجالت اإلقليمية أو سجالت المقاطعات إمداد السجل الوطني أيضًا بالبيانات. 

وفي البلدان التي تواجه إمكانية طلب المستخدمين خدمات مدعومة )أو حتى مجانية( من عّدة مقدمي خدمات، ُيمكن لسجل 
وطني بالمستخدمين ومقدمي الخدمات أن ييّسر التنسيق بين الوحدات من أجل منع تداخل اإلمدادات. وُيمكن أن يمنع ذلك 

االستخدام االحتيالي للخدمات وأن يضمن استفادة أقصى عدد ممكن من المستخدمين من الموارد المحدودة.
ذكاء  وُيمكن للسجل الوطني أن يكون أكثر شمواًل، كما ُيمكن استخدامه لجمع البيانات من أجل التخطيط والرصد والتقييم واإ
الوعي. وينبغي أن ُيتوقَّع من جميع مقدمي الخدمات المرخص لهم تقديم مجموعة محدَّدة من البيانات إلى المنظمة أو الوزارة 
المسؤولة أو المكتب المسؤول على المستوى الوطني. وينبغي اتخاذ القرارات بشأن كيفية جمع البيانات وصيانتها واستبقائها.

البيانات  الِبدلية والتقويمية، بما في ذلك  المنتجات  بيانات عن عمليات تتجاوز  ع أن يتضمن  وُيمكن لسجل وطني موسَّ
المشتركة بين القطاعات عن التدخالت عبر السلسلة المتصلة للرعاية، على سبيل المثال، من البتر إلى إحكام المقاويم 
والتأهيل الكامل، كما هو الحال في السجل السويدي )25(. وُيمكن لسجل من هذا القبيل أن يتيح التقييم الموضوعي لجودة 
كامل عملية التأهيل، وأن يوّفر معلومات وتوصيات صحيحة بشأن العالجات المناسبة. وقد ال يقتضي األمر أن يكون 
تقديم البيانات إلى السجل الوطني إلزاميًا، بالنظر إلى أن الحصيلة ستعود بالفائدة على القطاع بكامله، وفي نهاية المطاف 

على المستخدمين.

استخدام البيانات على المستوى العالمي 
تتسم البيانات الناتجة على مستوى الخدمات والمستوى الوطني باألهمية أيضًا على المستوى العالمي، وُيمكن أن 
ُتجمع وأن ُتجمَّع بواسطة أصحاب المصلحة الدوليين المعنيين بالِبدالت والمقاويم. وتبّين اإلحصاءات العالمية 
التحديات التي تواجه هذه الخدمات في مختلف أنحاء العالم وكيف ُيمكن التصدي لها، بما في ذلك أمثلة لنظم 
ناجحة لتقديم الخدمات. وُيمكن أن يؤدي توحيد األدوات والطرائق باستخدام مصطلحات المنظمة الدولية للتوحيد 

القياسي الخاصة بمبحثّي الِبدالت والمقاويم )انظر 4 ع، اإلطار 26( إلى تيسير مثل هذه التبادالت. 
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المجال 1: السياسة

1 ع البيانات عن األثر
من المهّم تحديد األثر المباشر للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم على األفراد، أي درجة إسهام هذه الخدمات 
دة للتقييم  دماجهم االجتماعي وحالتهم االقتصادية. ومن شأن توافر معايير موحَّ في تحسين نوعية حياة المستفيدين واإ

أن ييّسر إجراء المقارنات الدولية. 

وبالنظر إلى أن غالبية المستخدمين يعودون في وقت ما إلى وحدة الخدمات من أجل إصالح أجهزتهم أو تجديدها، 
ُيمكن سؤالهم عن مدى فائدة الِبدلة أو المقوام ومتى ُيستخَدم )أو ُتسَتخدم( وتواتر هذا االستخدام وما إذا كان قد 
سمح للمستخدم بالعمل واالختالف إلى المدرسة والمشاركة في األنشطة االجتماعية وما إذا كان قد َحّسن من حرية 
إرادة المستخدم وثقته بنفسه. وُيمثِّل الجمع المنهجي للبيانات في إطار تقديم الخدمات طريقًة غير مكّلفة لتقييم األثر.

وللحصول على تقييم أكثر تفصياًل وأكثر دقة من الناحية العلمية، ُيمكن االضطالع بدراسة بشأن األثر. وقد 
يتجاوز ذلك قدرة فرادى مقدمي الخدمات، حيث إنه يقتضي التزامًا من الحكومة أو أصحاب المصلحة وتموياًل 
مخصصًا. والتحقق من أثر الخدمات أمر مفيد لجميع األطراف، من أجل ضمان أن االستثمار يولِّد نتائج جيدة. 
وفي العادة، تشمل الدراسات المعنية باألثر زيارة المستفيدين في مجتمعاتهم المحلية، في البداية من أجل إجراء 
التنسيق مع مجموعات  الدراسات عن طريق  تيسير هذه  وُيمكن  التغيير.  لقياس  ذلك  األساس وبعد  تقييم خط 

المستخدمين والخدمات المجتمعية في القطاعات الصحية واالجتماعية والتعليمية.

1 ف إذكاء الوعي
إن الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم مجهولة نسبيًا، حتى في قطاع الصحة نفسه، وقد ال يفهم عامة الناس 
ما الذي تقدمه هذه الخدمات )انظر 1 ص(. ومن األمور األكثر إثارة لالنشغال أن األشخاص أنفسهم الذين يمكنهم 
االستفادة من هذه الخدمات ال يدركون في كثير من األحيان وجودها وبالتالي قد ال يلتمسونها. وقد يؤدي ذلك إلى 
إعطاء انطباع خاطئ بأن االحتياج إلى هذه الخدمات بسيط )انظر 1 ن، اإلطار 5(. ومن ثم يتعّين في بلدان 
عديدة إذكاء الوعي بالحاجة إلى الخدمات وفوائدها، من مستوى اتخاذ القرارات )وضع السياسات والتخطيط الوطني( 
إلى المهنيين الصحيين واالجتماعيين )الذين يحيلون المستخدمين( والمناطق والمجتمعات المحلية )حيث يعيش 

األشخاص الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات(.

وتقع على الدول األعضاء مسؤولية تعزيز استخدام األجهزة والتكنولوجيات المساعدة (1). وينبغي للحكومات، جنبًا 
ذكاء الوعي بأن هذه  إلى جنب مع أصحاب المصلحة الوطنيين، التعريف بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم واإ
الخدمات ال غنى عنها وأنها تستحق االستثمار. وينبغي وضع استراتيجيات وأدوات إلذكاء الوعي لهذا الغرض 

في إطار االستراتيجيات األوسع نطاقًا المعنية بمجال اإلعاقة. 
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وينبغي أن تكون استراتيجيات إذكاء الوعي مستندة إلى ُحجج قائمة على الحقوق )مع االستشهاد بالقوانين والمراسيم 
والسياسات الوطنية والوثائق الدولية من قبيل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألهداف اإلنمائية المستدامة( 
الفردي  المستوى  من  كل  على  االقتصادية  والمكاسب  التكاليف  بشأن  واقتصادية  اجتماعية  ُحجج  إلى  وأيضًا 
والمجتمعي والوطني )انظر 1 هـ و1 و(. وفي بعض الثقافات، ُتعتبر اإلعاقة عقابًا، ولذا فإن األشخاص ذوي اإلعاقة 
ُيْخَفون أو ُيهَملون (26). وينبغي إزالة مثل هذه العوائق من أجل ضمان إمكانية حصول الجميع على الخدمات 

الخاصة بالِبدالت والمقاويم. 

ذكاء الوعي بها. فطلبات المستخدمين تثبت وجود  ولمجموعات المستخدمين دور مهّم في حشد الدعم للسياسات واإ
حاجة إلى هذه الخدمات، وهي تستكمل البيانات التي ُتجمع. وتؤدي طلباتهم إلى توعية متخذي القرارات بتجارب 

حقيقية بحيث يكونون أكثر مياًل إلى اتخاذ اإلجراءات. 

الصحي  القطاعين  في  المهنيين  تدريب  خالل  نحو  أفضل  على  الوعي  إذكاء  ُيمكن  اإلحالة،  مستوى  وعلى 
واالجتماعي. وينبغي ألصحاب المصلحة المعنيين بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم العمل مع مؤسسات 
التدريب ذات الصلة من أجل ضمان إدماج مبحثّي الِبدالت والمقاويم على النحو المناسب في الدورة الدراسية 
وتوضيح دور هذه الخدمات )انظر 3 هـ(. وينبغي إذكاء الوعي أيضًا عن طريق العمل مع أصحاب المصلحة 

في شبكات اإلحالة.

وعلى مستوى القاعدة الشعبية، ُيمكن إذكاء الوعي عن طريق التنسيق مع البرامج ذات المهام المماثلة التي 
المدني واألنشطة  المجتمع  التطعيم وأنشطة  الفقر وحمالت  الحّد من  تستهدف مجموعات مماثلة، مثل برامج 
المرتكز. وسوف  المجتمعي  التأهيل  7( وبرامج  الترفيهية )انظر اإلطار  للمعاقين والبرامج  الُمدمجة  الرياضية 
تؤدي إتاحة الخدمات الرفيعة النوعية في حّد ذاتها إلى إذكاء الوعي في صفوف المستخدمين المحتملين. فعندما 
يعلم المستخدمون أن ثمة خدمات صديقة للمستخدم وموثوقة متاحة وُيمكن أن تسبب تغييرًا كبيرًا في حياتهم 
النوعية  ورفيعة  المنال  وسهلة  التكلفة  ميسورة  الخدمات  تكون  وعندما  بذلك.  آخرين  سيخبر  منهم  العديد  فإن 
ال يحتاج األمر إالَّ لقدر قليل من إذكاء الوعي. فكل مستخدم راض عن الخدمات يكون في هذه الحالة سفيرًا 

لقطاع الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم.

وُيمكن ألنشطة إذكاء الوعي الدولية أن تدعم المبادرات الوطنية والمحلية عن طريق توفير التوجيه وموارد المعلومات 
التي ُيمكن تكييفها على الصعيد الوطني من أجل تحسين فّعالية الحمالت المحلية. 

وتتمثل إحدى الطرائق األساسية إلذكاء الوعي في الحمالت اإلعالمية. وينبغي قبل استهالل حملة ما تحديد 
المجموعات المستهدفة )على سبيل المثال، عامة الناس، متخذو القرارات، مهنيو الصحة، العاملون المجتمعيون، 
المستخدمون المحتملون( والمضمون واألسلوب والوسط الذي يجري نشر المعلومات من خالله. فيمكن، على سبيل 
المثال، نشر المعلومات عن طريق التلفزيون واإلذاعة، والصحف، واإلنترنت وفي وسائل التواصل االجتماعي، 
وعن طريق المجتمع المدني، والمنظمات الدينية والمنظمات االجتماعية، وفي المسارح، وفي المدارس وباستخدام 
الملصقات والمنشورات. وينطوي إذكاء الوعي أيضًا على إبراز نماذج جيدة جديرة بأن ُتحتذى، وذلك عن طريق 
المسلسالت  المثال، في  المعتادة، على سبيل  اليومية  الحياة  التواتر في مواقف  بمزيد من  المستخدمين  إظهار 

التلفزيونية أو المناسبات الرياضية.
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 اإلطار 7: التنسيق مع البرامج الرياضية الُمدِمجة للمعاقين والبرامج الترفيهية

التأهيل. وال تضمن هذه  يفيدان في  أنهما كثيرًا ما  بالنسبة للصحة والرفاة عمومًا، كما  باألهمية  الرياضة والترفيه  تتسم 
األنشطة أن مستخدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم يستفيدون من التدريب البدني فحسب ولكنها ُيمكن أن ُتسهم 
أيضًا في إدماجهم في المجتمع. وقد كّرست بلدان عديدة برامج رياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة – مثل ألعاب القوى وكرة 
م بعضها لجنة أولمبية وطنية للمعاقين. وُيدَمج بعض الالعبين المعاقين في  السلة للمقعدين والرياضات المائية – وينظِّ
الرياضية  البرامج  التنسيق مع  والمقاويم  بالِبدالت  الخاصة  الخدمات  لوحدة  وُيمكن  البنية.  الرياضية لألسوياء  المنظمات 
الُمدمجة للمعاقين والبرامج الترفيهية وتوفير الدعم التقني لألشخاص ذوي اإلعاقة، على مستويي المحترفين والهواة على 
السواء. وقد يكون توفير الِبدالت والمقاويم وصيانتها شرطًا مسبقًا لمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة. وُيسهم مثل هذا الدعم 
بالِبدالت  الخاصة  الخدمات  ودور  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بحقوق  الوعي  إذكاء  وفي  االجتماعي  اإلدماج  في  بوضوح 

والمقاويم. 
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1 ص تعزيز الصورة

التحدي
في بلدان عديدة، يسود فهم خاطئ لمهنة اختصاصيي الِبدالت والمقاويم مؤّداه أنها عمل تقني ربما يقتضي بالفعل 
قدرًا معّينًا من المهارات اليدوية ولكنه ال يقتضي كثيرًا من المعارف النظرية أو السريرية. ونتيجة لذلك، كثيرًا 
ما ُتختَزل المهنة في حرفة ما أو عمل يثير الكثير من الضوضاء والغبار من األفضل االضطالع به في قبو 
مستشفى أو في فنائها الخلفي، هذا إذا كان ُيضطلع به في بيئة مستشفى أصاًل. وفي السياقات الفقيرة، قد ُتشِبه 
وحدة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم ورشة إلصالح المعدات أكثر منها مكانًا له أي عالقة بالعمل السريري 
والعلوم الطبية. وما دام هذا التصّور سائدًا، وحتى إذا كان المهنيون ماهرين ويحققون نتائج مهّمة، فسيكون من 

العسير على متخذي القرارات إدراك أن هذه الخدمات تستحق أن ُيستثَمر فيها.

وينبغي ألصحاب المصلحة الوطنيين أن يغّيروا هذا التصّور وأن يبّينوا بوضوح، والسيما لراسمي السياسات ومتخذي 
القرارات، أن هذا عمل مهّم يتطلب سنوات من التدريب بشأن مجموعة متنّوعة من المواضيع النظرية. وفي العادة، 
يتلقى مهنيو مبحثّي الِبدالت والمقاويم، مثلهم مثل سائر المهنيين الصحيين ومهنيي التأهيل، مثل اختصاصيي 
العالج الطبيعي والمعالجين المهنيين واْخِتصاصيي األقدام، التدريب في جامعة ويتابع بعضهم الدراسة حتى درجتّي 
الماجستير والدكتوراة. وهم يعملون بشكل وثيق مع األطباء ويشتركون معهم في استخدام اللغة الطبية نفسها ويقدمون 

مساهمة مهمة في قطاع الصحة. هذه هي الصورة التي ينبغي تعزيزها.

تعزيز الصورة
ُيمكن اتخاذ عدد من التدابير لتعزيز صورة اختصاصيي الِبدالت والمقاويم على وجه الخصوص بين متخذي 
القرارات والمهنيين الصحيين ومهنيي التأهيل. وال يقتضي العديد من هذه التدابير استثمارًا ماليًا كبيرًا، خاصة إذا 
ُوضعت في االعتبار في مرحلة التخطيط. وهي تشمل عمومًا طريقة عرض الخدمات وكيفية تفاعلها مع سائر 

الخدمات. 

ضمان أن الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم جزء ال يتجزأ من النظام الصحي
ينبغي قدر اإلمكان إدماج وحدات الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في المستشفيات، مع ربطها على  	•
المهني. ولن  الطبيعي والعالج  العظام والجراحة والتأهيل والعالج  تقويم  بأقسام جراحة  نحو وثيق ومباشر 
نما سُيعزِّز أيضًا تصّور المهنة على قدم المساواة مع سائر  يؤدي هذا إلى زيادة فّعالية الخدمات فحسب واإ

المهن الصحية.

عرض الحصائل اإليجابية للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم
بيان حصائل ملموسة بشأن أداء الوظائف والمشاركة، بما في ذلك المكاسب االجتماعية االقتصادية، بالنسبة  	•

للمستخدمين وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية والبلد ككل.

تعزيز االعتراف الوطني
العمل مع السلطات الوطنية وسائر أصحاب المصلحة، إذا كان ذلك لم يحدث بعد، من أجل االعتراف بالتدريب   •

في مجال مبحثّي الِبدالت والمقاويم وبالمهنة المعنية بهذا المجال وبخدماته وبالقطاع في حّد ذاته.
تعزيز إنشاء رابطات أو جماعات وطنية معنية بمبحثّي الِبدالت والمقاويم. 	•
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ضمان الِمَهنية
التحقق من أن جميع العاملين المعنيين بالِبدالت والمقاويم مدربون جيدًا ويستخدمون تكنولوجيات وطرائق عمل  	•

أثبتت جدواها ومستندة إلى أفضل البّينات المتاحة.

وضع مظهر الخدمات في االعتبار
التحقق من أن جميع األماكن في وحدة الخدمات تبدو مهنية. 	•

التحقق من أن األماكن التي يتردد عليها المستخدمون تشبه مثيالتها في المستشفيات الحديثة، وأن بيئتها  	•
بة ومريحة. وينبغي أن تكون أماكن االنتظار واألماكن السريرية معزولة جيدًا عن أنشطة الورشة المثيرة  مرحِّ

للضوضاء والغبار. 
المحافظة على نظافة جميع األماكن وتنسيقها وترتيبها، بما في ذلك غرف التجميع واآلالت.  	•

التأكد من أن جميع العاملين يعاملون المستخدمين بكفاءة.  	•

هة بحق نحو المستخدمين وأنها حساسة لالعتبارات  التحقق من وجود سياسة بشأن المستخدمين وأن الخدمات موجَّ 	•
الجنسانية )انظر 4 أ(.

تعزيز ارتداء جميع العاملين الذين يتعاملون مع المستخدمين أزياء رسمية سريرية عليها بطاقات تعريف بأسمائهم. 	•

مراعاة آداب الملبس دائمًا لدى تمثيل الخدمات، والسيما من جانب العاملين الذين يتعاملون مباشرة مع الوكاالت  	•
أو المكاتب الحكومية. 

اختيار المصطلحات بعناية
»مراكز«  أو  »عيادات«  أو  »أقسامًا«  باعتبارها  والمقاويم  بالِبدالت  الخاصة  الخدمات  وحدات  إلى  اإلشارة  	•
ال باعتبارها »ِورشًا« أو »مراكز تركيب أطراف« ألن هذه المصطلحات ُتديم صورة الخدمات الخاصة بالِبدالت 
والمقاويم باعتبارها مجرد عمل تقني. وفي حين أن »ورشة الِبدالت والمقاويم« مصطلح صحيح، ال ينبغي 

استخدامه إالَّ عند اإلشارة إلى الغرفة أو المكان الذي ُتصنع فيه الِبدالت والمقاويم.
استخدام مصطلحّي »الِبدالت والمقاويم« و»المنتجات الِبدلية والتقويمية« وتجنب مصطلحّي »الفرجار« و»الُعدَّة«  	•

ألنهما مهجوران.
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المجال 2: المنتجات
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2 أ التكنولوجيا المناسبة
إن التعريف الرئيسي للتكنولوجيا المناسبة في مبحثي الِبدالت والمقاويم هو تعريف الجمعية الدولية للِبدالت والمقاويم:

التكنولوجيا المناسبة هي نظام يوّفر اإلحكام والترصيف على نحو يلبي احتياجات الفرد وُيمكن للبلد إدامته 
بيولوجية  ميكانيكية  مبادئ  على  قائمين  الصحيحان  والترصيف  اإلحكام  يكون  أن  وينبغي  تكلفة.  بأقل 

سليمة (27).

واستنادًا إلى هذا التعريف، ُيمكن استخدام معايير مفّصلة لتقييم مدى مالءمة التكنولوجيات والمكّونات والمواد 
وطرائق العمل محليًا. وُيمكن تناول المالءمة من ثالث وجهات نظر رئيسية: المقبولية من جانب المستخدمين 
والجدوى االقتصادية والمالءمة التقنية. ويتضمن اإلطار 8 المعايير المقترحة في هذا الصدد؛ بيد أنه يتعّين على 
أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم تحديد معاييرهم الذاتية لتوجيه تقييم 

مدى مالءمة مختلف التكنولوجيات (28).

وفي مجال الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، تعتمد فّعالية التكاليف بشّدة على التكنولوجيا الُمختارة، وعلى 
المكّونات والمواد الُمختارة لهذه التكنولوجيا. وبالنظر إلى أن المكّونات متاحة من عدد من الموّردين، بنماذج وأسعار 
متنّوعة، ينبغي البحث في السوق باستمرار عن أكثر الخيارات فّعالية من حيث التكلفة، مع العناية بوضع الجودة 

والمتانة والتوافر في االعتبار. 

وقد تكون هناك أكثر من تكنولوجيا مناسبة واحدة، ومن الممكن استخدام عّدة تكنولوجيات مختلفة في مستوى 
تعقيدها وأسعارها على التوازي. وُيمكن اعتبار أي تكنولوجيا مطلوبة ومدفوعة الثمن )بواسطة الفرد أو النظام أو 
طرف ثالث( وال تعرقل الحصول على الخدمات تكنولوجيا مناسبة. ويشمل ذلك المنتجات الغالية والشديدة التعقيد 
التي يحصل عليها المستخدمون الذين يملكون القدرة المالية أو التغطية التأمينية الالزمة لدفع ثمنها )ومقدمو الخدمات 

الذين يملكون القدرة التقنية الالزمة لتوريدها(.
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 اإلطار 8: معايير لتحديد مدى مالءمة التكنولوجيا

ُيمكن استخدام المعايير التالية لتحديد مدى مالءمة التكنولوجيات المعنية بالِبدالت والمقاويم ومكّوناتها وموادها وطرائق 
عملها.

معايير ذات صلة بالمستخدمين
ينبغي للمنتجات أن:

تكون مريحة، مع وجود سطح بيني مكيَّف جيدًا بين الجزء المعني من الجسم والجهاز؛ 	•
تؤدي وظيفتها؛ 	•

تكون سهلة اللبس والخلع؛ 	•
ال تعرِّض سالمة المستخدم للخطر؛ 	•

تكون متينة؛ 	•
تكون على أفضل صورة جمالية ممكنة )على سبيل المثال، الشكل، اللمسات النهائية، اللون(؛ 	•

تكون متوافقة بيولوجيًا )على سبيل المثال، ال ُتسبِّب تفاعالت أرِجّية(؛ 	•
ال تكون شديدة الثقل )في غالبية الحاالت، ينبغي أن تكون خفيفة(؛ 	•

تكون مقبولة من غالبية المستخدمين وقابلة للتعديل تبعًا لحالتهم، أي أنها ينبغي أن: 	•
-	تناسب احتياجات المستخدمين بشكل عام؛

-	تكون مناسبة ثقافيًا، ومن ثم ينبغي أن تحترم ثقافة األفراد وأنماط حياتهم، وهو ما قد يشمل جوانب من قبيل سير 
المستخدمين حفاة أو جلوسهم الُقرفصاء أو متصالبي الساقين؛

-	تناسب المناخ )وحسب االقتضاء، تقاوم الرطوبة وظروف البلل(؛
-	تناسب تضاريس األرض المحلية؛ 

-	تناسب ظروف العمل المحلية.

معايير اقتصادية
ينبغي أن تكون المنتجات ميسورة التكلفة بالنسبة للنظام و/ أو الفرد. 	•

ينبغي للتكنولوجيات أن تكون فّعالة التكلفة؛ وينبغي لها أن: 	•
-	تكون فّعالة سريريًا؛

-	تسمح بترشيد طرائق اإلنتاج وتسريع الصنع؛
-	ال تتطلب العديد من األدوات واآلالت أو معدات غالية متقدِّمة جدًا؛ 

-	تتطلب قدرًا منخفضًا من الصيانة؛
-	ُتنتج أدنى قدر من النفايات؛

-	ُتصنع من مكّونات ومواد سهلة المنال )في السوق المحلية أو مستوردة(.
ينبغي للتكنولوجيات أن تدعم التنمية المستدامة عن طريق تعزيز تنظيم األعمال محليًا واالستفادة من األسواق المحلية،  	•

مثل المكّونات والمواد الُمنَتجة محليًا.

معايير تقنية:
ينبغي للتكنولوجيات وطرائق العمل أن تتسم بفّعالية ومأمونية ُمثبتتين وموثَّقتين؛ 	•

ينبغي أن تمتثل التكنولوجيات وطرائق العمل للمعايير الدولية؛ 	•
ينبغي للتكنولوجيات أن تضمن منتجات سليمة من الناحية البيولوجية الميكانيكية ُيمكن ترصيفها على النحو الصحيح؛ 	•

ينبغي أن تكون المنتجات متينة وطويلة األجل؛  	•
ينبغي أن تكون المنتجات سهلة الضبط والصيانة واإلصالح )قدر اإلمكان بواسطة المستخدمين أنفسهم(؛ 	•

ذا كان  ينبغي أن تكون مهارات ومعارف اختصاصيي الِبدالت والمقاويم كافية لتطبيق التكنولوجيات وطرائق العمل؛ واإ 	•
الحال على غير ذلك، ينبغي أن يكون التدريب ممكنًا من الناحية العملية وميسور التكلفة؛

ال ينبغي لطرائق العمل أن تثير أخطارًا للعاملين؛ 	•

ينبغي أن تكون المواد سهلة التخزين. 	•

وقد تتفاوت أولويات هذه المعايير تبعًا للسياق، بيد أنه ينبغي أن توَضع جميعها في االعتبار.
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2 ب نظرة عامة على سمات المنتجات
تتسم الِبدالت والمقاويم المتاحة في السوق بسمات تصميم متنّوعة. فقد ُيصنع النوع نفسه من منتج ما بطرق 
مختلفة باستخدام مكّونات ومواد وتقنيات متفاوتة التعقيد. والمعيار الرئيسي الختيار ِبدلة أو مقوام أو جزء من 
نما مدى مالءمته العامة الحتياجات المستخدم والسياق الذي ُيصنع وُيحَكم  ن ليس في العادة درجة تعقيده واإ مكوَّ

ل فيه )انظر 2 أ(. وُيستخَدم ويموَّ

وبصرف النظر عن المنتج المستخدم، تظل الخدمة هي نفسها )انظر 4 ع(، بنفس متطلباتها األساسية من المعدات 
واألدوات والعاملين المدرَّبين. وينبغي أن تكون متطلبات الجودة هي أيضًا نفسها. فعلى كل مستوى، ينبغي أن 
تكون المنتجات مريحة وقائمة بوظائفها. وفي األحوال المثالية، ينبغي لمقدمي الخدمات إتاحة مجموعة كاملة من 
المنتجات بحيث تتسنى تلبية مختلف احتياجات المستخدمين وأفضلياتهم. وفي الحقيقة، من غير المرجح أن تغطي 
األموال المقدمة من الحكومة أو التأمين وسائر مصادر التمويل جميع أنواع المنتجات، وبالتالي ينبغي تحديد 

األولويات )انظر 1 ي و2 د(.

د أربعة من عناصر التصميم خصائص المنتجات الِبدلية والتقويمية، وهي: التشكيل الهندسي )الشكل والترصيف(،  وتحدِّ
والمواد، ومقاومة الحركة، وتدعيم الحركة.

وتوفِّر المنتجات الِبدلية والتقويمية األساسية الوظائف األساسية والراحة للمستخدمين. وهي مصنوعة عادًة من 
مجموعة محدودة من المواد مثل البالستيك الحراري الخفيف الوزن و/ أو الصلب و/ أو األلومنيوم. وقد تشمل 
دة الكعوب للِبدالت والقضبان الجانبية للمقاويم. وفي العادة،  المكّونات مفاصل وحيدة المحور وأقدام اصطناعية موسَّ
تكون المنتجات الِبدلية والتقويمية األساسية منخفضة التكلفة نسبيًا. وهذه المنتجات مطلوبة ومناسبة لالستخدام 
في جميع البلدان. وفي السياقات الفقيرة، يكون استخدام المنتجات األساسية في العادة شرطًا مسبقًا للوصول إلى 

مجموعات سكانية كبيرة محتاجة إلى الخدمات وخطوًة في سبيل استخدام منتجات من المستويات األرفع.

وُتصنع المنتجات الِبدلية والتقويمية المتوسطة من مجموعة أكبر من المواد، مثل البالستيك الحراري و/ أو المواد 
الرباعية  الركبة  مفاصل  المكّونات  تشمل  وقد  التيتانيوم.  أو  و/  األلومنيوم  أو  و/  )المركبة(  بالحرارة  المتصلدة 
دة المحاور( المفصلية لِبدالت األطراف السفلى وقضبانًا  المحاور واألقدام االصطناعية )الوحيدة المحور أو المتعدِّ
دة المراكز للمقاويم. وُيمكن تعزيز التحكم اإلضافي في حركة المفاصل عن طريق  جانبية أكثر تقدمًا ومفاصل متعدِّ
الجسم و/ أو عن طريق تصميم هندسي أكثر تعقيدًا أو االحتكاك أو المكّونات الهوائية أو المائية. ففي مبحث 
المقاويم، على سبيل المثال، ُتستخدم االسطوانات الهوائية أو المائية للتحكم في الركبة خالل َطور التََّأْرجح والتحكم 
في استقرارها خالل َطْور الِوْقَفة. وفي حين أن ذلك ربما يكون المنتج المعياري في غالبية البلدان المرتفعة الدخل، 
م في جميع السياقات وأنها مكّيفة  ُيمكن استخدام المنتجات األساسية والمتقدمة على السواء لضمان أن الخدمات ُتقدَّ

تبعًا للموارد المالية لفرادى المستخدمين واحتياجاتهم.

وأما المنتجات الِبدلية والتقويمية المتقدمة فُتصنع على أقل تقدير من مجموعة المواد والمكّونات نفسها التي 
ُتصنع منها المنتجات المتوسطة بيد أن لها ضوابط و/ أو مواد »ذكية« إضافية تستقبل إشارات من المستخدم 
م فيها بالمعاِلجات  وتكتشف حركاته من أجل التحكم فيها تلقائيًا. وتشمل األمثلة ما يلي: الُركب الِبدلية المتحكَّ
ل سياقات االسطوانات الهوائية أو المائية لتوفير قدر أكبر من  الدقيقة التي تحس بوضع الركبة خالل المشي وُتعدِّ
االستقرار؛ واأليدي الَكهَربية الَعَضل التي تلتقط األشارات عبر سطح الجلد وتدير محركًا كهربائيًا يفتح اليد أو 
يقبضها. وتقتضي هذه المنتجات وطرائق العمل في العادة مستوى من الخبرة يتجاوز مستوى المنتجات األساسية 
والمتوسطة. وهي عادًة أكثر تكلفة؛ بيد أن بعض الصانعين اعتمد مزيدًا من الترشيد لعمليات اإلنتاج من أجل 

الحّد من التكاليف العامة، بحيث سيصير بعضها مناسبًا للسياقات المنخفضة الدخل.
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وترتبط طرائق العمل أحيانًا بمستوى منتجات معّين، بيد أن ذلك ال يحدث عادًة. فعلى سبيل المثال، ُيمكن استخدام 
التصميم بمساعدة الحاسوب وأدوات الصنع ومعداته التي تسمح بمسح أجزاء من الجسم والصنع اآللي، من قبيل 
الطباعة الثالثية األبعاد للِبدالت والمقاويم والمكّونات والنماذج )انظر اإلطار 9(، بشأن المنتجات من المستويات 
ة أو طريقة جديدة  الثالثة كلها. وينبغي أن يواكب األخذ في خدمات ما بأي منتج أو مكّون أو مادة أو معدَّ
)على المستوى األساسي أو المتوسط أو المتقدم( تدريب متخصص للعاملين السريريين والتقنيين على السواء؛ 
فبدون ذلك، قد ال ُيستخَدم المنتج على أكفأ نحو وقد يضيع االستثمار المالي كما أن سالمة المستخدمين قد 

تتعرض للخطر. 

 اإلطار 9: الطباعة الثالثية األبعاد للِبدالت والمقاويم

ُيستخَدم التصميم وتقنيات الصنع بمساعدة الحاسوب منذ عّدة عقود في مبحثّي الِبدالت والمقاويم من أجل تصميم ونحت 
أتاحت فرصًا جديدة لتحسين طرق  الثالثية األبعاد«  نماذج ألجزاء الجسم عن طريق تحديد أشكالها؛ بيد أن »الطباعة 
الصناعة التقليدية. وخالل العقدين األخيرين فقط، ُطبِّقت بشأن الِبدالت والمقاويم العملية الَجمعية المتمثلة في طباعة طبقات 
رقيقة من مادة ما )البالستيك الحراري عادًة(. وهذه التكنولوجيا أنظف كثيرًا، بالنظر إلى أنها ال تحتاج إلى قوالب الجبس. 
وهي أقل رضحية للمستخدمين، والسيما األطفال، كما أن إنتاج األجهزة بواسطتها يستغرق وقتًا أقل )29(. وفي العادة، 
تشمل الطباعة الثالثية األبعاد إجراء عملية مسح ثالثي األبعاد بواسطة جهاز يحدِّد جميع أبعاد جزء الجسم المعني. وُتَضم 

الصور الملتقطة من زوايا مختلفة رقميًا لتكوين ملف بيانات صورة ثالثية األبعاد ُيمكن إرساله إلى طابعة ثالثية األبعاد.
وُيمكن استخدام التقنية الثالثية األبعاد لصنع أجهزة حسب الطلب أو أجزاء المكّونات الجاهزة )29، 30(. وتعني التطورات 
التي طرأت على المواد والتكنولوجيا أن األسناخ الِبدلية والمقاويم والمكّونات صارت قوية بما يكفي لتحّمل اختبار المنظمة 
الدولية للتوحيد القياسي واالستخدام اليومي المعتاد؛ وقد أصبح مجال الطابعات الثالثية األبعاد اآلن كبيرًا بما يكفي لطباعة 
ِبدالت ومقاويم كاملة الطول؛ كذلك فإن االستثمار الرأسمالي في أجهزة المسح والطابعات آخذ في االنخفاض بسبب زيادة 
الطلب. بيد أن ذلك ال يمثِّل حاًل للجميع في كل مكان. وينبغي أن يكون لدى األطباء السريريين المعنيين بالِبدالت والمقاويم 

فهم واضح الستخدام الطباعة الثالثية األبعاد وفوائدها مقارنًة بالعمليات التقليدية لصنع الِبدالت أو المقاويم.
بالِبدالت  الخاصة  للخدمات  األساسية  المكّونات  جميع  وتعزيز  المناسبة  المهارات  ذوي  العاملين  تدريب  مع  وباالقتران 
والمقاويم، توّفر الطباعة الثالثية األبعاد وسائر اإلنجازات التكنولوجية حلواًل لزيادة إمكانية الحصول على الِبدالت والمقاويم 
لألشخاص التسعة من بين كل عشرة أشخاص الذين ال تتوافر لهم حاليًا إمكانية الحصول عليها ولزيادة الخيارات والخبرات 

المتاحة للمستخدم في الخدمات القائمة. 

2 ج المنتجات المصنوعة مسبقًا وحسب الطلب
في العادة، توّفر الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم منتجات مصنوعة مسبقًا وحسب الطلب على السواء. وينبغي 
إحكام كال النوعين وتكييفهما لكي يتواءما مع سمات المستخدم التشريحية. وينبغي أن َيسترشد اختيار المنتج بتقييم 
التكلفة  إلى  باإلضافة  الوظيفي والسالمة والجودة،  والراحة واألداء  قدر جيد من اإلحكام  تحقيق  احتمال  لمدى 
م  )مثلما يحدث بشأن تقييم مدى مالئمة التكنولوجيات، انظر 2 أ(. ويتأثر االختيار بالبيئة االقتصادية التي تقدَّ
فيها الخدمات. وُيمكن للمنتجات المصنوعة مسبقًا وحسب الطلب على السواء أن تكون أساسية أو متوسطة أو 

متقدمة )انظر 2 ب(.
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وفي العادة، ُتتاح المنتجات المصنوعة مسبقًا، مثل ِبدالت القدم مع الكاحل أو ِبدالت الُركب والعديد من مقاويم 
العمود الفقري والرقبة، بأحجام مختلفة وُيمكن اختيارها تبعًا للمعايير السريرية وقياسات طرف المستخدم المعني 
أو جذعه أو رقبته (31). والعديد من المنتجات المصنوعة مسبقًا مصمم لالستخدام المؤقت لمرة واحدة. وُتتاح 
مجموعة من المنتجات المصنوعة مسبقًا الجاهزة لالستخدام في وحدات المستشفيات )مثل أقسام الطوارئ والعالج 

الطبيعي والعالج المهني ومبحث األقدام( وكذلك في خدمات الرعاية الصحية األولية.

وقد ُتتيح المنتجات المصنوعة مسبقًا إحكامًا أسرع وتكون أرخص ثمنًا من األجهزة المصنوعة حسب الطلب، بيد 
أنها قد تكون أيضًا أقل فّعالية وال ينبغي استخدامها إالَّ إذا كان باإلمكان تحقيق نتائج مرضية. وعالوة على ذلك، 
في بعض الحاالت، والسيما في السياقات المنخفضة الدخل، قد تكون تكلفة تخزين المنتجات المصنوعة مسبقًا 

مرتفعة بإفراط، في حين قد يكون صنع األجهزة فرديًا أكثر فّعالية من حيث التكلفة.

وتشمل المنتجات المصنوعة حسب الطلب ِبدالت ومقاويم األطراف العليا والسفلى والعديد من مقاويم العمود 
المنتجات المصنوعة حسب الطلب عندما يقتضي األمر أحكامًا أدق  العادة يقع االختيار على  الفقري. وفي 
وأداًء وظيفيا أفضل و/ أو دعمًا وتصحيحًا أقوى مما ُيمكن تحقيقه بالبدائل المصنوعة مسبقًا أو عندما ال يكون 
لمثل هذه البدائل وجود. وُيمكن إعداد المنتجات المصنوعة حسب الطلب باستخدام مجموعة متنّوعة من المواد، 
بما في ذلك البالستيك والمعادن والجلد وألياف الكربون والمواد المركبة، واختيار المكّونات المصنوعة مسبقًا 
وتجميعها حسب احتياجات المستخدمين. ويقتضي صنع هذه المنتجات في العادة مجموعة أكثر اكتمااًل من 
قياسات جزء الجسم المعني ويشمل في حاالت كثيرة تحديد شكل جزء الجسم المعني وحجمه وعمل قالب من 

الجبس و/ أو صورة حاسوبية لالستخدام كنموذج.

2 د المنتجات المساعدة ذات األولوية
طبقًا لتقديرات المنظمة، يحتاج ما يزيد على مليار شخص إلى واحدة أو أكثر من المنتجات المساعدة على 
التنقل أو الرؤية أو السمع أو االتصال أو اإلدراك. وبغية تحسين إمكانية الحصول على منتجات مساعدة رفيعة 
التابعة  المساعدة  التكنولوجيا  العالمي بشأن  التعاون  البلدان، أعدت مبادرة  التكلفة في جميع  النوعية وميسورة 
الخبراء  من  واسعة  مجموعة  مع  التشاور  بعد   (32) األولوية«  ذات  المساعدة  »المنتجات  قائمة  للمنظمة 
الِبدلية  المنتجات  ذلك  بما في  منتجًا،   50 قائمة من  اآلراء على  توافقت  الرعاية. وقد  والمستخدمين ومقدمي 
والتقويمية، ُتعتبر من األولويات فيما يتعلق بالمحافظة على األداء الوظيفي للفرد أو تحسينه، وينبغي توافرها 

بسعر ميسور للمجتمع المحلي أو البلد.

وهذه القائمة ليست ُمقيِّدة ولكنها توّفر للحكومات نموذجًا إلعداد قائمة وطنية. وُيمكن للقائمة أن تكون بمثابة 
بتكلفة  المساعدة  المنتجات  على  الحصول  إمكانية  بضمان  التزامها  استيفاء  بشأن  للحكومات  مساعد  عامل 
ميسورة، حسبما تقضي به اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وُيمكنها أيضًا أن توِجد وعيًا عامًا وتساعد 
الحصول على  إمكانية  ُتسهم في زيادة  وبالتالي  المنافسة  المنتجات وتحفز  تطوير  ه  الموارد وتوجِّ تعبئة  على 
المنتجات المساعدة عالميًا. وباستخدام هذا النموذج، ُيمكن للحكومات تحديد المنتجات الِبدلية والتقويمية ومنتجات 
الكبير  القدر  إلى  المحلية. وبالنظر  ُتمثِّل أولويات وطنية الستيفاء االحتياجات  التي  التكنولوجيا  التنقل وأنواع 
من االحتياجات غير المستوفاة والمتزايدة، ستكون هذه القرارات مهّمة بالنسبة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة 

وتعريف السياسات الخاصة باسترداد التكاليف، بما في ذلك التغطية التأمينية )انظر 1 ي و1 ك(.
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د  ومن بين المنتجات المساعدة الخمسين التي تتضمنها القائمة، هناك 16 جهاز تنقل، بما في ذلك ست فئات ُتجسِّ
العمل األساسي للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم )الجدول 2(. 

 الجدول 2: منتجات التنقل الستة عشر التي تتضمنها قائمة المنظمة للمنتجات المساعدة ذات األولوية

منتجات التنقل األخرىالمنتجات الِبدلية والتقويمية
مقاويم األطراف السفلى
مقاويم األطراف العليا
مقاويم العمود الفقري
سنادات َحَنف القدم

ِبدالت األطراف السفلى
األحذية العالجية )لمرضى السكري واالعتالل العصبي 

وجراحات تقويم العظام(

الخيزران والعصي
العكازات

أطر المساعدة على الوقوف
أطر المساعدة على السير

األطر ذات العجالت للمساعدة على السير
الدراجات ذات الثالث عجالت 

الكراسي المتحركة
اليدوية لالستعمال النشط  •

اليدوية المراقبة بمساِعد  •

اليدوية بدعم وضعي  •

المسيَّرة كهربائيا  •

2 هـ تصنيف المنظمة الدولية للتوحيد القياسي
القياسي هي منظمة غير حكومية دولية تجمع خبراء إلعداد معايير دولية من أجل  المنظمة الدولية للتوحيد 
للتوحيد  الدولية  المنظمة  الجودة والمأمونية والفّعالية. وتشمل معايير  الدوليين وضمان  التبادل والتجارة  تيسير 
القياسي جميع الصناعات تقريبًا، من التكنولوجيا إلى سالمة األغذية إلى الزراعة والرعاية الصحية، بما في 
ذلك معايير المنتجات المساعدة وتصنيفها. وبالنسبة لمبحثّي الِبدالت والمقاويم، تتسم معايير المنظمة الدولية 
 ISO 13404 الجزء 3 و ISO 8549 األجزاء 3-1 و ISO 13405 األجزاء 3-1 و ISO 8549 للتوحيد القياسي
لذلك الالزمة  المصطلحات  وتوّفر  والمكّونات ووصفها،  المنتجات  د طرائق تصنيف  ُتحدِّ  بأهمية خاصة ألنها 
(33-37). وينبغي استخدام هذه المعايير في أي تصنيف وطني للمنتجات الِبدلية والتقويمية )انظر 4 ع، اإلطار 

26، حيث يرد المزيد من المصطلحات المعيارية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي(.

2 و إمدادات المكّونات والمواد
إن شراء المواد واللوجستيات من المهام المهّمة بالنسبة لمقدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم ويتعّين إدارتهما 
جيدًا لضمان أن الخدمات فّعالة التكلفة وال تنقطع (38). وفي المنظمات الكبيرة، ُيمكن أن يضطلع بهذا العمل 
مكتب مشتريات مكّرس لهذا الغرض؛ ولكن في وحدات الخدمات األصغر، ُيمكن تكليف موظفين اعتياديين بهذه 

المسؤولية.

استيراد المواد
ُيمكن للمكّونات والمواد والمستهَلكات )بما في ذلك المنتجات الجاهزة لالستعمال( التي يستخدمها مقدم الخدمات 
الخاصة بالِبدالت والمقاويم أن تكون إما مستوردة أو مشتراة محليًا. وفي حين أن العديد من المواد األساسية، مثل 
بعض أنواع البالستيك وجبس باريس والخشب والجلد، متاحة محليًا بسهولة في أغلب البلدان، يتعّين استيراد بعض 

المكّونات والمواد األخرى.
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وفي كثير من األحيان، يكون استيراد المكّونات والمواد من أجل الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم عسيرًا، 
والسيما في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل حيث قد يكون التخليص الجمركي مطّواًل ومكلفًا، بما يؤدي 
في نهاية المطاف إلى تقليل عدد األشخاص الذين ُيمكن مساعدتهم. وينبغي ألصحاب المصلحة الوطنيين العمل 
الِبدالت  مع السلطات والوزارات المعنية من أجل ضمان إعفاء المكّونات والمنتجات المستخدمة حصرًا لصنع 

والمقاويم من ضرائب االستيراد ورسوم الجمارك وتبسيط إجراءات استيرادها.

التوزيع الوطني للمكّونات والمواد
في العادة، َيطلب كل مقدم خدمات شراء المكّونات والمواد الِبدلية والتقويمية مباشرة من الموّردين. وفي بعض 
البلدان، قد يؤدي وجود مكتب مشتريات وطني ومخزن مركزي إلى تيسير العملية لفرادى وحدات الخدمات وجعلها 
أكثر فّعالية من حيث التكلفة. وعند إدماج الخدمات في النظام الصحي، ينبغي أن يكون المخزن المركزي جزءًا 
من إدارة اإلمدادات الطبية في وزارة الصحة. وفي حاالت أخرى، قد يكون كيانًا مستقاًل يخدم وحدات الخدمات 
في جزء من البلد أو في البلد بأسره أو في عّدة بلدان. وعن طريق إصدار أوامر شراء كميات كبيرة من الموّرد، 

ُيمكن لمخزن مركزي أن ييّسر إجراءات االستيراد وأن يقلل التكاليف بالنسبة لفرادى وحدات الخدمات.

إدارة المخزون
الخدمات  أن  والمقاويم ضمان  بالِبدالت  الخاصة  الخدمات  لمقدمي  ُيمكن  بطريقة مالئمة،  المخزون  إدارة  عند 
ال تنقطع بسبب االفتقار إلى المواد أو قطع الغيار الالزمة لآلالت أو سائر المعدات، كما ُيمكنهم تالفي اإلفراط 
في التخزين. ويقتضي األمر تخطيطًا فّعااًل لضمان أن جميع المواد في حالة جيدة ومتاحة عند الضرورة. وُيمكن 
استخدام البرمجيات الحاسوبية إلدارة المخزون بفّعالية وتسجيل قيم المخزون وتحليلها واإعداد أوامر الشراء وحساب 
تكاليف الخدمات، بما في ذلك تكاليف الوحدة الواحدة من مختلف أنواع العالج )انظر 1 هـ، اإلطار 2(. وينبغي، 
في وحدات الخدمات الكبيرة الحجم والمتوسطة الحجم، إناطة مسؤولية إدارة المخزون بأمين مخازن. وينبغي أن 

تكون المخازن منفصلة عن سائر أجزاء الورشة.

المكّونات والمواد المتبرع بها
يتلقى بعض مقدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم الدعم من منظمات أو مؤسسات في شكل تبرعات عينية 
من المكّونات والمواد لصناعة الِبدالت والمقاويم بداًل من المساهمات المالية. وفي حين أن مثل هذه التبرعات 
ُيمكن أن تزيد من اإلنتاجية، يتعّين أن تستوفي البنود المتبرع بها معايير مقدمي الخدمات وأن ُتعتبر األكثر مالءمة. 
وينبغي أن ُتتاح لمقدمي الخدمات إمكانية إبداء الرأي بشأن أنواع المكّونات والمواد التي ُيتبرَّع بها وكمياتها من 

أجل ضمان أنها تناظر احتياجاتهم.

إعادة استخدام المكّونات
الِبدلية والتقويمية من أجل الحّد من التكاليف ومساعدة مزيد من  في بعض األحيان، ُيعاد استعمال المكّونات 
األشخاص. وفي حالة السماح بهذه الممارسة، ينبغي للدولة أن تنّظمها )انظر 2 ز(، كما يتعّين عدم تعريض 
ل مرخَّص في ظل ظروف خاضعة  سالمة المستخدمين للخطر. وينبغي تجديد المنتجات المستعملة على يد مشغِّ
للمراقبة، كما يتعّين إزالة التلّوث عن البنود واعتمادها قبل إعادة استخدامها. وينبغي توثيق العملية، كما يتعّين 
إعالم المستخدمين عند إدماج مكّونات أُعيد استعمالها في ِبدالتهم أو مقاويمهم. )ال ينبغي بأي حال من األحوال 

إعادة استعمال األجزاء المصنوعة حسب الطلب، مثل األسناخ الِبدلية.(
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التبرعات من الِبدالت والمقاويم المستعملة
في بعض األحيان، يجمع مقدمو الخدمات في البلدان المرتفعة الدخل الِبدالت والمقاويم القديمة ويتبرعون بها 
للبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. وعلى الرغم من ُنبل نّيتهم، فإن هذه الممارسة ليست مفيدة دائمًا. 
ففي أسوأ الحاالت، ُيمكن أن تؤدي إلى عرقلة جهود أصحاب المصلحة الوطنيين الهادفة إلى إنشاء خدمات 

مستدامة وميسورة التكلفة تخضع لسيطرتهم. 

وبالنظر إلى أن جميع الِبدالت والعديد من المقاويم ُتصنع حسب الطلب، فمن غير المرجح أن البند المتبرع بها 
سُيناسب مستخدمًا آخر. وفي حين أن باإلمكان إعادة استخدام بعض مكّونات جهاز جرى تفكيكه، فقد تكون من 
نوع يختلف عن تلك المستخدمة عادًة وال ُيمكن توليفها بالتكنولوجيا المحلية. وما لم يكن العاملون التقنيون قد 
تدربوا على التكنولوجيات الجديدة، فقد يعمد مقدمو الخدمات إلى تخزين مكّونات لن ُتستخدم أبدًا ويقتضي األمر 

في نهاية المطاف التخلص منها، مما يتطلب تكاليفًا ووقتًا ومواردًا.

فمن  ومهنية.  منسقة  بطريقة  تحدث  إالَّ عندما  قيمة  المستعملة  والمقاويم  بالِبدالت  العينية  للتبرعات  تكون  وال 
الضروري إقامة اتصال وثيق لضمان أن لدى مقدم الخدمات المتلقي القدرة على استخدام التكنولوجيا، ويتعّين 
البنود، كما  الُمعاد استعمالها )انظر أعاله(، وينبغي توريد مجموعات كاملة من  المكّونات  التحقق من جودة 
ينبغي متابعة النتائج. وال ينبغي للتبرعات أن تقّوض السوق الوطنية أو عمل مقدمي الخدمات اآلخرين الذين 

ال يتلقون مواد مجانية. 

النفايات
توّلد الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، مثلها مثل أغلب الصناعات التحويلية، نفايات، قد يكون بعضها ضارًا 
بالبيئة. ويحقق الحّد من النفايات الناجمة عن عملية اإلنتاج مصلحة اقتصادية لمقدمي الخدمات ومصلحة بيئية 
للمجتع. وينبغي التخلص من النفايات بالطريقة السليمة طبقًا للقواعد واللوائح الوطنية؛ وينبغي رصد مناولة المنتجات 
الخطرة عن كثب. وينبغي للمستخدمين إعادة ِبدالتهم ومقاويمهم إلى مقدم الخدمات عندما يتوقفون عن استخدامها. 
وينبغي تفكيك األجهزة واإعادة استعمال مكّونات معّينة إن أمكن )انظر أعاله( والتخلص من المتبقي منها طبقًا 

للتوصيات الخاصة بكل نوع من المواد. 

2 ز تنظيم المسائل التقنية
ينبغي للدولة تنظيم تقديم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من أجل ضمان أن بإمكان المستخدمين الحصول 
على منتجات رفيعة النوعية، والتقليل إلى أدنى حّد من توافر المنتجات المتدنية النوعية غير المأمونة أو غير 
والمواد  المنتجات  الخدمات رصد جودة  لتقديم  التقنية  الجوانب  تنظيم  1 ب(. ويشمل  )انظر التنظيم في  الفّعالة 
والمعدات. وينبغي لّلوائح، على سبيل المثال، أن تنطبق على إمدادات المنتجات والمكّونات، واستيراد المواد إلنتاج 
البنود الِبدلية والتقويمية، واإعادة استخدام المكّونات )طبقًا للتشريعات الخاصة بإعادة استخدام المنتجات الصحية، 
انظر إعادة استخدام المكّونات في 2 و(. وينبغي، حسب االقتضاء، تطبيق معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

)انظر 2 ح(.
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2 ح االختبار البنيوي والسريري
ينبغي أن تكون المكّونات والمواد الِبدلية والتقويمية متينة، بحيث ال يؤدي الفشل الفجائي وغير المتوقع لجهاز ما 
إلى إصابة المستخدم. وينبغي إجراء اختبارات ميدانية بنيوية وسريرية لتحديد قوة المكّونات والمنتجات ومتانتها 

وأجلها وتوافقها البيولوجي.

ويجري االختبار البنيوي للمكّونات والمواد الِبدلية والتقويمية في بيئة مختبرية طبقًا لمواصفات المنظمة الدولية 
وَرِوّية لِبدالت  د إجراءات اختبار المتانة االستاتيكية والدَّ للتوحيد القياسي، من قبيل المعيار ISO 10328، الذي يحدِّ
دة بمقارنة أنواع مختلفة من أجزاء المكّونات، مثل األقدام  األطراف السفلى (39). ويسمح استخدام إجراءات موحَّ
الِبدلية، وبيان مدى جودتها وفّعالية تكلفتها. وينبغي لصانعي المكّونات اختبار التكنولوجيات الجديدة دائمًا قبل 

طرحها في األسواق من أجل التحقق من امتثالها للمعايير الوطنية والدولية.

وينبغي لالختبارات الميدانية السريرية أن تستكمل االختبارات البنيوية من أجل تحديد قوة المكّونات والمنتجات 
الِبدلية والتقويمية ومتانتها وأدائها لوظيفتها ومأمونيتها وفّعاليتها خالل استخدامها المعتاد. وتتفاوت البيئة التي 
ُتستخدم فيها الِبدالت والمقاويم تفاوتًا كبيرًا. والظروف السائدة في العديد من السياقات المنخفضة الدخل، والمتسمة 
بتضاريس أرضية وعرة ومناخ حار ورطب، قد تكون مناوئة للمكّونات بشكل خاص. وبغية فهم أثر هذه الظروف 
على قوة منتج ما ومتانته والمقارنة بين التكنولوجيات البديلة، ُيمكن إجراء تجارب منهجية ميدانية اعتمادًا على 
استخدام المنتج من جانب المستخدمين. وينبغي لالختبار السريري، مثله مثل االختبار البنيوي، أن يمتثل لقواعد 
معّينة: فينبغي دائمًا إجراء التجارب التي تشمل المستخدمين طبقًا لّلوائح األخالقية الوطنية؛ ويتعّين أن تكون 
المشاركة طوعية، مع موافقة مستنيرة رسمية من األفراد على المشاركة في االختبار؛ كما ينبغي لالختبارات أن 

تّتبع المعايير العلمية الوطنية والدولية من أجل ضمان موثوقية النتائج.
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ضافة إلى االختبار، ينبغي ضمان جودة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم عن طريق إنشاء نظم إلدارة  واإ
الجودة على مستوى الخدمات )انظر 4 ص(.

2 ط البحوث التقنية والسريرية

البحوث على المستوى العالمي
تتسم البحوث بأهمية حاسمة بالنسبة لتطوير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم. وفي حين أن البحوث ُتجرى 
في هذا المجال باستمرار، فإن أغلبها يفيد المستخدمين والخدمات في البلدان المرتفعة الدخل، بينما يولى قدر 
أقل من االهتمام بالبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل )انظر 2 ي(. وعالوة على ذلك، فعلى عكس 
العديد من التخصصات األخرى، يوثَّق قدر محدود نسبيًا من البحوث أو ُينَشر. ومن ثم ُتوَجد بّينات محدودة 
على مدى مالءمة التكنولوجيات الِبدلية والتقويمية وطرائق العمل والعالجات، وعلى فّعاليتها وفّعالية تكاليفها. 
مازال  مهّم،  والتقويمي  الِبدلي  العالج  أن  المستقلون  والمراقبون  الخدمات ومستخدموها  مقدمو  يرى  وفي حين 

األمر يقتضي قدرًا ذا شأن من البحوث للتحقق من هذه الرؤية بطريقة موضوعية. 

دت المنظمة خمسة مجاالت بحوث تتسم بأهمية خاصة بالنسبة للتكنولوجيا المساعدة )انظر اإلطار 10(.  وقد حدَّ
وينبغي للمنظمات الدولية والمؤسسات األكاديمية العاملة مع الشركاء الوطنيين المعنيين حفز البحوث في هذه 
يتسنى  الدولي وتطبيقها، بحيث  للتبادل  أيضًا استكشاف طرائق مناسبة  لها  المجاالت ذات األولوية. وينبغي 

تبادل النتائج وبالتالي إفادة الخدمات في جميع أنحاء العالم.

 اإلطار 10: خطة المنظمة العالمية بشأن بحوث التكنولوجيا المساعدة ذات األولوية

أُعدت خطة المنظمة العالمية بشأن البحوث ذات األولوية لتحسين إمكانية الحصول على التكنولوجيا المساعدة الرفيعة 
للمنظمة بمشاركة  التابعة  التكنولوجيا المساعدة  العالمي بشأن  التعاون  التكلفة )40( من جانب مبادرة  النوعية والميسورة 
100 خبير في التكنولوجيا المساعدة. وهي تدعو الدول والباحثين والوكاالت المانحة ومجموعات المستخدمين والمجتمعات 

المدنية وسائر أصحاب المصلحة إلى استهالل البحوث و/ أو دعمها في خمسة مجاالت ذات أولوية: 
آثار التكنولوجيا المساعدة وتكاليفها وأثرها االقتصادي  .1

السياسات والنظم ونماذج توفير الخدمات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المساعدة   .2

التكنولوجيا المساعدة الرفيعة النوعية الميسورة التكلفة  .3

الموارد البشرية لقطاع التكنولوجيا المساعدة  .4

معايير وطرائق تقييم االحتياجات من التكنولوجيا المساعدة واالحتياجات غير المستوفاة منها  .5

وقد ُوضعت أسئلة بحثية محدَّدة بشأن كل مجال ذي أولوية. وعن طريق التصدي لهذه األسئلة، ُيمكن للمجتع الدولي المعني 
بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم تنفيذ بحوث محدَّدة الهدف في هذا المجال.

42



المجال 2: المنتجات

البحوث على المستوى القطري
ينبغي حسب االقتضاء إجراء البحوث في مراكز االمتياز الوطنية عن طريق إقامة الروابط مع برامج التدريب على 
مبحثّي الِبدالت والمقاويم في المؤسسات األكاديمية وتنسيق المبادرات البحثية مع أصحاب المصلحة الوطنيين 
والدوليين. وينبغي إنشاء نظم لدعم التدريب على البحوث للعاملين المعنيين في المؤسسات األكاديمية. وينبغي أن 

ُيتوقَّع من مقدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم جمع البيانات روتينيًا وتبادلها مع الباحثين.

2 ي استحداث منتجات ميسورة التكلفة
ُتنَتج المكّونات والمواد والمستهلكات الالزمة للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من جانب العديد من الموّردين 
في مناطق مختلفة من العالم وعلى نطاق تشغيلي متفاوت الحجم. وكما هو الحال في ميادين تقنية عديدة أخرى، 
السوق  في  بالطلب  مدفوعة  مؤسسات  جانب  من  والمقاويم  الِبدالت  مجال  في  والتطوير  البحث  أغلب  ُيجرى 
ال بالحاجة. وفي حين أسهمت هذه البحوث إلى حّد كبير في تحسين التكنولوجيات الِبدلية والتقويمية مع مرور 
الزمن، فقد انصب التركيز على المنتجات المستخدمة في السياقات المرتفعة الدخل بينما جرى قدر أقل من البحوث 
بشأن متطلبات البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل حيث يكون الحافز المالي أقل بكثير أو ال وجود له. 
بيد أن حجم السوق في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل ينبغي أن يكون حافزًا للموّردين. وقد ُبذلت 
أيضًا  دولية  منظمات  واستحدثت  أساسية.  منتجات  الستحداث  تجارية  مؤسسات  جانب  من  المحاوالت  بعض 
تكنولوجيات أيسر تكلفًة ُتستخدم في العديد من البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. وفي المناطق نفسها، 

ُينتج بعض مقدمي الخدمات مكّونات ميسورة التكلفة من أنواع مماثلة.

ومع ذلك فهناك مجال واضح – استنادًا إلى احتياج عالمي ملموس تمامًا – الستحداث تصميمات بديلة ميسورة 
التكلفة تقلِّل على نحو ُيعتد به من التكاليف وتزيد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين ُيمكن مساعدتهم في 
السياقات الفقيرة. وقد يؤدي ذلك إلى إيجاد فرص جديدة في مجال األعمال إلنتاج كميات كبيرة من المكّونات 
الفّعالة التكلفة والرفيعة النوعية لتلبية االحتياجات العالمية. وكما حدث بالنسبة لألدوية، ُيمكن استحداث منتجات 
مساعدة ميسورة التكلفة. وسوف يقتضي ذلك مشاركة العديد من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، بما في 
ذلك خبراء مبحثّي الِبدالت والمقاويم وأصحاب األعمال من القطاع الخاص والحكومات ومقدمو الخدمات وممثلو 

المستخدمين والمنظمات الدولية ووكاالت التمويل والمستثمرون.

43



معايير الِبدالت والمقاويم • الجزء الثاني: دليل التنفيذ

©
 U

niv
er

sit
y o

f M
ala

ya

44



المجال 3: العاملون

المجال 3: العاملون
صحية الشاملة 

    التغطية ال

    

 
ملة

لشا
ة ا

حي
ص

 ال
ية

غط
الت

 
 

 

 
التغطية الصحية الشاملة

     التكنولوجيا المساعدة
   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
ة 

عد
سا

الم
يا 

وج
نول

لتك
  ا

  
   

   
    

      مبحثا الِبدالت والمقاويمالتكنولوجيا المساعدة                     

 
 

ويم
مقا

وال
ت 

دال
الِب

ثا 
بح

 م
  

  
 

 
لمقاويم

مبحثا الِبدالت وا

خدمات      العاملون

ر ال
وفي

 ت
  

ة 
اس

المنتجات  السي

3 أ العاملون في وحدة الخدمات
الفئات الرئيسية الثالث للعاملين المعنيين بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم هي: اختصاصيو الِبدالت والمقاويم 
واختصاصيو الِبدالت والمقاويم المشاركون وتقنيو الِبدالت والمقاويم. وُيشار إلى اختصاصيي الِبدالت والمقاويم 
واختصاصيي الِبدالت والمقاويم المشاركين معًا باعتبارهم األطباء السريريين المعنيين بالِبدالت والمقاويم الذين 
يضطلعون أساسًا بالعمل السريري، في حين ُيشار إلى تقنيي الِبدالت والمقاويم وسائر موظفي الدعم باعتبارهم 

عاملين غير سريريين.

اختصاصيو الِبدالت والمقاويم
والتقويمي  الِبدلي  العالج  العامة عن  بالمسؤولية  ينهضون  والمقاويم هم مهنيون صحيون  الِبدالت  اختصاصيو 
احتياجات  تقييم  أطباء سريريون مدربون على  آخرين وتوجيهها. وهم  اإلشراف على ممارسة عاملين  ويمكنهم 
جراء قياسات وأخذ صور ألجزاء  المستخدم ووصف العالج وتحديد المواصفات التقنية الدقيقة للِبدالت والمقاويم واإ
حكامها وتقييم حصائل العالج. وينبغي أن يكون لديهم فهم كاٍف لكامل  الجسم واإعداد نماذج لصنع األجهزة واإ
عملية الصنع من أجل توجيه عمل تقنيي الِبدالت والمقاويم وموظفي الدعم واإلشراف عليه. ويتلقى اختصاصيو 
الِبدالت والمقاويم تدريبًا شاماًل يتيح مجموعة متنّوعة من الكفاءات السريرية. وبعد التخرُّج، ينبغي لهم زيادة تجاربهم 
وخبراتهم من أجل االضطالع باألدوار القيادية وتطوير نماذج تقديم الخدمات والمشاركة في البحوث والممارسة 

المستندة إلى البّينات. ويمكنهم أيضًا مواصلة دراستهم إلى مستويي الماجستير والدكتوراة.

اختصاصيو الِبدالت والمقاويم المشاركون
يتسم اختصاصيو الِبدالت والمقاويم المشاركون بالعديد من صفات اختصاصيي الِبدالت والمقاويم ويقومون بعمل 
سريري مماثل، بيد أن كفاءتهم محدودة بدرجة أكبر كما أنهم يضطلعون بقدر أقل من البحوث ومن التطوير 
أحد  إلشراف  المشاركون  والمقاويم  الِبدالت  اختصاصيو  يخضع  أن  وينبغي  الخدمات.  تقديم  ونماذج  لطرائق 
د (41). ويشرف اختصاصيو الِبدالت والمقاويم  اختصاصيي الِبدالت أو المقاويم وأن ُيكّلفوا بنطاق ممارسة محدَّ
المشاركون، مثلهم مثل اختصاصيي الِبدالت والمقاويم، على عمل العاملين غير السريريين وينبغي أن يكون لديهم 

فهم كامل لجميع األعمال التقنية. ©
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تقنيو الِبدالت والمقاويم
َيتمثَّل عمل تقنيي الِبدالت والمقاويم في صنع الِبدالت والمقاويم. وبناًء على المواصفات التقنية التي أعّدها الطبيب 
ع المكّونات وُيجهِّز المنتج لإلحكام ويضعه في شكله النهائي  السريري وعماًل تحت إشرافه، ُيعاِلج التقني المواد وُيجمِّ
التقنية والممارسات المأمونة التي تشملها الخدمات الخاصة  التقنيون المواد والعمليات  تمهيدًا لتسليمه. وَيعرف 

بالِبدالت والمقاويم كما يوّفرون خدمات اإلصالح والصيانة.

وفي ظل ظروف خاضعة للرقابة، ُيمكن لهؤالء التقنيين دعم اختصاصيي الِبدالت والمقاويم ومشاركيهم في جوانب 
معّينة من العمل السريري من أجل زيادة إتاحة الحصول على الخدمات. ويتعّين أن يتَِّبع هذا العمل بروتوكواًل 
متفقًا عليه وأن يجري تحت اإلشراف الوثيق والمتصل لطبيب سريري، وأن تكون حدوده معرَّفة بوضوح، وأالَّ 
ُيضطلع به إالَّ بعد اكتساب المهارات والكفاءات المناسبة في المجاالت ذات الصلة. ويتعّين أن يعرف التقني متى 

يرجع إلى الطبيب السريري المشرف الستعراض عمله.

ومن شأن تطوير دور التقنيين، بما يؤدي إلى التخفيف من عبء العمل المتصل بالتصنيع الواقع على األطباء 
السريريين، أن يحّد من االختناقات التي تحدث في الخدمات بسبب التوافر المحدود للمهنيين المؤهلين )انظر 3 ز 

و3 ح، اإلطار 12(.

موظفو الدعم
يشمل موظفو الدعم العاملين الذين لم يتلقوا تدريبًا رسميًا بشأن مبحثّي الِبدالت والمقاويم، ويضطلعون بمهام غير 
سريرية ضرورية للنتيجة العامة، مثل تشكيل البالستيك أو العمل المتعلق بالجبس. ويشمل موظفو الدعم اآلخرون 

أمناء المخازن وعمال النظافة والصيانة. 

الموظفون اإلداريون
والموظفين  االستقبال  موظفي  مع  وتفاعالت  اتصاالت  المستخدمون  يسلكه  الذي  الرعاية  التماس  سبيل  يشمل 
دة  اإلداريين خالل الزيارة األولى وعند متابعة تقديم الخدمات. وفي حين أن هذا العمل ال يقتضي معرفة محدَّ
مع  بسالسة  التعامل  وقادرين على  وأكفاء  االستقبال مهرة  يكون موظفو  أن  يتعّين  والمقاويم،  الِبدالت  بمبحثّي 
المستخدمين ومقدمي الرعاية من أجل ضمان أن الخدمات ُترّكز على المستخدمين )انظر 4 أ(. وُيمكن لطريقة 
لمّدة طويلة على وجه  الخدمات  يكون مستخدمو  تأهيلهم. وسوف  إيجابيًا على  تؤثر  أن  المستخدمين  استقبال 
الخصوص معروفين لموظفي االستقبال مع مرور الزمن، وينبغي أن تسود بينهم عالقات ودودة. وقد يقتضي 

األمر تدريب موظفي االستقبال من أجل ضمان خدمات رفيعة النوعية.

وقد يكون من المفيد تعيين مستخدمين ألداء مهام إدارية، بالنظر إلى أنه يوّفر فرصًا لدعم النظراء، والسيما بالنسبة 
للمستخدمين الذين يلتمسون الخدمات ألول مّرة. 
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3 ب المهنيون اآلخرون في الفريق
كثيرًا ما يضطلع االختصاصيون الطبيون بدور مركزي بشأن توفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم كأعضاء 
د التخصصات معني بالتأهيل )انظر 3 ج( وبشأن إحالة المستخدمين إلى الخدمات. ويتسم بأهمية  في فريق متعدِّ
خاصة األطباء المتخصصون في الطب الطبيعي التأهيلي )والسيما لتأهيل األشخاص الذين ُبتر لهم طرف أو 
الخاضعين لرعاية معقدة( وجراحة البتر وجراحة تقويم العظام وجراحة األوعية والجراحة العامة وطب األعصاب 

وطب الروماتزم وجراحة التجميل والجراحة الَرْأِبيَّة وطب األطفال ورعاية المسنين. 

ويتسم اختصاصيو العالج الطبيعي واختصاصيو العالج المهني بأهمية حاسمة بالنسبة لحصائل تقديم الخدمات 
د التخصصات )3 ج(. ومن  الخاصة بالِبدالت والمقاويم وينبغي أن يكونوا أعضاًء دائمين في فريق التأهيل المتعدِّ
المهّم على وجه الخصوص وجود اختصاصيين في التأهيل بعد البتر والسكتة والشلل الدماغي وعالج حنف القدم 
واعتالالت العمود الفقري. ويشمل المهنيون الصحيون المساعدون اآلخرون المهّمون بالنسبة للخدمات الخاصة 
صالحها  حكامها وصيانتها واإ بالِبدالت والمقاويم اْخِتصاصيي األقدام واختصاصيي صنع األجهزة الطبية الداعمة واإ

واألساكفة الطبيين واختصاصيي علم النفس والمهندسين الطبيين البيولوجيين.

وُيمكن لعاملين آخرين – مثل الموظفين الصحيين والعاملين االجتماعيين والعاملين في مجال التأهيل المجتمعي 
المرتكز – المساعدة في توفير الخدمات والعمل بموجب بروتوكول متفق عليه تحت اإلشراف المناسب، شريطة 
حصولهم على التدريب الكافي. وهم يحيلون المستخدمين المحتملين في كثير من األحيان إلى وحدات الخدمات 

الخاصة بالِبدالت والمقاويم.

3 ج أفرقة التأهيل المتعدِّدة التخصصات
م  ُتقدَّ بالِبدالت والمقاويم أن  المعقدة وعندما يكون العالج طويل األجل، ينبغي للخدمات الخاصة  في الحاالت 
د التخصصات له أهداف معرَّفة مشتركة وهوية مشتركة. ويقوم أعضاء الفريق معًا بتقييم  بواسطة فريق تأهيل متعدِّ
دة  المتعدِّ لألفرقة  وينبغي  العالج.  وتقييم حصيلة  الشامل  العالج  واإعداد خطط  احتياجاتهم  لتحديد  المستخدمين 
التخصصات أن تضم توليفة مناسبة من المهارات وأن تشمل اختصاصي ِبدالت أو مقاويم وطبيب واختصاصي 
عالج طبيعي واختصاصي عالج مهني وممرضة واختصاصي في علم النفس وعامل اجتماعي. وينبغي أيضًا 
اعتبار المستخدمين )وحسب االقتضاء، األسر ومقدمي الرعاية( أعضاًء في الفريق والسماح لهم بإبداء رأيهم لدى 
العالج  انتهاء  وعند  التقييم  وقت  الفريق  أعضاء  يجتمع  المثالية،  األحوال  وفي  4 أ(.  )انظر  قرارات  أي  اتخاذ 
ويضطلعون بتدخالت متفق عليها طبقًا ألدوارهم. وقد يكون الفريق صغيرًا، خاصة في السياقات الفقيرة، ويضم 
من  تدخالت  كلها  تقتضي  ال  والتقويمية  الِبدلية  العالجات  أن  حين  وفي  فقط.  واحدًا  تأهيل  ومهني  المستخدم 

اختصاصيين آخرين، ينبغي دائمًا بذل الجهود لالتصال باختصاصيين آخرين في الحاالت األكثر تعقيدًا. 

دة التخصصات  ويوّفر العمل الجماعي فرصة لكي يتعلم أعضاء الفريق بعضهم من بعض. وفي األفرقة المتعدِّ
المنشأة جيدًا، ُيمكن تقاسم المهام واإعادة توزيعها بين أعضاء الفريق من مختلف المهن. وُيمكن أن يؤدي ذلك 
إلى تخفيف الضغط عن الخدمات الُمثقلة بالعمل وجعلها أكثر فّعالية من حيث التكلفة. وقد تشمل إعادة توزيع 
الكافي.  التدريب  الممارسة وُأتيح  اُتفق عل نطاق  إذا  للقدم والكاحل،  قيام ممرضة بتوفير مقوام بسيط  المهام 
ويتعّين أن يّتبع العاملون بروتوكواًل متفقًا عليه وأن يخضعوا لإلشراف المباشر أو غير المباشر الختصاصي 

الِبدالت أو مقاويم.
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3 د تدريب العاملين المعنيين بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم
ينبغي زيادة التدريب بدرجة كبيرة للعاملين الجدد من أجل ضمان إتاحة إمكانية الحصول على الخدمات بشكل 
منصف لكل من يحتاجها، كما ينبغي توفير التدريب المتقدم لمن يرغب منهم في التدريس. وينبغي أن يجري 
التدريب على التوازي مع توسيع نطاق الخدمات من أجل ضمان أن العاملين الذين يحصلون على التدريب يجدون 

عماًل.

وقد زادت أعداد الدورات الدراسية في مبحثّي الِبدالت والمقاويم من مختلف المستويات وأعداد المهنيين المدرَّبين 
بدرجة ذات شأن خالل العقود القليلة الماضية، والسيما في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. وعلى 
الرغم من أن جميع الدورات الدراسية قد ال تكون متاحة بعد في جميع البلدان، َيقبل العديد من الكليات المعنية 
بمبحثّي الِبدالت والمقاويم الطلبة الدوليين، بحيث ُيمكن للمهنيين من جميع البلدان والمناطق تقريبًا الحصول على 
التدريب. وقد تحقق هذا التطّور المهّم بفضل الدعم المالي والتقني المقدم من المجتمع الدولي. وعلى الرغم من 
لتوسيع نطاق  فإنهم يمثلون أساسًا  المهنيين الستيفاء االحتياجات،  أنه مازال ال يوجد حتى اآلن ما يكفي من 

الخدمات الرفيعة النوعية الخاصة بالِبدالت والمقاويم على الصعيد العالمي.

الجوانب العامة
ينبغي في أفضل األحوال أن تكون برامج التدريب في مبحثّي الِبدالت والمقاويم جزءًا ال يتجزأ من إحدى مؤسسات 
التعليم العالي في نظام التعليم الصحي الوطني وأن ُتتاح مع الدورات الدراسية الخاصة بمهنيي التأهيل اآلخرين، 
مثل اختصاصيي العالج الطبيعي واختصاصيي العالج المهني. والتعليم بشأن مبحثّي الِبدالت والمقاويم هو توليفة 
من التدريب النظري والعملي في العلوم والهندسة الصحية. وعادًة، ُتَدرَّس الجوانب النظرية والممارسة التقنية على 
التبادل في قاعات الدراسة خالل الجزء األول من البرنامج، وبعد ذلك يبدأ عادًة تعريف الطلبة الذين سيتخرجون 
كاختصاصيي ِبدالت ومقاويم والطلبة الذين سيتخرجون كاختصاصيي ِبدالت ومقاويم مشاركين بالممارسة السريرية 
مع المستخدمين في بيئة سريرية مأمونة وخاضعة للمراقبة في المؤسسة التعليمية. وتساعد هذه الممارسة على 
تنمية مهاراتهم بشأن التقييم واإلحكام والترصيف باستخدام أحدث التقنيات المستندة إلى البّينات. ويلي هذه المرحلة 

االضطالع بالممارسة تحت اإلشراف من أجل مواصلة تنمية المهارات العملية. 

وأما تدريب تقنيي الِبدالت والمقاويم فُيركِّز على إعداد المنتجات واستخدام مختلف المواد واألدوات واآلالت.

مستويات التدريب
بغية استيفاء الطلب الوطني وضمان إمكانية حصول الجميع أينما كانوا على الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، 
ينبغي أن ُتتاح مستويات مختلفة من التدريب في البلد. وفي حين أن ذلك قد يكون عسيرًا في بعض البلدان، ربما 

َيتمثَّل حل فّعال التكلفة في اشتراك بلدان منطقة ما في فرص التدريب. 

وفي العادة، يكون اختصاصيو الِبدالت والمقاويم من حملة شهادة البكلوريوس على األقل، مثلهم مثل سائر المهنيين 
تستوفي  أن  وينبغي  المهني.  العالج  واختصاصيي  الطبيعي  العالج  كاختصاصيي  التأهيل  ومهنيي  الصحيين 
متطلبات االلتحاق بالمؤسسات التعليمية ذات الصلة المعايير الوطنية للتعليم العالي، والتي ينبغي أن تتضمن 
إكمال التعليم الثانوي. وبغية مواصلة تطوير المهنة، ينبغي تشجيع اختصاصيي الِبدالت والمقاويم على إكمال 

الدراسات العليا، مثلهم مثل زمالئهم في سائر الخدمات الصحية والتأهيلية.

48



المجال 3: العاملون

وينبغي الختصاصيي الِبدالت والمقاويم المشاركين أن يتلقوا تدريبًا على مستوى تعليمي إضافي، تتماشى متطلبات 
الحصول عليه مع سائر المتطلبات الخاصة بالتدريب المهني في بلدهم وُتشبه معايير اختيار من يتلقونه تلك 

المنطبقة على اختصاصيي الِبدالت والمقاويم. 

وفي العادة، يتلقى تقنيو الِبدالت والمقاويم المكتملو التدريب تدريبًا على مستوى تعليمي )مهني( إضافي يناظر 
مستوى مساعدي الرعاية الصحية والمعالجين المساعدين أو يتلقون تعليمًا تجريبيًا مكافئًا.

وينبغي تخطيط المسار التدريبي كسلسلة متصلة بحيث ُيمكن للعاملين المعنيين بالِبدالت والمقاويم االستمرار إلى 
مستويات أعلى من التعليم. وهكذا، ُيمكن للتقنيين الموهوبين والمتفانين في عملهم الترقي إلى وظائف سريرية 
منطوية على مزيد من المسؤوليات وُيمكن للمشاركين أن يصبحوا من اختصاصيي الِبدالت والمقاويم. ويوجد بعض 
برامج التدريب التي تسمح بالترقي من مستوى إلى المستوى التالي. وينبغي إتاحة مزيد من خيارات التقدم األكاديمي 

في كل مؤسسة تدريب من أجل زيادة إمكانية الحصول على التعليم.

أساليب التدريس والتعّلم
تعتمد أساليب وطرائق برامج التدريب على الثقافة التعليمية وبيئة التعّلم المحليتين. فالتخصصان – مبحث الِبدالت 
ومبحث المقاويم – ُيدرَّسان أحيانًا على نحو منفصل أو قد ُيدمجان معًا، وُتمنح بشأنهما درجة جامعية مشتركة. 

وفي العادة، ُيتاح التدريب النظري على أساس الدوام الكامل طبقًا لجدول زمني في بيئة دراسية، بيد أنه ُيتاح أحيانًا 
على أساس الدوام الجزئي أو كدورة دراسية متاحة عبر اإلنترنت أو من خالل التعّلم عن بعد. وقد أثبتت الدورات 
الدراسية المتاحة في شكل وحدات فّعاليتها، حيث ُتعقد امتحانات بعد إكمال كل وحدة. وُيمكن أيضًا إتاحة التدريب 
في شكل مختلط يشمل عادًة جانبًا نظريًا عبر اإلنترنت وممارسة تقنية وسريرية وجهًا لوجه في مكان مركزي ُيمكن 
فيه تطبيق المعارف النظرية وتنمية المهارات العملية. ويسمح أسلوب التدريب هذا للمشاركين بممارسة عملهم 
ومواصلة تقديم الخدمات في الوقت الذي يتلقون فيه التدريب. وهو يتيح للممارسين الذين لم يتلقوا تدريبًا رسميًا 
من قبل إمكانية الحصول على تعليم معترف به ويتيح لغيرهم االرتقاء إلى مستوى تعليمي أعلى. وُيمكن لهذا النوع 
من التدريب أن يكون مفيدًا بشكل خاص في سياقات الطوارئ وفي البلدان التي يوجد بها عدد قليل من العاملين 
المعنيين بالِبدالت والمقاويم الذين ال ُتتاح لهم إمكانية ترك وظائفهم من أجل التدريب على أساس الدوام الكامل.

د التخصصات للتدريس والتعّلم بشأن مبحثّي الِبدالت والمقاويم والعالج والطب  وُيمكن أن يؤدي اّتباع نهج متعدِّ
في دورات تدريبية مشتركة إلى حفز العمل الجماعي بين المهنيين الصحيين ومهنيي التأهيل في الدراسات العليا. 
ويتسم ذلك بأهمية خاصة في التدريب السريري العملي، والسيما عندما يدرس الطلبة تقييم الحاالت والوصف وتقييم 

العالج، كما ُيمكن استخدامه أيضًا للتدريب على المواضيع النظرية المشتركة. 

المعايير التعليمية
إن المعايير المهنية الختصاصيي الِبدالت والمقاويم ومشاركيهم والتقنيين راسخة ومنشورة ومؤكدة من الهيئات 
المهنية الوطنية ومن الجمعية الدولية للِبدالت والمقاويم. وُيمكن أن يستخدمها راسمو السياسات والوزارات الحكومية 
والهيئات التنظيمية ووكاالت التمويل كأساس مرجعي للتعليم ولتوجيه تطوير الدورات الدراسية. وقد أعدت المنظمة، 
بالتعاون مع الجمعية الدولية للِبدالت والمقاويم، مبادئ توجيهية تعليمية وتدريبية مفّصلة للمهن المتعلقة بمبحثّي 
الِبدالت والمقاويم مقبولة على نطاق واسع من الحكومات والوكاالت غير الحكومية المعنية بهذا المجال. ومن 
أجل توجيه عملية وضع مقرارات دراسية تدريبية )أو إعادة تنظيمها( في مبحثّي الِبدالت والمقاويم، أعدت الجمعية 
الدولية للِبدالت والمقاويم مجموعات معلوماتية تصف أهداف التعّلم لكل نوع من الدورات، مع منهج دراسي وترتيبات 
مناسبة لعقد امتحان نهائي. وتتضمن المجموعات أيضًا ترتيبات لتقييم برامج التدريب في مبحثّي الِبدالت والمقاويم 

واالعتراف الدولي بها.
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محتوى الدورات الدراسية
دة على المستويين الدولي والوطني،  ينبغي للتدريب في مبحثّي الِبدالت والمقاويم اّتباع المعايير التعليمية المحدَّ
بما في ذلك معايير الجمعية الدولية للِبدالت والمقاويم. ويتضمن التدريب النظري عادًة مواضيع سريرية، مثل 
مثل  تقنية،  مواضيع  وكذلك  العظام،  وجراحة  والباثولوجيا  والمقاويم  الِبدالت  ومبحثّي  والفيزيولوجيا  التشريح 
الميكانيكا والميكانيكا الحيوية وعلوم المواد والتكنولوجيا. ويوّفر التدريب العملي عادًة فهمًا عامًا لتكنولوجيات 
المعارف  للمعّلمين ضمان ترجمة  المتعلق بها. وينبغي  الِبدالت والمقاويم ومكّوناتها وموادها والعمل السريري 
نتاجها وتعديلها وترصيفها، وهي أمور ذات صلة مباشرة  النظرية إلى مهارات بشأن تصميم الِبدالت والمقاويم واإ

بأداء المنتج لوظيفته وراحة المستخدم وسالمته. وينبغي التأكيد على االعتبارات المتعلقة بالجودة.

وينبغي لطلبة مبحثّي الِبدالت والمقاويم أن يكتسبوا مهارات بشأن حل المشاكل وأن يصبحوا ممارسين صائبي 
التفكير يرغبون التعّلم من خبرتهم اليومية ومن تعاملهم مع مختلف الحاالت، وأن ينظروا إلى التعّلم المستمر 

باعتباره جزءًا من حياتهم المهنية. ومن المهّم أيضًا التأكيد على مهارات التواصل المهني.

وينبغي للدورات الدراسية في مبحثّي الِبدالت والمقاويم أن توّفر أيضًا معارف أساسية بشأن ما يلي:
زة على المستخدم والسياسة الخاصة بالمستخدمين وحقوق المستخدمين )انظر 4 أ و4 ب  مفاهيم الرعاية المركِّ 	•

و4 ج(؛
قضايا اإلعاقة؛ 	•

العمل الجماعي المتعدِّد التخصصات؛ 	•

قواعد السلوك المهني وأخالقياته، مع تعريف واضح لدور المهني وحدود السلوك المهني المالئم )انظر اإلطار 11(؛ 	•

دارة المستخدمين  المسائل واألدوات اإلدارية، مثل تلك المتعلقة بحساب التكاليف وتحليل التكاليف مقارنًة بالفوائد واإ 	•
دارة الجودة؛ دارة المخزون واإ واإ

السالمة في العمل؛ 	•

عمليات اإلحالة؛ 	•

نظام الرعاية الصحية الوطني وخدمات التأهيل؛ 	•

توفير منتجات أخرى تساعد على التنقل كثيرًا ما توَصف مع الِبدالت والمقاويم، مثل الكراسي المتحركة والعكازات؛ 	•

البحوث السريرية والتطور التقني واالبتكارات؛ 	•

التنمية المجتمعية فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم والتأهيل وخدمات الرعاية الصحية. 	•
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 اإلطار 11: قواعد السلوك المهني وأخالقياته

الذين يعملون مع المستخدمين االلتزام بقواعد السلوك المهني وأخالقياته. وينطبق هذا على  المهنيين  يتعّين على جميع 
اختصاصيي الِبدالت والمقاويم ومشاركيهم. وتوفِّر معايير الكفاءة الخمسة عشر الختصاصيي الِبدالت والمقاويم الصادرة 

عن مجلس مهنيي الصحة والرعاية في المملكة المتحدة )42( مثااًل جيدًا لقواعد السلوك المهني وأخالقياته.
القدرة على الممارسة المأمونة والفّعالة في نطاق تخصصهم.  .1

القدرة على الممارسة في حدود اإلطار القانوني واألخالقي لمهنتهم.  .2

القدرة على االحتفاظ باللياقة الالزمة للممارسة.  .3

القدرة على الممارسة كمهني مستقل معتمدًا على حكمه المهني الذاتي.  .4

إدراك أثر الثقافة والمساواة والتنوّع على الممارسة.  .5

القدرة على الممارسة بطريقة غير تمييزية.  .6

فهم أهمية الثقة والقدرة على المحافظة عليها.  .7

القدرة على التواصل بفاعلية.  .8

القدرة على العمل مع اآلخرين على النحو المناسب.  .9

القدرة على االحتفاظ بالسجالت على النحو المناسب.  .10

القدرة على إعمال الفكر في الممارسة واستعراضها.  .11

القدرة على ضمان جودة ممارستهم.  .12

فهم المفاهيم الرئيسية للقاعدة المعرفية ذات الصلة بمهنتهم.   .13

القدرة على االستفادة من المعارف والمهارات المناسبة إلثراء ممارستهم.  .14

فهم الحاجة إلى إنشاء بيئة ممارسة مأمونة وصيانتها.  .15

اختيار الطلبة
ينبغي اختيار طلبة التدريب المهني على مبحثّي الِبدالت والمقاويم بطريقة شفافة، دون تحّيز، استنادًا أواًل وقبل 
كل شيء إلى المعايير األكاديمية. وينبغي أن يكون لدى الطلبة مؤهالت تعليمية كافية لضمان استيعابهم الكامل 
لمحتوى الدورة الدراسية واكتساب الكفاءة في مهنتهم. ويضمن عدد من االعتبارات األخرى اختيار الطلبة المناسبين 
للتدريب. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يكون لدى الطلبة القدرة على االضطالع بالعمل السريري والتقني وأن 

يتحلوا بالقيم والسلوكيات الصحيحة الالزمة للعمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة. 

وعلى الصعيد العالمي، يتلقى الرجال أكثر من النساء تدريبًا كاختصاصيي في الِبدالت والمقاويم. وينطوي هذا 
على خطر الحّد من حصول النساء على الخدمات. وينبغي لوحدات الخدمات أن تضم أعدادًا متوازنة من العاملين 
من الرجال والنساء من جميع المستويات المهنية بحيث يتسنى للمستخدمين اختيار طبيب سريري من أحد الجنسين 
تاحة  إذا رغبوا في ذلك. وقد يقتضي األمر مبادرات خاصة وجهودًا دعوية لضمان تدريب أعداد كافية من النساء واإ

الفرصة لعملهن بالقدر نفسه المتاح للرجال. 

وبغية ضمان حصول مختلف الفئات على الخدمات، ينبغي أن تكون دفعات الطلبة المقبولة للدراسة متوازنة جيدًا 
من حيث الثقافة والعرق والديانة ونوع الجنس وغير ذلك من العوامل الديمغرافية. وقد يكون من المناسب اختيار 
طلبة من مناطق يحتاج األمر فيها إلى قوى عاملة جديدة، والسيما في المناطق النائية والريفية. فمن شأن ذلك 
أن يضمن معرفتهم باللغة والعادات المحلية وحماسهم للعمل في مثل هذه السياقات. وقد يؤدي أيضًا إلى زيادة 

عامة في معّدالت استبقاء األفراد الحديثي التدريب )انظر 3 ط(.
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وينبغي تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة، وخاصة مستخدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، على االلتحاق 
بجميع أنواع التدريب، حسب االقتضاء. وُيمكن لوجود أشخاص لهم خبرة باإلعاقة في القوى العاملة أن يوّفر 
للمستخدمين نماذج جيدة ُتحتذى وأن يساعد بشكل عام على تغيير المواقف السلبية. وقد يقتضي إدماجهم ترتيبات 
االلتحاق  استيفاء متطلبات  يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة من  لكي  إعداديًا  تدريبًا  يقتضي األمر  فقد  خاصة: 
بالتدريب؛ وقد يتعّين تكييف بيئة التعّلم؛ كما قد يتطلب األمر جهودًا دعوية من أجل ضمان أن لهم فرصًا متساوية 

للحصول على عمل (28).

المتخرجون المؤهلون حديثًا
بعد اجتياز االمتحان النهائي بنجاح، ُيمنح المتخرجون عادًة ما ُيثبت أنهم أكملوا التدريب للحصول على مؤهل 
مناسب. ويفتقر المهني المدرَّب حديثًا إلى الخبرة، ولكنه سيكتسبها من خالل الممارسة في وظيفته والتطّور المهني 
المستمر )انظر 3 و( على مدى حياته المهنية. وينبغي للخّريجين أيضًا إما إكمال تدريب داخلي أو االضطالع 
بقدر كبير من الممارسة السريرية تحت اإلشراف كجزء من تدريبهم قبل الحصول على االعتماد والتصديق الوطنيين 

والسماح لهم بالممارسة على نحو مستقل. 

دة من العالجات للمستخدمين  وخالل السنوات األولى من الممارسة المهنية، يوّفر الخّريجون عادًة مجموعة محدَّ
ذوي التشخيصات المختلفة. وينبغي لمقدمي الخدمات تحديد قدامى المهنيين الذين يمكنهم االضطالع بمسؤوليات 

اإلشراف والتوجيه، مما قد يقتضيه بناء هذه المهارات.
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التدريب في الخارج
ال ُتتاح برامج التعليم في مبحثّي الِبدالت والمقاويم في جميع البلدان، وقد يكون من العسير إيجاد مبرر إلنشاء 
كلية معنية بهذا التخصص في البلدان الصغيرة التي تتطلب عددًا قلياًل فقط من العاملين. ويتمثَّل أحد الحلول 
لذلك في تدريب المهنيين في الخارج في كلية تقبل الطلبة الدوليين. وعادًة، يكون تدريب العاملين المعنيين بالخدمات 
الخاصة بالِبدالت والمقاويم استثمارًا ماليًا ذا شأن بالنسبة لعدد قليل نسبيًا من المتدربين. ومن ثم، ينبغي اختيار 
هؤالء األفراد بعناية )انظر أعاله( لكي يؤتي االستثمار نتائج طويلة األجل، والسيما إذا كان األمر يتعلق بِمنح 
دراسية. وينبغي أن يتمكن الخّريجون من االلتحاق بسوق العمل فورًا لدى عودتهم إلى بلدهم، وبالتالي ينبغي أن 
تكون هناك وظائف يعودون إليها. وقد يقتضي هذا من راسمي السياسات أن ُينشئوا وظائف أو يوفروا الموارد 
الالزمة لذلك. ومن المهّم أن تكون الشهادات والدبلومات التي ُيحصل عليها في الخارج معترفًا بها في بلد المنشأ؛ 
فاالعتراف الوطني بالشهادات األجنبية يستغرق في كثير من األحيان وقتًا طوياًل وقد يقتضي األمر استهالله قبل 

بداية التدريب.

ويتمّيز التدريب في الخارج بأنه ُيعرِّض الطلبة لسياقات وطرائق عمل مختلفة ويوّفر فرصًا إلقامة صالت مهنية 
إقليمية ودولية. بيد أنه ربما يسمح بممارسة سريرية محدودة في السياق الذي سيعمل المهني فيه عند عودته 
لسياقات  التي يجري تدريسها مناسبة  المهارات  الدولية أن تضمن أن  التدريب  إلى وطنه. وينبغي لمؤسسات 
محلية مختلفة بوضعها في االعتبار االختالالت والحاالت التي ُيمكن أن تكون وحدات الخدمات معنية بها في 

بلدان أخرى.

وسوف يحتاج الخّريجون الجدد العائدون من المؤسسات الدولية إلى دعم زمالئهم األقدم واألكثر خبرة لدخول 
الخدمة على نحو كامل. وحيثما ال ُيتاح هؤالء المهنيون بعد، قد يقتضي األمر دعم الخّريجين بمهنيين دوليين 
في مبحثّي الِبدالت والمقاويم، على سبيل المثال، من خالل عمليات التعيين الطوعي أو االستشارات أو تبادل 

الوظائف.

3 هـ تدريب مهنيين آخرين في مبحثّي الِبدالت والمقاويم
لجميع  تدريبًا وتطويرًا محددين  يقتضيان  المعرفة  ُمَتَباِينان من مجاالت  والمقاويم مجاالن  الِبدالت  إن مبحثّي 
األشخاص المشاركين في تقديم الخدمات وما يتصل بها من رعاية صحية وتأهيل. وبغية ضمان كفاءة كامل 
والمهنيين  الصحيين  للمهنيين  والمقاويم  الِبدالت  مبحثّي  فكرة عامة عن مواضيع  توفير  ينبغي  العاملة،  القوى 
هذه  تكون  أن  وينبغي  المهني.  تدريبهم  برامج  إطار  في  االجتماعية  الرعاية  ومهنيي  المساعدين  الصحيين 
المعلومات مناسبة لمقتضى الحال قدر اإلمكان، كما ينبغي أن يشمل التدريب في أفضل األحوال زيارات دراسية 
لوحدات الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم. ويحتاج مهنيون من قبيل المعالجين وجراحي العظام واألعصاب 
والمقاويم.  الِبدالت  بمبحثّي  أكثر عمقًا  معرفة  والتأهيلي  الطبيعي  الطب  في  المتخصصين  واألطباء  واألوعية 
أن  أجل ضمان  من  التعليمية  والمؤسسات  الطب  كليات  مع  العمل  والمقاويم  الِبدالت  الختصاصيي  وينبغي 
ويشاركون  الهدف  دة  محدَّ تدريبية  وحدات  إعداد  في  أيضًا  ُيسهمون  وقد  مناسب.  الدراسية  الدورات  محتوى 

كمحاضرين في التدريب المباشر.

وبعد التخّرج، يعمل بعض المهنيين الصحيين والمهنيين الصحيين المساعدين ومهنيي الرعاية االجتماعية مع 
وحدات الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في عالج األمراض والحاالت الصحية ذات الصلة، في حين يعمل 

بعضهم اآلخر مباشرة في تقديم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم.
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ومن ثم، سوف يحتاجون إلى مزيد من التدريب في هذه المواضيع، من التوعية األساسية حتى المعرفة الشديدة 
التخصص لالختصاصيين المعنيين. وُيمكن توفير ذلك في دورات وحلقات دراسية خاصة وعن طريق التعّلم 
للمعلومات.  المستمر  بالتبادل  يسمح  الذي  التخصصات  د  المتعدِّ الجماعي  العمل  في  يحدث  مثلما  بالتجربة، 
وينبغي لمهنيي الِبدالت والمقاويم ومقدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم إقامة صالت عمل منتظمة مع 
والمهارات  المعارف  لديهم  أن  ضمان  أجل  من  والتعليم  االجتماعية  والشؤون  الصحة  قطاعات  في  الشركاء 

األساسية لإلحالة والمتابعة.

وعندما تكون الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم جزءًا من نظام الرعاية الصحية وُتوَكل مهام معّينة إلى األطباء 
والممرضات وعاملين آخرين في الرعاية الصحية األولية، يتعّين أن يكون هؤالء األشخاص قد تلقوا التدريب الكافي 
وأن يخضعوا لإلشراف. وينبغي إعداد مواد تدريبية ودورات دراسية حسب الطلب لمختلف فئات العاملين، مع مراعاة 
تدريبهم المهني ووظيفتهم المتوخاة في نظام تقديم الخدمات. ويضطلع مهنيو الِبدالت والمقاويم على المستويين 

الوطني والدولي، مع زمالئهم في قطاعي الصحة والتعليم، بدور ذي شأن في إعداد مثل هذا التدريب. 

3 و التطّور المهني المستمر
ينبغي لمقدمي الخدمات ضمان أن فرص التطّور المهني المستمر متاحة لجميع العاملين للمحافظة على كفاءتهم 
وتحديثها ومواصلة تعزيزها على جميع المستويات. ويؤدي ذلك إلى تحسين نوعية الخدمات وفّعاليتها ونجاعتها 
ويضمن إدماج التطورات الجديدة في الممارسة السريرية والتقنية، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة. وُيمكن للتطّور 
ع معارفهم لتشمل مجاالت جديدة أو يفضي إلى تخصصهم  المهني المستمر أن يطّور دور المهنيين، حيث يوسِّ

في مجاالت أكثر دقة )انظر 3 ز(. 

وقد تشمل مسارات التطّور المهني المستمر خليطًا من التعّلم الرسمي وغير الرسمي. فالمسارات الرسمية تشمل 
دورات دراسية قصيرة لترقية العاملين من مستوى ما إلى المستوى التالي من خالل إطار ُتناِظر مستويات التدريب 
فيه مراحل التقدم الوظيفي. وقد تتجاوز الدورات الدراسية المواضيع األساسية في مبحثّي الِبدالت والمقاويم وتشمل 

التدريب بشأن الحاالت الصحية ذات الصلة، مثل السكري واألمراض القلبية الوعائية.

وُتنّمي مسارات التطّور المهني المستمر المعارف والمهارات والكفاءة في إطار تعّلم يمثِّل جزءًا أساسيًا من الممارسة 
المهنية. وتشمل فرص التطّور المهني المستمر ما يلي:

الممارسة الواعية )َتدّبر الفرد للممارسة اليومية(؛ 	•

تبادل الخبرات مع النظراء في الفريق؛ 	•

الممارسة المستندة إلى البّينات )التعّلم من مراجعة الحاالت ونتائج البحوث(؛ 	•

المؤتمرات المعنية بالحاالت والمرور على العنابر )االستعراض المتعدِّد التخصصات للحاالت الفردية(؛ 	•

استعراض المستخدمين لمجموعات التركيز؛ 	•

ُيبرز  بما  التخصصات،  متعدِّدة  تكون  قد  )التي  العمل  وحلقات  والمؤتمرات  الدراسية  الحلقات  في  المشاركة  	•
العالقات القائمة بين مختلف المهن(.
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ولم يتعّلم العديد من األطباء السريريين الحاصلين على تدريب عملي أو األطباء السريريين من اختصاصيي 
هذا  في  التوجيه  يتطلبون  وقد  البحوث،  تقييم  أو  المعلومات  عن  البحث  كيفية  المشاركين  والمقاويم  الِبدالت 
الصدد. وبغية ضمان الظروف المؤاتية لزيادة المعارف باستمرار، ينبغي أتاحة المؤلفات العلمية في الخدمات، 
مع توفير التدريب على كيفية البحث فيها وتقييمها، بحيث ُيمكن لألطباء السريريين أن يكونوا فّعالين ومكتفين 
ز ممارستهم. وحتى عهد قريب، كانت المعلومات توجد في مكتبة  ذاتيًا بشأن الحصول على المعلومات التي ُتعزِّ
في بعض وحدات الخدمات، بيد أن شبكة اإلنترنت تتيح الوصول إلى النصوص الكاملة للمقاالت المنشورة في 
 Hinari e-Granary المجالت العلمية، بواسطة الحاسوب أو دونه، من مصادر تحدَّث باستمرار، مثل نظام
على  العاملين  حصول  إمكانية  لضمان  الدعم  توفير  وُيمكن  المفتوحة.  المصادر  ومجالت  للمنظمة  التابع 
تبادل  المعلومات عن طريق  استخدام  ثقافة  إثراء  وُيمكن  وبرمجياتها.  حاسوبية  معدات  شكل  في  المعلومات 
دراسات الحاالت المستندة إلى البّينات ووضع بروتوكوالت مستندة إلى البّينات في إطار الفريق المعني بالخدمات 

الخاصة بالِبدالت والمقاويم. 

وُيمكن لمقدمي الخدمات أيضًا توفير التوجيه للعاملين من أجل زيادة كفاءتهم، وذلك إما وجهًا لوجه أو من خالل 
ه والعامل المختار من أجل تحليل درسة حالة ما. وُيمكن  نهج الصحة اإللكترونية حيث يجري الربط بين المَوجِّ
لهذا النوع من التطّور المهني المستمر أن يضيف مهارات ومعارف جديدة بعد دورة دراسية قصيرة؛ فعلى سبيل 
ه أن يواصل اإلشراف على سلسلة من العالجات الِبدلية والتقويمية حتى يصير المتلقي كفؤًا  المثال، ُيمكن للموجِّ

وواثقًا من التقنيات الجديدة.

وينبغي أن يكون العاملون في الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم مستعدين دائمًا للتعّلم وااللتزام بالتطّور المهني 
المستمر والممارسة الواعية. وينبغي أن يكون قدر معّين من التطّور المهني السنوي المستمر عنصرًا إلزاميًا في 
وظيفتهم. وينبغي للعاملين األكثر خبرة المشاركة في التخطيط السنوي للتطور المهني، حيث ُتسند إليهم مسؤولية 
تحديد احتياجاتهم من التطّور المهني المستمر والعمل بالتشارك مع أرباب عملهم والرابطات المهنية من أجل 

االتفاق على خطط التطّور المهني الفردية وتنفيذها.

3 ز تطوير األدوار
ُيمكن للدورات التدريبية في مبحثّي الِبدالت والمقاويم توفير المعارف الالزمة لبدء ممارسة المهنة، بيد أنه ليس من 
الخّريجين من يمتلك جميع المعارف والمهارات الالزمة إلتقان العمل في جميع المجاالت والمجاالت الفرعية تمامًا. 
هين والدورات والحلقات الدراسية المعقودة من آن آلخر  فذلك ُيكتسب من خبرة الممارسة اليومية، مع الزمالء والموجِّ

)كجزء من التطّور المهني المستمر، انظر 3 و(.

وبالتالي فإن دور مهنيي الِبدالت والمقاويم يتطور مع مرور الزمن؛ وينبغي له أن يناسب احتياجات الخدمات 
م جميع العاملين في وحدة ما جميع أنواع الخدمات. ففي الوحدات الكبيرة  وكفاءة سائر أعضاء فريق التأهيل. وال يقدِّ
بشكل خاص، ُيمكن التمييز بين أدوار المهنيين، بما يسمح لهم بالتخصص في مجاالت دقيقة )مثل ِبدالت األطراف 
العليا أو أحذية مرضى السكري أو إصابات األلعاب الرياضية(. ويؤدي ذلك إلى زيادة براعتهم والسماح للوحدة 
بتوفير خدمات ذات نوعية أرقى في مجموعة أكبر من المجاالت مع التقليل في الوقت نفسه إلى أدنى حّد من 

الموارد الالزمة للتدريب اإلضافي بالنظر إلى أن األمر ال يقتضي تدريب جميع العاملين في جميع المجاالت.
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وُيمكن تطوير األدوار داخل الحدود المهنية المعتادة للموظف، عن طريق التخصص في مجاالت متنّوعة في 
مبحثّي الِبدالت والمقاويم، بيد أنه ُيمكن أيضًا تطويرها خارج هذه الحدود. فُيمكن الختصاصيي الِبدالت والمقاويم 
د التخصصات )انظر 3 ج( أو عن طريق  توسيع نطاق معارفهم عن طريق االضطالع بمهام معّينة في فريق متعدِّ
تمديد مسؤولياتهم لتشمل اإلدارة، مثل الرصد والتقييم، أو البحوث. ويمكنهم أيضًا االرتقاء بممارستهم بالحصول 
على درجة الماجستير أو التدريب على مستوى الدكتوراة. وُيمكن توفير تدريب إضافي لتقني ِبدالت ومقاويم لكي 
يضطلع بجانب من جوانب دور اختصاصي أو اختصاصي مشارك في الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم 

شريطة أن يتوافر له التوجيه الكافي.

وُيمكن لتطوير األدوار أن يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وجودة الخدمات واتساع نطاقها، كما ُيمكن أن يكون بمثابة 
وسيلة لتوزيع المهام على القوى العاملة. وقد يخفف ذلك من عبء العمل الزائد الواقع على العاملين ويمنع حدوث 
االختناقات في تقديم الخدمات. وبالنسبة للفرد، قد يكون تطوير األدوار حافزًا مهمًا؛ فقد يتحّمس بسبب إسناد مزيد 
د أو في العمل  من المسؤوليات له أو اضطالعه بوظيفة مسؤول االتصال في الوحدة والمتخصص في مجال محدَّ

د القطاعات، وهذه كلها عالمات على التقدير.  المتعدِّ

وينبغي وضع تطوير األدوار في االعتبار لدى تحديد األهداف في خطط التطوير المهني )انظر 3 و(.

3 ح تخطيط القوى العاملة
يتعّين تخطيط القوى العاملة من أجل ضمان األعداد الالزمة من العاملين ذوي الكفاءة الالزمة لتقديم الخدمات 
ه التدريب، بحيث يتوافر العدد المناسب من المهنيين؛  على المستوى األولي والثانوي والثالثي. وينبغي للخطة أن ُتوجِّ
وال ينبغي أن يكون هناك أكثر مما ُيمكن استيعابه، بالنظر إلى أن ذلك يؤدي إلى ضياع الموارد، وال أن يكون 

العدد أقل من الالزم، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى انقطاع الخدمات.

ويشمل تخطيط القوى العاملة أربع خطوات )الشكل 2(: تحديد الحجم الفعلي للخدمات الالزمة وطبيعتها وحساب 
كامل االحتياجات من العاملين وتحديد سمات القوى العاملة الموجودة وتحديد أي ثغرات بين االحتياجات المستقبلية 

واإلمدادات الحالية من العاملين. وينبغي تصميم خطة تنمية القوى العاملة بحيث تتصدى ألي ثغرات.

 الشكل 2: الخطوات األربع لتخطيط القوى العاملة
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تحديد االحتياجات من الخدمات
ُتناقش في 1 ن الطرق التي ُيمكن بها تحديد االحتياجات من الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أو تقديرها. 
تقدير  الالزمة. وُيمكن  العاملة  القوى  الجغرافي ونوعها أساس حساب  الالزمة وتوزيعها  الخدمات  ويشكِّل حجم 
المتطلبات المستقبلية من نمّو مجموعة المستخدمين أو تغّير أنماطهم، على سبيل المثال باستخدام معّدل نمّو 

المجموعة السكانية أو الزيادة في األمراض غير السارية أو وجود حالة نزاع.

تحديد االحتياجات من العاملين
ُيمكن حساب االحتياجات من العاملين باستخدام االحتياجات التقديرية من الخدمات والعوامل المحلية، مثل أنواع 
الخدمات الالزمة والتوزيع الجغرافي لوحدات الخدمات. وُيمكن توقُّع أن البلد المتوسط يحتاج إلى ما يتراوح بين 5 
و10 أطباء سريريين معنيين بالِبدالت والمقاويم لكل مليون من السكان وعدد أكبر من ذلك من العاملين غير 

السريريين )انظر اإلطار 12(.

 اإلطار 12: األعداد الالزمة من العاملين في الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم

ومشاركيهم(  المقاويم  واختصاصيي  الِبدالت  )اختصاصيي  والمقاويم  بالِبدالت  المعنيين  السريريين  األطباء  أعداد  تتحدد 
والعاملين غير السريريين )تقنيي الِبدالت والمقاويم وموظفي الدعم( بعوامل من قبيل االحتياجات؛ وتنظيم نظم الخدمات 
ونطاقها  المقدمة  المنتجات  ونوع  المركزية(؛  أو  األساس  مركزية  الخدمات  كانت  إذا  وما  الجغرافي  )توزيعها  ووحداتها 
والسياق  وسلوكياتهم؛  ومهاراتهم  العاملين  ومعارف  والمقاويم(؛  الِبدالت  ِنسب  التعقيد،  التكنولوجيا،  المثال،  )على سبيل 

المالي.
األطباء السريريون

ن  يحتاج البلد في المتوسط إلى ما يتراوح بين 5 و10 أطباء سريريين معنيين بالِبدالت والمقاويم لكل مليون من السكان، واإ
كان هناك نقص في البيانات والبّينات ذات الصلة. وفي البلدان المرتفعة الدخل، يكون عدد األطباء السريريين أعلى من 
ذلك عادًة، حيث يتراوح بين 15 و20 أو أكثر من ذلك لكل مليون من السكان. وفي البلدان المنخفضة الدخل قد ينخفض 

الرقم إلى طبيب سريري واحد لكل مليون من السكان، مما يعقِّد من توفير خدمات كافية مناسبة الجودة.
وفي وحدة نمطية للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، ُيمكن توقُّع من الطبيب السريري )المدعوم بعاملين غير سريريين( 
أن يوفر الخدمات الكاملة لما يتراوح بين 300 و 600 مستخدم سنويًا )بما في ذلك توفير الخدمة ألول مرّة وزيارات التجديد 
تعقيده.  ومدى  العالج  نوع  على  مساعدتهم  ُيمكن  الذين  المستخدمين  عدد  ويتوقف  واإلصالحات(.  والصيانة  والمتابعة 

ويقتضي األمر بيانات مقارنة دولية للحصول على أرقام أكثر دقة.
العاملون غير السريريين

في العادة، يتلقى الطبيب السريري دعمًا من اثنين من العاملين غير السريريين، بحيث يحتاج البلد المتوسط إلى ما يتراوح 
بين 10 عاملين غير سريريين و20 عاماًل غير سريري لكل مليون من السكان. وتسمح المساعدة التي يتيحها 4 إلى 
5 عاملين غير سريريين بعالج الفريق لمزيد من المستخدمين، وهذا مهّم في السياقات التي يوجد بها عدد قليل من المهنيين 
األطباء  إلى  السريريين  غير  العاملين  نسبة  زيادة  وُتمثِّل  الصغيرة.  الالمركزية  الخدمات  وحدات  في  والسيما  المدرَّبين، 
بالنسبة  المقابل،  السريريين. وفي  األطباء  تدريب مزيد من  أن يجري  إلى  الخدمات  لتطوير  اقتصادية  السريريين طريقة 
للخدمات المتخصصة )على المستوى الثالثي أو في عيادات متخصصة معّينة( يكون عادًة من األنسب خفض نسبة غير 

السريريين إلى السريريين، على سبيل المثال، لتصبح 1:1.
المتطلبات الدنيا

ينبغي أن يكون في كل وحدة خدمات اختصاصي ِبدالت ومقاويم مؤهل واحد على األقل. وفي البلدان التي يوجد بها عدد 
من  بدعم  مشارك  مقاويم  أو  ِبدالت  اختصاصي  ِقبل  من  السريرية  الخدمات  جودة  ضمان  ينبغي  المهنيين،  من  قليل 

اختصاصي ِبدالت ومقاويم وتحت إشرافه.
ولدى تخطيط القوى العاملة، ينبغي أن توضع في االعتبار حقيقة أن عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى العالج التقويمي 
يتراوح بين ِضعف وأربعة أمثال عدد من يحتاجون إلى العالج الِبدلي )43(. وينبغي تدريب األطباء السريريين الذين يعملون 
في وحدات خدمات صغيرة وال ُيوَجد أطباء سريريون مؤهلون غيرهم على كال التخصصين. وفي الوحدات التي ُيمكن فيها 

لعّدة أطباء سريريين النهوض بالمسؤولية، يكفي عادًة التخصص في أي من التخصصين.
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وينبغي حساب التوقعات لألجلين القريب والبعيد، على سبيل المثال، بعد 5 و10 سنوات و15 سنة، من أجل وضع 
التطورات المستقبلية على النحو المالئم في االعتبار. وينبغي في أفضل األحوال أن يتوافق تخطيط القوى العاملة 

مع دورة التعدادات السكانية الوطنية.

وبالنسبة لتخطيط قوى عاملة تؤدي وظائفها في المستوى األولي والثانوي والثالثي، ينبغي للحسابات أن تشمل 
التخصصات األخرى التي ُتسهم في تقديم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، مثل األطباء والمهنيين الصحيين 

ومهنيي التأهيل والعاملين في الرعاية الصحية األولية وغيرهم حسبما ينطبق على السياق المحلي.

تحديد سمات القوى العاملة الموجودة
ينبغي إجراء مراجعة لكامل القوى العاملة من أجل تحديد سماتها، مثل األعداد والعمر والجنس والخبرة المهنية.

تحديد االحتياجات من التدريب
ُيمكن تحديد االحتياجات من التدريب بمقارنة أعداد العاملين المتاحين وتخصصاتهم باألعداد الالزمة، مع مراعاة 
أن تكون القوى العاملة متوازنة بين الجنسين. وعلى هذا األساس، ُيمكن تحديد األعداد التي ينبغي تدريبها وأين 
توجد حاجة إليها ونوع التدريب الالزم. بيد أنه سيتعّين في كثير من األحيان تعديل األعداد التقديرية تبعًا للحقائق 
العملية والمالية. ويجب للتدريب أن يكون ميسور التكلفة، كما يجب أن يجد الخريجون مكانًا لهم في نظام الخدمة. 
وبالتالي، ليس باإلمكان في كثير من األحيان توفير كل التدريب فورًا. وينبغي أن تكون هناك روابط قوية بين 
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مقدمي الخدمات ومؤسسات التدريب والمخططين من أجل ضمان أن تخطيط القوى العاملة المعنية بالخدمات 
الخاصة بالِبدالت والمقاويم يناظر مثيله في قطاعّي الصحة والرعاية العامين.

3 ط استبقاء العاملين
بالنظر إلى أن تدريب العاملين المعنيين بالِبدالت والمقاويم وتوجيههم استثمار مالي ذو شأن، ينبغي أن يؤّديا إلى 

نتائج طويلة األجل، ويقتضي األمر استراتيجيات لحفز المهنيين على المشاركة الكاملة في توفير الخدمات.

فأواًل، ينبغي اختيار الطلبة المناسبين للتدريب وينبغي أن يكونوا مهتمين بحق بالعمل في المهنة )انظر اختيار 
ضافة إلى ذلك، ينبغي لرب العمل ونظام تقديم الخدمات توفير الحفز. ويرتبط حفز القوى  الطلبة في 3 د(. واإ

العاملة، على سبيل المثال، بما يلي:
االعتراف السليم والمنصف بالمهنة )انظر 3 ك(، 	•

إمكانية التطّور الوظيفي، 	•

مستويات األجور واستحقاقات العمل، 	•

بيئة العمل، 	•

نطاق المسؤوليات المفوَّضة،  	•

إمكانية التأثير على القرارات في مكان العمل، 	•

القيادة اإليجابية، 	•

العوامل المرتبطة بصورة المهنة )انظر 1 ص(. 	•

وتتمثل مشكلة خاصة في هجرة مهنيي الِبدالت والمقاويم من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية ومن المناطق الريفية 
إلى المناطق الحضرية. ففي البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل على وجه الخصوص، قد يختار خّريجو 
الدراسات المعنية بالِبدالت والمقاويم المدعومون بمنحة دراسية ترك مكان عملهم أو بلدهم للبحث عن ظروف 
أفضل في أماكن أخرى. وقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الخدمات، وحتى إذا كانت مهارات الخّريجين ستعود بفائدة، 
فإنها لن تكون مفيدة للخدمات المقصودة. وُيعاَلج هذا الوضع أحيانًا بعقد »ارتباط عمل« ُيلِزم الخّريجين، على 
سبيل المثال، بالعمل لمّدة خمس سنوات مع مقدم خدمات معّين؛ بيد أن االرتباطات ُيمكن انتهاكها بما يؤدي إلى 
ضياع موارد بشرية ماهرة. وبالتالي، ينبغي ألرباب العمل المحتملين لعاملين معنيين بالِبدالت والمقاويم خالل 
السنوات الخمس التالية لتخّرجهم أن يتبّينوا ما إذا كانوا قد وّقعوا ارتباط عمل. وُيمكن للجهات التي ترعى الطلبة 
نة قواعد سلوك بشأن تعيين الخّريجين المدعومين بمنح  وأرباب العمل ومؤسسات التدريب المشاركة في إعداد مدوَّ

دراسية واستبقائهم من أجل ضمان أن االستثمار االبتدائي في بلد أو إقليم ما يعود بالفائدة على تلك المنطقة.

وُيمكن اتخاذ تدابير متنّوعة لحفز اهتمام الطلبة والعاملين بالعمل في المناطق النائية والريفية وضمان استبقائهم. 
ويرد في الجدول 3 عدد من االحتماالت التي اقُترحت.
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 الجدول 3: تدابير قد تحّسن استبقاء العاملين في الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم وتزيد من 
اهتمامهم بالعمل في المناطق النائية والريفية

التدبيرالمجال

اجتذاب الطلبة »المناسبين«.التعليم 	•
اختيار الطلبة من المناطق الريفية. 	•

تدريب الطلبة على مقربة من المجتمعات الريفية. 	•
تيسير التطّور المهني. 	•

إيجاد الظروف التي تساعد العاملين الصحيين على بذل المزيد.التدخالت التنظيمية 	•
تدريب العاملين على تلبية االحتياجات الريفية. 	•
االستفادة إلى أقصى حّد من الخدمة اإللزامية. 	•

اشتراط العمل في المناطق الريفية للحصول على الدعم من أجل التعّلم.  	•

توفير مقابل جيد للتعويض عن معاناة االنتقال إلى منطقة نائية أو ريفية.الحوافز المالية 	•
توفير استحقاقات مالية إضافية. 	•

االهتمام بالظروف المعيشية.الدعم الشخصي والمهني 	•
ضمان أن يكون مكان العمل على مستوى الئق. 	•

تعزيز التفاعل بين العاملين في المناطق الريفية والحضرية. 	•
وضع ُسّلم للتقدم الوظيفي للعاملين في المناطق الريفية. 	•

تيسير تبادل المعارف. 	•
تعزيز صورة العاملين في المناطق الريفية.  	•

المصدر: اقتباس مع التعديل من المرجع )44(

3 ي التنظيم المهني
ينبغي، مثلما هو الحال بالنسبة لسائر الخدمات الصحية، تنظيم المهنيين العاملين في الخدمات الخاصة بالِبدالت 
والمقاويم من أجل حماية المستخدمين من األضرار. وُيمكن تنظيم األطباء السريريين المعنيين بالِبدالت والمقاويم 
في إطار تنظيم سائر المهنيين الصحيين والمهنيين الصحيين المساعدين من ِقبل هيئة مستقلة في الدولة ُتنشئ 
لين بحيث ُيمكن للمستخدمين وأرباب العمل التحقق  سجاًل بالمهنيين الممارسين. وُيمكن للمنظمين نشر قائمة بالمسجَّ
لون ألعلى معايير  من وضع األطباء السريريين المعنيين بالِبدالت والمقاويم. وَيتوقع المنظمون أن يمتثل المسجَّ
ُيمكن بلوغها فيما يتعلق بالتدريب والمهارات المهنية وقواعد السلوك واألخالقيات. وينبغي لسلطات التسجيل أن 
المستخدمين  الحّد من تعّرض  ُيكتشف بشـأنهم سوء سلوك ذو شأن من أجل  الذين  السجل األفراد  تستبعد من 

للمخاطر.

وينبغي لتقنيي الِبدالت والمقاويم وسائر العاملين التقنيين العمل تحت إشراف طبيب سريري معني بالِبدالت والمقاويم 
خاضع للتنظيم أو ُمعتمد يكون مسؤواًل عن سلوكهم.
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3 ك االعتراف المهني
ُيمكن لعدم االعتراف بالعاملين في الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أن يؤثر سلبًا على حماسهم واستبقائهم 
وتطورهم المهني، مما قد يحّد من تطّور الخدمات، والسيما في العديد من البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة 
الدخل. ومن الضروري إذكاء الوعي بطبيعة هذه المهن ودورها لتعزيز االعتراف بها )انظر 1 ف(. ويرتبط االعتراف 
مكانات التطّور الوظيفي واالعتماد  أيضًا بعوامل من قبيل مستويات األجور والوضع والسمات واللقب المصون واإ

والتسجيل. 

وينبغي تدعيم جانبين من جوانب االعتراف المهني:
ألقاب مهنية وأدوار  الِبدالت والمقاويم لهم  الِبدالت والمقاويم ومشاركيهم وتقنيي  االعتراف بأن اختصاصيي  	•

وظيفية خاصة بهم في توفير الرعاية الصحية؛
االعتراف بالمهن المعنية بالِبدالت والمقاويم في الهياكل الوظيفية المحلية، وتحديد شروط التوظيف فيها على  	•
نحو يتسق مع الشروط المنطبقة على سائر العاملين في مجال الرعاية الصحية من مهنيين ومشاركين وتقنيين.

3 ل الرابطات والجمعيات المهنية
ينبغي تشجيع المهنيين المعنيين بالِبدالت والمقاويم على االنضمام إلى الهيئة المهنية الخاصة بمهنتهم والمشاركة 
المعنيون  السريريين  غير  والعاملون  السريريون  األطباء  ع  ويشجَّ بالمهنة.  الوعي  إذكاء  أجل  من  فيها  النشطة 
االتحادات  وبين  بينها  روابط  قامة  واإ بهم  خاصة  مهنية  جمعيات  أو  رابطات  تكوين  على  والمقاويم  بالِبدالت 

والجمعيات اإلقليمية والدولية.

نة وطنية لقواعد السلوك األخالقي.  وينبغي للهيئات المهنية دعم الممارسة المستندة إلى البّينات وتشجيعها ووضع مدوَّ
ويمكنها تعزيز تطوير مهنتها عن طريق تبادل أفضل الممارسات في المنشورات والشبكات والمناسبات والتدريب 
التذكيري ألعضائها. وُيمكن للهيئات المهنية أيضًا أن تتعاون مع المنظمين وأن ُتسدي لهم المشورة بشأن مدّوناتها 

ز مجاالتها المهنية.  لقواعد الممارسة وأن تشارك في التخطيط الوطني وُتعزِّ

وُيمكن أيضًا تكوين الجمعيات والرابطات المهنية حول موضوع أو حالة صحية أو مجال معرفة بغية جمع فريق 
د التخصصات من العاملين وأصحاب المصلحة من أجل تبادل المعلومات بشأن عالج حالة ما. وينبغي  متعدِّ

لمثل هذه التنظيمات أن تسمح بعضوية المهنيين والمستخِدمين على السواء.
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4 أ السياسة الخاصة بالمستخدمين
بغية ضمان أن الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم ُترّكز على المستخدمين )انظر اإلطار 13(، ينبغي أن يكون 
نة باللغة المحلية خاصة بالمستخدمين تصف كيف ينبغي التعامل مع المستخدمين  لدى مقدمي الخدمات سياسة مدوَّ
ومقدمي الرعاية خالل تواصلهم مع الخدمات وكيفية المحافظة على حقوقهم. وينبغي لجميع العاملين تلقي التدريب 
الكافي بشأن السياسة الخاصة بالمستخدمين، كما ينبغي أن يكون مقدمو الخدمات قادرين على إثبات التزامهم 

بهذه السياسة.

 اإلطار 13: سمات الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم المركِّزة على المستخدمين

المستخدمين وتستجيب الحتياجاتهم  المستخدمين من منظور  المركزة على  والمقاويم  بالِبدالت  الخاصة  الخدمات  ط  ُتخطَّ
وخياراتهم وأفضلياتهم بطرق إنسانية وشاملة. وهي تتسم، كحّد أدنى، بما يلي:

بيئة صديقة للمستخدم: ينبغي أن يكون الوصول إلى وحدات الخدمات ميسورًا تمامًا، وأن تكون بيئتها صديقة للمستخدم. 
وينبغي أن تكون أماكن االنتظار نظيفة وهادئة ومريحة، ودرجة حرارتها لطيفة وهواؤها صافيًا، وأن تضم عددًا كافيًا من 
أماكن الجلوس حتى في ساعات الذروة وجهاز تلفاز أو مجالت وخيارات للعب األطفال من أجل تيسير االنتظار وجعله 

أكثر راحة.   
االحترام: ينبغي أن ُتبنى العالقة بين مقدم الخدمات والمستخدم على أسس الكرامة والتعاطف واالحترام المتبادل والنزاهة 
والثقة، مع ضمان مراعاة قيم المستخدمين واحتياجاتهم ورغباتهم. وينبغي أن يكون سلوك العاملين مهذبًا ومهنيًا كما ينبغي 
لهم التواصل بفاعلية مع المستخدمين واالستماع إليهم باهتمام. وينبغي للعاملين ارتداء ثياب تتناسب مع الثقافة المحلية.  
دقة المواعيد: ينبغي أن ُتقدَّم الخدمات بشكل عاجل، دون تأخير ال مبرر له، مع احترام مواعيد المقابالت المتفق عليها. 
السالمة: يتعّين ضمان سالمة المستخدمين في جميع مراحل العالج وفي جميع األماكن داخل وحدة الخدمات. وينبغي أن 
تكون هناك تدابير سالمة قائمة لحماية المستخدمين من اإلصابة )خالل العالج وخالل التدريب على استخدام الِبدالت 
والمقاويم وحيثما ُتستخدم األدوات واآلالت( ومن األخطار الصحية )بما في ذلك العداوى والتعّرض لمواد كيميائية محتملة 

الخطورة ُتستخَدم في العالج أو اإلنتاج( ومن العنف أو إساءة المعاملة بالفعل والقول.
(Continued over)
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4 ب المستخدم: مورد مركزي في تخطيط الخدمات وتوفيرها
نما كشركاء يمكنهم  ال ينبغي اعتبار مستخدمي الخدمات مجرد متلقين للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم واإ
دامتها محليًا ووطنيًا على السواء. والمستخدمون وأسرهم ومقدمو الرعاية لهم هم  اإلسهام في تحسين الخدمات واإ
أفراد لديهم معارف حاسمة األهمية لضمان أن الخدمات رفيعة النوعية ومكيَّفة جيدًا تبعًا الحتياجاتهم. وهم في 

حّد ذاتهم خبراء فيما يتعلق بالِبدالت والمقاويم.

وينبغي للمستخدمين، من خالل ممثليهم )مجموعات المستخدمين ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة(، المشاركة 
في تخطيط الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم وتنفيذها ورصدها وتقييمها، على جميع المستويات. وينبغي أن 
يكون ممثلوهم أعضاًء في لجان اتخاذ القرارات ذات الصلة، بما في ذلك اللجان المعنية بمبحثّي الِبدالت والمقاويم 
أو الكيانات المماثلة )انظر 1 أ، اإلطار 1( واللجان االستشارية في وحدات الخدمات )انظر 4 ف، اإلطار 31(. 

(Box 13. continued)

وينبغي إيالء اهتمام خاص لضمان أن النساء واألطفال وسائر األفراد الضعاف يتمتعون بالحماية. وينبغي أن يكون مقدم 
الخدمات قادرًا على تلبية طلبات تلقي العالج من عاملين من نفس الجنس وضمان أن يكون للمستخدمين مرافقون إذا رغبوا 

في ذلك.
الخصوصية والسرية. ينبغي ضمان الخصوصية في جميع مراحل العالج وفي جميع أقسام وحدة الخدمات. وينبغي معاملة 
أي معلومات شخصية يجمعها مقدم الخدمات باعتبارها سرية وعدم اإلفصاح عنها دون موافقة المستخدم. وينبغي لمقدمي 
الخدمات أيضًا التماس موافقة المستخدمين على استخدام صور أو مقاطع فيديو لهم في الدعاية أو المنشورات أو دراسات 

الحاالت أو غير ذلك من السياقات. 
المعلومات: ينبغي لمستخدمي الخدمات ومقدمي الرعاية أن يتلقوا معلومات كاملة عن العملية العالجية والتدخالت المقترحة 
وحصيلة عمليات التقييم والغرض من الِبدالت والمقاويم المقترحة ووظيفتها والعالجات البديلة واآلثار من حيث التكاليف. 
ر بوضوح الحصائل المتوقعة والفوائد الطويلة األجل والمخاطر واألضرار والمشاكل الُممكنة. وينبغي للعاملين  وينبغي أن ُتفسَّ
إسداء المشورة للمستخدمين ومقدمي الرعاية أيضًا بشأن األطر الزمنية وأزمنة االنتظار المتوقعة. وللحصول على نتائج 
جيدة طويلة األجل، يتعّين على العاملين أن يشرحوا بوضوح المتابعة ورعاية المنتجات وصيانتها ومتى وأين ُيمكن الحصول 
على خدمات الصيانة واإلصالح عند الضرورة. وينبغي أن ُتتاح المعلومات بيسر، على سبيل المثال، عن طريق طباعتها 

بحروف كبيرة وباللغات المحلية.
الخدمات  للعاملين في  لهم. وينبغي  الكلمة األخيرة بشأن ما هو األفضل  للمستخدمين  ينبغي أن يكون  القرارات:  اتخاذ 
الخاصة بالِبدالت والمقاويم مساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة قبل موافقتهم على الخطة النهائية للعالج. وينبغي تشجيع 
مستخدمي الخدمات ومقدمي الرعاية على المشاركة في الفريق المتعدِّد التخصصات ومنحهم الفرصة لطرح األسئلة أو 
اإلعراب عن شواغلهم خالل العالج وبعده. وال ينبغي بأي حال من األحوال إجبار المستخدمين على قبول تدخل معّين. 
وينبغي أن ُتتاح لهم حرية االختيار بين البدائل المتاحة، بما في ذلك المكّونات والمواد والتصاميم، كما ينبغي أن تكون 

مشاركتهم طوعية دائمًا.
تاحة  الرعاية لهم عن عالجهم واإ للمستخدمين ومقدمي  االطالع على السجالت السريرية: بغية توفير معلومات كاملة 
الفرصة لمشاركتهم بنشاط في العالج الخاص بهم وفي اتخاذ القرارات، يتعّين لمقدمي الخدمات أن يتيحوا لهم اإلمكانية 

الكاملة للحصول على جميع المعلومات المتعلقة برعايتهم، بما في ذلك سجالتهم السريرية، خالل العالج وبعده.
على  التعليق  إمكانية  الرعاية  ومقدمي  للمستخدمين  يتيح  نظام  إنشاء  الخدمات  لمقدمي  ينبغي  واالقتراحات:  الشكاوى 
الخدمات التي يتلقونها والطريقة التي ُعوِملوا بها. وينبغي أن يشمل ذلك إمكانية اإلعراب عن الشواغل والشكاوى واالقتراحات 

دون اإلفصاح عن الهوية.
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وُيمكن لمجموعات المستخدمين أن تشارك أيضًا في جمع تعليقات المستخدمين )انظر 4 ص( من أجل ضمان 
جودة مقدمي الخدمات. ومن المرجح أن التعليقات تكون أكثر صدقًا وموضوعيًة عندما يجمعها النظراء منها عندما 
للحصول على مزيد من  الخدمات  يعتمدون على  المستخدمين  أن  إلى  بالنظر  الخدمات،  مقدم  ممثلو  يجمعها 
المساعدة. وقد تكون مجموعات المستخدمين مهّمة أيضًا في اإلحالة ودعم النظراء )انظر 4 ع، اإلطار 28( 

وتقدير األثر )انظر 1 ع(.

4 ج حق المستخدمين في اختيار مقدمي خدماتهم وتكنولوجياتهم
من حق مستخدمي الخدمات اّتباع أفضلياتهم الفردية لدى اختيار مقدم الخدمات الذي يستشيرونه والتكنولوجيا 
ز الحق في اختيار مقدم الخدمات المنافسة السليمة، األمر الذي ُيمكن أن  الِبدلية والتقويمية التي يقبلونها. وُيعزِّ

ن من جودة الخدمات وفّعالية تكلفتها ويجعلها أيسر منااًل. ُيحسِّ

الحق في اختيار مقدم الخدمات
ينبغي أن يكون للمستخدمين الحق في اختيار مقدم خدماتهم، إذا لم تكن هناك تكلفة إضافية غير مغطاة من نظام 
التمويل العادي وال من المستخدمين. ولكي يتمكن المستخدمون من اتخاذ قرار مستنير، ينبغي لمن يحيلونهم أن 
يقدموا لهم معلومات كاملة عن الخيارات المتاحة لهم، بما في ذلك مقدمو الخدمات الذين يمتلكون الخبرة المناسبة 
الحتياجات المستخدم، وكيف ُيمكن الحصول على الخدمات، وما إذا كانت هناك رسوم خدمات منطبقة أو مغطاة 

بواسطة التأمين الصحي واالجتماعي.

الحق في اختيار التكنولوجيا والصنف التجاري
ينبغي أن ُتتاح لمستخدمي الخدمات إمكانية اختيار أنواع مكّونات ِبدالتهم ومقاويمهم وموادها وتصميمها من بين 
الخيارات المتوافرة في البلد وفي حدود التمويل المتاح أو التكاليف المستردة المسموح بها، إذا كانت التكنولوجيا 
مختلف  لتناسب  تكنولوجيات  عّدة  إتاحة  تضمن  أن  األعضاء  للدول  وينبغي  المستخدم.  احتياجات  مع  متسقة 

االحتياجات والقدرات الشرائية. 

ويتعّين أالَّ يكون اختيار المكّونات والمواد حكرًا على مورِّد واحد أو مقدم خدمات واحد. وفي بلدان عديدة، يكون 
صّناع المكّونات مقدمي خدمات أيضًا. وفي حاالت من هذا القبيل، وبغية احترام حقوق المستخدمين والمنافسة 
الحرة، يتعّين أن يوّفر مقدمو الخدمات مجموعة متنّوعة من المنتجات باإلضافة إلى منتجاتهم هم. وينبغي لجميع 

مقدمي طلبات الترخيص اإلفصاح عن أي تضارب في المصالح )انظر ترخيص الخدمات في 1 ب(.

4 د خدمات ُيمكن الحصول عليها
ينبغي لمقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الوطنيين ضمان تكافؤ فرص حصول جميع من يحتاجون إلى الخدمات 
عليها، بصرف النظر عن اإلعاقة أو الحالة الصحية أو الوضع االجتماعي االقتصادي. ويتعّين أن ُيتاح الحصول 

على الخدمات من الناحية المالية والمادية والجغرافية واالجتماعية واللغوية والتنظيمية.

اإلتاحة من الناحية المالية: ينبغي أن يتمكن جميع من يحتاجون إلى الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من 
الحصول عليها دون المعاناة من صعوبات مالية )انظر 1 ي(. وينبغي أن تكون تكاليف تقديم المنتجات والخدمات 

ميسورة للجميع، بما في ذلك الفقراء واألشخاص الضعاف.
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اإلتاحة من الناحية المادية: ينبغي تصميم وحدات الخدمات بحيث يتمكن جميع األشخاص الذين يتسمون بقدرة 
مقيَّدة على التنقل )ويستخدم الكثير منهم الكراسي المتحركة أو العكازات( من الوصول بسهولة إلى جميع أنحاء 
المرافق المتاحة للمستخدمين، بما في ذلك غرف االنتظار وأقسام العالج والمراحيض. وينبغي إنشاء ممرات منحدرة 
أو مصاعد حيثما ُتشكِّل الدرجات عائقًا ماديًا. وينبغي لوحدات الخدمات تخصيص أماكن كافية النتظار سيارات 

المستخدمين. 

اإلتاحة من الناحية الجغرافية: ينبغي أن ُتتاح الخدمات لجميع المستخدمين، أينما كانوا يعيشون. وفي أغلب 
البلدان، يقتضي ذلك إنشاء شبكة من وحدات الخدمات الموزَّعة بشكل مناسب عبر البلد )انظر 4 ز( أو األخذ 
بالالمركزية في تقديم الخدمات )انظر 4 ح(. وقد يحتاج مستخدمو الخدمات ومقدمو الرعاية دعمًا ماليًا أيضًا 

لتغطية تكاليف االنتقال إلى موقع الخدمات واإلقامة فيه )انظر 1 م(. 

م الخدمات بالطريقة نفسها لجميع األشخاص، بصرف النظر عن  اإلتاحة من الناحية االجتماعية: ينبغي أن ُتقدَّ
نوع جنسهم أو عمرهم )باستثناء الخدمات الخاصة باألطفال وكبار السن( أو خلفيتهم االجتماعية أو عرقهم أو 

قيمهم الثقافية أو دينهم أو معتقداتهم أو توجههم الجنسي أو وضعهم كالجئين أو مهاجرين. 

اإلتاحة من الناحية اللغوية: ينبغي أن يتمكن مستخدمو الخدمات من التفاهم مع مقدمي الخدمات بلغتهم أو 
لهجتهم هم. وينبغي إتاحة جميع المواد اإلعالمية باللغة المحلية وفي شكل ميسور. وينبغي توافر مترجمي لغة 

اإلشارة من أجل األشخاص الذين يعانون من اإلعاقة اللغوية. 

اإلتاحة من الناحية التنظيمية: ينبغي أن تكون مواعيد تقديم الخدمات وأزمنة االنتظار ونظم تحديد مواعيد المقابالت 
مناسبة لجميع المستخدمين، بما في ذلك من يأتي منهم من مناطق نائية ومن يعمل خالل النهار.

4 هـ أنواع مقدمي الخدمات
م من ِقبل منظمات عامة وخاصة )تستهدف الربح أو ال تستهدفه(  ُيمكن للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أن ُتقدَّ
وغير حكومية وخيرية. ويقتضي أغلب البلدان توليفة من مقدمي خدمات مختلفين من أجل ضمان إمكانية حصول 
الجميع بشكل منصف على خدمات ميسورة التكلفة ورفيعة النوعية. وقد تتمثَّل مزايا ذلك في وجود عّدة مصادر 

للتمويل واتساع نطاق الخدمات. 

مقدمو الخدمات من القطاع العام
يتعّين على الحكومات ضمان توافر خدمات رفيعة النوعية خاصة بالِبدالت والمقاويم بتكلفة ميسورة للجميع في 
كل مكان. وُيمكن للدول النهوض بهذه المسؤولية بطرق متنّوعة، بما في ذلك إنشاء وحدات خدمات على مختلفة 
المستويات وتوفير الخدمات مباشرة. وقد يكون هذا هو الوضع في البلدان التي لم ُتدمج فيها التغطية بالخدمات 
الخاصة بالِبدالت والمقاويم بعد في مخططات التأمين الصحي واالجتماعي. وفي كثير من األحيان، يتسم توفير 

الخدمات من القطاع العام بالتزام طويل األجل. 

وُيمكن توفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من القطاع العام بواسطة وزارة الصحة وأيضًا بواسطة وزارات 
الرعاية االجتماعية والتعليم والدفاع، حيث تقتصر الوزارة األخيرة عادًة على أفراد القوات العسكرية والمحاربين 
القدماء. وفي بعض األحيان، توفَّر الخدمات من ِقبل أكثر من وزارة واحدة؛ ويقتضي ذلك تعاونًا وثيقًا بين القطاعات 
من أجل الحّد قدر اإلمكان من ازدواج الجهود وهدر الموارد. وفي بعض البلدان، توفَّر األموال من جانب إحدى 

الوزارات، بينما تتولى تقديم الخدمات وزارة أخرى.
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مقدمو الخدمات من القطاع الخاص المستهدفون للربح
في بلدان عديدة، توفَّر الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من مؤسسات خاصة أو منشآت تجارية. وتتمثل ميزة 
ذلك في أن المنافسة السوقية ُيمكن أن تحفز توفير خدمات أكثر فّعالية من حيث التكلفة وتقلل التكاليف وتحّسن 
ح أن عددًا قلياًل فقط من المستخدمين سيكون قادرًا على تحمل التكلفة الكاملة  الجودة؛ بيد أنه بالنظر إلى أنه يرجَّ
للعالج الِبدلي والتقويمي ومنتجاته، فلن تكون الخدمات الخاصة قابلة لالستدامة إالَّ إذا دعمت الدولة تكاليفها أو 
غطت مخططات التأمين أو الرعاية هذه التكاليف. وفي غير هذه الحالة، لن يخدم القطاع الخاص سوى األشخاص 
القادرين على تحمل أسعاره. وبغية ضمان المأمونية والجودة والمساءلة، يتعين على الخدمات الخاصة االمتثال 

للوائح الدولة )انظر التنظيم في 1 ب(.

مقدمو الخدمات من القطاع الخاص غير المستهدفين للربح
ُيدار الكيان الخاص غير المستهدف للربح أو المؤسسة االجتماعية الخاصة مثلما ُتدار الشركة التجارية في أغلب 
النواحي، وتتسم بالعديد من مزاياها. بيد أنه في حين َيتمثَّل هدف الشركة الخاصة عادًة في تحقيق الربح، فإن 
هدف المؤسسة االجتماعية َيتمثَّل في تحسين الرفاه إلى أقصى حّد. ولهذا الغرض، ُيعاد استثمار األرباح في 
الخدمات لفائدة فقراء المستخدمين )الدعم المتصالب( بداًل من توزيعها على مالكي الشركة أو حائزي أسهمها. 
وكما هو الحال في الشركات الخاصة، تعتمد المؤسسة االجتماعية على التغطية بالدعم والتأمين، كما يتعّين على 

الخدمات االمتثال للوائح الدولة.

المنظمات غير الحكومية والخيرية
في بعض البلدن، قد توفَّر الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من ِقبل منظمات غير حكومية ال تستهدف الربح، 
مثل الجمعيات الخيرية والمنظمات الدينية. ويحدث ذلك بمزيد من التواتر في السياقات المنخفضة الدخل، حيث 
ُتستَهل الخدمات في كثير من األحيان من ِقبل منظمات غير حكومية استجابًة الحتياجات كبيرة واضحة ال تلبيها 

الخدمات المقدمة من القطاعين العام أو الخاص.

م في  وتتبع خدمات المنظمات غير الحكومية نهجًا اجتماعيًا مماثاًل للمؤسسات االجتماعية، بيد أن الخدمات تقدَّ
كثير من األحيان مجانًا أو بأسعار مدعومة. )بالنسبة للشواغل التي تثيرها الخدمات المجانية، انظر 1 ل.( وتعتمد 
خدمات المنظمات غير الحكومية في كثير من األحيان على التبرعات واألموال الخاصة المقدمة من المؤسسات 
ل أحيانًا من ِقبل الحكومة أو صناديق  ن كانت تموَّ الخيرية أو من مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات، واإ
ويتعّين على  التمويل.  انقطاع  لمخاطر  يعرضها  مما  ما،  إطار مشروع  في  الخدمات  م  تقدَّ ما  وكثيرًا  التأمين. 

المنظمات غير الحكومية، مثلها مثل سائر الكيانات، االمتثال للوائح الدولة.

4 و إدماج الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في قطاع الصحة 
يكون أفضل موقع للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم داخل وزارة الصحة مع إدماجها في نظام الرعاية الصحية 
الوطني وتعميمها فيه. وتشمل فوائد ذلك أن هذه الخدمات الصحية المتخصصة توّفر تدخالت بشأن مجموعة 

متنّوعة من الحاالت الصحية بما ُيسهم في تحسين الحصائل الصحية وتعزيز التغطية الصحية الشاملة.

وعادًة ما توفَّر العالجات الِبدلية والتقويمية باالقتران والتعاون مع خدمات صحية أخرى مثل الجراحة والتأهيل، 
ويتسم إقامة روابط وثيقة بينها بأهمية حاسمة بالنسبة للحصائل )انظر اإلطار 14(؛ وُيمكن لهذه العالجات أن 

تقلل أيضًا من التكاليف الصحية )انظر 1 و(.
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 اإلطار 14: الفوائد المتبادلة إلدماج الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في قطاع الصحة

يحتاج العديد من مستخدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم إلى العالج الطبي أو الشفاء من الجروح أو التصوير 
باألشعة السينية أو غير ذلك من التدخالت خالل العالج. وفي كثير من األحيان، يكون المدَخل إلى الخدمات الخاصة 
لى مقوام بعد  بالِبدالت والمقاويم عبر الخدمات الصحية العامة. فعلى سبيل المثال، هناك حاجة إلى ِبدلة بعد عملية بتر واإ
عملية جراحية أو اإلصابة بشلل، كما أن الحاالت المرتبطة بالسكري كثيرًا ما تتطلب أحذية خاصة. والعديد من مستخدمي 
الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم هم مرضى موجودون في المستشفيات أو خرجوا للتّو منها. ومن ثم ينبغي لمقدمي 
الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، بصرف النظر عن انتماءاتهم، العمل مع أقسام المستشفيات، بما في ذلك أقسام 
جراحة العظام والتأهيل والسكري وطب األعصاب وطب األطفال وطب المسنين والطوارئ. وفي حالة عدم وجود الخدمات 
الخاصة بالِبدالت والمقاويم في المبنى نفسه أو في موقع المستشفى نفسه، ُيمكن لمقدمي الخدمات المحافظة على الصالت 

عن طريق التشاور مع المستشفيات والعيادات.
إلى أن  بالنظر  بالِبدالت والمقاويم والخدمات الصحية الالمركزية بأهمية خاصة،  الخدمات الخاصة  التعاون بين  ويتسم 
حالتهم ومتابعتهم.  مستشفيات المقاطعات وبرامج الرعاية الصحية األولية والصحة المجتمعية يمكنها استبانة المستخدمين واإ
وُيمكن للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، باعتبارها جزءًا من قطاع الصحة، أن تستخدم الشبكات القائمة للوصول إلى 
األشخاص المحتاجين إلى الخدمات في جميع أنحاء البلد. ويعود ذلك بالفائدة على الخدمات الصحية أيضًا، إذ ُيمكنها 
تدعيم السلسلة المتصلة من الرعاية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة. ومن شأن تعاون من هذا القبيل أن يضمن استبانة 

الحاالت الصحية التي تتطلب عالجًا ِبدليًا وتقويميًا وعالجها في مرحلة مبكرة )انظر 1 ح(. 

وُيسهم إدماج الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في قطاع الصحة في توفير خدمات صحية شاملة للجميع، 
الوقائية  التدخالت  من  الرعاية،  من  المتصلة  السلسلة  أيضًا  يدعم  اإلعاقة. وهو  ذوو  األشخاص  ذلك  في  بما 

والترويجية والعالجية والتأهيلية والداعمة إلى الرعاية الُمَلّطفة. 

وفي حين أن وزارة الصحة هي عادًة الوزارة الرئيسية المعنية بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، ُيمكن لوزارات 
أخرى تقديم مساهمات مهّمة عن طريق توفير الخدمات مباشرة واالضطالع بدورها في سلسلة التأهيل المتصلة 
وفي مجاالت من قبيل التعليم والتمكين االقتصادي واإلدماج االجتماعي. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تكون 

هناك روابط قوية بين قطاعات الصحة والتعليم والعمل والشؤون االجتماعية.

4 ز نظم تقديم الخدمات
ينبغي أن يناظر توزيع الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم االحتياجات العامة وتوزيع السكان في البلد. ويحتاج 
أغلب البلدان إلى عّدة وحدات خدمات )انظر اإلطار 15( ذات قدرات مختلفة وعلى مستويات مختلفة وفي مناطق 

جغرافية متنّوعة. 

وفي األحوال المثلى، ينبغي أن توفِّر جميع وحدات الخدمات المجموعة الكاملة من الخدمات. ولكن في سياقات 
عديدة، والسيما في السياقات الفقيرة، قد ال يكون ذلك ممكنًا من الناحية العملية أو المالية، بالنظر إلى أنه يقتضي 
وجود وحدات خدمات شاملة وعاملين متخصصين لعالج حاالت نادرة ومعقدة في جميع المواقع. وُيمكن توزيع 
المسؤوليات على مستويات مختلفة من الخدمات بمهام يختلف بعضها عن بعض بشكل طفيف. وبهذه الطريقة 
يوّفر النظام بمستوياته المجتمعة جميع أنواع الخدمات المطلوبة، مع توقُّع توفير أكبر مجموعة ممكنة من الخدمات 

في أقرب األماكن للمستخدمين المحتملين.
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 اإلطار 15: األعداد المطلوبة من وحدات الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم

يعتمد عدد وحدات الخدمات الالزمة لتلبية االحتياجات الِبدلية والتقويمية في بلد ما على السياق الجغرافي وأنواع الخدمات 
المقدمة في كل وحدة وحجمها وموقعها. ويتفاوت ذلك تفاوتًا كبيرًا حسب البلدان.

وفي المتوسط، يحتاج البلد من وحدة إلى ثالث وحدات خدمات خاصة بالِبدالت والمقاويم لكل مليون من السكان، وذلك 
على افتراض أن كل وحدة تستطيع مساعدة 1500-2000 مستخدم سنويًا )بما يشمل جميع أنواع التدخالت(. وينبغي إتاحة 
أرقام أكثر دقة ُمستمدة من الدراسات والبحوث الوطنية والدولية من أجل تحديد األعداد الدقيقة من الوحدات الالزمة في 

مختلف البلدان.

نظام تقديم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم ذو المستويات الثالثة
مثلما هو الحال بالنسبة لنظام الرعاية الصحية ذي المستويات الثالثة، ُيمكن استخدام نظام خدمات أولية وثانوية 

وثالثية لتنظيم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، وفي أفضل األحوال إدماجه فيه )الشكل 3(.

  الشكل 3: نظام تقديم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم ذو المستويات الثالثة؛ النهجان الحصري 
والشامل

 النهج الِبدلي
والتقويمي الحصري

 نهج النظم
الصحية الشامل

الثالثي

الثانوي

األولي
المجتمع المحلي

االستبانة واإلحالة والمتابعة

مسارات 
 

اإلحالة

التعميم داخل 
خدمات الرعاية 
الصحية األولية 

مراكز الخدمات 
الِبدلية والتقويمية 

المتخصصة

 الخدمات
الالمركزية

وحدات الخدمات 
الِبدلية والتقويمية 

المعيارية

فعلى المستوى األولي، بغية ضمان توفير أكبر مجموعة من الخدمات على مقربة من المستخدمين قدر اإلمكان، 
ُيمكن تمديد الخدمات من النهج الِبدلي والتقويمي الحصري إلى نهج متكامل يشمل قطاعات صحية وتأهيلية أخرى 
للكشف واإلحالة والمتابعة وتوفير مجموعة محدودة من العالجات الِبدلية والتقويمية األساسية للغاية، حسبما تقرره 

الخدمات الثالثية والثانوية )نهج النظم الصحية الشامل(.

وعلى المستوى الثانوي، توفِّر الوحدات الِبدلية والتقويمية المعيارية مجموعة من العالجات التي يحتاجها سكان 
المقاطعات واألقاليم بأكبر تواتر، بما في ذلك الُمحالون من المستوى األولي. وينبغي أن يكون لهذه الوحدات، 
الُمدمجة في أفضل األحوال في المستشفيات، روابط راسخة مع خدمات المستوى الثالثي ومسارات إحالة معيارية 

إليها من أجل عالج الحاالت النادرة والمعقدة والتماس المشورة واآلراء الثانية.

الثالثي

الثانوي

األولي 
- المجتمع 

المحلي ويم
مقا

 وال
الت
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وأما على المستوى الثالثي، فتوفَّر الخدمات المتخصصة، على سبيل المثال، من ِقبل مراكز وطنية أو إقليمية 
لديها المجموعة الكاملة من الخدمات الِبدلية والتقويمية المتخصصة أو من ِقبل عيادات متخصصة مصمَّمة لتوفير 
العالج الشامل والمتعدد التخصصات للحاالت النادرة والمعقدة مثل قصور األطراف الخلقي والرعاية السابقة للوالدة 
وجراحة البتر المعقدة واإلحكام التقويمي. ويتوقَّع من مراكز المستوى الثالثي أن تكون مراكز امتياز توّفر القيادة 
على الصعيدين الوطني أو اإلقليمي وأفضل الممارسات والبحوث والدعم و/ أو التدريب في مجاالت معّينة. وينبغي 
دة وأن ُتتاح لها إمكانية  لها أن تكون قادرة على توفير مجموعة متنّوعة من التكنولوجيات لتلبية احتياجات محدَّ

الوصول إلى أسّرة المرضى الداخليين المحتاجين إلى التأهيل في الحاالت المعقدة.

وبعد تلقي العالج على المستويين الثانوي و/ أو الثالثي، ُيمكن متابعة المستخدمين على المستوى األولي على 
مقربة من منازلهم قدر اإلمكان. 

وينبغي توفير الدعم التقني والرصد عبر كامل النظام من أجل ضمان المحافظة على مستوى رفيع من الجودة 
على جميع المستويات وفي جميع أنواع الخدمات. ويتعّين إيالء اهتمام خاص للجودة على المستوى األولي حيث 

يتلقى العاملون قدرًا أقل من التدريب المتخصص.

وفي البلدان الكبيرة، قد يكون هناك أكثر من وحدة خدمات واحدة للخدمات المتخصصة على المستوى الثالثي، 
كما قد يكون لدى بعض البلدان وحدات معيارية للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم على المستوى األولي أيضًا 

)انظر اإلطار 16(.

  اإلطار 16: نظام المركزي لتقديم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في 
الصين

ُيمكن تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم عن طريق تقديمها بطريقة المركزية من خالل 
شبكة قوية الترابط من وحدات الخدمات. وطبقًا للتقديرات، يعاني 24 مليون شخص في الصين من إعاقة بدنية )45(. ومن 
بين هؤالء، هناك 2.3 مليون مبتور الطرف يحتاجون إلى ِبدالت أو غير ذلك من معينات التنقل؛ ويعاني آخرون من 
اختالالت بدنية، ويتطلب أغلبهم مقاويم وكراسي متحركة وغير ذلك من معينات التنقل. وبغية التصدي لهذه االحتياجات 
الهائلة، أنشأ االتحاد الصيني لألشخاص ذوي اإلعاقة شبكة من الوحدات الدائمة على الصعيد الوطني لتقديم الخدمات 
في  خدمات  وحدة   180 االتحاد  لدى  يوجد  الراهن،  الوقت  وفي  المستويات.  جميع  على  والمقاويم  بالِبدالت  الخاصة 
المقاطعات والمدن وما يقرب من 1000 وحدة من مختلف القدرات واألحجام في األقاليم. وتهدف هذه الوحدات، التي تشمل 
مرافق للخدمة المتنقلة والخارجية، إلى ضمان إتاحة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في أغلب أنحاء البلد. وفي إطار 
د تعاونًا قديم العهد بين االتحاد الصيني لألشخاص ذوي اإلعاقة ومؤسسة  برنامج المْعَلم الجديد لشيونغ كونغ، الذي ُيجسِّ

لي كا شنغ، ُتحّسن الصين باستمرار وَتدعم قدرة النظام الالمركزي لتقديم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم.

مثال قطري

ُنظم مقدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من القطاع الخاص
الِبدلية  الخدمات  تتمثَّل ميزة  الخاص،  أو  العام  بالتأمين  فّعالة  بتغطية  فيها  المواطنون  التي يحظى  البلدان  في 
والتقويمية المقدمة من القطاع الخاص في أنها تكون عادًة موزَّعة تبعًا للطلب على هذه الخدمات وبالتالي توّفر 
حافزًا ماليًا لتوفيرها. وُتبدي الجهات الفاعلة الخاصة اهتمامًا بإنشاء وحدة لخدمات الِبدالت والمقاويم من الحجم 

المناسب وبالتخصصات المناسبة في بلد تكون البيئة مؤاتية فيه لألعمال الخاصة.
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وُيمكن للقطاع الخاص توفير الخدمات عن طريق وحدات قائمة بذاتها أو، وهذا هو األكثر شيوعًا، عن طريق 
مؤسسات لديها فروع في مدن مختلفة وتعمل كنظم خدمات منفصلة. وفي حين أن التعاون مع مقدمي الخدمات 
اآلخرين قد يكون محدودًا )باعتبارهم منافسين(، يوجد حافز مالي قوي لتعاون مقدمي الخدمات من القطاع الخاص 

مع قطاع الصحة، بالنظر إلى ما قد يؤدي إليه ذلك من زيادة في الزبائن والدخل على السواء.

4 ح األخذ بالالمركزية في توفير الخدمات
على الرغم من أنه ال ُيمكن من الناحية المالية إنشاء وحدات كاملة للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في جميع 
المدن والمجتمعات المحلية في البلد، يتعّين أن تكون الخدمات متاحة لمن يعيشون في المناطق النائية والريفية. 
وُيمكن لوحدة الخدمات أن تكون بمثابة مركز لتوفير الخدمات بطريقة المركزية، على سبيل المثال، من خالل 
وحدات فرعية أو وحدات متنقلة أو خدمات خارجية أو من خالل التنسيق مع البرامج المجتمعية وحمالت التوعية. 
ولكل من هذه الُنهج ميزات وعيوب )الجدول 4(. ويتوقف كلها على ما تقدمه وحدة الخدمات الخاصة بالِبدالت 
والمقاويم من خدمات ودعم، كما يواجه أغلبها تحديات في سبيل ضمان جودة العالجات والمنتجات. وبالتالي 

يتعّين رصد الخدمات الالمركزية عن كثب ومتابعة النتائج وتقييمها بعناية.

©
 IC

RC
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 الجدول 4: ميزات وعيوب مختلف وسائل توفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم بطريقة المركزية

وسيلة األخذ 
العيوبالمزايابالالمركزية

توفير الخدمات من 
وحدات فرعية

ُيمكن أن توّفر نفس مجموعة الخدمات المتاحة  	•
في وحدة الخدمات الرئيسية

ُيمكن أن تحافظ على نفس معايير الجودة  	•
المنطبقة في وحدة الخدمات الرئيسية

ُيمكن إدماجها في مرفق صحي وحفز التعاون  	• 
مع قطاع الصحة

ُيمكن أن تتحول إلى وحدة خدمات مزودة  	•
بموظفين دائمين

درجة الالمركزية التي تتحقق محدودة  	•
مقارنًة بالخدمات الخارجية والمتنقلة، بيد 

أن باإلمكان زيادتها عن طريق إنشاء عّدة 
وحدات فرعية.

ُيمكن أن تصل إلى المناطق النائية في البلدالخدمات المتنقلة 	•
أقل اعتمادًا من الخدمات الخارجية على وحدة  	•
الخدمات الرئيسية وُيمكن أن تعمل لمّدة أطول

ُيمكن أن تكون فّعالة وأن تساعد عددًا أكبر من  	•
الناس

ُيمكن أن تنهض بدور مهّم في استبانة  	•
حالتهم المستخدمين المحتملين واإ

ُيمكن أن تضطلع بمجموعة كبيرة من أعمال  	•
اإلصالح والصيانة

ُيمكن أن تذكي الوعي بقضايا اإلعاقة  	•
واالحتياجات الِبدلية والتقويمية ودور الخدمات 

وفوائدها 

يتعّين إحالة الحاالت المعقدة وتلك التي  	•
تتطلب تدريبًا طويل األمد إلى وحدة 

خدمات رئيسية.
قد تكون مجموعة العالجات والمنتجات  	•

الجيدة النوعية التي ُيمكن توفيرها محدودة.
قد تكون فّعالية التكاليف منخفضة.  	•

ُيمكن أن تصل إلى المناطق النائية في البلدالخدمات الخارجية 	•
حالتهم ُيمكنها استبانة المستخدمين المحتملين واإ 	•

ُيمكن أن تساعد بعض المستخدمين 	•

تعتمد على وحدة الخدمات الرئيسية لتوفير  	•
جميع المنتجات المصنوعة حسب الطلب

عدم إتاحة وقت كاف لعالج أغلب  	•
المستخدمين، الذين يتعّين إحالتهم إلى 

وحدة خدمات
احتمال كبير لمخاطر عدم استيفاء جودة  	•

العالج المستويات المقبولة
ُيمكن توفير مجموعة محدودة فقط من  	•

العالجات والمنتجات.

الربط ببرامج التأهيل 
المجتمعي المرتكز 

وسائر البرامج 
المجتمعية 

تيسير استبانة المستخدمين المحتملين والتدخل  	• 
في مرحلة مبكرة

ُيمكن إحالة المستخدمين المحتملين ومتابعتهم  	• 
بعد العالج

انخفاض التكلفة بالنسبة لمقدم الخدمات الخاصة  	•
بالِبدالت والمقاويم 

قد تؤدي إلى زيادة احتمال حصول أفراد المجتمع  	•
المحلي على خدمات التمويل المشترك

ُيمكن إجراء أعمال اإلصالح والصيانة  	•

ُيمكن توفير مجموعة محدودة جدًا من  	•
العالجات، ويتعّين على الغالبية العظمى 

من المستخدمين الذهاب إلى وحدة 
الخدمات. 

قد تكون نوعية العالجات سيئة.  	•

الربط بحمالت التوعية 
المجتمعية

حالتهم ُيمكن استبانة المستخدمين المحتملين واإ 	•
انخفاض التكلفة بالنسبة لمقدم الخدمات الخاصة  	•

بالِبدالت والمقاويم

ال ُيمكن توفير العالج الِبدلي والتقويمي؛  	•
ويتعّين إحالة جميع المستخدمين إلى وحدة 

خدمات 
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وفي حين أن األخذ بالالمركزية في توفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم يفرض عادًة تكاليف إضافية ذات 
شأن على مقدم الخدمات، الذي يتعّين عليه أن يضع في االعتبار فّعالية تكاليف الخدمات، فقد يؤدي إلى تحقيق 
رًا من الناحية االقتصادية )انظر اإلطار 17(. وفي  وفورات ال يستهان بها بالنسبة للمستخدم وبالتالي قد يكون مبرَّ
بعض البلدان قد تكون الالمركزية هي السبيل الوحيد للوصول إلى جميع من يحتاجون إلى الخدمات. وُيمكن 
حالتهم إلى  استبانة األشخاص الذين يحتاجون إلى عالج أكثر تقدمًا مما هو متاح في الخدمات الالمركزية واإ

المستوى المناسب في نظام الخدمات.

  اإلطار 17: توفير الخدمات بطريقة المركزية: ليس تكلفة فحسب بل هو استثمار ُيمكن أن 
يدر وفورات

يشمل توفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم تكاليف تقع في خمس فئات )انظر 1 هـ(. والفئتان الرئيسيتان هما تكلفة 
مقدم الخدمات والنفقات التي يتحملها المستخدم )بما في ذلك، على سبيل المثال، تكاليف االنتقال إلى موقع الخدمات 
والعودة منه واإلقامة فيه خالل العالج(. وفي حين أن توفير الخدمات بطريقة المركزية يزيد من التكاليف بالنسبة لمقدم 
الخدمات )والوكاالت المانحة والحكومة ونظم التأمين(، ُيمكن للمستخدمين تحقيق وفورات كبيرة وزيادة دخولهم، بالنظر 

إلى أنهم سينتقلون لمسافات أقصر ويقضون وقتًا أقل بعيدًا عن البيت أو العمل.
فوجود  الخدمات.  تقديم  في  بالالمركزية  لألخذ  اإلجمالية  التكلفة  تحليل  عند  االعتبار  في  الجوانب  هذه  وينبغي وضع 
انتقال أعداد كبيرة من  للمستخدمين )بداًل من  بالنسبة  المستخدمين ليس له فوائد عملية فقط  الخدمات على مقربة من 
ضافة إلى ذلك، ُيمكن  الناس إلى وحدات خدمات مركزية المواقع( ولكنه قد يعود أيضًا بفوائد اقتصادية على المجتمع. واإ
للخدمات الالمركزية أن تضمن خدمات إصالح وصيانة أفضل مما قد يؤدي إلى إطالة أجل الِبدالت والمقاويم وبالتالي 

الحّد من تكاليف تجديدها. 

الخدمات الفرعية
وحدة الخدمات الفرعية هي مرفق صغير في موقع المركزي مناسب، واألفضل أن تكون مدمجة في مستشفى أو 
مركز صحي حيث ُيمكن إقامة عالقة تعاون مع العاملين الصحيين. وقد ال تكون الوحدة مزودة بموظفين دائمين 
في البداية ولكن يزورها بانتظام، ربما كل أسبوعين إلى ثالثة أسابيع، عاملون من وحدة خدمات رئيسية. ويوجد 
صالح الِبدالت والمقاويم وصيانتها،  في الوحدة الفرعية المعدات الالزمة ألخذ القياسات وعمل القوالب واإلحكام، واإ

بيد أنها تعتمد على المركز الرئيسي فيما يتعلق بالصنع. 

وُتستهل الوحدة الفرعية عادًة على نطاق صغير جدًا ولكن ُيمكنها أن تنمو وأن يزداد تواتر زيارتها كلما ذاع صيتها 
في المنطقة وازداد الطلب على خدماتها. وقد تصبح الخدمات دائمة في نهاية المطاف )انظر اإلطار 18(. وفي 
المراحل المتوسطة، ُيمكن أن يعمل في الوحدة الفرعية اختصاصي عالج طبيعي، و/ أو اختصاصي عالج مهني، 
و/ أو ممرضة أو عامل متدرب على التأهيل المجتمعي المرتكز يمكنهما إجراء التحري االبتدائي واإعداد المستخدمين 
للعالج، و/ أو تقني ِبدالت ومقاويم يمكنه إصالح الِبدالت والمقاويم وسائر منتجات المساعدة على التنقل وصيانتها. 
وبغية زيادة السمة الالمركزية، ُيمكن أن يكون لوحدة رئيسية عّدة وحدت فرعية. وباستثناء فيما يتعلق بمالك 

الموظفين، ينبغي للوحدات الفرعية أن تمتثل للمعايير نفسها السارية في نظام الخدمة عمومًا.
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  اإلطار 18: توفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم عن طريق الوحدات 
الفرعية في السويد

تقع جزيرة غوتلند السويدية في بحر البلطيق على بعد 100 كم تقريبًا من البر، وهي مسافة تقطعها العبارات في 3 ساعات. 
ويبلغ عدد سكانها 60000 نسمة ولم تحصل سوى مؤخرًا على خدمات دائمة خاصة بالِبدالت والمقاويم. فحتى السبعينيات 
من القرن الماضي، كانت الخدمات الوحيدة الخاصة بالِبدالت والمقاويم هي المقدَّمة من إسكافي. وفي الثمانينيات، بدأ مقدم 
خدمات من البر الرئيسي القيام بزيارات شهرية للمستشفى الرئيسي في الجزيرة حيث كانت القياسات تؤخذ والقوالب ُتصنع 
والبدالت والمقاويم ُتحكم وُتسلَّم. ومع نمّو الطلب وزيادة تواتر الزيارات، تقرر في التسعينيات إنشاء وحدة خدمات دائمة. 
واآلن أصبحت هذه الوحدة، التي تضم اثنين من العاملين المعنيين بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، مركزًا على مستوى 
البر  إلى  السفر  قليل من األشخاص  يتعّين سوى على عدد  العالجات، وال  المقاطعة يمكنه توفير مجموعة متنّوعة من 

الرئيسي للحصول على خدمات متخصصة.

مثال قطري

الخدمات المتنقلة
الوحدة المتنقلة هي أساسًا وحدة خدمات خاصة بالِبدالت والمقاويم على عجالت أو، كما هو الحال في بعض 
البلدان، في قارب. وهي مجّهزة باألدوات واآلالت الالزمة إلنتاج مجموعة معّينة من الِبدالت والمقاويم ويعمل 
وعاملين  ومعالجين  وأطباء  والمقاويم  بالِبدالت  معنيين  اختصاصيين  المثلى  األحوال  في  يتضمن  فريق  فيها 
مجتمعيين وعاملين معنيين بالتأهيل المجتمعي المرتكز. وُيمكن استخدام الوحدة في المناطق النائية، واألفضل 
بالتعاون مع مستشفي على مستوى المناطق والمناطق الفرعية، من أجل استبانة االحتياجات وتقديم الخدمات 
وُيمكن  الصيانة واإلصالح.  بأعمال  والمتابعة واالضطالع  الثانوية  الوحدات  إلى  المستخدمين  حالة  واإ مباشرًة 
للوحدة إذكاء الوعي أيضًا بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي دعم 

إنشاء وحدات خدمات دائمة. 

وُيمكن للوحدة المتنقلة أن تعمل على نحو مستقل في منطقة واسعة لفترات طويلة تصل إلى عّدة أسابيع أو حتى 
شهور بشرط توافر ما يكفي من المواد وتعويض العاملين مقابل ظروف العمل الخاصة. ومن شأن ذلك أن يضمن 

تقديم الخدمات بفاعلية. 

وفي كثير من األحيان، يكون توفير الخدمات المتنقلة أكثر تكلفة من توفيرها في مرافق الخدمات الخاصة بالِبدالت 
والمقاويم بسبب تكاليف المركبة والزيادة في تكاليف العاملين الناجمة عن العالوات ومصاريف اإلعاشة خالل 
الزيارات الميدانية. وبالتالي، فلكي تكون الوحدة فّعالة التكلفة ينبغي أن يقتصر وجودها في موقع ما على المّدة 
الكافية الستخدام قدرتها بالكامل، بيد أنه ينبغي لها في الوقت نفسه أن تبقى المّدة الالزمة لضمان أن جميع 
العالجات تمتثل لإلجراءات المعيارية. وتؤثر هذه االعتبارات في مدى تلبية االحتياجات في موقع ما. وسوف 
يقتضي األمر إحالة بعض الحاالت إلى الوحدة الرئيسية ألنها شديدة التعقيد أو ألنها تتطلب عالجًا طويل األجل.

وال ينبغي أن تكون الخدمات المتنقلة خدمات أقل جودة للمجموعات السكانية الريفية ولكن ينبغي أن تمتثل للمعايير 
نفسها المنطبقة في وحدة الخدمات الرئيسية الخاصة بالِبدالت والمقاويم وأن تّتبع متطلبات بشأن الجودة معرفة 
جيدًا لهذا النوع من الخدمات. ويثير ضمان جودة الخدمات في وحدة متنقلة مزيدًا من التحديات مقارنًة بالوحدة 
الرئيسية، ومن المرجح أن أنواع العالجات التي ُيمكن توفيرها تكون محدودة بدرجة أكبر. وعلى أساس تقييمات 
نتائج العالج، ُيمكن لمقدم الخدمات تحديد مجموعة العالجات التي ُيمكن توفيرها دون اإلخالل بالجودة. ويتعّين 
أن تكون هذه التقييمات موضوعية ومستندة إلى البّينات وأالَّ تستند فقط إلى آراء المستخدمين، بالنظر إلى أن 
المستخدمين في المناطق النائية ربما ال يعرفون ما الذي ينبغي لهم توّقعه من الخدمات وقد تكون توقعاتهم متدنية 

بشأن اإلحكام واألداء الوظيفي والراحة.
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وفي العادة، ُتمثِّل الخدمات المتنقلة الخاصة بالِبدالت والمقاويم نهجًا مؤقتًا إلذكاء الوعي باالحتياجات وزيادة 
إمكانية الحصول على الخدمات وتمهيد الطريق أمام إنشاء شبكة أقل مركزية من وحدات الخدمات من المستوى 
الثانوي )انظر اإلطار 19(. وفي بعض البلدان، قد تكون الخدمات المتنقلة السبيل الوحيد للوصول إلى المجموعات 
إليها )كالصحاري والجزر والمناطق الجبلية(. وينبغي  السكانية المشتتة عبر مناطق شاسعة يصعب الوصول 
اعتبار الخدمات المتنقلة عنصرًا مهمًا في نظام تقديم الخدمات، وقد تكون حاسمة بالنسبة لتقديم الخدمات إلى 

جميع من يحتاجونها.

  اإلطار 19: الخدمات المتنقلة الخاصة بالِبدالت والمقاويم في البرازيل

في عام 2008، شرعت حكومة والية ساو باولو في البرازيل في إنشاء شبكة من 20 مرفقًا تأهيليًا دائمًا. وبينما كان يجري 
بناء مرافق الخدمات األولى وتجهيزها بالمعدات والعاملين، ُأنشئت وحدة متنقلة من أجل توفير خدمات المركزية وبناء قدرات 
ذكاء الوعي بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على الخدمات المناسبة وجمع البيانات عن  المهنيين المحليين واإ
االحتياجات من الخدمات. وقد بدأ استخدام الوحدة المتنقلة في عام 2009 وظلت تعمل حتى عام 2011. وكانت مكوَّنة من 
جرَّار بمقطورة يفي بالغرض طوله 15.4 متر وعرضه 2.5 متر ويضم غرفًا لالنتظار واالستشارة والعالج واإلحكام والتجميع 
وتشغيل اآلالت واألعمال الخاصة بالجبس والدعم اإلداري. وكان يعمل في الوحدة فريق من العاملين المعنيين بالخدمات 
الخاصة بالِبدالت والمقاويم واألطباء واختصاصيي العالج الطبيعي واختصاصيي العالج المهني والممرضات والموظفين 
اإلداريين والمهندسين البيولوجيين. وقد أتاح ذلك توفير المساعدة للمستخدمين وتدريب مهنيي التأهيل المحليين على السواء. 

وقد وّفرت الوحدة المتنقلة الخدمات في تسع من اإلدارات الصحية اإلقليمية السبع عشرة في الوالية، عن طريق إجراء ثالث 
زيارات في كل موقع. وكان المستخدمون يحالون من المناطق المحيطة بواسطة السلطات الصحية المحلية، التي كانت 
تنسق المتابعة أيضًا. وخالل الزيارة األولى، كانت ُتجرى التقييمات وُتقرَّر العالجات وتؤَخذ القياسات، ويلي ذلك اإلحكام 
والتدريب وتسليم الِبدالت والمقاويم خالل الزيارات التالية. وخالل السنوات الثالث التي عملت فيها الوحدة، جرى تسليم أكثر 
الداخلية،  والنعال  واألحذية  والسفلى،  العليا  األطراف  ومقاويم  ِبدالت  ذلك  في  بما  المساعدة،  المنتجات  من   3300 من 
والعكازات، وأطر السير، بما أفاد حوالي 1800 مستخدم. ومنذ ذلك الحين، زادت أعداد المتلقين للمساعدة في مرافق التأهيل 
الدائمة التي ُأنشئت في بعض المناطق التي زارتها الوحدة المتنقلة. وهكذا، أّدت الخدمات المتنقلة إلى إنشاء خدمات جديدة 

في مناطق من الوالية لم تكن تتلقى خدمات من قبل.
وبيان  منطقة  كل  في  المساعدة  المنتجات  من  بالمتطلبات  للتنبؤ  المتنقلة  الوحدة  جمعتها  التي  البيانات  اسُتخدمت  وقد 

اإلجراءات األخرى الالزمة، بما في ذلك إنشاء المزيد من وحدات الخدمات وتدريب العاملين )46(.

مثال قطري

الخدمات الخارجية
في حاالت استثنائية، مثل حاالت الطوارئ أو للوصول إلى مجموعات سكانية شديدة االنعزال، ُيمكن لوحدات 
الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم تنظيم خدمات خارجية )انظر اإلطار 20(. وتشمل هذه الخدمات في العادة 
سلسلة من الزيارات إلى موقع ما، واألفضل أن ُتنظَّم هذه الزيارات بالتعاون مع مستشفى على مستوى المنطقة أو 

المنطقة الفرعية أو مركز للرعاية الصحية األولية، ربما في إطار أنشطة التوعية الصحية.

وتوفَّر الخدمات الخارجية بواسطة فريق مشابه لفريق الوحدة المتنقلة )انظر أعاله( ولكن دون أغلب أدواته وآالته. 
وُيمكن لكل زيارة أن تدوم يومًا أو عّدة أيام تبعًا لحجم المجموعة السكانية المستهدفة والمسافة. وفي الزيارة األولى، 
يجري فحص المستخدمين المحتملين ثم يجري تقييم كامل لألشخاص المحتاجين إلى الخدمات الخاصة بالِبدالت 
والمقاويم وقياسهم، مع عمل القوالب أو توفير األجهزة والمنتجات المساعدة على التنقل الجاهزة. وبعد أول زيارة، 
يعود الفريق إلى وحدة الخدمات من أجل صنع المنتجات المصنوعة حسب الطلب، والتي ُتحكم خالل الزيارة 
الثانية. وُيمكن إجراء زيارات للمتابعة، أو ُيمكن إجراء المتابعة بواسطة العاملين المجتمعيين. وقد تشمل الزيارات 
صالحها. وفي بعض البلدان، ُيمكن صنع بعض المنتجات الِبدلية  أيضًا قدرًا محدودًا من أعمال صيانة األجهزة واإ

والتقويمية البسيطة جدًا في موقع تقديم الخدمات الخارجية.
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ويتمثَّل التحدي الذي يواجه هذه النوع من الخدمات في ضمان جودة العالج والمنتجات، بالنظر إلى أن الخدمات 
توفَّر في كثير من األحيان تحت ضغط زمني كبير دون المجموعة الكاملة من المعدات واألدوات الالزمة وفي 
بيئة قد ال تسمح باستخدام اإلجراءات المعيارية بسهولة أو تضمن خصوصية المستخدمين. وال ينبغي تقديم هذه 
الخدمات إالَّ عند التحقق، بواسطة رصد العالجات والمنتجات وتقييمها ومتابعتها، أنها تستوفي متطلبات الجودة. 
وال ُيمكن توفير سوى مجموعة محدودة من العالجات في الميدان، بالنظر إلى أن أغلب المستخدمين )السيما من 

يتطلب منهم تدريبًا أو متابعًة عن كثب( يحالون إلى وحدة خدمات.

  اإلطار 20: الخدمات الخارجية الخاصة بالِبدالت والمقاويم في نيبال

يبلغ عدد سكان نيبال 27 مليون نسمة، وهم موزّعون على مساحة تبلغ 150000 كم2 في ثالث مناطق متباينة من الناحية 
بالِبدالت والمقاويم  الخاصة  الخدمات  المنخفضة( والتالل والجبال. وتوجد مرافق  التيراي )األراضي  الِفيزيوغرافية، وهي: 
أساسًا في األراضي المنخفضة )باستثناء تلك الموجودة في مدينتّي كاتماندو وبوخارا الرئيسيتين(، والحصول على الخدمات 
عسير بالنسبة لسكان أنحاء شاسعة من منطقتّي التالل والجبال. وبغية ضمان توفير الخدمات التأهيلية لسكان هذه األنحاء، 
يوّفر أغلب مقدمي الخدمات خدمات خارجية، مما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى جميع مقاطعات البلد الخمس والسبعين.

وفي كثير من األحيان، يشمل توفير الخدمات الخارجية السفر لمّدة تتراوح بين 10 ساعات و15 ساعة للوصول إلى 
مقاطعة ما، ُيمكن انطالقًا منها زيارة عّدة مواقع؛ وعادًة، ُيقضى يوم أو يومان في كل موقع. وُيحال المستخدمون المحتملون، 
الذين قد يصلون سيرًا على األقدام )أو محمولين( من أماكن تبُعد عّدة ساعات، بواسطة رؤساء القرى والعاملين في المكاتب 

والمؤسسات الصحية واالجتماعية والتعليمية المحلية.
وُيجري فريق الخدمات الخارجية المتعدِّد التخصصات التقييمات ويوّفر خدمات التأهيل في الموقع، حيث ُيمكن توفير بعض 
المقاويم ومعينات التنقل الجاهزة. وتؤخذ القياسات بالنسبة لبعض المستخدمين، الذين يتلقون منتجات مصنوعة حسب الطلب 
الخدمات  وتؤدي  العالجات.  أغلب  على  للحصول  الخدمات  مرفق  إلى  يحالون  المستخدمين  أن  بيد  التالية؛  الزيارة  في 
الخارجية إلى زيادة استخدام الخدمات بدرجة ذات شأن، ويضمن فحص المستخدمين المحتملين أن الناس ال يتحملون مشقة 

السفر إلى وحدة الخدمات بال طائل.
ويعمل مقدمو الخدمات الخارجية عادًة مع العاملين المجتمعيين المعنيين باإلعاقة في المقاطعة، الذين يساعدون على تنظيم 
الزيارات ويضطلعون بدور مهّم بشأن متابعة المستخدمين والتواصل مع العاملين في مرفق الخدمات عندما يقتضي األمر 

إجراء عمليات تعديل واإصالح وتجديد. 

مثال قطري

الربط ببرامج التأهيل المجتمعي المرتكز وسائر البرامج المجتمعية
باإلضافة إلى التعاون مع خدمات الرعاية الصحية األولية على المستوى األولي داخل نظام تقديم الخدمات ذي 
المستويات الثالثة )انظر 4 ز، الشكل 3(، ُيمكن ربط الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم بالبرامج المجتمعية، 
مثل البرامج االجتماعية وبرامج التأهيل المجتمعي المرتكز )انظر اإلطار 21(، من أجل استبانة األشخاص الذين 
حالتهم إلى وحدات الخدمات ومتابعتهم لدى عودتهم. وُيمكن للتطورات التي  يحتاجون إلى الِبدالت والمقاويم واإ
شهدتها تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تيسير هذا العمل )انظر اإلطار 22(. وقد يتسنى لبعض المجتمعات 
المحلية توفير التمويل للمستخدمين الذين يحالون إلى خدمات المستويين الثانوي والثالثي. وُيمكن توفير العالج 
الِبدلي والتقويمي األساسي ولكن شريطة أن يكون العاملون المجتمعيون قد تلقوا التدريب الكافي وأن يخضع عملهم 
لإلشراف الدقيق. ومن المهّم أن ُيعرَّف بوضوح ما ُيمكن للعاملين المجتمعيين عمله وما ال يمكنهم عمله والظروف 

التي ينبغي لهم فيها استشارة االختصاصيين في وحدة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم.
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  اإلطار 21: التأهيل المجتمعي المرتكز

ُيمكن للتأهيل المجتمعي المرتكز أن يضمن حصول نسبة كبيرة من األشخاص ذوي اإلعاقة على التأهيل في مجتمعاتهم 
جراء التقييمات الوظيفية  المحلية. وُيمكن للعاملين في مجال التأهيل المجتمعي المرتكز استبانة األشخاص ذوي اإلعاقة واإ
األساسية وتوفير العالج التأهيلي البسيط وتدريب أفراد األسرة على دعم الشخص ذي اإلعاقة ومساعدته وتوفير المعلومات 
عن أنواع الخدمات المتاحة وتيسير اإلحالة إلى خدمات التأهيل األكثر تخصصًا في المستويين الثانوي والثالثي، بما في 
ذلك الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، ومتابعة المستخدمين لدى عودتهم. وُيمكن لبرامج التأهيل المجتمعي المرتكز 
إذكاء الوعي في المجتمع المحلي بشأن اإلعاقة والتأهيل والخدمات الخاصة بالبدالت والمقاويم، وهي من الشركاء المهمين 

لمقدمي هذه الخدمات )47(. 

  اإلطار 22: الَتطبيب عن ُبعد والتأهيل عن بعد من أجل تيسير توفير 
الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في الفلبين

المحمولة« هي مصطلحات  بالتكنولوجيا  اإللكترونية« و»الصحة  بعد« و»الصحة  ُبعد« و»الصحة عن  »الَتطبيب عن 
المعلومات واالتصاالت. وحيثما تكون  باستخدام تكنولوجيا  التي توفَّر  السريرية  الخدمات  المعنى لوصف  بنفس  ُتستخدم 
االستشارات وجهًا لوجه عسيرة أو مكّلفة بسبب بعد المسافات، ُيمكن لهذه الخدمات أن تيّسر الحصول على خدمات األطباء 
العامين أو المتخصصين. وُيمكن أيضًا أن يستخدمها العاملون الصحيون الذين يحتاجون إلى المشورة المتخصصة بشأن 
حاالت نادرة أو معقدة من أجل التدخل محليًا. وُيمكن تخزين الصور والبيانات قبل إرسالها، أو ُيمكن إجراء االستشارات في 

الوقت الحقيقي )البث الحّي(.
والتأهيل عن بعد هو تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجال خدمات التأهيل، وُيستخَدم لتحسين أمكانية حصول 
األشخاص الذين يعانون من اختالالت بدنية أو قصور وظيفي على الخدمات، بحيث ُيمكن مساعدة مزيد من األشخاص 
تاحة مزيد من التدخالت المتخصصة والمتابعة على المستوى المحلي. ولكي تكون تكنولوجيا التأهيل عن بعد فّعالة، ينبغي  واإ
أن تكون »خفيفة الوزن«، وذات سطح بيني بسيط، كما ينبغي أن تسمح باالتصال في الوقت الحقيقي )48(. وُيمكن تطبيق 
الدروس المستمدة من الَتطبيب عن ُبعد والتأهيل عن بعد على توفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم. وتشمل المجاالت 

سداء المشورة للمستخدمين ومتابعتهم. التي ينبغي تطويرها الفحص في الخدمات الخارجية وتوفير التقييم المتخصص واإ
وبالنظر إلى التحدي المتمثل في الوصول إلى المجتمعات المحلية المعزولة والمفتقرة إلى الخدمات في جزر الفلبين العديدة، 
استهل قسم الطب التأهيلي في مستشفى الفلبين العام برنامجًا، هو برنامج فحص المبتوري األطراف من خالل شبكة الهواتف 
الخلوية )برنامج ASCENT(، يقوم فيه أطباء وطلبة وعاملون صحيون بفحص مبتوري األطراف في المجتمع المحلي. 
رسال البيانات إلى قاعدة بيانات مركزية مستندة إلى اإلنترنت، باالقتران  وُتستخَدم الهواتف الخلوية لتسجيل التاريخ الطبي واإ

مع صور وفيديوهات ُملتقطة بواسطة آلة تصوير الهاتف الخلوي.
وقد أنشأ برنامج ASCENT سجاًل بمبتوري األطراف وأتاح أداًة لتحري بارامترات استخدام الِبدالت، كما أنه يحدِّد مبتوري 
األطراف المعرضين لمخاطر عملية بتر ثانية وُيعزِّز دور فريق التأهيل. وقد وّفر السجل البيانات الالزمة إلنشاء وتنفيذ 
لجنة التأمين الصحي الفلبينية المعنية بحزمة المنافع المرتبطة بالِبدالت. ويتغلب برنامج ASCENT على تحديات كثيرة عن 
طريق إجراء عمليات تقييم غير معتمدة على األوراق وصديقة للمستخدم وتيسير الحصول على الِبدالت في المناطق الريفية 

والنائية.

مثال قطري

الربط بحمالت التوعية المجتمعية
توّفر الحكومات والمنظمات غير الحكومية أحيانًا الدعم المباشر للمجتمعات المحلية، على سبيل المثال، في 
حمالت التطعيم ومشاريع إذكاء الوعي بفيروس العوز المناعي البشري/ األيدز وتسجيل الناخبين وحمالت تعليم 
القراءة والكتابة. وعلى الرغم من أن تدخالت التوعية هذه مؤقتة، فإنها تتيح فرصًا إلذكاء الوعي بالِبدالت والمقاويم 
حالتهم. وُيمكن لمقدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم إقامة  واستبانة األشخاص المحتاجين لهذا العالج واإ

روابط مع مثل هذه المبادرات من أجل زيادة التغطية بالخدمات.
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4 ط خدمات الصيانة واإلصالح
صالحات من آن آلخر. وفي بعض األحيان، يقتضي  تتطلب الِبدالت والمقاويم، لكي تظل مفيدة، صيانة دورية واإ
األمر تعديلها من أجل ضمان بقاء المنتجات مريحة وقائمة بوظيفتها. فَجذعة طرف مبتور، على سبيل المثال، 
قد تصير أصغر حجمًا مع مرور الزمن بسبب ضمور العضالت، أو قد تصير أكبر حجمًا بسبب َوَذَمة أو زيادة 
راحته للمستخدم وأدائه  الوزن؛ وسوف يؤثر ذلك في إحكام الِبدلة وُيمكن لتغّيرات مماثلة أن تؤثر في إحكام مقوام واإ
ن كانت بسيطة في كثير من األحيان، إلى ضمان  لوظيفته. وُيمكن أن تؤدي التعديالت والصيانة واإلصالحات، واإ
إطالة أجل الِبدالت والمقاويم؛ وهي حاسمة األهمية لراحة المستخدمين والمحافظة على ثقتهم في الخدمات. وُيمكن 

للصيانة واإلصالح أيضًا تحقيق وفورات في التكاليف بالنسبة للمستخدمين ومقدمي الخدمات والمجتمع. 

وينبغي أن تكون خدمات الصيانة واإلصالح جزءًا ال يتجزأ من نظام الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، كما 
ينبغي توفيرها قريبًا من المستخدمين قدر اإلمكان من ِقبل وحدة الخدمات نفسها ومن خالل خدمات المركزية 
)انظر 4 ح(. وُيمكن أيضًا توفيرها عن طريق مرافق المركزية مكّرسة للصيانة واإلصالح، ربما توّفر خدمات 
العمل مع آخرين في  ذلك  يقتضي  المساعدة عمومًا. وقد  التنقل والمنتجات  المساعدة على  للمنتجات  مشابهة 
مجاالت أوسع نطاقًا، مثل العاملين في مجال التأهيل المجتمعي المرتكز. وفي جميع األحوال ينبغي تدريب األفراد 
المعنيين. وينبغي توخي الدقة في تعريف مجموعة أعمال الصيانة واإلصالح التي ُيمكن لعمال لم يتلقوا تدريبًا 
رسميًا بشأن الِبدالت والمقاويم االضطالع بها. ومن المرجح أن اإلصالحات ستشمل تدخالت بسيطة )ولكنها بالنسبة 

للمستخدم مهّمة( مثل استبدال أحزمة أو توفير جوارب إضافية. 

4 ي توفير الخدمات في حاالت الكوارث
تنشأ الحاجة إلى الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في كثير من األحيان عقب الكوارث الطبيعية أو التي 
يصنعها اإلنسان بنفسه، مثل الزالزل والنزاعات المدنية، مع زيادة أعداد األشخاص الذين يصابون باختالالت من 
صابة األعصاب المحيطية واإلصابة  صابة الدماغ الَرضِحية وبتر األطراف والكسور واإ قبيل إصابة الحبل النخاِعي واإ
الهرسية (49، 50). ويحتاج بعض هؤالء الضحايا إلى عالج ِبدلي وتقويمي فوري. وفي كثير من األحيان، تتأثر 
الخدمات المحلية المتاحة لمساعدة هؤالء الضحايا هي أيضًا بالكارثة، وقد يقتضي األمر دعمًا دوليًا إلعادة بنائها 

وتدعيمها.

وينطوي الدعم الدولي في كثير من األحيان على إنشاء مجموعات لتنسيق العمل وتوجيهه إلى مختلف القطاعات. 
وتكون الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم عادًة جزءًا من استجابة قطاع الصحة ويتولى تنسيقها مجموعة تابعة 
له، واألفضل أن تكون مجموعة فرعية معنية بالتأهيل. وينبغي تشجيع الحكومات على االضطالع بدور قيادي 
بشأن التنسيق. وفي حالة وجود لجنة معنية بالخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أو لجنة مماثلة، فإنها تكون 
عادًة في مركز جيد للنهوض بالتنسيق والتخطيط، مع مشاركة الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة ودعمها. ويتسم 
التنسيق بأهمية حاسمة في المراحل المبكرة من أجل ضمان عمل جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين 
لتحقيق هدف مشترك، والذي ينبغي أن يتواءم مع األهداف الوطنية الطويلة األجل. ويتعّين أن تتسق مشاريع 
الدعم الدولية مع االستراتيجيات الوطنية، مثل تلك المتعلقة باستخدام التكنولوجيات وتدريب العاملين، لكي ُيمكن 

ألصحاب المصلحة الوطنيين إدامة الخدمات عندما ينتهي الدعم.
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اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مثل  الضعيفة  المجموعات  حماية  خاص  بشكل  المهّم  من  الكوارث،  حاالت  وفي 
)والسيما األطفال والنساء(. ويتعّين احترام حقوقهم، على النحو المبّين في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
بما في ذلك ضمان حصولهم على خدمات التأهيل. وقد تؤدي آثار الكوارث إلى تسليط الضوء على االحتياجات 

فيما يتعلق بالتأهيل وتوفِّر فرصًة إلثارة قضايا اإلعاقة في خطة العمل الوطنية.

ويشمل دعم ضحايا الكوارث المحتاجين إلى الِبدالت والمقاويم اإلجراءات المبّينة في الشكل 4.

 الشكل 4: مراحل السلسلة المتصلة للتأهيل الِبدلي والتقويمي في سياقات الكوارث

مرحلة الطوارئ
الفرز  •

توفير مجموعة محدودة   • 
من معدات التنقل

إسداء المشورة للعاملين   •
الصحيين والمعنيين بالتأهيل

جمع البيانات  •
التخطيط  •

السلسلة المتصلة للتأهيل في سياقات الكوارث

مرحلة إعادة 
البناء

توفير الخدمات   •
الخاصة بالِبدالت 

والمقاويم  
المتابعة  •

التخطيط الطويل األجل  •
تطوير السياسة  •

األجل الطويل
بناء القدرات  •
تعزيز النظم  •

تدريب العاملين  •
تعزيز وحدات   •

الخدمات

المصدر: اقتباس مع التعديل من المرجع )49(

مرحلة الطوارئ
ال تؤدي الِبدالت والمقاويم عادًة إلى إنقاذ أرواح، بيد أنه يتعّين تخطيط خدماتها مباشرًة في مرحلة الطوارئ دون 
تأخير. وينبغي جمع المعلومات عن عدد الضحايا المحتاجين إلى عالج ِبدلي وتقويمي وقدرة الخدمات المحلية 
القائمة وتدعيمها من أجل توفير  التقني والمادي الذي قد تتطلبه استعادة الخدمات  المتاحين والدعم  والعاملين 

المساعدة الكافية.

وفي مرحلة الطوارئ، قد يحتاج الضحايا إلى بعض المقاويم )مثل المنتجات الجاهزة التي تساعد على استقرار 
األطراف والكسور الفقرية( والمنتجات التي تساعد على التنقل )مثل الكراسي المتحركة والعكازات( من أجل الوقاية 
من االختالالت الثانوية وتيسير التنقل. وينبغي الختصاصيي الِبدالت والمقاويم العمل مع الجراحين والمعالجين 
سداء المشورة، على سبيل المثال، بشأن مستويات البتر  وغيرهم من العاملين الصحيين من أجل تقييم الضحايا واإ
واالعتبارات الِبدلية ونوع بيانات األساس التي ينبغي جمعها وعمليات اإلحالة والوقاية من االختالالت الثانوية 
(49-51). وينبغي الشروع في تخطيط توفير الخدمات في المراحل الالحقة بالتوازي من أجل ضمان أن المواد 

وطرائق العمل متسقة مع تلك التي سُتستخدم في األجل الطويل.
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مرحلة إعادة البناء
ينبغي الشروع في إحكام الِبدالت والمقاويم فور شفاء الجروح وحالما يسمح الوضع األمني بذلك. وسوف تزداد 
صعوبة تحقيق حصائل تأهيلية جيدة ما لم توفَّر الخدمات بسرعة. وقد يقتضي األمر إنشاء وحدات خدمات جديدة 
من أجل استكمال الخدمات التي توقفت عن العمل أو استبدالها. وينبغي االضطالع بجميع األنشطة من منظور 

األجل الطويل.

توفير الخدمات في األجل الطويل
ينبغي أن ُتضَمن للمستخدمين الذين يتلقون المساعدة خالل مرحلة إعادة البناء إمكانية الحصول على خدمات 
موثوقة طويلة األجل، وكذلك الحال بالنسبة لجميع األشخاص الذين يحتاجون إلى الِبدالت والمقاويم. وقد يقتضي 
توفير خدمات مستدامة طويلة األجل تعزيز قدرة وحدات الخدمات واالستثمار في تدريب العاملين. وينبغي وضع 

ذلك في االعتبار لدى تخطيط الدعم الدولي وَميَزنته. 

التأهب للكوارث
ينبغي للبلدان المعّرضة على نحو خاص للكوارث أن تضطلع باستعدادات لضمان أن باإلمكان توفير العالج 
الِبدلي والتقويمي مع سائر خدمات التأهيل في مرحلة مبكرة. ويمكنها إنشاء مخزونات من المقاويم وأجهزة المساعدة 
ضافة مبحثّي الِبدالت والمقاويم إلى التدريب على التأهب للكوارث الذي يستهدف العاملين  على التنقل األساسية واإ

الصحيين والمجتمعيين.

4 ك وحدات الخدمات الحصرية والشاملة
ُيمكن لوحدة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أن تكون كيانًا حصريًا قائمًا بذاته أو جزءًا ُمدمجًا في مرفق 
بالِبدالت  الخاصة  الخدمات  توجد  العادة،  وفي  المساعدة.  المنتجات  أو  التأهيلية  أو  الصحية  الخدمات  لتوفير 
والمقاويم الُمدمجة في نظام الرعاية الصحية الوطني )انظر 4 و( في المستشفيات ومرافق التأهيل. وفي حاالت 
استثنائية، قد تكون هذه الوحدات متخصصة في تخصص واحد فقط – مبحث الِبدالت أو مبحث المقاويم – أو 

حتى في تخصص فرعي واحد فقط، مثل المقاويم الفقرية. 

وحدات الخدمات الحصرية
ال ُتشكِّل وحدة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم الحصرية القائمة بذاتها جزءًا من مرفق خدمات أكبر. ومع 
ذلك، قد تكون جزءًا من شبكة أوسع من مقدمي الخدمات، مثل شبكة من عّدة وحدات تابعة لوزارة أو شركة تجارية. 
وتتمثل ميزة الوحدات الحصرية في أنها أكثر مرونة من حيث الموقع، مما ييّسر على المستخدمين الوصول إليها. 
بيد أن الوحدات الحصرية قد تواجه مزيدًا من الصعوبات في إقامة روابط مباشرة مع المستشفيات وسائر خدمات 
التأهيل؛ كما أن العديد من المستخدمين قد يجدون أن الذهاب إلى عّدة مواقع لتلبية احتياجات صحية مختلفة 

مرهق ومكلِّف.

وحدات الخدمات الشاملة
بالِبدالت والمقاويم ُمدمجة في مرافق أكبر للخدمات  في كثير من األحيان، تكون وحدات الخدمات الخاصة 
الصحية، وهو ما قد يفيد وحدة الخدمات والمرفق األكبر على السواء، بالنظر إلى أن االتصال المباشر بين 
اإلحالة  ييّسر  أن  ُيمكن  الصحيين  العاملين  وسائر  والمقاويم  بالِبدالت  الخاصة  بالخدمات  المعنيين  العاملين 
ن بشكل عام نتائج الخدمات الصحية والتأهيلية )انظر 4 و(. وُيمكن إدماج مقدمي الخدمات  الداخلية وأن ُيحسِّ
الخاصة بالِبدالت والمقاويم من جميع األنواع – من القطاع العام أو الخاص أو المنظمات غير الحكومية – في 
هيكل صحي أكبر؛ وال يتعّين بالضرورة أن تكون وحدة الخدمات الُمدمجة جزءًا من المنظمة نفسها التي ينتتمي 
إليها المرفق األكبر. فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما ُتدَمج وحدات من القطاع الخاص معنية بالخدمات الخاصة 

بالِبدالت والمقاويم في المستشفيات العامة.
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الخدمات المتكاملة الخاصة بمنتجات المساعدة على التنقل والمنتجات المساعدة عمومًا
ُيمكن للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أن تكون جزءًا من مرفق يوّفر منتجات المساعدة على التنقل، بما في 
ذلك العكازات وأطر السير والكراسي المتحركة والمقاعد الخاصة )انظر اإلطار 23(، أو من مرفق يوّفر تكنولوجيا 
مساعدة أوسع نطاقًا من هذا، بما في ذلك معينات السمع والرؤية. وقد يكون ذلك سبياًل إلنشاء خدمات المركزية 
العاملين والمعدات  المختلفة في قدر ما من مهارات  المجاالت  إلى اشتراك هذه  للصيانة واإلصالح. وبالنظر 

واألدوات ونظم الخدمة، قد يتسنى خفض تكاليف الخدمات نتيجًة لتقاسم الموارد.

  اإلطار 23: نهج شامل لتوفير المنتجات المساعدة في ساموا

هذه  على  الحصول  إمكانية  لتحسين  فّعالة  طريقة  واحدة  خدمات  وحدة  في  مختلفة  مساعدة  تكنولوجيات  إدماج  يمثِّل 
التكنولوجيات، بما في ذلك الِبدالت والمقاويم. وخدمات ساموا المتكاملة لمعدات المساعدة على التنقل هي ثمرة تعاون بين 
الخدمة الصحية الوطنية في ساموا ومنظمتّي Nuanua O Le Alofa و Motivation Australia من أجل ضمان إمكانية 
الحصول على معدات المساعدة على التنقل على نحو متسق وموثوق وُمنِصف ومستدام. وقد ُأنشئ مرفق جديد يعمل فيه 
عاملون مدربون في سبيل توفير فرص عمل جديدة لمواطني ساموا في مجال الخدمات الطبية المساعدة. وُأدمجت الخدمات 
الخاصة بالكراسي المتحركة والمقاعد الداعمة والِبدالت والمقاويم ومعينات السير في قسم واحد خاص بمعدات المساعدة 

على التنقل. 

مثال قطري

الخدمات المنفصلة
في أحوال استثنائية للغاية، توفِّر وحدات الخدمات التي تستهدف فئة معرَّفة جيدًا من المستخدمين )كاألطفال المبتوري 
األطراف أو الذين يعانون من اضطرابات عصبية واألشخاص الذين يعانون من اختالالت فقارية( خدمات ِبدلية 
أو خدمات تقويمية فقط. وفي حين أن ذلك قد يكون مبررًا في بعض الحاالت، فإن توفير كال النوعية من الخدمات 
في مكان واحد أمر عملي وفّعال التكلفة بدرجة أكبر. فاألدوات واآلالت والمعدات والمواد الخام المستخدمة متشابهة 
في الحالتين، كما أن المهنيين المعنيين بكال المبحثين يتلقون تدريبًا مشابهًا، بحيث يتسنى تحقيق الوفورات بشأن 

االستثمار والتكاليف الجارية.

4 ل وحدة الخدمات
توفَّر الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في مرافق مصمَّمة ومكيفة تبعًا لألشخاص المحتاجين إلى هذه الخدمات. 
وعادًة، تتكّون وحدة الخدمات من أربعة مناطق: منطقة استقبال وانتظار، ومنطقة سريرية، وورشة، وُغرف لإلدارة 
)اإلطار 24(. وينبغي أن يكون تصميم الوحدة وحجمها مناسبين لعبء العمل المستهدف وأنواع الخدمات المقرر 
تقديمها. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الِبدالت والمقاويم ُتصنع في مرفق مركزي تتقاسمه عّدة وحدات، يكفي وجود 

ورشة صغيرة فقط في وحدة الخدمات. 

المستخدمون من الوصول بطريقة مباشرة وسهلة إلى منطقة االستقبال واالنتظار والمناطق  وينبغي أن يتمكن 
السريرية ذات الصلة. وينبغي أن يكون الوصول إلى جميع مناطق المستخدمين، بما في ذلك المراحيض، سهاًل 
وأن يكون تصميمها مريحًا. وينبغي أن تكون غرف االنتظار والمناطق السريرية منفصلة عن الورش من إجل الحّد 
قدر اإلمكان من مخاطر التعّرض لإلصابة والضوضاء والغبار واألدخنة المتصاعدة من المواد الكيميائية )المحتملة 
الخطورة( المستخدمة في صنع الِبدالت والمقاويم. وينبغي لمناطق المستخدمين أن تكون مريحة وذات مظهر 
سريري )انظر 4 أ، اإلطار 13، و1 ص(. وطبقًا لما يقتضيه السياق المحلي، ينبغي أتاحة الفرصة للفصل بين 

البنات واألوالد والنساء والرجال في العالج.
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  اإلطار 24: المناطق األربع الرئيسية في وحدة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم

مناطق العاملينمناطق مستخدمي الخدمات
1

منطقة االستقبال/ 
االنتظار

غرفة االنتظار 	•
االستقبال 	•

المراحيض 	•

2

المنطقة السريرية
غرفة التقييم 	•

غرفة القولبة/ القياس 	•
غرفة اإلحكام  	•

غرفة التدريب على  	•
الِمْشية

العالج الطبيعي 	•
غرفة االستحمام 	•

3

منطقة الورشة
غرفة )ُغرف(  	•

التجميع، المختبر 
)المختبرات(

غرفة تعديل الجبس 	•
غرفة البالستيك 	•

غرفة اآلالت 	•
المخزن 	•

في وحدات الخدمات  	•
األكبر، قد ُتتاح 

مرافق لمجموعة كبيرة 
من الخدمات.

4

منطقة العاملين
اإلدارة 	•

مكاتب الموظفين 	•
المكتبة/ غرفة  	•

االجتماعات
غرفة تغيير المالبس 	•

غرفة االستحمام 	•
المراحيض 	•
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المجال 4: توفير الخدمات

4 م المعدات
تشمل المعدات المستخدمة عادًة في وحدة الخدمات أدوات حرفية عامة وأدوات أكثر تخصصًا لصنع الِبدالت 
والمقاويم )انظر األمثلة في اإلطار 25(. وتعتمد أعداد المعدات ومجموعاتها على حجم الوحدة وأنواع الخدمات 
المقدمة. والختيار المعدات أثر مباشر على فّعالية تكاليف الخدمات. وينبغي البحث في السوق عن أنسب األدوات 
واآلالت وغيرها من المعدات، مع توخي العناية في مقارنة األسعار والجودة والتوافر. وقد يؤدي االستثمار في 
ن كانت في البداية أغلى سعرًا، إلى الحّد من تكاليف الصيانة واالستبدال، مما يجعل  معدات رفيعة النوعية، حتى واإ
الِبدالت والمقاويم أقل تكلفة في األجل الطويل. وينبغي صيانة جميع البنود بانتظام تبعًا لتوصيات الموّرد أو 

الصانع، كما ينبغي أن تكون هناك خطة الستبدال اآلالت.

وأما بالنسبة للمكّونات والمواد الِبدلية والتقويمية )انظر 2 و(، فينبغي على أصحاب المصلحة العمل مع السلطات 
والوزارات المعنية من أجل ضمان إعفاء األدوات واآلالت وسائر المعدات المستعملة حصريًا لصنع الِبدالت والمقاويم 

من ضرائب االستيراد ورسوم الجمارك.

  اإلطار 25: أمثلة للمعدات المستخدمة في وحدة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم

المعداتالقسم

أدوات حفظ السجالت؛ أدوات ومعدات تقييم المستخدمينغرفة التقييم

معدات تحديد األشكال؛ أدوات القياسغرفة القولبة والقياس

أدوات ومعدات تعديل القوالبغرفة تعديل الجبس

 معدات تشكيل البالستيك الحراري و/ أو تصفيحه غرفة البالستيك
)على سبيل المثال، فرن، آلة تفريغ(

أدوات يدوية، آالت َثقب، آالت حياكة، وما إلى ذلك غرفة التجميع

آلة تخديد األسناخ، آلة َثقب عالية األداء، وما إلى ذلكغرفة اآلالت

معدات العالج، القضبان المتوازية، المرايا، وما إلى ذلك العالج والتدريب على الِمْشية

4 ن بيئة العمل والسالمة
توفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم عمل سريري، وهو يجري في بيئة مشابهة لبيئة المرافق الصحية، إالَّ 
أن هناك مهامًا معّينة ُيضطلع بها في ورشة. وُتحِدث بعض األدوات واآلالت المستخدمة ضوضاًء وتثير غبارًا 
وقد ُتسبب إصابات بدنية؛ وفي كثير من األحيان، ُتشكِّل المواد الكيميائية المستخدمة خطرًا على الجلد والرئتين. 
وبغية حماية سالمة المستخدمين والعاملين على السواء، ينبغي أن يكون لدى وحدات الخدمات الخاصة بالِبدالت 
والمقاويم قواعد سالمة موثَّقة، باالقتران مع تعليمات منشورة في أماكن واضحة للعيان بشأن الصحة والسالمة 
لشرح القواعد واألخطار الُممكنة في كل قسم من أقسام الوحدة. وينبغي أن تتوافر بسهولة معدات إطفاء الحرائق 
وأطقم اإلسعافات األولية وأماكن غسل العيون، كما ينبغي منع التدخين. وينبغي أن يتلقى العاملون تدريبًا كافيًا 
على القواعد واإلجراءات المّتبعة في حاالت الحوادث أو الحرائق أو سائر الطوارئ. وينبغي على الجميع االمتثال 

للقواعد. وفي حالة وقوع حادث، ينبغي أن يحظى المستخدمون والعاملون بالتغطية التأمينية ذات الصلة. ©
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وفي منطقة الورشة، ينبغي حماية سالمة العاملين، على سبيل المثال، عن طريق ضمان ما يلي:
استخدام المعدات الواقية، مثل القفازات واألقنعة والنظارات ومعدات حماية األذن، خالل األعمال المنطوية على  	•

مخاطر )حسبما هي معرَّفة في قواعد السالمة(؛
إنشاء نظم فّعالة للتخلص من الغبار واألدخنة في منطقة الورشة؛  	•

حصر استخدام اآلالت المسببة للضوضاء في ُغرف مكّرسة، واألفضل أن تكون غرفًا عازلة للصوت؛  	•

تركيب اآلالت بطريقة صحيحة، مع إتاحة حّيز كاف حولها وطبقًا لتعليمات الموّرد أو الصانع، بحيث ُيمكن  	•
استخدامها دون التعّرض لمخاطر الحوادث؛

صيانة األدوات واآلالت بانتظام والتحقق من صالحيتها؛ 	•

تدريب جميع العاملين التقنيين على االستخدام المأمون لألدوات واآلالت والمواد. 	•

رصد السالمة
ينبغي رصد السالمة عن طريق جمع البيانات وتحليلها بشأن األحداث المناوئة التي تقع أثناء تقديم الخدمات، 
بما في ذلك بيانات عن الحوادث التي وقعت والحوادث التي جرى بالكاد تالفيها واإلصابات والعداوى وجوانب 
الخلل وسوء السلوك من جانب العاملين أو غير ذلك من األخطاء التي قد تعّرض سالمة المستخدمين والعاملين 
للخطر أو قد يكون لها آثار سلبية على الخدمات. وينبغي تتّبع هذه األحداث بعناية ومنع تكرارها. وينبغي وضع 
بروتوكوالت للحّد قدر اإلمكان من األحداث المناوئة. وينبغي تشجيع المستخدمين على تقديم تعليقاتهم من أجل 

ضمان تسجيل جميع األحداث.

حالتهم 4 س استبانة المستخدمين واإ
حالتهم من أجل ضمان أن باإلمكان توجيه المحتاجين إلى خدمات إلى وحدة  من المهّم استبانة المستخدمين واإ

تتوافر فيها هذه الخدمات )انظر 4 ع(.

استبانة االحتياجات
في كثير من األحيان ُتستبان حاجة الشخص إلى الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم في قطاع الصحة، على سبيل 
المثال، عندما يلتمس الشخص المساعدة في مستشفى أو عيادة بشأن حالة مزمنة أو مشكلة متعلقة باختالل ما، 
أو كنتيجة مباشرة لتدخل طبي، مثل عمليات بتر. بيد أن األشخاص المحتاجين إلى الخدمات الخاصة بالِبدالت 
والمقاويم يكونون في كثير من األحيان غير مدركين لتوافر هذه الخدمات وفوائدها. ومن المرجح أن هذا يمثِّل 
مشكلة، والسيما في السياقات الفقيرة حيث تكون الخدمات الصحية أقل تطورًا ويكون عدد قليل من المهنيين فقط 
بًا على استبانة االحتياجات وتكون المعرفة بإمكانيات اإلحالة محدودة. وفي مثل هذه السياقات، ُيحال الناس  مدرَّ

على نحو شائع إلى الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم بواسطة أقرانهم أو مجموعات المستخدمين.

وبغية ضمان أن األشخاص المحتاجين إلى خدمات يحالون إلى الخدمات المناسبة، ينبغي توعية العاملين في 
القطاعين الصحي واالجتماعي بتوافر الخدمات وكيفية الحصول عليها في إطار أنشطة إذكاء الوعي المعتادة 
د الهدف المعني باستبانة المستخدمين واالحتياجات.   )انظر 1 ف(، وُيمكن إجراء ذلك باالقتران مع التدريب المحدَّ
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اإلحالة
تعتمد القواعد والعادات الدقيقة لإلحالة إلى الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم على البلد وعلى نظم الخدمة 
دراجها في السياسات الخاصة بالخدمة على المستوى  والتمويل المحلية. وينبغي وضع قواعد لعمليات اإلحالة واإ
الوطني أو المحلي أو على مستوى وحدة الخدمات، حسب السياق. وينبغي أن تشمل على السواء عمليات اإلحالة 

الذاتية واإلحالة بواسطة مهني صحي أو مهني آخر، مع المعلومات الالزمة لتنفيذ اإلحالة.

وفي بلدان عديدة، يتعّين على المستخدم، إذا أراد االستفادة من التغطية التأمينية، أن يرى طبيبًا يجري تقييمًا عامًا 
أوليًا ويصف ِبدلة أو مقوام. وينبغي أن يكون الطبيب متخصصًا في العالج الطبيعي أو التأهيل أو جراحة العظام، 
باالقتران مع معرفة كافية بمبحثّي الِبدالت والمقاويم لكي يخول له مكتب التأمين – من القطاعين العام أو الخاص 

– إصدار طلبات شراء مستحقة الدفع لمقدم الخدمات.

وفي بلدان عديدة، ال توجد تغطية تأمينية للخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، وقد يكون عدد األطباء قلياًل، 
د الهدف للممارسين العامين وغيرهم من  التأهيل. وُيمكن توفير تدريب محدَّ والسيما األطباء المتخصصين في 

اختصاصيي التأهيل، الذين يمكنهم إصدار طلبات الشراء.

واإلحالة الذاتية شائعة في بلدان عديدة، خاصة بشأن تجديد الِبدالت والمقاويم. وعادًة، ُيمكن إجراء عمليات التجديد 
بموجب طلب الشراء األصلي، إذا كان هناك اتفاق بين مقدم الخدمات ومكتب الدفع بشأن التواتر الذي ُيمكن به 

توفير منتج جديد والظروف التي ُيمكن في ظلها توفيره.

4 ع عملية توفير الخدمات
ن كان من الممكن توفير جوانب معّينة من  تجري عملية توفير الخدمات عادًة بالكامل في وحدة الخدمات، واإ
الخدمة خارجها. فعلى سبيل المثال، ُيمكن إجراء القياسات وعمل القوالب وتجربة الِبدالت والمقاويم وتسليمها في 
مواقع خدمات المركزية )انظر 4 ح( أو خالل قيام عاملين من الوحدة بزيارة المستشفى، بينما يجري صنع الِبدالت 

والمقاويم في موقع مركزي تتشارك فيه عّدة وحدات خدمات.

ويشمل تقديم الخدمات أربع خطوات: (1) التقييم و(2) الصنع واإلحكام و(3) تدريب المستخدم و(4) تسليم المنتج 
والمتابعة، وُيمكن تقسيم كل منها إلى أنشطة فرعية )الشكل 5(. وُيمكن استخدام العديد من معايير المنظمة الدولية 
إجراءات  والتقويمية ومستخدميها وطرائقها لصياغة  الِبدلية  المنتجات  ُتعرِّف مصطلحات  التي  القياسي  للتوحيد 

وتوثيقها بشأن تقديم الخدمات )انظر اإلطار 26(.
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 الشكل 5: عملية تقديم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم

4

تسليم المنتجات 
والمتابعة

تسليم المنتجات  •
تقييم الحصيلة  •

المتابعة  •
الصيانة واإلصالح  •

عملية تقديم الخدمات

3

تدريب المستخدم
العالج  •

التدريب على المشية  •
التدريب الكتساب   •
مهارات المعيشة 

اليومية 

2

الصنع واإلحكام
القياس  •
الصنع  •

اإلحكام والتكييف   •
حسب المستخدم

1

التقييم
تحديد موعد الزيارة  •

التقييم  •
الوصف  •

تحديد األهداف  •

التقييم  1

تحديد موعد الزيارة
د موعد زيارة لتقييم احتياجات الفرد بدقة.  عندما يتصل المستخدم بوحدة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم ُيحدَّ
وينبغي إعالم المستخدم ومقدم الرعاية على السواء بجميع المسائل العملية المتعلقة بالعملية العالجية وتكاليفها إن 
ذا كان عبء العمل في الوحدة كبيرًا وكان لدى الوحدة قائمة انتظار، ينبغي إيالء األولوية لمجموعات  ُوجدت. واإ
معّينة من المستخدمين، مثل األطفال، وينبغي أن تكون هناك مبادئ توجيهية بشأن تحديد األولوية. وينبغي لنظم 

تحديد المواعيد أن تكون قادرة على التصدي لحاالت الطوارئ.

وبعد ذلك، ينبغي تعيين مهني معني بالِبدالت والمقاويم وتحديد اسمه باعتباره الطبيب السريري المعالج ومسؤول 
االتصال الرئيسي بالنسبة للمستخدم. 

التقييم
د  يبدأ العالج عادًة بتقييم دقيق للمستخدم. وعندما يكون ذلك ضروريًا وممكنًا، يجري التقييم بواسطة فريق متعدِّ
التخصصات يضم مهنيي تأهيل متنّوعين )انظر 3 ج(. ومن خالل التركيز الشمولي وباعتبار المستخدم ومقدم 
د احتياجات الشخص على أساس بنيته ووظائفه البدنية وأنشطته  الرعاية عضوين في الفريق، ينبغي للتقييم أن يحدِّ

ومشاركته. وينبغي إطالع المستخدمين ومقدمي الرعاية على نتائج هذا التقييم. 

الوصف
د التخصصات والمستخدم ومقدم الرعاية، ُيمكن اتخاذ قرار  على أساس التقييم، وبعد التشاور بين الفريق المتعدِّ
مستنير بشأن العالج األنسب. وينبغي لواصفي العالج الرجوع إلى األهداف الحيوية الطبية والنفسية االجتماعية 
التي ُيسعى إلى تحقيقها لدى وصف منتج ِبدلي أو تقويمي بالنظر إلى أنها تؤثر في اإلحكام (62). وينبغي للوصفة 
د تصميم المنتج المطلوب توفيره ومواصفاته التقنية طبقًا لتصنيف البلد المعياري للِبدالت والمقاويم )الذي  أن ُتحدِّ
ينبغي بدوره أن يستند إلى التصنيف المعياري للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، انظر اإلطار 26 و2 هـ(. وينبغي 
لها أيضًا أن تصف التكنولوجيا، بما في ذلك المكّونات والمواد، المستخدمة وأي متطلبات خاصة )على سبيل 

المثال، تصاميم أو مكّونات غير معيارية(.
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  اإلطار 26: المصطلحات المعيارية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي بشأن مبحثّي الِبدالت والمقاويم

أعدت اللجنة 168 المعنية بمبحثّي الِبدالت والمقاويم التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي معايير بشأن ما يلي:
المصطلحات المستخدمة لوصف مستخدمي الِبدالت والمقاويم واألجهزة التي يستخدمونها 	•

طرائق تقييم المستخدمين ووصف األجهزة 	•

وصف حصائل العالج. 	•

معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي بشأن مبحث الِبدالت:
ISO 8548 الجزء 1 يحدِّد طريقة وصف جوانب القصور الموجودة عند الميالد )33(. 	•

ISO 8549 الجزء 4 يحدِّد المصطلحات الخاصة ببتر طرف )52(. 	•

التي  ISO 8548 األجزاء 2-5 ُتحدِّد طرائق وصف جذعة طرف سفلي مبتور وجذعة طرف علوي مبتور واألحوال  	•
تقتضي البتر والحالة السريرية لألشخاص الذين خضعوا لعملية بتر )35، 55-53(.

ISO 29782 يحدِّد العوامل التي توضع في االعتبار لدى تحديد ِبدلة من أجل شخص ُبتر له طرف سفلي )56(. 	•

ISO 8549 الجزء 2 يحدِّد المصطلحات المتعلقة بِبدالت األطراف الخارجية ومستخدمي هذه الِبدالت )34(. 	•

ISO 13405 األجزاء 1-3 ُتحدِّد طريقة تصنيف المكّونات الِبدلية ووصفها )37(. 	•

ISO 29781 يحدِّد العوامل التي ينبغي تناولها لدى وصف النشاط البدني لشخص ُبتر له طرف سفلي أو يعاني من  	•
قصور جزء من طرف سفلي موجود عند الميالد )57(.

ISO 29783 الجزءان 1 و2 يوفران مصطلحات لوصف الِمشية الطبيعية والمشية باستخدام ِبدلة )58، 59(. 	•

معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي بشأن مبحث المقاويم:
الوظيفية  والمتطلبات  للعالج  السريرية  واألهداف  بمقوام  المعالجين  األشخاص  يحدِّد مصطلحات وصف   ISO 8551 	• 

للمقوام )60(.
ISO 8549 الجزء 3 يحدِّد مصطلحات متعلقة بالمقاويم الخارجية )33(. 	•

ISO 13404 يحدِّد طريقة تصنيف المقاويم الخارجية والمكّونات التقويمية ووصفها )37(. 	•

ISO 29783 الجزء 3 يصف طريقة وصف الِمشية الباثولوجية )باستثناء الِمشية التقويمية( )61(. 	•

وتبعًا لالحتياجات المستبانة في التقييم، ُيمكن للوصفة أن تتضمن أيضًا منتجات من أنواع أخرى للمساعدة على 
التنقل )انظر اإلطار 27(، وتدريبًا تمهيديًا على العالج الطبيعي والعالج المهني والجراحة والتدبير العالجي لأللم 

والدعم النفساني.

عة من المنتجات المساعدة على التنقل   اإلطار 27: االحتياجات المجمَّ

في كثير من األحيان، يحتاج المستخدمون، في إطار خطة رعايتهم الشاملة، إلى منتجات أخرى تساعد على الحركة 
باإلضافة إلى ِبدالتهم أو مقاويمهم، مثل العصي أو العكازات أو أطر الوقوف أو أطر السير أو الكراسي المتحركة. وقد 
يكون هذا االحتياج مؤقتًا )خالل فترة تأهيلهم( أو دائمًا. ويحتاج العديد من المستخدمين الذين يعانون من حاالت تنكسية 
الرعاية  استقاللهم. وينبغي، في خطة  المحافظة على  التنقل من أجل  المساعدة على  المنتجات  إلى مزيد من  تدريجيًا 
الشاملة ولدى وصف منتجات المساعدة على التنقل، توخي العناية لضمان توليف المنتجات بعضها مع بعض من أجل 

تحقيق أفضل أثر.
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ه المستخدمون ومقدمو الرعاية إلى مجموعات المستخدمين المناسبة من أجل التماس  وفي كثير من األحيان، يوجَّ
دعم النظراء والمشورة )انظر اإلطار 28(.

  اإلطار 28: دعم النظراء والمشورة

يستفيد مستخدمو الخدمات من تبادل الخبرات والمعارف واالنفعاالت واألفكار بشأن المسائل االجتماعية أو العملية مع أناس 
يشهدون األوضاع نفسها أو مّروا بتجارب مماثلة. ففي عالقة متسمة بالمساواة والدعم من النظراء، ُيمكن للمستخدم أن يفهم 
كيف استطاع اآلخرون التكّيف مع وضعهم الجديد، على سبيل المثال، عقب إصابة أو مرض. وُيمكن لذلك أن يمنحهم 

األمل ويساعدهم على اجتياز الصعوبات التي تصادفهم في حياتهم. 
سداء المشورة واإلنصات. وُيمكن أن يكون رسميًا أو  وُيمكن لدعم النظراء أن يتخذ أشكااًل مختلفة، بما في ذلك اإلرشاد واإ
غير رسمي وأن يجري وجهًا لوجه أو عن طريق الهاتف أو في محافل عبر اإلنترنت، بشكل جماعي أو فردي. وُيمكن 

توفير الدعم بواسطة نظراء مدربين أو غير مدربين أو بواسطة متطوعين أو بواسطة نظراء مستشارين يتقاضون أجورًا.
وينبغي أن ُتتاح لجميع مستخدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم إمكانية الحصول على دعم النظراء، حسبما يكون 
مناسبًا الحتياجاتهم. وحسب االقتضاء، ينبغي أن يشمل ذلك األسر ومقدمي الرعاية أيضًا. وُيمكن توفير دعم النظراء في 
إطار الخدمات المعتادة، مع اإلحالة إلى مجموعات أو منظمات المستخدمين المتمرسة في توفير مثل هذه الخدمات، حسب 
االقتضاء. وعلى الرغم من أن دعم النظراء طوعي، ينبغي لمقدمي الخدمات تشجيعه بالنظر إلى أنه ُيمكن أن يزيد من 

تحفيز المستخدم وبالتالي تسريع العالج واإلسهام في تحسين النتائج عمومًا. 

وقد تؤدي بعض التقييمات إلى قرار بعدم وصف أي ِبدلة أو مقوام وذلك، على سبيل المثال، إذا ارُتئي أن اإلحكام 
غير ممكن أو أنه لن يفيد المستخدم. وفي هذه الحالة، ينبغي شرح األسباب شرحًا تامًا وتبريرها للمستخدم ومقدمي 
الرعاية واقتراح خطة عالج بديلة، على سبيل المثال، وصف كرسي متحرك أو عالج. وفي بعض األحيان، تكون 

طلبات الشراء غير دقيقة أو غير مالئمة، ويتعّين على المستخدمين الرجوع إلى الشخص الذي أحالهم أصاًل.

تحديد األهداف
بالتعاون مع المستخدم ومقدم الخدمات، ينبغي وضع خطة عالج شخصية وتوثيقها، بما في ذلك تحديد أهداف 
فردية وواقعية )انظر اإلطار 29(. وينبغي تحديد أهداف قصيرة األجل وطويلة األجل واستعراضها بانتظام وتعديلها 

تبعًا للتقدم المحرز. وقد يعني ذلك تعديل خطة العالج.

SMART اإلطار 29: تحديد األهداف حسب معايير  

ومقدمي  المستخدم  مع  بالتشاور  يحددوا،  أن  والمقاويم  بالِبدالت  الخاصة  بالخدمات  المعنيين  السريريين  لألطباء  ينبغي 
ومناسبة  والتحقيق  للقياس  وقابلة  محدَّدة  بمعايير  األهداف  تحديد  َيسترشد  أن  وينبغي  للعالج.  مناسبة  أهدافًا  الخدمات، 

لمقتضى الحال ومحدَّدة زمنيًا )معايير ”SMART“(، وهي، في سياق العالج الِبدلي والتقويمي، على النحو التالي: 

نما ينبغي أن ترمي إلى تحسين مجاالت محدَّدة محدَّدة: يتعّين أالَّ تكون األهداف عامة بدرجة مفرطة واإ
جيدًا.

ينبغي أن تكون األهداف قابلة للقياس، ومقترنة بمؤشرات لقياس التحسينات والتحقق منها.قابلة للقياس:
ينبغي أن تكون األهداف واقعية وقابلة للتحقيق، بالنظر إلى قدرة المستخدم )حسب تعريفها في قابلة التحقيق:

التقييم( والموارد المتاحة.
ينبغي أن تكون األهداف مناسبة الحتياجات المستخدم ومقدمي الرعاية وتوقعاتهم، كما يتعّين مناسبة لمقتضى الحال:

تكييفها فرديًا.
ينبغي لألهداف أن تتضمن تواريخ مستهدفة وأن ُتحدِّد الفترة الزمنية التي ينبغي خاللها تحقيق محدَّدة زمنيًا:

التحسينات.
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الصنع واإلحكام  2

القياس
يبدأ إحكام الِبدلة أو المقوام عادًة بمجموعة من قياسات ألجزاء من الجسم. وبالنسبة للمنتجات الجاهزة )انظر 2 ج(، 
يكفي عادًة قياس أطوال ومحيطات معّينة واستخدامها الختيار جهاز مناسب الحجم. )ربما يتعّين مع ذلك تكييف 
الجهاز تبعًا للسمات التشريحية للشخص؛ انظر اإلحكام والتكييف حسب المستخدم أدناه.( وعندما ُتستخدم منتجات 
مصنوعة حسب الطلب، غالبًا ما يشمل القياس أيضًا تحديد شكل الجزء المعني من الجسم وعمل نموذج له، على 

سبيل المثال، قالب من الجبس و/ أو صورة رقمية منَتجة بالحاسوب، لالستخدام في صنع الجهاز.

الصنع
يشمل الصنع عادًة تشكيل وتجميع مكّونات ومواد مختلفة – العديد منها جاهز ومتاح بنماذج وأحجام مختلفة. 
وقد يجري ذلك خالل انتظار المستخدم، بيد أن الجهاز المكيَّف بالكامل حسب المستخدم يتطلب عادًة زيارة أخرى.

رشادات الصانع من أجل ضمان  ويتعّين أن يتبع العاملون في الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم تعليمات واإ
االستخدام الكامل للمكّونات والحّد قدر اإلمكان من المخاطر التي ُيحتمل أن يتعّرض لها المستخدمون والعاملون. 
والمواد  المكّونات  وموّردي  لصانعي  وينبغي  كاماًل.  توثيقًا  المعيارية  الممارسة  عن  حيود  أي  توثيق  وينبغي 

والمستهَلكات الِبدلية والتقويمية إعالم العاملين بأفضل التطبيقات السريرية لمنتجاتهم وتدريبهم عليها.

اإلحكام والتكييف حسب المستخدم
بعد ذلك، ُيمكن تجربة الجهاز على المستخدم وتكييفه تمامًا حسب السمات التشريحية لجسمة وأنماط حركته. 
ويقتضي األمر التكييف حسب المستخدم ألغراض اإلحكام والترصيف من أجل تحسين الراحة واألداء الوظيفي 
والمظهر على النحو األمثل، وبالتالي ضمان استخدام المنتج بفاعلية. ويجري ذلك على التوازي مع تدريب المستخدم 
)انظر الفرع التالي(. وتبعًا لنوع الجهاز وتعقيده، ُيمكن إجراء التكييف حسب المستخدم فورًا، كما هو الحال بشأن 
العديد من المنتجات الجاهزة، أو قد يتطلب ذلك العمل على مدى عّدة جلسات. وفي بعض الحاالت، قد يستغرق 

التكييف حسب المستخدم أيامًا أو أسابيع، بل وشهورًا في حاالت استثنائية.

تدريب المستخدم  3

التدريب
ينبغي أن يكون تدريب المستخدمين جزءًا ال يتجزأ من توفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم. ويتعّين على 
العديد من المستخدمين تلقي تدريب تمهيدي لتقوية عضالتهم وزيادة نطاق حركة مفاصلهم قبل إحكام الِبدلة أو 
المقوام. وخالل عملية اإلحكام، ينبغي أن يوفَّر لهم ما يكفي من التدريب الوظيفي لضمان تعّودهم على الجهاز 

الجديد وقدرتهم على تركيبه ونزعه وعلى استخدامه بفاعلية وأمان والتحكم في خصائصه ووظائفه تمامًا.
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وُيمكن توفير التدريب تحت إشراف الطبيب السريري المعني بالِبدالت والمقاويم أو بواسطة اختصاصي في العالج 
الطبيعي أو العالج المهني )انظر اإلطار 30(. وُيمكن إجراء مزيد من التكييف للجهاز حسب االقتضاء وطبقًا 
للتقدم الذي يحرزه المستخدم )انظر اإلحكام والتكييف حسب المستخدم أعاله(. ويحتاج أغلب المستخدمين إلى 
قدر أقل بكثير من التدريب لدى تجديد الِبدلة أو المقوام. وينبغي، بالنسبة للمستخدمين الذين يتطلبون دعمًا مستمرًا 

في أنشطتهم اليومية، إشراك أفراد األسرة ومقدمي الرعاية في جميع مراحل التدريب.

  اإلطار 30: التدخالت العالجية في عملية توفير الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم

يقتضي األمر في كثير من األحيان تدخالت العالج الطبيعي والعالج المهني في التدريب التمهيدي وفي مرحلة اإلحكام 
)التدريب الوظيفي( وهي تدخالت مهّمة بشكل خاص بالنسبة للمستخدمين الذين يخضعون للعالج للمرّة األولى. وُيمثِّل 

اختصاصيو العالج الطبيعي والعالج المهني أعضاًء أساسيين في الفريق المتعدِّد التخصصات.
تقوية  التدخالت  المقوام. وقد تشمل  أو  الِبدلة  بدنيًا إلحكام  األفراد مستعدون  أن  إلى ضمان  التمهيدي  التدريب  ويهدف 
العضالت والمفاصل وغيرها من الهياكل بالمعالجة اليدوية المباشرة أو بالتمرين تحت اإلشراف. وقد تشمل أيضًا التدليك 

وفي بعض األحيان العالج الكهربي والحراري.
وُيستَهل التدريب الوظيفي لدى تجربة الِبدلة أو المقوام ألول مرّة من أجل تحسين اإلحكام واألداء الوظيفي على النحو 
األمثل. ويشمل التدريب الوظيفي إرشاد المستخدمين بشأن التنقل باستخدام الجهاز الجديد واإلشراف على التدريب على 

الِمشية ودعم األنشطة الوظيفية من أجل ضمان قدرة الفرد على استخدام الجهاز في حياته اليومية.
والعالج الطبيعي والمهني حاسم األهمية بالنسبة لنتائج العالج العام وينبغي أن يكون جزءًا ال يتجزأ من توفير الخدمات 
الخاصة بالِبدالت والمقاويم، واألفضل أن يجري ذلك عن طريق تضمين اختصاصيين في هذا العالج في وحدة الخدمات. 
بيد أنهم يمثلون في كثير من األحيان موارد خارجية، إما في أقسام العالج الطبيعي والمهني في المستشفيات أو في كيانات 

خاصة مستقلة.

تسليم المنتجات والمتابعة  4

تسليم المنتجات
متى ارُتئي أن المستوى األمثل لإلحكام واألداء الوظيفي واإلراحة للمستخدم قد تحقق بشأن الِبدلة أو المقوام وأن 
المستخدم يثق في استخدامه، ينبغي للطبيب السريري المعني بالِبدالت والمقاويم أن يفحص خصائصهما بعناية 
قبل وضعهما في شكلهما النهائي. وينبغي أن يكون للمستخدمين ومقدمي الرعاية الكلمة األخيرة فيما يتعلق بمقبولية 

اإلحكام واألداء الوظيفي والمظهر الخارجي. 

وعند تسليم الِبدلة أو المقوام، ينبغي للطبيب السريري أن يتحقق مّرة أخيرة من جميع معايير العالج األساسية، 
باستخدام بروتوكول معياري، بالتشاور مع المستخدم ومقدمي الخدمات. وينبغي، حسب االقتضاء، إبالغ النتائج 
لمكتب التأمين المعّين. وينبغي للمستخدمين ومقدمي الرعاية أن يعرفوا كيفية استخدام الجهاز وصيانته )بما في 
ذلك كيفية حفظه عندما ال ُيستخدم( ومواعيد الرجوع إلى مقدم الخدمات ألغراض المتابعة وأين ُتلتمس خدمات 
الصيانة واإلصالح ومتى ُتلتمس )انظر أدناه(. وتقع على عاتق المستخدم مسؤولية االمتثال لهذه التعليمات. 
وينبغي تحديد موعد زيارة المتابعة األولى للمستخدم لدى مغادرته وحدة الخدمات. وينبغي توثيق هذه الترتيبات.
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تقييم الحصيلة
المتفق عليها  العالج  بأهداف  العالج مقارنًة  تقييم حصيلة  ينبغي  المتابعة،  المنتجات وفي جلسات  عند تسليم 
التقنية  النتائج  وتوثيق  تقييم  وينبغي  توافرت.  إذا  للحصائل،  ومعتمدة  مناسب  بشكل  مختارة  قياسات  باستخدام 
والتحسينات المباشرة التي طرأت على األداء الوظيفي للمستخدم وقدرته على التنقل ومهارته ونشاطه، وكذلك األثر 
فيما يتعلق بالمشاركة، مثل العودة إلى العمل أو الدراسة أو االندماج االجتماعي وغير ذلك من جوانب نوعية 

الحياة )انظر 1 ع(.

المتابعة
بعد االنتهاء من العالج، يتعّين متابعة المستخدم على فترات معّينة واستعراض النتائج. وينبغي أن تكون المتابعة 
فردية وأن تضع في االعتبار نوع التدخل وعمر المستخدم؛ وينبغي متابعة األطفال مرتين سنويًا على األقل. وُيتاَبع 
المستخدمون من أجل التحقق من أن المنتجات مفيدة ومن عدم وجود مشاكل بشأن اإلحكام أو اإلراحة أو األداء 
الوظيفي ومن أجل توفير خدمات الصيانة واإلصالح حسب االقتضاء. وال تقل المتابعة أهميًة عن أي خطوة أخرى 

في عملية تقديم الخدمات. 

وُتتيح زيارات المتابعة أيضًا فرصًة لجمع البيانات ألغراض ضمان الجودة وبّينات عن القياسات من أجل تحسين 
نوعية العالجات والمنتجات والخدمات )انظر 4 ص(.

ذا تخلف المستخدمون عن الزيارة، ينبغي لمقدمي الخدمات معرفة السبب. فهم مسؤولون عن ضمان أن األجهزة  واإ
التي يوفرونها ال تسبب إحباطًا للمستخدم.

الصيانة واإلصالح
بغية إطالة أجل الِبدالت والمقاويم، يتعّين توفير خدمات الصيانة واإلصالح من وحدة الخدمات أو من وحدات 

متعاونة )انظر 4 ط(.

4 ف إدارة وحدة الخدمات
يضطلع مدير أو فريق إداري بالمسؤولية العامة عن تشغيل وحدة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم، في حين 
ُتفوَّض مسؤوليات األنشطة اليومية واإلشراف إلى رؤساء األقسام أو اإلدارات المعّينين )مثل اإلدارة والمالية والصنع( 
دارة المخزون وشراء  ومن خاللهم إلى موظفين آخرين. وتشمل المهام اإلدارية التخطيط والرصد واألعمال المالية واإ

دارة الجودة. دارة الموارد البشرية وجمع البيانات واإ المواد واإ

التخطيط
ينبغي أن يجري التخطيط على مستوى الوحدة، بيد أنه قد يشمل مكاتب على مستويات أعلى إذا كانت الوحدة 
جزءًا من منظمة أكبر. وينبغي إعداد خطط طويلة األجل وخطط استراتيجية وتشغيلية سنوية على السواء. وينبغي 
د الخطط أهدافًا واضحة )بأن تبّين، على سبيل المثال، عدد المستخدمين المزمع عالجهم وأهداف الجودة  أن ُتحدِّ

المطلوب تحقيقها(، مع أسس مرجعية ومؤشرات أداء، بحيث يتسنى رصد النتائج وتقييمها بسهولة.
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الرصد والتقييم
ينبغي رصد أنشطة وحدة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم باستمرار وتقييم النتائج بانتظام من أجل ضمان 

أن الخدمات تحقق أهدافها بفاعلية.

ويجري الرصد داخليًا بواسطة الفريق اإلداري للوحدة )أو بواسطة مكاتب من مستويات المنظمة األعلى(. ويشمل 
الرصد جمع البيانات وتحليلها بانتظام )بما في ذلك بيانات معّينة بشأن الخدمات، انظر الجدول 1 في 1 س( 
دة لتشغيل  من أجل ضمان أن األنشطة تتطّور طبقًا لما هو مخطط. وُيمكن استخدام قائمة مرجعية باألهداف المحدَّ
الخدمات وتطويرها. وُيمكن تحديد مدى التقدم )أو التأخر( في األنشطة عن طريق مقارنة بيانات الخدمات وسائر 

اإلنجازات بالقائمة المرجعية، ومن ثم ُيمكن لإلدارة تصويب أي جوانب قصور. 

وأما التقييم فهو دراسة موضوعية، يضطلع بها عادًة اختصاصيون خارجيون )من مستويات المنظمة األعلى أو 
من خارج المنظمة(، لمدى مالءمة أنشطة وخدمات الوحدة وفّعاليتها ونجاعتها وأثرها. ويتمثَّل الهدف في استبانة 
أي حيود عن االتجاه المخطط من أجل تصويبه وتعزيز عمل الوحدة. ويستكمل التقييُم الرصَد المنتظم. وهو عادًة 
حدث وحيد، وُيمكن تكراره حسب االقتضاء من أجل ضمان أن العمل يسير في االتجاه الصحيح. وُيمكن للتقييم 
أن يكون أيضًا وسيلة إلبالغ جهة مانحة بحصيلة مشروع مدعوم وبيان أن األموال المقدمة ُأديرت وُأنفقت بطريقة 

جيدة. 

التعاون
يشمل إدارة وحدة خدمات أيضًا تحديد توّجهات ألصحاب المصلحة اآلخرين وتنسيق التعاون معهم، مثل ما يلي: 

مجموعات مستخدمي الخدمات؛ 	•

الخدمات الصحية والتأهيلية؛ 	•

الخدمات االجتماعية والتعليمية والخدمات المعنية بسبل كسب العيش؛ 	•

برامج التأهيل المجتمعي المرتكز؛ 	•

األنشطة الرياضية والبرامج الترفيهية الُمدمجة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ 	•

الحكومة المحلية؛ 	•

المجتمع المدني؛ 	•

مجتمع األعمال؛ 	•

المانحون والمستثمرون ووكاالت التأمين. 	•

وعلى الرغم من أن تواتر التعاون يتفاوت، من االتصال اليومي مع بعض الشركاء إلى االجتماع السنوى مع 
البعض اآلخر، تتسم جميع هذه االتصاالت بأهمية حيوية. ولكي تكون عالقات العمل فّعالة، ينبغي أن تكون 
رسمية، وهو ما يعني عقد اجتماعات منتظمة وتحديد أهداف وآليات مشتركة للتعاون. وبغية االستفادة قدر اإلمكان 
من معارف الشركاء ومشورتهم بشأن تخطيط الخدمات وتشغيلها، ينبغي لوحدات الخدمات أن تنظر في إنشاء 

لجنة استشارية تضمهم في عضويتها )انظر اإلطار 31(.
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  اإلطار 31: اللجان االستشارية المعنية بمبحثّي الِبدالت والمقاويم

ُيمكن لوحدات الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم الحصول على الدعم بشأن التخطيط وتعبئة الموارد والرصد والتقييم عن 
طريق إنشاء لجنة استشارية معنية بمبحثّي الِبدالت والمقاويم تضم ممثلين ألهم الشركاء المتعاونين الذين يهتمون على نحو 
مباشر بضمان وجود خدمات تؤدي وظيفتها جيدًا ويمكنهم المساهمة فيها. وبالنظر إلى أن اهتمامات الشركاء بالخدمات 
قد تكون مختلفة بعض الشيء، فإن بإمكانهم اإلسهام باقتراحات قّيمة ومتكاملة متنّوعة بشأن كيفية تحسين الخدمات، بما 

ُيسهم بالتالي في تطّورها بشكل عام. 
وينبغي لممثلي المستخدمين أن يكونوا أعضاًء في اللجنة لكي ُتتاح لهم إمكانية التأثير في تصميم الخدمات وتقديمها على 

المستوى المحلي )انظر 4 ب(.
نما تتيح أيضًا فرصًا إلذكاء الوعي وتعزيز مبحثّي  وال تسهر اللجنة االستشارية على ضمان نجاح مهّمة البرنامج فحسب واإ

الِبدالت والمقاويم )انظر 1 ف(. 

اإلدارة المالية
يتكبد مقدم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم نفقات متنّوعة، مثل المرتبات والمواد والمستهَلكات واإليجار وفواتير 
التأمين أو  المساهمات الحكومية أو مدفوعات  تأتي األموال من مصادر مختلفة، مثل  الهاتف والكهرباء. وقد 
التبرعات أو رسوم المستخدمين )أو توليفات منها، انظر 1 ك(. وتشمل اإلدارة المالية الجيدة تخطيط موارد الوحدة 
المالية والحصول عليها واستخدامها ومراقبتها من أجل ضمان أن الخدمات ترتكز إلى قاعدة متينة وأن بإمكانها 
أن تنمو تدريجيًا وأن يكون لها أثر مهّم طويل األجل. وينبغي لإلدارة المالية أن تكون شفافة وأن تتّبع الممارسات 

المعيارية في البلد.

إدارة المخزون وشراء المواد
ُتستخَدم مجموعة متنّوعة من المكّونات والمواد لصنع الِبدالت والمقاويم. وينبغي لمقدمي الخدمات توخي العناية 
لدى التخطيط لشراء هذه البنود وخزنها واستخدامها لكي تكون الخدمات فّعالة التكلفة وميسورة التكلفة بالنسبة 
للمستخدم وال تنقطع بسبب نقص المواد )انظر 2 و(. وينبغي النظر في استخدام برمجيات إدارة المخزون فيما 

يتعلق بالشراء واإلنفاق.

إدارة الموارد البشرية
ينبغي لوحدات الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم أن تطبق إجراءات إدارة شؤون العاملين المستخدمة في القطاع 
ذا كانت الوحدة كبيرة  العام أو الخاص أو قطاع المنظمات غير الحكومية في البلد، وأن تلتزم بهذه اإلجراءات. واإ
أو جزءًا من نظام أكبر من مقدمي الخدمات، فإن إدارة متخصصة في الموارد البشرية هي التي تضطلع عادًة 
بإدارة شؤون العاملين. وتشمل المسائل التي تتصدى لها إدارة شؤون العاملين عادًة تحديد األجور ودفعها ومراقبة 
دارة التأمين على العاملين )العمل، الحوادث، المرض، التأمين االجتماعي وغيره(. وتتمثل  ساعات عمل العاملين واإ
القضايا األساسية في تخطيط القوى العاملة )انظر 3 ح( والتعيين والتطّور المهني المستمر )3 و( ورضا العاملين 
واستبقائهم )3 ط(. وينبغي إجراء تقييمات سنوية لألداء من أجل مقارنة أداء العمل واإلنتاجية لفرادى الموظفين 

باألهداف المتفق عليها.
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إدارة البيانات
ينبغي لمقدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم جمع البيانات عن الخدمات المقدمة وعن المستخدمين بالنظر 
إلى أن هذه المعلومات مفيدة في التخطيط والميزنة والرصد والتقييم على مستوى تقديم الخدمات والمستوى الوطني 
على السواء. وينبغي استعراض البيانات أيضًا ألغراض إدارة الجودة. ويوّفر جمع البيانات وتحليلها بانتظام صورة 
تفصيلية لمدى نجاح الخدمات، على سبيل المثال، بداللة اإلنتاجية والوصول إلى مجموعات مستهدفة معّينة في 
مناطق جغرافية مختلفة )انظر 1 س و1 ع(. وينبغي إرسال البيانات المغفلة الهوية إلى المستوى المركزي إلجراء 

التحليالت بشأن االحتياجات الوطنية وتوافر الخدمات. 

المعلومات  الخدمات نظم محوسبة متكاملة لخزن  ينبغي أن يكون لدى مقدمي  بفاعلية،  البيانات  وبغية تحليل 
إلى  بالوصول بسهولة  الحاسوبية أن تسمح  للبرامج  إلكترونية. وينبغي  دارتها وأن يستخدموا سجالت سريرية  واإ

البيانات ألغراض إعداد التقارير.

4 ص إدارة الجودة
ينبغي لمقدمي الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم ضمان أن جودة المنتجات والعالجات تستوفي المتطلبات 
دة. ولذلك، ينبغي أن يكون هناك نظام لضمان الجودة، ال بشأن الجودة التقنية للِبدالت والمقاويم فحسب  المحدَّ
نما أيضًا بشأن مدى استيفاء الخدمات ككل احتياجات المستخدمين )انظر اإلطار 32(. وتشمل إدارة الجودة  واإ
قياس جودة المنتجات والخدمات ورصدها وتحسينها )انظر اإلطار 33(. ويناظر ذلك المراجعة السريرية لخدمات 

الرعاية الصحية.

  اإلطار 32: الجودة التقنية مقابل جودة الخدمات

قد يكون لمصطلح »نوعية« المنتج الِبدلي أو التقويمي معنى مختلف بعض الشيء تبعًا للشخص الذي يستخدمه والسياق 
الذي ُيستخَدم فيه. وبعبارة بسيطة، فإن المنتج الِبدلي والتقويمي الرفيع النوعية هو منتج متين ومأمون وممتاز األداء. ومن 
نما هي أيضًا مريحة وتؤدي وظيفتها ومقبولة  منظور المستخدم، ال تفي المنتجات الرفيعة النوعية بهذه المعايير فحسب واإ
الِبدلية والتقويمية الرفيعة  الناحية الجمالية وتفي باحتياجاته وتوقعاته. ومن وجهة النظر االقتصادية، فإن المنتجات  من 
النوعية هي منتجات متينة وفّعالة التكلفة. وُتعرِّف هذه المعايير، مع معايير أخرى، الجوانب األساسية للتكنولوجيا المناسبة 

)انظر 2 أ(.  
نما أيضًا على الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم بمعناها األعم.  وال ينبغي تطبيق مفهوم النوعية على العمل التقني فقط واإ
فالخدمات تكون جيدة النوعية عندما ُترّكز على المستخدم ويتوافر الحصول عليها من الناحيتين المادية والمالية وال تعترضها 
عوائق أخرى، ويشعر مستخدموها أنهم ُعوملوا بأدب، وتكون فترات االنتظار فيها قصيرة، وال تتطلب سوى زيارات قليلة، 
لمنتجاتها جيدة واستمرار  التقنية  النوعية  المناسب، وتكون  النحو  بالعمليات على  فيها  السالمة، وُيضطلع  فيها  وُتضَمن 
خدماتها مضمونًا )بما في ذلك المتابعة والصيانة وتجديد المنتجات واإلحالة إلى خدمات أخرى(. وتؤّثر جميع جوانب تقديم 
الخدمات هذه في ثقة المستفيدين في الخدمات واستعدادهم اللتماس المساعدة والعودة إلى المركز عند الضرورة وحماسهم 

لتوصية آخرين باستخدام الخدمات. ويؤّثر هذا بدوره في الحصيلة العامة للخدمات وأثرها.
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المجال 4: توفير الخدمات

  اإلطار 33: إدارة الجودة في الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم

تشمل إدارة الجودة جميع اإلجراءات المتخذة من جانب مقدم الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم من أجل قياس جودة 
المنتجات والخدمات ورصدها وتحسينها وضمان استيفاء جميع متطلبات الخدمة المناسبة. وتتضمن إدارة الجودة تعريف 
الجودة،  معايير  تعريف  أيضًا  تشمل  وهي  سمة.  لكل  بالنسبة  تحققت  التي  للجودة  مقاييس  وهي  الجودة،  مؤشرات 
وهي المتطلبات التي يتعّين استيفاؤها. وُيمكن أن ُتحدَّد معايير الجودة من ِقبل فرادى مقدمي الخدمات، بيد أنه ينبغي أن 
تستند إلى أفضل البّينات المتاحة وأن تتسق مع المعايير المحدَّدة على مستويات أعلى في النظام الوطني أو، حسب االقتضاء، 
من ِقبل الهيئات الدولية مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ومنظمة الصحة العالمية والجمعية الدولية للِبدالت والمقاويم. 
د السياق الذي  وينبغي لمعايير الجودة أن تكون واقعية لكي يكون باإلمكان تحقيق األهداف؛ وبالتالي يتعّين لها أن ُتجسِّ

توفَّر الخدمات فيه. وُيمكن تحديد أسس مرجعية لقياس التحسينات التدريجية في الجودة المتوقعة مع مرور الزمن. 
2 ح(  انظر  التقنية،  للجودة  )بالنسبة  والسريرية  الهيكلية  باالختبارات  المثال،  الجودة ورصدها، على سبيل  قياس  وُيمكن 
حصاءاتها  أو تحليل مدى رضا المستخدمين باستخدام االستبيانات )لقياس جودة الخدمات( أو تحليل بيانات الخدمات واإ
)انظر 1 س( أو مراقبة الجودة من آن آلخر بواسطة خبراء خارجيين. وُيمكن أن يؤدي قياس الجودة ورصدها إلى كشف 
النقاب عن مشاكل متعلقة بالجودة واإلجراءات الالزمة من أجل تحسين الجودة. وقد تشمل اإلجراءات استعراض عمليات 

طالة أجلها( أو تغيير  الصنع )من أجل زيادة متانة المنتجات واإ
إجراءات تحديد مواعيد الزيارات وجداولها الزمنية )لتقليل زمن 
االنتظار بالنسبة للمستخدمين(. وقد يقتضي األمر تغيير أي 
نظام يؤثر في جودة المنتجات والخدمات، بما في ذلك اإلدارة 
والتنظيم واإلجراءات المالية وشراء المواد )بما في ذلك اختيار 

دارة المخزون والتدريب المهني.  المكّونات( واإ
وليس ضمان الجودة مهّمًة غير متكررة بل هو عمل مستمر 
يجري في دورات )الشكل 6(. ومتى ُحدِّدت المشاكل واُتخذت 
من  للتحقق  مجددًا  الجودة  قياس  ينبغي  لحلها،  اإلجراءات 
التحسينات. وقد يقتضي األمر أحيانًا إعادة تعريف مؤشرات 
الجودة من أجل ضمان أنها تضع في االعتبار جميع جوانب 
ُيمكن تعديل  النحو الصحيح. وبالمثل،  الجودة الالزمة على 

المعايير تدريجيًا كلما تحسنت الجودة.

 الشكل 6: دورة إدارة الجودة )مراقبة الجودة(

تحديد المشاكل

قياس الجودة
الرصد

اتخاذ اإلجراءات لتحسين الجودة

إعداد الخطة

تعريف مؤشرات 
الجودة تعريف 
مؤشرات الجودة

تعريف المعايير

وينبغي أن تكون إدارة جودة الخدمات الخاصة بالِبدالت والمقاويم جزءًا ال يتجزأ من تقديم الخدمات. وينبغي إسناد 
مسؤولية هذا العمل إلى طبيب سريري أو موظف تقني )في الوحدات الصغيرة( أو إلى فريق إلدارة الجودة يضم 
ممثلين من مختلف أقسام الخدمة. وينبغي التماس آراء المستخدمين ومقدمي الرعاية بعناية من أجل قياس جودة 
الخدمات، كما ينبغي جمع التعليقات بانتظام من المستخدمين الممثِّلين، على سبيل المثال، من االستبيانات أو 
من مناقشات مجموعات التركيز. وُيمكن لممثلي مستخدمي الخدمات ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة االضطالع 

بدور مهّم في هذا العمل.
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