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موجز تنفيذي

وإلى  السكان.  عموم  مع  بالمقارنة  األنفلونزا  بعدوى  اإلصابة  مخاطر  من  أكبر  قدراً  الصحيون  العاملون  يواجه 
جانب المراضة في صفوف هؤالء العاملين فإن العدوى قد تؤدي إلى تصاعد معدالت التغيب عن العمل، والدوام 
الشكلي1، وتعطل الخدمات الصحية. وفضالً عن ذلك فإن العدوى التي تصيب العاملين الصحيين قد تسهم في السراية 
المستشفوية للعدوى إلى مرضاهم، بما في ذلك المعرضون بشدة لخطر اإلصابة باألنفلونزا الوخيمة وبالمضاعفات. 
وعلى هذا فإن منظمة الصحة العالمية ُتدرج العاملين الصحيين ضمن المجموعات المستهدفة ذات األولية بتدابير 
التطعيم المضادة لألنفلونزا الموسمية. وفضالً عن ذلك فإن تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا يساهم في 
التطعيم  أنفسهم على  الحاصلين  العاملين الصحيين  إلى أن  الدراسات تشير  فإن  التأهب لجوائح األنفلونزا. وأخيراً 

المضاد لألنفلونزا ُيظهرون ميالً أشد لدعوة المرضى الخاضعين لرعايتهم إلى تلقي هذا التطعيم.

ويشكل الكتيب الحالي مرجعاً لمساعدة المستخدمين على إرساء سياسة لتوفير التطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية 
السياسات،  إعداد  تدابير  لتيسير  المتاحة  باألدوات  فهرس  جانب  إلى  اإلرشاد  الكتيب  ويوفر  الصحيين.  للعاملين 
والتخطيط، والتنفيذ، والرصد، والتقييم، بشأن تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا. ويهدف محتوى الكتيب إلى 
استكمال الوثيقة المعنونة “مبادئ واعتبارات إضافة اللقاحات إلى البرنامج الوطني للتمنيع: من اتخاذ القرار إلى التنفيذ 

والرصد” الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2014.

البرامج  ومدراء  الوطنية؛  الصحة  السياسات؛ ومخططي  الكتيب صنَّاع  لهذا  الرئيسي  المستهدف  الجمهور  ويضم 
الوطنية للتمنيع والصحة المهنية؛ والمسؤولين عن الصحة المهنية، وتمنيع العاملين الصحيين، ومكافحة العدوى في 
المرافق الصحية. ويعد التعاون الوثيق بين مدراء التمنيع، وبرامج الصحة المهنية ومكافحة العدوى، ضرورياً لتعظيم 

اإلقبال على تلقي اللقاحات، والعتماد نهج متماسك وشامل إزاء مكافحة األنفلونزا في المرافق الصحية.

ويوجز الكتيب البيِّنات واألسس المنطقية، ويوفر اإلرشاد بشأن القضايا األساسية، وُيعدد األدوات المتاحة لتطعيم 
نات رئيسية إلدخال اللقاحات وإدارتها: العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا، ويغطي ثالثة مكوِّ

إرساء سياسة وطنية مسَندة بالبيِّنات بشأن تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية.1 - 

تخطيط وإدارة تدابير تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية.2 - 

الرصد والتقييم، بما في ذلك تقدير تغطية التطعيم، ورصد األحداث الضارة في أعقاب التمنيع، وتقدير األثر، 3 - 
وتقييم مرحلة ما بعد إدخال اللقاحات.

واستكماالً لهذا الدليل ، تتوفر مداوالت مجموعة  استشارية مستقلة مكونة من خبراء  على شكل تقريرعن اجتماع 
يلخص القضايا المهمة . تشمل هذه القضايا االمور التالية : اعتبارات سياسية عامة , الدليل الداعم لتلقيح الموظفين 
الذين يعملون في مجال الصحة (عاملين صحيين) اولوية و تصنيف هؤالء الموظفين; خيار استراتجية التلقيح و دمج 
هذه االستراتجية في السياسات  و الخطط العامة التي تشمل صحة و تلقيح الموظفين الذين يعملون في مجال الصحة , 
تخطيط و ادارة التلقيح و باالخص طرق التواصل و الطلب ; والتحديات المتعلقة برصد وتقييم لقاح العاملين الصحيين 

خاصة في البلدان المنخفضة و المتوسطة الدخل.2

يشير الدوام الشكلي إلى العاملين الصحيين الذين يعملون رغم اعتاللهم ولكن بمستوى أدنى من الدقة والفعالية، وهو ما يشكل خطراً على المرضى الضعفاء الخاضعين   1
لرعايتهم.

 Cherian T. et al. Factors and considerations for establishing and improving seasonal influenza vaccination of health  2
workers: Report from a WHO meeting, January 16–17, Berlin, Germany. Vaccine. 2019;37)43(:6255–6261.
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حول هذا الكتيب

الغرض

البت بأمر تطعيم  القُطريين على  المسؤولين  المتاحة لمساعدة  لألدوات  وفهرساً  الكتيب مرجعاً  يشكل هذا 
العاملين الصحيين، والتخطيط له، وتنفيذه، ورصده ُبْغية إنجاز التغطية اللقاحية الشاملة. وليس الغرض من 
الكتيب أن يكون وثيقة ذات طابع إلزامي، بل أن يوضح فحسب المبادئ العامة واالعتبارات األساسية لدعم 
صياغة السياسات؛ وتخطيط التطعيم وإدارته؛ ورصد وتقييم توفير التطعيم المضاد لألنفلونزا للعاملين في 

ميدان الرعاية الصحية.

كما يحدد الكتيب معالم اإلجراءات الالزمة إلدماج تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا في السياسات 
الوطنية للصحة المهنية ونظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين في المرافق الصحية. كما يتناول الفرصة 
المتاحة لتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا لترويج نهج متكامل لرصد كل التدخالت المدرجة في 
السياسات الوطنية للصحة المهنية وتعظيم اإلقبال عليها. وفضالً عن ذلك فإن الكتيب يشير إلى عالقة تطعيم 

العاملين الصحيين بالتأهب لألنفلونزا الجائحة ومساهمته فيه.

لألمراض  المضادة  التطعيم  تدابير  عن  الموسمية  لألنفلونزا  المضاد  الصحيين  العاملين  تطعيم  ويختلف 
األخرى التي يمكن توقيها باللقاحات من حيث أن من الواجب إجراؤه كل سنة. على أن بعض عناصر هذا 
التطعيم  بتخطيط  المتصلة  األقسام  تلك  الصحيين عموماً، والسّيما  العاملين  لتطعيم  تكون مفيدة  قد  الكتيب 

وإدارته وبشأن الرصد والتقييم.

الجمهور

يشمل الجمهور الرئيسي المستهدف بهذا الكتيب ما يلي:

الهيئات الوطنية لصنع السياسات والمخططون الصحيون؛1 - 

مدراء برامج التمنيع، ومكافحة العدوى، والصحة المهنية على المستويات الوطنية ودون الوطنية، 2 - 
والمسؤولون عن الصحة المهنية ومكافحة العدوى في المرافق الصحية؛

منظمات العاملين الصحيين وأرباب العمل.3 - 

وفي حين أن األقسام المختلفة من الوثيقة تتباين من حيث أهميتها بالنسبة لمجموعة ما أو أخرى، فإن من 
المستصوب قراءة الوثيقة ككل ألن المعلومات الخاصة بموضوع معين قد تكون موزعة على أقسام مختلفة 

من الكتيب.

كما قد تكون الوثيقة مفيدة لجماهير أخرى من القراء مهتمة بالتمنيع أو الصحة المهنية.
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هيكل الوثيقة

يتألف الكتيب من أربعة أقسام على النحو المعروض في الشكل 1. على أنه توخياً للوضوح والكمال فإن 
هناك قدراً من التداخل بين بعض األقسام، مع إيراد إحاالت مرجعية إلى أقسام معنية أخرى.

هيكل الوثيقةالشكل 1لا

السیاسة وإدارتھإرساء التطعیم والتقییمتخطیط الرصد
والمعلومات المقدمة،
واألسس األساسیة

المنطقیة

ذلك في بما الكتیب، حول •
والجمھور األغراض

المستھدف
منظمة سیاسة توصیات •

بشأن العالمیة الصحة
لألنفلونزا المضاد التطعیم

لتطعیم الراھن الوضع •
الصحیین العاملین

المساندة البیِّنات موجز •
الصحیین العاملین لتطعیم

العالمیة العمل خطة •
األنفلونزا بلقاحات الخاصة

باتخاذ المتعلقة االعتبارات •
القرار

التطعیم أغراض تحدید •
الصحیین العاملین تصنیف •
األولویة حیث من وترتیبھم

التمنیع سیاسة تأطیر •
الصحیة بالسیاسات اإلدماج •

المھنیة
وتوقیت المنتج اختیار •

واسترالتطعیم التسلیم خیارات •
التغطیة تعظیم اتیجیات

وتقدیر الرصد أغراض تحدید •
األثر

الناجح اإلدخال تخطیط •
للقاحات

المالیة والجوانب التكلفة •
لتنویر التكوینیة البحوث •

التخطیط عملیة
اللقاح وقبول التواصل •
المر في الطلب تولید •

الصحي فق
سلسلة وإدارة اللقاحات تورید •

اإلمداد
الصحیین العاملین تطعیم •

التطعیم فریق تدریب •

التغطیة رصد •
بعد الضارة األحداث رصد •

التطعیم
اللقاحات قبول تقدیر •
اللقاحات أثر رصد •

إدخال بعد ما مرحلة تقییم •
اللقاحات

السیاسات المنفذونصنَّاع

الوثائق المعنية األساسية

تعد الوثائق التالية مراجع مهمة الستكمال اإلرشادات الواردة في هذا الكتيب:

إن التوصيات الخاصة بسياسة منظمة الصحة العالمية بشأن التطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية، 1 - 
بما في ذلك تطعيم العاملين الصحيين، منشورة ضمن أوراق مواقف المنظمة. ويجري تحديث هذه 

األوراق بانتظام.

اللقاحات المضادة لألنفلونزال ورقة موقف منظمة الصحة العالمية – تشرين الثاني/ نوفمبر 2012
https://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

مبادئ واعتبارات إضافة اللقاحات إلى البرنامج الوطني للتمنيعل من اتخاذ القرار إلى التنفيذ 
والرصد. جنيف، منظمة الصحة العالمية، 2014.

http://www.who.int/immunization/documents/general/ISBN_978_92_4_15068_92 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

https://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf
http://www.who.int/immunization/documents/general/ISBN_978_92_4_15068_92
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وتوفر الوثيقة التالية إرشادات مفصلة للبلدان التي تقوم بالفعل بتوفير التطعيم المضاد لألنفلونزا 2 - 
الموسمية للعاملين الصحيين فيما يتعلق بسبل تحديد المسائل المتصلة باإلقبال على التطعيم، وتحليلها، 

واستهدافها بفعالية:

مواءمة برامج التمنيع لتتناسب مع األنفلونزا الموسمية (TIP FLU). دليل لزيادة إقبال 
العاملين في ميدان الرعاية الصحية على تلقي التطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية (2015). 

كوبنهاغن، المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية، 2015.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/

tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-

 care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

وفي حين أن محتوى هذا الكتيب يمكن أن يساعد في تنوير السياسات الوطنية فإن الكتيب ال يوفر 3 - 
استعراضاً شامالً للبيِّنات المتاحة إلرشاد عملية صنع القرار. ويمكن االطالع على استعراض 

مستفيض لمثل هذه البيِّنات دعماً لتطعيم العاملين الصحيين في الوثيقة التالية:

ناتل التطعيم المضاد لألنفلونزا للعاملين في ميدان الرعاية الصحية –  التقدير السريع للبيِّ
نات. يوليو 2019.  استعراض عالمي للبيِّ

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590136219300373?via%3Dihub 

)تم الوصول إليه في 12 يوليو 2019(

ويشكل هذا الكتيب جزءاً من سلسلة من الكتيبات التمهيدية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية عن 4 - 
التطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية. وكان قد تم قبالً نشر كتيب عن تنفيذ التطعيم المضاد لألنفلونزا 

في صفوف الحوامل.

سبل تنفيذ التطعيم المضاد لألنفلونزا في صفوف الحواملل كتيب تمهيدي لمدراء برامج 
اع السياسات.  التمنيع الوطنية وصنَّ

 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250084/WHO-IVB-16.06-eng.pdf 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590136219300373?via%3Dihub
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250084/WHO-IVB-16.06-eng.pdf
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المعلومات األساسية واألسس المنطقية1 - 

يواجه العمال الصحيون خطر اإلصابة بعدوى فيروس األنفلونزا ونقل هذه العدوى إلى المرضى الخاضعين 
لرعايتهم الذين قد يكونون معرضين بشدة لمخاطر المرض الوخيم، والمضاعفات، والوفاة (1). ويمكن أن 
للمهنة والسياق (2).  يتباين مستوى الخطر األعلى بين العمال الصحيين بالمقارنة مع عموم السكان تبعاً 
وترى منظمة الصحة العالمية أن العمال الصحيين هم مجموعة ذات أولوية مهمة في تلقي التطعيم المضاد 
األنفلونزا  أثناء جائحات  الصحية الضرورية  الرعاية  أنفسهم والحفاظ على خدمات  لألنفلونزا، ال لحماية 
فحسب، بل وللحد من انتشار األنفلونزا في صفوف مجموعات المرضى الضعفاء التي يحتكون بها (1). 
الدراسات إن من المرجح أن يؤدي صدور توصية قوية من جانب  للعديد من  وفضالً عن ذلك فقد تبين 
تلقي  على  العام  الجمهور  إقبال  في  األغلب  على  كبيرة  زيادة  إلى  األطباء،  والسّيما  الصحيين،  العاملين 
التطعيم (3–5). وسيكون العاملون الصحيون ممن تلقوا التطعيم أنفسهم أعمق معرفة على األرجح بالتطعيم 
وأشد فعالية في النهوض بتقبل الجمهور له (3–5). وأخيراً، وبالنظر إلى أن من المحتمل أن يكون العاملون 
المضاد  لتطعيمهم  وظيفية  برامج  إرساء  فإن  األنفلونزا،  جائحات  أثناء  التطعيم  لبرامج  هدفاً  الصحيون 

لألنفلونزا الموسمية سييسر التطعيم الفعال وذي التوقيت الحسن خالل الجائحات (6).

الوضع الراهن للتطعيم المضاد لألنفلونزا في صفوف العاملين الصحيين

اتسم االعتماد العالمي لسياسة تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا بالبطء. وفي عام 2017 أبلغ 119 
بلداً فقط من أصل 184 بلداً عن أن لديها سياسة وطنية بشأن التطعيم المضاد لألنفلونزا. ومن أصل تلك 
البلدان الُمبلغة أشار 96 بلداً إلى أنه يستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية كمجموعة ذات أولوية. على 
أن نسبة الدول األعضاء الُمبلغة عن امتالكها لمثل هذه السياسة تتباين بين أقاليم المنظمة، فبينما أفادت غالبية 
البلدان في أقاليم منظمة الصحة العالمية في األمريكيتين، وأوروبا، وشرقي المتوسط عن وجود سياسات 
وطنية للتطعيم المضاد لألنفلونزا، فإن هذه النسبة كانت أدنى في صفوف بلدان أقاليم غرب المحيط الهادئ، 

وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا.

وال تتوافر معلومات عن تغطية التطعيم المضاد لألنفلونزا في صفوف العاملين الصحيين في معظم البلدان، 
ولو أن هناك تفاوتاً شاسعاً في ذلك، علماً بأنه جرى اإلبالغ عن أن معدل هذا التطعيم منخفض في العديد 
من البلدان التي تتوافر عنها مثل تلك البيانات. وعلى سبيل المثال فقد توافرت بيانات عن تغطية العاملين 
المعدل  اإلقليم األوروبي في موسم 2014–2015. وكان  بالمائة( في  فحسب )56  بلداً  الصحيين من 26 
الوسطي للتغطية هو 29.5 بالمائة مع نطاق يتراوح بين 2.6 و99.5 بالمائة؛ وأبلغ ثالثة بلدان فقط، هي 
ألبانيا، وأرمينيا، وبيالروس، عن تغطية تزيد على 75 بالمائة (7). وأوضحت بيانات أحدث  ُمستخلصة من 
استعراض منهجي من خالل التبليغ اإللزامي من كل المستشفيات في إنكلترا عن نسبة إقبال قدرها 69 بالمائة 
في موسم 2017–3.2018 وأوضح مسح عبر شبكة اإلنترنت أللفين من العاملين الصحيين في الواليات 

 Seasonal influenza vaccine uptake in healthcare workers )HCWs( in England: winter season 2017 to 2018.  3 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/710531/Seasonal_

influenza_vaccine_uptake_HCWs_winter_season_2017_to_2018.pdf 
 )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/710531/Seasonal_influenza_vaccine_uptake_HCWs_winter_season_2017_to_2018.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/710531/Seasonal_influenza_vaccine_uptake_HCWs_winter_season_2017_to_2018.pdf
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المتحدة أن نسبة التغطية وصلت إلى 78 بالمائة في موسم 2017–2018، مع ارتفاع هذه النسبة )95 بالمائة( 
بين العاملين في سياقات ُيلزمهم فيها أرباب العمل بالتطعيم (8). ويجري اإلبالغ عن معدالت تغطية أعلى 
فإن  دراسات  ثماني  شمل  واحد  منهجي  استعراض  وفي  اإللزامي.  التطعيم  سياسات  تطبيق  عند  للتطعيم 

معدالت التغطية تجاوزت نسبة 94 بالمائة فيها جميعا (9).

نات بشأن األسس المنطقية لتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا موجز تقدير سريع للبيِّ

أجرت منظمة الصحة العالمية تقديراً سريعاً للبيِّنات الواردة في مؤلفات متاحة باللغة اإلنكليزية، ومنشورة 
المدروسة،  األسئلة  هنا  (10). ونوجز  أو عالية  ذات جودة متوسطة  أنها  منذ عام 2006، ومصنَّفة على 
واالستنتاجات الرئيسية لهذا التقدير. وبإمكان القراء الرجوع إلى التقرير المنشور لالطالع على التفاصيل 

وعلى االقتباسات المعنية.

ودرس االستعراض ثالث مسائل هي:

البيِّنات القائلة بأن العاملين الصحيين عرضة لخطر أعلى من اإلصابة بعدوى األنفلونزا بالمقارنة مع 1 - 
عموم السكان، وأن تطعيمهم سيؤدي إلى خفض معدالت األنفلونزا و/أو التغيب عن العمل و/أو األثر 

االقتصادي الواسع لألنفلونزا في صفوف القوة العاملة الصحية.

البيِّنات القائلة بأن العمال الصحيين ينقلون عدوى األنفلونزا إلى مرضاهم في سياقات الرعاية 2 - 
الصحية، وإذا كان األمر كذلك، فهل يحمي التطعيم المرضى، وما هي نسبة العاملين الصحيين التي 

تتطلب الحماية للحصول على هذا األثر.

البيِّنات بشأن التدخالت العملية الناجحة لزيادة اإلقبال على التطعيم ودرجة معرفة البحوث المتعلقة 3 - 
بالجوانب االجتماعية، والسلوكية، وسياسات الصحة العمومية بمدى إقبال العاملين الصحيين على التطعيم.

نات المتعلقة بخطر إصابة العاملين الصحيين باألنفلونزا وأثر التطعيم البيِّ

ُتعد الدراسات التي تقارن خطر إصابة العاملين الصحيين بعدوى األنفلونزا بما هو عليه الحال في صفوف 
عموم السكان عسيرة، وقد تقيس حصائل مختلفة، أو أنها ُتنفذ في سياقات متباينة، مما يحد من قابلية المقارنة 
عبر الدراسات أو من تجميع بياناتها. وتشير عمليات االستعراض المنهجي الحديثة إلى أن العاملين الصحيين 
يتعرضون لخطر أعلى من اإلصابة بعدوى األنفلونزا بالمقارنة مع عموم السكان )نسبة األرجحية: 2.08، 
نطاق الثقة 95%: 1,73 إلى 2,51( (2)، علماً بأن البيِّنات هي أقوى ما تكون فيما يتعلق بالعدوى عديمة 
األعراض المؤكدة مختبريا(11)  على أنه يمكن للعاملين الصحيين عديمي األعراض نقل فيروس األنفلونزا 

مع ذلك إلى المرضى الضعفاء للغاية في سياق الرعاية الصحية.

العمل.  العاملين الصحيين عن  التنفسي هو سبب شائع من أسباب تغيب  المرض  إلى أن  التقارير  وتشير 
وترتبط األوبئة أو الجائحات بزيادة معدالت التغيب في صفوف العاملين الصحيين (12). وثُبت أن نجاعة 
اللقاحات بين العاملين الصحيين تبلغ درجة عالية تصل إلى 90 بالمائة للقاحات األنفلونزا الموسمية المناسبة 
والتغيب  المراضة  معدالت  سيخفِّض  الصحيين  العاملين  تطعيم  أن  إلى  يشير  ما  وهو   ، (14 ،13) جيدا 
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المرتبطة باألنفلونزا. وأظهر استعراض منهجي حدوث تأثير وقائي إزاء األنفلونزا المؤكدة مختبرياً وِقصر 
مة (15). وأوضحت  في فترات التغيب الناجمة عن العلة الشبيهة باألنفلونزا )ILI( لدى المجموعات المطعَّ
التطعيم  تلقي  في  بالمائة   10 بنسبة  زيادة  ارتباط  المتحدة  المملكة  في  الصحيين  للعاملين  حديثة  دراسة 
بانخفاض بنسبة مماثلة في التغيب الناجم عن االعتالل (12). على أن هناك دراسات رصدية توفر نتائج 
متعارضة، ولو أن هذه الدراسات مقيدة في الغالب بفعل رداءة تصميمها، وحصائلها غير النوعية، والخطر 

العالي للتحيز، وعدم مراعاة عوامل االلتباس (16–19).

وبما أن خطر المرض في أعقاب العدوى يستند إلى مستوى التعرض، وأن سلوكيات التغيب قد تتفاوت بين 
لة بشكل كاف عن ظاهرة  الفئات المختلفة للعاملين الصحيين، فإن من المحتمل أن يكون االفتقار إلى بيانات مفصَّ
التغيب عن العمل، أي مقسمة حسب فئات العاملين الصحيين، هو السبب في النتائج المتفاوتة للدراسات المختلفة. 
ومن جهة أخرى فإن انعدام األثر على التغيب الذي يالَحظ في بعض الدراسات، على الرغم من البيِّنات على 
ا إذا كان العاملون الصحيون يواصلون  المعدالت المتزايدة للعدوى بين العاملين الصحيين، يطرح التساؤل عمَّ
العمل رغم إصابتهم بالعدوى، وهو ما يؤدي إلى تصاعد القلق بشأن الخطر الالحق للسراية المستشفوية (20). 
وتوثِّق العديد من الدراسات تغيب العاملين الصحيين المصابين بالعلة الشبيهة باألنفلونزا عن العمل (21–23)، 

بما في ذلك حادثة واحدة جرى ربطها بالسراية المستشفوية في وحدة لألورام (24).

نات سراية العدوى من العاملين الصحيين إلى المرضى وأثر التطعيم بيِّ

الصحيين  العاملين  من  للسراية  بيِّنات  الجزيئية  الفرعية  األنماط  ُنهج  تعتمد  التي  الوبائية  الدراسات  توفر 
ات  إلى المرضى. وبفضل استخدام الجمع المؤتمت لبيانات المخالطين العالية االستبانة المعتمد على المجسَّ
الملبوسة بالترافق مع البيانات الفيرولوجية فقد أمكن تحديد المسالك المحتملة للسراية في حاالت األنفلونزا 
التي تتم اإلصابة بها في المستشفيات (25). ومن الصعب استخالص مدى السراية المباشرة من العاملين 
الصحيين إلى المرضى في سياقات الرعاية الطبية بالنظر إلى التدفق المتواصل للزوار، والتفاعالت بين 
قد  الذين  أولئك  بين  أنه من  (26–28). على  لألنفلونزا  المتعددة  المتزامنة  اإلدخاالت  وإمكانية  المرضى، 
يساهمون في سراية العدوى في سياقات الرعاية الطبية، فإن العاملين الصحيين يشكلون جزءاً ضخماً قابالً 

للوقاية باللقاحات حيث أنه من األيسر استهدافهم بالتطعيم.

ويمكن قياس المنفعة المباشرة للمرضى الناجمة عن تطعيم العاملين الصحيين بطرق عديدة، على نحو ما 
هو موضح في المؤلفات. وتقيِّم العديد من الدراسات أثر األنفلونزا المؤكدة مختبرياً، في حين تعمل دراسات 
أخرى على تقييم الحصائل غير النوعية مثل العلة الشبيهة باألنفلونزا، والعلة التنفسية، والوفيات الناجمة 
المستشفوية.  األنفلونزا  بعدوى  اإلصابة  أو حاالت  التنفسية،  بالعلة  المرتبطة  والوفيات  األسباب،  عن كل 
والبيِّنات المتوافرة أقوى بالنسبة للحصائل غير النوعية، مثل العلة الشبيهة باألنفلونزا، والوفيات الناجمة عن 
كل األسباب (29)، واإلصابة بعدوى األنفلونزا المستشفوية (30، 31) . ومع أن بعض الدراسات سعت إلى 
قياس عدد العاملين الصحيين الواجب تطعيمهم لضمان الحماية المثلى، فإن البيانات المساندة لعتبة التغطية 
ضعيفة، مما يقود إلى خالفات في المؤلفات المعنية (32). غير أن من المحتمل أن حماية المرضى ترتبط 
ارتباطاً إيجابياً بتوسيع تغطية تطعيم العاملين الصحيين ولكنها تعتمد أيضاً على عوامل أخرى تشمل نوع 
مخالطي المريض، ومدى ضعفه، واستخدام إجراءات أخرى لمكافحة العدوى، وفعالية التطعيم في موسم 

معين من مواسم األنفلونزا (33–35).
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نات التدخالت لزيادة إقبال العاملين الصحيين على التطعيم بيِّ

المضاد  التطعيم  الصحيين على  العاملين  إقبال  لزيادة  الناجحة  التدخالت  البيِّنات على  ثمة قدر ضخم من 
لألنفلونزا، وقد أُدرج قسم كبير منه في مجموعات األدوات القائمة الهادفة إلى زيادة اإلقبال على اللقاحات.

بعض  أن  يبدو  فإنه  متنوعة،  الصحيين  العاملين  قرارات  اتخاذ  مسار  في  تسهم  التي  العوامل  أن  ومع 
كبير  وبشكل  بسرعة  يزيد  أن  بمفرده  تدخل  بمقدور  أن  يثبت  ولم  فعالية من غيرها.  أشد  االستراتيجيات 
من اإلقبال على التطعيم ومواصلته باستثناء التطعيم اإللزامي. على أن مسألة التطعيم اإللزامي للعاملين 
الصحيين كانت مدار مناقشات مستفيضة وهناك العديد من وجهات النظر المختلفة المؤيدة والمعارضة لها 
(20، 32، 36). وتتطلب البرامج الناجحة للتطعيم اإللزامي جهوداً تنظيمية وتثقيفية لضمان مساندة الموظفين 

قبل بدء  التنفيذ (37).

وبالمستطاع استخدام توليفة من »األحكام اللينة« التي تشترط إبداء االمتناع الصريح عن تلقي اللقاحات، 
مين عن العمل مع المرضى الضعفاء للغاية،  واستخدام أقنعة الوجه الجراحية، واستبعاد الموظفين غير المطعَّ
وذلك كبديل عن التطعيم اإللزامي، علماً بأن لمثل هذه األحكام تبعات تتعلق بالتنظيم، والتثقيف، والرصد، 

واإلنفاذ، والموارد البشرية والمالية.

نات اإلضافية التي تسهم في زيادة اإلقبال على التطعيم ما يلي: وتشمل المكوِّ

توفير اللقاح المجاني؛	 
الحصول الميسور على التطعيم، بما في ذلك إجراء التطعيم في موقع العمل ذاته في المرافق الصحية؛	 
المختلفة 	  الفئات  مع  لتتناسب  المصممة  والحوافز  والتذكيرات،  التثقيف،  والسلوك عبر  المعرفة  تعديل 

للعاملين الصحيين؛
النهج اإلدارية والتنظيمية مثل تعيين موظفين لإلشراف على أنشطة التطعيم.	 

للعاملين  المختلفة  والثقافات  الفئات  امتداد  على  وتتفاوت  التطعيم  على  الضعيف  اإلقبال  أسباب  وتتنوع 
الصحيين. ولذلك فإنه ال بد من أن ُتصمم نهج زيادة اإلقبال لتالئم المجموعات المتباينة. وقد برهنت بعض 
الدراسات على أن البحوث التكوينية، بما في ذلك المسوح والبحوث النوعية، يمكن أن توفر آراء ثاقبة تساعد 

على تصميم التدخالت على نحو يكفل تعظيم اإلقبال.

الخالصة
على الرغم من النقاش الدائر في المؤلفات فإن التطعيم المضاد لألنفلونزا مهم لضمان سالمة العاملين 
الصحيين، ومرضاهم، وعموم السكان الذين يعتمدون على نظام صحي قيد العمل، والسّيما خالل 
فترات األوبئة/الجوائح. وستتسم الدراسات القادرة على أن تحدد بصورة قاطعة قيمة تطعيم العاملين 
الصحيين بالصعوبة البالغة ولو أن البيانات الناشئة عن هذه المسألة ستخضع لرصد دقيق ُبْغية تنوير 

أية تعديالت على السياسات الحالية لمنظمة الصحة العالمية.4

سيقوم فريق عامل تابع لفريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع لمنظمة الصحة العالمية باستعراض البيانات الناشئة، ومن المنتظر صدور تحديثات   4
لتوصيات المنظمة الراهنة عام 2020.
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خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا

سيكون معظم سكان العالم خالل جائحة لألنفلونزا عرضة بشدة للعدوى، ومن الممكن أن تنتشر هذه العدوى 
بسرعة. ويندرج التطعيم في عداد االستراتيجيات الرئيسية للتخفيف من األثر المحتمل للجائحة. وفي حين أن 
من المنتظر أن يكون هناك تأخير في تطوير لقاحات جائحية خاصة بالساللة المعنية، فإن قدرة اإلنتاج غير 
الكافية ستسهم بدورها في الحد من الحصول العالمي على اللقاحات، وذلك في المراحل األولى للجائحة على 
األقل. وستواجه البلدان الشحيحة الموارد، والسّيما ما يفتقر منها إلى قدرة محلية على إنتاج اللقاحات وتلك 
التي ال تمتلك سياسات بشأن التطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية، التحدي األعظم في ضمان الحصول في 

الوقت المناسب على اللقاحات أثناء الجائحة، والتخفيف من وطأة التأثيرات الضارة الضخمة لها.

ولمجابهة هذا التحدي فقد وضعت منظمة الصحة العالمية خطة العمل العالمية الخاصة بلقاحات األنفلونزا 
التي تتضمن استراتيجيات لآلجال القصيرة، والمتوسطة، والطويلة تهدف إلى زيادة إنتاج لقاحات األنفلونزا 
والسالالت اللقاحية قبل جائحة األنفلونزا وخاللها (38). واقترحت الخطة ثالثة نهج لتعزيز الحصول على 
اللقاحات الجائحية وهي: )1( زيادة االستخدام القاعدي للتطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية؛ )2( زيادة قدرة 

اإلنتاج العالمية؛ )3( مواصلة البحث والتطوير.

ويعتمد أول هذه الُنهج الثالثة على إرساء البلدان لسياسات تطعيم واضحة وفعالة لزيادة االستخدام القاعدي 
د دوائر الصناعة بتوقعات أفضل للطلب ويحفِّز زيادة قدرة اإلنتاج. للقاحات األنفلونزا الموسمية، بما يزوِّ

وفي حين أن تطعيم العاملين الصحيين سيؤدي فحسب إلى زيادة متواضعة في الطلب الكلي على اللقاحات؛ 
فإنه سيرسي منصة متينة وعاملة لتمنيع العاملين الصحيين بسرعة، كما يمكن أن يسهم في تحقيق تغطية 
أوسع في حال حدوث جائحة، ومن َثّم حماية تقديم الخدمات الصحية خالل الجائحة. وفضالً عن ذلك فإن 
إقبال العاملين الصحيين العالي على التطعيم يمكن أن يبني الثقة وأن يزيد من إقبال المجموعات األخرى 
ذات المخاطر الشديدة والمستهدفة بالتطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية في السياسات الوطنية. كما أن تطعيم 
العاملين الصحيين قد ينشئ أو يعزز عمليات تتيح النشر السريع للقاحات الجائحية. وهكذا فإن تطعيم العاملين 
الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية يتجاوز نطاق مسألة الحماية الفورية من األنفلونزا الموسمية على 

النحو المعروض أعاله، ويسهم في التأهب لألنفلونزا الجائحية.
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إرساء سياسة لتطعيم العاملين الصحيين المضاد 2 - 
لألنفلونزا الموسمية

ينبغي أن يكون القرار الخاص بإرساء سياسة لتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية مسنداً 
المستدام.  للتنفيذ  الالزمة  االستثمارات  له  تتوافر  وأن  واضح،  منطقي  أساس  إلى  يرتكز  وأن  بالبيِّنات، 
والمبادئ واالعتبارات العامة إلضافة لقاح إلى برنامج وطني للتمنيع موضحة في الوثيقة اإلرشادية الصادرة 
عن منظمة الصحة العالمية والمعنونة »مبادئ واعتبارات إضافة اللقاحات إلى البرنامج الوطني للتمنيع: من 

اتخاذ القرار إلى التنفيذ والرصد« (39).

ويشكل العاملون الصحيون مجموعة سكانية مستهدفة ال ُتدرج عادة ضمن برامج التمنيع الوطنية في البلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل. وفي حين أنه قد تكون هناك برامج لتطعيم العاملين الصحيين المضاد اللتهاب 
الكبد B؛ فإن لقاحات األنفلونزا ذات طابع فريد من حيث أن من الواجب تكرار التطعيم في المستقبل المنظور كل 
سنة. ويتناول هذا القسم من الكتيب في المقام األول االعتبارات اإلضافية المخصوصة للتطعيم السنوي للعاملين 

الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية، باالستناد إلى اإلطار العام الذي توفره الوثيقة المشار إليها أعاله.

عملية صنع القرار

على غرار ما هو عليه الحال بالنسبة ألي لقاح آخر يتطلب إرساء سياسات بشأنه، فإن وزارات الصحة 
ستكلف األفرقة االستشارية التقنية الوطنية للتمنيع )NITAGs( أو هيئات وطنية أو إقليمية مكافئة بإجراء 
لألنفلونزا  المضاد  الصحيين  العاملين  لتطعيم  سياسة  إرساء  بشأن  المشورة  وتوفير  للبيِّنات  استعراض 

الموسمية، والتقدم بتوصيات عن محتوى سياسة التطعيم هذه.

ومن الضروري إشراك العديد من أصحاب المصلحة المتأثرين بالسياسة المذكورة لضمان تأييدهم وتيسير 
لمكافحة األنفلونزا في المرافق  اإلقبال العالي على التطعيم، وهو ما يمكن أن يسفر عن نهج أكثر اتساقاً 

الصحية. وينبغي التماس مشورة أصحاب المصلحة على نطاق واسع، وأن يشمل ذلك:

الرابطات والجمعيات المهنية التي تمثل مختلف مجموعات العاملين الصحيين، مثل رابطات األطباء، 1 - 
والممرضين، والخدمات الصحية ذات الصلة، إلى جانب ممثلي مقدمي خدمات الرعاية الصحية في 

القطاع الخاص.

مجالس األطباء والممرضين والهيئات التنظيمية األخرى للعاملين الصحيين؛2 - 

مجموعات سالمة المرضى، إن وِجدت، والمنظمات الممثلة للمرضى، حيث أنه ينبغي النظر إلى 3 - 
تمنيع العاملين الصحيين على أنه أيضاً مسألة تتعلق بسالمة المرضى وجودة رعايتهم؛

اتحادات العاملين الصحيين، إن كانت قائمة وحيث ُيحتمل أن تكون مشاركتها مفيدة في ترويج اإلقبال 4 - 
على التطعيم.

مدراء المرافق الصحية.	 - 
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وينبغي كذلك أن تتضمن العملية االنخراط المبكر في الهيئات التي تضع السياسات واللوائح المتعلقة بالصحة 
السياسات  في  لألنفلونزا  المضاد  الصحيين  العاملين  لتطعيم  الموضوعة  السياسات  إدراج  لضمان  المهنية 

الوطنية للسالمة والصحة المهنيتين.

 ،B وفي حال وجود سياسات لتطعيم العاملين الصحيين بلقاحات أخرى، مثل التطعيم المضاد اللتهاب الكبد
فإن استعراض هذه السياسات قد يوفر مدخالت مفيدة لصياغة سياسة التطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية 

وبشأن استراتيجيات تعظيم اإلقبال على التطعيم.

من  استخالصها  للتمنيع  الوطنية  التقنية  االستشارية  األفرقة  بمقدور  فإن  الالزمة  المعلومات  توافر  وعند 
أو من  األنفلونزا،  لمكافحة  الوطنية  المراكز  أو  األنفلونزا،  لترصد  الوطنية  المراكز  المتاحة من  البيانات 
)انظر   )GISRS( لها  والتصدي  األنفلونزا  لترصد  العالمية  المنظمة  شبكة  في  مشاركة  أخرى  مؤسسات 

صندوق األدوات 1(.

صندوق األدوات 1
المراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا 

ُبْغية توفير الرصد واالستجابة للتحوالت في البنية المستضدية لفيروسات األنفلونزا والحاجة الالحقة 
 )NIC( إلى تغيير تركيبات اللقاحات فقد أنشأت العديد من البلدان مراكز وطنية لمكافحة األنفلونزا
منظمة  قرارات  لتنوير  أخرى  تحليالت  وإجراء  بلدانها  في  الفيروسات  عينات  وتوصيف  لجمع 
الصحة العالمية والشركاء بشأن تركيب لقاح العام التالي لألنفلونزا. وفي كثير من البلدان ُيستكمل 
 )SARI( الرصد الفيرولوجي بترصد منهجي أشد لألنفلونزا يتعلق بالعلة التنفسية الحادة الوخيمة

والعلة الشبيهة باألنفلونزا.

وبمقدور مركز وطني لمكافحة األنفلونزا في البلد المعني، أو في بلد مجاور، أن يدعم التوصيات 
إلى  الموسمية  المتعلقة بعبء مرض األنفلونزا وسماته  البيانات  تقديم  بالبيِّنات من خالل  المسندة 
الفريق االستشاري التقني الوطني للتمنيع أو إلى هيئة وطنية معنية أخرى تضطلع باتخاذ القرارات. 
ويعد إشراك هذه المراكز وغيرها في مداوالت الفريق االستشاري التقني الوطني للتمنيع عامالً 

أساسياً في الجمع بين كل المعلومات ذات الصلة الالزمة لعملية اتخاذ القرار. 

ويمكن االطالع على قائمة بأسماء المراكز الوطنية لمكافحة األنفلونزا، والمراكز المتعاونة مع منظمة 
الصحة العالمية والمختبرات التنظيمية األساسية التابعة لها )ERLS( من خالل الرابطين التاليين:

� http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/national_influenza_centres/list 
)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

� http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list 
)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/national_influenza_centres/list
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/
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العاملين  بين  المرض  معدالت  بشأن  بسهولة، والسّيما  المحلية  البيِّنات  فيها  تتوافر  التي ال  المناطق  وفي 
الصحيين وسراية المرض منهم إلى المرضى، فإن الجهود الالزمة لتوليد هذه البيِّنات قد تتطلب الكثير من 
الوقت والموارد. وعلى صنَّاع السياسات النظر فيما إذا كان من الضروري إجراء دراسات محلية أو إذا كان 
بالمستطاع استخدام بيانات من بلدان أخرى ذات مرتسمات وبائية وخصائص أنظمة صحية مماثلة الستقراء 
العبء المحتمل للمرض ودعم عملية اتخاذ القرار. وينبغي على األفرقة االستشارية التقنية الوطنية للتمنيع 
أن توازن بين الرغبة في امتالك بيانات وطنية من جهة والتكاليف والتأخيرات التي ستنجم عن توليد البيانات 

واآلثار الصحية الالحقة لهذه التأخيرات.

االعتبارات المتعلقة باتخاذ القرار

إلى جانب االعتبارات العامة المحددة في وثيقة منظمة الصحة العالمية »مبادئ واعتبارات إضافة اللقاحات إلى 
البرنامج الوطني للتمنيع: من اتخاذ القرار إلى التنفيذ والرصد« التي سبقت اإلشارة إليها، فإن من الضروري 

دراسة مسائل رئيسية أخرى عند تأطير سياسة لتطعيم العاملين الصحيين. ويعرض الشكل 2 هذه المسائل.

االعتبارات الرئيسية عند إرساء سياسة لتطعيم العاملين الصحيينلالشكل 2لا

الموسمیة لألنفلونزا المضاد الصحیین العاملین لتطعیم العمومیة الصحیة األغراض تحدید

األولویة حیث من وترتیبھا بالتطعیم المستھدفة المجموعات توصیف

لألنفلونزا المضاد الصحیین العاملین تطعیم سیاسة تأطیر

وتوقیتھ للتطعیم الزمني والجدول اللقاحي، المُنتَج اختیار

األثر وتقدیر الرصد أغراض تحدید

تحديد األغراض الصحية العمومية للتطعيم

المضاد  الصحيين  العاملين  لتطعيم  سياسة  وضع  في  الحاسمة  األولى  الخطوات  إحدى  تتمثل  أن  ينبغي 
لألنفلونزا الموسمية في التحديد الواضح ألهداف برنامج التطعيم وأغراضه. وقد تتباين هذه األغراض بين 
البلدان ولكنها ستشكل المرتكز لترتيب مجموعات العاملين الصحيين المزمع استهدافها من حيث األولوية، 

وتحديد أهداف تغطية التطعيم، وتوفير اإلرشادات بشأن الحصائل ونطاق قياس أثر التطعيم.
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ويخدم تطعيم العاملين الصحيين أهدافاً متعددة. ويشمل ذلك ما يلي:

وقاية العمال الصحيين أنفسهم من العدوى، وتفادي المراضة المصاحبة.1 - 

الحيلولة دون سراية العدوى من العاملين الصحيين إلى المرضى الضعفاء، بما في ذلك المعرضون 2 - 
منهم بشدة لمخاطر المرض الوخيم، والمضاعفات، والوفاة.

دعم الخدمات الصحية من خالل الحد من ظاهرة تغيب العاملين الصحيين عن العمل، والسّيما خالل 3 - 
فاشيات األنفلونزا الموسمية والجائحة، وهي فترات تتسم بتزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

ترويج اإلقبال على التطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية في صفوف المجموعات المستهدفة األخرى 4 - 
وتعزيز ثقة الجمهور بالتطعيم إزاء األنفلونزا.

اإلسهام في التأهب لجوائح األنفلونزا من خالل ما يلي:	 - 

إرساء آلية لتمنيع العاملين الصحيين بسرعة أثناء جائحة األنفلونزا أو أوبئة األمراض األخرى  –
التي يمكن توقيها باللقاحات؛

المساهمة في زيادة الطلب على لقاح األنفلونزا ومن َثّم تعزيز قدرة اإلنتاج للنهوض بالحصول  –
على اللقاح في الوقت المناسب في حال اندالع الجوائح.

إرساء أو تعزيز قدرة وطنية على تنظيم اللقاحات. –

العاملين  لتطعيم  الوطنية  األغراض  تحديد  في  الذكر  اآلنفة  البنود  أكثر من  أو  واحد  بند  يخدم  أن  ويمكن 
الصحيين. وتتضمن االعتبارات المهمة عند تحديد أغراض التطعيم ما يلي:

استعراض البيانات المتاحة عن عبء المرض في صفوف العاملين الصحيين والعداوى المرتبطة 1 - 
بالرعاية الصحية لدى المرضى والمقيمين في مرافق الرعاية الطويلة األجل. ويمكن أن ُتستخدم لهذه 

الغاية البيانات الوطنية، في حال توافرها، ُمستكملة ببيانات إقليمية أو عالمية تمثيلية أو بتقديرات 
مستخلصة عبر استخدام النماذج الحسابية.

تكلفة التطعيم وأثره وتوافر إمدادات اللقاح.2 - 

استعراض الخطة الوطنية للتأهب الجائحي ودراسة السبل التي يمكن أن يسهم فيها تطعيم العاملين 3 - 
الصحيين في هذا التأهب.

التحليل االقتصادي إلرساء السياسات الوطنية

في حين أن من المستصوب عموماً إجراء تحليل اقتصادي قبل البت في أمر سياسات التطعيم فإن االفتقار 
إلى البيانات الالزمة لتقدير ومقارنة المنافع االقتصادية ألغراض التطعيم المختلفة قد يكون عامالً مقيِّداً، 
المتاحة  صندوق األدوات 2 األدوات  المستهدفة. ويعرض  للمجموعة  إلى الحجم الصغير نسبياً  باإلضافة 

إلجراء تحليل اقتصادي للتطعيم المضاد لألنفلونزا.



14

2 - إرساء سياسة لتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية

ومن المحتمل أن تعتمد التكاليف والمنافع االقتصادية لتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا على العديد 
من العوامل، بما في ذلك أعداد العاملين الصحيين المستهدفين وفئاتهم، ومعدالت حدوث العدوى وشدتها في 
صفوفهم، ومساهمتهم في السراية المرتبطة بالرعاية الصحية وعواقب مثل هذه العداوى. وقد تتباين هذه 

العوامل طبقاً للمرافق الصحية المختلفة وهي ستتفاوت من موسم لألنفلونزا إلى آخر.

المضاد  الصحيين  العاملين  لتطعيم  واالقتصادية  الوبائية  التأثيرات  عن  حديث  منهجي  الستعراض  وتبين 
لألنفلونزا الموسمية بأن هذه التطعيم يكفل توفير التكاليف، وذلك باالستناد إلى التقديرات التقريبية لحاالت 
التغيب عن العمل التي أمكن تفاديها بفضل التطعيم (15). على أن كل الدراسات المدرجة في هذا االستعراض 
كانت من بلدان ذات دخل مرتفع واعتمدت منظور أرباب العمل مع تركيز قوي على حاالت التغيب المتفاداة.

التمنيع  التكاليف على ميزانيات  التطعيم وأثر هذه  تكاليف  الحسبان  تأخذ في  أن  األولية  للقرارات  ويمكن 
والصحة، مع خيار قياس المردودية في مرحلة ما بعد إدخال اللقاحات، عند االقتضاء.

ويغطي القسم التالي من هذا الكتيب المزيد من اإلرشادات بشأن جوانب تحديد التكاليف والميزنة المتعلقة 
بتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا مع إيراد روابط بما هو متاح من أدوات لتحديد التكاليف ومواد 

مرجعية عن تمويل التمنيع.

توصيف المجموعات المستهدفة بالتطعيم

ينبغي في الوضع المثالي استهداف كل العاملين الصحيين بالتطعيم، بما في ذلك أولئك الذين قد ال يكون 
لهم احتكاك مباشر مع المرضى. إذ إن العاملين الصحيين، حتى لو لم يكن لهم مثل هذا االحتكاك، يمكن 
أن ينقلوا العدوى المكتسبة في المجتمع المحلي إلى زمالئهم، ومن َثّم المشاركة في سلسة سراية العدوى 
المرتبطة بالرعاية الصحية. على أنه في حاالت قيود الموارد أو قلة إمدادات اللقاحات أو عدم استقرارها، 

صندوق األدوات 2
أدوات التحليل االقتصادي للتطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية 

تتوافر عدة أدوات إلجراء التحليل االقتصادي لتحليل التطعيم المضاد لألنفلونزا:

)WHO/IVB/08.14( دليل منظمة الصحة العالمية لتنميط التقييمات االقتصادية لبرامج التمنيع
 	http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69981/WHO_IVB_08.14_eng.pdf

 )WHO/IVB/16.04( دليل منظمة الصحة العالمية لتقدير العبء االقتصادي لألنفلونزا الموسمية
 	http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250085/WHO-IVB-16.04-ara.pdf

)WHO/IVB/16.05( إرشادات بشأن التقييم االقتصادي للتطعيم المضاد لألنفلونزا
 	http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250086/WHO-IVB-16.05-eng.pdf

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69981/WHO_IVB_08.14_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250085/WHO-IVB-16.04-ara.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250086/WHO-IVB-16.05-eng.pdf
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فإن الحاجة ستتطلب تصنيف العاملين الصحيين وترتيبهم من حيث أولوية التطعيم. وسيعتمد ترتيب األولوية 
بين العاملين الصحيين على تقدير خطر العدوى في صفوفهم ذاتهم، وسراية العدوى إلى مرضاهم، وعواقب 

السراية المرتبطة بالرعاية الصحية. 

وحتى لو لم تكن هناك قيود على الموارد المالية أو أوجه قصور في إمدادات اللقاحات، فإن ترتيب األولوية 
بين العاملين الصحيين سيكون مفيداً عند تطبيق سياسات مختلفة على الفئات المتباينة للعاملين الصحيين استناداً 
إلى تقدير المخاطر. وعلى سبيل المثال فقد ُتطبق سياسة التطعيم اإللزامي على فئات مختارة من العاملين 
الصحيين ممن يتعاملون مع المرضى المعرضين لخطر شديد لإلصابة باألنفلونزا الوخيمة، وممن ترتفع 

احتماالت تقبلهم للتطعيم اإللزامي، في حين قد يكون التطعيم طوعياً بالنسبة للفئات األخرى (40، 41).

التي  األخطار  إلى  استناداً  المخاطر  حيث  من  الصحيين  العاملين  تصنيف  على  مثاالً   1 الجدول  ويوفر 
يتعرضون لها هم أنفسهم أو من يخضعون لرعايتهم.

تصنيف العاملين الصحيين من حيث المخاطرالجدول 1لا

خصائص العاملين الصحيين فئة المخاطر
المناطق  � في  يعملون  الذين  أدناه(  )انظر  العالية  المخاطر  ذوو  الصحيون  العاملون 

أو  الوخيم،  المرض  لمخاطر  بشدة  معرضين  مرضى  تستقبل  التي  السريرية 
ذلك وحدات  األنفلونزا. ويشمل  بفيروس  أعقاب عدوى  في  الوفاة  أو  المضاعفات، 
العناية المركزة؛ وأقسام األورام أو زرع األعضاء؛ ومناطق خدمات ما قبل الوالدة، 
والفترة المحيطة بالوالدة، وما بعد الوالدة؛ والمناطق التي تضم مسنين، والسّيما من 

المصابين بأمراض مزمنة.

عالية جداً

العاملون الصحيون ممن لهم احتكاك بدني مباشر مع المرضى، أو مع المواد الُمعدية،  �
ثة بمواد ُمعدية. بما في ذلك السطوح أو المعدات الملوَّ

سراية  � أو  باكتساب  يسمح  ولكنه  بدني  غير  احتكاك  لهم  ممن  الصحيون  العاملون 
األمراض التي تنتشر على مسافة قصيرة )1–2 م( عبر سبل تنفسية، مثل المستشارين 

ل وجهاً لوجه (42، 43). الذين لهم احتكاك مطوَّ

عالية

العاملون الصحيون من غير ذوي االحتكاك بالمرضى والذين ال يجري عملهم العادي  �
في مناطق سريرية حسبما هي محددة أعاله.

منخفضة

والفئة ذات المخاطر العالية جداً هي أيضاً الفئة التي تكون فيها البيِّنات بشأن المخاطر واألثر في ذروة قوتها 
وحيث تتوافر مبررات أشد للتطعيم (10).

 كما ينبغي أن يشمل المستهدفون بالتطعيم العاملين بدوام جزئي، والطالب، والمتعهدين، والمتطوعين في 
المرفق الصحي ممن ُيحتمل تعرضهم للمرضى باإلضافة إلى العاملين الصحيين من الفئات اآلنفة الذكر.

العديد  في  الموارد  وكثيفة  التعقيد  مفرطة  مسألة  الصحيين  العاملين  لفرادى  المخاطر  تصنيف  يكون  وقد 
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ُنهج  استخدام  يمكن  الحاالت،  هذه  الدخل. وفي  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  السياقات، والسّيما  من 
أبسط تتمثل في تصنيف فئات العاملين الصحيين ضمن مجموعتين فحْسب، أي المجموعة العالية المخاطر 

)المستهدفة بالتطعيم( والمجموعة المنخفضة المخاطر )غير المستهدفة بالتطعيم(.

وضماناً لالستخدام الموجه لتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا ومعالجة المسائل المحتملة لإلقبال 
على التطعيم، فإن على السياسات الوطنية لتطعيم العاملين الصحيين أن توضح ما يلي:

تصنيف الفئات المختلفة للعاملين الصحيين باالستناد إلى تقدير للمخاطر.1 - 

سياسة تطعيم كل فئة، مثل ما إذا كان يوَصى بالتطعيم وما إذا كانت التوصية تنص على تطعيم 2 - 
إلزامي أو طوعي.

استراتيجيات إدارة العاملين الصحيين غير الممتثلين والرافضين لتلقي التطعيم.3 - 

وتوفر الوثيقة التالية مثاالً على إطار لتقدير العاملين الصحيين، وتصنيفهم، وترتيبهم من حيث األولوية.

توجيه السياسات الصادر عن وزارة الصحة في نيو ساوث ويلز بشأن التقدير المهني، والتحري، 
والتطعيم المضاد ألمراض ُمعدية معينة.

 https://www1.health.nsw.gov.au/pds/ActivePDSDocuments/PD2018_009.pdf 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

تأطير سياسة تمنيع العاملين الصحيين

يمكن أن تقترح التوصيات المتعلقة بتطعيم العاملين الصحيين التطعيم اإللزامي، أو الطوعي، أو نهجاً خليطاً، 
تبعاً للمخاطر في السياق السريري المحدد.

وأثبتت الدراسات المتعددة على امتداد بلدان كثيرة أن التطعيم الطوعي للعاملين الصحيين، حتى لو ترافق مع 
جهود واسعة لتوعيتهم بشأن منافع التطعيم ومخاطره وتنفيذ إجراءات للحصول الميسور على التطعيم، يؤدي 
إلى تغطية منخفضة قلما تتجاوز نسبة 70 بالمائة. ومن جهة أخرى فإن التطعيم اإللزامي أسفر عن نسبة 
لتلقي التطعيم تقارب 100 بالمائة حينما تم تطبيقه في بعض المؤسسات في الواليات المتحدة (46–44). غير 
أنه كان من العسير تطبيق التطعيم اإللزامي في بعض البلدان بسبب مسائل التقبل وألن المنافع المنسوبة إلى 
تطعيم العاملين الصحيين كانت مداراً للنقاش (32). وفضالً عن ذلك فقد ال يكون من المجدي تنفيذ سياسات 

التطعيم اإللزامي في السياقات الشحيحة الموارد.

التطعيم الطوعي
ومن بين الخيارات المطروحة لسياسة تطعيم العاملين الصحيين اعتماد التطعيم الطوعي حيث يوَصى بتطعيم 
العاملين الصحيين ويتم عرضه عليهم، غير أن قبولهم به هو مسألة طوعية أو اختيارية أي أنها ليست في 
عداد المتطلبات. وفي العادة فإن تغطية التطعيم في مثل هذه البرامج منخفضة. وعلى هذا فإن األمر يقتضي 

في حالة التطعيم الطوعي بذل جهود أشد لتعظيم اإلقبال على التطعيم. وتشمل مثل هذه الجهود ما يلي:

https://www1.health.nsw.gov.au/pds/ActivePDSDocuments/PD2018_009.pdf
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استراتيجية متينة لالتصاالت مصممة لتتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة للعاملين الصحيين، بهدف 1 - 
إيضاح منافع التطعيم ومخاطره، بما في ذلك المنافع بالنسبة للمرضى، والسّيما المعرضون منهم لمخاطر 

عالية لإلصابة بمرض وخيم. وتدعو الحاجة إلى تأكيد أن بعض هؤالء المرضى، وبينهم المسنون 
وناقصو المناعة قد ال يستجيبون أنفسهم للتطعيم، وأن تطعيم العاملين الصحيين الذين يحتكون بهم هو 
وسيلة مهمة لحماية المرضى المذكورين من العدوى، أي أن ذلك يشكل حجة معنوية وأخالقية مهنية.

الحصول الميسور على التطعيم على أن يكون مجانياً، ومتاحاً للعاملين في كل نوبة. ويمكن إتاحة 2 - 
التطعيم للعاملين في النوبات المسائية أو الليلية في بداية نوبتهم أو عند نهايتها أو في أيام أو أوقات 

محددة لتغطية نوباتهم.

أنشطة أخرى لتوليد الطلب على النحو المحدد في القسم التالي من هذا الكتيب.3 - 

كما قد يساعد عدد من األحكام اللينة في زيادة اإلقبال على التطعيم، بما في ذلك ما يلي:
اشتراط الرفض الصريح للتطعيم من خالل توقيع استمارات تشير إلى عدم المشاركة مع أو بدون إبداء 1 - 

أسباب االمتناع عن قبول التطعيم )انظر الملحق 1 لالطالع على استمارة نموذج الرفض الصريح(.

نقل العاملين الصحيين الذين يرفضون تلقي التطعيم إلى مناطق تقل فيها احتماالت احتكاكهم 2 - 
بالمرضى ذوي المخاطر العالية، إن أمكن، أو اشتراط ارتداء األقنعة إن كانوا يتولون بالفعل رعاية 

المرضي المعرضين لخطر شديد من مضاعفات األنفلونزا.

استخدام أقنعة الوجه ضمن مرفق الرعاية الصحية.3 - 

التطعيم اإللزامي
يجعل التطعيم اإللزامي من تطعيم العاملين الصحيين متطلباً قانونياً أو تنظيمياً مع السماح ببعض االستثناءات 
بسبب موانع االستعمال الطبية مثال. وليس هناك من تعريف لمنظمة الصحة العالمية أو تعريف آخر مطبق 
بشكل موحد لمصطلح التطعيم اإللزامي. وقد تتباين برامج تمنيع الرضع واألطفال الموصوفة بأنها إلزامية 

تبايناً شاسعاً، والسّيما من حيث اإلعفاءات المسموحة أو جزاءات عدم االمتثال (47).

ويحاجج العديد من الخبراء بأنه ينبغي تنفيذ سياسات التمنيع اإللزامية إزاء األمراض القابلة للوقاية باللقاحات 
ض المرضى لمخاطر جسيمة للمراضة والوفاة  والتي يمكن أن تسري في سياق الرعاية الطبية وأن ُتعرِّ

(20، 44، 48–50)، كجزء من األخالقيات المهنية لمقدمي الرعاية الصحية.

كما أن هناك حججاً تقول بأن بضعة مسؤوليات أخالقية في ممارسة الطب تتجاوز االلتزام بعدم اإلضرار. 
ومن ثم فإن ضمان شروط الرعاية المأمونة للمرضى من خالل تقليل سراية األمراض السارية إلى الحد 
األدنى يشكل معياراً أخالقياً أدنى في سياق ممارسة الرعاية الصحية (20). على أنه في حال العزم على 
تقديم  ودراسة  القانونية  المسؤولية  بقضايا  العناية  سيتطلب  األمر  فإن  اإللزامي،  للتطعيم  سياسات  إرساء 

التعويضات في الحاالت النادرة لوقوع أحداث ضارة.

ويمكن أن يكون التطعيم اإللزامي جزءاً من السياسة الوطنية أو أن ُينفذ على مستوى المرافق الصحية الفردية 
كجزء من السياسات المؤسسية. وسيسهل إنفاذ تشريعات مؤيدة للتطعيم اإللزامي من تنفيذ مثل هذه السياسة.

وتوفر مدونة لوائح كولورادو مثاالً على سياسة للتطعيم اإللزامي.
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مدونة لوائح كولورادو – معايير للمستشفيات والمرافق الصحية 2 – معايير الترخيص العامة 
)الجزء 10، الصفحة 46(.

https://www.sos.state.co.us/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=6020&fileName=6%20

CCR%201011-1%20Chap%2002 )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

وهناك بلدان عديدة تعتمد سياسات لتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا بصورة طوعية وتفرض في 
الوقت ذاته التطعيم اإللزامي عليهم بشأن عداوى أخرى مثل الحصبة والتهاب الكبد B. ويمكن االستفادة من 
سياسات التطعيم اإللزامي القائمة هذه في تبرير وإرساء سياسات للتطعيم اإللزامي المضاد لألنفلونزا، باالستناد 

إلى الحماية الموفَّرة للعاملين الصحيين وكذلك للمرضى الضعفاء ذوي المخاطر العالية الذين يحتكون بهم.

وقد تم استنساخ التوصيات المنشورة بشأن التنفيذ األخالقي لسياسات التطعيم اإللزامي في صندوق األدوات 3. 
ويمكن أن تؤخذ هذه التوصيات في الحسبان لدى تأطير السياسة الوطنية باالستناد إلى جدوى التنفيذ.

صندوق األدوات 3
توصيات بشأن التنفيذ األخالقي لسياسات التطعيم اإللزامي 

يجب أن تكون ه1ناك مشكلة قاهرة بشأن سالمة الموظفين والمرضى يتم توضيحها بجالء للعاملين. �

ينبغي استخدام الوسائل األقل صرامة لتحقيق غرض السالمة. �

يتعين أن تكون هناك معايير واضحة لعدم التقيد ألسباب طبية. �

ينبغي أن يقتصر السماح بمعايير عدم التقيد المستندة إلى اآلراء الشخصية للعاملين الصحيين على  �
الموظفين الحاليين منهم فحْسب. ومن الواجب أن ُتتخذ القرارات بهذه الشأن بصورة شفافة وموضوعية.

وبالنسبة لمن يلبي المعايير الطبية أو غير الطبية لالستبعاد، أو الذين يرفضون التطعيم، فإن  �
على المؤسسات أن توفر وسائل بديلة لمكافحة السراية، بما في ذلك اإلجازة المؤقتة من العمل 
)إن  سريرية  غير  مناطق  إلى  النقل  أو  لألقنعة،  اإللزامي  االرتداء  أو  الذروة،  فترات  خالل 

أمكن(، أو اإلخضاع الختبارات متكررة أثناء مواسم ذروة األنفلونزا.

يتعين إخطار الموظفين المرشحين بالسياسة اإللزامية وأن يدركوا أن عدم االمتثال يمكن أن  �
يكون سبباً إلنهاء الخدمة.

الصحيين عند  � العاملين  آراء  العملية شفافة، مع االستعانة بطائفة واسعة من  أن تكون  ينبغي 
وضع السياسة.

على المؤسسات أن تساند العاملين في الرعاية الصحية من خالل تنفيذ إجراءات تطعيم مجانية،  �
وميسورة المنال، وتشتمل على تغطية شاملة كاملة لألحداث الضارة.

Tilburt JC et al. Vaccine 26S )2008( D27-D30 )1( : المصدر

https://www.sos.state.co.us/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=6020&fileName=6%20CCR%201011-1%20Chap%2002
https://www.sos.state.co.us/CCR/GenerateRulePdf.do?ruleVersionId=6020&fileName=6%20CCR%201011-1%20Chap%2002
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النهج المختلط
فئات معنية فحْسب من  اإللزامي على  التطعيم  فيه تطبيق سياسة  يقتصر  نهج مختلط  اعتماد  أيضاً  يمكن 
العالية، مع  المخاطر  بالمرضى ذوي  مباشر  بدني  احتكاك  لهم  يكون  أن  يحتمل  الذين  الصحيين  العاملين 

تطبيق سياسة التطعيم الطوعي على بقية الفئات.

د مثل هذه السياسة بوضوح ودون أي لبس مجموعات العاملين الصحيين أو أماكن العمل التي  وينبغي أن تحدِّ
ُتطبق فيها سياسات التطعيم اإللزامية والطوعية. ويتعين مراعاة تبعات الموارد البشرية والمالية لسياسات 

التطعيم اإللزامي أو األحكام اللينة.

اإلدماج بسياسات الصحة المهنية

ينبغي أن تكون سياسات تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية جزءاً أصيالً من السياسات 
واللوائح الوطنية المعنية بالسالمة والصحة المهنيتين ونظم إدارة السالمة والصحة المهنيتين في المرافق الصحية.

العاملين  كل  المهنية حصول  الصحة  الموسمية ضمن سياسات  لألنفلونزا  المضاد  التطعيم  إدماج  وسيتيح 
لعام  المهنيتين  والصحة  السالمة  اتفاقية  من   21 للمادة  وفقاً  المجاني  التطعيم  على  المستهدفين  الصحيين 
المعني  الدولية  العمل  ومنظمة  العالمية  الصحة  منظمة  بين  المشترك  العالمي  اإلطار  وتوصيات   51981

بالبرامج الوطنية للسالمة المهنية للعاملين الصحيين.6 وستلقي مثل هذه السياسة بمسؤولية تطعيم العاملين 
الصحيين على عاتق أرباب العمل، ال على كاهل العاملين الصحيين وحدهم.

وستتيح السياسة المتكاملة قدراً أعظم من التنسيق والتعاون بين برامج السالمة المهنية والتمنيع وستروج 
نهجاً مشتركاً لمكافحة األنفلونزا في المرافق الصحية يشكل التطعيم فيه جزءاً من برنامج لمكافحة العدوى 
يشمل إجراءات أخرى تتعلق بالعدوى لحماية العاملين الصحيين والمرضى على حد سواء. كما أن برنامج 
الصحة المهنية على المستوى الوطني ونظام اإلدارة على صعيد المرافق سيوفر بيئة تمكينية لتكوين ثقافة 

للوقاية من العدوى ضمن مكان العمل تحفز تنفيذ برامج التطعيم.

اختيار الُمنَتج اللقاحي، والجدول الزمني للتطعيم وتوقيته

اختيار الُمنتج
توفر منظمة الصحة العالمية توصيات بشأن تركيب لقاحات األنفلونزا استناداً إلى المعلومات التي تزودها 
د األنفلونزا والتصّدي لها.7 وباالرتكاز على هذه التوصيات تقوم جهات  بها شبكة المنظمة العالمية لترصُّ
التصنيع بصياغة لقاحات نصف الكرة الشمالي )NH( ونصف الكرة الجنوبي )SH(، التي ُتتاح عادة بحلول 

C155-Occupational Safety and Health Convention, 1981 )No. 155(. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLE  5
XPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312300 )Accessed 14 February 2019(

 The sectoral dimension of the ILO’s work : Review of sectoral initiatives on HIV and AIDS Appendix II – WHO-ILO  6
 WHO-ILO Global Framework for National Occupational Health Programmes for Health Workers. 

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_145837.pdf
)Accessed 14 February 2019(

Influenza: vaccines. http://www.who.int/influenza/vaccines )Accessed 14 February 2019(  7

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312300
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312300
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_145837.pdf
http://www.who.int/influenza/vaccines/en/
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الصحة  منظمة  وتنشر  التوالي.  على  عام،  كل  من   )SH( نيسان/أبريل  وشهر   )NH( أيلول/سبتمبر  شهر 
العالمية في موقعها اإللكتروني قائمة باللقاحات الُمختبرة الصالحية مع معلومات تتعلق بخصائصها.8 

نة )تركيب ثالثي التكافؤ  ويتوافر العديد من األنماط المختلفة للقاحات، بما في ذلك لقاحات األنفلونزا الموهَّ
ورباعي التكافؤ(، ولقاحات األنفلونزا الموهنة الحية، واللقاحات المتقارنة، واللقاحات المأشوبة. وال تقود 
وظيفة العامل الصحي بحد ذاتها إلى تفضيل أي نمط من اللقاحات )رهناً بتراخيص التسويق الخاصة بكل 
بلد(.9  ومن األفضل أن يتلقى العاملون الصحيون القائمون على رعاية المعانين من نقص وخيم في المناعة 

.)IIV( ن لقاح األنفلونزا الموهَّ

وتندرج أسعار كل ُمنتج وتوافر إمداداته في عداد االعتبارات اإلضافية التي تنير عملية اختيار الُمنتجات.

توقيت التطعيم
في البلدان التي تكون فيها عدوى األنفلونزا موسمية وأنماط الطابع الموسمي محددة، ينبغي تحديد موعد 
التطعيم، مثالياً، قبل بدء موسم األنفلونزا، بما يتيح نحو 14 يوماً لتحريض األضداد الوقائية. وحين ال يتيح 
التأخير في ضمان إمدادات اللقاحات الوفاء بالتوقيت المثالي فإنه يتعين البدء بالتطعيم حال إتاحة اإلمدادات. 
وفضالً عن ذلك فإن على العاملين الصحيين األفراد عدم رفض التطعيم أبداً في أي وقت من أوقات موسم 

األنفلونزا إذا كانوا قد تأخروا في التماس التطعيم.

وفي األقاليم المدارية وشبه المدارية التي قد تقع فيها العديد من فترات الذروة فإنه ينبغي توقيت التطعيم قبل 
الذروة الرئيسية للسراية، باستخدام المستحضر األحدث للقاح. وعند عدم توافر بيانات عن الطابع الموسمي 
الوطني لألنفلونزا فإن بمقدور البلدان استخدام البيانات الواردة من بلدان تماثلها من الناحية الوبائية.  ويوفر 

صندوق األدوات 4 معلومات منشورة عن الطابع الموسمي لألنفلونزا في األقاليم المدارية وشبه المدارية.

تحديد أغراض الرصد وقياس أثر المرض

االستشارية  األفرقة  أو  للتمنيع  الوطنية  التقنية  االستشارية  األفرقة  مشورة  من  الصحة  وزارات  ستستفيد 
المعنية األخرى بشأن أغراض الرصد وقياس األثر بحيث ُيراعى ذلك عند تخطيط وتنفيذ تدابير الرصد 

والتقييم )انظر الفصل 4(.

وعلى األفرقة االستشارية التقنية الوطنية للتمنيع أن تتقدم، وبمدخالت إضافية من األفرقة االستشارية المعنية 
األخرى والهيئات األكاديمية، بتوصيات بشأن ما يلي:

م إن أمكن.1 -  رصد تغطية التطعيم والتبليغ عنها، وذلك بحسب الوحدة ونمط الرعاية المقدَّ

قياس أثر التطعيم، بما في ذلك اآلتي:2 - 

WHO Prequalified Vaccines. https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/ )Accessed 14 February 2019(  8

في بعض البلدان فإن اللقاح الرباعي التكافؤ هو الُمنتج المفضل. ويقوم فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع   9

التابع لمنظمة الصحة العالمية حالياً باستعراض البيِّنات، ومن المنتظر أن ُيصدر توصية في عام 2020.

https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/
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المجموعات المستهدفة )العاملون الصحيون أو المرضى( لقياس األثر. –

الحصائل المزمع رصدها، مثل العلة الشبيهة باألنفلونزا، والمرض المؤكد مختبرياً، والمرض  –
الوخيم، والوفاة، والتغيب عن العمل، والحصائل المتعلقة بالمرضى، وما إلى ذلك.

استراتيجيات ترصد قياس األثر؛ وإذا تم ذلك في المواقع الخافرة، فعدد هذه المواقع وتوزيعها. –

فترات قياس األثر، مثل الرصد المتواصل لفترة غير محدودة أو محددة بعدد معين من المواسم. –

وستفيد هذه القياسات األفرقة االستشارية التقنية الوطنية للتمنيع في استعراض أثر التطعيم وتقديم التوصيات 
لتعظيم أثر التطعيم ومردوديته. كما أن قياس األثر يمكن أن يولِّد بيانات تجريبية تتيح تقدير مردودية التطعيم.

البيانات من مواسم متعددة بالنظر  القياسات ينبغي أن تشتمل على جمع  وتجدر اإلشارة إلى أن مثل هذه 
إلى تباين شدة السراية، ووخامة العدوى، وفعالية اللقاحات من موسم إلى آخر. ولالطالع على مزيد من 

التفاصيل انظر الجزء المتعلق بالرصد والتقييم )الفصل 4(.

صندوق األدوات 4
إرشادات بشأن اختيار الُمنتج وتوقيت التطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية 

استخدام السياسة المتعلقة باألنفلونزا الموسمية وفعاليتها في األقاليم المدارية وشبه المدارية. 
جنيف: منظمة الصحة العالمية; 2016. 

 	 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4910173/pdf/IRV-10-254.pdf 
)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

الطابع الموسمي لألنفلونزا في األقاليم المدارية وشبه المدارية – متى ينبغي التطعيم
� http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153003 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

قائمة منظمة الصحة العالمية باللقاحات الُمختبرة الصالحية
https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019( �

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4910173/pdf/IRV-10-254.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4910173/pdf/IRV-10-254.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153003
https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/
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تخطيط اإلدخال الناجح للتطعيم

من الضروري، فور إرساء سياسة وطنية للتطعيم، تحويل هذه السياسة إلى خطط تشغيلية محسوبة التكاليف 
نات البرامجية المتعلقة بإدخال لقاح جديد  بالكامل، ومميزنة، ومشتملة على تفاصيل دقيقة عن مختلف المكوِّ

إلى البرنامج الوطني.

ويعرض دليل المنظمة المعنون »مبادئ واعتبارات إضافة اللقاحات إلى البرنامج الوطني للتمنيع: من اتخاذ 
وإدارة هذا  الوطنية  التمنيع  لقاح جديد ضمن خطط  العامة إلضافة  المفاهيم  التنفيذ والرصد«  إلى  القرار 
اإلدخال )انظرالملحق 3 لالطالع على قالب خطة إدخال اللقاحات الجديدة(. ويوفر هذا القسم اإلرشاد بشأن 

العناصر اإلضافية الخاصة تحديداً بتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية.

وبفضل خطة إدخال اللقاحات الُمدمجة ضمن الخطة السنوية للتمنيع إلى جانب القوائم المرجعية المصاحبة 
يتمكن مخططو البرامج من ضمان اتخاذ كل التحضيرات الضرورية إلدخال اللقاح بصورة كفوءة وحسنة 
التوقيت في البرنامج الوطني. وقد أُدرجت روابط المالحق المعنية لدليل منظمة الصحة العالمية في صندوق 

األدوات 	 تسهيالً للرجوع إليها.

صندوق األدوات 	
الروابط بالقوالب والقوائم المرجعية الخاصة بخطة إدخال اللقاحات الجديدة في 

وثيقة »مبادئ واعتبارات إضافة اللقاحات إلى البرنامج الوطني للتمنيعل من 
اتخاذ القرار إلى التنفيذ والرصد«

قالب عام إلرشاد وضع خطة إدخال وطنية.
 	http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_ 

 intro_resources/nvi_guidelines/Annex3_NVI_Template_EN.doc 
)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

قائمة مرجعية، وقائمة أنشطة، وإطار زمني إلدخال اللقاحات الجديدة وفقاً لمنظمة الصحة 
العالمية. ويوفر الدليل المشورة عن تخطيط الميزنة، واألنشطة، وتوزيع األدوار والمسؤوليات، 

واألطر الزمنية.
 	http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_

resources/nvi_guidelines/Annex4_Instructions.pdf )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

أداة القائمة المرجعية المناظرة 
 	http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_

intro_resources/nvi_guidelines/Annex4_checklist_en.xls )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex3_NVI_Template_EN.doc
http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex3_NVI_Template_EN.doc
http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex3_NVI_Template_EN.doc
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex4_Instructions.pdf
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex4_Instructions.pdf
http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex4_checklist_en.xls
http://www.who.int/entity/immunization/programmes_systems/policies_strategies/vaccine_intro_resources/nvi_guidelines/Annex4_checklist_en.xls
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وإلى جانب القائمة المرجعية العامة إلدخال اللقاحات فإن القائمة المرجعية التكميلية في الملحق 2 تحتوي 
على قائمة بالمسائل الخاصة بتمنيع العاملين الصحيين. وينبغي إضافة عناصر هذه القائمة )حسب االقتضاء( 
الصحية  للمرافق  لقائمة مرجعية  نموذج  توفير  تم  الطابع األعم لألنشطة. كما  ذات  المرجعية  القائمة  إلى 

)الملحق 3( إلرشاد التحضيرات للتطعيم على مستوى المرافق الصحية.

ويتعين إدراج األطر الزمنية للتخطيط واإلدخال في القوائم المرجعية و/ أو رسم منفصل من رسوم غانت 
البيانية لضمان إنجاز كل األنشطة بترتيبها المالئم إلتاحة تنفيذ أنشطة التطعيم في الوقت المناسب.

وينبغي إيراد إحاالت مرجعية إلى األقسام ذات الصلة من استراتيجيات وخطط الصحة المهنية سواء على 
المستوى الوطني أو على مستوى المرافق الصحية )انظر الفصل السابق بشأن إدماج السياسات المتعلقة 
باألنفلونزا والخاصة بالعاملين الصحيين ضمن سياسات ومتطلبات الصحة المهنية( لتيسير نهج أكثر اتساقاً 

إزاء التخطيط والتنفيذ.

بالبرامج  المعني  الدولية  العمل  ومنظمة  العالمية  الصحة  منظمة  بين  المشترك  العالمي  اإلطار  ويوصي 
الوطنية للسالمة المهنية للعاملين الصحيين بأن تحدد كل البلدان الشخص المسؤول )األشخاص المسؤولين( 
عن الصحة المهنية، على المستوى الوطني ومستوى أماكن العمل على حد سواء. وينبغي أن يكون هؤالء 
المنسقون جزءاً من فريق التخطيط على المستوى الوطني ومستوى المرافق الصحية على التوالي. وسيتيح 
إشراك منسقي الصحة المهنية اعتماد نهج متكامل للوقاية من األنفلونزا في مكان العمل حيث يشكل التطعيم 
جانباً من حزمة أكبر للتدخالت الرامية إلى مكافحة األنفلونزا، بما في ذلك اإلجراءات األخرى لمكافحة 
العدوى لحماية العاملين الصحيين والمرضى سواء بسواء. ويمكن أن تساعد اللجان المشتركة بين العاملين 
واإلدارة والمعنية بالسالمة والصحة المهنيتين في المرافق الصحية، إن وِجدت، على إشراك اإلدارة وممثلي 

العاملين في تنفيذ برنامج التطعيم.

تحديث  أيضاً  ينبغي  فإنه  العاملين الصحيين  تدابير تطعيم  لتنفيذ  الوطنية  التشغيلية  الخطط  إلى  وباإلضافة 
الخطة الوطنية الشاملة المتعددة السنوات )PYMc( للتمنيع بحيث تشمل تمنيع العاملين الصحيين )صندوق 

األدوات 6(.

صندوق األدوات 6
المبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية وصندوق األمم المتحدة 

للطفولة )يونيسف( بشأن التخطيط المتعدد السنوات

المبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف بشأن وضع خطة شاملة 
متعددة السنوات.

� http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/
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تحديد التكاليف والتمويل

على غرار إضافة أي لقاح جديد إلى الجدول الزمني الوطني للتلقيح فإنه ينبغي تقدير تكاليف اللقاح وتسليمه 
واإلمدادات  اللقاحات  تكاليف  إلى  وباإلضافة  السنوات.  والمتعددة  السنوية  التمنيع  ميزانيات  في  وإدراجها 
)محاقن، إبر، صناديق آمنة، وما إلى ذلك(، فإن األمر يقتضي إدراج تكلفة تسليم اللقاح )بما في ذلك الموارد 
المرافق  ومستوى  الوطني  المستوى  على  الطلب  وتوليد  لالتصاالت/التوعية  السنوية  والجهود  البشرية(، 
استخدامها  يمكن  التي  والموارد  األدوات  العديد من  ويتوافر  التكاليف.  والتبليغ، ضمن  والرصد  الصحية، 
أو مواءمتها لتحديد التكاليف، والميزنة، وضمان الموارد المالية الالزمة لتطعيم العاملين الصحيين. )انظر 

صندوق األدوات 7(.

وبما أن الحاجة ستدعو إلى القيام باتصاالت وأنشطة/تدخالت أخرى لتعزيز اإلقبال على التطعيم كل سنة، 
فإن هذه التكاليف ينبغي أن ُتدرج ضمن التكاليف السنوية لتسليم اللقاحات وأال ُتعتبر مجرد نشاط غير متكرر.

صندوق األدوات 7
موارد تحديد التكاليف والتمويل 

أداة تحديد تكاليف الخطة الوطنية الشاملة المتعددة السنوات وتمويلها
� http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

 .(ICAN) فهرس تكاليف تسليم التمنيع الصادر عن شبكة العمل المعنية بتحديد تكاليف التمنيع
يوفر هذا الموقع اإللكتروني التفاعلي معلومات عن تكاليف تسليم اللقاحات عبر مختلف البلدان 

المنخفضة والمتوسطة الدخل ومن خالل طائفة متنوعة من استراتيجيات التسليم.
http://immunizationeconomics.org/ican-idcc )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019( �

أداة منظمة الصحة العالمية الخاصة باألنفلونزا لتخطيط وتحديد تكاليف تطعيم األمهات المضاد 
لألنفلونزا – يجري توسيع هذه األداة لتشمل كل المجموعات المعرضة لمخاطر األنفلونزا، بما 

)SIICT في ذلك العاملون الصحيون )االسم الجديد: أداة
�  https://www.who.int/immunization/research/development/influenza_economics/ 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

علوم اإلدارة الخاصة بإطار الصحة، والتخطيط، وتحديد التكاليف، والميزنة
�  http://www.msh.org/resources/planning-costing-and-budgeting-framework 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

اع السياسات، ومدراء البرامج. تمويل التمنيعل دليل موارد للمناصرين، وصنَّ
https://immunizationeconomics.org/imfin )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019( �

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/
http://immunizationeconomics.org/ican-idcc
https://www.who.int/immunization/research/development/influenza_economics/en/
http://www.msh.org/resources/planning-costing-and-budgeting-framework
https://immunizationeconomics.org/imfin
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وباإلضافة إلى تحديد التكاليف والميزنة للتطعيم السنوي للعاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا، فقد يكون 
من الضروري بذل جهود مناصرة في صفوف المسؤولين عن تخصيص األموال للبرامج الصحية لضمان 

مواصلة تمويل التطعيم. ويوفر صندوق األدوات 8 روابط بالموارد الالزمة لمناصرة التمويل المستدام.

البحوث التكوينية لتنوير عملية التخطيط

استعداداً إلطالق عملية التطعيم المضاد لألنفلونزا فقد استخدمت العديد من البلدان البحوث التكوينية لتحسين 
فهم العوامل المؤثرة على اإلقبال على التطعيم المضاد لألنفلونزا الموسمية في صفوف العاملين الصحيين، 
بما في ذلك الهواجس، والمعتقدات، واالحتياجات اإلعالمية، والمسائل الثقافية، والحواجز القائمة في وجه 

التطعيم ُبْغية وضع خطة مخصوصة للعناية بكل ذلك.

ويمكن أن تتضمن البحوث التكوينية بحوثاً كمية ونوعية على حد سواء، كما قد تتضمن، في بعض األحيان، 
التطعيم في صفوف  الضعيف على  اإلقبال  ُمنبئات  لتحديد  الكمية  البحوث  ُتستخدم  مكتبيا. وقد  استعراضاً 
العاملين الصحيين والعوامل المحركة الرئيسية لالمتثال إلى توصيات التطعيم. ويمكن جمع البيانات عبر 
المسوح واالستبيانات المنفَّذة في صفوف العاملين الصحيين. وبصورة مثالية فإن العينة ينبغي أن تحتوي على 
تمثيل كاف لمختلف فئات العاملين الصحيين نظراً ألن االنطباعات واألسباب الكامنة وراء ضعف اإلقبال 
قد تتباين فيما بين هذه الفئات، كاألطباء والممرضين مثالً (40)، وكذلك لعينة من مرافق الرعاية الصحية 

األولية، والثانوية، والثالثية، ولمختلف مناطق العمل ضمن تلك المرافق.

صندوق األدوات 8
موارد للمناصرة أو التمويل المستدام 

مكتبة مناصرة التمنيع. توفر عدداً من األدوات والكتيبات اإلرشادية إليضاح قيمة التطعيم 
والحاجة إلى االستثمار فيه

� http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
 publications/communication-and-advocacy/immunization-advocacy-library 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

هناك وثيقتان معينتان في هذه المكتبة تتسمان باألهمية وهما: كتيب عمل – مناصرة التمويل 
المستدام لبرامج التمنيع.

� http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/
publications/2015/workbook-advocacy-for-sustainable-funding-of-immunization-programmes 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

كيف ُتعد المرتسم المالي لبرنامجك للتمنيع
� http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/

publications/2015/how-to-prepare-a-financial-profile-of-your-immunization-programme 
)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/communication-and-advocacy/immunization-advocacy-library
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/communication-and-advocacy/immunization-advocacy-library
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2015/workbook-advocacy-for-sustainable-funding-of-immunization-programmes
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2015/workbook-advocacy-for-sustainable-funding-of-immunization-programmes
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2015/how-to-prepare-a-financial-profile-of-your-immunization-programme
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2015/how-to-prepare-a-financial-profile-of-your-immunization-programme
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والبحوث النوعية هي بحوث مستبصرة تستند إلى فهم وجهة نظر الجمهور. وهي توضح المسائل الجديدة 
وتوفر فهماً أعمق للمسائل العميقة التي يرتكز عليها اإلقبال على التطعيم. وبشكل عام فإن طرق البحوث 
النوعية تتضمن مناقشات مجموعات التركيز ومقابالت معمقة فردية. وقد نشر المكتب اإلقليمي األوروبي 
)انظر  الجديدة  اللقاحات  بإدخال  الخاصة  النوعية  للبحوث  متدرجاً  ميدانياً  دليالً  العالمية  الصحة  لمنظمة 
صندوق األدوات 9(. ولكي تكون البحوث النوعية مفيدة فإن من الواجب أن تحظى بتخطيط مناسب وتنفيذ 
جديد، وإذا لم يتحقق ذلك فإن هناك خطراً من استخالص استنتاجات خاطئة. ويتطلب هذا الوقت والموارد. 
وفي حين أن من المفيد إجراء مثل هذه البحوث لتنوير عملية التخطيط فإن االفتقار إليها، بسبب ضيق الوقت 
وقلة الموارد، ينبغي أال يؤدي إلى تأخير إدخال لقاحات األنفلونزا الموسمية، ما لم يكن من المنتظر أن تشكل 

مواقف العاملين الصحيين مسألة تؤثر بشدة وبشكل ضار على اإلقبال على اللقاحات.

وحينما ال تتوافر البيانات من البحوث التكوينية فإن باإلمكان استخدام البيانات الواردة من دراسات من هذا 
النوع ُنفذت في بلدان أخرى لتنوير عملية التخطيط. وفي حين أن أسباب ضعف اإلقبال على اللقاحات ليست 
متجانسة فإن البيِّنات المتاحة تشير إلى أن هناك تقارب عريض بشأن العوامل المؤثرة البارزة على اإلقبال 
على اللقاحات في صفوف العاملين الصحيين، والسّيما في البلدان التي تقع ضمن اإلقليم الفرعي ذاته، وهو 
ما يمكن استخدامه في عملية التخطيط األولي. ويوجز التقدير السريع للبيِّنات )10( االستنتاجات الرئيسية 
عند  واالقتضاء،  االنطباق  البيِّنات، حسب  هذه  استخدام  وبالمستطاع  المنشورة  المؤلفات  من  المستخلصة 

االفتقار إلى بحوث منّفًذة على المستوى المحلي.

ويمكن استكمال بيانات المؤلفات المنشورة بالمعلومات المستخلصة من البحوث التكوينية الكمية باستعمال 
المسوح السريعة في صفوف عينة من العاملين الصحيين التي تغطي، بصورة مثالية، فئاتهم المختلفة. وقد 
تكون هذه المسوح أقل كثافة في الموارد من البحوث التكوينية النوعية ويمكن استكمالها دون أن يسفر ذلك 

عن أي تأخير في إدخال اللقاحات. ويوفر الملحق 4 نموذج استبيان يمكن استخدامه لمثل هذه المسوح.

ويجوز إجراء المزيد من البحوث إذا ما ظل اإلقبال على اللقاحات ضعيفاً بإصرار. وتعد أداة TIPflu مورداً 
هاماً يمكن استخدامه في هذه الحاالت.

صندوق األدوات 9
دليل ميداني للبحوث التكوينية النوعية 

دليل ميداني للبحوث التكوينية النوعية بشأن إدخال اللقاحات الجديدة 
 	http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/359878/EIW2018_FieldGuide_

VaccineIntro.pdf )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/359878/EIW2018_FieldGuide_VaccineIntro.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/359878/EIW2018_FieldGuide_VaccineIntro.pdf
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التواصل وقبول اللقاحات

التوصيات  جانب  إلى  باللقاحات،  المتعلقة  واالنطباعات  الثقافية،  والمواقف  الشخصية،  المعتقدات  ه  توجِّ
المتلقين  اللقاحات والعديد من  تسليم  المسؤولون عن  يتخذها  التي  األفعال  الرسمية، في كثير من األحيان 
(51، 52). ويصح ذلك أيضاً على مستوى العاملين الصحيين. وتظهر البيِّنات المتاحة أن هناك في الغالب 

انطباعات خاطئة عن اللقاحات إلى جانب فجوة في المعارف والسلوكيات (54، 53). وهكذا فقد تبين أن 
االقتصار على تحسين المعرفة بمخاطر التطعيم ومنافعه لدى العاملين الصحيين ليس كافياً لتحقيق اإلقبال 
متعددة  الصحيين جهوداً  العاملين  في صفوف  المثلى  التطعيم  تغطية  بلوغ  ويتطلب  التطعيم.  األمثل على 
األبعاد لتوليد الطلب تستنير بالفهم الجيد لالنطباعات، والعوامل المحفزة، والحواجز القائمة في وجه قبول 

اللقاحات عند العاملين الصحيين كمقدمين للتطعيم أو كمتلقين له على حد سواء.

وينبغي تصميم رسائل االتصاالت على نحو ُيعنى باحتياجات المجموعات المختلفة للعاملين الصحيين حيث 
تتفاوت  قد  ومنافعه  ومخاطره،  التطعيم،  إلى  الحاجة  بشأن  االنطباعات  أن  إلى  تشير  المتاحة  البيِّنات  أن 
بين هذه المجموعات (55). وتركز الجهود الراهنة أساساً على تحضير ُنهج مسندة بالوقائع إلعداد رسائل 
االتصاالت. غير أن هذه األنواع من الرسائل قد تحتاج إلى تأطير وفقاً للجمهور المستهدف باالرتكاز على 
للمجموعات  القرار  التخاذ  المعرفية  للعملية  المفضلة  األساليب  اعتماد  ُيخلِّف  وقد  وفهمه.  ثقافته  مستوى 
الفردية المزمع استهدافها أثراً أعظم (54). وسيتطلب تأطير مثل تلك الرسائل فهماً لسيكولوجيا اللقاحات 

والعملية المعرفية التخاذ القرار وقد يحتاج إلى أشراك خبراء باالتصاالت.

وَتمثَّل نهج تقليدي لالتصاالت المتعلقة بالتمنيع في استخدام وسائل اإلعالم. على أن البحوث أظهرت أن 
وسائل اإلعالم بمفردها واالتصاالت وحيدة االتجاه الموجهة إلى العاملين الصحيين قد ال تكون كافية لتحقيق 
المستوى األمثل من التطعيم. ويتطلب األمر اتصاالت فردية وجماعية، وفي هذه الحالة على مستوى المرفق 

الصحي، لبناء الثقة وتحفيز العاملين على قبول التطعيم.

إزاء  الذاتية، والمسؤولية  )الحماية  العاملين الصحيين  أهمية تطعيم  إدراج معلومات عن  ويمكن أن يسهم 
المرضى، والتأهب الجائحي في حالة األنفلونزا( ضمن مناهج ما قبل الخدمة في المدارس الطبية، ومدارس 
العاملين  تطعيم  إرساء  تحسين  في  الطبيين،  بالمهنيين  الخاصة  األخرى  التدريب  ومؤسسات  التمريض، 
الصحيين كمفهوم تنظيمي وتكوين أجيال أفضل معرفة من العاملين الصحيين الذين يقدمون خدمات التمنيع.

وليست األنشطة الفعالة لالتصاالت وتوليد الطلب حدثاً يقع لمرة واحدة فحْسب بل ينبغي أن يكون متواصالً، 
وتدعو  الخاطئة.  لالنطباعات  ومبدداً  التطعيم،  المتطورة عن  لالنطباعات  بسرعة  االستجابة  على  وقادراً 
الحاجة إلى تدريب موظفي التطعيم الميدانيين المسؤولين عن تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا 
اللقاحات  منكري  مع  وكذلك  اللقاحات  تلقي  إزاء  المترددين  الصحيين  العاملين  مع  التعامل  من  ليتمكنوا 

المجادلين  الذين قد يخلِّفون10 أثراً سلبياً على اإلقبال على التطعيم (56).

وسييسر توافر فريق عامل وطني معني بالتواصل ومشتمل على خبراء باالتصاالت إرساء عالقات عمل 

يشكل منكرو اللقاحات المجادلون الطرف األقصى من المجموعة الفرعية لرافضي اللقاحات ويدعون بنشاط ضد التطعيم مستخدمين تقنيات اإلنكار العلمي لتبرير   10

معتقداتهم )انظر المرجع 32(.



28

3 - تخطيط وإدارة تدابير تطعيم العاملين الصحيين

وسيكفل  التمنيع،  أجل  من  الروتيني  التواصل  وسيعزز  بينهم،  فيما  والتعاون  والحلفاء  الشركاء  مع  متينة 
للسالمة. ويسهم  المنخرطة في أي حدث  السلطات  الفورية والمنسقة بشكل جيد من جانب كل  االستجابة 
إشراك أعضاء من إدارة السالمة والصحة المهنيتين ومن الجمعيات المهنية في عملية التواصل مع العاملين 
الصحيين، في بناء الثقة وتحسين القبول بالتطعيم. وسيضمن تمثيل العاملين الصحيين، والرابطات المهنية، 
واالتحادات من مختلف فئات العاملين الصحيين المستهدفة بالتطعيم مراعاة وجهات نظر كل فئة من فئاتهم 

عند إعداد مواد التواصل المصممة خصيصاً لهم.

ويتوافر عدد من األدوات والوثائق اإلرشادية التي يمكن استخدامها في وضع استراتيجية فعالة للتواصل 
ولتأطير رسائل االتصاالت المصممة خصيصاً لتتناسب مع الفئات المختلفة للعاملين الصحيين، بما في ذلك 

قالب الختصاصات األفرقة العاملة للتواصل بشأن اللقاحات )صندوق األدوات 01(.

وباإلضافة إلى التطعيم فإن على مواد التوعية والتواصل أن تتضمن أيضاً معلومات عن اإلجراءات األخرى 
لمكافحة العدوى للحد من سراية األنفلونزا في مكان العمل والخطوات الواجب اتخاذها في حال إصابة أحد 

العاملين الصحيين بعلة شبيهة باألنفلونزا.

االتصاالت على مستوى المرفق الصحي

لتنفيذ  التدريب  وحسن  مخصص  فريق  من  الصحي  المرفق  مستوى  على  الفعالة  االتصاالت  ستستفيد 
من  طويلة  فترة  قبل  وتدريبه  الفريق  هذا  مثل  إنشاء  وينبغي  المستوى.  هذا  على  االتصاالت  استراتيجية 
موعد اإلدخال المزمع للقاحات وأن يشمل ممثلين عن الفئات الرئيسية للعاملين الصحيين في المرفق، إلى 
جانب خبير للمناصرة واالتصاالت، إن توافر. وبصورة مثالية فإن االتصاالت المتعلقة بالتطعيم المضاد 

 صندوق األدوات 10 
األدوات واألدلة لوضع استراتيجية ورسائل االتصاالت 

مكتبة التطعيم والثقة 
� http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/

publications/vaccination-and-trust )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

إدخال اللقاحات الجديدةل قائمة مرجعية لتخطيط االتصاالت والمناصرة )2017(
� http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/

publications/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-
advocacy-2017 )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير2019 (

قالب اختصاصات الفريق العامل للتواصل بشأن اللقاحات
 	http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/337496/02_WHO_VaccineSafety_

SupportDoc_TOR_Proof7.pdf )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/vaccination-and-trust
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/vaccination-and-trust
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-advocacy-2017
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-advocacy-2017
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2017/new-vaccine-introduction-checklist-for-planning-communication-and-advocacy-2017
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/337496/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_TOR_Proof7.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/337496/02_WHO_VaccineSafety_SupportDoc_TOR_Proof7.pdf
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لألنفلونزا الموسمية يجب أن تكون جزءاً من جهد أوسع لالتصاالت بشأن مكافحة األنفلونزا في سياقات 
الرعاية الصحية.

وينبغي أن تبدأ أنشطة التواصل على مستوى المرفق الصحي قبل وقت كاف من الموعد المزمع النطالق 
التطعيم، والسّيما في البلدان التي ُتدخل التطعيم للمرة األولى. ويتعين أن تتضمن األنشطة األولية عرض 
الملصقات اإلعالمية في كل المناطق ذات الصلة في المرفق الصحي. كما ينبغي إرسال خطاب رسمي إلى 
مدير المرفق الصحي ورؤساء كل اإلدارات والمناطق السريرية المعنية مع نسخ كافية من جميع المواد 
اإلعالمية عن التطعيم لعرضها في كل منطقة سريرية. وحيثما أمكن فإن بالمستطاع أيضاً إرسال المعلومات 
و/أو  اإللكتروني  البريد  باستخدام  الصحيين  العاملين  كل  إلى  لألنفلونزا  المضاد  التطعيم  الصلة عن  ذات 

الشبكات المحلية للتواصل االجتماعي.

ويتعين استكمال عرض وتوزيع المواد اإلعالمية بجلسات إحاطة للمجموعات الشخصية. ويمكن االستفادة 
المرفق  المذكورة على حجم  الجلسات  الجلسات. وسيعتمد عدد  الحالية لعقد هذه  الموظفين  من اجتماعات 
الصحي وعدد العاملين الصحيين المستهدفين. وقد تحتاج المرافق الصحية الضخمة )مثل المرافق الصحية 
من المستويين الثانوي والثالثي( إلى عقد عدة جلسات لإلحاطة لتغطية كل العاملين الصحيين المستهدفين. 
وبالنظر إلى أن رسائل االتصاالت قد تتفاوت بين الفئات المختلفة للعاملين الصحيين فإنه ينبغي النظر في 
عقد جلسات منفصلة لكل فئة من هذه الفئات باستخدام المعلومات والمواد ذات الصلة بها. وإلتاحة التواصل 
على نحو أفضل وتوفير وقت كاف للرد على أسئلة العاملين الصحيين فإنه يتعين تصميم حجم كل مجموعة 
بما يتيح فرصة للتفاعل. وينبغي اتخاذ الترتيبات الالزمة لتيسير مشاركة العاملين الصحيين الذين يعملون 
في النوبات الليلية. كما ينبغي اإلعالن على نطاق واسع عن الجدول الزمني لجلسات اإلحاطة ضمن المرفق 

الصحي وإرسال التذكيرات لترويج الحضور الواسع.

وينبغي لالجتماعات الشخصية أن تقوم بما يلي:

شرح أسباب أهمية التطعيم بالنسبة للعاملين الصحيين، ولمرضاهم، وأسرهم، والمجتمع الواسع، مع 1 - 
تركيز خاص على الحصائل الوخيمة المرتبطة باألنفلونزا؛

تنوير العاملين الصحيين بشأن السياسات الوطنية؛2 - 

توفير المعلومات عن سالمة اللقاحات المضادة لألنفلونزا الموسمية؛3 - 

توفير المعلومات عن توقيت وموقع )مواقع( التطعيم؛4 - 

إيضاح العواقب المحتملة لعدم التطعيم؛	 - 

إتاحة الوقت الكافي لألسئلة.6 - 

العاملين  أسئلة  على  للرد  اإلنترنت  شبكة  إلى  مستند  نظام  أو  ساخن  هاتفي  إنشاء خط  في  النظر  ويمكن 
العاملين  استخدام  فإن  األخرى  االتصاالت  ومواد  الملصقات  عرض  إلى  وباإلضافة  األفراد.  الصحيين 
الصحيين الذين تم تطعيمهم للصاقات بارزة وقابلة للنزع )على شارات الهوية الشخصية مثالً( يمكن أن 
يشكل تذكرة مرئية لزمالئهم الذين لم يتلقوا التطعيم. وفضالً عن ذلك فإن الرسائل النصية، والرسائل العامة 
للبريد اإللكتروني، ومنصات التواصل االجتماعي يمكن أن ُتستعمل لتوفير تذكيرات دورية بشأن التطعيم.
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توليد الطلب على مستوى المرفق الصحي

إلى جانب استراتيجيات التواصل فإن باإلمكان تنفيذ جهود لتوليد الطلب قائمة على علم السلوك قبل إتاحة 
بيئة  إلى اإليماءات عبر خلق  المستندة  التدخالت  للتطعيم. وتعمل هذه  العاملين الصحيين  لتهيئة  اللقاحات 
أثبتت فعاليتها في  يمكن أن تؤثر على السلوك بطريقة متوقعة دون أن تلغي فرصة االختيار (57)، وقد 
طائفة متنوعة من سياقات الرعاية الصحية (58). ويمكن لهذه التدخالت أن تضيِّق الفجوة بين النية والسلوك 
التي  الحواجز  بسبب  أو  تطعيمهم  لتلقي  الصحيين  العاملين  أو  األفراد  نسيان  عن  عادة  والناجمة  الفعلي، 
بتكلفة منخفضة  التدخالت  تنفيذ هذه  يمكن  ما  فكثيراً  ذلك  إلى  المريح. وباإلضافة  التطعيم  تعترض سبيل 
نسبياً (59). ويعرض الشكل الُمدرج أدناه )الشكل 3(، المقتبس من مجلس األخالقيات البيولوجية في نفيليد، 

تراتبية التدخالت لتحسين اإلقبال على اللقاحات (60).

وتتسم اإليماءات الواردة في الدرجات الدنيا من السلم بقدر أقل من اإلقدام ولكنها تظل ذات أثر ملموس. 
وعبر توفير معلومات عن معدل التطعيم في المرافق الصحية، وهو عملية مستخدمة في الواليات المتحدة 
لتحسين اإلقبال على تطعيم األطفال، فإن بالمستطاع رصد التقدم في هذه المرافق، وتوفير الحوافز للعاملين 

الصحيين للنهوض بممارساتهم الذاتية بشأن التطعيم (61).

سلم التدخالت لزيادة معدالت التطعيمالشكل 3لا

التلقائیة الخیارات عبر االختیار توجیھ
ذلك عن االمتناع یقرر لم ما تلقائیاً الشخص لتطعیم موعد تحدید

االختیار إتاحة
المنزل من بالقرب أو العمل مكان في تلقیھ مثل التطعیم لتلقي المتاحة الخیارات زیادة

التنفیذ نوایا حفز
التطعیم لتلقي ومكان بموعد المسبق االلتزام األفراد إلى الطلب

المعلومات تأطیر
األصحاء األفراد أو األقران بین التطعیم معدالت بشأن اجتماعیة مقارنة معلومات توفیر

المعلومات تقدیم
ولآلخرین ذاتھم للمتلقین التطعیم منافع بشأن التوعیة توفیر عرض

عمل بأي القیام عن اإلحجام
التطعیم معدالت برصد ببساطة االكتفاء

(32 المرجع Patel MS : (المصدر

ويمكن أن تشكل التذكيرات الموجهة إلى األفراد إيماءة إلخطارهم بموعد استحقاق تطعيمهم ودفعهم إلى 
القدوم إلى موقع التطعيم لتلقيه. وقد تكون هذه التذكيرات على شكل رسائل ورقية أو رسائل نصية عبر 
الهواتف المحمولة، وقد أثبتت فعاليتها (62). وفي المرفق الصحي فإن باستطاعة التذكيرات الموجهة إلى 



31

3 - تخطيط وإدارة تدابير تطعيم العاملين الصحيين

العاملين الصحيين من خالل أداة جمع بيانات التمنيع )سواء الورقية منها أو اإللكترونية( أن تساعد على 
النهوض بتسليم العاملين الصحيين للقاحات التطعيم.

ومن بين االستراتيجيات الناجحة المستندة إلى اإليماءات والرامية إلى الحد من الحواجز القائمة في وجه 
التطعيم وإتاحة االختيار اعتماد األوامر الدائمة. وهذه األوامر هي سياسة ُترسى في مرفق صحي وتتيح 
للعاملين الصحيين من غير األطباء إعطاء اللقاحات دون حاجة إلى وصفة أو أمر صريح من طبيب، وقد 
برهنت هذه السياسة على أنها من بين أكثر االستراتيجيات فعالية في النهوض باإلقبال على التطعيم حينما 
تكون مالئمة (63). ويمكن ضم كل هذه االستراتيجيات إلى ُنهج االتصاالت لخلق الطلب في المجتمع المحلي.

حملة »flulapalooza« لزيادة اإلقبال على التطعيم المضاد دراسة حالةلا
لألنفلونزا الموسمية في صفوف العاملين الصحيين

يستخدم المركز الطبي لجامعة فاندربيلت في ناشفيل في تنيسي بالواليات المتحدة أكثر من 24 000 
من العاملين الصحيين. ومنذ عام 2011 كان حجر الزاوية في حملته للتطعيم المضاد لألنفلونزا 
الموسمية هو حدث التطعيم الجموعي المضاد لألنفلونزا، الذي أطلق عليه على سبيل الدعابة اسم 
مهرجان األنفلونزا »flulapalooza«. ويتم في هذا الحدث تطعيم أكثر من 14 000 شخص في يوم 
واحد وسطيا. وقد خضع تصميم نقاط التوزيع الحصرية )c-pod( للتقييم والصقل على مر الزمن 
لزيادة معدالت إعطاء اللقاحات من حيث الكفاءة والتغطية بشكل ضخم. ويؤكد الحدث على الطابع 
التشغيلية  الصحية  القيادة  في صفوف  الجائحي  للتطعيم  المهمة  المهارات  ممارسة  عند  االحتفالي 

واإلدارية للمستشفى.

ويحقق هذا الحدث تغطية عالية بين فئات العاملين الصحيين من الحاضرين في ذلك اليوم؛ غير أنه 
بفعل تركيب نوبات التمريض ومسؤوليات األجنحة في المؤسسة فإن التطعيم يغطي في العادة أقل 
من 30 بالمائة من موظفي التمريض أثناء الحدث. وهكذا فإن المركز الطبي يعتمد باإلضافة إلى 
المهرجان أساليب الزيارات إلى األجنحة، والعربات المتنقلة، واستراتيجيات أخرى لتحقيق المعدل 
السنوي المستهدف للتغطية الكلية للعاملين الصحيين بالتطعيم والذي يزيد عن 90 بالمائة. وتجدر 
اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن السياسة المؤسسية زادت تدريجياً من الصعوبات القائمة في وجه 
االمتناع عن التطعيم وأدرجت في نهاية المطاف تدابير انضباطية لعدم التطعيم بدون مبرر، فإن 
نسبة التغطية وصلت إلى 92 بالمائة في المواسم التي سبقت تطبيق السياسات االنضباطية. وثمة 
مطبوع متاح على شبكة اإلنترنت يعرض تفاصيل تصميم الحدث، والرسوم البيانية لتدفق العمل، 

والدروس النوعية العملية المستفادة.

المصدر:
Swift MD, Aliyu MH, Byrne DW, et al. Emergency preparedness in the workplace: the flulapalooza 

model for mass vaccination. American Journal of Public Health. 2017 sep;107)s2(:s168–76.
http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2017.303953

http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2017.303953
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تجاوز اإليماءات
إن اإليماءات هي الطريقة المفضلة للتأثير على الطلب ألنها تحفظ حق االختيار وألنها غير قسرية. على 
أن بعض الخبراء يحاجون بأنه عندما تفشل اإليماءات في تحقيق اإلقبال األمثل على التطعيم في صفوف 
اعتماد  في  ينظروا  أن  السياسات  صنَّاع  على  فإن  بمرضاهم،  اإلضرار  إلى  وتؤدي  الصحيين،  العاملين 
سياسات أشد (64). وال يعني ذلك أنه عند فشل اإليماءات فإنه ينبغي المبادرة على الفور العتماد إجراءات 
تلغي االختيار. فهناك تدخالت قائمة عبر متسلسلة تصل حتى تقييد االختيار. وتوفر »األحكام اللينة« أمثلة 

على التدابير عبر هذه المتسلسلة.

الجهد  إلى  إلى جانب اإلشارة  الطلب،  المختلفة لالتصاالت وخلق  الُنهج  يعدد  ويعرض الملحق 	 جدوالً 
الالزم لتنفيذ النهج واألثر المنتظر.

شراء اللقاحات وإدارة سلسلة اإلمداد

شراء اللقاحات

يتطلب الحصول على اللقاحات بأسعار ُمثلى فهماً جيداً آلليات الشراء ونظمه، وديناميات أسواق اللقاحات، 
وعناصر تسعير اللقاحات. ويبدأ الشراء بتوقع الطلب على اللقاحات، وتعقب ذلك عمليات طرح المناقصات، 
والتعاقد، والمشتريات. ويعرض صندوق األدوات 11 األدوات والموارد الالزمة لشراء اللقاحات. وقد تكون هناك 
سمات فريدة لعملية شراء لقاحات األنفلونزا الموسمية وربما تتطلب موافقات تنظيمية والتزامات شراء مسبقة مع 
جهات تصنيع محددة ُبعيد نشر توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تركيب اللقاحات الموسمية )في فبراير/
شباط في نصف الكرة الشمالي وفي سبتمبر/ أيلول في النصف الجنوبي( وقبل فترة طويلة من موسم األنفلونزا.

 صندوق األدوات 11 
أدوات شراء اللقاحات 

آليات الشراء وُنظمه
�  http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/mechanisms_systems 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

)V3P( المنصة اإللكترونية لمنتجات اللقاحات، وأسعارها، وشرائها
� http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

سوق اللقاحات
� http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/market 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات األنفلونزا الموسمية المختبرة الصالحية
/https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(  �

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/mechanisms_systems/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/v3p/platform/
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/procurement/market/
https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/
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اختيار منتج اللقاح ونموذج التعبئة

على غرار كل اللقاحات األخرى فإن اختيار اللقاح ونموذج التعبئة يعتمد على عوامل متعددة بما في ذلك 
وفرص  اللقاحات،  ومخلفات  والنقل،  التخزين  ومتطلبات  االستخدام،  وسهولة  والسعر،  اإلمدادات،  توافر 
أجل  من  جرعات   10 على  تحتوي  قارورة  فتح  في  التردد  نتيجة  التطعيم  تأخير  )مثل  الضائعة  التطعيم 
شخص واحد أو شخصين(. وينبغي أن يعتمد اختيار حجم القارورة على عدد الجرعات التي سُتعطى في كل 
نقطة تطعيم وعدد الجلسات التي سُتعقد في كل نقطة. وتتوافر اللقاحات الحالية الحقنية المختبرة الصالحية 
المضادة لألنفلونزا الموسمية على شكل محاقن مسبقة التعبئة تحتوي جرعة واحدة وفي قوارير محتوية على 
جرعة واحدة أو 10 جرعات. وتتضمن كل نماذج القوارير عشرية الجرعات الثيوميرسال كمادة حافظة. 
على أنه تجدر اإلشارة إلى أن المنتجات المختبرة الصالحية المتاحة حالياً في قوارير عشرية الجرعات ال 
تتمتع جميعها بترخيص سوقي للتخزين مدة تزيد على 28 يوماً بعد فتحها، كما أنها ليست جميعاً مجهزة 
تعبئته.  ونموذج  المنتج  اختيار  الجوانب عند  هذه  وينبغي مراعاة كل   .)VVM( اللقاحات لقوارير  براصد 
ويتعين التدقيق في مواصفات المنتج ونموذج التعبئة للتأكد من أنها تلبي متطلبات البرنامج قبل تقديم طلب 
الشراء. ويمكن االطالع على المعلومات المتصلة بلقاحات منظمة الصحة العالمية المختبرة الصالحية في 

الموقع اإللكتروني للمنظمة )انظر صندوق األدوات 11(.

ويعتبر توقع الطلب على اللقاحات خطوة أولى مهمة في عملية شرائها. ويتطلب توقع الطلب تقدير عدد 
العاملين الصحيين المزمع استهدافهم بالتطعيم، وتغطية التطعيم المنتظرة، وتقدير مخلفات اللقاحات. وبصورة 
المحتمل أن  العامة والخاصة على حد سواء. ومن  العاملين الصحيين في المرافق  مثالية فسيتم استهداف 
تكون عملية تقدير حجم الجمهرة المستهدفة في تطعيم العاملين الصحيين أكثر تعقيداً من أنشطة استهداف 
المجموعات السكانية العامة باللقاحات األخرى. كما قد يكون من األصعب تحديد تاريخ استخالص مثل هذه 
التقديرات، والسّيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويوفر صندوق األدوات 21 موارد لتقدير حجم 

قوة العمل الصحية وأولئك الذين يجب استهدافهم بالتطعيم.

 صندوق األدوات 12 
موارد تقدير حجم الجمهرة المستهدفة 

المرصد الصحي العالمي
� http://www.who.int/gho/health_workforce

قاعدة بيانات اإلحصاءات العالمية للقوة العاملة الصحية
� http://www.who.int/hrh/statistics/hwfstats

تعداد العاملين الصحيينل التعاريف، والبيانات، والمنهجية، والنتائج العالمية
 	http://www.who.int/hrh/documents/counting_health_workers.pdf

نموذج تصنيف العامل الصحي – باإلنجليزية
 	https://www.who.int/hrh/statistics/Health_workers_classification.pdf

http://www.who.int/gho/health_workforce/
http://www.who.int/hrh/statistics/hwfstats/
http://www.who.int/hrh/documents/counting_health_workers.pdf
https://www.who.int/hrh/statistics/Health_workers_classification.pdf
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وقد ال تتضمن قواعد بيانات القوة العاملة الصحية العالمية معلومات عن كل فئات العاملين الصحيين التي 
قد ُتستهدف بالتطعيم. وعلى سبيل المثال فإن قواعد البيانات العالمية قد تتضمن فحسب تقديرات عن عدد 
فإن  الحاالت  هذه  وفي  الصحيين.  للعاملين  األخرى  الفئات  ُتغفل  وأن  والقابالت،  والممرضين،  األطباء، 
بالمستطاع وضع تقديرات تقريبية استناداً إلى نسب أولئك العاملين الصحيين الذين ال تتوافر البيانات عنهم 
إلى من تتوافر عنهم البيانات )مثل نسبة األطباء إلى العاملين في المختبرات(. ويمكن استخالص مثل هذه 

النسب بسرعة عبر مسح عينية تمثيلية صغيرة )مثل الثالثية، والثانوية، واألولية( للمرافق الصحية.

لتتبع  بالتطعيم،  المستهدفين  أسماء  مع  بالمستفيدين  قائمة  إعداد  مرفق صحي  كل  إلى  ُيطلب  قد  أنه  وبما 
مين، فإن بالمستطاع صقل توقعات الطلب األولية في السنوات التالية  تسليم التطعيم، ولحفظ سجالت المطعَّ

باستخدام بيانات قوائم المستفيدين وسجالت التطعيم تلك.

اللوجستيات وسلسلة التبريد

ُتماثل مناولة لقاح األنفلونزا ما هو مطبق على معظم اللقاحات األخرى في برنامج التمنيع الوطني. ومن 
الواجب تخزين هذا اللقاح عند درجة حرارة مئوية قدرها 2–8 درجات.

وبما أن من المنتظر أن يجري تطعيم العاملين الصحيين سنوياً خالل فترة سانحة قصيرة كل عام قبل بدء 
المنخرطة  اللقاحات على مختلف األصعدة  بد من وضع خطة لضمان تخزين ونقل  األنفلونزا فال  موسم 
للتوقعات،  الالزمة  والموارد  األدوات  وتتوافر  للتطعيم.  المختارة  السانحة  الفترة  اإلمداد خالل  في سلسلة 
واإلدارة، واللوجستيات في الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية )صندوق األدوات 31(. كما تتوافر 
المتطلبات الحجمية لسلسلة التبريد ونماذج التعبئة لكل منتج مختبر الصالحية لمنظمة الصحة العالمية في 
الموقع المذكور )يرجى اختيار نوع اللقاح والضغط على الروابط الخاصة بكل منتج ونموذج تعبئة منفرد 
ق المسؤول عن تطعيم  للحصول على هذه المعلومات(.11  وعلى مستوى المرفق الصحي فإن على المنسِّ
العاملين الصحيين أن يكفل إدراج جرعات اللقاح الالزمة في المرفق ضمن توقعات الطلب وإتاحة حيز 

تخزين كاف قبل التاريخ المتوقع لوصول اللقاح إلى المرفق الصحي.

WHO prequalified vaccines. https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/Browse.aspx?nav=3  11

 صندوق األدوات 13 
إدارة اللقاحات وموارد الدعم 

هناك موارد يمكن أن تساعد مدراء البرامج في تخطيط سلسلة اإلمداد والدعم اللوجستي في 
الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية:

� http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/
index4.html )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

نظرة عامة على تقنيات حديثة لمعالجة النفايات المعدية والحادة من مراكزالرعاية الصحية
 	 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328146/9789241516228-eng.pdf 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/Browse.aspx?nav=3
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/index4.html
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/resources/tools/en/index4.html
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/328146/9789241516228-eng.pdf
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تطعيم العاملين الصحيين

هؤالء  فيها  يعمل  التي  الصحية  المرافق  في  المثالي  الوضع  في  الصحيين  العاملين  تطعيم  يتم  أن  ينبغي 
العاملون الصحيون المستهدفون عادًة لضمان حصولهم المريح على التطعيم.

وعلى كل مرفق صحي أن يعد خطة له لتنفيذ تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية قبل فترة 
طويلة من موسم األنفلونزا. وعلى هذه الخطط أن تتضمن إجراءات لتمكين الحصول المريح على التطعيم 
للعاملين الصحيين في كل نوبة. وقد تدعو الحاجة إلى تقرير خيارات مختلفة على مستوى المرفق الصحي 
لتغطية العاملين الصحيين خالل النوبات الليلية دون اللجوء إلى خدمات للتطعيم على مدار 24 ساعة، وذلك 

مثالً بضمان توافر التطعيم قبل عملية تبديل النوبة أو بعدها.

االستعانة بمناصري التمنيع في تعزيز اإلقبال على التطعيم دراسة حالةلا
المضاد لألنفلونزا في صفوف العاملين الصحيين في ُعمان

تمتلك ُعمان نظاماً شامالً مجانياً للرعاية الصحية المتكاملة يتضمن تطعيم العاملين الصحيين المضاد 
لألنفلونزا. وتعد ُعمان من بين البلدان القليلة ذات الدخل المرتفع في إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة 
الصحة العالمية التي تمكنت من تحقيق تغطية عالية للتطعيم المضاد لألنفلونزا في صفوف العاملين 
الصحيين )<08  بالمائة(. وأمكن تحقيق ذلك بفضل مناصري التمنيع. ويبدي وزير الصحة العماني 
المضاد  األول  اللقاح  تلقي  عند  الصفوف  ويتصدر  الصحيين  العاملين  لحماية صحة  شديداً  حماساً 
لألنفلونزا الموسمية. وباعتباره حامي مجتمع العاملين الصحيين ومن بين ذوي النفوذ في البالد فإن 
عمله هذا يعزز أهمية التطعيم ويساعد باستمرار على ترويج برامج التمنيع الخاصة باألنفلونزا. كما 

أنه ينخرط شخصياً في نقل رسائل التطعيم إلى مجتمع العاملين الصحيين.

وينبغي إنشاء فريق للتطعيم على مستوى المرفق الصحي لتنسيق أنشطة التطعيم والنهوض باإلقبال عليه إلى 
المستوى األمثل تحت اإلشراف الشامل لرئيس المرفق. ويتعين تسمية شخص واحد كقائد للفريق. ويمكن أن 
ق السالمة والصحة المهنيتين، أو المسؤول عن أنشطة التمنيع في المرفق الصحي.  يضطلع بهذه المهمة منسِّ
وفي المرافق الضخمة يمكن تكليف الخدمات الصحية للموظفين بهذا النشاط. وأظهرت الخبرة المكتسبة من 
بعض المنظمات والمرافق الصحية أن استخدام »مناصري التطعيم« من بين العاملين الصحيين قد يسهم 
في تحسين اإلقبال على التطعيم في صفوف أقرانهم. وفي بعض البلدان تم بنجاح اللجوء إلى استخدام فريق 

متنقل يتوجه إلى كل منطقة سريرية ويوفر التطعيم.
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تدريب فريق التطعيم

ينبغي إقامة حلقات عملية تدريبية لمنسقي التطعيم في المرافق الصحية لتوفير التدريب على وضع خطط 
ووثائق  دراسي،  ومنهاج  منمَّط،  أعمال  جدول  وضع  ويتعين  ورصدها.  التطعيم  أنشطة  وتنفيذ  للمرافق 
للموارد، وقوائم مرجعية، واستمارات نموذجية لتسجيل البيانات، حسب االقتضاء، على المستوى الوطني 
الستخدامها في تلك الحلقات العملية بحيث يكون التدريب متسقاً عبر كل المرافق الصحية. وتعزيزاً لضمان 
التدريب المتسق فإن باإلمكان إجراء الحلقات العملية باالستعانة بأفرقة من المدربين الذين تم تأهيلهم مركزياً 
والمعينين لكل منطقة رئيسية/فرعية باستخدام نهج التدريب المتسلسل. وبالمستطاع استعمال أشرطة فيديو 
تدريبية قصيرة لتحقيق االتساق في محتوى التدريب. ويمكن النظر في اعتماد وحدات نموذجية للتدريب 

الذاتي على شبكة اإلنترنت ألولئك الذين يعجزون عن حضور الدورات التدريبية.

العاملين  مجموعات  تصنيف  على  القدرة  الصحي  المرفق  مستوى  على  التطعيم  فريق  يمتلك  أن  ويتعين 
الصحيين )انظر الفصل 2 لالطالع على نموذج لتصنيف العاملين الصحيين من حيث المخاطر( ووضع 
انطباق  تسميات وظائفهم، ومناطق عملهم. وعند  للتطعيم، مع  المؤهلين  الصحيين  العاملين  بأسماء  قائمة 
سياسات تطعيم مختلفة على فئات المخاطر المتفاوتة فإنه يتعين وضع قوائم منفصلة، أو إرساء آليات لتحديد 
ورصد وضع المندرجين في كل فئة بسهولة. وينبغي إعداد قوائم المستفيدين قبل فترة كافية من بدء أنشطة 

التطعيم وإخطار العاملين الصحيين المعنيين بالحاجة إلى تلقي التطعيم.

إلدراج  ترتيبات  وضع  يمكن  فإنه  الصحي،  المرفق  في  المستخدمين  الصحيين  العاملين  إلى  وباإلضافة 
للسياسة الوطنية، في  العاملين الصحيين في المرافق الصحية األصغر الواقعة ضمن نطاق تغطيته، وفقاً 

حال عدم توافر التطعيم في كل المرافق.

الصحيين  للعاملين  التذكيرات في كل مرفق صحي. وبالنسبة  المتخلفين وإرسال  لتتبع  آلية  إنشاء  وينبغي 
واألورام،  األعضاء،  زرع  وحدات  في  العاملين  )مثل  العالية  المخاطر  ذوي  بالمرضى  يحتكون  الذين 
المشرفين  يقتضي إخطار  قد  فإن األمر  بالوالدة(  المحيطة  بالفترة  المعنية  الوحدات  أو  المركزة،  والعناية 
على أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم قبل بداية موسم األنفلونزا بحيث يمكن لهم تعزيز التذكيرات الخطية، أو 
إلزام الرافضين بتوقيع استمارات باالمتناع الصريح عن التطعيم، وتطبيق إجراءات لمكافحة العدوى على 
الرافضين الصريحين، مثل النقل من الوظائف، وارتداء األقنعة، وما إلى ذلك طبقاً للسياسة المعتمدة على 

المستوى الوطني أو مستوى المرفق الصحي.
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 )IFEA( ينبغي أن تمتلك كل البلدان آلية قائمة لرصد تغطية اللقاحات وكذلك األحداث الضارة بعد التمنيع
من المرفق الصحي وحتى المستوى الوطني وأن تجري تقييماً واحداً على األقل لمرحلة ما بعد إدخال لقاح 
األنفلونزا. غير أن قياس قبول اللقاح وفعاليته أو أثره سيكون ضرورياً ومجدياً فحسب في سياق لم يتم فيه 

تحقيق األرقام المستهدفة وإذا كان التمويل متوافرا.

استحداث نظم المعلومات وتحديثها

يتعين إرساء استمارات ونماذج تدوين مناسبة لتسجيل بيانات التطعيم والتبليغ عنها على مستوى المرفق 
الصحي وعمليات للتبليغ عن البيانات.

وعند استحداث األدوات واإلرشادات لجمع البيانات ينبغي النظر في مدى الحاجة إلى إدراج النظم الصحية 
العامة والخاصة على حد سواء. وقد يتطلب ذلك وضع خريطة بما هو قائم من نظم للمعلومات الصحية 
المتعلقة  البيانات  في جمع  النظم  هذه  استخدام  كيفية  بشأن  إرشادات  التمنيع وكذلك  بيانات  لجمع  وأدوات 

بالتمنيع السنوي للعاملين الصحيين.

وقد تتباين نظم جمع البيانات عبر المرافق الصحية تبعاً لحجم المرفق وبنيته التحتية المتوافرة. على أن من 
الواجب تزويد كل مرفق باستمارة منمَّطة لجمع البيانات لضمان أن ُتجمع البيانات الالزمة لتبليغ المستوى 
الصحيين،  العاملين  أسماء  ذلك  يشمل  وقد  البيانات.  لتسجيل  المستعمل  النظام  النظر عن  بغض  الوطني، 
استمارة  إعداد  الدفعة. وعند  اللقاحي، ورقم  ومناطق عملهم، وفئة مخاطرهم، وبيانات تطعيمهم، والمنتج 
التبليغ عن البيانات ينبغي مراعاة مشورة الفريق االستشاري التقني الوطني للتمنيع بشأن الرصد وتقدير األثر.

ويتعين أن تتمتع كل نظم جمع البيانات، سواء أكانت ورقية أم إلكترونية، بالقدرة على تتبع المتخلفين، وأن 
التذكيرات هذه فإن الحفاظ على  إليهم. ولدى استخدام نظم  التذكيرات  تكون مجهزة بنظام لتوليد وإرسال 
ينبغي حصر  كما  بالغة،  بأهمية  يتسم  الصحيين  للعاملين  والتطعيمي  الصحي  الوضع  البيانات عن  سرية 

االطالع على البيانات بمنسق التطعيم في المرفق.

رصد التغطية

يتوافر العديد من الُنهج لتقدير تغطية لقاحات األنفلونزا في صفوف العاملين الصحيين. وُيَعد توقيت قياس مثل 
ق مع توقيت التطعيم في البالد. وبما أن لقاح األنفلونزا ُيعطى عادة خالل  هذه التغطية مهماً وينبغي أن ُينسَّ
حمالت موسمية فإنه يوصى باعتماد التبليغ المتكرر )شهرياً مثال(. وبصورة مثالية يتعين إجراء التقديرات 
في نهاية الموسم عند توافر البيانات الكاملة وخضوعها للتقدير وبعد تصفية هذه البيانات من أوجه التضارب.
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سجالت المرافق الصحية
ينبغي إدراج المعلومات المتعلقة بلقاحات األنفلونزا المعطاة للعاملين الصحيين في السجالت القائمة 
المحفوظة كجزء من متطلبات الصحة المهنية وفي سجالت التطعيم كجزء من آليات الرصد المؤسسية. 
ويتطلب األمر تقديراً دقيقاً ألوجه تضارب البيانات في حال التبليغ من مصادر متعددة، وينبغي دراسة 
مسائل حماية البيانات بحصافة. وتشمل المجموعة الدنيا من البيانات عدد متلقي التطعيم المضاد لألنفلونزا 
خالل كل موسم سنوي، والعدد اإلجمالي للعاملين الصحيين المستهدفين، وتغطية التطعيم المستخلصة 
)كنسبة مئوية(. وفي غالب األحيان فإن باإلمكان الحصول على بيانات البسط والمقام على حد سواء من 
إدارات الصحة المهنية في المرافق الصحية. وإلرساء بيانات بسط أكثر تفصيالً يمكن استخدام السجالت 
االسمية للعاملين الصحيين مثل تلك المستندة إلى كشوف المرتبات كخطوة أولى. ويمكن اختيار قائمة 
مستفيدين من أولئك المستهدفين بالتطعيم المضاد لألنفلونزا بتطبيق معايير ترتبط بخطر تعرض العامل 
الصحي للعدوى أو نقله العدوى إلى من هم في رعايته )انظر القسم المعنون ’توصيف المجموعات 
المستهدفة بالتطعيم’ والجدول 1(. ورهناً بقدرة البرنامج ونظام التبليغ، فإن ذلك قد يشمل حساب األعداد 
وفقاً لفئة ومرتسم مخاطر العاملين الصحيين بما يتيح وضع تقديرات للتغطية حسب الفئات الفرعية، 
مثل األطباء، والممرضين، والعمال المختبريين، أو الموظفين العاملين في وحدات العناية المركزة أو 

األجنحة العامة )مثل أجنحة األطفال أو المعالجة الدوائية(، وما إلى ذلك.

وفي حال عدم وجود سجل للتطعيم فإن بالمستطاع حساب تقدير تقريبي للتغطية في صفوف العاملين 
الصحيين باستخدام عدد جرعات اللقاح الموزعة على كل مرفق مع خصم عدد الجرعات المرتجعة )غير 

المستخدمة( والتقسيم على العدد التقديري للعاملين الصحيين المستهدفين بالتطعيم في المرفق.

وثمة طريقة مماثلة، علماً بأنها غير دقيقة، لتقدير التغطية على المستوى الوطني وهي استخدام البيانات 
المجموعة بانتظام عن العاملين الصحيين )حسبما ُتبلَّغ إلى منظمة الصحة العالمية( لتقدير المقام )انظر 
صندوق األدوات 21(، على نحو ما هو مستخدم لتوقع الطلب اللقاحي، واستخدام العدد الكلي للقاحات 
المعطاة على أنه البسط. وال يجوز استخدام هذا النهج إال كمالذ أخير حينما ال تكون أي من الطرق 

الموصوفة األخرى مجدية.

البيانات اإلدارية
ل الحكومة، أو نظام التأمين الوطني، أو أرباب  في حال توفير اللقاحات مجاناً للعاملين الصحيين وتحمُّ
العمل للتكاليف فقد يكون هناك تبليغ منتظم، وإلزامي أحياناً، عن عدد العاملين الصحيين المتلقين للتطعيم 
على المستوى المؤسسي. وربما تتوافر هذه البيانات من برامج اللقاحات الوطنية الحسنة التوثيق أو من 

سجالت التأمين الصحي.

لمسوح
ينبغي إجراء المسوح الستخالص البيانات عن عمليات التطعيم والتدخالت األخرى كل 3 إلى 5 سنوات، 
وأن تتيح تحديد عدم تجانس التغطية على المستوى دون الوطني، وهو أمر مهم للمواءمة الضرورية 
لممارسات التمنيع. ويمكن اختيار عينة تمثيلية للعاملين الصحيين من خالل نهج االعتيان العشوائي 
الطبقي من السجالت الوطنية للعاملين الصحيين )مثل المنظمات المهنية(. وفي حال عدم توافر مثل هذه 
السجالت فإنه يمكن القيام باختيار ذي مرحلتين للمرافق الصحية وللعاملين الصحيين في هذه المرافق. 
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وعند توافر معلومات االتصال فإن بالمستطاع إجراء مقابالت منمَّطة وجهاً لوجه، أو عن طريق الهاتف 
أو منصات اإلنترنت. وبدون مثل هذه المعلومات يمكن توفير روابط خاصة بالمسج على اإلنترنت 
لكل العاملين الصحيين في المرافق الصحية ودعوتهم إلى الدخول إلى منصة المسح باستعمال هواتفهم 
المحمولة أو حواسيبهم الشخصية. وتجدر اإلشارة إلى أن استخدام هذه النهج من التبليغ الذاتي قد يؤدي 

إلى فرط في التبليغ.12 

احتكاك  لهم  مثل من  الصحيين،  العاملين  فئات  تحديد  المهم  التغطية هذه سيكون من  تقدير  ُنهج  وفي كل 
مباشر بالمرضى، ومن ليس لهم مثل هذا االحتكاك كالطالب، والمتدربين، والمتطوعين، وموظفي الصيانة، 
وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الغذائية، وغيرهم، الذين أُدرجوا في بيانات البسط والمقام. كما أن من 
المهم تحديد ما إذا كان الموظفون ذوو الدوام الجزئي الذين يعملون أثناء موسم األنفلونزا قد أُدرجوا في 
تقديرات التغطية. وعند تطعيم أشخاص ال يوصى بتطعيمهم، مثل العاملين في المكاتب الخلفية أو أقارب 
الموظفين وما إليهم، فإنه ينبغي توخي الحذر كي ال ُيدرج هؤالء في تقدير تغطية التطعيم. وتدعو الحاجة إلى 
رصد معدالت االمتناع واالستكمال الخاصة بالمسوح وإدخال التعديالت الالزمة لمعالجة تحيزات االختيار 

المحتملة التي حدثت في التحليل.

للعاملين  مطلقة  بأرقام  أهدافاً  فحسب  تحدد  قد  لألنفلونزا  المضاد  التطعيم  برامج  فإن  األحيان  بعض  وفي 
الصحيين المزمع تطعيمهم استناداً إلى عدد اللقاحات التي تم شراؤها والمتوافرة في منطقة معينة أو موقع 
محدد. ولن يتيح مثل هذا النهج، المتبع في بعض البلدان، التقدير المناسب لمعدالت التغطية، بما في ذلك 
التقدير بحسب فئة المخاطر، أو المقارنات عبر الزمن، وهو ما يتسم باألهمية لتفسير أي بيانات عن األثر. 

دة للتطعيم أو لالمتناع عنه. كما أن ذلك لن يتيح تحديد العوامل المحدِّ

المتعلقة  التطعيم  تغطية  لتقدير  المستخدمة  الطرق  البيانات وكذلك  ينبغي االطالع على  التوافر  وفي حال 
 ،B بعمليات التطعيم المنهجية األخرى للعاملين الصحيين، مثل التطعيم باللقاحات المضادة لاللتهاب الرئوي
أو شلل األطفال، أو الشاهوق، أو الكزاز. على أنه تجدر اإلشارة إلى أن هذه اللقاحات ال ُتعطى على أساس 

سنوي ولن يتم التحقق منها في الغالب عند الدخول إلى الخدمة.

ويعرض صندوق األدوات 41 األدوات المتاحة لجمع بيانات التمنيع والتبليغ عنها ولتقدير التغطية.

رصد األحداث الضارة بعد التمنيع

يعد إرساء نظام عامل لرصد األحداث الضارة بعد التمنيع متطلباً أساسياً ألي مجموعة لقاحية ومستهدفة، 
حيث إن المؤلفات تحدد باستمرار فجوات معرفية وتفسيرات خاطئة لمأمونية لقاحات األنفلونزا في صفوف 

العاملين الصحيين.

 Llupia A et al. Vaccination Behaviour Influences Self-Report of Influenza Vaccination Status: A Cross-Sectional Study  12

among Health Care Workers. PLoS One 2012; 7)7(:e39496. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394773/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394773/
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وبصورة مثالية يتعين إدماج النظام المستخدم لتدابير الرصد والتحقيق المتعلقة باألحداث الضارة المحتملة 
للتمنيع عند إعطاء لقاح األنفلونزا ضمن نظم الترصد القائمة لألحداث الضارة بعد التمنيع بما يتماشى مع اللوائح 
الوطنية لرصد مأمونية اللقاحات. وعلى برنامج التمنيع الوطني أو اإلدارات األخرى المسؤولة عن تطعيم 
العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا )مثل إدارة الصحة المهنية( العمل مع السلطة التنظيمية الوطنية لتحديد 
األدوار والمسؤوليات المتعلقة برصد مأمونية اللقاحات. وفي البلدان التي تستخدم لقاحات األنفلونزا للمرة األولى 
د األحداث الضارة بعد التمنيع في السنة األولى من إدخال لقاحات األنفلونزا  فإنه يمكن تصور تكثيف ترصُّ
ُبْغية توفير معلومات مرتدة سريعة ألصحاب المصلحة للمساعدة على طمأنتهم بشأن مأمونية اللقاح المستخدم.

باللقاحات،  المتعلقة  المشكالت  وتوضيح  كشف  التمنيع  بعد  الضارة  األحداث  لرصد  عامل  نظام  ويكفل 
القيام  اللقاحات. وينبغي  إلى أخطاء في إعطاء  المنتج ذاته، أو إلى جودته، أو  إلى  والتي قد تكون عائدة 
بتبليغ نظام رصد األحداث الضارة بعد التمنيع بكل متلقي اللقاحات الذين تعرضوا ألحداث )بما في ذلك 
التبليغ الموحدة )انظر  ُيعتقد أن لها عالقة بلقاح األنفلونزا، وذلك باستخدام استمارات  الطفيفة منها( التي 
صندوق األدوات 1	(. وفي حال توافر التبليغ الكافي فإن من المفروض أن يكون نظام الرصد قادراً على 
تقييم المعدل الُمشاهد من التفاعالت إزاء لقاح األنفلونزا ومقارنة ذلك بالمعدالت المنتظرة الُمبلغ عنها في 
المؤلفات. وبالنسبة لألحداث الضارة الخطيرة بعد التمنيع فإن فريقاً من الخبراء يتولى في العادة أمر تقدير 
السببية. ومن المهم، وعلى غرار ما هو عليه الحال بالنسبة ألي لقاح آخر، فإن مثل هذا النظام يجب أن يكون 
قادراً على تحديد تفاعل لقاحي مفاجئ أو غير معروف سابقاً والذي يمكن التحقيق فيه بمزيد من التعمق. 

وينبغي توخي الحذر كي ال ُيظن خطأ بأن األحداث العرضية هي تفاعالت لقاحية. 

 صندوق األدوات 14 
أدوات ومؤشرات الرصد والتقييم 

التمنيع في سلسلة الممارسة، الوحدة النموذجية 7ل رصد واستخدام بياناتك. تصف كيفية جمع 
البيانات والتبليغ عنها وسبل رصد أداء التمنيع.

 	http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf 
)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

تدريب المدراء على المستوى المتوسط، الوحدة النموذجية 7ل مسح تغطية البرنامج الموسع 
.)WHO/IVB/08.07 للتمنيع )الوثيقة 

جنيف. منظمة الصحة العالمية؛ 2008. توفر مسيرة خطوة فخطوة، بما في ذلك اإلرشادات 
واألدوات المعنية لتخطيط وإجراء مسوح التغطية المتعلقة بلقاح ُمدخل حديثا.

http://who.int/immunization/documents/MLM_module7.pdf )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(	 

مرجع منظمة الصحة العالمية لتقدير تغطية التطعيم المضاد لألنفلونزا في  صفوف المجموعات 
المستهدفةل يعرض مختلف المنهجيات التي يمكن استخدامها لتقدير التغطية الوطنية بلقاح 

األنفلونزا في صفوف المجموعات العالية المخاطر المستهدفة بالتطعيم. 
 	http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/317344/Methods-assessing-influenza-

vaccination-coverage-target-groups.pdf )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/resources/IIP_Module7.pdf
http://who.int/immunization/documents/MLM_module7.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/317344/Methods-assessing-influenza-vaccination-coverage-target-groups.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/317344/Methods-assessing-influenza-vaccination-coverage-target-groups.pdf
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التطعيم  استخدام  أيضاً  باإلمكان  فإن  التمنيع  بعد  الضارة  األحداث  ُنظم رصد  إرساء وتعزيز  ومن خالل 
المضاد لألنفلونزا لمواصلة تحسين الوعي بالمأمونية الكلية للتمنيع لدى مجتمع العاملين الصحيين.

رصد وتقييم قبول اللقاح

دات األساسية لقبول اللقاحات في صفوف العاملين الصحيين وهي تشمل الرغبة في  تم التحقيق في الُمحدِّ
ة والمرضى. )انظر أيضاً القسم المتعلق بالتواصل وقبول اللقاح(. الحماية الذاتية وحماية األِسرَّ

وكجزء من تحليل الحالة األولى لبرامج تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا فإن باإلمكان التحقيق 
في المعلومات المتاحة عن السياسات، والبرامج، والممارسات، والعوامل المؤثرة على القبول والمشاركة، 
التشاركية.  العملية  الحلقات  أو  الرئيسيين،  الُمبلغين  مقابالت مع  وتأثير وسائل اإلعالم واالتصاالت عبر 
ويمكن بعد ذلك استخدام نتائج مثل هذا التحليل في تنوير استراتيجيات التواصل اإلضافية التي ُتعنى بأمر 

الهواجس المحددة بطريقة موجهة.

النوعية  البحوث  التكوينية. وبالمستطاع استخدام طرق  البحوث  الُمحددات األخرى عبر  ويمكن استطالع 
والكمية لتقييم التغييرات في معارف العاملين الصحيين، ومواقفهم، وممارساتهم، وسلوكياتهم. وينبغي القيام 

 صندوق األدوات 15 
مصادر المعلومات المرتبطة باألحداث الضارة بعد التمنيع 

رات األساسية لألحداث الضارة بعد التمنيع، بما في ذلك بيانات عن الحالة، واللقاح،  المتغيِّ
والحدث، والُمبلِغ.

 	http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/AEFI_core_variables_basics_EN_Dec2015.pdf 
)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

استمارة نموذجية لتسجيل األحداث الضارة بعد التمنيع مع وصف مفصل لعناصر التبليغ
 	 http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/AEFI_reporting_form_EN_Jan2016.pdf 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

تقدير السببية في األحداث الضارة بعد التمنيعل يوفر منهجية مفصلة في عملية رباعية 
الخطوات مع القدرة على النفاذ إلى أداة برمجيات ذات صلة

/http://www.who.int/vaccine_safety/publications/gvs_aefi  )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019( �

موارد تدريبية بشأن مأمونية اللقاحات توفر النفاذ إلى حزم تدريبية تتعلق باللقاحات والتيقظ الدوائي 
/http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019( �

بيان حقائق عن لقاح االنفلونزا
 	 https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/Influenza_Vaccine_rates_information_sheet.pdf 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/AEFI_core_variables_basics_EN_Dec2015.pdf
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/AEFI_reporting_form_EN_Jan2016.pdf
http://www.who.int/vaccine_safety/publications/gvs_aefi/
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tech_support/
https://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/Influenza_Vaccine_rates_information_sheet.pdf
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بانتظام بتقدير الُمحددات السلوكية التي تميز العاملين الصحيين الذين يتلقون التطعيم عن أولئك الذين ال 
السنوي  التطعيم  إزاء  الصحيين  العاملين  الكامنة وراء مواقف  األسباب والحجج  فهم  المفيد  يتلقونه. ومن 
البحوث  في  الصحيين  العاملين  إشراك  أن  كما  االتصاالت.  ومنتجات  رسائل  إلعداد  لألنفلونزا  المضاد 
السلوكية المرتبطة بانطباعاتهم، ومعتقداتهم، ومشاعرهم، وتناقضاتهم المحتملة يتيح أيضاً الفرصة لمجتمع 

هؤالء العاملين لالنخراط في النهج، وهو ما يمكن أن يسفر عن زيادة القبول ببرنامج التطعيم.

رصد أثر اللقاحات

بعد إدخال لقاح األنفلونزا على مجموعة سكانية فإن إجراء المزيد من الدراسات يمكن أن يساعد على تقييم 
أثر برنامج التمنيع.

على أن منظمة الصحة العالمية ال توصي بأن تجري كل البلدان التي تنفذ برامج للتطعيم المضاد لألنفلونزا 
دراسات ألثر اللقاحات أو فعاليتها بالنظر إلى تعقيد هذه الدراسات وتكاليفها. ويقوم عدد من شبكات البحوث 
على المستوى العالمي بهذه الدراسات، ومن المتوقع أن تكون منطبقة على سياقات أخرى مماثلة من حيث 
إلى  يستند  أن  الدراسات يجب  مثل هذه  بإجراء  القرار  فإن  التطعيم. وعلى هذا  األنفلونزا وبرامج  وبائية 
الحاجة إلى تقديرات قطرية مخصوصة وإلى القدرة المحلية على إجراء هذه الدراسات الدقيقة. وإذا لم ُتصمم 
الدراسات على النحو السليم ولم تتوافر لها عينات كافية من الفئات المختلفة للعاملين الصحيين فإن هناك 

خطراً من التوصل إلى استنتاجات خاطئة.

وال ُينصح بإجراء دراسات سابقة – الحقة إليضاح فعالية اللقاح فيما يتعلق باألنفلونزا، نظراً إلى أن فعالية 
هذا اللقاح في توّقي أعراض األنفلونزا خالل أوبئة األنفلونزا الموسمية تتسم بعدم تجانس شاسع.13 بل إن 

Evaluation of influenza vaccine effectiveness: A guide to the design and interpretation of observational studies, WHO 2017.  13

 صندوق األدوات 16 
أدوات تقدير قبول اللقاح لدى العاملين الصحيين 

أداة TIP-FLU. توفر نهجاً وأدوات ترتكز على نظريات التغيير السلوكي ونماذج تخطيط البرامج 
الصحية لمواءمة التطعيم المضاد لألنفلونزا مع احتياجات ومواقف العاملين الصحيين الميدانيين. 

� http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/
tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing- 

 health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015 
)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

TIP-FLU الجبل األسود. توفر مثاالً عملياً على استخدام أداة – TIP-FLU دراسة حالة الستخدام أداة
 	http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/281860/Tailoring-Immunization-

Programmes-Seasonal-Influenza-TIP-FLU.pdf )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasing-health-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/281860/Tailoring-Immunization-Programmes-Seasonal-Influenza-TIP-FLU.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/281860/Tailoring-Immunization-Programmes-Seasonal-Influenza-TIP-FLU.pdf
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الدراسات لتقييم أثر التطعيم المضاد لألنفلونزا في صفوف العاملين الصحيين قد تكون أكثر تعقيداً، نظراً 
إلى تباين خطر العدوى والسراية إلى المرضى بين الفئات المختلفة لهؤالء العاملين.

وبالنسبة للعاملين الصحيين فغالباً ما ُيستخدم االنخفاض العام في التغيب عن العمل أو، في حال التوافر، 
االنخفاض في التغيب عن العمل المرتبط باألنفلونزا، كمؤشر بديل ألثر برنامج التطعيم المضاد لألنفلونزا. 
ولهذا فإن الرصد المؤسسي للمرافق الصحية يجب أن يشمل معدالت المرض في صفوف العاملين الصحيين، 
وقياس الغياب المرضي. وحيثما أمكن يتعين أن يتضمن ذلك التبليغ عن أيام التغيب عن العمل بسبب العلة 
الشبيهة باألنفلونزا )أو العداوى التنفسية(. ويشمل ذلك العلة الشبيهة باألنفلونزا الُمبلغ عنها ذاتياً مع تأكيد 
وااللتهاب  الوخيمة  الحادة  التنفسية  العلة  النوعية  غير  األخرى  الحصائل  بين  ومن  بدونه.  أو  فيرولوجي 
الرئوي الناجم عن كل األسباب الذي يتطلب اإلدخال إلى المستشفى. ومن المهم اإلشارة إلى أن كل هذه 
المتالزمات السريرية تشتمل على شتى الُممرضات التنفسية األخرى التي ال يكفل لقاح األنفلونزا الحماية 
منها. وفي حال القيام بمثل هذه التقديرات فإنها ينبغي أن تغطي، في الوضع المثالي، مواسم متعددة، حيث إن 
األثر يمكن أن يتباين بشكل واسع من موسم إلى آخر، وإال فسيكون من العسير للغاية تفسير هذه الدراسات.

وتكفل الحصائل المؤكدة مختبرياً )مثل تفاعل النسخ المعكوس لسلسلة البوليميراز)RT-PCR( واالختبارات 
النظر  يجوز  فإنه  أمكن  األنفلونزا. وحيثما  نوعية تصنيف مرض  تحسين  األخرى(  الجزيئية  التشخيصية 
في إنشاء مواقع خافرة تتمتع بهذه القدرة لجمع العينات من العاملين الصحيين من أجل التأكيد المختبري. 
وفي هذه المواقع يمكن تقدير فعالية اللقاح باستخدام تصميم الحاالت والشواهد ومقارنة التغطية اللقاحية في 
الحاالت المؤكدة مختبرياً مع الحاالت السالبة مختبرياً، إذا ما كان معدل التغطية عالياً بدرجة كافية. ويتطلب 

أي من هذه النهج قدرات مختبرية متطورة ال تتوافر في كل مكان.

وطريقة التحري هي تصميم للدراسات يمكن استخدامه أيضاً لتقدير أثر اللقاح في صفوف العاملين الصحيين: 
وتستخدم هذه الطريقة بيانات األفراد المتعلقة بسيرة التطعيم المستخلصة من الحاالت والبيانات المتصلة 

بتغطية التطعيم في جمهرة العاملين الصحيين التي أتت منها هذه الحاالت.

 صندوق األدوات 17 
األنفلونزا لدى العاملين الصحيينل منهجيات الدراسة 

تقييم فعالية لقاح األنفلونزا 2017. يوفر معلومات مفصلة للباحثين الذين يصممون الدراسات 
الرصدية لفعالية لقاحات األنفلونزا ولعلماء الصحة العمومية القائمين على تفسير وتطبيق نتائج 

هذه الدراسات. وسيتناول ملحق لهذا التقييم فعالية لقاح األنفلونزا في صفوف العاملين الصحيين.
 	http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255203/9789241512121-eng.pdf 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

دليل تقدير عبء المرض المرتبط باألنفلونزا الموسمية. يوفر نهجاً متدرجاً لتقدير عبء مرض 
األنفلونزا لدى الجمهور العام وفي صفوف أولئك المعانين من حاالت محددة معرضة لإلصابة 

باألمراض الوخيمة. 
� http://www.who.int/influenza/resources/publications/manual_burden_of_disease/ 

)تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255203/9789241512121-eng.pdf
http://www.who.int/influenza/resources/publications/manual_burden_of_disease/
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وفي ضوء الدالئل القائلة إن التطعيم السنوي للعاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا يمكن أن يقلل من معدل 
العلل في صفوف المرضى الخاضعين لرعايتهم، فإن بالمستطاع تصميم دراسات لتقييم أثر هذا التطعيم على 
معدالت الوفاة، واإلدخال إلى المستشفيات، وحاالت األنفلونزا بين مرضى مرافق الرعاية الصحية. وقد تم 
اة والحاالت والشواهد. ونظراً إلى  استخدام العديد من الُنهج البحثية في هذا السياق مثل االختبارات المعشَّ
تعقيد تصاميم الدراسات فإن إجراء مثل هذه الدراسات يجب أن يقتصر على مؤسسات البحوث التي تمتلك 

القدرة والخبرة الالزمة لذلك.

ويمكن النظر في إجراء تقديرات اقتصادية وتقييمات للمردودية حال توافر بيانات كافية عن التكلفة واألثر 
المرجعية ذات الصلة  الوثائق  من  العالمية عدداً  لقاح األنفلونزا. وتوفر منظمة الصحة  في أعقاب إدخال 
ر على وجه التحديد تكاليف إدخال اللقاح لتطعيم العاملين الصحيين  التي تخضع لمزيد من التطوير كي ٌتقدِّ
)صندوق األدوات 71؛ انظر أيضاً صندوق األدوات 2(. وال تتوافر البيانات المعنية بسهولة في كل مكان 

وقد يكون من الصعب إجراء التقديرات نظراً إلى الحجم المحدود لمجموعة العاملين الصحيين.

تقييم مرحلة ما بعد إدخال اللقاحات

تقوم عمليات استعراض برامج التمنيع الوطنية اعتيادياً بتقدير استخدام اللقاحات المحددة مرة كل 5 سنوات 
المجاالت  لتحديد  ذات صلة  بنوداً  العمليات  تتضمن مثل هذه  أن  وينبغي  الجديد.  اللقاح  إدخال  بعد  تقريباً 

البرنامجية المرتبطة باستخدام اللقاح الجديد.

وفي الفترة الفاصلة بين عمليات استعراض برامج التمنيع الوطنية فإنه يمكن، حسب االقتضاء، استعمال أداة 
لتقييم مرحلة ما بعد اإلدخال خاصة باألنفلونزا )I-PIE( بعد الموسم األول أو الثاني للتمنيع المضاد لألنفلونزا.

وتشمل حزمة I-PIE )صندوق األدوات 81( عدداً من األدوات لمساندة تخطيط التقييم وإجرائه، بما في ذلك 
استبيانات واستمارات موحدة لجمع البيانات بصيغة ورقية أو إلكترونية، وكذلك قوالب للتبليغ إلى جانب 
تعليمات بشأن كيفية استخدام أداة I-PIE بمردودية. ويقتضي األمر مواءمة هذه األدوات وفقاً للسياق القطري 

المخصوص وتبعاً للسمات المحددة لتركيبة اللقاح ونماذج تعبئته.

نقاط إعطاء  الممارسات عند  النظام الصحي وتشمل مالحظة  أداة EIP-I على مختلف أصعدة  وُتستخدم 
اللقاحات، ومناطق تخزين هذه اللقاحات، وكذلك استعراض البيانات والسجالت. وهكذا فإن األداة المذكورة 
يمكن أن توفر نهجاً أسرع لتقدير التحديات البرنامجية وأثر استخدام لقاح األنفلونزا، وأن تقارن النتائج على 

امتداد البلدان، بحيث يمكن لهذه البلدان أن تتبادل خبراتها وأن تتعلم منها.

 صندوق األدوات 18 
أدوات تقييم مرحلة ما بعد اإلدخال الخاصة باألنفلونزا 

أداة I-PIE مع التعليمات وقوالب التسجيل والتبليغ 
� https://www.who.int/immunization/research/development/ipie_influenza_post_introduction_

/evaluation )تم االطالع في 14 شباط/ فبراير 2019(

https://www.who.int/immunization/research/development/ipie_influenza_post_introduction_evaluation
https://www.who.int/immunization/research/development/ipie_influenza_post_introduction_evaluation
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نموذج استمارة عدم المشاركة الملحق 1لا

ُتستخدم هذه االستمارة في حاالت التطعيم الطوعي حيث يمتنع العاملون الصحيون المنتمون إلى فئات ذات مخاطر 
عالية جداً أو عالية عن المشاركة في عمليات التقدير، والتحّري، والتطعيم، وفقاً للسياسة الوطنية. ويتسم استكمال 
إلى اشتراط استخدام إجراءات وقائية لحماية  أو  الموظف  نقل  إلى  التطعيم  باألهمية حينما يؤدي عدم  االستمارة 

المرضى على النحو المحدد في السياسة الوطنية.

عدم المشاركة في التطعيم

لقد قرأت وفهمت توجيه السياسات المتعلق بتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية.1 - 
أمتنع عن المشاركة في التطعيم المضاد لألنفلونزا.2 - 
أُدرك المخاطر المحتملة التي أتعرض لها أنا شخصياً و/أو اآلخرون التي قد تنشأ عن عدم مشاركتي.3 - 
أدرك أن عدم مشاركتي قد يؤدي إلى نقلي إلى منطقة ليست عالية المخاطر أو إلى متطلبات أخرى 4 - 

لحماية اآلخرين الذين قد أحتك بهم، وفقاً للسياسة الوطنية. 
والسبب في عدم مشاركتي هو التالي:5 - 

رفض التوقيع

على  ذلك  إلى  اإلشارة  ينبغي  فإنه  االستمارة  هذه  توقيع  الصحي  العامل  فيها  يرفض  التي  الحاالت  في 
االستمارة وأن ُيخطر هذا العامل بعواقب ذلك، إن وجدت، وفقاً للسياسة.

اسم العامل الصحيل
تاريخ الوالدةل

الخدمة الصحية/المرفق الصحيل
منطقة العملل

التاريخل التوقيعل       

لالستخدام الرسمي فقط

مين وفقاً لسياسة  لقد ناقشت المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن عدم التطعيم وإدارة العاملين غير المطعَّ
التطعيم.

اسم موظف فريق التطعيم:
الوظيفة:

المرفق الصحي/ الوكالة الصحية:

التاريخ: التوقيع:       
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قائمة مرجعية تكميلية لتخطيط تطعيم العاملين الصحيينل  الملحق 2لا
المستوى الوطني14

)للمواءمة بما يتناسب مع االستخدام المحلي(

مراعاة للسمات المخصوصة لتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية فإنه يمكن أن ُتزاد العناصر 
اإلضافية التالية إلى القائمة المرجعية العاملة إلدخال اللقاحات الجديدة. لالطالع على هيكل القائمة المرجعية انظر 
الملحق 4 من وثيقة “مبادئ واعتبارات إضافة اللقاحات إلى البرنامج الوطني للتمنيع: من اتخاذ القرار إلى التنفيذ 

والرصد”.

سياسة تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية

إن السياسة الوطنية بشأن تطعيم العاملين الصحيين المضاد  لألنفلونزا الموسمية منشورة 1 - 
مة على كل الوكاالت والمرافق الصحية المعنية، بما في ذلك المرافق الصحية الخاصة  ومعمَّ

والجمعيات المهنية ذات الصلة.

إن السياسة الوطنية بشأن تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا مرعية في السياسات 2 - 
الوطنية للصحة المهنية.

إن تكاليف تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية مدرجة في ميزانيات التمنيع 3 - 
أو الصحة المهنية، حسب االقتضاء.

د أنشطة األنفلونزا، بما في ذلك تحديد بداية ونهاية موسم األنفلونزا، لتنوير 4 -  هناك نظام لترصُّ
اختيار التركيب المناسب األفضل للقاح وتوقيت التطعيم المضاد لألنفلونزا.

تخطيط اإلدخال الناجح للقاحات

هناك فريق تنسيق عامل متعدد االختصاصات لمناقشة وترويج النفاذ إلى الجمهرة الجديدة 5 - 
المستهدفة من العاملين الصحيين، بما يتيح تكوين الشراكات التي تدعم البرنامج الوطني 

وصياغته. 

تشمل المجموعة منسقين من برامج الصحة المهنية والتمنيع، وممثلين عن المنظمات المهنية، 6 - 
والجهات األخرى صاحبة المصلحة.

تم إعداد خطة تشغيلية ذات تكاليف محسوبة لتطعيم العاملين الصحيين وإدماجها في خطط 7 - 
التمنيع الوطنية والخطط الصحية التشغيلية ذات الصلة.

البحوث التكوينية )اختيارية وُتدرج فحْسب إذا كان من المزمع إجراؤها(

تحديد مدى الحاجة إلى أية بحوث تكوينية مزمعة، إعداداً إلدخال اللقاح ونطاقها.8 - 

تم تحديد فريق بحوث إلجراء البحوث التكوينية واختصاصات هذه البحوث.9 - 

14  في بعض البلدان، والسّيما البلدان الضخمة ذات النظام الالمركزي، فإن عناصر هذه القائمة المرجعية قد تنطبق على المستويات المعنية دون الوطنية، مثل مستوى المقاطعات.
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االتصاالت

أنشئ الفريق العامل الوطني لالتصاالت لتخطيط استراتيجية االتصاالت وإعداد مواد 10 - 
االتصاالت الالزمة لتطعيم العاملين الصحيين المضاد لألنفلونزا الموسمية.

رت رسائل ومواد اتصاالت مخصوصة إلى جانب استراتيجية كلية لالتصاالت.11 -  طوِّ

خضعت أفرقة اتصاالت المرافق الصحية للتدريب.12 - 

شراء اللقاحات وإدارة سلسلة اإلمداد

تم وضع تقدير لحجم الجمهرة المستهدفة وأُدرج في توقعات الطلب.13 - 

ر طلب المرفق الصحي الفردي ووضعت خطة لتوزيع اللقاحات.14 -  قُدِّ

أُنشئ حيز كاف لتخزين اللقاحات واإلمدادات للتطعيم الموسمي على كل األصعدة الستيعاب 15 - 
اللقاحات خالل فترة التطعيم.

تسليم اللقاحات

ُشكلت أفرقة تسليم اللقاحات في المرافق الصحية وخضعت للتدريب.16 - 

تم إنشاء نظام إلدارة حاالت رفض التطعيم وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى للوقاية من 17 - 
السراية المستشفوية، مثل النقل، وارتداء األقنعة، واإلجازات اإلجبارية في حالة اإلصابة بعلة 

شبيهة باألنفلونزا.

الرصد والتقييم

اسُتحدثت أدوات تسجيل البيانات والتبليغ وجرى توزيعها بما في ذلك رصد التغطية )بيانات 18 - 
ثة ومسوح للعاملين الصحيين( ورصد األحداث الضارة بعد التمنيع إدارية محدَّ

تم إجراء تقييم مرحلة ما بعد اإلدخال ضمن الموسمين األولين في أعقاب إدخال اللقاح.19 - 

تم استعراض إمكانيات القيام ببحوث تشغيلية لتقدير قبول العاملين الصحيين. 20 - 
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القائمة المرجعية للمرافق الصحية الملحق 3لا

)للمواءمة بما يتناسب مع االستخدام المحلي(

الوضع
الــمــوعــد 

النهائي المسؤول

االتصاالت
إنشاء األفرقة العاملة التصاالت المرافق الصحية وخضوعها للتدريب1 - 
إنجاز خطة اتصاالت المرافق الصحية والجدول الزمني لالتصاالت 2 - 

الجماعية مع العاملين الصحيين
توافر إمدادات كافية من الملصقات والمواد اإلعالمية المتعلقة بتطعيم 3 - 

العاملين الصحيين
إرسال إخطار التطعيم إلى العاملين الصحيين المستهدفين والمشرفين4 - 
إنشاء خط هاتفي ساخن للرد على االستفسارات الصحية الفردية الواردة 5 - 

من العاملين الصحيين

قدرة تخزين اإلمدادات واللقاحات
إرساء قدرة كافية لتخزين اإلمدادات واللقاحات المضادة لألنفلونزا أثناء 6 - 

الفترة السانحة للتطعيم
توافر كميات كافية من اإلمدادات واللقاحات المضادة لألنفلونزا لتطعيم 7 - 

العاملين الصحيين
تدابير للتعامل مع مخلفات الحقن الفائضة خالل فترة التطعيم8 - 

تسليم اللقاحات
إنشاء فريق تسليم اللقاح وتدريبه وإنجاز مواقع التطعيم ضمن المرفق 9 - 

الصحي
إنجاز تصنيف العاملين الصحيين وإعداد قائمة المستفيدين للتطعيم10 - 
إرساء نظام إلدارة حاالت رفض التطعيم وتنفيذ إجراءات مكافحة 11 - 

العدوى للوقاية من السراية المستشفوية، مثل النقل، وارتداء األقنعة، 
واإلجازات اإلجبارية في حالة اإلصابة بعلة شبيهة باألنفلونزا.

الرصد والتقييم

توافر أدوات تسجيل البيانات والتبليغ بما يراعي مسائل حماية البيانات12 - 
إرساء نظام تتبع المتخلفين وإرسال التذكيرات13 - 
تحديث سجالت المرافق الصحية لتشمل التطعيم المضاد لألنفلونزا14 - 
تحديث نظم رصد األحداث الضارة بعد التمنيع لتحديد هذه األحداث في 15 - 

صفوف العاملين الصحيين
إرساء نظام رصد قبول اللقاحات للعناية بأمر مسائل اإلقبال لدى 16 - 

العاملين الصحيين )في حال مالحظة وجود مثل هذه المسائل(
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نموذج استبيان إلجراء مسح في صفوف العاملين الصحيين الملحق 4لا

االسم )اختياري( 1

العمر )بالسنوات( 2

̈ ذكر ̈ أنثى   نوع الجنس 3

̈ طبيب
̈ ممرض/ قابلة

̈ تقني مختبر
̈ موظفون تقنيون آخرون

̈ موظفون آخرون )يرجي التحديد(

فئة العمل15  4

̈ ال احتكاك ̈ وجهاً لوجه ولكن غير مباشر  ̈ مباشر   االحتكاك بالمريض 5

̈ ال ̈ نعم   االحتكاك بالمرضى ذوي المخاطر العالية 6

منطقة العمل )اسم منطقة العمل السريرية( 7

غير 
موافق 

بقوة
غير 

موافق محايد موافق
موافق 

بقوة
البيانات

تطعيم العاملين الصحيين المضاد لألمراض مثل 
التهاب الكبد B واألنفلونزا هو أمر مهم 

1

لو لم أخضع للتطعيم فإن التعرض لألنفلونزا سيمثل 
خطراً على صحتي

2

إن التعرض لألنفلونزا يخلق خطراً على صحة 
المرضى القائم على رعايتهم

3

يشكل التطعيم المضاد لألنفلونزا خطراً على صحتي 4

منافع التطعيم أعظم من المخاطر 5

خضوعي للتطعيم سيحمي المرضى القائم على 
رعايتهم

6

الطريقة الفضلى لحماية المرضى القائم على رعايتهم 
هي الجمع بين التطعيم المضاد لألنفلونزا واإلجراءات 

األخرى للوقاية من العدوى

7

للمواءمة بما يتناسب مع االستخدام المحلي استناداً إلى التصنيف المحلي للعاملين الصحيين..  15
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لدي معلومات كافية عن مخاطر عدوى األنفلونزا 8

لدي معلومات كافية عن مخاطر ومنافع التطعيم 
المضاد لألنفلونزا

العوامل التي ستؤثر على قراري بشأن قبول التطعيم هي التالية

توصيات الهيئة الوطنية لصنع القرار)مثل الفريق 
االستشاري التقني الوطني للتمنيع(

9

إقرار التوصية من الجمعية المهنية التي انتمي إليها 10

إذا كان ذلك جزءاً من لوائح/متطلبات الصحة 
المهنية

11

توصية من طبيبي الشخصي 12

توافر التطعيم مجاناً لي 13

سهولة الحصول على التطعيم في مكان عملي 14

تلقي الزمالء للتطعيم 15

تجربة سابقة مع التطعيم 16

حماية المرضى القائم على رعايتهم 17

الوقاية/الحد من التغيب عن العمل 18

المساهمة في التأهب الجائحي 19

العوامل األخرى التي ستؤثر على قراري بشأن قبول التطعيم المضاد لألنفلونزا  )أدرجها أدناه(

20

21

22
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االتصاالت وتوليد الطلبل الترتيب الطبقي لُنهج إعداد  الملحق 	لا
المحتوى

األثر الجهد النهج 

إعداد محتوى رسائل االتصاالت

متوسط منخفض
تأطير المعلومات من خالل تقديم معلومات مقارنة اجتماعية مرتدة عن معدالت التطعيم 

بين األقران أو األشخاص األوفر صحة

مرتفع متوسط اتصاالت مصممة خصيصاً استناداً إلى األساليب المعرفية والسلوكيات الثقافية

طرق التواصل

متوسط منخفض )IEC( توزيع وعرض مواد اإلعالم، والتوعية، والتواصل

مرتفع متوسط
ُنهج  إلدارة  الصحي  المرفق  مستوى  على  خصيصاً  ب  مدرَّ اتصاالت  فريق  إرساء 

االتصاالت وتوليد الطلب

متوسط متوسط
المتكررة ومجموعات  األسئلة  ذلك  )بما في  اإلنترنت  إلى شبكة  المستندة  االتصاالت 

الدردشة( واتصاالت وسائل التواصل االجتماعي

متوسط منخفض الرسائل النصية وتذكيرات البريد اإللكتروني إلى العاملين الصحيين

متوسط مرتفع اجتماعات إحاطة شخصية لمجموعات صغيرة

مرتفع متوسط استخدام مناصري التمنيع على المستوى الوطني ومستوى المرافق الصحية

ُنهج توليد الطلب

مرتفع متوسط توفير اللقاحات المجانية 

مرتفع متوسط توفير التطعيم في منطقة العمل باستخدام األفرقة المتنقلة

متوسط منخفض
توفير الحوافز أو تحفيز المنافسة، مثل منح الجوائز للمناطق السريرية ذات المعدالت 

العليا لتغطية التطعيم

متوسط منخفض
تذكيرات بصرية وضغط األقران، مثل الشارات أو الملصقات التي يضعها من تلقوا 

التطعيم

متوسط منخفض الطلب إلى الشخص االلتزام بموعد ومكان للحصول على التطعيم

مرتفع متوسط زيادة الخيارات المتاحة للحصول على التطعيم، بالقرب من المنزل أو في مكان العمل

مرتفع منخفض
يقرر  لم  ما  آلياً  للتطعيم  موعد  تحديد  مثل  التلقائية،  الخيارات  عبر  االختيار  توجيه 

الشخص عدم التقيد

مرتفع متوسط إرساء تعليمات ثابتة لتيسير التطعيم
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