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  تحسين الوقاية والتشخيص
      والتدبير السريري لإلنتان

  من األمانة تقرير
  
  
ينشــأ اإلنتــان عنــدما تــؤدي اســتجابة الجســم للعــدوى إلــى إصــابة أنســجة الجســم وأعضــائه. وقــد يفضــي إلــى   -١

الصدمة اإلنتانية، والفشل العضوي للعديد من أجهزة الجسم بل قد يصل األمر إلى الوفاة، مـا لـم ُيكتشـف فـي وقـت 
ة األمهات واألطفـال حـديثي الـوالدة ووفيـاتهم مبكر وُيعالج على الفور. ويعتبر اإلنتان أحد األسباب الرئيسية لمراض

فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل، وهــو يــؤثر علــى ماليــين المرضــى فــي المستشــفيات فــي البلــدان المرتفعــة 
الــدخل، حيــث تتســارع معــدالت اإلنتــان بشــكل كبيــر. ويلخــص هــذا التقريــر مشــكلة اإلنتــان كمســألة أساســية تجابــه 

إجراءات األمانة حيال التصدي له، ويحـدد بإيجـاز اإلجـراءات التـي تحظـى باألولويـة فـي  الصحة العالمية، ويصف
  المستقبل.

  
وقد أوصى اإلجماع الدولي مؤخرًا بضرورة تعريف اإلنتان بأنه "خلل فـي وظـائف األعضـاء مهـدد للحيـاة،   -٢

نهـا "مجموعـة فرعيـة مـن اإلنتـان منتظمـة للعـدوى"، وتعريـف الصـدمة اإلنتانيـة بأالمضيف غير الناجم عن استجابة 
يصاحب فيها بشكل خاص الشذوذات العميقة في الـدورة الدمويـة، والخاليـا، والتمثيـل الغـذائي مخـاطر وفيـات تفـوق 

ويرافـق كـال التعـريفين معـايير سـريرية لترجمتهـا إلـى واقـع عملـي لـدعم التشـخيص  ١".تلك الناجمة عن اإلنتان وحده
  ية المرضى.والتدبير السريري خالل رعا

  
ويــتم تحديــد وقــوع وتكــرار اإلنتــان مــن خــالل التفاعــل المعقــد بــين العديــد مــن عوامــل االســتجابة المرتبطــة   -٣

بالمضيف، ومسبب المرض والنظام الصحي. ويصاحب العديد من األمراض المزمنة، مثل مرض االنسـداد الرئـوي 
بات المناعـة، زيـادة فـي مخـاطر المزمن والسرطان وتليف الكبد ومرض العـوز المنـاعي البشـري وغيرهـا مـن اضـطرا

اإلنتان. وتؤثر العوامل الديمغرافية واالجتماعية من قبيـل النظـام الغـذائي ونمـط الحيـاة (علـى سـبيل المثـال، تعـاطي 
ظــم الرعايــة الصــحية، نُ التبــغ والكحــول) والفقــر والجــنس والعــرق، علــى حــدوث اإلنتــان. ويــرتبط كــذلك الوصــول إلــى 

  عن مالءمة توقيت الرعاية وجودتها، بحدوث اإلنتان ومعدل اإلماتة المرتبط به. الً ، فضسيما العناية المركزةالو 
  
ويمكـــن أن تســـبب معظـــم أنـــواع الكائنـــات الدقيقـــة اإلنتـــان، بمـــا فـــي ذلـــك البكتيريـــا والفطريـــات والفيروســـات   -٤

ويــــة، والمســــتدمية النزليــــة، والطفيليــــات كتلــــك التــــي تســــبب المالريــــا. وتعتبــــر البكتيريــــا مثــــل المكــــورات العقديــــة الرئ
مرضـات المسـببة مُ ، والسـالمونيال، والنيسـرية السـحائية مـن أكثـر الاإلشريكية القولونيةوالمكورات العنقودية الذهبية، و 

لألمراض شيوعًا. ويمكن أن تكون مظاهر اإلنتان والصدمة اإلنتانية هي المسار المتكرر الفتاك للعدوى بفيروسات 

                                                           
١   Singer M et al. The third international consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). JAMA. 
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ة وفيروسات حمـى الضـنك ومسـببات األمـراض شـديدة االنتقـال والتـي تثيـر قلـق الصـحة العموميـة األنفلونزا الموسمي
نفلــونزا الطيــور والخنــازير، وفيــروس كورونــا المســبب للمتالزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة، وفيــروس أمثــل فيروســات 

  يبوال وفيروسات الحمى الصفراء.إلكورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية، وما شهدناه مؤخرًا من ا
  
ويســـتحيل تقـــدير العـــبء الوبـــائي العـــالمي لإلنتـــان علـــى وجـــه الدقـــة. ووفقـــًا لتقـــديرات اإلصـــابة الخـــام التـــي   -٥
مليـــون حالـــة  ١٩-١٥اســـتقراؤها مـــن البيانـــات التـــي ُجمعـــت فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، قـــد يكـــون هنـــاك  تـــم

تصـــل لم. وتشـــير بيانـــات إضـــافية إلـــى أن حـــاالت اإلنتـــان والصـــدمة اإلنتانيـــة ســـنويًا فـــي جميـــع أنحـــاء العـــا إنتـــان
سـفر تُ فضـي إلـى اإلنتـان و تُ مليون حالة على التوالي على مستوى العالم، ناهيك عـن حـاالت سـريرية  ٢٤و ٣١ إلى

إلـــى  مليـــون مـــريض باإلنتـــان ١,١ماليـــين حالـــة وفـــاة. وفـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة، دخـــل أكثـــر مـــن  ٦عـــن 
٪ عـن ٧٠مريض بزيادة قدرها  ١٠ ٣٢,٧/٠٠٠، وهو ما يمثل حاالت وقوع تقدر بنحو ٢٠٠٨ المستشفى في عام

تراوح معدل اإلماتة الناجمة عن حاالت اإلنتان في الواليات  ٢٠٠٩وعام  ٢٠٠٤. وفي الفترة بين عام ٢٠٠٠عام 
 مليــار ٢٤النــاجم عــن اإلنتــان بــأكثر مــن  ٪. وتــم احتســاب العــبء المــالي٢٩,٩٪ و١٤,٧بــين األمريكيــة المتحــدة 

. وقدرت الدراسـات التـي أجريـت ٢٠١٣٪ من إجمالي تكاليف المستشفى في عام ٦,٢دوالر أمريكي، وهو ما يمثل 
يــورو فــي  ١٠٣٣يــورو و ٧١٠فــي أوروبــا وكنــدا التكــاليف اليوميــة لرعايــة مــريض اإلنتــان فــي المستشــفيات مــا بــين 

على التوالي). واستندت هذه التقديرات ، دوالرًا أمريكياً  ٩٣٩دوالرًا أمريكيًا و ٦٤٥ي يعادل حوال (أي ما ٢٠٠٠عام 
بشكل حصري على البيانات الخاصة بالبلدان المرتفعة الدخل. ومن المرجح أن يكون عبء اإلنتان أعلى من ذلـك 

  بكثير في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
  
يظهـــر اإلنتـــان فـــي شـــكل تـــدهور ســـريري لحـــاالت اإلصـــابة بـــاألمراض وعلـــى صـــعيد المجتمـــع، غالبـــًا مـــا   -٦

العادية والتي يمكن الوقاية منها مثل تلك المتعلقة بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والمسالك البولية، أو الجـروح 
يعتبــر يــزال فــي حالــة يمكــن تغييــر مســارها. و ال والجلــد. وعــادة مــا ال يــتم تشــخيص اإلنتــان فــي مرحلــة مبكــرة وهــو

التشخيص المبكر والمعالجة السريرية المالئمـة فـي الوقـت المناسـب لإلنتـان أمـرًا بـالغ األهميـة لزيـادة احتمـال البقـاء 
على قيد الحياة. فالعالج المناسب لإلنتان ال يتطلب عالج العدوى األساسية فحسب، وٕانما يتطلب في نفس الوقـت 

اش بالســـوائل أو دعـــم األعضـــاء الحيويـــة. وحتـــى فـــي حـــاالت األوبئـــة نقـــذة للحيـــاة مثـــل اإلنعـــمُ التـــدخالت الطبيـــة ال
، تــم إحــراز تحســن كبيــر فــي معــدالت إماتــة A(H5N1الفيروســية مثــل مــرض فيــروس اإليبــوال أو أنفلــونزا الطيــور (

الحـاالت مــن خــالل تـوفير الرعايــة الصــحية المالئمــة للمرضـى فــي الوقــت المناســب (ممـا أدى إلــى خفــض معــدالت 
 ٢٠١٥-٢٠١٤ عـامي ٪ في حالة مرض فيـروس اإليبـوال فـي٤٠٪ إلى ٩٠-٨٠الناجمة عن المرض من الوفيات 

جمعـة للمنظمـة بصـدد البيانـات التـي مُ وفقًا للتحلـيالت ال A(H5N1نفلونزا (أل٪ بالنسبة لحاالت ا٣٠٪ إلى ٦٠ومن 
  .٢٠١١وعام  ٢٠٠٤م تم جمعها بين عا

  
كتسبة في مرافق الرعاية الصحية. وهذه العدوى المرتبطة بالرعايـة عن العدوى الم اً وقد يترتب اإلنتان أيض  -٧

الصحية تنتج بشكل رئيسي عن البكتيريا والتي غالبًا ما تكون مقاومة للمضـادات الحيويـة، ممـا يـؤدي إلـى التـدهور 
المرتبطـــة  الســـريع للحالـــة الســـريرية للمـــريض. ووفقـــًا للتقـــديرات يتـــأثر مئـــات الماليـــين مـــن المرضـــى ســـنويًا بالعـــدوى

مـريض فـي المستشـفيات بعـدوى واحـدة  ٨٠ ٠٠٠بالرعاية الصحية. وفي أوروبـا، تشـير التقـديرات إلـى إصـابة نحـو 
علـــى األقـــل مرتبطـــة بالرعايـــة فـــي أي يـــوم مـــن األيـــام. وفـــي المتوســـط، تـــؤثر العـــدوى المرتبطـــة بالرعايـــة الصـــحية 

مـن المرضـى فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل.  ٪١٥٪ من المرضى في البلدان المرتفعة الـدخل و٧ على
٪ مــن المرضــى فــي وحــدات الرعايــة المركــزة بعــدوى واحــدة علــى ٣٠ففــي البلــدان المرتفعــة الــدخل، يصــاب حــوالي 

األقــل مــن أنــواع العــدوى هــذه. وفــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل، يكــون تــواتر العــدوى المكتســبة فــي وحــدة 
ة على األقل أكثر بمعدل ضعفين أو ثالثة أضعاف معدله في البلدان المرتفعـة الـدخل، وتكـون كثافـة الرعاية المركز 

ضعفًا لمثيلتها في الواليات المتحدة األمريكية . ويكون األطفال الذين  ١٣العدوى المصاحبة للمعدات أعلى بمقدار 
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عرضـة لمخـاطر اإلنتـان الوليـدي، وتتـراوح  يولدون فـي المستشـفيات فـي البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل أكثـر
  ضعفًا لمعدالتها في البلدان المرتفعة الدخل. ٢٠معدالت اإلصابة ما بين ثالثة إلى 

  
٪ مـن جميـع وفيـات األطفـال حـديثي الـوالدة ٥٠عدية فـي أكثـر مـن مُ مراض الأل، تسببت ا٢٠١٥وفي عام   -٨

قيــا جنــوب الصــحراء الكبــرى. و كــان االلتهــاب الرئــوي واألطفــال دون ســن الخامســة، خاصــة فــي جنــوب آســيا وأفري
حالــة  ٤٠١ ٠٠٠حالــة وفــاة / الســنة)، واإلنتــان الوليــدي ( ٥٢٦ ٠٠٠حالــة وفــاة / الســنة) واإلســهال ( ٩٢٠ ٠٠٠(

حالــة وفــاة / الســنة) مــن أكثــر أســباب الوفيــات شــيوعًا. ونظــرًا ألن كــل هــذه  ٣٠٦ ٠٠٠وفــاة / الســنة) والمالريــا (
اكة تنطوي على عالمات وأعراض إنتان أو صدمة إنتانية، فسيكون لتبني نهوج أكثـر صـرامة لتحسـين الحاالت الفت

التدبير العالجي لإلنتان باستخدام أدوات بسيطة تأثير كبير على معـدل وفيـات األطفـال علـى مسـتوى العـالم. وبـين 
األخيــرة فــي الواليــات المتحــدة  زاد معــدل حــدوث اإلنتــان الــوخيم لــدى األطفــال فــي الســنوات ٢٠٠٥و ١٩٩٥عــامي 

األمريكيـة . وفي الواليات المتحـدة الُعمريةطفل من جميع الفئات  ١٠٠٠حالة لكل  ٠,٨٩إلى  ٠,٥٦األمريكية من 
دج (األطفــال الــذين يولــدون قبــل األوان) منخفضــي الــوزن بشــكل كبيــر ُخــكــان معــدل انتشــار اإلنتــان الوليــدي لــدى ال

، مـع وجـود ٢٠٠٨و ٢٠٠٥ عـامي مولود حي في الفترة مـا بـين ١٠٠٠لكل  ٥,١٤و ٠,٩٨عند الوالدة يتراوح بين 
فريقية. وفي جنوب آسيا، وأفريقيا جنـوب الصـحراء الكبـرى، أدج األميركيين من أصول خُ أعلى معدل انتشار لدى ال

حالـة مـن حـاالت العـدوى الجرثوميـة الوخيمـة المحتملـة لـدى  مليـون ٦,٩وأمريكا الالتينية، كان هناك ما يقدر بنحو 
٪، وهـو ١٠، ليصـل إجمـالي الوفيـات إلـى نحـو ٢٠١٢األطفال حـديثي الـوالدة الـذين يحتـاجون إلـى عـالج فـي عـام 

حالــــة وفــــاة. وتعتبــــر العــــدوى هــــي ثالــــث ســــبب مباشــــر لوفيــــات األمهــــات، ممــــا تســــبب فــــي  ٦٧٠ ٠٠٠يمثــــل  مــــا
حالة وفاة / السنة) من وفيات األمهات. وباإلضافة إلى ذلك، يعتبر اإلنتان أحد  ٣٠ ٠٠٠٪ (أكثر من ١١ حوالي

ســـاهم فـــي العديـــد مــن وفيـــات األمهـــات األخـــرى كـــل عــام. فعـــبء وفيـــات األمهـــات المـــرتبط بشـــكل تُ األســباب التـــي 
األكبـــر فـــي ٪)، مـــع تركـــز العـــبء ١٠,٧بالعـــدوى يكـــون أعلـــى فـــي البلـــدان المنخفضـــة والمتوســـطة الـــدخل ( مباشـــر

٪). وفـي ٤,٧٪)، مقارنـة بالبلـدان المرتفعـة الـدخل (١٠,٣٪) وأفريقيا جنـوب الصـحراء الكبـرى (١٣,٧جنوب آسيا (
٪ مــن النســاء الالتــي يجــرين عمليــات قيصــرية ممــا يــؤثر علــى صــحتهن ٢٠أفريقيــا، تحــدث عــدوى للجــروح لنحــو 

  وقدرتهن على رعاية أطفالهن.
  
روبـــات عـــامًال رئيســـيًا فـــي تحديـــد عـــدم التجـــاوب الســـريري للعـــالج والتطـــور تعتبـــر مقاومـــة مضـــادات الميك  -٩

حالـة وفـاة لألطفـال حـديثي الـوالدة المصـابين باإلنتـان فـي جميـع  ٢١٤ ٠٠٠السريع لإلنتان والصدمة اإلنتانية. إن 
 ،اض المقاومـةاألمر بـ المصـابين. ووجـد أن مرضـى اإلنتـان األمـراض المقاومـة عزي لمسبباتتُ أنحاء العالم كل عام 

رضــة لمخــاطر الوفيــات بالمستشــفيات: فــي أوروبــا، علــى ســبيل المثــال، وجــد أن العنقوديــة الذهبيــة عُ يكونــون أكثــر 
شــيوعًا بــين مرضــى الكائنــات الحيــة المســببة للمــرض فــي ذلــك العنقوديــة الذهبيــة المقاومــة للميثيســيلين، أكثــر  بمــا

 المعـــدل التقـــديري للوفيـــاتنتـــائج المزرعـــة لـــديهم إيجابيـــة. وأن  اإلنتـــان فـــي وحـــدات العنايـــة المركـــزة والـــذين كانـــت
٪ مــــن تلــــك الخاصــــة بالمرضــــى المصــــابين ٥٠المرتبطــــة بالعنقوديــــة الذهبيــــة المتــــأثرة بالميثيســــيلين أعلــــى بحــــوالي 

  بالعنقودية الذهبية المتأثرة بالميثيسيلين.
  

  الجهود التي بذلت مؤخرًا بشأن اإلنتان -السياق الدولي 
  

زاد االعتــراف باإلنتــان كســبب رئيســي للمراضــة والوفيــات التــي يمكــن الوقايــة منهــا علــى مســتوى العــالم فــي   -١٠
ــــة فــــي القطــــاعين العــــام والخــــاص. ويمثــــل  ــــرة مــــن األطــــراف الفاعل ــــرة، نظــــرًا لجهــــود مجموعــــة كبي الســــنوات األخي

بهـدف فهـم حقيقـة  ٢٠١٠ا فـي عـام العالمي بشأن اإلنتان، وهي منظمة غير هادفة إلى الربح، تـم إطالقهـ التحالف
ــــان  ــــوم العــــالمي لإلنت ــــز الي ــــا هــــذا تعزي ــــى يومن ــــادرات الرئيســــية حت ــــه بشــــكل أفضــــل. وتشــــمل المب ــــان ومكافحت اإلنت

  ).٢٠١٦سبتمبر)، واالجتماع العالمي لإلنتان (عقد االجتماع األول في عام  أيلول/ ١٣ (يوم
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ت حملة اإلنتان، الباقيـة حتـى اآلن، المبـادئ التوجيهيـة وبهدف الحد من الوفيات المرتبطة باإلنتان، وضع  -١١
التــي توصــي بإعطــاء العـــالج المضــاد للميكروبــات التجريبـــي خــالل ســاعة واحــدة مـــن اكتشــاف اإلنتــان الـــوخيم أو 
الصــدمة اإلنتانيــة لــدى المرضــى مــن البــالغين واألطفــال. وقــد أثبتــت الدراســات الرصــدية أن االلتــزام بهــذه المبــادئ 

ن عمليات الرعاية والبقاء على قيد الحياة في البلـدان المرتفعـة الـدخل. ومـع ذلـك ثبـت أن التنفيـذ فـي سّ حيُ ية التوجيه
مـــن المستشـــفيات  ١٨٥البلـــدان المنخفضـــة والمتوســـطة الـــدخل صـــعب للغايـــة. وأظهـــر المســـح الـــذي تـــم إجـــراؤه فـــي 

  المسح قد نفذت المبادئ التوجيهية. ٪ من المستشفيات التي شملها١,٥، أن أقل من ٢٠٠٩األفريقية في عام 
  

عدية التابعة لمجلة النسيت، العبء العالمي لإلنتـان، محدداتـه، والتـدبير مُ وناقشت مؤخرًا لجنة األمراض ال  -١٢
  في المستقبل. ١السريري له، واألهم من ذلك وضع خارطة طريق جديدة للبحوث

  
  استجابة منظمة الصحة العالمية لإلنتان

  
تمتد استجابة المنظمة لإلنتان عبر العديد من قطاعات األمانة، وتشكل جزءًا مـن جهـود المنظمـة األوسـع   -١٣

نطاقًا لمعالجة أسـباب الوفيـات العالميـة لألطفـال حـديثي الـوالدة، واألطفـال واألمهـات، للوقايـة مـن العـدوى المرتبطـة 
للغايـة والتـي قـد تتحـول إلـى أوبئـة، ولتحسـين  عديـةالمُ بالرعاية الصحية، واألمراض الناجمـة عـن مسـببات األمـراض 

العـــالج األكثـــر فعاليـــة إلدراجهـــا فـــي قائمـــة منظمـــة  ُنظـــمالتـــدبير الســـريري لألمـــراض الســـارية، بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد 
الصحة العالمية النموذجية لألدوية األساسية. وترتبط جهود الوقاية من اإلنتان وتقليل الضرر الناجم عنـه بالغايـات 

(ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع  ٣د من الهدف ٣ب و٣و ٨,٣و ٣,٣و ٢,٣و ١,٣
مــن خطــة  (ضــمان تــوافر الميــاه وخــدمات الصــرف الصــحي للجميــع وٕادارتهــا إدارة مســتدامة) ٦والهــدف  األعمــار)

خطـة ، و صحة المـرأة والطفـل والمراهـقاالستراتيجية العالمية لألمم المتحدة بشأن و  ٢٠٣٠،٢التنمية المستدامة لعام 
ٕاطـــار )، و ٢٠٠٥وتنفيـــذ اللـــوائح الصـــحية الدوليـــة (العمـــل العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات، 

  .المنظمة الخاص بالخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس
  

إطـــالق شـــبكة عالميـــة لجـــودة إن منظمـــة الصـــحة العالميـــة وســـائر أصـــحاب المصـــلحة الرئيســـيين بصـــدد   -١٤
الرعايــة بصــحة األمهــات والمواليــد واألطفــال لتســريع وتيــرة الحــد مــن وفيــات األمهــات واألطفــال حــديثي الــوالدة والتــي 

سـيما ، واليمكن الوقاية منها بما في ذلك الوقاية من اإلنتان، والتبكير باكتشافه، وتـوفير التـدبير العالجـي الفـوري لـه
عات الرعاية األساسية لألطفال حديثي الوالدة، والرعاية في المنزل. وتهدف هـذه المبـادرة إلـى من خالل تنفيذ مجمو 

التأكد من أن كل امرأة حامل وكل مولود يتلقون رعاية عالية الجودة طوال فترة الحمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة 
لعـــدوى الجرثوميـــة الوخيمـــة المحتملـــة لـــدى مـــا يلـــي: مبـــادئ توجيهيـــة لتحديـــد ا اً أيضـــًا. وقـــد وضـــعت المنظمـــة أيضـــ

ع فــي وقــت مبكــر؛ حــزم شــاملة لتشــخيص اإلنتــان وعالجــه علــى مســتوى اإلحالــة فــي ّضــاألطفــال حــديثي الــوالدة والر 
مرافــق الرعايــة؛ المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالتــدبير العالجــي للعــدوى الجرثوميــة الوخيمــة المحتملــة لــدى األطفــال 

  ع الصغار عند تعذر اإلحالة.ضّ حديثي الوالدة والر 
  

أصــدرت المنظمــة توصــيات لوقايــة األمهــات وعالجهــن مــن أمــراض الفتــرة المحيطــة بــالوالدة. وعــالوة علــى   -١٥
وغيــره مــن  Jhpiegoتعريفــًا جديــدًا إلنتــان األمهــات. وأطلقــت المنظمــة بالتعــاون مــع  اً ذلــك، وضــعت المنظمــة مــؤخر 

ة إلنتــان األمهــات واألطفــال حــديثي الــوالدة. وتقتــرح هــذه المبــادرة نهجــًا تعاونيــًا الشــركاء الرئيســيين، المبــادرة العالميــ
                                                           

١  Cohen J et al. Sepsis: a roadmap for future research. Lancet Infect Dis. 2015;15(5):581-614. doi: 

10.1016/S1473-3099(15)70112-X.                                                                                                                               

 .)٢٠١٥( ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة انظر    ٢
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جديدًا ومبتكرًا يجمع بين البحث وٕاعـداد بـرامج تقـديم الخـدمات والـدعوة لتعزيـز االسـتجابة إلنتـان األمهـات واألطفـال 
  حديثي الوالدة.

  
مسـاهمته فـي العـبء العـالمي لوفيـات األطفـال،  وفيما يتعلق بالوقاية من اإلنتان لـدى األطفـال، والحـد مـن  -١٦

العمـل علـى تخفـيض معـدل تمت الموافقة على قرارات جمعية الصـحة التاليـة علـى مـدى السـنوات القليلـة الماضـية: 
ـــــوالدة ـــــال الحـــــديثي ال ـــــات األطف ـــــالوالدة ومعـــــدل وفي ـــــرة المحيطـــــة ب ـــــي الفت ـــــات ف ؛ )٢٠١١( )١٣-٦٤ج ص ع( الوفي

خطـــــة العمـــــل بشـــــأن صـــــحة المواليـــــد  ؛)٢٠١٢( )١٧-٦٥ج ص عالخاصـــــة باللقاحـــــات (العمـــــل العالميـــــة  وخطـــــة
  .)٢٠١٤( )١٠-٦٧ع  ص  ج(
  

ومــن خــالل عملهــا مــع العديــد مــن الشــركاء الرئيســيين مثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة، والمنظمــة العالميــة   -١٧
. واعتمدت مضادات الميكروباتخطة العمل العالمية بشأن مقاومة لصحة الحيوان، واليونيسيف، وضعت المنظمة 

المتعلـق بهـذه الخطـة.  ٧-٦٨ج ص عالقـرار  ٢٠١٥جمعية الصـحة العالميـة الثامنـة والسـتون التـي عقـدت فـي عـام 
نهــا إوجميــع المبــادئ الخمســة لخطــة العمــل العالميــة تتعلــق بالحــد مــن عــبء اإلنتــان فــي جميــع أنحــاء العــالم، حيــث 

ضـــادات مُ زيـــز القـــدرة علـــى الترصـــد ونشـــر البيانـــات، والوقايـــة مـــن مقاومـــة تهـــدف إلـــى زيـــادة الـــوعي بالمشـــكلة، وتع
الميكروبــات مــن خــالل الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، وتحســين جــودة الميــاه والصــرف الصــحي، وتعزيــز اســتخدام 

ت ضـادامُ المضادات الحيوية بشكل أنسب، وكذلك إجراء البحوث لتطوير أدوية جديدة للتغلب على مشـكلة مقاومـة 
الميكروبات. وقد وضعت المنظمة العديد من التوصيات والوثائق اإلرشادية واألدوات، وأطلقت عدة مبادرات جديدة 

ضــادات الميكروبــات. وتعمــل جميــع المســتويات الثالثــة للمنظمــة مــع مُ فــي ســياق واليتهــا المتعلقــة بمكافحــة مقاومــة 
  طط العمل الوطنية واألنشطة ذات الصلة.الدول األعضاء على تنفيذ خطة العمل العالمية من خالل خ

  
وتقدم األمانة الدعم للبلدان في جهودها الرامية إلى تطوير أو تعزيز بـرامج الوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا   -١٨

تــم إصــدار المبــادئ التوجيهيــة و الموطونــة أو الوبائيــة.  ءً للحــد مــن عــبء العــدوى المرتبطــة بالرعايــة الصــحية ســوا
حـــدد المكونـــات األساســـية للبـــرامج الفعالـــة للوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــا علـــى تُ ينـــات والتـــي يّ ســـندة بالمُ الجديـــدة ال

لدعم جهـود بنـاء القـدرات فـي البلـدان،  ٢٠١٦نوفمبر  مستويات مرافق الرعاية الوطنية والصحية في تشرين الثاني/
طت منظمـة لّ ومن خالل التقرير العالمي، سضادات الميكروبات. مُ بما في ذلك خطط العمل الوطنية بشأن مقاومة 

على ثغرات كبيرة تكتنف المياه والصرف الصحي واإلصحاح في مرافـق عالمية واليونيسيف الضوء مؤخرًا الصحة ال
إلى أولويات العمـل فـي خطـة العمـل العالميـة. وتقـدم منظمـة الصـحة العالميـة  المنظمتان وأشارت .الرعاية الصحية

ل عدة وثائق وأدوات، بشأن معايير المياه والصـرف الصـحي واإلصـحاح وٕادارة نفايـات الرعايـة اإلرشادات، من خال
تحديد مؤشـرات الرصـد ذات الصـلة فـي مرافـق الرعايـة الصـحية. وقـد اعتمـدت منظمـة الصـحة كذلك تم و الصحية؛ 

األيــدي فــي  نظافـةب المتعلقــة رســاتمماالنــات واسـتراتيجيات التنفيــذ لتحسـين يّ ســندة بالبمُ العالميـة المبــادئ التوجيهيـة ال
بلــدًا مــن  ١٧٧مرفــق مـن مرافــق الرعايـة الصــحية فـي  ١٩ ٠٠٠مجـال الرعايــة الصـحية مــن خـالل التــزام أكثـر مــن 

وضـــع توصـــيات وٕاجـــراءات  ف يـــديك. ويجـــري أيضـــاً ّظـــخـــالل الحملـــة العالميـــة للمنظمـــة الخاصـــة بإنقـــاذ األرواح: ن
األجهــزة الغزويــة (علــى  إلجراءات الغزويــة مثــل التــدخالت الجراحيــة واســتخداممحــددة للوقايــة مــن اإلنتــان المــرتبط بــا

  الوعائية)، وكذلك العدوى الناجمة عن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. طرةثالقسبيل المثال. 
 
دليـــل منظمـــة ال أعـــدت، خـــالل االســـتجابة للفاشـــياتالســـريري بالتـــدبير المتعلقـــة  اإلرشـــاداتتـــوفير وبهـــدف   -١٩

ـــاء الســـريريين بالمنطقـــة  ـــادئ التوجيهيـــة IMAIاألطب ـــالغين: المب : الرعايـــة الصـــحية فـــي المستشـــفيات للمـــراهقين والب
والعـدوى التنفسـية  اإلنتـانتضمن إرشادات بشأن تي ت، وال٢٠١١في عام  موارد محدودةباألمراض الشائعة  لمعالجة
ونشــرها  المعــدة مســبقاً توجيهيــة المبــادئ ال المســارعة باعتمــادتــم ، ٢٠٠٩ A (H1N1(نفلــونزا أخــالل وبــاء و . الوخيمــة

في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وقد استخدمت منظمة الصحة  وخيمةالمرضى المصابين بأمراض  عالجل
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ـــالعالميـــة  ـــدريب ال ـــاء  الصـــحيينالعـــاملين  آالفدليل لت ـــة أثن ـــدانفـــي  الفاشـــياتفـــي الخطـــوط األمامي المتضـــررة  البل
 قامتمرض فيروس االيبوال في غرب أفريقيا، ل ٢٠١٦-٢٠١٣ عامي فاشيةأثناء و طر. اخمالمجاورة والمعرضة للو 
المرضـــى  فـــي اإلرشـــادات المتعلقـــة بعـــالج لـــدى البـــالغينإلنتـــان لمتعلقـــة باتوجيهيـــة االمبـــادئ بـــدمج هـــذه المنظمـــة ال
دليـل الجيـب للعـاملين الصـحيين فـي الخطـوط  السريري للمرضى الذين يعانون مـن فيـروس الحمـى النزفيـة: العالج(

 فـــي آذار/ألول مـــرة  والتـــي ســـتقوم البلـــدان بمواءمتهـــا ةالطوارئ المؤقتـــبـــ تـــم إصـــدار اإلرشـــادات الخاصـــة .األماميـــة
 والــذي صــمماإلنتــان  عــالج). كمــا قــدمت الــدعم للتــدريب علــى ٢٠١٦فبرايــر  وُحــدثت فــي شــباط/، ٢٠١٤مــارس 

دور / +WHO IMAI Quick Checkذات المــوارد المحــدودة مــن خــالل وضــع برنــامج الــتعلم  لألمــاكن خصيصــاً 
 إلرشــادات الً ). واســتكما+QC( الخاصــة بالتــدريب علــى االســتجابةاألمــراض والمنــاهج  ترصــدالطبيــب الســريري فــي 

م التشـخيص التفريقـي الفرز خالل حـاالت الطـوارئ، ودعـ يمي على، يركز هذا البرنامج التعلبالفعل منظمة القائمةال
الطـــوارئ  عـــالج حـــاالتو  ،عنهـــا، والوقايـــة مـــن العـــدوى ومكافحتهـــاالتـــي يمكـــن اإلبـــالغ ألمـــراض لوالكشـــف المبكـــر 

 .الناجمة عن الحاالت المرضية الوخيمة من قبيل اإلنتان
 
، وسـوف تسـتعرض ٢٠١٧مـارس  فـي أذار/تحديث القائمة النموذجية لألدوية األساسـية بمنظمة وستقوم ال  -٢٠

 وخامةو  انتشاراً األكثر من المتالزمات  ٢٠ مراجعة طرق عالجضادات الحيوية عن طريق مُ الب الخاصةالمعلومات 
فـي القائمـة المنقحـة  إنتان األطفال الحديثي الـوالدة بشأن على الصعيد العالمي. وسيتم إدراج وثيقة إرشادية محددة 

 .ناتيّ سندة بالبمُ اللبلدان في تنفيذ التوصيات لتوفير الدعم ل ٢٠١٧في عام 
  

إنشــاء بهــدف هملــة فــي الســنوات األخيــرة مُ ألمــراض الاأدويــة مبــادرة منظمــة الصــحة العالميــة و  وقــد تعاونــت  -٢١
ضـادات الحيويـة الجديـدة مُ بال عـالجضادات الحيوية، والتي تهدف إلـى تطـوير مُ لل للبحث والتطوير العالمية شراكةال

علـــى ، بمـــا فـــي ذلـــك الحفـــاظ األمثـــل ااالحتياجـــات الصـــحية العالميـــة وتعزيـــز الوصـــول المســـتدام والعـــادل لهـــلتلبيـــة 
إلـى وضـع مشـروع  لربح، مع العديـد مـن الخبـراءإلى اال تهدف التي هذه الشراكة وقد سعت ضادات الميكروبات. مُ 

عــــن مضــــادات حيويــــة جديــــدة  الً فضــــ، األطفــــال حــــديثي الــــوالدة ىلإلنتــــان لــــد جديــــداللتطــــوير عــــالج الخــــط األول 
فـي المواقـع وأجراهـا المشروع دراسات وقد صمم المقاومة لألدوية المتعددة.  سببات المرضمُ  عالج يفالستخدامها 

مقارنتهـا مـع و جديدة، الظم نُ وسالمة اللتحديد مدى فعالية  عالياً  التي يكون فيها مستويات المقاومة لألدوية المتعددة
 الية.الح وسائل العالج

  
 األولويات المستقبلية

  
 :اإلنتان لمعالجةأصحاب المصلحة  ولسائرلمنظمة لاألمانة األولويات التالية حددت   -٢٢
 

العمــل معــا لتحســين فهــم العــبء الوبــائي والمــالي لإلنتــان فــي جميــع أنحــاء العــالم، ورصــده بشــكل   ) أ(
 لتعريفات موحدة. اً مستمر من خالل توافر بيانات موثوقة وفق

سهم في حـدوث اإلنتـان والتشـخيص والتـدبير العالجـي تُ ظم الصحية التي نُ القضاء على عوامل ال  ) ب(
الســـريري غيـــر المناســـب، وعلـــى وجـــه الخصـــوص، إلعطـــاء األولويـــة  لتعزيـــز بـــرامج الوقايـــة مـــن العـــدوى 

سـيما ال، و ومكافحتها، وتنفيـذ أفضـل الممارسـات المتعلقـة بالوقايـة مـن العـدوى ومكافحتهـا فـي نقطـة الرعايـة
 خالل الحمل والوالدة ورعاية ما بعد الوالدة، وفي وحدات العناية المركزة وفي المجتمع.

زيادة فرص الحصول على اللقاحات المتاحة واستخدامها للوقاية من أنواع العـدوى األكثـر شـيوعًا   (ج)
 والتي قد تؤدي إلى اإلنتان.
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بالمظــاهر الســريرية لإلنتــان بــين ممارســي الرعايــة إعطــاء األولويــة لإلجــراءات التــي تزيــد الــوعي   (د)
الصحية العمومية والمجتمعية، لتسهيل الجهود المتعلقة بجودة الرعاية التي تهدف إلـى تحسـين التشـخيص 

 المبكر والتدبير العالجي السريري المناسب.

راء المزيد مـن دعم استخدام أدوات التشخيص المناسبة، بما في ذلك مراقبة جودة المختبرات، وٕاج  )ھ(
البحوث بشأن المؤشرات الحيوية الجديدة الحساسـة والمحـددة واالختبـارات الميكروبيولوجيـة للتعـرف المبكـر 

 على حاالت اإلنتان المرضية وتقييم وخامتها.

نقــذة للحيــاة الالزمــة لعــالج مُ بمــا فــي ذلــك تــوافر اإلمــدادات ال –التأكــد مــن أن أساســيات الرعايــة   (و)
تقــدم بشــكل موثــوق كجــزء مــن  –معــدل اإلماتــة ومعــدالت العجــز المترتبــة علــى اإلنتــان  اإلنتــان وخفــض

 الجهود العالمية لتحقيق التغطية الصحية العالمية عالية الجودة.

ع عنــد تعــذر ّضــوالر  بل عــالج اإلنتــان لــدى األطفــال حــديثي الــوالدةُســزيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى   (ز)
 اإلحالة.

ء بحوث عالية الجودة لتحديد األدوية والعالجات الجديـدة، الالزمـة للوقايـة مـن جراإ تنسيق ودعم و   (ح)
ســببات األمـــراض مُ ســـيما الناجمــة عـــن ، والالعــدوى التــي تـــؤدي فــي أغلـــب األحيــان إلـــى اإلنتــان وعالجهــا

 المقاومة لألدوية المتعددة.

 
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  بالتقرير وتقديم المزيد من اإلرشادات.المجلس مدعو لإلحاطة علمًا   -٢٣
  
  
 

=     =     =  


