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إن برنامج الترصد والتنبؤ والاستجابة يسعى إلى تحقيق وقاية ومكافحة فعالتين للأمراض عن طريق وضع قواعد ومعايير وإرشادات
وأدوات للصحة العامة.

  

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن هناك حاجة إلى توسيع نطاق الجهود الرامية إلى مراقبة انتشار الأمراض، وحماية الفئات
سريعة التأثر، وتوفير إمكانية حصول الجميع على رعاية وعلاج جيدين، للإبقاء على هذا الزخم وإحداث تغيير دائم.

  

الشكل 1. ترصد الصحة العامة يشمل - تقليديًا - ستة أنشطة أساسية (الكشف والتسجيل والتأكيد والإبلاغ والتحليل وردود الفعل) والتي
يتم جعلها ممكنة من خلال أربعة أنشطة دعم (اتصالات وتدريب وإشراف وتوفير موارد). المصدر: مكافحة الأمراض السارية في حالات

الطوارئ: دليل ميداني. منظمة الصحة العالمية

الأهداف  
  

الهدف العام هو المساهمة في الحد من حدوث وانتشار الأمراض السارية في الإقليم. وإن الصحة العالية في بيانات الأمراض السارية
الخاصة بالدول الأعضاء وقابليَة مقارنتها الجيدة أمٌر لا بد منه لبلوغ هذا الهدف. وأهداف البرنامج المحددة هي:

    
  تعزيز الإنذار المبكر الوطني، والترصد، وُنُظم الاستجابة، والتأهب للأوبئة  -    
إنشاء قدرة إقليمية لمواجهة حالات طوارئ الصحة العامة التي تثير قلقًا دوليًا، والتي يمكن أن تحدث داخل الإقليم، بغية تنفيذ  -    
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تقديم الدعم التقني السريع والمناسب للدول الأعضاء أثناء تفشي أمراض ميالة للوباء، والتي تحدث داخل بلداٍن في الإقليم أو  -    
  تهددها

نشر تحديثات أسبوعية عن الأحداث الجارية التي قد تشكل حالات طوارئ صحة عامة تثير قلقًا دوليًا، من خلال ُمراِقبها الوبائي  -    
  الأسبوعي

  النهوض ببرامج مكافحة العدوى على الصعيد القطري  -    
  توفير منتدى لتبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة في مجال الكشف عن الفاشيات والاستجابة الميدانية لها  -    
دعم إنشاء مراكز ذات خبرة ممتازة في مجال علم الأوبئة والترصد ومكافحة العدوى والتشخيص المختبري للأمراض الُمعدية  -    

  الناشئة
  تشجيع البحوث في مجال الأمراض الناشئة والمعاودة  -    

برامج ذات صلة  
  

 اللوائح الصحية الدولية

  

الإنذار والاستجابة على الصعيد العالمي

  

التأهُب للطوارئ والعمُل الإنساني

  

 البحث الميداني في مجال الأمراض المدارية والأمراض السارية الأخرى 

  

الأمراض المدارية والأمراض حيوانية المصدر

  

 الأمراُض التي يمكن توقيها باللقاحات والتمنيُع
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