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متهـيد

همية يف جميع اأنحاء العامل. ففي كل  �سابات م�سكلة �سحية متزايدة الأ ت�سكل الإ

يتوفى هناك  �سخ�ض  كل  مقابل  �سابات، ويف  لالإ نتيجة  �سخ�ض   16 000 يوم ميوت 

�سابات %16 من  عدة اآلف من امل�سابني، يعاين اأكرثهم من عواقب دائمة. ومتثل الإ

�سابات ملحوظ  عبء املر�ض على م�ستوى العامل. وعبء الوفاة والعجز النا�سئ عن الإ

اأكرب جزء من عبء  البلدان منخف�سة ومتو�سطة الدخل. ويحدث  ب�سفة خا�سة يف 

�سابات الذي ي�سل اإىل حوايل %90 يف تلك البلدان. الإ

�سابات من بني التحديات الرئي�سية لل�سحة العمومية يف  ويعترب خف�ض عبء الإ

هذا القرن. وتقوم منظمة ال�سحة العاملية بدور هام يف مواجهة هذا التحدي. وقد 

�سابات والعنف ب�سفة خا�سة، يف طليعة اجلهود لتح�سني  كانت اإدارة الوقاية من الإ

�سابات. وهذه اجلهود ت�سمل حت�سني ومعايرة نظم تر�سد  جمموعة اأن�سطة مكافحة الإ

�سابات الناجتة عن العنف  �سابات؛ وتعزيز مبادرات خا�سة ب�سيا�سات مكافحة الإ الإ

التح�سينات  وتعزيز  �سابات؛  لالإ الكربى  امل�سادر  من  وغريها  املرور  ت�سادمات  اأو 

دخولها.  بعد  اأو  امل�ست�سفى  دخول  قبل  �سواء  �سابات  الإ رعاية  يف  التكلفة  منخف�سة 

�سابات. وهناك حاجة جلميع هذه اجلهود ملواجهة م�سكلة الإ

اأن�سطة  �سا�سية للر�سوح واحدة من اأهم نقاط طيف  ويتناول م�سروع الرعاية الأ

الر�سوح  رعاية  التكاليف يف  التح�سينات منخف�سة  تعزيز  �سابات، وهي  الإ مكافحة 

ر�سادية  الإ الدلئل  خللالل  ومللن  امل�سروع  هللذا  خللالل  ومللن  الرعاية.  وحللدات  داخللل 

امل�ساحبة له ملنظمة ال�سحة العاملية لرعاية الر�سوح قبل دخول امل�ست�سفى، واجلاري 

اإعدادها حاليًا، نحاول اأن ن�سمن حدًا اأدنى مل�ستوى الرعاية لكل م�ساب تقريبًا على 

يف  ال�سخمة  الفروق  من  التح�سينات  لهذه  الكامنة  الفوائد  وتت�سح  العامل.  م�ستوى 

الدخل  مرتفعة  والبلدان  جهة  من  الدخل  ومتو�سطة  منخف�سة  البلدان  بني  النتائج 

من جهة اأخرى. فعلى �سبيل املثال، تبني درا�سة �سي�سار اإليها لحقًا يف هذه الوثيقة 

فراد امل�سابني باإ�سابات تهدد احلياة ولكن ميكن اإنقاذهم منها يزيد احتمال  اأن الأ

وفاتهم ب�ستة اأ�سعاف يف اأماكن الدخل املنخف�ض )%36 وفيات( عنه يف اأماكن الدخل 

املرتفع )%6 وفيات(.

هذه  مثل  خف�ض  اإىل  �سا�سية للر�سوح" ت�سعى  ر�سادية للرعاية الأ اإن "الدلئل الإ

�سابات على  الفروق عن طريق و�سع معايري ميكن حتقيقها وحتمل تكلفتها لرعاية الإ
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�سا�سية للر�سوح التي ي�سعر املوؤلفون  م�ستوى العامل. وهي تقدم قائمة باخلدمات الأ

ر�سادية املوارد  باإمكانية حتقيقها يف اأي مكان يف العامل تقريبًا. ثم ت�سع الدلئل الإ

هذه  و�سع  مت  وقد  اخلدمات.  هذه  مثل  ل�سمان  املطلوبة  املختلفة  واملادية  الب�سرية 

ر�سادية بالتعاون مع �سريكنا الرئي�سي يف هذا اجلهد، وهو الرابطة الدولية  الدلئل الإ

اأي�سًا  و�سعها  مت  كما   .)IATSIC( املركزة  اجلراحية  والرعاية  الر�سوح  جلراحة 

مب�ساركة  ذلك  من  هم  والأ والوطنية،  الدولية  اجلمعيات  من  العديد  من  مبدخالت 

فراد امل�سابني على م�ستوى العامل. العديد من اخلرباء العاملني بن�ساط يف رعاية الأ

باإمكانية  حمملة  اأنها  ر�سادية  الإ الدلئل  هذه  اإعللداد  يف  �سارك  من  كل  وي�سعر 

التطبيق  لروؤية  اأتطلع  واإنني  امل�سابني.  فللراد  الأ رعاية  يف  كبرية  حت�سينات  حتقيق 

العملي للتو�سيات الواردة يف هذه الوثيقة يف جميع البلدان حول العامل.

دكتور اإتيان كروغ، ماج�ستري �سحة عمومية

�سابات والعنف مدير اإدارة الوقاية من الإ

منظمة ال�سحة العاملة

جنيف
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تقدمي

لقد كانت الر�سوح لفرتة طويلة واحدة من امل�ساكل ال�سحية الرئي�سية يف العامل. 

خرى  الأ وجلله  والأ الطرق  على  ال�سالمة  لتح�سني  عمله  يجب  ما  كل  اإىل  �سافة  وبالإ

�سابات، فاإن جهود حت�سني رعاية امل�سابني اأمر اأ�سا�سي. ومتثل رعاية  للوقاية من الإ

تهدد  التي  �سابات  فالإ خلفيته.  عن  النظر  ب�سرف  للطبيب،  كبريًا  حتديًا  الر�سوح 

طراف والتي تعترب جزءًا يوميًا من رعاية الر�سوح، متثل بع�ض القرارات  احلياة والأ

ميكن  رواح  الأ من  العديد  اأن  غري  الطبيب.  يواجهها  اأن  ميكن  التي  �سعوبة  كللرث  الأ

اإنقاذها من خالل اإدخال تعديالت غري باهظة التكاليف يف التعليم، وتنظيم وتوفري 

جراءات اإىل حد  املعدات الب�سيطة. ومثل هذه التغيريات تب�سط اتخاذ القرارات والإ

كبري.

املركزة  اجلراحية  والرعاية  الر�سوح  جلراحة  الدولية  الرابطة  اأن�سئت  لقد 

اأنحاء  امل�سابني يف جميع  �سخا�ض  الأ رعاية  ولتح�سني  ال�سعوبات  مثل هذه  ملواجهة 

العامل. وهي تعترب، بقدر علمنا، املنظمة الرائدة التي تتناول مثل هذه امل�ساكل من 

طباء املمار�سني. لقد كانت رابطتنا من اجلراحني ن�سيطة  وجهة النظر ال�ساملة لالأ

�سابات، مبا يف ذلك التبادل العلمي للمعلومات،  يف العديد من جهود تعزيز رعاية الإ

طباء. ونحن نرحب بكل فر�ض العمل مع  وو�سع وتنفيذ العديد من برامج تدريب الأ

خرى. كلينيكية الأ كلينيكية وغري الإ الزمالء من التخ�س�سات الإ

البلدان  يف  الر�سوح  رعاية  تواجه  التي  ال�سعوبات  يدركون  رابطتنا  اأع�ساء  اإن 

�سا�سية  منخف�سة ومتو�سطة الدخل. وقد اأن�ساأنا منذ عامني جمموعة عمل للرعاية الأ

على  ال�سعوبات  هذه  مثل  ملواجهة  خطة  بو�سع  املجموعة  هذه  اإىل  وعهد  للر�سوح، 

خرى التي قد تكون  م�ستوى العامل واأعطيت �سلطة تكوين �سراكات مع املجموعات الأ

البناء فيما بعد مع  التعاون  اأهداف م�سابهة. ونحن ن�سعر بحما�ض �سديد ب�ساأن  لها 

منظمة ال�سحة العاملية.

من  �سخم  كم  نتيجة  هي  الر�سوح"  لرعاية  ر�سادية  الإ "الدلئل  الوثيقة  وهذه 

من  العديد  جانب  اإىل  منظمتينا،  من  �سخا�ض  الأ من  العديد  جانب  من  العمل 

راء والتي كثريًا ما كانت  خرين. وقد اأخذت يف العتبار العديد من الآ امل�ساهمني الآ

ول  طباء الذين ي�سكلون خط الرعاية الأ �سراك الأ مت�ساربة. وقد بذلنا جهدًا خا�سًا لإ
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�سخا�ض امل�سابني يف ظروف بلدانهم يف اأفريقيا واآ�سيا واأمريكا الالتينية. لالأ

ن�سعر  التي  للر�سوح  �سا�سية  الأ باخلدمات  قائمة  ر�سادية  الإ الدلئل  هذه  وتقدم 

واملادية  الب�سرية  املوارد  نبني  ثم  تقريبًا،  العامل  اأي مكان يف  اأنه ميكن حتقيقها يف 

املختلفة املطلوبة ل�سمان تقدمي مثل هذه اخلدمات.

اأف�سل  نتائج  حتقيق  ن�ستطيع  اأننا  هو  ر�للسللاديللة  الإ للدلئل  املحوري  واملو�سوع 

الر�سوح.  رعاية  خلدمات  اأف�سل  وتخطيط  تنظيم  طريق  عن  امل�سابني  للمر�سى 

تنفيذ  والتخطيط على  التنظيم  التح�سينات يف  لفوائد مثل هذه  توثيق جيد  وهناك 

مريكية، وكندا،  �سابات يف ا�سرتاليا، والوليات املتحدة الأ نظم للتدبري العالجي لالإ

خرى  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى، واأيرلندا ال�سمالية، والعديد من البلدان الأ

ذات الدخل املرتفع. وقد قاد العديد من اأع�ساء الرابطة مثل هذه املبادرات. ونحن 

كبرية  حت�سينات  اإىل  والتخطيط  التنظيم  يف  امل�سابهة  التح�سينات  تللوؤدي  اأن  ناأمل 

بنف�ض القدر يف رعاية امل�سابني يف بلدان اأخرى على م�ستوى العامل. ي�ساف اإىل ذلك 

ر�سادية  اأننا ن�سعر باأن التح�سينات يف التنظيم والتخطيط التي تروج لها الدلئل الإ

�سا�سية للر�سوح ذات فاعلية عالية لقاء التكاليف، وذات جدوى، وم�سمونة  للرعاية الأ

فقر يف الو�سول اإىل املوارد. ال�ستمرار، حتى يف تلك البيئات الأ

اإن جهود اأع�ساء الرابطة الدولية جلراحة الر�سوح والرعاية اجلراحية املركزة 

ر�سادية بدعم من منظمة ال�سحة العاملية  متاحة للم�ساعدة يف تنفيذ هذه الدلئل الإ

وبامل�ساركة مع احلكومات وال�سلطات ال�سحية والكليات واجلمعيات الطبية.

للرعاية  ر�سادية  الإ الدلئل  هذه  لتطبيق  اأتطلع  الرابطة،  اأع�ساء  عن  وبالنيابة 

�سا�سية للر�سوح ومن ثم حت�سني رعاية امل�سابني يف جميع اأنحاء العامل. الأ

�ستيفن دين

اأ�ستاذ اجلراحة، مدر�سة الطب يف جنوب غرب �سيدين

جامعة نيو �ساوث ويلز

مدير ق�سم اجلراحة، م�ست�سفى ليفربول، �سيدين، ا�سرتاليا

رئي�ض الرابطة الدولية جلراحة الر�سوح والرعاية اجلراحية املركزة 

 )2001-2003(



IX

امل�شاهمون

املحررون

مارجي  لورمان، جاك غو�سني، ماجنول جو�سيبورا،  دومينيك  ل  ت�سارلز موك، جان 

بيدين.

ر�شادية امل�شاهمون مبواد مكتوبة للدلئل الإ

كارلو�ض اأريول ل ري�سا، مارك دافيز، جاك غو�سني، ماجنول جو�سيبورا، ت�سارلزموك، 

مارجي بيدين، روبرت قن�سه، اإدواردو رومريو هيك�ض.

مبواد  وامل�شاهمني  املحررين  )عدا  ر�شادية  الإ للدلئل  نقدية  قراءات 

مكتوبة(

باتريك اأمو - من�سا، اأولف باخ، جايانتا بانريجي، كني بوفارد، �ستيفن برينز، مينا ن. 

دوب�سون،  مايكل  دين،  �ستيفن  دانييل،  رورو  كالرك،  جون  �سيو،  تا   - وين  �سرييان، 

غريك�سبور،  اأندريه  غو�سلني،  ريت�سارد  روبني غراي،  �ساندي غوف،  فريت�ض،  كاثلني 

ليبانيمي،  اآري  لتارجيت،  جاك  كروغ،  اإتيان  كوبو�سينغي،  اأوليف  هنكنز،  مرييان 

تيان - جني لني، رونالد ماير، فران�سواز ما�ض، جون ميلفن، توما�ض موك، هارولد 

اأو�ستن�سن، مايكل بار، اإدواردو رومريو هيك�ض، باهمان رود�ساري، فرانكو �سرفادي، 

ويلكين�سون،  دوغال�ض  وايلز،  اإ.  ت�سارلز  ويرب،  مارتن  تاتور،  ت�سارلز  �سبيغل،  دافيد 

تولغو ميبابي.

�شا�شية للر�شوح يف جنيف 24- امل�شاركون يف اجتماع م�شاورة الرعاية الأ

26 يونية، 2002

كارلو�ض اأريول ل ري�سا، جوان اأ�سين�سيو، مارك اأ. دافيز، كري�ض جيانو، جاك غو�سني، 

براكا�ض هيدا، ماجنول جو�سيبورا، اأوليف كوبو�سينغي، يل نهان فونغ، ت�سارلز موك، 

نغوين �سان، روبرت قن�سه، اإدواردو رومريو هيك�ض، دوغال�ض ويلكن�سون.

�شا�شية للر�شوح: اأمانة منظمة ال�شحة العاملية لجتماع م�شاورة الرعاية الأ

بيلو�ض، بيري بوايل،  بنغوا، لوك دي برني�ض، جوليان  بارتولوميو�ض، رافايل  كيد�ست 

مينا ن. �سرييان، جان �ض. اإميانويل، �ساندي غوف، ميليكيدزيديك خايي�سي، اإتيان 

�سيماو،  مبييافانغا  لوزيتو  بيدين،  كارا ماك غي، مارجي  لوريتي،  األي�ساندرو  كروغ، 

اإيان �سميث، مادان ب. اأوبادهاياي
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�شكر وتقدير

والرعاية  الر�سوح  جلراحة  الدولية  والرابطة  العاملية  ال�سحة  منظمة  تتقدم 

اجلراحية املركزة وجلنة التحرير بال�سكر جلميع املراجعني واخلرباء وامل�ست�سارين 

ر�سادية. الذين كان لإخال�سهم ودعمهم وخربتهم الف�سل يف اإ�سدار هذه الدلئل الإ

�سخا�ض.  ر�سادية اأي�سًا من م�ساهمات عدد اآخر من الأ وقد ا�ستفادت الدلئل الإ

وال�سكر مقدم ب�سفة خا�سة اإىل كوالني اأو�سكار اأوهاي�سيدها الذي قام بتحرير الن�ض 

املخطوط  اإعللداد  يف  للم�ساعدة  �سريو�سكركن  فان  تويل  فان  �سابني  واإىل  النهائي؛ 

للطباعة؛ واإىل كارا ماك ناب، وبا�سكال لنفريز واأجنيال �سويتلوف ل كوف لدعمهم 

داري. الإ

تية  كما تود منظمة ال�سحة العاملية وجلنة التحرير اأن ت�سكر اأي�سًا املجموعات الآ

واملجتمع  ال�سيارة  موؤ�س�سة  الوثيقة:  هذه  ون�سر  وكتابة  لو�سع  التمويل  قدمت  التي 

التابعة لحتاد ال�سيارات الدويل )FIA(، والرابطة الدولية جلراحة الر�سوح والرعاية 

مرا�ض  الأ من  للوقاية  املتحدة  الوليات  ومراكز   ،)IATSIC( املركزة  اجلراحية 

ومكافحتها، وموؤ�س�سة اأتالنتك فيالنرثوبيز، واحلكومة الرنويجية.
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1. امللخ�ص

وهناك  العامل.  م�ستوى  على  والعجز  للوفاة  رئي�سيًا  �سببًا   
)1(

�سابات الإ اأ�سبحت  لقد 

حاجة اإىل مناهج منظمة للوقاية منها ومعاجلتها. فمن ناحية املعاجلة، هناك العديد من 

�سخا�ص امل�سابني.  التح�سينات منخف�سة التكلفة التي ميكن اللجوء اإليها لتعزيز رعاية الأ

�سا�سية للر�سوح هو تعزيز مثل هذه التح�سينات  ر�سادية للرعاية الأ اإن الهدف من الدلئل الإ

ر�سادية اأن ت�سع معايري ميكن حتقيقها خلدمات  منخف�سة التكلفة. وحتاول هذه الدلئل الإ

معاجلة الر�سوح والتي ميكن اإتاحتها ب�سورة واقعية لكل �سخ�ص م�ساب يف العامل تقريبًا. 

ثم حتاول حتديد املوارد التي �ستكون هناك حاجة اإليها ل�سمان مثل هذه الرعاية. وهذه 

)بنية حتتية،  مادية  وموارد  وتدريبهم(  فراد  بالأ )التزويد  الب�سرية  املوارد  ت�سمل  املوارد 

لهذه اخلدمات  اأكرث و�سوحًا  ناأمل، عن طريق و�سع حتديد  وتوريدات(. ونحن  ومعدات، 

ر�سادية تقوية خدمات معاجلة الر�سوح على م�ستوى العامل.  واملوارد، اأن تي�سر هذه الدلئل الإ

ر�سادية هو اأن التح�سينات يف التنظيم والتخطيط ميكن  �سا�سي لهذه الدلئل الإ والفر�ص الأ

�سخا�ص امل�سابني،  اأن توؤدي اإىل حت�سينات يف خدمات معاجلة الر�سوح ومن ثم م�سري الأ

دنى من زيادة التكلفة. مع احلد الأ

�سا�سية  الأ للرعاية  امل��وارد  ج��داول  من  �سل�سلة  ر�سادية  الإ الدلئل  موؤلفو  و�سع  وقد 

للر�سوح والتي تبني بالتف�سيل املوارد الب�سرية واملادية التي يجب اأن تتوفر ل�سمان الرعاية 

املثلى للمري�ص امل�ساب يف خمتلف املن�ساآت ال�سحية يف جميع اأنحاء العامل، من الوحدات 

امل�ست�سفيات ال�سغرية  اإىل  يتوفر فيها عاملون مدربون كاأطباء،  التي ل  الريفية  ال�سحية 

التي يعمل بها ممار�سون عامون، اإىل م�ست�سفيات يعمل بها اإخ�سائيون، اإىل مراكز الرعاية 

تاحة املتغرية للموارد عرب البلدان منخف�سة  الثالثية. كما اأنها تاأخذ يف اعتبارها اأي�سًا الإ

ومتو�سطة الدخل2. واأخريًا هناك �سل�سلة من التو�سيات عن طرق تعزيز مثل هذه املعايري 

داء، وتنظيم فريق الر�سوح والتفتي�ص على امل�ست�سفيات. وتهدف  �ساملة التدريب، وحت�سني الأ

جداول املوارد والتو�سيات املرتبطة بها اإىل تقدمي منوذج مل�ساعدة البلدان يف تنظيم وتقوية 

نظم معاجلة الر�سوح اخلا�سة بها. ومن املتوقع تعديل النموذج لينا�سب الظروف املحلية.

� ر�سوح" trauma للدللة على نف�ص املعنى يف جميع  "ر�سح  اإ�سابات" injury وتعبري  "اإ�سابة،  1 - ي�ستعمل تعبري 

ر�سادية. اأجزاء هذه الدلئل الإ

البنك  اأ�سا�ص امل�ستوى القت�سادي طبقًا ملعايري  البلدان على  اإىل تق�سيم فئات  ر�سادية  2 - ي�سار يف هذه الدلئل الإ

الدويل، )www. worldbank. org / data/ country class/ country class. html( على اأ�سا�ص ن�سيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل 

لعام 2002: الدخل املنخف�ص 735 دولرًا اأمريكيًا اأو اأقل؛ دخل متو�سط اإىل منخف�ص 736 - 2935 دولرًا اأمريكيًا؛ دخل 

متو�سط اإىل مرتفع 2936-9075 دولرًا اأمريكيًا، ودخل مرتفع 9076 دولرًا اأمريكيًا اأو اأكرث.
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تية: طراف الآ وقد مت و�سع هذه التو�سيات بالتعاون بني الأ

�سابات والعنف )VIP( يف منظمة ال�سحة العاملية - اإدارة الوقاية من الإ

�سا�سية للر�سوح يف الرابطة الدولية جلراحة الر�سوح  - اأع�ساء جمموعة العمل للرعاية الأ

الدولية  اجلمعية  يف  متكاملة  جمعية  وهي   ،)IATSIC( املركزة  اجلراحية  والرعاية 

.)ISS( للجراحة

اإدارة التقنيات  - ممثلو منظمات اأخرى واإدارات اأخرى يف منظمة ال�سحة العاملية، مثل 

�سا�سية  �سا�سية لل�سحة، والتي ت�سارك يف و�سع مواد تدريبية عن الرعاية اجلراحية الأ الأ

والر�سوح؛ 

- اأطباء رعاية الر�سوح من اأفريقيا واآ�سيا واأمريكا الالتينية.

الرعاية  ومديري  خمططي  اإىل  اأ�سا�سًا  موجه  باأ�سلوب  ر�سادية  الإ الدلئل  كتبت  وقد 

رعاية  يف  ي�ساركون  اأطباء  احل��الت،  من  العديد  يف  الفئات،  هذه  ت�سمل  وقد  ال�سحية. 

ر�سادية موجهة  املر�سى امل�سابني ولكن لديهم واجبات اإدارية يف نف�ص الوقت. والدلئل الإ

اإىل  احلاجة  واملديرين  للمخططني  يبينوا  لكي  ي�ستعملونها  قد  الذين  طباء  الأ اإىل  اأي�سًا 

اإدخال حت�سينات على املوارد املتاحة لرعاية الر�سوح. وعلى ذلك فاإن اجلمهور امل�ستهدف 

امل�ست�سفيات،  ومديري  ال�سحة،  وزارات  املخططني يف  ي�سمل  ر�سادية  الإ الدلئل  من هذه 

طباء، كاأفراد وكمجموعات، من  ومديري خدمات التمري�ص، ومديري اخلدمات الطبية والأ

خرى  خالل منظمات مثل جمعيات اجلراحة، والتخدير، وعلم الر�سوح، والتخ�س�سات الأ

ر�سادية ب�سفة عامة تنا�سب اأي �سخ�ص  التي تتعامل مع املري�ص امل�ساب. وهذه الدلئل الإ

يعمل يف جمال تخطيط خدمات رعاية الر�سوح اأو اأي �سخ�ص يرغب يف تعزيز التح�سينات 

يف رعاية امل�سابني يف بلده.
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الرعاية  مب�شروع  التعريف   .2

�شا�شية للر�شوح الأ

�ضا�ضية للر�ضوح 2-1  اأهداف م�ضروع الرعاية الأ

اأن يو�سع فى العتبار  �سابات، يجب  للعمل نحو خف�ص عبء الوفاة والعجز ب�سبب الإ

اإىل  الوقاية  برامج  اإىل  �سا�سية  الأ والبحوث  الر�سد  ما بني  ن�سطة ترتاوح  الأ جمموعة من 

اإىل حتقيق مكا�سب كثرية ومن ثم يجب و�سع  توؤدي  والوقاية  للر�سوح.  التدبري العالجى 

تركيز كبري على هذا املنهج. وهناك مكا�سب كبرية اأي�سا تتحقق عند تناول املعاجلة. اأي 

اأن املبادرات منخف�سة التكاليف ميكن اأن ت�ساعد فى تقوية النظم احلالية ملعاجلة الر�سوح 

�سابات.  الإ عن  الناجت  ال�سامل  العبء  خف�ص  على  ت�ساعد  وبذلك  العامل،  م�ستوى  على 

�سا�سية للر�سوح هى التعرف على مثل هذه الو�سائل منخف�سة  واأهداف م�سروع الرعاية الأ

التكاليف وتعزيزها لتقوية معاجلة الر�سوح على م�ستوى العامل.

�سا�سية للر�سوح اإىل حتقيق هذا الهدف ال�سامل عن طريق  وي�سعى م�سروع الرعاية الأ

�سا�سية ملعاجلة الر�سوح التي يجب اأن تتاح ب�سورة واقعية لكل  حتديد اأف�سل للخدمات الأ

�سخ�ص م�ساب على م�ستوى العامل تقريبًا. ثم يحاول امل�سروع اأن ي�سع طرقا ل�سمان اإتاحة 

و  وتدريبهم(؛  فراد  بالأ )التزويد  الب�سرية  املوارد   )1( مدخالت:  بتقوية  اخلدمات  هذه 

)2( املوارد املادية )توريدات ومعدات(. وهذه املدخالت مبينة على �سكل منوذج ي�سار اإليه 

�سا�سية للر�سوح. ومن امل�ستهدف اأن ي�ستعمل هذا النموذج  كجدول موارد م�سروع الرعاية الأ

اأو  بلدانهم  فى  الر�سوح  الذين يخططون خدمات معاجلة  ولئك  لأ كدليل  باأكمله  والكتيب 

مناطقهم.

�سا�سية للر�سوح  واملق�سود من الف�سل التايل اأن يكون مقدمة ملفهوم م�سروع الرعاية الأ

�سخا�ص امل�سابني  وتطوره. وهو يبني اخلطوط العري�سة للتفاوت احلايل يف النتائج بني الأ

الدخل.  متو�سطة  اأو  منخف�سة  البلدان  يف  امل�سابني  واأولئك  الدخل  مرتفعة  البلدان  فى 

النامية؛  البلدان  فى  الر�سوح  رعاية  تواجه  التي  ال�سعوبات  بع�ص  باخت�سار  وي�ستعر�ص 

والتي قد تكون م�سئولة عن التفاوت القائم وهي التي تركز عليها اجلهود لتح�سني تنظيم 

�س�ص التي يجب اأن تبنى عليها جهودنا لتح�سني خدمات  اخلدمات وتقويتها. كما ي�ستعر�ص الأ

خرى  الأ مرا�ص  لالأ �سا�سية  الأ ال�سحية  اخلدمات  برامج  ذلك  فى  مبا  الر�سوح،  معاجلة 

اأن التح�سينات يف  وجهود حت�سني رعاية الر�سوح يف البلدان املختلفة. وهو يقدم فر�سية 

تنظيم خدمات معاجلة الر�سوح قد متثل طريقة ذات فاعلية عالية لقاء التكاليف لتح�سني 

مت  التى  العملية  يلخ�ص  ثم  ذلك.  على  بينة  ويقدم  ونتائجها،  اخلدمات  هذه  مثل  تقدمي 

بها و�سع وكتابة هذا الكتيب، ويقرتح كيفية ا�ستعماله. ويتناول اأخريًا التداخل بني م�سروع 
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اأن�سطة منظمة  خرى، مبا فيها  ن�سطة ال�سحية الدولية الأ �سا�سية للر�سوح والأ الرعاية الأ

ال�سحة العاملية.

2-2  التفاوت يف نتائج الر�ضوح 

نظرت  فقد  العامل.  امل�سابني يف  للمر�سى  الوفيات  تفاوت ملحوظ يف معدلت  هناك 

اإحدى الدرا�سات على �سبيل املثال اإىل معدلت الوفيات جلميع البالغني امل�سابني باإ�سابات 

�سابة 9 اأو اأكرث( فى ثالث مدن فى بلدان ذات م�ستويات اقت�سادية  بليغة )درجة وخامة الإ

خمتلفة. وقد ارتفع معدل الوفاة )�ساماًل الوفاة قبل دخول امل�ست�سفى والوفاة فى امل�ست�سفى( 

%63 يف  ماكن متو�سطة الدخل، واإىل  %55 يف الأ ماكن مرتفعة الدخل اإىل  %35 يف الأ من 

املر�سى  اعتبارها  يف  و�سعت  م�سابهة  درا�سة  بينت  وقد   .)1( الدخل  منخف�سة  ماكن  الأ

اأ�سعاف يف  الذين يبقون على قيد احلياة حتى الو�سول اإىل امل�ست�سفى زيادة قدرها �ستة 

�سابة 15-24(. فقد ارتفعت  وفيات املر�سى امل�سابني بوخامة متو�سطة )درجة وخامة الإ

هذه الوفيات من %6 يف م�ست�سفى يف بلد مرتفعة الدخل اإىل %36 يف منطقة ريفية يف بلد 

منخف�سة الدخل )2(.

اإ�سابات  عن  الناجت  العجز  من  �سخم  عبء  هناك  الوفيات،  يف  الزيادة  جانب  واإىل 

طراف يف عديد من البلدان النامية )2، 3( . وباملقارنة جند اأن اإ�سابات الراأ�ص والنخاع  الأ

ال�سوكى ت�ساهم بن�سبة اأكرب من حالت العجز يف البلدان مرتفعة الدخل )4(. والعديد من 

طراف يف البلدان النامية يجب العمل على منعه من خالل  اإ�سابات الأ العجز الناجت عن 

حت�سينات غري باهظة التكاليف يف رعاية العظام والتاأهيل.

ويرجع التح�سن يف معدل الوفيات والنتائج الوظيفية بني املر�سى امل�سابني يف البلدان 

اأن  املتقدمة اإىل حد ما اإىل توفر املعدات والتكنولوجيا مرتفعة التكلفة. ومن �سوء احلظ 

امل�ستقبل  يف  العامل  يف  احلال  متو�سط  امل�ساب  ال�سخ�ص  يتحمله  ل  قد  ذلك  من  الكثري 

�سابات يف البلدان مرتفعة الدخل جاء نتيجة  القريب. ولكن الكثري من التح�سني يف نتائج الإ

التح�سني  اأن يكون حتقيق  الر�سوح )5-9(. ويجب  للتح�سينات يف تنظيم خدمات رعاية 

و�ساع تقريبًا وقد ميثل طريقة ذات فاعلية  يف تنظيم خدمات الر�سوح ممكنا يف جميع الأ

�سا�سية  الأ الرعاية  اأ�سا�ص م�سروع  املر�سي. وهذا هو  نتائج  لتح�سني  التكاليف  لقاء  عالية 

للر�سوح. وقبل اأن ن�ستطرد اإىل مزيد من التف�سيل عن خطط امل�سروع ذاته، من املفيد اأن 

نبحث باخت�سار بع�ص ال�سعوبات التي تواجه رعاية الر�سوح يف البلدان النامية والتي ميكن 

حت�سينها بطريقة غري باهظة التكاليف عن طريق حت�سينات يف التنظيم والتخطيط.

2-3  عنا�ضر رعاية الر�ضوح املطلوب تقويتها 

اأن  اأوجه النق�ص يف املوارد والتنظيم التي ميكن  اأمثلة موجزة عن  يقدم هذا الق�سم 

�سا�سية للر�سوح. و�سنبحث ذلك حتت ثالث فئات عري�سة. ي�ستهدفها م�سروع الرعاية الأ

فراد وتدريبهم املوارد الب�ضرية: توفري الأ

يف اأغلب البلدان النامية ل يعطى اإل قليل من الهتمام لرفع م�ستوى تدريب العاملني 

طباء واملمر�سات على رعاية املر�سي امل�سابني. وينطبق ذلك على كل من البيئات  من الأ
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احل�سرية والريفية. فامل�ست�سفيات يف املناطق الريفية على الطرق الرئي�سية يف غانا، على 

�سابات، ولكن العاملني بها غالبًا ما يكونون من  �سبيل املثال، ت�ستقبل اأعدادًا كبرية من الإ

املمار�سني العامني واملمر�سات بدون اأي تدريب خا�ص برعاية الر�سوح. ي�ساف اإىل ذلك 

اأن %30 من املمار�سني العامني يف هذه امل�ست�سفيات مل يتدربوا باأق�سام اجلراحة خالل فرتة 

 )i( :واحللول الفعالة وغري باهظة التكاليف لهذه امل�ساكل ميكن اأن تت�سمن .)المتياز )10

خطط على امل�ستوى القومي لت�سجيع العاملني الذين لديهم خربة اأكرب يف رعاية الر�سوح 

لاللتحاق بهذه امل�ست�سفيات؛ و )ii( تقدمي دورات تعليم م�ستمر يف جمال رعاية الر�سوح 

للممار�سني العامني واملمر�سات يف امل�ست�سفيات ذات احلجم الكبري من حالت الر�سوح. 

بيئات  يف  الر�سوح  رعاية  يف  حت�سن  حدوث  التدريب  هذا  ملثل  اإرتيادية  برامج  بينت  وقد 

خمتلفة، ت�سمل غانا وترينيداد )14-10(.

املوارد املادية: البنية التحتية، واملعدات والتوريدات

الثمن. ففي غانا،  باهظ  بع�سها غري  ينق�سها معدات هامة  امل�ست�سفيات  العديد من 

الطرق  على  م�ست�سفى   11 من  اأي  يف  �سدرية  اأنابيب  وجود  عدم  تبني  املثال،  �سبيل  على 

نواع  الأ وهذه   .)11( الهوائية  للم�سالك  طوارئ  معدات  فقط  منها   4 يف  ووجد  الرئي�سية 

من  وهي  احلياة،  تهدد  التي  الهوائية  امل�سالك  وان�سداد  ال�سدر  اإ�سابات  ملعاجلة  حيوية 

للوفاة يف مر�سى الر�سوح التي ميكن توقيها. ومثل هذه املعدات غري  �سباب الرئي�سية  الأ

باهظة الثمن واأغلبها ميكن اإعادة ا�ستعماله. وال�سبب الرئي�سي يف غياب مثل هذه املعدات 

ت�سبب  وقد   .)11،10( امل��وارد  حمدودية  ولي�ص  والتخطيط،  التنظيم  نق�ص  هو  احليوية 

رئي�سي  ح�سري  مركز  يف  املقطعية  �سعة  الأ اأجهزة  اأحد  �سيانة  على  القدرة  اإىل  الفتقار 

للر�سوح يف املك�سيك، يف حدوث فرتات طويلة من التعطل، مما مثل اإعاقة كبرية يف رعاية 

مر�سى اإ�سابات الراأ�ص )15(. وقد ت�ساعد برامج �سمان توريد و�سيانة املعدات اخلا�سة 

غري  امل��وارد  يف  الق�سور  مواجهة  على  ما،  بلد  يف  اخلا�سة  للظروف  واملالئمة  بالر�سوح 

باهظة التكاليف وعالية املردود.

دارة العملية: التنظيم والإ

يف  اأي�سًا  ت�ساعد  اأن  املتطورة  دارة  الإ ت�ستطيع  الكافية،  التوريدات  �سمان  جانب  اإىل 

ح�سري  م�ست�سفى  يف  حتى  اأنه  غانا  يف  اأجريت  درا�سة  يف  تبني  فقد  املالئم.  ال�ستخدام 

تعليمي كانت هناك م�ساكل كبرية يف عملية رعاية الر�سوح. فقد كانت متر فرتات طويلة 

�سابات وبدء  12 �ساعة بني و�سول امل�ساب اإىل عنرب الإ للقيام بجراحة طوارئ مبتو�سط 

نابيب ال�سدرية رغم اأنها كانت متاحة فعاًل  جراءات. كما كان هناك ا�ستخدام �سئيل لالأ الإ

يف امل�ست�سفى. ومل تو�سع اأنبوبة �سدرية اإل يف %0.6 فقط من حالت الر�سوح التي دخلت 

البنود  تناول هذه  واإىل جانب  متقدم.  بلد  م�ست�سفى يف  %6.3 يف  مع  مقارنة  امل�ست�سفى، 

�سا�سي يف اجلودة )تقييم  كال على حدة، فقد حددت الدرا�سة اأن تنفيذ برامج التح�سن الأ

طبي( طريقة ممكنة لتناول العديد من مثل هذه امل�ساكل يف عملية رعاية الر�سوح يف نف�ص 

الوقت )16(. 

هذه  ملثل  ال�سامل  للتناول  كطريقة  للر�سوح  �سا�سية  الأ الرعاية  م�سروع  اإىل  وينظر 



�

�س�ص القائمة والتي  ال�سعوبات واأوجه الق�سور. ويجب اأن يتم بناء مثل هذا اجلهد على الأ

�سنبحثها فيما يلي.

�ض�س التي يبنى عليها 2-4 الأ

ن�سطة التي  �سا�سية للر�سوح هناك جمموعتان من الأ عند البدء يف م�سروع الرعاية الأ

�سا�سية وجهود حت�سني رعاية الر�سوح  يحاول املوؤلفون البناء عليها: اخلدمات ال�سحية الأ

يف بلدان منفردة.

�ضا�ضية اخلدمات ال�ضحية الأ

تقدمًا  الدولية  بال�سحة  املعنيني  من  وغريها  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأح��رزت  لقد 

�سا�سية.  ملحوظًا يف حت�سني ال�سحة يف جمموعة البلدان النامية بتقدمي مفهوم اخلدمات الأ

وهذه خدمات منخف�سة التكلفة وعالية املردود، ت�ستهدف امل�ساكل ال�سحية الكربى والتي 

ميكن اإتاحتها عمليًا لكل فرد تقريبًا يف جمموعة من ال�سكان. وت�سمل برامج هذه اخلدمات 

حتديد وحت�سني وتعزيز هذه اخلدمات، اإىل جانب تقدمي مدخل تقني يف البلدان للم�ساعدة 

�سا�سية ت�سمل:  مثلة على برامج اخلدمات الأ على حت�سني قدرتها على تقدمي اخلدمات. والأ

ومبادرة  العاملي،  ال�سل  وبرنامج  للتمنيع،  املو�سع  والربنامج  �سا�سية،  الأ دوي��ة  الأ برنامج 

منة. مومة الآ الأ

جهود حت�ضني رعاية الر�ضوح يف بلدان منفردة

مريكية باإدخال حت�سينات  كمثال لذلك، قامت جلنة الر�سوح التابعة لكلية اجلراحني الأ

كبرية على رعاية امل�سابني يف الوليات املتحدة وكندا عن طريق اإعداد وتنفيذ مقرر متقدم 

�سابات وبن�سر وثيقة عن موارد الرعاية املثلى للمري�ص امل�ساب )17(.  لدعم احلياة يف الإ

اأن يتوفر يف  اإر�سادية عما يجب  100 �سفحة على دلئل  الكتاب ال�سادر يف  ويحتوى هذا 

امل�ست�سفيات على امل�ستويات املختلفة من ناحية املوارد مثل هيئة العاملني، والتعليم امل�ستمر، 

دارية، وبرامج �سمان اجلودة. وقد طبق هذا الكتاب  والتوريدات، واملعدات، والوظائف الإ

اأنها طبقت  اأهمية توافر هذه املعايري  �سا�سية. وكان على نف�ص  اأ�سا�سًا منهج اخلدمات الأ

وقد مت   .5-2 ق�سم  فى  و�سفه  �سياأتي  كما  الر�سوح  مركز  التحقق من  برنامج  من خالل 

خرى  اإجراءات منظمة �سبيهة بذلك بنجاح يف العديد من بلدان الدخل املرتفع الأ تنفيذ 

.)21-18(

الرعاية يف امل�ست�سفيات، مت حتقيق تقدم بتناول املجموعة  واإىل جانب جهود حت�سني 

ال�سلطات  تخ�سي�ص  ت�سمل  وه��ذه  للر�سوح.  العالجي  التدبري  نظم  تطوير  من  الكاملة 

التعقيد،  من  خمتلفة  م�ستويات  على  للر�سوح  مراكز  بدور  للقيام  م�ست�سفيات  ال�سيا�سية 

كذلك  تت�سمن  وهي  �سغرية.  ريفية  وم�ست�سفيات  كبرية  ح�سرية  مراكز  بني  ما  ت��رتاوح 

تخطيط خدمات الطوارئ الطبية، وفرز احلالت قبل التحويل للم�ست�سفى، ومعايري التحويل 

وترتيبات التحويل فيما بني امل�ست�سفيات.

عبء  خف�ص  على  يعملون  ملتزمون  اأف��راد  لديه  بلد  كل  اأن  اأي�سا  يالحظ  اأن  ويجب 

اإكلينيكية  خدمات  تقدمي  طريق  عن  اأو  دارة  والإ التخطيط  طريق  عن  �سواء  �سابات،  الإ
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�سا�سية للر�سوح وهذا الكتيب اإىل م�ساعدة ودعم مثل  مبا�سرة. ويهدف م�سروع الرعاية الأ

هذا العمل.

اإليهما  امل�سار  املوؤ�س�ستني  منظور  اإدم��اج  للر�سوح  �سا�سية  الأ الرعاية  م�سروع  ويحاول 

اأن  الر�سوح ميكن  اأن حت�سني تنظيم خدمات رعاية  امل�سروع على فر�سية  ويعتمد  اأعاله. 

يكون طريقة ذات فاعلية عالية لقاء التكاليف لتح�سني رعاية امل�سابني على م�ستوى العامل. 

وقبل اأن ن�ستطرد، نقدم البينة على فاعلية مثل هذا التنظيم املح�سن.

ف�ضل خلدمات الر�ضوح  2-5  البينة على تاأثري التنظيم الأ

تاأتي  الر�سوح  رعاية  خدمات  تنظيم  يف  التح�سينات  فعالية  على  البينات  جميع  تكاد 

لهما  ن�ساطني  �سكل  على  احل��الت  اأغلب  فى  ف�سل  الأ التنظيم  وياأتي  متقدمة.  بلدان  من 

�سلة: )1( التاأكد من توافر خدمات الر�سوح عن طريق التفتي�ص على امل�ست�سفيات؛ و)2( 

تخطيط نظم للتدبري العالجي للر�سوح. والتاأكد ينطبق على مراجعة الت�سهيالت املفردة 

من ناحية اإتاحتها لبنود متنوعة، �ساملة املوارد الب�سرية )مثل اإتاحة اأفراد ذوى موؤهالت 

دارية والتنظيمية، مثل حت�سني  خا�سة(، واملوارد املادية )املعدات والتوريدات( والوظائف الإ

اجلودة. وتخطيط نظم التدبري العالجي للر�سوح يت�سمن عدة وظائف متكاملة، وي�سمل 

نطاق الخت�سا�سات ال�سيا�سية التي حتدد اأي امل�ست�سفيات تقوم بدور مراكز للر�سوح على 

امل�ستويات املختلفة من التعقيد، وترتاوح بني مراكز ح�سرية كبرية للر�سوح وامل�ست�سفيات 

والعيادات الريفية ال�سغرية. كما يت�سمن اأي�سا تخطيط خدمات الطوارئ الطبية املتنقلة، 

ي نوع من  وفرز احلالت قبل التحويل للم�ست�سفيات )لتحديد اأي املر�سى يجب اأن يذهبوا لأ

املرافق املتخ�س�سة(، ومعايري التحويل وترتيبات التحويل فيما بني امل�ست�سفيات.

وهناك بينة كبرية على اأن نطاق الخت�سا�سات ال�سيا�سية التي حت�سن تنظيم خدمات 

�سابات، باملقارنة بنطاق الخت�سا�سات ذات املوارد  الر�سوح ت�ستفيد من خف�ص وفيات الإ

ال�سبيهة التي ل ت�ستفيد. ومثل هذه البينة تاأتي نتيجة مراجعات اللجان للوفيات التي ميكن 

�سكاين  اأ�سا�ص  على  درا�سات  ومن  احل��وادث،  م�ست�سفيات  �سجالت  درا�سات  ومن  منعها، 

)23،22،7(. وتوؤكد اأغلب الدرا�سات حدوث انخفا�ص يف الوفيات نتيجة لتح�سني التنظيم 

الذي يقدمه نظام للتدبري العالجي للر�سوح. فعلى �سبيل املثال، تبني مراجعات اللجان اأن 

متو�سط النخفا�ص يف الوفيات التي ميكن منعها طبيًا يبلغ %50 بعد تنفيذ نظام للتدبري 

العالجي للر�سوح. وباملثل تبني الدرا�سات على اأ�سا�ص �سكاين ودرا�سات ت�سجيل الر�سوح 

تنظيما،  ف�سل  الأ للنظم  بالن�سبة  الوفيات  اأكرث يف  اأو   20%-15 ثابتًا  يكون  يكاد  انخفا�سًا 

مقارنة بنف�ص النظم قبل اإدخال حت�سينات على التنظيم اأو بنظم اأقل تنظيمًا )23،7،6(.

واآخ��رون  ناثنز  ا�ستعمل  ال�ساأن،  بهذا  اأجريت  التي  الدرا�سات  اأف�سل  من  واح��دة  ويف 

�سابات يف  للتدبري العالجي لالإ تاأثري تخطيط نظم  اأ�سا�ص �سكاين لتحديد  معطيات على 

جميع الوليات اخلم�سني يف الوليات املتحدة. وقد نظروا اإىل معدلت الوفيات م�سححة 

اإج��راءات  من  وغريها  املرور  قوانني  ذلك  يف  مبا  املحتملة،  املربكة  املتغريات  من  للعديد 

للتدبري  التي يوجد بها نظم  للوليات  الوفيات  %8 يف  اإنخفا�سًا قدره  ال�سالمة. وقد بينوا 

�ساملة  �سابات  الإ وفيات  جميع  ميثل  الرقم  هذا  اأن  نذكر  اأن  ويجب  للر�سوح.  العالجي 
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�سخا�ص الذين ماتوا يف مكان احلادث قبل اأن تتاح لهم اأي فر�سة للمعاجلة الطبية مقارنة  الأ

�سخا�ص  كرب يف الوفيات امل�سار اإليه اأعاله الذي ميثل تغريات يف وفيات الأ بالنخفا�ص الأ

يف  باملالحظة  اجلدير  ومن  للم�ست�سفي.  الو�سول  حتى  احلياة  قيد  على  ا�ستمروا  الذين 

بعد  اإل  يت�سح عادة  �سابات ل  لالإ العالجي  التدبري  تاأثري نظام  اأن  تبني  اأنه  تاثنز  درا�سة 

مرور 10 �سنوات من بدء تنفيذه وي�سل اإىل اأق�سى حد بعد 16 عامًا )9،8(.

يف  امل�سابهة  التنظيم  جلهود  املحتملة  بالفائدة  النتائج  ه��ذه  �سلة  يف  النظر  وعند 

البلدان النامية، من الهام مالحظة اأن التح�سينات امل�سار اإليها اأعاله كانت ت�ساهد غالبا 

باملقارنة مع بيئات لديها نف�ص امل�ستوى من املوارد. ويتطلب تنفيذ نظام للتدبري العالجي 

ال�ساملة  بالتكلفة  اإىل حد كبري مقارنة  قليلة  �سابات عادة، مدخالت من موارد كانت  لالإ

للنظام القائم للرعاية. اإن نظام التدبري العالجي للر�سوح ذاته قد تطلب اعتمادات لزيادة 

حيان للو�سول باملوؤ�س�سات اإىل معايري  اإ�سافية من املوارد يف بع�ص الأ التنظيم ومدخالت 

�سا�سية للر�سوح على حت�سينات مماثلة يف التنظيم  التحقق )6(. ويعتمد م�سروع الرعاية الأ

والتخطيط غري مرتفعة التكاليف مقارنة بتكلفة نظام املعاجلة القائم ذاته.

�ضا�ضية للر�ضوح  2-6  عملية تطوير الرعاية الأ

اأن يتعرفوا  �سا�سية للر�سوح، حاول املوؤلفون  ر�سادية للرعاية الأ اإعداد الدلئل الإ عند 

جميع  يف  تطبيقها  ميكن  التي  التكاليف  مرتفعة  وغري  املجدية  دن��ى  الأ احلد  معايري  على 

القائمة  الر�سوح  رعاية  نظم  تقوية  طرق  على  التعرف  حاولوا  كما  تقريبًا.  العامل  اأنحاء 

يف جميع مناطق العامل، مبا يف ذلك جميع الظروف التي توجد يف بلدان الدخل املنخف�ص 

واملتو�سط.

هداف الطبية التي يجب اأن تكون مالئمة  وقد و�سع املوؤلفون يف هذه العملية قائمة بالأ

اأنها  على  ه���داف  الأ ه��ذه  اإىل  النظر  وميكن  مكان.  كل  يف  امل�سابني  �سخا�ص  الأ غلب  لأ

هداف،  "احتياجات املري�ص امل�ساب" )الف�سل 3(. ومن اأجل �سمان حتقيق مثل هذه الأ
يجب ا�ستخدام مدخالت املوارد الب�سرية واملادية على اأمثل وجه. وللو�سول اإىل هذه الغاية 

و�سع املوؤلفون قائمة باملوارد املطلوبة. و�سياأتي و�سف ذلك يف الف�سلني 4 و5. وهى مبنية من 

ناحية املفهوم على قائمة م�سابهة واردة يف كتاب "موارد الرعاية املثلى للمري�ص امل�ساب" 

)17(. ولكنها معدلة ب�سورة كبرية لتعك�ص احلقائق يف البلدان منخف�سة الدخل ومتو�سطة 

الدخل.

الذين  ولئك  لأ كمر�سد  الكتيب  هذا  فى  املقدمة  القائمة  ت�ستعمل  اأن  املوؤلفون  ويتوقع 

يخططون خدمات معاجلة الر�سوح عرب جمموعة من البلدان منخف�سة ومتو�سطة الدخل. 

ر�سادية ذات فائدة للمخططني فى وزارات ال�سحة وملديري  واملاأمول اأن تكون هذه الدلئل الإ

طباء، �سواء كاأفراد اأو كمجموعات من خالل  امل�ست�سفيات وملديري خدمات التمري�ص ولالأ

التي  خرى  الأ والتخ�س�سات  �سابات  الإ والتخدير، وعلم  منظمات مثل جمعيات اجلراحة 

تتعامل مع املري�ص امل�ساب. وهذه املجموعات ت�سكل اجلمهور امل�ستهدف من هذه الدلئل 

ر�سادية. الإ

اإن ا�ستعمال القائمة يتطلب تعديلها لتالئم البلدان املنفردة. ويتوقع املوؤلفون اأن هذا 
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طباء  الأ من  مدخالت  مع  توافقي،  اأ�سا�ص  على  تعاونية  عملية  يف  وجه  اأف�سل  على  �سيتم 

امل�ساركني يف رعاية املر�سى امل�سابني، وامل�سئولني يف وزارات ال�سحة ومديري اخلدمات 

طباء كال من اأولئك املتخ�س�سني اأ�سا�سًا يف جمال علم  ال�سحية. ويجب اأن ت�سمل فئة الأ

�سابات واأولئك املتخ�س�سني يف اجلراحة العامة واإخ�سائيي التخدير واأطباء الرعاية  الإ

مبعرفة  الريف  يف  ���س��اب��ات  الإ من  كبرية  ن�سبة  فيها  تعالج  التي  البلدان  ويف  العاجلة. 

طباء، يجب �سم هذه املجموعات  ممار�سني عامني ومقدمي الرعاية ال�سحية من غري الأ

اأي�سا، ل�سمان جدوى التو�سيات بالن�سبة للمناطق الريفية. 

وكجزء من عملية التعديل والتنفيذ على امل�ستوى القومي، من املنطقي اأن يكون هناك 

دور لتقييم احتياجات خدمات معاجلة الر�سوح على امل�ستوى القومي. و�سي�سمل ذلك م�سح 

املفيد  من  يكون  وقد  امل�سابني.  �سخا�ص  لالأ رعاية  تقدم  التي  الوحدات  جميع  مكانيات  لإ

والتي �ستكون  والتنظيم  املادية  واملوارد  الب�سرية  املوارد  النق�ص املحتملة يف  اأوجه  حتديد 

هدفًا للتح�سينات الالحقة.

2-7  التداخل مع اأن�ضطة اأخرى

يف  الر�سوح  رعاية  مع  اأ�سا�سًا  تتعامل  الكتيب  هذا  يف  املقدمة  ر�سادية  الإ الدلئل  اإن 

الوحدات. وهناك مكون هام جدًا يف رعاية الر�سوح ل يتناوله هذا الكتيب وهو الرعاية 

همية  قبل الو�سول للم�ست�سفي، اأو خدمات الطوارئ الطبية املتنقلة. ويعرتف املوؤلفون بالأ

�سابات حتدث يف جميع البلدان تقريبًا  الق�سوى لهذا املو�سوع، ول �سيما اأن اأغلب وفيات الإ

خارج امل�ست�سفي )1(. ويتم حاليًا اإعداد ن�سرة ملنظمة ال�سحة العاملية تتناول هذا املجال 

من الرعاية. ي�ساف اإىل ذلك اأنه ل يوجد خط فا�سل بني الرعاية قبل الو�سول للم�ست�سفى 

والرعاية يف امل�ست�سفى، ول بني تثبيت احلالة والرعاية احلا�سمة. فالعيادات الريفية التي 

للمر�سى  ول  الأ الرعاية  م�سدر  تكون  ما  كثريًا  املثال،  �سبيل  علي  طباء  الأ غري  بها  يعمل 

الو�سول  قبل  الرعاية  بني  و�سطًا  مكانًا  حتتل  الرعاية  وه��ذه  جمتمعاتهم.  يف  امل�سابني 

غرا�ص هذه الدلئل  للم�ست�سفى والرعاية فيها، فيما يخت�ص برعاية الر�سوح. ومن ثم لأ

ب�سورة  للم�ست�سفى  الو�سول  قبل  املتنقلة  الرعاية  يتناولوا  األ  املوؤلفون  قرر  ر�سادية،  الإ

الرعاية يف جميع  تناول  والتي تعترب عادة من خدمات الطوارئ الطبية. وقرروا  مبا�سرة 

الوحدات الثابتة، �سواء اأكانت عيادات اأو م�ست�سفيات حقيقية.

امل�سابني.  املر�سى  رعاية  ح�سريا  تتناول  اأي�سا  الكتيب  هذا  يف  ر�سادية  الإ والدلئل 

وفيما عدا حالت نادرة فاإنه من املعرتف به اأنه �سيتم اأي�سًا ال�ستفادة من املوارد الب�سرية 

واملادية يف الوحدة يف م�ساكل �سحية اأخرى ت�سمل امل�ساكل الطبية وم�ساكل الولدة وامل�ساكل 

خدمات  مع  ر�سادية  الإ الدلئل  هذه  لتكامل  حاجة  فهناك  ثم  ومن  خ��رى.  الأ اجلراحية 

وهو  ثانوي  تاأثري  له  �سيكون  الر�سوح  رعاية  موارد  اأن حت�سني  واملرجو  خ��رى.  الأ الطوارئ 

لهذه  الو�سول  احتمال  ولزيادة  اأي�سا.  العاجلة  الطبية  للرعاية  خ��رى  الأ وج��ه  الأ حت�سني 

خرى  الأ وج��ه  الأ على  �سار  تاأثري  التو�سيات  هذه  ملثل  يكون  اأن  احتمال  وخلف�ص  النتيجة 

ال�سحة  منظمة  يف  خ��رى  الأ دارات  الإ من  مدخالت  املوؤلفون  التم�ص  ال�سحية،  للرعاية 

العاملية وجمموعات اأخرى مهتمة بالرعاية العاجلة والرعاية ال�سحية ب�سفة عامة. وبعبارة 
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ر�سادية ذات توجه راأ�سي بالن�سبة لرعاية الر�سوح. ولكن املوؤلفني  اأخرى فاإن هذه الدلئل الإ

اأفقيًا مع نظام الرعاية ال�سحية القائم. ويف  اأن تكون متكاملة  اإجراءات ل�سمان  اتخذوا 

اأفراد ي�ساركون  ر�سادية مبدخالت من  هذا املجال، مت ال�ستعانة يف و�سع هذه الدلئل الإ

�سا�سية،  الأ دوي��ة  والأ العقاقري  �سيا�سة  تية:  الآ العاملية  ال�سحة  منظمة  واإدارات  برامج  يف 

ال�سحية  والتكنولوجيات  والتاأهيل،  والعجز  ال�سارية،  غري  مرا�ص  لالأ العالجي  والتدبري 

�سا�سية، والت�سوير الت�سخي�سي وتكنولوجيا املخترب، و�سحة الطفل واملراهق. الأ

ولكنها  اإكلينيكية.  لي�ست خوارزمية  للر�سوح  �سا�سية  الأ للرعاية  ر�سادية  الإ الدلئل  اإن 

متثل حماولة لتوفري م�سادر كافية بحيث يتم تنفيذ هذه اخلوارزمية بفاعلية واأمان. وملزيد 

من التفا�سيل عن خوارزمية الطوارئ ذات ال�سلة ميكن للقارئ الرجوع اإىل التدبري العالجي 

 Integrated management of adolescent( مرا�ص املراهقة والبالغني املتكامل لأ

and adult illness( وهى الن�سرة التي تقوم منظمة ال�سحة العاملية باإعدادها

)http:// www.who. int/gtb/publications/whodoc/imai/cds
-

stb 
- 

2003 
- 

22.pdf(

ر�سادية معنية برعاية امل�ساب فقط، ومن ثم بالوقاية الثانوية والثالثية  اإن الدلئل الإ

اأهمية  لها  �سابة  لالإ ولية  الأ الوقاية  اأن  الوا�سح  ومن  �سابة.  بالإ املرتبطة  والعجز  للوفاة 

الوقاية  تعزيز  يف  امل�ساركة  على  التخ�س�سات  جميع  من  طباء  الأ ت�سجيع  ويجب  كربى. 

ن�سطة والن�سرات ذات  �سابات. وملزيد من التفا�سيل ميكن للقراء الرجوع اإىل الأ ولية لالإ الأ

�سابات والعنف يف منظمة ال�سحة العاملية ال�سلة من اإدارة الوقاية من الإ

)www. who.int/violence
-

injury
-

prevention( 

التطبيق  على  قدرتها  يف  تكمن  ر�سادية  الإ الدلئل  لهذه  النهائية  الفائدة  فاإن  واأخريًا 

�سابات مما يوؤدي اإىل انخفا�ص يف الوفيات والعجز  الفعلي للتح�سينات يف عملية رعاية الإ

مكان اإدخال تعديالت  �سابة. ومن اأجل ر�سد جناح اأو ف�سل مثل هذه اجلهود ولإ ب�سبب الإ

اإذا مل يتحقق النجاح، فمن الهام اأن تكون هناك م�سادر موثوق بها للمعلومات ويف الوقت 

�سابات ونتائجها. وهذا يعني وجود نوع من الرت�سد. وملزيد  املنا�سب ب�ساأن ن�سبة حدوث الإ

العاملية:  ال�سحة  منظمة  ن�سرة  اإىل  الرجوع  للقارئ  ميكن  ال�سدد  هذا  يف  املعلومات  من 

.)Injury surveillance guidelines )24 سابات� ر�سادية لرت�سد الإ الدلئل الإ
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للر�شوح: �شا�شية  الأ اخلدمات   .3

احتياجات املري�ص امل�شاب

يحتوي هذا الق�سم على قائمة بتلك اخلدمات التي يرى املوؤلفون اأنها اأ�سا�سية للوقاية 

من الوفاة والعجز يف املر�سى امل�سابني. وميكن اعتبارها "احتياجات املري�ص امل�ساب". 

وميكن اأن تق�سم اإىل ثالث جمموعات عري�سة لالحتياجات:

ولويات املنا�سبة،  �سابات التي تهدد احلياة معاجلة مالئمة وفورية وطبقا لالأ تعالج الإ  .1

بحيث تعظم احتمال البقاء على قيد احلياة.

�سابات التي يحتمل اأن ت�سبب عجزًا معاجلة مالئمة بحيث تقلل اخللل الوظيفي  تعالج الإ  .2

وتعظم العودة لال�ستقاللية وامل�ساركة يف حياة املجتمع.

مل واملعاناة النف�سية. تقليل الأ  .3

الطبية املحددة  هداف  الأ العديد من  العري�سة  الثالث  وتوجد داخل هذه املجموعات 

التى ميكن حتقيقها باأق�سى ما ميكن من جودة يف حدود املوارد املتاحة يف اأغلب البلدان.

اإىل  ك�سجني  الأ نق�ص  يوؤدي  اأن  قبل  كذلك  واإبقاوؤها  امل�سدودة  الهوائية  امل�سالك  فتح   ·
الوفاة اأو العجز الدائم.

م�ساعدة التنف�ص املختل حتى ي�ستطيع ال�سخ�ص امل�ساب اأن يتنف�ص ب�سكل كاف بدون   ·
م�ساعدة.

وتفريجه. املدّمي  وال�سدر  ال�سدر  ا�سرتواح  على  التعرف  �سرعة   ·
الداخلى(. اأو  )اخلارجي  النزيف  اإيقاف  �سرعة   ·

التعرف على ال�سدمة ومعاجلتها بتعوي�ص ال�سوائل باحلقن داخل الوريد قبل اأن حتدث   ·
عواقب متعذرة العك�ص.

التي  فات  الآ عن  النا�سئ  ال�سغط  بتخفيف  الر�سحية  الدماغ  اإ�سابة  عواقب  تخفيف   ·
ت�سغل حيزًا يف الوقت املنا�سب وبالوقاية من اإ�سابة ثانوية بالدماغ.

واإ�سالحها. خرى  الأ البطن  واإ�سابات  معاء  الأ اإ�سابات  على  ال�سريع  التعرف   ·
عجزًا. ت�سبب  اأن  يحتمل  التي  طراف  الأ اإ�سابات  ت�سحيح   ·

وتدبريها  م�ستقرة   تكون غري  اأن  يحتمل  التي  ال�سوكي  النخاع  اإ�سابات  على  التعرف   ·
عالجيًا بطريقة مالئمة، مبا يف ذلك التثبيت املبكر.

طريق  عن  بدين  اختالل  عنها  ينتج  قد  التي  للفرد  بالن�سبة  �سابات  الإ عواقب  تقليل   ·
خدمات التاأهل املالئمة.
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مل متاحًا ب�سهولة عند احلاجة  يكون العالج الدوائي للخدمات املذكورة اأعاله ولتقليل الأ  ·
اإليه.

هداف، اإىل  مثل لتحقيق هذه الأ جراءات املحددة التي ميكن تطبيقها التطبيق الأ اإن الإ

جراءات، تختلف باختالف  مثل بهذه الإ الأ للقيام  الب�سرية واملادية املطلوبة  املوارد  جانب 

هذه  ولكن  ال�سلة.  ذات  للوحدات  اجلغرايف  واملوقع  العامل  ل�سعوب  القت�سادية  امل��وارد 

غلب املر�سى امل�سابني يف اأغلب املواقع. هداف يجب اأن تكون ممكنة التحقيق لأ الأ

فاإن  ذلك  وعلى  الثمن.  دفع  على  القدرة  على  اخلدمات  هذه  اإتاحة  تعتمد  األ  ويجب 

اإتاحة  متنع  األ  يجب  النهاية،  يف  �سرورية  تكون  قد  اأنها  رغم  التكلفة،  ا�سرتداد  خطط 

ولية ول العنا�سر ال�سرورية من العالج النهائي. الرعاية العاجلة الأ
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4. املدخالت املطلوبة لتحقيق

�شا�شية للر�شوح اخلدمات الأ

4-1 نظرة عامة

هداف املو�سحة يف الف�سل ال�سابق تعتمد على اإتاحة بنود حمددة للفح�ص البدين،  اإن الأ

على  ال�سحية  النظم  وقدرة  العالجية.  جراءات  والإ دوية،  والأ الت�سخي�سية،  والختبارات 

اإتاحة هذه البنود تعتمد باملثل على مدخالت املوارد الب�سرية )التعيني والتدريب( واملوارد 

ق�سام التالية من هذا الكتيب  املادية )البنية التحتية واملعدات والتوريدات(. و�سوف تبني الأ

�سا�سية للر�سوح. وهذه  تلك املوارد التي ي�سعر املوؤلفون اأنها �سرورية لتقدمي اخلدمات الأ

�سا�سية للر�سوح )اجلداول 14-1(. املوارد مبينة على �سكل جدول املوارد للرعاية الأ

4-2 جدول املوارد: مقدمة

التي  للموارد  خمت�سر  و�سف  على  للر�سوح  �سا�سية  الأ للرعاية  امل��وارد  جدول  يحتوي 

نظام  يف  املختلفة  امل�ستويات  على  الرعاية  من  معينة  فئات  لتقدمي  متاحة  تكون  اأن  يجب 

الرعاية ال�سحية. وهن�اك جدول حمدد لكل فئة من 14 فئة للرعاية، مثل امل�سلك الهوائي، 

طراف، والتاأهيل. وهذه ت�سمل التدبري العالجي  وال�سدمة، واإ�سابات الراأ�ص، واإ�سابات الأ

العاجل والرعاية النهائية على املدى الطويل.

4-3 جدول املوارد: العنا�ضر ال�ضرورية لرعاية الر�ضوح

لرعاية  املطلوبة  املحددة  بالعنا�سر  قائمة  توجد  ج��دول  كل  يف  الراأ�سي  املحور  على 

الر�سوح. وهذه مق�سمة اإىل ق�سمني: )1( املعرفة واملهارات، و )2( املعدات والتوريدات. 

انظر اجلدول 1 كمثال.

طباء واملمر�سات وغريهم( لديهم الت�دريب  اإن املعرفة واملهارات تعني اأن العاملني )الأ

ن�سط�ة الت�س�خي�سية والعالجية باأمان وجناح. وهذا ل يعني فقط تدريبهم  داء الأ املطلوب لأ

التعليم  ي�سم  ولكنه  التخرج(،  بعد  والتدريب  )التعليم  �سا�سي  الأ تعليمهم  يف  املطلوب 

امل�ستمر اأي�سًا للمحافظة على هذه املهارات. و�ستاأتي املناق�سة ال�ساملة ملو�سوعات التدريب 

يف الف�سل 6 من هذا الكتيب.

�سناف متاحة لكل من يحتاج اإليها، ب�سرف  اأما املعدات والتوريدات فتعني اأن هذه الأ

النظر عن القدرة على دفع الثمن، خا�سة يف احلالت العاجلة التي تهدد احلياة فعاًل. وهذا 

ل يعني اأن تكون موجودة ماديًا يف الوحدة العالجية فقط ولكن اأن تكون متاحة بي�سر على 

�سبوع اإذا لزم. ومن ثم فاإن هذا  اأ�سا�ص م�ستمر؛ على مدار 24 �ساعة يف اليوم و 7 اأيام يف الأ
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اأو امل�ستنفد  اآليات تنظيمية واإدارية لال�ستعا�سة ال�سريعة للمخزون امل�ستنزف  يعني وجود 

اآليات  عر�ص  يتم  و�سوف  املعطلة.  للمعدات  ال�سريع  �سالح  والإ دوي��ة،  والأ التوريدات  من 

الطبية  الرعاية  ول�سمان جودة  التوريدات  اإيتاء مثل هذه  ل�سمان  الالزمة  �سبط اجلودة 

املقدمة يف الف�سل 6.

�سا�سية للر�سوح يف اخلدمات الب�سيطة احليوية واملعدات  ويتعمق جدول موارد الرعاية الأ

�سابات التي متثل تهديدًا فوريًا للحياة والتي  املتعلقة بها. وهذا هام ب�سفة خا�سة بالن�سبة لالإ

ويل، مثل التدبري العالجي للم�سالك الهوائية،  نعا�ص الأ يجب التعامل معها يف التقييم والإ

تعقيدًا  كرث  الأ للخدمات  بالن�سبة  اأما   .)3.5-1.5 ق�سام  )الأ الدموية  وال��دورة  والتنف�ص 

 ،)14.5-4.5 ق�سام  )الأ طراف  الأ اأو  واجلذع  الراأ�ص  �س�ابات  لإ اجلراحي�ة  الرعاية  مثل 

هذه  جلميع  وبالن�سبة  اأقل.  بتف�سيل  عر�سه  يتم  للر�سوح  �سا�سية  الأ الرعاية  جدول  فاإن 

كرث تعقيدًا، تذكر عنا�سر الرعاية الواجب تقدميها كخدمة عامة )مثل فتح  املو�سوعات الأ

البطن للر�سوح(، مع مناق�سة اأ�سا�سية عن املهارات واملعدات العري�سة املطلوب اإتاحتها، 

ولكن بدون حتديد تف�سيلي ومنف�سل للمهارات اأو املواد املادية املعينة املطلوبة. فتفا�سيل 

لت واملعدات، والتوريدات والبنية التحتية يف غرفة العمليات، واإمكانيات التخدير، تخرج  الآ

ر�سادية تعني  �سارة اإىل خدمة اإكلينيكية يف هذه الدلئل الإ عن جمال هذه الن�سرة. اإن الإ

وجود اخلربة واملواد املادية للقيام بهذه اخلدمة بنجاح واأمان. ويف هذا املجال ميكن اأن 

يرجع القارئ اإىل ن�سرات منظمة ال�سحة العاملية عن املو�سوعات اجلراحية والتخديرية 

�سمل )25(، مبا يف ذلك الرعاية اجلراحية على م�ستوى م�ست�سفى املنطقة التي �سدرت  الأ

حديثًا. )26(.

4-4 جدول املوارد: طيف املن�ضاآت ال�ضحية

فقي يف كل جدول توجد قائمة باملن�ساآت ال�سحية. ومن املعرتف به اأن  على املحور الأ

التق�سيم بني امل�ستويات املختلفة م�سطنع اإىل حد ما، حيث متثل املن�ساآت �سل�سلة مت�سلة 

ولي�ص فئات منف�سلة )انظر ال�سكل 1(. ومن املعرتف به اأي�سًا اأن قدرات كل م�ستوى تختلف 

اإىل حد كبري بني البلدان املختلفة. ويف اإطار هذه القيود، و�سع املوؤلفون الفئات التالية.

طباء( �سا�سية )عيادات خارجية ومقدمي اخلدمة من غري الأ الوحدات الأ

اأ�سا�ص الرعاية ال�سحية يف  ولية التي تعترب  وهذا ي�سمل عيادات الرعاية ال�سحية الأ

العديد من املناط�ق الريفية يف البلدان منخف�سة الدخل. وجميع هذه الوحدات تقريبًا يعمل 

طباء مثل العاملني ال�سحيني القرويني واملمر�سات وم�ساعدي  بها مقدمو خدمة من غري الأ

طباء. وت�سمل هذه الفئة اأي�سًا العيادات اخلارجية التي يعمل بها اأطباء �سواء يف احل�سر  الأ

اأو الريف. وهذه الوحدات متثل يف العديد من احلالت اأول ات�سال بني املر�سى امل�سابني 

ونظام الرعاية ال�سحية. وهذا �سحيح ب�سفة خا�سة يف البلدان منخف�سة الدخل التي ل 

ر�سادية تنطبق على هذه الوحدات  توجد بها خدمات طبية عاجلة ر�سمية. وهذه الدلئل الإ

خري يف ن�سرة  الثابتة ولي�ص اخلدمات الطبية العاجلة املتنقلة. و�سيتم تناول هذا النوع الأ

�سا�سية" من جمموعة وا�سعة  منظمة ال�سحة العاملية اجلاري اإعدادها. وتتكون الفئة "الأ

املعدات  دن��ى من  الأ التي حتتوي على احلد  الوحدات  ما بني  التي ترتاوح  مكانيات  الإ من 
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والتي يعمل بها عمال �سحيني قرويني ممن تلقوا عادة تدريبًا متعلقًا بال�سحة على مدى 

اأو  واملمر�سات  طباء  الأ مثل  مدربون  مهنيون  بها  يعمل  التي  الوحدات  اإىل  قليلة،  اأ�سهر 

امل�ساعدين الطبيني، ويكون بها مزيد من املعدات والتوريدات للعمل بها )ال�سكل 1(.

ال�ضكل 1 طيف من�ضاآت الرعاية ال�ضحية

                 م�ست�سفيات ثالثية                 م�ست�سفيات تخ�س�سية                م�ست�سفيات ممار�ص عام           اأ�سا�سية

م�ضت�ضفيات بها ممار�ضون عامون

الوقت،  كل  للعمل  متخ�س�سون  اأطباء  بها  يوجد  ل  التي  امل�ست�سفيات  ت�سمل  وه��ذه 

وبخا�سة تلك التي ل يوجد بها جراح عام تلقى تدريبًا كاماًل. ومثل هذه امل�ست�سفيات قد 

اأنها  على  عادة  الوحدات  هذه  اإىل  وي�سار  عمليات.  غرفة  اإمكانيات  بها  تكون  ل  اأو  تكون 

م�ست�سفيات مركزية يف اأفريقيا ومراكز �سحية اأولية يف الهند. ويف بع�ص املناطق، ول �سيما 

يف �سرق اأفريقيا، يعمل بع�ص امل�ساعدين الطبيني الذين تلقوا تدريبًا عاليًا يف هذه الوحدات 

القي�سري.  ال�سق  مثل  جراحية  عمليات  اإج��راء  اإىل  مر  الأ ي�سل  وقد  عامني،  كممار�سني 

�سا�سية امل�سار  غلب اإىل هذه الفئة ولي�ص الوحدات الأ والوحدات التي يعملون بها تنتمي يف الأ

اإليها اأعاله.

م�ضت�ضفيات يعمل بها اإخ�ضائيون

العاملون  ي�سمل  وقد  قل.  الأ على  عام  جراح  بها  يعمل  التي  امل�ست�سفيات  ت�سمل  وه�ذه 

اإخ�سائيني  اأخرى )اأي  واأع�ساء من تخ�س�سات فرعية  الوحدات جراحي عظام  يف هذه 

م�سئولني عن جمالت حمددة داخل كل تخ�س�ص(. ومثل هذه الوحدات بها غرف عمليات. 

وي�سار اإىل هذه الوحدات عادة على اأنها م�ست�سفيات اإقليمية يف اأفريقي�ا، ومراكز �سحية 

حملية اأو م�ست�سفيات مناطق يف الهند، اأو م�ست�سفيات عامة يف اأمريكا الالتينية.

م�ضت�ضفيات الرعاية الثالثية

الوحدات  الفرعية. وهذه  التخ�س�سات  وا�سع من  بها جمال  ت�سمل م�ست�سفيات  وهذه 

عادة  وهي متثل  على ذلك.  تقت�سر  ل  ولكنها  تعليمية  اأو  م�ست�سفيات جامعية  عادة  تكون 

اأعلى م�ستوى للرعاية يف البلد اأو يف تق�سيم �سيا�سي كبري داخل البلد. وهناك فروق ملحوظة 

يف اإمكانيات م�ست�سفيات الرعاية الثالثية على م�ستوى العامل. ويف بع�ص البلدان قد يكون 
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تخ�س�ص اجلراحني يف تخ�س�سات فرعية على نطاق وا�سع ويف غريها يكون نطاقًا حمدودًا 

)ال�سكل 1(.

كل  تخدمه  الذي  ال�سكان  من  مثل  الأ العدد  ب�ساأن  تو�سيات  اأي  الكتيب  هذا  يقدم  ول 

م�ستوى من الوحدات. ولكن ذلك له عالقة وثيقة باإمكان و�سول رعاية الر�سوح اإىل ال�سكان 

و�سع ويجب اأن ياأخذها يف العتبار  يف البلد. وهذه املو�سوعات تتناولها اأن�سطة التخطيط الأ

اأن امل�ستويات  اأي�سًا  اأو يف منطقتهم. ومن امل�سلم به  خمططو خدمات الر�سوح يف بلدهم 

�سابات يف البلدان  طار العام ملعاجلة الإ املختلفة من الوحدات تقوم باأدوار خمتلفة داخل الإ

ممار�سون  بها  يعمل  التي  وامل�ست�سفيات  طباء  الأ غري  بها  يعمل  التي  فالوحدات  املختلفة. 

عامون على �سبيل املثال، يحتمل اأن تقدم الرعاية لن�سبة اأكرب من جميع املر�سى امل�سابني 

يف البلدان منخف�سة الدخل، يف حني اأن امل�ست�سفيات التي يعمل بها اإخ�سائيون وم�ست�سفيات 

الرعاية الثالثية يحتمل اأن تقدم الرعاية لن�سبة اأكرب من جميع املر�سى امل�سابني يف البلدان 

متو�سطة الدخل.

ولويات 4-5 جدول املوارد: حتديد الأ

يو�سي املوؤلفون باأن يو�سع يف كل خلية داخل اجلدول تلك املوارد )حمور راأ�سي( التي 

وقد  اأفقي(.  )حمور  ال�سحية  الرعاية  نظام  من  معني  م�ستوى  يف  متاحة  تكون  اأن  يجب 

تية. اأعطيت اأولوية كل بند ت�سمية طبقًا للمعايري الآ

موارد "اأ�ضا�ضية" ) اأ (

يجب اأن يكون البند امل�سمى متوفرًا عند امل�ستوى املذكور من نظام الرعاية ال�سحية يف 

�سا�سية للر�سوح يغطي جمموعة الوحدات  جميع احلالت. وملا كان هذا امل�سروع للرعاية الأ

�سغر" لرعاية الر�سوح  يف جميع اأنحاء العامل فاإن الت�سمية ) اأ ( متثل "العامل امل�سرتك الأ

املوارد  اإىل  الو�سول  فيها  يكون  التي  املناطق  تلك  ذلك  املناطق، مبا يف  ال�سائع يف جميع 

ق�سى درجة. ونحن ن�سعر اأن هذه اخلدمات ميكن بل يجب اأن تقدم اإىل املر�سى  مقيدًا لأ

امل�سابني عند م�ستوى الوحدة ال�سحية املعني، حتى يف تلك البلدان التي تبلغ ميزانية وزارة 

ي�سعر  ذلك  جانب  واإىل  العام.  يف  للفرد  فقط  دولرات   4-3 من  فيها  جمالية  الإ ال�سحة 

�سا�سية ميكن اأن تقدم اأوًل من خالل حت�سينات يف التنظيم والتخطيط  املوؤلفون اأن البنود الأ

بزيادة طفيفة يف امل�سروفات.

موارد "مرغوبة" ) م (

كما  الر�سوح.  لرعاية  اإيجابية  نتيجة  احتمال  من  تزيد  مقدرة  ميثل  امل�سمى  والبند 

اأنها ت�سيف تكلفة. ومثل هذه البنود ل يحتمل اأن تكون مردودة التكاليف جلميع الوحدات 

كاأ�سا�سية.  تقيد  املوارد. ومن ثم فهي ل  اإىل  الو�سول  فقر يف  الأ للبيئات  يف م�ستوى معني 

النهاية  البنود يف  ت�سمى هذه  قد  امل��وارد،  اإتاحة  كرب يف  الأ املقدرة  البلدان ذات  ولكن يف 

اإل  لها  يكون مطلوبًا  ل  التي  بع�ص اخلدمات  باملثل  وهناك  القومية.  اأ�سا�سية يف خططها 

اأفراد الرعاية ال�سحية على امل�ستوى  التكاليف والتي يكون فيها تدريب  املوارد منخف�سة 

قيد البحث ذا جدوى. ولكن من اأجل اأن يعترب هذا التدريب اأ�سا�سيًا، ل بد من وجود اآليات 
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ل�سمان تقدميه جلميع العاملني يف الرعاية ال�سحية عند امل�ستوى قيد البحث، يف نطاق 

وت�سمى هذه اخلدمات  كثرية.  اأخرى  اأ�سياء  على  فيه  يتدربوا  اأن  يجب  الذي  الوقت  قيود 

امل�ستوى  على  التدريب  هذا  مثل  �سمان  املنطقي  غري  من  يبدو  التي  احلالت  يف  مرغوبة 

القومي. وقد ترغب البلدان املفردة يف رفع هذه املوارد اإىل اأ�سا�سية، �سواء يف جميع تلك 

الوحدات اأو يف جزء من الوحدات ذات حجم الر�سوح املرتفع.

موارد "رمبا تكون مطلوبة" ) ر م (

�سابات  فقر يف الو�سول اإىل املوارد، قد حتتاج بع�ص اإمكانيات معاجلة الإ يف البيئات الأ

النتقال اإىل م�ستويات اأدنى يف نظام الرعاية ال�سحية من اأجل زيادة اإتاحتها. ومثل هذه 

دنى لزيادة التكلفة، بالن�سبة لتقدمي مثل هذه اخلدمات  اخلدمات ل متثل عادة اإل احلد الأ

اأدنى يف  على يف نظام الرعاية ال�سحية فقط. والنتقال اإىل م�ستويات  على امل�ستويات الأ

تقدمًا  اأقل  ومه�ارات  تدريب  لديه  اأن مقدم خدمة  عادة  يت�سمن  ال�سحية  الرعاية  نظام 

فيجب  ثم،  ومن  ت�دريبًا.  اأعلى  اأف��راد  بها  يقوم  كان  باإجراءات  يقوم  �سابات  بالإ متعلقة 

التاأكيد على اأن ت�سمية ) ر م ( تختلف عن ت�سمية "مرغوبة". فت�سمية )ر م( متث�ل �سرورة 

اإىل املوارد.  فق�ر فى الو�سول  اإتاحة خدم�ات رعاية الر�سوح يف البيئ�ات الأ كامنة لزيادة 

ومن املتوقع اأن ت�سمية )ر م( �ستنطبق اأوًل على بلدان الدخل املنخف�ص ولي�ص على متو�سطة 

الدخل.

موارد "عدمية ال�ضلة" ) ع (

هذا يعني عدم توقع هذه القدرة عادة يف م�ستوى معني من نظام الرعاية ال�سحية، على 

تاحة الكاملة للموارد. الرغم من الإ

ولويات تطبيق الأ

�سابات، يتوقع املوؤلفون اأن العديد من الدول قد تتخذ  عند و�سع اخلطط القومية لالإ

اأ�سا�سية. ولكن العك�ص لي�ص  اإىل  البنود من فئة مرغوبة  قرارًا مالئمًا جدًا بتحويل بع�ص 

اأو غري  ال�سديدة  اإل يف احلالت  تبقى كذلك  اأن  اأ�سا�سية يجب  امل�سماة  فالبنود  �سحيحًا. 

الرعاية  م�ستوى  دون  �سابات  الإ رعاية  هبوط  عنه  ينتج  قد  تغيريها  ن  لأ ج��دًا،  العادية 

�سا�سية للر�سوح. الأ

ر�سادية مزيد من التفا�سيل للرعاية التي تعترب  و�سوف يقدم يف جميع هذه الدلئل الإ

اأ�سا�سية. ولكن يجب التاأكيد على اأن البنود امل�سماة مرغوبة هي اأي�سًا جزء متكامل من هذه 

�سا�سية، ولكن يجب  ر�سادية. وهي تعترب اأقل اأهمية اأو مردودة التكلفة عن البنود الأ الدلئل الإ

عدم جتاهلها. اإن البنود امل�سماة اأ�سا�سية هي تلك التي يجب �سمان اإتاحتها جلميع املر�سى 

امل�سابني الذين ي�سلون اإىل جميع الوحدات من م�ستوى معني يف جميع البلدان، حتى تلك 

�سا�سية تنطبق على جميع الوحدات ال�سحية  البلدان ذات اأقل دخل. ومن ثم فاإن البنود الأ

�سا�سية يف م�ستوى معني يف البلدان ذات الدخل املنخف�ص: مثل  مبا فيها اأدنى الوحدات الأ

بها  توجد  ل  التي  ال�سغرية  وامل�ست�سفيات  ويل؛  الأ امل�ستوى  عند  القروية  ال�سحية  النقاط 

التي  املتخ�س�سة  وامل�ست�سفيات  العام؛  املمار�ص  م�ستوى  مل�ست�سفيات  جراحية  اإمكانيات 



��

يوجد بها جراح عام فقط؛ ووحدات الرعاية الثالثية ذات املجال املحدود من التخ�س�سات 

الفرعية. ومن ثم فاإن العديد من البنود امل�سماة مرغوبة قد تنطبق بالفعل على العديد من 

هذه الوحدات، مثل تلك املوجودة يف البلدان متو�سطة الدخل اأو تلك التي يوجد بها اأعداد 

�سابات يف جميع البلدان. وهذا يعترب مو�سوعًا هامًا يف حالة وحدات  كبرية من مر�سى الإ

العامل  م�ستوى  على  كبري  اختالف  ب�ساأنها  يوجد  والتي  خا�سة،  ب�سفة  �سا�سي  الأ امل�ستوى 

�سغر" لنقطة �سحية قروية يف بلد منخف�ص  )ال�سكل 1(. وبا�ستعمال "العامل امل�سرتك الأ

ر�سادية يكون  �سا�سية يف هذه الدلئل الإ كرب عند م�ستوى الوحدات الأ الدخل، فاإن التاأكيد الأ

خرى مدونة على اأنها  ويل ال�سريع. وهناك عديد من البنود العالجية الأ �سعاف الأ على الإ

ن هذه ل تنطبق  دوية، وحماليل احلقن يف الوريد(، لأ ك�سجني، واأغلب الأ مرغوبة )مثل الأ

�سا�سي ميكن  على النقاط ال�سحية القروية. ويف اخلطط القومية التي تتناول امل�ستوى الأ

التي  تلك  على، مثل  الأ امل�ستوى  �سا�سية من  الأ للوحدات  اأ�سا�سية  اإىل  البنود  رفع مثل هذه 

يعمل بها ممر�سات اأو م�ساعدون طبيون.

ننظر  التو�سيات،  "مرغوبة" فعليًا يف  "اأ�سا�سية" و  التعبريات  تطبيق  لكيفية  وكمثال 

اإىل التدبري العالجي للم�سالك الهوائية )اجلدول 1(. فعلى جميع م�ستويات نظام الرعاية 

ال�سحية، ل بد اأن يعرف اأفراد الرعاية ال�سحية عالمات ان�سداد امل�سالك الهوائية وتكون 

لديهم خربة يف التعامل اليدوي لالحتفاظ مب�سلك الهواء مفتوحًا. ويزيد احتمال النجاح يف 

التدبري العالجي للم�سالك الهوائية باإتاحة املعدات واملهارات اخلا�سة ل�ستعمالها ب�سورة 

�سا�سي للم�سالك الهوائية  �سليمة واآمنة. وهذا ي�سمل معدات ومهارات التدبري العالجي الأ

�ساملة امل�سلك الفموي وامل�ص وقناع الكي�ص ذو ال�سمام. وتعترب هذه اأ�سا�سية يف الوحدات 

الهوائية  للم�سالك  العالجي  التدبري  جناح  احتمال  ويزيد  امل�ست�سفيات.  م�ستوى  يف  التي 

التنبيب  ذلك  وي�سمل  املتقدم،  العالجي  للتدبري  ومهارات  معدات  بتوفري  اأك��رب  ب�سورة 

داخل الرغامي وب�سع الغ�ساء احللقي الدرقي. وهذه تعترب اأ�سا�سية عند م�ستوى امل�ست�سفى 

التي يعمل بها اإخ�سائيون. ويزيد احتمال جناح التدبري العالجي للم�سالك الهوائية على 

حدوث  واحتمال  وتدريب(  )معدات  املوارد  اإىل  احلاجة  من  كاًل  ولكن  امل�ستويات.  جميع 

التي تتعامل فيها وحدات  اأو  التي يتوفر فيها مزيد من املوارد  البيئات  �سرر تتزايد. ويف 

معينة مع حجم اإ�سابات اأكرب من العادي، قد يكون من املالئم تغيري ت�سمية "مرغوبة" اإىل 

معني. م�ستوى  من  الوحدات  كل  اأو  بع�ص  "اأ�سا�سية" يف 
مالحظة على امل�ضطلحات

من  كل  جانب  من  اأو�سع  جهودًا  جممله  يف  للر�سوح  �سا�سية  الأ الرعاية  م�سروع  ميثل 

املركزة  اجلراحية  والرعاية  الر�سوح  جلراحة  الدولية  والرابطة  العاملية  ال�سحة  منظمة 

ر�سادية للرعاية  IATSIC لتح�سني خدمات الر�سوح. وهذه الوثيقة بالذات هي الدلئل الإ
موارد  جدول  وميثل  ال�سامل.  امل�سروع  من  اأ�سا�سي  جزء  تعترب  التي  للر�سوح،  �سا�سية  الأ

ر�سادية. �سا�سية للر�سوح ملخ�سًا ومكونًا اأ�سا�سيًا للدلئل الإ الرعاية الأ
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للرعاية  ر�شادية  الإ الدلئل   .5

�شا�شية للر�شوح الأ

ربع ع�سرة التالية من رعاية الر�سوح،  مت تقدمي جدول موارد خمت�سر لكل من الفئات الأ

�سا�ص املنطقي امل�ستخدم يف حتديد اأي من عنا�سر الرعاية يعترب  م�سبوق ب�سرح خمت�سر لالأ

اأ�سا�سيًا اأو مرغوبًا. وقد �سبق يف الف�سل الرابع تقدمي �سرح لتنظيم جداول املوارد. والفئة 

طفال امل�سابني. خرية )ق�سم 5-15( تتناول اعتبارات خا�سة لرعاية الأ الأ

5-1  التدبري العالجي للم�ضالك الهوائية

اإن التدبري العالجي للم�سالك الهوائية واحد من املكونات الرئي�سية للرعاية العاجلة. 

ول هو ت�سخي�ص ان�سداد امل�سلك الهوائي اأو احتمال ان�سداده، واإزالة الن�سداد  وغر�سه الأ

والحتفاظ بامل�سلك الهوائي �سالكًا. ولي�ست هناك طوارئ طبية، با�ستثناء التوقف القلبي 

اأن  اأكرث من فقد م�سلك هواء كاف. وقد تبني  الرئوي الكامل، ميثل تهديدًا فوريًا للحياة 

الف�سل يف التدبري العالجي الكايف لنفتاح امل�سلك الهوائي والتهوية �سبب رئي�سي للوفاة التي 

�سابة )30-27(. ميكن منعها يف حالت الإ

اإن اأول خطوات التقييم املبدئي والتدبري العالجي ملري�ص يف حالة حرجة هي امل�سلك 

ي مري�ص اأو م�ساب بحالة حادة يجب اأن  الهوائي والتنف�ص والدورة الدموية. وال�ستجابة لأ

وىل للم�سلك الهوائي. واإذا اكت�سفت  ولوية الأ تتم با�ستعمال اأ�سلوب منهجي، مع اإعطاء الأ

اأي �سذوذات يجب اتخاذ اإجراءات التدخل فورًا. ولذلك فاإن مهارات تقييم حالة املري�ص 

من ناحية ان�سداد امل�سالك الهوائية، وتوفري م�سلك هوائي مفتوح واملحافظة عليه و�سمان 

ك�سجة الكافية للمري�ص، تعد اأمورًا اأ�سا�سية. التهوية والأ

ويجب اأن يكون جميع العاملني يف الرعاية ال�سحية، على جميع م�ستويات نظام الرعاية 

ال�سحية، على دراية بعالمات ان�سداد امل�سالك الهوائية ولديهم مهارة يف املحاولت اليدوية 

ويزيد  العنقي.  الفقري  العمود  حماية  مراعاة  مع  مفتوحة  الهوائية  بامل�سالك  لالحتفاظ 

احتمال النجاح يف التدبري العالجي للم�سالك الهوائية بتوفري املعدات اخلا�سة ومهارات 

�سا�سي  ا�ستعمالها بطريقة �سليمة واآمنة. وهذا ي�سمل املعدات واملهارات للتدريب العالجي الأ

ذو  الكي�ص  وقناع  وامل�ص  نفي،  الأ اأو  الفموي  الهوائي  امل�سلك  �ساملة  الهوائية  للم�سالك 

ال�سمام. وهذه تعترب اأ�سا�سية يف الوحدات التي على م�ستوى امل�ست�سفيات.ويزداد احتمال 

العالجي  للتدبري  بتوفري معدات ومهارات  الهوائية  للم�سالك  العالجي  التدبري  النجاح يف 

املتقدم للم�سالك الهوائية وي�سمل التنبيب الرغامي وب�سع الغ�ساء احللقي الدرقي. وهذه 
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التدبري  احتمال جناح  ويزداد  اأخ�سائيون.  بها  يعمل  التي  امل�ست�سفيات  اأ�سا�سية يف  تعترب 

العالجي للم�سالك الهوائية يف كل م�ستوى. ولكن فاإن كال من الحتياج اإىل املوارد )�سواء 

معدات اأو تدريب( واحتمال حدوث �سرر يزداد. اإن البيئات التي تتاح فيها مزيد من املوارد 

املتو�سط من الر�سوح يف وحدات معينة قد ترغب يف تغيري  اأكرب من  التي يكون حجم  اأو 

الت�سمية من "مرغوبة" اإىل اأ�سا�سية يف بع�ص اأو كل الوحدات يف م�ستوى معني.

وعندما يتقرر تقدمي اإمكانيات متقدمة للم�سالك الهوائية يف اأي م�ستوى من م�ستويات 

نظام الرعاية ال�سحية )مثل تنبيب الرغامي مع ب�سع الغ�ساء احللقي الدرقي اأو بدونه، اأو 

، فيجب اأن تكون هناك عدة �سمانات 
)1(

مع فغر الرغامي اأو بدونه � انظر اآخر الق�سم 1-5(

لل�سالمة. وهذا ي�سمل �سرورة اإتاحة املعدات بي�سر يف اأي مكان ي�ستقبل فيه املري�ص امل�ساب 

�سابات اأو ق�سم الطوارئ(. وي�ساعد يف ذلك اأن تكون املعدات الالزمة موجودة يف  )عنرب الإ

كمادة �سابقة التجميع )حينما كان ذلك مالئمًا وجمديًا(، خمزونة يف منطقة الطوارئ. 

املختلفة  ج��راءات  ب��الإ يقومون  الذين  العاملون  يكون  اأن  اأي�سا  ال�سالمة  �سمان  ويتطلب 

دائها بنجاح، مع معدل مقبول حلدوث م�ساعفات. وهذا ي�سمل كال  مدربني تدريبًا كافيًا لأ

�سا�سي )مثل التعليم الطبي اأو التمري�ص اأو يف مدار�ص مهنية  من التدريب اأثناء التعليم الأ

اأخرى(، واأي تعليم م�ستمر قد يكون مطلوبًا للمحافظة على املهارات. ونظرًا لحتمال حدوث 

�سرر )على �سكل تنبيب املرئ( مع التدبري العالجي املتقدم للم�سالك الهوائية، فيجب توفر 

نبوب داخل الرغامي يف  كلينيكي لو�سع الأ مواد غري باهظة الثمن للم�ساعدة يف التقييم الإ

كل احلالت التي يتم فيها تنبيب رغامي. وهذه ت�سمل اأ�سا�سًا جهيزة اختبار بلعومي )�سواء 

ب�سلة اأو حقنة(. واأخريًا فاإنه نظرًا لحتمال ال�سرر املرتبط باملناورات املتقدمة للم�سالك 

ال�سائرة مثل تنبيب  حداث  لتتبع الأ اآلية ل�سمان اجلودة  اأن يكون هناك  الهوائية، فيجب 

املرئ. وميكن احل�سول على مزيد من التفا�سيل فى ف�سل �سمان اجلودة.

ال��واردة يف اجلدول، فاإن امل�ص مكون هام جدًا يف  ال�سرح لبع�ص املعدات  وملزيد من 

التدبري العالجي للم�سالك الهوائية. وميكن تقدميه بتكلفة منخف�سة بجهيزات �سخ يدوية 

اأو بالقدم. ويجب اأن تعترب هذه اأ�سا�سية يف اأي م�ست�سفى. وباملثل، فاإن طرف امل�ص ال�سلب 

�سا�سية"  )يانكاور اأو ما مياثله( مكون اأ�سا�سي لرتتيبات امل�ص. وتعبري "كمادة الر�سوح الأ

ومق�ص،  وملقاط،  م�سرط،  �ساملة  �سا�سية،  الأ والتوريدات  لت  الآ بع�ص  بها  عتيدة  يعني 

دنى من املوارد املادية املطلوبة  و�سا�ص، وخيوط، وحماقن، واإبر. وهذه متثل مكونا للحد الأ

جراءات  �سابات اأو ق�سم الطوارئ. ومثل هذه الإ للقيام باإجراءات �سغرية معينة يف عنرب الإ

جراءات التي  ت�سمل ب�سع الغ�ساء احللقي الدرقي يف اجلدول 1. كما ت�سمل اأي�سا بع�ص الإ

الر�سوح  كمادة  وتعترب   .2 اجلدول  �سدرية يف  اأنبوبة  اإدخ��ال  مثل  بعد  فيما  اإليها  �سي�سار 

�سا�سية �سرورية يف جميع م�ستويات امل�ست�سفيات. الأ

يكون  عندما  الدرقي  احللقي  الغ�ساء  ب�سع  ا�ستخدام  تبني  ر�سادية  الإ الدلئل  وهذه 

جراء يتم ب�سفة عامة ب�سرعة واأمان اأكرث من  امل�سلك الهوائي اجلراحي مطلوبا. وهذا الإ

خ�سائيني )31(. فغر الرغامي، وبخا�سة عندما يقوم به غري الأ

1 - يعترب ب�سع الغ�ساء احللقي الدرقي الختيار اجلراحي للم�سالك الهوائية يف حالت الطوارئ وميكن اإجراوؤه خالل ب�سع 

ثوان. واإذا كان مطلوبًا لفرتة ممتدة، فاإنه يحول عادة اإىل فغر الرغامي بعد اأيام قليلة.
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تقييم امل�سالك الهوائية املنقو�سة

مناورات يدوية )رفع الذقن، دفع الفك،

 و�سع اإفاقة، الخ(

اإدخال م�سلك هوائي فموي اأو اأنفي

اللجوء اإىل امل�ص

م�ساعدة التهوية با�ستعمال قناع الكي�ص ذو ال�سمام

تنبيب الرغامي

ب�س�ع الغ�ساء احللقي الدرقي )مع فغر الرغامي اأو بدونه(

م�ضتوى الوحدة

اأ�سا�سي     ممار�ص عام   اإخ�سائي   ثالثي امل�ضالك الهوائية: معرفة ومهارات
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اجلدول 1   التدبري العالجي للم�ضالك الهوائية

امل�سالك الهوائية: معدات وتوريدات

م�سلك هوائي فموي اأو اأنفي

قل )ب�سلة( اأو م�سخة قدم جهيزة م�ص: يدوية على الأ

جهيزة م�ص: قوة حمركة كهربائية/هوائية

تنبيب م�ص

يانكاوير اأو طرف مم�ص �سلب اآخر

منظار حنجري

اأنبوب داخل الرغامي

جهيزة اإختبار املرئ

قناع الكي�ص ذو ال�سمام

�سا�سية كمادة الر�سوح الأ

ملقط ماجيل

ت�سوير كربوين

معدات م�سالك هوائية اأخرى متقدمة )امللحق1(
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وهناك مزيد من التفا�سيل عن معدات امل�سالك الهوائية واردة يف امللحق 1.

تي للدللة على امل�ستويات املختلفة من الوحدات:  يليه من جداول املوارد، ا�ستعمل املفتاح الآ 1 - يف هذا اجلدول وما 

عامون؛  ممار�سون  بها  يعمل  م�ست�سفيات  عام:  ممار�ص  طباء؛  الأ غري  عادة  بها  يعمل  خارجية،  عيادة  اأ�سا�سي: 

عادة  الثالثية،  الرعاية  م�ست�سفيات  ثالثية:  عام؛  جراح  فيهم  مبا  اأخ�سائيون  بها  يعمل  م�ست�سفيات  اأخ�سائي: 

م�ست�سفيات جامعية ت�سم العديد من املتخ�س�سني.

2 - البنود يف جداول املوارد م�سماة كما يلي:

اأ: اأ�سا�سي؛ م: مرغوب؛ رم: رمبا يكون مطلوبا؛ ع: عدمي ال�سلة )ل تو�سع عادة يف العتبار يف امل�ستوى قيد البحث، حتى 

مع توفر املوارد الكامل(.
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5-2 التنف�س ـ التدبري العالجي لل�ضائقة التنف�ضية

جميع  على  اأ�سا�سية  التهوية  وكفاية  تنف�سية  �سائقة  لوجود  املري�ص  تقييم  على  القدرة  اإن 

للمري�ص  ويل  الأ بالتقييم  يقومون  الذين  وينطبق هذا على  ال�سحية.  الرعاية  نظام  م�ستويات 

هي  الوظيفة  لهذه  املطلوبة  الوحيدة  وامل��وارد  النهائية.  الرعاية  يقدمون  الذين  اأولئك  وعلى 

اأية موارد اأخرى متاحة يف امل�ستوى قيد البحث، فمن  التدريب وال�سماعة. واإذا مل تكن هناك 

على التايل يف النظام. املتوقع اأن ال�سائقة التنف�سية �ستكون عادة �سببًا للتحويل اإىل امل�ستوى الأ

وقدرات اإعطاء اأك�سجني ملر�سى الر�سوح امل�سابني ب�سائقة تنف�سية اأ�سا�سية يف جميع 

وحدات امل�ست�سفيات. و�سيكون هذا مفيدًا على جميع م�ستويات النظام ال�سحي. واملعروف 

ولية التي ل يعمل بها اأطباء  اأن ذلك يتعدى حاليا نطاق اأغلب عيادات الرعاية ال�سحية الأ

املر�سى  من  متو�سطًا  حجمًا  ت�ستقبل  التي  الوحدات  ولكن  الدخل.  منخف�سة  البلدان  يف 

امل�سابني باإ�سابات خطرية )مثل تلك التي تقع على الطرق املزدحمة(، وبخا�سة يف البلدان 

ك�سجني ت�سمل  ك�سجني. والقدرة على اإعطاء الأ متو�سطة الدخل، ميكن تزويدها فعليًا بالأ

كال من مقدمي الرعاية ال�سحية القادرين على فهم دواعي ا�ستعماله واملعدات والتوريدات 

�سابات الذين يعانون �سائقة تنف�سية. وهذا يعنى يف  عطائه يف الوقت املنا�سب ملر�سى الإ لإ

اأغلب احلالت اأن املوارد املادية موجودة يف املنطقة التي ت�ستقبل مر�سى الر�سوح احلادة 

بو�سع  العاملية  ال�سحة  منظمة  يف  لل�سحة  �سا�سية  الأ التكنولوجيات  اإدارة  وتقوم  مبدئيًا. 

ك�سجني والتدريب واملعدات املتعلقة به. دلئل اإر�سادية ل�ستخدام الأ

)http: www. who.int/eht(

برة  بالإ ال�سدر  بفغر  البتدائية  ومعاجلته  التوتري،  ال�سدر  ا�سرتواح  على  والتعرف 

م�ستوى  على  التي  الوحدات  جميع  يف  اأ�سا�سي  باأنبوبة  ال�سدر  بفغر  النهائية  واملعاجلة 

امل�ست�سفيات والتي تتعامل مع الر�سوح. وهذا يتطلب تدريبًا كافيًا ملقدم اخلدمة الرئي�سي 

جراءات ذات ال�سلة. كما  من لالإ داء الآ على ت�سخي�ص ا�سرتواح ال�سدر التوتري وعلى الأ

�سا�سية،  ي�ستدعي اأي�سًا توفر املواد املطلوبة على وجه ال�سرعة، مبا فيها كمادة الر�سوح الأ

واأنابيب �سدرية، وقوارير نزح ب�سداد حتت املاء.

باإبرة فغر  التوتري والتفريج املوؤقت  ميكن اعتبار قدرات التعرف على ا�سرتواح ال�سدر 

و�ساع التي ميكن فيها الإخالء  �سا�سية يف الأ ال�سدر مرغوبة على م�ستوى الرعاية ال�سحية الأ

ال�سريع اإىل موقع للمعاجلة النهائية. وهذا يتطلب عادة وجود نظام للطوارئ الطبية.

ثالثة  ذات  �سمادة  و�سع  على  والقدرة  ال�سدر  يف  ما�ص  جرح  وج��ود  على  والتعرف 

اجتاهات للمعاجلة الفورية يعترب اأ�سا�سيًا يف جميع امل�ستويات.

وتقدم  كلينيكي.  الإ الفح�ص  على  اأ�سا�سًا  يعتمد  املكمل  ك�سجني  الأ كفاية  تقييم  اإن 

ك�سجني عن  القيا�سات املختربية املكملة )تركيز غاز الدم ال�سرياين( والر�سد )الت�سبع بالأ

طريق قيا�ص التاأك�سج النب�سي( تقدم مزيدًا من املعلومات املفيدة. ولكن تكلفتها متنع من 

اعتبارها اأ�سا�سية يف جميع البيئات. وقد مت تدوينها كمرغوبة وميكن اأن تو�سع يف العتبار 

ف�سل للموارد. بخا�سة يف البيئات ذات الو�سول الأ
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وعندما تكون التهوية غري كافية فيمكن م�ساندتها يدويًا )مثل قناع الكي�ص ذو ال�سمام 

امل�سالك  عن  ال�سابق  الق�سم  بني  وقد  تهوية(.  جهاز  )مثل  ميكانيكيا  اأو  النتفاخ(  ذاتي 

لها فائدة كبرية  امليكانيكية  التهوية  واأجهزة  ال�سمام.  الكي�ص ذو  الهوائية متطلبات قناع 

امل�ستويات  يف  كمرغوبة  تدوينها  مت  وقد  خطرية.  باإ�سابات  للمر�سى  الف�سيولوجي  للدعم 

على يف النظام ال�سحي. ولكن تكلفتها متنع من اعتبارها اأ�سا�سية للبلدان على  الثالثة الأ

موجودة  اأنها  امليكانيكية  التهوية  اأجهزة  ا�ستعمال  يعني  ول  القت�سادية.  امل�ستويات  كافة 

�سالح  الإ امل�ستمر عن طريق  الت�سغيل  اآليات موجودة ت�سمن  اأن هناك  ولكن  ماديًا فقط، 

فراد مدربون على ا�ستعمالها. وهذا ي�سمل املعاجلني التنف�سيني اأو التمري�ص  ال�سريع، واأن الأ

كما  الدورية.  و�سيانتها  التهوية  اأجهزة  ا�ستعمال  كاف يف  تدريب  لديهم  اآخرين  اأفراد  اأو 

على  كاف  تدريب  لديهم  وممر�سات  اأطباء  وجود  اأي�سا  التهوية  اأجهزة  ا�ستعمال  يعني 

ك�سجة، والقدرة  العناية باملر�سى الذين يتلقون تهوية ميكانيكية. وهذا يعني تقييم حالة الأ

نبوب داخل الرغامي(، ومهارات  على التعرف على امل�ساكل وت�سحيحها )مثل ان�سداد الأ

يف الرعاية الروتينية للمر�سى الذين يتلقون التهوية، مثل امل�ص املعقم، والعالج الطبيعي 

والنزح الو�سعي خلف�ص خماطر حدوث التهاب رئوي.

تقييم ال�سائقة التنف�سية وكفاية التهوية

اإعطاء اأك�سجني

برة فغر ال�سدر بالإ

اإدخال اأنبوبة �سدر

�سمادة ذات ثالثة اجتاهات

م�ضتوى الوحدة

اأ�سا�سي     ممار�ص عام   اإخ�سائي   ثالثي التنف�ص: املعرفة واملهارات
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اجلدول 2   التنف�س ـ التدبري العالجي ل�ضائقة تنف�ضية

التنف�ص:  املعدات والتوريدات

�سماعة

م�سدر اأك�سجني )اأ�سطوانة اأو مركز اأو م�سدر اآخر(

خمروط اأنفي، قناع وجه، اأنابيب

حماقن واإبر

اأنابيب �سدر

قوارير ب�سداد حتت املاء )اأو ما يعادلها(

قيا�ص التاأك�سج النب�سي

قيا�ص غاز الدم ال�سرياين

قناع الكي�ص ذو ال�سمام

جهاز تهوية ميكانيكية
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5-3   الدورة الدموية ـ التدبري العالجي لل�ضدمة

تقييم ال�ضدمة وال�ضيطرة على النزف اخلارجي

اإن القدرة على تقييم املري�ص لوجود �سدمة اأ�سا�سية على جميع م�ستويات نظام الرعاية 

ال�سحية. واملوارد الوحيدة املطلوبة لهذه الوظيفة هي �ساعة اأو �ساعة يد  ذات عقرب ثواين، 

ب�سريًا  تقييمًا  التدريب  ي�سمل  اأن  ويجب  املالئم.  والتدريب  الدم،  �سغط  وكفة  و�سماعة 

ويدويًا للدورة الدموية مبا فيه النب�ص والمتالء الوريدي ودرجة حرارة اجللد. واإذا مل تكن 

هناك اأية موارد اأخرى متاحة يف امل�ستوى قيد البحث، فمن املتوقع اأن تكون ال�سدمة عادة 

على التايل يف النظام. �سببًا للتحويل اإىل امل�ستوى الأ

والتحكم يف النزف اخلارجي عن طريق ال�سغط اليدوي وعن طريق و�سع �سمادة �سغط اأ�سا�سي 

�سا�ص  واأربطة  التدريب  هي  املطلوبة  الوحيدة  واملوارد  ال�سحية.  الرعاية  نظام  م�ستويات  جميع  يف 

كافية. ويجب اأن تكون هذه معقمة كلما كان ذلك ممكنا. ونظرًا ملحدودية و�سائل التعقيم يف اأغلب 

ربطة املعقمة  ربطة النظيفة اأ�سا�سية يف هذا امل�ستوى. والأ �سا�سية، فاإنه يجب اعتبار الأ الوحدات الأ

عوا�سب  ا�ستخدام  موؤ�سرات  على  التدريب  اأن  كما  امل�ست�سفيات.  م�ستويات  اأ�سا�سية يف جميع  تعترب 

للنقل حتت ظروف  واحلاجة  املحتملة  امل�ساعفات  فهم  اإىل جانب  احلالت اخلطرية،  �سريانيه يف 

امل�سابة  طراف  لالأ والتجبري  امل�ستويات.  جميع  على  اأ�سا�سي  ذلك  كل  �ساعات،  عدة  خالل  حمكمة 

بك�سور كطريقة لتقليل النزف الداخلي اأ�سا�سي يف جميع امل�ستويات.

كرث تقدما والتي تو�سع من اخلارج ت�سمل التطويق للك�سور  وو�سائل التحكم يف النزف الأ

احلو�سية املحتملة واحل�سو العميق بني اللفافات للجروح امل�ساعفة، مثل تلك النا�سئة عن 

على  واأ�سا�سية  �سا�سي  الأ امل�ستوى  على  مرغوبة  تعترب  وهذه  املدية.  وجروح  اأر�سية  األغام 

جميع م�ستويات امل�ست�سفيات.

نعا�س بال�ضوائل الإ

ور�سد  اإعطائها،  ومهارات  ذاتها  وال�سوائل  املعدات،  بال�سوائل  نعا�ص  الإ قدرات  ت�سمل 

امل�ساعف�ات  ومعاجلة  ال�سوائل(  واإخ��راج  لتعاطي  الدقيق  الر�سد  ذلك  يف  )مبا  ال�ستجابة 

املحتملة. اإن تركيب خطوط احلقن املحيطية داخل الوريد، �سواء عن طريق اجللد اأو القطع، 

وا�ستعمال البللورانيات تعترب اأ�سا�سية على جميع م�ستويات امل�ست�سفيات. وهي مرغوبة حتى 

�سابات اخلطرية فيها. وهذا هو  �سا�سية التي ي�ساهد املر�سى ذوو الإ على اأغلب امل�ستويات الأ

على للرعاية  �سا�سي عن امل�ستوى الأ الو�سع ب�سفة خا�سة يف املواقع التي يبعد فيها امل�ستوى الأ

على التاأخري لعدة �ساعات اأو اأكرث. اإن غرز اخلطوط  بحيث ي�ستغرق الإخالء اإىل امل�ستوى الأ

امل�ستويني  اأ�سا�سيًا عند  باأمان( يعترب  املركزية )�ساملة اخلطوط ذاتها واخلربة يف غرزها 

اخلطوط  غرز  ولكن  العام.  املمار�ص  م�ست�سفى  م�ستوى  على  ومرغوبًا  للم�ست�سفيات  على  الأ

املركزية يف حالة م�ست�سفيات املمار�ص العام مع احتمال حدوث م�ساعفات يجب عدم التفكري 

فيها اإل يف ظروف الطوارئ التي ل ميكن حتقيق الو�سول اإليها باأي و�سيلة اأخرى.

يلتزم  اأن  ويجب  على  الأ امل�ست�سفيات  م�ستوى  يف  مرغوبًا  الغرواين  ا�ستعمال  ويعترب 

�سا�سية التي و�سعتها منظمة ال�سحة العاملية. وتعترب  دوية الأ ر�سادية لربنامج الأ بالدلئل الإ
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جميع  يف  اأ�سا�سية  اخلام�سة  �سن  دون  اأولئك  وبخا�سة  طفال،  لالأ العظام  داخل  اخلطوط 

ولكن  العظام،  داخل  الر�سمية  بر  الإ ا�ستعمال  هو  املثايل  والو�سع  امل�ست�سفيات.  م�ستويات 

كبرية  فتحة  ذات  منا�سبة  معدنية  اإبر  با�ستعمال  العظام  داخل  اإىل  الو�سول  على  القدرة 

برة النخاعية( يعد مقبول. )مثل الإ

ف�سل وجود بنك  وتعترب القدرات على نقل الدم اأ�سا�سية على جميع م�ستويات امل�ست�سفيات. والأ

دم ر�سمي. ولكن اإذا كان ذاك غري متاح، فاإن القدرات على التربع الفوري بالدم واإعطاء دم كامل 

وفقر  ال��ولدة  اأثناء  النزف  لعالج  اأي�سًا  القدرات  هذه  مثل  اإىل  حاجة  وهناك  اأي�سا.  مقبول  طازج 

الدم الوخيم. وحتتاج اأغلب م�ست�سفيات املمار�ص العام اإىل نقل الدم لهذه الدواعي اإىل جانب حالت 

الر�سوح. ومن غري املتوقع وجود مثل هذه القدرات يف اأقلية �سئيلة من م�ست�سفيات م�ستوى املمار�ص 

حالة.  قل بعدًا، مع �سهولة الو�سول اإىل مراكز الإ ماكن الأ �سغر يف الأ العام. وهذه ت�سمل الوحدات الأ

�سا�سي عن م�ست�سفيات م�ستوى املمار�ص  وميكن اأن تعترب مثل هذه الوحدات اأقرب لتمثيل امل�ستوى الأ

ر�سادية. العام الواردة يف هذه الدلئل الإ

ل�سمان �سالمته، مبا  اإمكانيات  تكون هناك  اأن  الدم، يجب  اإعطاء  اأوقات  وفى جميع 

و ج�، وغري  الكبدي ب  اللتهاب  الب�سرى، وفريو�ص  املناعي  العوز  يف ذلك حترى فريو�ص 

مرا�ص التي تنتقل عن طريق الدم طبقًا للمنطقة اجلغرافية. ويجب اأن يتبع  ذلك من الأ

من ملنظمة ال�سحة العاملية، وال�سيا�سات  ر�سادية لنقل الدم الآ "الدلئل الإ ا�ستعمال الدم 
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work/( بها  املرتبطة  القومية 

يعرف  طبيب  اأمر  على  بناء  يتم  اأنه  يعني  الدم  ا�ستعمال  اأن  كما   .)BTS/ BTS. htm
لنقل  املحتملة  امل�ساعفات  التعرف على  ويقدر على  الر�سوح  الدم يف مري�ص  نقل  دواعي 

خرى، مع تقييم  نعا�ص الأ الدم ومعاجلتها، ور�سد ا�ستجابة املري�ص لنقل الدم و�سوائل الإ

حالة املري�ص فيما يتعلق بالنزف امل�ستمر واحلاجة اإىل تدخل جراحي.

الر�ضد

اأ�سا�سية  تعترب القدرة على ر�سد ا�ستجابة املري�ص امل�ساب ب�سدمة للعالج بال�سوائل 

على جميع م�ستويات امل�ست�سفيات. وهذه القدرة ت�سمل فهم مراحل ال�سدمة النزفية. كما 

�سا�سية التالية: �ساعة اأو �ساعة يد بها عقرب ثواين، و�سماعة، وكفة  ت�سمل اأي�سا املعدات الأ

جهيزات  وت�سيف  مرجتل(.  بديل  )اأو  جتميع  كي�ص  مع  بويل  وقثطار  الدم،  �سغط  قيا�ص 

على  اعتمادًا  مرغوبة  تعترب  ثم  ومن  اأي�سا،  تكلفة  ت�سيف  ولكنها  فوائد  التالية  الر�سد 

م�ستوى امل�ست�سفى )انظر اجلدول(: ر�سد اإلكرتوين للقلب، ر�سد ال�سغط الوريدي املركزي 

�سفيني. مين من القلب مع ر�سد �سغط ال�سعريات الرئوية الإ وقثطرة اجلانب الأ

نعا�ص.  وت�ساعد الفحو�ص املختربية يف تقييم وجود �سدمة، ودرجة النزف وال�ستجابة لالإ

ويعترب ر�سد الهيماتوكريت اأو الهيموغلوبني اأ�سا�سي على جميع م�ستويات امل�ست�سفيات. كما 

اأن قيا�سات الكهارل )�سوديوم، وبوتا�سيوم، وكلوريد، وثنائي كربونات(، ونرتوجني بولينا 

الدم، والكرياتينني، والغلوكوز، والالكتات، وغازات الدم ال�سرياين، تعترب جميعها مرغوبة 

للمري�ص  العالجي  التدبري  اإىل  فائدة  ي�سيف  ذلك  وكل  امل�ست�سفى.  م�ستوى  على  اعتمادًا 

امل�ساب ب�سدمة. ولكنها ت�سيف اأي�سا تكلفة كبرية ومن ثم ل ميكن اعتبارها اأ�سا�سية.
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اعتبارات اأخرى

اإن اأغلب ما ذكر اأعاله يتعلق باأكرث اأ�سباب ال�سدمات �سيوعًا يف مري�ص الر�سوح وهو 

خرى ت�سمل ال�سدمة قلبية املن�ساأ، وال�سدمة ع�سبية املن�ساأ  �سباب الأ ال�سدمة النزفية. والأ

�سباب  نتانية. وتعترب القدرة على التعرف على هذه الأ )اأو النخاع ال�سوكي(، وال�سدمة الإ

خرى لل�سدمة اأ�سا�سية على جميع م�ستويات امل�ست�سفيات. و�سوف ياأتي املزيد من تغطية  الأ

ال�سدمة  معاجلة  على  القدرة  وتعترب  ال�سدر.  اإ�سابات  بحث  عند  املن�ساأ  قلبية  ال�سدمة 

نعا�ص بال�سوائل ورافعات ال�سغط مرغوبة على  ع�سبية املن�ساأ بطريقة �سليمة عن طريق الإ

�سابات الع�سبية/  جميع م�ستويات امل�ست�سفيات. وهي ل تعترب �سرورية ب�سبب قلة حدوث الإ

طباء واملمر�سات  النخاعية وب�سبب التكلفة املطلوبة للتدريب الكايف لكل من العاملني من الأ

من لروافع ال�سغط عن طريق التنقيط امل�ستمر داخل الوريد. واإن القدرة  عطاء الآ على الإ

من  ذلك  وغري  بال�سوائل  نعا�ص  والإ احليوية  بامل�سادات  نتانية  الإ ال�سدمة  معاجلة  على 

الرعاية الداعمة تعترب اأ�سا�سية على جميع م�ستويات امل�ست�سفيات. و�سياأتي مزيد من تغطية 

ق�سام التالية. �سابة اخللفية يف العديد من الأ املعاجلة املالئمة مل�سدر العدوى والإ

تقييم ال�سدمة

ال�سغط للتحكم يف النزف

عا�سبة �سريانية يف احلالت ال�سديدة

جتبري الك�سور للتحكم يف النزف

ر�سية( لغام الأ احل�سو العميق داخل اللفافات للجروح اخلطرية )مثل الأ

لف احلو�ص للتحكم يف النزف

م�ضتوى الوحدة

اأ�سا�سي     ممار�ص عام   اإخ�سائي   ثالثي

الدورة الدموية: املعرفة واملهارات

التقييم والتحكم اخلارجي يف النزف
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اأخرى

�سباب ال�سدمة الت�سخي�ص التفريقي لأ

ا�ستعمال الروافع يف ال�سدمة ع�سبية املن�ساأ )نخاع �سوكي(

نتانية ا�ستعمال ال�سوائل وامل�سادات احليوية لل�سدمة الإ

التعرف على انخفا�ص احلرارة

اإعادة التدفئة اخلارجية يف حالت انخفا�ص احلرارة

ا�ستعمال ال�سوائل الدافئة

معرفة اإعادة تدفئة اللب
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م�ضتوى الوحدة

اأ�سا�سي     ممار�ص عام   اإخ�سائي   ثالثي

الدورة الدموية: املعرفة واملهارات

التقييم والتحكم اخلارجي يف النزف
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�ساعة اأو �ساعة يد بها عقرب ثواين
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والعديد من املر�سى يف حالة �سدمة ي�سابون بعلو�ص ويتعر�سون خلطر القيء و�سفط 

نفية املعدية ومهارات غرزها تعترب اأ�سا�سية  نابيب الأ املحتويات املعدية. ولذلك فاإن اإتاحة الأ

على جميع م�ستويات امل�ست�سفيات.

على  القدرة  وتعترب  احل��دوث.  كثرية  ال�سدمة  م�ساعفات  من  احل��رارة  وانخفا�ص 

التعرف عليها وعالجها باإعادة التدفئة اخلارجية اأ�سا�سية على جميع امل�ستويات. كما اأن 

التدفئة  ع��ادة  لإ خ��رى  الأ الو�سائل  اإىل جانب  دافئة،  وغ��ازات  �سوائل  تقدمي  القدرات على 

نفية املعدية اأو القثطار  نبوبة الأ داخل اجل�سم، مثل الغ�سل عن طريق القثطارات البولية والأ

داخل ال�سفاق، تعترب مرغوبة يف جميع م�ستويات امل�ست�سفيات.

طفال، الالزمة لتحقيق مزيد من الدقة يف ح�ساب متطلبات ال�سوائل،  وتعترب موازين الأ

�سا�سي. اأ�سا�سية على جميع م�ستويات امل�ست�سفيات ومرغوبة على امل�ستوى الأ

�ضابات الراأ�س 5-4  التدبري العالجي لإ

جاء يف الق�سمني 5-1 اإىل 5-3 و�سف تف�سيلي للمهارات، واملعدات والتوريدات اخلا�سة 

�سابات التي تهدد احلياة والتي مت تناولها يف التقييم والتدبري  املطلوبة للمعاجلة الفورية لالإ

ر�سادية تف�سياًل اأقل  كرث تعقيدًا تقدم هذه الدلئل الإ العالجي املبدئي. وللمو�سوعات الأ

حتديدًا. فتفا�سيل معدات وتوريدات غرف العمليات تخرج عن جمال هذه الن�سرة. ولذلك 

فلن يذكر اإل القليل من البنود اجلوهرية ب�سورة ا�ستثنائية. وبدل من ذلك تذكر الدلئل 

ر�سادية اخلدمات التي يجب اإيتاوؤها من منطلق اأن التدريب واملعدات والتوريدات املطلوبة  الإ

ق�سام التالية 5-4 اإىل 14-5  لتقدمي هذه اخلدمات بنجاح واأمان متوفرة. ومن ثم، فاإن الأ

كلينيكية بدون تق�سيم اإىل مهارات ومعرفة يف  ر�سادية �ستبني اخلدمات الإ من الدلئل الإ

مقابل التوريدات واملعدات.

�سباب الرئي�سية للوفيات والعجز املرتبطة بالر�سوح على  اإن اإ�سابة الراأ�ص واحدة من الأ

ع�ساب جمموعة من الدلئل  مريكية جلراحي الأ م�ستوى العامل. وقد و�سعت اجلمعية الأ

اأن  تبني  وقد   .)32( للدماغ  والوخيمة  الر�سحية  �سابات  لالإ العالجي  للتدبري  ر�سادية  الإ

الوخيمة  الراأ�ص  اإ�سابة  بعد  الوظيفية  والنتائج  قيد احلياة  البقاء على  نتائج  هذه حت�سن 

�سابات الراأ�ص  يف البلدان مرتفعة الدخل )33، 34(. ومن �سوء احلظ اأن املعاجلة املثلى لإ

بناء على هذه الربوتوكولت تتطلب بع�سًا من اأكرث املوارد تكلفة يف العدد الطبية العالجية 

اأخرى

روافع ال�سغط )لل�سدمة ع�سبية املن�ساأ/ نخاع �سوكي(
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احلديثة. ومن غري املتوقع اأن ت�ستطيع البلدان منخف�سة اأو حتى متو�سطة الدخل ال�ستجابة 

ر�سادية اأن نبني القدرات  ر�سادية.  وقد حاولنا يف هذه الدلئل الإ الكاملة لتلك الدلئل الإ

ومتوا�سلة يف  بتكلفة معقولة  والتي يحتمل حتقيقها  تاأثريا  كرث  الأ والعالجية  الت�سخي�سية 

ر�سادية  البلدان منخف�سة ومتو�سطة الدخل. واإن كنا نعرتف اأن اللتزام الكامل بالدلئل الإ

مريكية هو اأق�سى املرغوب فيه. ع�ساب الأ جلمعية جراحي الأ

غال�سغو  مقيا�ص  با�ستعمال  الوعي  م�ستوى  حتديد  وي�سمل  الع�سبي  الو�سع  تقييم  اإن 

للغيبوبة، والتعرف على عالمات التجانب، وحتديد حجم وانعكا�سات حدقة العني، تعترب 

حدود  اإطار  يف  البلدان،  جميع  يف  ال�سحية  الرعاية  نظام  م�ستويات  جميع  على  اأ�سا�سية 

مثل  �سناعي  �سوء  م�سدر  ورمبا  فقط،  تدريبًا  يتطلب  وهذا  النامية.  البلدان  يف  امل��وارد 

بطارية اجليب. ومن بني اأهم الو�سائل العالجية التي يجب تطبيقها على نطاق وا�سع يف 

واأك�سجة  الحتفاظ برتوية  للدماغ عن طريق  الثانوية  �سابة  الإ تقليل  العامل،  اأنحاء  جميع 

املخ. واأغلب الوفيات )%65( من اإ�سابات الراأ�ص مرتبطة باإ�سابة ثانوية بالدماغ الناجتة 

امل�سالك  رعاية  اأهمية  يقوي  وهذا   .)35( الدم  �سغط  وانخفا�ص  ك�سجني  الأ نق�ص  عن 

ق�سام 5-1 اإىل 5-3 اأعاله. ومعرفة اأهمية  الهوائية والتنف�ص والدورة الدموية املبينة يف الأ

هذه العوامل يف مر�سى اإ�سابات الراأ�ص اأ�سا�سي يف جميع م�ستويات امل�ست�سفيات.

وحت�سني ما جاء اأعاله يكون مبنع امليل نحو حدوث اإرتفاع ال�سغط داخل القحف بتجنب 

زيادة فرط التمّيه يف املر�سى امل�ستقرة حالتهم الدينمية الدموية. ومعرفة ذلك وتفهم اأن 

رواء مالئم  مر�سى اإ�سابات الراأ�ص الذين يعانون من نق�ص حجم الدم يحتاجون اأي�سا لأ

ملنع نق�ص �سغط الدم، تعترب اأ�سا�سية على جميع م�ستويات امل�ست�سفيات.

اإن ر�سد ال�سغط داخل القحف للدواعي املالئمة )مثل مقيا�ص غال�سغو للغيبوبة اأقل من 

9 واأ�سعة مقطعية غري عادية للراأ�ص( والقدرة على معاجلة ال�سغط املرتفع داخل القحف 

و�سموزي )با�ستعمال مانيتول(، وال�سلل، ونزح  من خالل طرق مثل التهدئة، واإدرار البول الأ

ال�ساحل املخي النخاعي، وفرط التهوية تعترب مرغوبة يف م�ستوى الرعاية الثالثي؛ كما اأنها 

خ�سائي اإذا كان هناك جراح اأع�ساب. ومرغوبة  مرغوبة اأي�سا يف م�ست�سفى من م�ستوى الأ

خ�سائي اإذا كان هناك جراح عام له خربة كبرية بجراحة  اأي�سًا يف م�ست�سفى من م�ستوى الأ

حالة اإىل مركز ثالثي حمدودة. ع�ساب، يف و�سع تكون فيه ت�سهيالت الإ الأ

فات اجل�سيمة داخل القحف امل�سحوبة بتاأثري ال�سغط حوايل 10-%20 فقط  ومتثل الآ

فات يح�سن النتيجة  من مر�سى الغيبوبة. ولكن تخفيف ال�سغط يف الوقت املنا�سب لهذه الآ

فات. وهذا  �سعة املقطعية تي�سريًا ملعاجلة هذه الآ بدرجة كبرية. وميثل اإتاحة الت�سوير بالأ

يعترب مرغوبا على جميع م�ستويات امل�ست�سفيات. ولكن ارتفاع تكلفتها مينع من اعتبارها 

�سعة املقطعية متاح يف اأماكن كثرية، مبا  اأ�سا�سية على اأي م�ستوى. والواقع اأن الت�سوير بالأ

بي�سر جلميع  اإتاحتها  كثرية متنع  عوامل  ولكن هناك  الدخل،  منخف�سة  البلدان  ذلك  يف 

التكلفة  ت�سمل  العوامل  وهذه  القحف.  داخل  باآفات ج�سيمة  اإ�سابتهم  امل�ستبه يف  املر�سى 

جبارية يف بع�ص احلالت، اإىل جانب فرتات التعطل املمتدة )15(. وقد تقرر  والر�سوم الإ

اأ�سا�سيًا يف اخلطط اخلا�سة بها. وهذا ل  �سعة املقطعية  بع�ص البلدان جعل الت�سوير بالأ
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جهزة فقط، ولكن اإتاحتها يف الوقت املنا�سب على مدى 24 �ساعة  يتطلب الوجود الفعلي لالأ

التكاليف. كما  القدرة على دفع  اإىل  النظر  ال�سديدة دون  الراأ�ص  اإ�سابات  جلميع مر�سى 

اإىل ذلك  �سافة  وبالإ 24 �ساعة.  ال�سريع خالل  �سالح  والإ ال�سيانة  اإمكانيات  اأي�سا  ي�سمل 

�سا�سية للجودة فح�ص جميع املر�سى الذين يحتاجون  يجب اأن ت�سمن برامج التح�سينات الأ

�سعة فورًا )خالل �ساعتني  اإىل اأ�سعة مقطعية للراأ�ص )مقيا�ص غال�سغو للغيبوبة 8 اأو اأقل( بالأ

من الو�سول اإىل امل�ست�سفى عادة(.

)ثقب  اأ�سا�سي  تدخل  اإىل  القحف  داخل  اجل�سيمة  فات  لالآ اجلراحية  املعاجلة  تق�سم 

داخل  الدموي  ال��ورم  ومعاجلة  القحف  وقطع  القحف  حج  )وي�سمل  متقدم  اأو  املثقب( 

�سعة املقطعية تي�سر مثل هذا العالج ولكنها لي�ست اإجبارية. ويجب اأن يالحظ  املخ...(. والأ

اأن زيادة حالت البقاء على قيد احلياة مع نزح الورم الدموي داخل القحف مت توثيقه على 

�سعة املقطعية )36(. وتخفيف ال�سغط داخل القحف الناجت عن  نطاق وا�سع قبل ظهور الأ

فات اجل�سيمة داخل القحف عن طريق ثقب املثقب وحده، يت�سمن املهارة للقيام بالعملية  الآ

خرى. وبع�ص م�ست�سفيات املمار�ص  ووجود املثاقب اأو غريها من املعدات املالئمة املطلوبة الأ

حالة يف الوقت املنا�سب. ويف هذه  العام موجودة يف اأماكن معزولة مع ت�سهيالت قليلة لالإ

العام  املمار�ص  اأن  يعني  وهذا  مطلوبًا؛  يكون  اأن  "يحتمل  املثقب  ثقب  وجود  فاإن  ماكن  الأ

الذي لديه خربة جراحية منا�سبة �سي�سمح له باإجرائها. ول يتوقع وجود جراح امل�ست�سفيات 

خ�سائي يف اأغلب البلدان منخف�سة الدخل. ويف هذه احلالت، ول �سيما اإذا  من م�ستوى الأ

حالة اإىل وحدات الرعاية الثالثية طوياًل، فاإن قدرة اجلراح العام على اإجراء  كان وقت الإ

ثقب يعترب مرغوبًا. ي�ساف اإىل ذلك اأن العديد من م�ست�سفيات الرعاية الثالثية يف البلدان 

القدرة  اأن تكون  الوحدات يجب  اأع�ساب. ويف هذه  الدخل ل يعمل بها جراحو  منخف�سة 

فاإنها  تقدمًا  كرث  الأ الع�سبية  جراءات اجلراحية  الإ اأما  اأ�سا�سيًا.  املثقب  ثقب  اإجراء  على 

خ�سائي. ومن املوؤكد اأنها �ستكون  "يحتمل اأن تكون مطلوبة" يف امل�ست�سفيات من م�ستوى الأ
مطلوبة اإذا كان هناك جراح اأع�ساب. ولكن ميكن اأن يجريها جراحون عامون يف احلالت 

حالة اإىل امل�ست�سفيات الثالثية مقيدة جدًا. و�ستكون مرغوبة يف اأي بيئة  التي تكون فيها الإ

ع�ساب يف البلدان منخف�سة الدخل متنع  للرعاية الثالثية. ولكن ندرة اخلربة يف جراحة الأ

من اعتبارها اأ�سا�سية حتى على امل�ستوى الثالثي.

اجلمجمة  ك�سور  رفع  وهي  ع�ساب  الأ جراحة  اإج��راءات  من  فرعية  جمموعة  وهناك 

العام  املمار�ص  م�ست�سفيات  بع�ص  يف  مطلوبة  تكون  اأن  املحتمل  من  املخمدة،  املفتوحة 

رفع  اأما  الثالثية.  امل�ست�سفيات  يف  واأ�سا�سية  خ�سائيني،  الأ وحدات  يف  ومرغوبة  املنعزلة، 

يف  مطلوبة  تكون  اأن  يحتمل  ذلك  وعلى  اإحلاحًا،  فاأقل  املخمدة  املغلقة  اجلمجمة  ك�سور 

يف  ومرغوبة  اأع�ساب(  جراح  هناك  كان  اإذا  )اإل  خ�سائي  الأ م�ستوى  من  امل�ست�سفيات 

امل�ست�سفيات الثالثية.

مريكية اأن ال�ستريويدات لي�ست  ع�ساب الأ ر�سادية جلمعية جراحي الأ وت�سري الدلئل الإ

ذات فائدة ثابتة يف معاجلة اإ�سابات الراأ�ص الر�سحية. ومن ثم، فال يروج لها يف الدلئل 

�سا�سية للر�سوح. ر�سادية للرعاية الأ الإ
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واأخريا فاإن �سوء التغذية يف مر�سى اإ�سابات الراأ�ص مرتبطة بحدوث نتائج اأ�سواأ )32(. 

قل ملتطلبات ال�سعرات والربوتني، مبا  ويجب �سمان املحافظة على اخلط القاعدي على الأ

نفي املعدي اإذا كان املري�ص يف حالة غيبوبة. وهذا يعترب  طعام عن الطريق الأ يف ذلك الإ

الع�سبي يف جميع م�ستويات  الذين تغري و�سعهم  الراأ�ص  اإ�سابات  اأ�سا�سيًا جلميع مر�سى 

لفرتة  الطعام  تناول  على  القادرين  غري  املر�سى  على  اأي�سا  هذا  وينطبق  امل�ست�سفيات. 

�سابات. ي اأنواع اأخرى من الإ �سابة الراأ�ص اأو لأ طويلة، �سواء لإ

التعرف على تغري الوعي؛ وعالمات التجانب واحلدقتني

جراحي  جلمعية  ر�سادية  الإ بالدلئل  التام  اللتزام 

�سابات الراأ�ص مريكية لإ ع�ساب الأ الأ

ك�سجة ملنع اإ�سابات الدماغ  الحتفاظ بال�سغط الطبيعي والأ

الثانوية

جتنب فرط التميه يف وجود ارتفاع ال�سغط داخل القحف 

)مع �سغط دم طبيعي(

ر�سد ومعاجلة ارتفاع ال�سغط داخل القحف

الت�سوير املقطعي املحوري املحو�سب

ثقوب املثقب )مهارة مع مثقب ومعدات منا�سبة اأخرى(

اإجراءات جراحية ع�سبية اأكرث تقدما 

املعاجلة اجلراحية لك�سور اجلمجمة املفتوحة املخمدة

املعاجلة اجلراحية لك�سور اجلمجمة املغلقة املخمدة

املحافظة على املتطلبات من الربوتني وال�سعرات

م�ضتوى الوحدة

اأ�سا�سي     ممار�ص عام   اإخ�سائي   ثالثي املوارد
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اجلدول 4  اإ�ضابات  الراأ�س

�ضابات العنق 5-5  التدبري العالجي لإ

�سابات الكلية التي ت�سبب اإ�سابة  يتناول هذا الق�سم اأ�سا�سًا ر�سوح العنق النافذة. اأما الإ

النخاع ف�ستاأتي يف الق�سم اخلا�ص بالنخاع. وجميع اأ�سكال واأ�سباب ان�سداد امل�سالك الهوائية 

�سبق تغطيتها يف الق�سم 1-5.

تعترب القدرة على التعرف على النفاذ يف الع�سلة املبطحة اأ�سا�سية على جميع م�ستويات 

اأهميتها  وفهم  املادية،  املظاهر  على  التعرف  على  القدرة  يت�سمن  وه��ذا  امل�ست�سفيات. 

ومعاجلة املري�ص بناء على ذلك اأو اإحالته اإىل امل�ستوى التايل يف نظام الرعاية ال�سحية. 

املرتفع  املعدل  املناطق ذات  �سا�سي، وبخا�سة يف  الأ للم�ستوى  املهارات مرغوبة  ومثل هذه 

�سابات النافذة. لالإ

م�ستويات  فاأ�سا�سية على جميع  النزف  بالتحكم اخلارجي يف  القيام  القدرة على  اأما 
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الدك  وقثطار  احل�سو  ت�سمل  تقدمًا  ك��رث  الأ املبدئية  واملناورات  ال�سحية.  الرعاية  نظام 

هذا  وكل  ال�سحية.  الرعاية  نظام  م�ستويات  جميع  على  مرغوبة  هذه  وتعترب  بالبالون. 

 ،)1-5 الهوائية )الق�سم  للم�سالك  العالجي  التدبري  توفرها يف  املطلوب  املهارات  يتطلب 

ول �سيما اأن ال�سغط على جروح الرقبة قد يزيد من اإ�سابة امل�سالك الهوائية. ومثل هذا 

احل�سو، �سواء مع الدك بالبالون اأو بدونه، يتطلب م�ستوى من املهارة غري متوقع ومن ثم 

�سا�سية. ولكنه قد يكون مفيدًا حتى يف الوحدات  ي�سبح عدمي ال�سلة يف جميع الوحدات الأ

�سابات النافذة. �سا�سية يف املناطق ذات املعدل املرتفع من الإ الأ

�سعاعي التبايني )ت�سوير اإ�سعاعي  والختبارات الت�سخي�سية املعاونة ت�سمل الفح�ص الإ

والت�سوير  باملنظار(  الهوائية  وال�سعب  احلنجرة  )فح�ص  باملنظار  والفح�ص  للمرئ(، 

اعتباره  من  متنع  خ��ري  الأ للفح�ص  املرتفعة  التكلفة  ولكن  الدموية.  وعية  لالأ �سعاعي  الإ

اأ�سا�سيا.

اإن ال�ستك�ساف اجلراحي للر�سوح النافذة يف الرقبة هو الختبار الت�سخي�سي النهائي 

التعرف على اخرتاق الع�سلة املبطحة

ال�سغط اخلارجي للنزف

احل�سو والدك بالبالون للنزف

اأ�سعة تباينية، فح�ص باملنظار

وعية الدموية ت�سوير الأ

مهارات جراحية

م�ضتوى الوحدة

اأ�سا�سي     ممار�ص عام   اإخ�سائي   ثالثي املوارد
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اجلدول 5   اإ�ضابات العنق

�سلوب احلا�سم يف املعاجلة. وهو يعترب اأ�سا�سيًا يف امل�ست�سفيات التخ�س�سية والثالثية.  والأ

املمار�ص  م�ست�سفيات  الدخل يف  الريفية منخف�سة  النائية  املناطق  يكون مطلوبًا يف  ورمبا 

حالة حمدودة. ويف مثل هذه احلالت  العام، وخا�سة يف املواقع التي تكون فيها مرافق الإ

ولية  الأ واخلياطة  املرئ  اإ�سابات  واإ�سالح  ال�ستك�ساف،  يف  املالئم  التدريب  �سمان  يجب 

ي ممار�ص عام يتوقع اأن يقوم مبثل هذا العمل. �سابات الوعائية لأ لالإ
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التدبير العالجي إلصابات الصدر   6-5
اإ�صابات ال�صدر التي تهدد احلياة تهديدًا فوريًا  �صا�صية لرعاية  �صبق تناول البنود الأ

ك�صجة، وم�صاندة  والأ ال�صدر،  نبوبة  لأ العاجل  الغرز  وت�صمل هذه قدرات   .2-5 الق�صم  يف 

نبوبة  التنف�س. وامتدادًا لهذه املو�صوعات توجد القدرة على جتميع الدم من خمرجات الأ

ولكن  امل�صت�صفيات.  م�صتويات  جميع  على  مرغوب  وهذا  ذاتي.  دم  نقل  جراء  لإ ال�صدرية 

تكلفة املوارد املطلوبة لتقدمي هذه اخلدمة بطريقة معقمة متنع من اعتبارها اأ�صا�صية.

بدون عمليات  الكلية  اأو  النافذة  �صواء  ال�صدر  اإ�صابات  غلب  لأ العالجي  التدبري  ويتم 

جراحية. وامل�صاعفات الكربى التي ميكن منعها هي النخما�س واللتهاب الرئوي. ويتوقف 

منع هذه امل�صاعفات على التنظيف الرئوي الكايف، الذي يتوقف بدوره على التحكم الكايف 

مل. وجميع هذه القدرات منخف�صة التكلفة ويجب اأن تكون اأ�صا�صية يف جميع م�صتويات  يف الأ

مل يعني توريدات كافية من امل�صكنات والتي �صنتناولها يف الق�صم  امل�صت�صفيات. والتحكم يف الأ

مل يعني املهارات  دوية، فاإن التحكم املالئم يف الأ تاحة املادية لالأ �صافة اإىل الإ 5-12. وبالإ

مل يف مري�س يعاين من اإ�صابة ال�صدر، والقدرة على  املطلوبة لفهم اأهمية  التحكم يف الأ

والقدرة على  التنف�صية،  وتاأثريه على حالته  مل  الأ مثل هذا  �صدة  املري�س من حيث  تقييم 

تقييم ال�صتجابة الكافية للم�صكنات، وتعترب مثل هذه املهارات اأ�صا�صية على جميع م�صتويات 

امل�صت�صفيات.

والو�صائل امل�صاعدة املفيدة ت�صمل التخدير املو�صعي مثل الإح�صار ال�صلعي )مثل اإح�صار 

الع�صب بني ال�صلعي( والت�صكني فوق اجلافية. وهذه تعني اإتاحة املخدرات املو�صعية ممتدة 

القيام بالإح�صار  التدريب على القدرة على  اأي�صا  املفعول )مثل بوبيفاكائني(. كما تعني 

ب�صورة كافية وماأمونة، والتعرف على امل�صاعفات املحتملة وعالجها. والقدرات على اإجراء 

خ�صائي والثالثي. وقد تكون مطلوبة على م�صتوى  اأ�صا�صية على م�صتوى الأ اإح�صار �صلعي 

م�صت�صفى املمار�س العام، اإذا كانت هذه امل�صت�صفيات يف مناطق نائية مع اإمكانيات حمدودة 

ماكن التي يتوفر فيها طبيب  حالة. وقد تكون الت�صكني فوق اجلافية متاحة عادة يف الأ على الإ

تخدير كامل التدريب فقط. ونتيجة لهذا التقييد وتكلفة القثطارات اخلا�صة املطلوبة، فاإن 

على من امل�صت�صفيات فقط. هذه القدرة تعترب مرغوبة يف امل�صتويني الأ

وميكن تبويب جراحات اإ�صابات ال�صدر اإىل متو�صطة )وت�صمل ربط نزيف جدار ال�صدر، 

بهر مع رقعة بديلة(.  وقطع ال�صبيل الرئوي، وا�صتئ�صال رئوي(، اأو متقدمة )وت�صمل اإ�صالح الأ

على  واأ�صا�صية  خ�صائي  الأ م�صتوى  على  مرغوبة  ال�صدر  لب�صع  املتو�صطة  مكانيات  الإ وتعترب 

تعترب مرغوبة  فاإنها ل  جراءات  الإ املطلوب ملثل هذه  املهارة  مل�صتوى  الثالثي. ونظرًا  امل�صتوى 

اأو حتى رمبا تكون مطلوبة يف امل�صت�صفى التي يعمل بها ممار�صون عامون، اإل يف ظل ظروف 

خ�صائي يعني وجود جراح  جراءات يف امل�صت�صفيات من م�صتوى الأ �صديدة جدًا. والقيام بهذه الإ

ميلك املهارات املطلوبة مع وجود اإمكانيات للعمليات وما بعد العمليات. ويجب اأن تتم املوازنة 

حملي.  اأ�صا�س  على  الثالثية  الوحدات  اإىل  ال�صريعة  حالة  الإ على  والقدرة  القدرات  هذه  بني 

وتعترب قدرات جراحة ال�صدر املتقدمة مرغوبة على م�صتوى الرعاية الثالثية ب�صبب التكلفة 

بهر. كرث تقدمًا، مثل رقع الأ تاحة املنخف�صة للمواد الأ املرتفعة ومن ثم الإ
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ويف اأي م�صت�صفى يقوم باإجراءات جراحية على ال�صدر ل بد من توفر اآليات حت�صني من 

جراءات. نوعية جيدة لتتبع نتائج مثل هذه الإ

نقل الدم الذاتي من اأنابيب ال�صدر

التحكم الكايف يف اأمل اإ�صابة ال�صدر/ ك�صور ال�صلوع

�صابات ال�صدر/ ك�صور ال�صلوع العالج التنف�صي لإ

اإح�صار ال�صلع اأو الإح�صار داخل اجلنبة

ت�صكني فوق اجلافية

مهارات ومعدات ب�صع ال�صدر املتو�صط

مهارات ومعدات ب�صع ال�صدر املتقدم

مستوى الوحدة

اأ�صا�صي     ممار�س عام   اإخ�صائي   ثالثي املوارد
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اجلدول 6   إصابة الصدر

�صابات البطن 5-7  التدبري العالجي لإ

�صا�صي لتقييم املري�س امل�صاب بالن�صبة  اإن القدرة على ا�صتخدام الفح�س البدين الأ

جميع  على  اأ�صا�صية  تعترب  جراحية  معاجلة  تتطلب  البطن  داخل  اإ�صابة  وجود  لحتمال 

م�صتويات نظام الرعاية ال�صحية؛ ومن املطلوب اأي�صًا وجود مهارات ومعدات )كفة قيا�س 

�صغط الدم و�صماعة( لتقييم حالة املري�س من ناحية اإ�صابته ب�صدمة.

ويحتاج مثل هذا الفح�س البدين اإىل تكملة باختبارات ت�صخي�صية م�صاعدة يف احلالت 

امللتب�صة، وعندما يتعذر العتماد على الفح�س البطني للمري�س ب�صبب تغري احلالة العقلية. 

�صعة املقطعية.  وهذا يتحقق عادة بغ�صل ال�صفاق الت�صخي�صي، واملوجات فوق ال�صوتية اأو الأ

زهيدة  واملعدات  ال�صوائل  توفري  يعني  الت�صخي�صي  ال�صفاقي  الغ�صل  اإجراء  على  والقدرة 

جراء باأمان. ومثل هذه القدرة  داء الإ الثمن التي ت�صتعمل فيه، اإىل جانب املهارات املطلوبة لأ

خ�صائي والثالثي. وهي مرغوبة على م�صتوى  تعترب اأ�صا�صية يف امل�صت�صفيات من امل�صتوى الأ

املمار�س  العام. وهذا هو احلال ب�صفة خا�صة يف م�صت�صفيات م�صتوى  املمار�س  م�صت�صفى 

�صمان  اإىل  احلاجة  وتقت�صي  بالر�صوح.  امل�صابني  من  كبرية  اأع��دادًا  ت�صتقبل  التي  العام 

جراء تعليما م�صتمرًا وتدريبًا دوريًا، وبخا�صة يف ظروف العدد  من لهذا الإ داء الكايف والآ الأ

جراء ب�صورة غري متكررة فقط.  ال�صغري من الر�صوح حيث يتم فيها اللجوء اإىل هذا الإ

وتكلفة ذلك متنع اعتبار الغ�صل ال�صفاقي الت�صخي�صي اأ�صا�صيا على جميع امل�صت�صفيات من 

م�صتوى املمار�س العام. ويف العديد من البلدان يعترب بزل البطن )بدون غ�صل( الختبار 

ذلك  يف  ال�صتمرار  املنطقي  ومن  البطن.  حالة  لتقييم  ي�صتعمل  الذي  الرئي�صي  امل�صاعد 

جراء  وبخا�صة يف الظروف التي يكون فيها املمار�س )عادة ممار�س عام( غري ماهر يف الإ

مكانيات اأ�صا�صية فقط ومن ثم يعترب  من لغ�صل ال�صفاق الت�صخي�صي؛ اأو عندما تكون الإ الآ

غ�صل ال�صفاق الت�صخي�صي حالة تتطلب غرفة عمليات وما يتبع ذلك من فرتات تاأخري؛ اأو 

حالة العاجلة حمدودة. ففي مثل هذه احلالت، تكون معرفة  عندما تكون القدرات على الإ
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جراء. ويجب اأن  داء الإ حدود بزل البطن بدون غ�صل مكونًا �صروريًا للمهارات املطلوبة لأ

اخلربة  كانت  اإذا  ويف�صل  ح�صا�صية  اأكرث  اختبار  الت�صخي�صي  ال�صفاق  غ�صل  اأن  نعرتف 

مكانيات ت�صمح باإجرائه باأمان وكفاية. كما يجب العرتاف باأن الدرجة التي يزيد فيها  والإ

�صافة اإىل الفح�س  بزل البطن )بدون غ�صل( من القدرة على اكت�صاف ال�صفاق املدمم، بالإ

البدين وحده، مل حتدد متاما.

تنطوي املوجات فوق ال�صوتية على احتمالت كبرية يف ت�صخي�س ال�صفاق املدمم. وتعترب 

مرغوبة على جميع م�صتويات امل�صت�صفيات. ولكن تكلفتها متنع من اعتبارها اأ�صا�صية. ويجب 

اأن يوؤخذ يف العتبار عند ا�صتعمالها اأن املهارات املطلوبة لفح�س ال�صفاق املدمم باملوجات 

ويل  فوق ال�صوتية خمتلفة واأكرث تقدمًا اإىل حد ما عن املهارات املطلوبة للقيام بالتقييم الأ

يف حالت احلمل واملتاحة يف العديد من البيئات منخف�صة ومتو�صطة الدخل. واإذا اعتربت 

اأ�صا�صية لتقييم ر�صوح البطن يف خطة وطنية، يجب �صمان ما يلي: اإتاحة املعدات على مدى 

24 �صاعة )مما يعني اإ�صالح اأي معدات ل تعمل بكفاءة فورًا(؛ ووجود العاملني املهرة يف 

جراء على مدى 24 �صاعة؛ والر�صد امل�صتمر لدقة نتائج التفر�س. اأداء الإ

�صعة املقطعية بع�س الفائدة يف تقييم البطن امل�صاب، وبخا�صة  وي�صيف الفح�س بالأ

للم�صت�صفيات.  على  الأ امل�صتويني  يف  مرغوب  وهو  ال�صفاق.  خلف  ع�صاء  بالأ يتعلق  فيما 

جرائه متنع من اعتباره اأ�صا�صيًا. وعندما يعترب اأ�صا�صيًا لتقييم ر�صوح  والتكلفة املرتفعة لإ

�صعة املقطعية لر�صوح  البطن يف خطة قومية، فاإنه ينطبق عليه نف�س حماذير ا�صتعمال الأ

تاحة الفورية ب�صرف النظر عن القدرة على دفع تكلفة الفح�س؛ وال�صيانة  الراأ�س: اأي الإ

�صالح الفوري، ور�صد كفاءة اجلودة. والإ

الوا�صع  املجال  مع  والتعامل  الر�صوح  ح��الت  يف  البطن  فتح  اإج��راء  على  القدرة  اإن 

النهائية  ع�صاء داخل ال�صفاق وخلفه، واحدة من دعائم الرعاية  �صابات املحتملة لالأ لالإ

خ�صائي وامل�صت�صفيات الثالثية.  �صابات اخلطرية وتعترب اأ�صا�صية مل�صت�صفيات الأ ملر�صى الإ

ويكون هذا اأ�صا�صًا حيثما اأتيح جراحون عامون مدربون تدريبًا كاماًل. وكما هو احلال يف 

العمليات اجلراحية الع�صبية وعمليات ر�صوح ال�صدر، فاإن عمليات ر�صوح البطن ميكن 

تق�صيمها اإىل فئات متو�صطة ومتقدمة. والفئة املتو�صطة تعني اإجراءات مثل ال�صتك�صاف، 

الطحال،  وا�صتئ�صال  النزف عن طريق احل�صو،  ووقف  امل�صابة،  ع�صاء  الأ والتعرف على 

معاء ومفاغرتها. اأما املتقدمة  معاء، وا�صتئ�صال الأ وح�صو وخياطة الكبد، واإ�صالح ثقوب الأ

كرث تعقيدًا. جراءات الأ فتعني اإجراءات خلف ال�صفاق، وقطع الكبد، وغريها من الإ

اإن القدرة على اإجراء عمليات فتح البطن املتو�صطة يف حالة الر�صح رمبا تكون مطلوبة 

و�صاع الريفية منخف�صة الدخل،  يف م�صت�صفيات املمار�س العام. وهذا هو احلال خا�صة يف الأ

�صا�صي  باأعمال جراحية عديدة من امل�صتوى الأ حيث يطلب من املمار�صني العامني القيام 

احلمل  متزق  حالت  يف  البوق  وا�صتئ�صال  القي�صري،  ال�صق  مثل  البطن،  على  واملتو�صط 

حالت  يف  معاء  الأ وا�صتئ�صال  التيفود،  مر�س  نتيجة  الدقيقة  معاء  الأ ثقب  وطي  املنتبذ، 

اإجراءات  بالر�صوح  املتعلقة  املطلوبة  جراءات  الإ ت�صمل  املختنق. وفى هذه احلالت  الفتق 

امل�صتوى املتو�صط املبينة اأعاله. وقد ت�صمل يف بع�س الظروف عملية فتح البطن للتحكم يف 
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حالة اإىل م�صت�صفى من م�صتوى اأعلى. وعندما يطلب من املمار�صني العامني  �صابة قبل الإ الإ

جراءات  داء مثل هذه الإ القيام ببع�س اأ�صكال فتح البطن للر�صح، فاإن املهارات املطلوبة لأ

�صا�صية يف كلية الطب ومبناهج للتعليم  بفاعلية واأمان يجب التاأكيد عليها خالل الدرا�صة الأ

امل�صتمر.

كلينيكي التقييم الإ

غ�صل ال�صفاق الت�صخي�صي

فح�س باملوجات ال�صوتية

�صعة املقطعية املحو�صبة فح�س بالأ

مهارات ومعدات لفتح البطن املتو�صط

مهارات ومعدات لفتح البطن املتقدم

مستوى الوحدة

اأ�صا�صي     ممار�س عام   اإخ�صائي   ثالثي املوارد
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اجلدول 7   إصابات البطن

وفى اأي وحدة يتم فيها اإجراء فتح بطن من امل�صتوى املتو�صط اأو املتقدم بطريقة روتينية، 

يجب ر�صد الإجراءات و�صمانها عن طريق برنامج حت�صني اجلودة. وهذا الربنامج �صوف 

�صابات التي مل يتم اكت�صافها، والتاأخري يف اإجراء  يتطرق اإىل بع�س اأوجه الرعاية مثل الإ

فتح البطن للطوارئ، ومعدلت اإعادة اإجراء اجلراحة.

التدبير العالجي إلصابات األطراف   8-5
من  العديد  يف  �صابة  بالإ املرتبط  للعجز  الرئي�صي  ال�صبب  هي  ط��راف  الأ اإ�صابات  اإن 

اإذا مت التعرف عليها ومعاجلتها  البلدان. وميكن خف�س حالت العجز هذه اإىل حد كبري 

�صابات  فورًا. وما زالت حالت العجز الوظيفي النا�صئة عن اإهمال اأو تاأخري املعاجلة لهذه الإ

العمل  اإىل  العودة  �صخا�س على  الأ وقد ت�صبح قدرة  النامي.  العامل  ثقياًل على  متثل عبئًا 

منقو�صة وقد ي�صبحوا لذلك عبئًا على عائالتهم وجمتمعهم.

طراف وما ي�صحبها من نق�س ع�صبي ع�صلي )مبا  �صابات الكربى لالأ والتعرف على الإ

يف ذلك متالزمة احليز( يعد اأمرًا اأ�صا�صيًا على جميع م�صتويات الرعاية ال�صحية. وتعترب 

طراف اأ�صا�صية على جميع امل�صتويات، مبا يف  املهارات واملوارد املطلوبة لتثبيت اإ�صابات الأ

مل  ن التثبيت املالئم ميكن اأن يقلل اأو يوقف النزيف ويخفف الأ �صا�صي، لأ ذلك امل�صتوى الأ

�صابات غري امل�صتقرة  وي�صحح الت�صوهات وي�صمن �صالمة النتقال. كما اأن التثبيت يف الإ

التلف  من  يحد  اأن  ميكن  القطني  ال�صدري  اأو  العنقي  النخاع  ت�صمل  التي  تلك  وبخا�صة 

�صابات النخاع(. الع�صبي الثانوي كما �صياأتي يف الق�صم 5-9 )التدبري العالجي لإ

امل�صتعملة يف  التثبيت  اأن��واع جهيزات  اختالف يف  هناك  �صيكون  اأنه  به  املعرتف  ومن 

من  خمتلفة  واأنواع  للجهيزات  حملية  وت�صميمات  مواد  هناك  و�صتكون  املختلفة.  البلدان 

اجلبائر امل�صتعملة لتثبيت الطرف امل�صاب، ويجب ت�صجيع اأي ارجتال غري باهظ التكلفة 

ومعتمد على مبادئ علمية. وقد تطلب بع�س البلدان خربة مهنية عند و�صع معايري جلهيزاتها 
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للتثبيت ل�صمان �صالمة املري�س. وكثريًا ما ت�صتعمل مثل هذه اجلهيزات كجزء من املعاجلة 

النهائية يف عديد من احلالت. ومن املتوقع اأن يكون لدى جميع العاملني ال�صحيني مهارات 

ن النقل قد يكون �صروريًا للو�صول اإىل الرعاية  لتقدمي تثبيت منا�صب للمري�س امل�صاب لأ

طراف  �صابات الكربى لالأ النهائية. ومن ال�صروري اأن تكون جهيزات التثبيت الالزمة لالإ

�صا�صي. مبا فيها اإ�صابات اليد، متاحة على امل�صتوى الأ

اإنتاجها  ميكن  والتي  التفا�صيل(  من  ملزيد   9-5 الق�صم  )انظر  النخاع  األ��واح  وتعترب 

امل�صتويات  اأ�صا�صية على  �صا�صي ولكنها  الأ امل�صتوى  بتكلفة منخف�صة، معدات مرغوبة على 

على  حتى  اأ�صا�صية  احلو�س  ك�صور  للف  التثبيت  وموارد  تقنيات  وتعترب  على.  الأ العالجية 

ن ذلك ميكن اإجراوؤه بقطعة من القما�س وقد ينقذ العديد من  �صا�صي للرعاية لأ امل�صتوى الأ

رواح بتقليل فقد الدم يف الك�صور غري امل�صتقرة للحو�س. كما �صيكون جتبري ك�صور عظمة  الأ

و�صاع التي ي�صتغرق النتقال  مل وبخا�صة يف الأ الفخد مفيدًا يف تقليل فقد الدم وتخفيف الأ

فيها وقتًا طوياًل.

جراءات يجب توافرها للتدبري العالجي النهائي للك�صور، �صواء  وهناك جمموعة من الإ

تلك التي ت�صل يف احلالة احلادة اأو املتاأخرة. وهذه ت�صمل التناول املغلق، والقولبة، واجلر 

الداخلي،  الدبو�س واجلب�س(، والتثبيت  الوظيفي،  الهيكلي، والتثبيت اخلارجي )ومكافئه 

طراف املركبة، مبا فيها الك�صور املفتوحة. وجميع  ن�صار )تنظيف( جلروح الأ رواء، والإ والإ

اأ�صا�صية يف امل�صت�صفيات الثالثية، التي يوجد بها عادة جراح عظام. كما  جراءات  هذه الإ

خ�صائي جراح  خ�صائي. وقد يكون يف م�صت�صفيات الأ اأنها جميعًا اأ�صا�صية يف م�صت�صفيات الأ

عظام طبقًا للبلد اأو املنطقة ومواردها. واإذا كان ذلك، فكل ما ذكر اأعاله وارد. واإذا مل 

القيام  تلقوا تدريبًا مالئمًا ولديهم خربة  الذين  العامني  يكن، فقد يطلب من اجلراحني 

اإىل  حالة  الإ اإمكانيات  التي تكون فيها  الظروف  اأعاله، وبخا�صة يف  املذكورة  جراءات  بالإ

احتمال حدوث عدوى يف  زيادة  العتبار  يو�صع يف  اأن  ويجب  الثالثية حمدودة.  الوحدات 

بيئة معقمة ب�صكل  الداخلي. وعلى ذلك فاإن وجود  التثبيت  كرث تدخاًل مثل  جراءات الأ الإ

�صافة اإىل الوجود املادي للغر�صات واملعدات واملهارات املطلوبة  كاف يف غرفة العمليات، بالإ

جراء، تعد اأمورًا اأ�صا�صية عندما يكون التثبيت الداخلي اأ�صا�صيًا. للقيام بالإ

املذكورة  القدرات  جمموعة  تكون  قد  الدخل،  منخف�صة  الريفية  الظروف  بع�س  ويف 

جراءات  اأعاله مطلوبة يف امل�صت�صفيات من م�صتوى املمار�س العام. وهذا �صيت�صمن بع�س الإ

ن�صار للك�صور  رواء والإ اإجراءات مثل الإ اأي�صا  التي تتم للرعاية النهائية. كما قد يت�صمن 

حالة اإىل م�صتويات اأعلى ممكنة ولكنها كثريًا ما  املفتوحة يف الظروف التي تكون فيها الإ

تتاأخر لعدة اأيام. 

الرعاية يف  ع��ّدة ممار�صة  اأخ��رى خمتلفة يف  اإج��راءات  العتبار  يو�صع يف  اأن  ويجب 

الوتر  انتهاكات  من  امل�صابة  يدي  لالأ العالجي  التدبري  ت�صمل  وهذه  ط��راف.  الأ اإ�صابات 

ومتالزمة احليز. كما ت�صمل اأي�صًا تفهم دواعي البرت والقدرات على القيام به باأمان. ونف�س 

اعتبارات قدرات الرعاية واردة من جانب جراحي العظام واجلراحني العامني واملمار�صني 

العامني. 
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ويف جميع احلالت التي يطلب فيها من املمار�صني ب�صورة روتينية تقدمي م�صتوى رعاية 

اأعلى مما يتوقع اأن يكونوا قد تدربوا عليه يف الظروف العادية، فاإنه يجب تعظيم تدريبهم 

الطب  كلية  يف  التدريب  ي�صمل  وه��ذا  للر�صوح.  �صا�صية  الأ للرعاية  التخطيط  من  كجزء 

املمار�صني  ي�صمل تدريب  اأن  امل�صتمر. ويجب  التعليم  اإىل جانب  العليا،  الدرا�صات  وبرامج 

اأعاله. ويف حالة اجلراحني  العامني واجلراحني العامني على جمموعة املهارات املذكورة 

مثل  على،  الأ امل�صتوى  من  العظام  جراحة  رعاية  على  التدريب  اأي�صًا  ي�صمل  قد  العامني 

التثبيت الداخلي. 

ق�صام ال�صابقة، فاإن اإتاحة اخلدمة تعني  وكما هو احلال يف املو�صوعات التي تناولتها الأ

املهارات املطلوبة لتقدميها بفاعلية واأمان، اإىل جانب املعدات املطلوبة. ول يكفي اأن تكون 

املعدات ذات ال�صلة موجودة ولكن يجب اأن تكون متاحة ب�صفة عاجلة لكل من يحتاج اإليها، 

ب�صرف النظر عن القدرة على دفع ثمن اخلدمة، كما اأن املعدات التالفة اأو املك�صورة يجب 

طراف امل�صابة  اأن ت�صلح اأو ت�صتبدل. وفيما يتعلق مبثل هذه املوارد املادية، فاإن رعاية الأ

عمليات  ومعدات  وغر�صات  ال�صعاعي(،  الت�صوير  )مثل  ت�صخي�صية  معدات  على  ت�صتمل 

ر�صادية. خرية مبزيد من التف�صيل يف هذه الدلئل الإ جراحة، ولن نتناول هذه الأ

الناجحة  واملعاجلة  للت�صخي�س  اأ�صا�صية  عامة  ب�صفة  ال�صينية  �صعة  الأ اأجهزة  وتعترب 

م�صتويات  على  متاحة  جهزة  الأ هذه  مثل  تكون  اأن  ال�صروري  ومن  الهيكلية.  �صابات  لالإ

منا�صبة يف النظام، وبخا�صة عندما تكون خربة جراح العظام متاحة. ومن املرغوب فيه 

�صعة ال�صينية موجودة على م�صتوى اأدنى )مثل امل�صت�صفيات يف م�صتوى  اأن تكون اأجهزة الأ

ويل واتخاذ قرارات  �صا�صية( لتي�صري الت�صخي�س الأ املمار�س العام اأو حتى يف الوحدات الأ

�صعة ال�صينية املتنقلة يف التدبري العالجي للمر�صى  ن اإحالة املري�س. وت�صاعد اأجهزة الأ
ب�صاأ

�صعة ال�صينية املتنقلة  يف اجلر وخالل اإجراءات العمليات. وتعترب اإمكانية وجود اأجهزة الأ

دنى. ويعترب  اأ�صا�صية يف امل�صتوى الثالثي للرعاية ومرغوبة يف امل�صت�صفيات من امل�صتوى الأ

و�صاع  مكثف �صدة ال�صورة )فلورو�صكوب( جزءًا مكماًل لعدد جراح العظام يف العديد من الأ

�صعاع، وي�صمح  نه يتيح الدقة، ويخف�س وقت الت�صغيل، ويقلل التعر�س لالإ يام لأ يف هذه الأ

بالقيام باإجراءات مغلقة، ومن ثم يوفر فقد الدم ويخف�س معدل العدوى )38،37(. وهو 

يعترب موردًا مرغوبًا يف الوحدات التي يوجد بها جراح عظام مدرب. ولكن قيود التكلفة 

اأن مكثفات �صدة ال�صورة امل�صنوعة يف الهند  اأ�صا�صيًا. ويجب مالحظة  متنع من اعتباره 

تتكلف 15000 دولر تقريبًا، وهو ما يقل كثريًا عن الوحدات املثيلة امل�صنعة يف بلدان الدخل 

من  الكبري  احلجم  ذات  الوحدات  وبخا�صة  م��واردًا  ف�صل  الأ البيئات  ترغب  وقد  املرتفع. 

�صابات يف حتويل هذا البند من املعدات اإىل اأ�صا�صي يف اخلطط اخلا�صة بها. الإ

تقدم معاجلة غري  ما  كثريًا  امل��وارد،  اإىل  الو�صول  فقر يف  الأ البلدان  اأنه يف  ويالحظ 

�صالح اجلراحي يوؤدى اإىل نتيجة وظيفية اأف�صل.  جراحية للك�صور، على الرغم من اإن الإ

واأ�صباب ذلك ت�صمل عدم توفر الغر�صات واملعدات واإمكانيات الت�صوير، اأو نق�س التدريب 

املري�س على  اأو ملجرد عدم قدرة  جراء اجلراحة،  لإ ال�صاحلة  البيئة  نق�س  اأو  اجلراحي 

دفع اأتعاب مثل هذا العالج. ومن املاأمول اأن ت�صل فوائد احلركة املبكرة عن طريق تثبيت 

اإىل  اخلارجي  اأو  الداخلي  التثبيت  فيه  يوؤدي  م�صاب  مري�س  كل  اإىل  النهاية  يف  الك�صور 

امل�صاعدة يف منع العجز.  
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والداخلي اختالفًا  التثبيت اخلارجي  امل�صتعملة يف  الغر�صات واملعدات  ويختلف جمال 

كبريًا بني البلدان وبني امل�صت�صفيات داخل نف�س البلد. ويعتمد اختيار الغر�صات اأ�صا�صًا على 

اأي حماولة  تبذل  خ��رى. ومل  الأ وامل��وارد  الغر�صات  اإتاحة  وعلى  وقدرة اجلراحني،  تدريب 

قادرًا  بلد  كل  يكون  اأن  املتوقع  من  ولكن  الك�صور،  لتثبيت  املطلوبة  باملعدات  قائمة  لو�صع 

على تقيي�س متطلباته )غر�صات وجمموعات املعدات( باخلربة املهنية املحلية. فالغر�صات 

النجاح. وقد  البلدان بدرجات متفاوتة من  العديد من  ت�صتعمل يف  الثمن  املعدنية زهيدة 

الوقت  يف  مالئمة  اآليات  خالل  من  املعدنية  الغر�صات  جودة  �صمان  اإىل  البلدان  تت�صدى 

املنا�صب.

وقد تن�صاأ م�صاعفات مثل قروح ال�صغط من التثبيت طويل املدى. ولذلك فاإن التدبري 

املتكرر  التقليب  اأو  الدحرجة،  )مثل  احلركة  من  املمنوعني  للمر�صى  ال�صحيح  العالجي 

واإزالة األواح النخاع يف وقت مبكر( اأ�صا�صي يف جميع م�صتويات امل�صت�صفيات.

مستوى الوحدة

اأ�صا�صي     ممار�س عام   اإخ�صائي   ثالثي املوارد

اجلدول 8 إصابات األطراف

�صابات املعر�صة للعجز التعرف على النق�س الع�صبي الوعائي؛ الإ

�صا�صي )معالق، جبرية( التثبيت الأ

لوح نخاعي

لف ك�صور احلو�س للتحكم يف النزف

جر جلدي

ت�صليح مغلق

جر هيكلي

التدبري اجلراحي للجرح

التثبيت اخلارجي )اأو معادله الوظيفي : دبابي�س وجب�س(

التثبيت الداخلي

اإ�صالح الوتر

اإ�صابات اليد : تقييم وجتبري اأ�صا�صي

ن�صار والتثبيت بدي: الإ الأ

قيا�س �صغوط احليز

ب�صع اللفافة ملتالزمة احليز

البرت 

�صعة ال�صينية الأ

�صعة ال�صينية املتنقلة الأ

تكثيف �صدة ال�صورة

التدبري العالجي ال�صحيح للمري�س املمنوع من احلركة

ملنع حدوث م�صاعفات
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�صابات النخاع 5-9 التدبري العالجي لإ

اإن التعرف على وجود اأو خطر حدوث اإ�صابة نخاعية اأ�صا�صي على جميع م�صتويات نظام 

الرعاية ال�صحية. واملورد الوحيد املطلوب لذلك هو التدريب. ويدخل يف ذلك �صرورة ر�صد 

�صابة،  الإ من  احلاد  الطور  يف  مثاًل،  �صاعة  كل  منتظمة،  فرتات  على  الع�صبية  الوظائف 

ويجب اأن يعترب ذلك اأ�صا�صيًا يف جميع م�صتويات الرعاية .

�صابة احلادة للحبل  ويتزايد العرتاف باأن مر�صى اإ�صابة احلبل النخاعي وبخا�صة الإ

النخاعي العنقي قد يعانون من نق�س وخيم يف �صغط الدم وم�صاكل وخيمة يف املحافظة على 

امل�صالك الهوائية والتهوية الكافية. وتزيد خماطر حدوث تدهور ع�صبي عند اإهمال التدبري 

العالجي للم�صالك الهوائية والدماغ والدورة الدموية يف حالة حدوث اإ�صابة. ولذلك، وكما 

�صابة الثانوية للدماغ، فاإن التعرف على اأهمية هذه العوامل يف مر�صى  هو احلال يف منع الإ

اإ�صابات النخاع يعترب اأ�صا�صيًا يف جميع م�صتويات امل�صت�صفيات. 

ويجب اأن يعترب املنهج ال�صامل ملنع امل�صاعفات اأ�صا�صيًا على جميع م�صتويات م�صت�صفيات 

التاأهيل  اإعادة  اإىل طور  التدبري العالجي من الطور احلاد  الرعاية وخالل جميع مراحل 

)39(. اإن اأكرث امل�صاعفات �صيوعًا والتي تزيد املرا�صة والوفاة هي قرح ال�صغط، والحتبا�س 

البويل، وعدوى اجلهاز البويل، واخلثار الوريدي العميق. وملنع حدوث قروح �صغط يجب 

�صا�صية. دحرجة املري�س كل �صاعتني. وهذه البنود مرغوبة اأي�صًا على امل�صتويات الأ

وقد كان هناك حتركًا دوليًا لعدة �صنوات نحو و�صع منهجية موحدة لت�صنيف وو�صع 

خ�صائيني بو�صع "نظام  �صابات احلبل النخاعي احلادة. وقد قامت اتفاقية بني الأ درجات لإ

وعلى  النخاع )40(.  �صابات  لإ مريكية  الأ لنظام اجلمعية  الدويل" وهو خليفة  الت�صنيف 

�صا�صية واملمار�صني العامني ل يتوقع اأن ي�صتعملوا هذا النظام،  الرغم من اأن الوحدات الأ

خ�صائيني الذين يقدمون الرعاية ملر�صى اإ�صابات احلبل النخاعي  فاإنه يجب على جميع الأ

يف مراكز الرعاية الثالثية اأن ي�صتعملوا هذا النظام.

ومن املتوقع اأن مر�صى اإ�صابات النخاع اأو امل�صكوك يف اإ�صابتهم به �صيحالون ب�صرعة 

على التايل يف نظام الرعاية ال�صحية، حيث يعاجلون بكفاية اأكرب من ناحية  اإىل امل�صتوى الأ

خالل  الثالثية  الرعاية  مراكز  اإىل  املر�صى  ي�صل  اأن  هو  مثل  والأ واملعاجلة،  الت�صخي�س 

�صاعتني من اإ�صابتهم. ويعترب التعامل املالئم مع املر�صى مع ا�صتعمال تقنيات ب�صيطة مثل 

اأي�صًا على جميع م�صتويات  اأ�صا�صي  الدحرجة وجتنب احلركة غري املنا�صبة خالل النقل، 

�صابات  لإ والطوق  النخاع،  األ��واح  مثل  التثبيت  جهيزات  اأن  كما  ال�صحية.  الرعاية  نظام 

النخاع العنقي، واأكيا�س الرمل اأو حم�صرات الراأ�س ملنع حركة الراأ�س والنخاع اأ�صا�صية يف 

جميع امل�صت�صفيات ويجب اأي�صًا اأن ت�صتعمل ب�صكل مالئم، لي�س فقط خالل اإقامتهم يف هذه 

امل�صت�صفيات ولكن خالل النقل بني امل�صت�صفيات اأي�صًا. ويجب اأن تعترب هذه مرغوبة حتى يف 

�صابات الكليلة يف هذه الوحدة منخف�صًا، فاإن  �صا�صية. ولكن اإذا كان حجم الإ الوحدات الأ

تكلفة مثل هذه املواد للتثبيت �صتمنع من ت�صميتها اأ�صا�صية. ومن املنطقي اأن تفكر البلدان 

�صابات يف اعتبار هذه  �صا�صية اأحجامًا اأكرب من الإ التي تتحمل فيها مثل هذه الوحدات الأ

املواد اأ�صا�صية يف مثل هذه الوحدات اأي�صًا.
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ت�صتعمل  زالت  ما  للنخاع  الب�صيطة  ال�صينية  �صعة  الأ فاإن  بالت�صخي�س،  يتعلق  فيما  اأما 

الب�صيطة مبزيد من  ال�ص�ينية  �صعة  الأ تناولنا  والثالثية. وقد  خ�صائية  الأ املراكز  يف معظم 

طراف( والق�صم 5-13 )الت�صخي�س  �صابة الأ التف�صيل يف الق�صم 5-8 )التدبري العالجي لإ

فائدة  املغناطي�صي  الرنني  وت�صوير  املحو�صبة  املقطعية  �صعة  بالأ وللت�صوير  والر�صد(. 

كبرية يف التدبري العالجي ملر�صى اإ�صابة النخاع. ولكن تكلفتها العالية متنع من اعتبارها 

اأ�صا�صية. وعندما تعترب اأ�صا�صية كجزء من اخلطة القومية، فاإن ت�صغيلها امل�صتمر واإتاحتها 

�صبوع( يجب اأن يعترب جزءًا متكاماًل  على اأ�صا�س الطوارئ )24 �صاعة يف اليوم، 7 اأيام يف الأ

�صا�صي. مع الو�صع الأ

ع�صاب حديثًا  ع�صاب وجمل�س جراحي الأ مريكية جلراحي الأ وقد ن�صرت اجلمعية الأ

العديد من  ت�صمل  وهي  العنقي )41(،  النخاع  �صابات  لإ العالجي  للتدبري  اإر�صادية  دلئل 

املو�صوعات املتعلقة باإ�صابة احلبل النخاعي احلادة مبا فيها التدبري اجلراحي. وقد يكون 

�صابات احلبل النخاعي )مثل  خ�صائيني الذين يقدمون الرعاية لإ من املرغوب فيه جدًا لالأ

ر�صادية. وكما  ع�صاب وجراحي العظام( اأن يكونوا على دراية بهذه الدلئل الإ جراحي الأ

�صابة الراأ�س )الق�صم 4-5(،  ر�صادية املماثلة للتدبري العالجي لإ هو احلال مع الدلئل الإ

خ�صائي والوحدات  ر�صادية يعترب مرغوبًا يف وحدات الأ فاإن اللتزام الكامل بهذه الدلئل الإ

الثالثية. اإل اأن تكلفة البنية التحتية املطلوبة لاللتزام الكامل متنع من اعتبارها اأ�صا�صية.

عمليات  ب��دون  عالجيًا  تدبريها  ميكن  النخاع  اإ�صابات  من  خمتلفة  اأن���واع  وهناك 

جراحية. وهذه ت�صمل الك�صور امل�صتقرة مع اإ�صابة ع�صبية اأو بدونها. كما ت�صمل اأي�صًا بع�س 

ربطة غري امل�صتقرة التي ميكن اأن يجري لها تثبيت جراحي  �صابات العظمية واإ�صابات الأ الإ

اأو تدبري عالجي غري جراحي. وم�صاعدات مثل هذه املعاجلة غري اجلراحية ت�صمل الراحة 

يف الفرا�س، ودعامات النخاع العنقي، وجهيزات الهالة وجر النخاع العنقي. اإن جهيزات 

على  والقدرة  املحدودة.  القدرات اجلراحية  ذات  املراكز  ب�صفة خا�صة يف  مفيدة  الهالة 

�صابات  اإ�صابات خمتارة للنخاع بدون جراحة ت�صمل التدريب على التعرف على الإ تدبري 

املالئمة ملثل هذا التدبري العالجي، واملعدات التي تقدم تدبريًا عالجيًا غري جراحي. ومثل 

املناطق  ويف  الثالثية.  والرعاية  خ�صائي  الأ م�صت�صفيات  يف  اأ�صا�صية  تعترب  القدرات  هذه 

الريفية النائية منخف�صة الدخل، رمبا تكون مثل هذه القدرات مطلوبة يف امل�صت�صفيات من 

م�صتوى املمار�س العام. 

جراحية  بو�صائل  امل�صاعفة  النخاعي  احلبل  �صابات  لإ العالجي  التدبري  يكون  اأن  ويجب 

تدريبًا  تلقى  عظام  اأو  اأع�صاب  جراح  وجود  يعني  وهذا  الثالثية.  الرعاية  وحدات  يف  اأ�صا�صي 

خ�صائي، اإذا كانت  مالئمًا. ورمبا تكون مطلوبة يف بع�س احلالت يف امل�صت�صفيات من م�صتوى الأ

فراد الذين لديهم خربة مالئمة متاحني. اإتاحة وحدات الرعاية الثالثية حمدودة واإذا كان الأ
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التدبير العالجي للحروق واجلروح  10-5
اإن مر�صى احلروق معر�صون ب�صفة خا�صة لتاأثر امل�صالك الهوائية وامل�صار التنف�صي، 

املو�صوعات  تغطية هذه  الدم. وقد مت  النا�صئة عن نق�س حجم  وال�صدمة  ال�صوائل  وفقد 

الذي   10-5 الق�صم  التاأكيد عليها يف  يعاد  ولن   3-5 اإىل   1-5 ق�صام من  الأ بالتف�صيل يف 

يركز على رعاية جرح احلرق ذاته.

وتعترب القدرة على تقييم عمق ومدى انت�صار جرح احلرق اأ�صا�صية على جميع م�صتويات 

نظام الرعاية ال�صحية. وهذه املو�صوعات لها تاأثري على املتطلبات الالحقة من ال�صوائل. 

واملورد الوحيد ملثل هذا التقييم هو التدريب.

حالة  اأو معقمة جلرح احلرق، كم�صاعد لالإ اإمكانية توفري �صمادات نظيفة  كما تعترب 

التدريب  يعني  وهذا  ال�صحية.  الرعاية  نظام  م�صتويات  جميع  على  اأ�صا�صية  ق��ل،  الأ على 

الدموية  )الدورة   3-5 الق�صم  اأ�صرنا يف  وكما  �صا�صية.  الأ املعقمة  اأو  النظيفة  وال�صمادات 

مثل. وهذه اأ�صا�صية على جميع  � التدبري العالجي لل�صدمة( فاإن ال�صمادات املعقمة هي الأ

مكانيات املحدودة للتعقيم متنع من اعتبارها اأ�صا�صية على  م�صتويات امل�صت�صفيات. ولكن الإ

ولية، حيث تعترب مواد ال�صمادات النظيفة اأ�صا�صية وبدياًل عنها. امل�صتويات الأ

وميكن معاجلة العديد من جروح احلروق نهائيًا با�صتعمال م�صادات حيوية مو�صعية. 

مستوى الوحدة

اأ�صا�صي     ممار�س عام   اإخ�صائي   ثالثي املوارد

اجلدول 9 إصابة األطراف
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وتعترب القدرة على ذلك اأ�صا�صية على جميع م�صتويات امل�صت�صفيات. وهذه القدرات مرغوبة 

الوحدات  وت�صتطيع  اأ�صا�صية.  اعتبارها  التكلفة متنع من  ولكن  �صا�صية،  الأ امل�صتويات  على 

طبيون  م�صاعدون  اأو  ممر�صات  بها  يعمل  التي  تلك  مثل  على  الأ امل�صتوى  من  �صا�صية  الأ

البنود  هذه  مثل  تعترب  اأن  بالقرية(  ال�صحيني  العاملني  مقابل  )يف  ر�صميًا  تدريبهم  مت 

امل�صتح�صرات املو�صعية متاحة ملعاجلة جروح احلرق، وت�صمل  اأنواع من  اأ�صا�صية. وهناك 

و�صع  الأ الف�صة هو  الف�صة. و�صلفاديازين  واأ�صيتات مافينيد، و�صلفاديازين  الف�صة،  نرتات 

�صا�صية للر�صوح ل ت�صاند  ر�صادية للرعاية الأ ا�صتعماًل على م�صتوى العامل. ولكن الدلئل الإ

اأي م�صتح�صر معني.

يف  اأ�صا�صيا  احل��رق  ج��روح  من  اخلارجي  احلطام  اأو  امليتة  ن�صجة  الأ اإن�صار  ويعترب 

خ�صائي وامل�صت�صفيات الثالثية، وكذلك ب�صع اخل�صارة )اإزالة اأو قطع اجللد  م�صت�صفيات الأ

يف مناطق احلروق من الدرجة الثالثة(. والقدرات على القيام بذلك تعني تدريب الطبيب 

مكانيات  جراءات. ورمبا تكون هذه الإ �صا�صية للقيام بهذه الإ واإتاحة املعدات اجلراحية الأ

مطلوبة يف بع�س م�صت�صفيات املمار�س العام واملناطق الريفية منخف�صة الدخل.

م�صت�صفيات  م�صتوى  على  اأ�صا�صيًا  امللتئمة  غري  احلرق  جلروح  اجللد  تطعيم  ويعترب 

طباء. كما يعني اإتاحة قّطاع جلدي  خ�صائي وامل�صت�صفيات الثالثية. وهذا يعني تدريب الأ الأ

بها  يعمل  التي  امل�صت�صفي�ات  بع�س  يف  مطلوبة  مكانيات  الإ هذه  تكون  ورمبا  الطعم.  لنزع 

ممار�صون عامون يف املناطق الريفية منخف�صة الدخل. 

اإن احلروق من الدرجة الثالثة )التَّخن الكامل( مرتبطة باأعلى معدل للوفيات والنتائج 

مال. وقد ثبت اأن ال�صتئ�صال املبكر والتطعيم لهذه اجل�روح يحد من  الوظيفية املخيبة لالآ

تاأثري  لها  العنيف�ة  املبكرة  املعاجلة  هذه  ومثل   .)42( الوظيفية  النتائج  ويح�صن  الوفيات 

جانبي حمتمل وهو زيادة فقد الدم ومن ثم زيادة الوفيات اإذا مل يتم اإجراوؤه باحتياطات 

نعا�س بال�صوائل والدم. وتعترب القدرة على ال�صتئ�صال  رق�اء والقدرات الكافية لالإ كافيه لالإ

خ�صائي والرعاية الثالثية. وهذا ل يعني فقط  املبك�ر والتطعيم مرغوبة يف م�صت�صفيات الأ

اإمكانيات تخدير كافية  ولكن وجود  جراء،  املاأمون لالإ داء  الأ وجود جراحني مدربني على 

جراء وبعده. نعا�س املر�صى خالل الإ لإ

من  العديد  يف  للعجز  متكرر  �صبب  احل��رق  جرح  عن  النا�صئة  ط��راف  الأ تقفعات  اإن 

البلدان. واأغلبها ميكن منعها عن طريق العناية املتطورة بالتجبري والعالج الطبيعي خالل 

فرتة التئام اجلرح. واملزيد من التفا�صيل عن العالج الطبيعي والتاأهيل متاحة يف الق�صم 

قل يف التجبري والعالج  �صا�صية على الأ 5-11. ولكن فيما يخت�س باحلروق، فاإن اخلربة الأ

هو  لذلك  الرئي�صي  وامل��ورد  امل�صت�صفيات.  م�صتويات  جميع  على  اأ�صا�صية  تعترب  الطبيعي 

التدريب. وحتى اإذا مل يكن املعاجلون الطبيعيون املدربون متاحني، فاإن اخلربة املطلوبة قد 

اأو اآخرون( ممن تلقوا تدريبًا  اأو اأطباء،  يقدمها عاملون اآخرون بامل�صت�صفى )ممر�صات، 

الثمن  زهيدة  املطلوبة هي جبائر  الوحيدة  املادية  واملوارد  الطبيعي.  العالج  على  تكميليًا 

مر. ميكن ت�صكيلها من مواد متاحة حمليًا، اإذا لزم الأ

اجل�صم،  اأخرى من  اأجزاء  اأو  طراف  الأ تقفعات  لت�صحيح  التكميلية  وتعترب اجلراحة 

ثار ال�صلبية التجميلية حلروق الوجه، مرغوبة على م�صتوى م�صت�صفيات  اإىل جانب اإ�صالح الآ

خ�صائي واأ�صا�صية يف م�صت�صفيات الرعاية الثالثية. الأ
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اإن املو�صوع العام للتدبري العالجي للجروح �صبق مناق�صته جزئيًا يف الق�صم 5-8 )التدبري 

طراف(. ومن اأجل ال�صتكمال، �صتناق�س هنا مبزيد من التف�صيل. وتعترب  �صابة الأ العالجي لإ

القدرة على تقييم اجلرح من ناحية احتمال حدوث وفاة اأو عجز اأ�صا�صية على جميع م�صتويات 

على التايل من نظام الرعاية ال�صحية تكون  حالة اإىل امل�صتوى الأ نظام الرعاية ال�صحية. والإ

متوقعة عادة اإذا كان من املحتمل اأن تتحقق نتيجة اأف�صل )�صواء البقاء على قيد احلياة اأو احلالة 

وعية الدموية اأو مكونات  ع�صاب اأو الأ الوظيفية(. واحتمال حدوث عجز ي�صمل كاًل من تلف الأ

ن�صجة الرخوة. ويتكون  اجلهاز احلركي املوجودة حتت اجلرح، اإىل جانب مدى وموقع عيوب الأ

التدبري العالجي غري اجلراحي للجروح غري امل�صاعفة من التنظيف والت�صميد. والقدرة على 

الرعاية ال�صحية. واجلراحات ال�صغرى يف  اأ�صا�صية على جميع م�صتويات نظام  ذلك تعترب 

اإىل  اإتاحة اخلربة  يعني  ال�صغري واخلياطة. وهذا  ن�صار  الإ ت�صمل  للجروح  العالجي  التدبري 

واملطهرات،  اأ�صا�صًا(،  )مو�صعي  التخدير  مواد  وت�صم�ل  اأ�صا�صية،  جراحية  توريدات  جانب 

دوات، واخليوط اجلراحية. وتعترب هذه اأ�صا�صية على جميع م�صتويات امل�صت�صفيات. ورمبا  والأ

�صا�صي. وقد تبني اأن ن�صبة مئوية كبرية جدًا من اجلروح املفتوحة  تكون مطلوبة على امل�صتوى الأ

�صا�صية فقط )44،43(.  يف املناطق الريفية منخف�صة الدخل تقدم لها الرعاية يف الوحدات الأ

�صا�صية على رعاية اجلروح مفيدًا جدًا يف  ويف مثل هذه البيئات، يكون �صمان قدرة الوحدات الأ

�صمان الرعاية ال�صاملة للمر�صى امل�صابني.

ن�صار على نطاق وا�صع  وي�صمل التدبري العالجي باجلراحات الكربى للجروح امل�صاعفة الإ

واإ�صالح الرتكيبات امل�صابة طبقًا لالحتياج. وهي تعني، يف الغالب، اإجراءات متكررة وتطعيم 

الثالثية. ورمبا تكون  والرعاية  خ�ص�ائي  الأ اأ�صا�صية يف م�صت�صفيات  القدرة  اجللد. وتعترب هذه 

التدبري  فاإن  املفتوحة،  الك�صور  ق�صم  يف  اأ�ص�رنا  وكما  العام.  املمار�س  م�صت�صفيات  يف  مطلوبة 

املمار�س  م�صتوى  م�صت�صفيات من  به عادة  تقوم  امل�صاعفة  ملثل هذه اجل�روح  املبدئي  العالجي 

حالة. ويف مثل هذه احلالت،  العام ملدة عدة �صاعات اإىل عدة اأي�ام قبل اإمكان تدبري النقل لالإ

بك�صور  م�صحوبة  كانت  �صواء  امل�صاعفة،  للجروح  الكايف  املبكر  العالجي  التدبري  �صمان  فاإن 

�صابات الوخيمة. وت�صمل  مفتوحة اأم ل �صيكون مفيدًا ج�دًا يف �صمان الرعاية الكافية ملر�صى الإ

جمموعة التدريب على التدبري العالجي ملثل هذه اجلروح معرفة متى يجب عدم خياط�ة اجلروح 

يف احلالت التي تكون فيها ملوثة ب�صدة بحيث ل ميكن قفلها باأمان.

والقدرة على اتقاء الكزاز تعني التدريب على تبويب اجلرح على اأ�صا�س خطر حدوث 

كزاز )31( ومعرفة اتقاء الكزاز املطلوب على اأ�صا�س املعلومات الوبائية املحلية )مثل حالة 

متنيع ال�صكان(. كما تعن�ي هذه القدرة اأي�صًا توفر كل من ذوفان الكزاز وامل�صل ال�صدي 

امل�صتوى  على  ومرغوبة  امل�صت�صفيات،  م�صتويات  جميع  على  اأ�صا�صية  هذه  وتعترب  للكزاز. 

اإتاحة  ن الكهرباء والتربيد غري متاحة دائم�ًا يف هذه الوحدات، ف�اإن  �ص�ا�صي. ونظرًا لأ الأ

هميتها فيجب اأن يعترب اتقاء  دوية لتقاء الكزاز ل ميكن اعتبارها اأ�صا�صية. ولكن نظ�رًا لأ الأ

الكزاز اأ�صا�ص�يًا يف اأي وحدة اأ�صا�صية لديها اإمكانيات تربيد.
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ن ال�صمادات النظيفة تتجاوزها ال�صمادات املعقمة يف جميع م�صتويات امل�صت�صفيات.  * عدمي ال�صلة لأ

�صا�صية التي يوجد بها تربيد.  1 يجب اأن يكون اإتقاء الكزاز اأ�صا�صيًا يف جميع الوحدات الأ

التأهيل   11-5
من  �صخمة  ن�صبة  هناك  ر�صادية،  الإ الدلئل  لهذه  التمهيدية  ق�صام  الأ يف  اأ�صرنا  كما 

الك�صور  ين�صاأ عن  الذي  العجز  وبخا�صة  منعه،  الذي ميكن  �صابات  الإ الناجم عن  العجز 

طراف. وهناك حاجة اإىل جهود ملنع مثل هذا العجز يف الرعاية الوجيزة،  واحلروق يف الأ

طراف( و5-10 )التدبري  �صابة الأ ق�صام ال�صابقة 5-8 )التدبري العالجي لإ كما جاء يف الأ

امل�صابني  ف��راد  الأ تاأهيل  اأي�صًا يف  اأن اجلهود مطلوبة  كما  واجل��روح(.  للحروق  العالجي 

بعد انتهاء مرحلة املعاجلة الوجيزة، لتعظيم ا�صتعادة الوظائف امل�صتقلة. وقد �صبق بحث 

ق�صام ال�صابقة. ويغطي هذا الق�صم هذه اخلدمات  خدمات التاأهيل باخت�صار يف بع�س الأ

�صابات. مبزيد من ال�صمولية جلميع اأنواع الإ

طراف، وعلى النمط الت�صريحي للعجز الناجم  وتركز التو�صيات التالية على اإ�صابات الأ

كرث احتماًل للتح�صن عن طريق حتويرات منخف�صة التكاليف  كرث �صيوعًا والأ �صابة الأ عن الإ

خلدمات التاأهيل. وعلى ذلك يعترب العالج الطبيعي والعالج الوظيفي للناجني من اإ�صابات 

امل�صت�صفيات. وهذا  اأ�صا�صيًا على جميع م�صتويات  الك�صور واحلروق(  طراف )وبخا�صة  الأ

ي�صمل اأن�صطة مثل ال�صتعمال ال�صحيح للجبائر ملنع تقفعات جروح احلرق وتدريبات جمال 

مستوى الوحدة
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ن  طراف. ونظرًا لأ احلركة والتقوية يف �صبيل ا�صتعادة العافية من جميع اأنواع اإ�صابات الأ

�صا�صية بعد اخلروج من  العديد من املر�صى امل�صابني يتلقون رعاية متابعة يف الوحدات الأ

مكانيات مرغوبة على هذا امل�صتوى من الوحدات. ومن الوا�صح  امل�صت�صفيات، فاإن مثل هذه الإ

مثل هو وجود معاجلني طبيعيني كاملي التدريب ومعاجلني مهنيني لتقدمي مثل  اأن الو�صع الأ

املالئمة يف  العنا�صر  فاإن  التكلفة،  لقيود  نظرًا  ولكن  امل�صتويات.  الرعاية على جميع  هذه 

فراد الرئي�صيني. وهذه  التدريب على العالج الطبيعي والعالج املهني ميكن اأن تقدم اإىل الأ

بدور  تقوم  لكي  اآخر(  مالئم  �صخ�س  )اأو  الغر�س  لهذا  خم�ص�صة  ممر�صة  تت�صمن  قد 

تقدمي العالج الطبيعي على م�صتوى م�صت�صفى املمار�س العام.

باختالف  وتختلف  ما  حد  اإىل  تتداخل  املهني  والعالج  الطبيعي  العالج  جم��الت  اإن 

اخلدمات  تلك  اإىل  ي�صري  ر�صادية،  الإ الدلئل  هذه  غرا�س  لأ الطبيعي،  فالعالج  البلدان. 

تلك  اإىل  املهني  العالج  وي�صري  للحركة.  والقابلية  والقوة  لتح�صني جمال احلركة  املطلوبة 

العلوية، ومل�صاعدة  طراف  اخلدمات املطلوبة لتح�صني جمال احلركة والقوة، وبخا�صة لالأ

املر�صى على ا�صرتداد الوظائف امل�صتقلة للقيام باأعمال مثل الرعاية الذاتية )على �صبيل 

خري ي�صمل تقدمي جهيزات توافق والتدريب  املثال ارتداء املالب�س وتناول الطعام(. وهذا الأ

على ا�صتعمالها.

اإ�صابات  ملر�صى  املالئم  العالج  ذلك  يف  مبا  الطبيعي،  للعالج  الكامل  املجال  ويعترب 

اأن  كما  الثالثية.  والرعاية  خ�صائي  الأ م�صت�صفيات  يف  مرغوبًا  النخاعي،  واحلبل  الراأ�س 

الثالثية.  والرعاية  خ�صائي  الأ م�صت�صفيات  يعترب مرغوبًا يف  املهني  للعالج  الكامل  املجال 

مثل. ولكن  وكما بينا اأعاله، فاإن اإتاحة مهنيني كاملي التدريب يف كل جمال هو الو�صع الأ

اإىل  تقدم  اأن  املجالت ميكن  املالئمة يف هذه  التدريب  فاإن عنا�صر  التكلفة،  لقيود  نظرًا 

القبيل.  التاأهيل من هذا  اإتاحة خدمات  لتعظيم  كو�صيلة  الرئي�صيني يف كل وحدة  فراد  الأ

فراد  والعنا�صر الرئي�صية ملثل هذه الرعاية التي ميكن تعزيزها يف مواجهة النق�س يف الأ

كاملي التدريب ما زالت تنتظر التحديد.

الثالثية ومرغوبة يف  الرعاية  اأ�صا�صية يف م�صتوى  التعوي�صية  جهزة  الأ وتعترب خدمات 

جهزة التعوي�صية  خ�صائي. وهذه اخلدمات ت�صمل اإيتاء هذه الأ امل�صت�صفيات من م�صتوى الأ

جهزة للمر�صى بطريقة �صليمة  فراد الذين لديهم خربة منا�صبة لرتكيب الأ اإىل جانب الأ

وللتعامل مع امل�صاكل التي قد تن�صاأ من ا�صتعمالها. 

حدوث  ن�صبة  من  عنها  ينتج  وما  الوخيمة  �صابات  الإ عن  النا�صئ  النف�صي  لل�صيق  ونظرًا 

�صابة، فاإن تقدمي امل�صاورة النف�صية ب�صكل ما يعترب اأ�صا�صيًا  مرتفعة للم�صاكل النف�صية ملا بعد الإ

�صخا�س امل�صابني ملعرفة  على م�صتوى جميع امل�صت�صفيات. وهذا ي�صمل القدرات على تفر�س الأ

امل�صاكل النف�صية الكامنة واملعاجلة املالئمة اأي�صًا. كما ي�صمل اأي�صًا م�صاعدة املر�صى يف التوافق 

علم  يف  واخت�صا�صيني  التدريب  كاملي  نف�صيني  �صحيني  عاملني  اإيتاء  اإن  العجز.  مع  النف�صي 

فراد املدربني، فاإن العنا�صر  مثل. ولكن نظرًا للنق�س يف مثل هوؤلء الأ النف�س �صيكون الو�صع الأ

فراد الرئي�صيني، مثل  املالئمة للتدريب على تقدمي امل�صاورة النف�صية ميكن اإتاحتها لعدد من الأ

طباء )اأو اأفراد اآخرين ذوي موؤهالت منا�صبة(.  املمر�صات والأ
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وهناك نوعان اإ�صافيان من خدمات التاأهيل املتخ�ص�صة هما خدمات ع�صبية نف�صيه 

ومعاجلة  لت�صخي�س  الكالم  وباثولوجيا  املعرفية،  الوظائف  خلل  ومعاجلة  لت�صخي�س 

ا�صطرابات التوا�صل والبلع. وكالهما مفيد ب�صفة خا�صة يف �صفاء مر�صى اإ�صابات الراأ�س. 

خ�صائي والرعاية الثالثية. ووجود مهنيني كاملي التدريب  وكالهما مرغوب فى م�صتويات الأ

فراد فاإن عنا�صر التدريب  مثل. ولكن نظرا للنق�س فى هوؤلء الأ لكل جمال يعترب الو�صع الأ

فراد  الأ لعدد من  اإتاحتها  املعرفية ميكن  الوظائف  الكالم ومعاجلة خلل  املالئمة ملعاجلة 

طباء واملمر�صات )اأو اأ�صخا�س منا�صبني اآخرين(. الرئي�صيني، مثل الأ

مرا�س الوخيمة ي�صمل عادة مو�صوعات تاأهيلية  �صابات والأ اإن ال�صفاء الوظيفي ملر�صى الإ

معقدة، والتن�صيق بني مدخالت من مهنيني متعددين، ومعاجلة امل�صاكل الطبية امل�صتمرة. 

خ�صائيني  الأ اإن وجود  لهذه احلاجة.  ا�صتجابة  والتاأهيل  الطبيعي  الطب  وقد ظهر جمال 

ذوي  للمر�صى  رعاية  تقدم  التي  امل�صت�صفيات  يف  مرغوب  املجال  هذا  يف  التدريب  كاملي 

بعجز وخيم.  قيد احلياة م�صابني  بقى على  ثم يخرج منها من  الوخيمة ومن  �صابات  الإ

اإتاحة  م�صتوى  انخفا�س  ولكن  الثالثية.  والرعاية  خ�صائي  الأ وحدات  اأ�صا�صًا  ي�صمل  وهذا 

التو�صية  هذه  اعتبار  من  مينع  العامل  م�صتوى  على  والتاأهيل  الطبيعي  الطب  اأخ�صائيي 

اأ�صا�صية. وتنطبق اعتبارات �صبيهة بذلك على املمر�صات املتخ�ص�صات يف التاأهيل. وهوؤلء 

فراد امل�صابني بعجز وخيم،  فراد ح�صلوا على تدريب متخ�ص�س يف التدبري العالجي لالأ الأ

معاء، والوقاية  وي�صمل التدبري العالجي للحالت املر�صية ع�صبية املن�صاأ للمثانة، وبرامج الأ

من قروح ال�صغط ور�صد العدوى داخل امل�صت�صفيات. وتعترب مثل هذه اخلربة مرغوبة يف 

اإتاحة مثل هذه اخلربات مينع من  الثالثية. ولكن انخفا�س  خ�صائي والرعاية  وحدات الأ

اعتبار هذه التو�صية اأ�صا�صية.

وهناك م�صاعد مفيد لعمل اأخ�صائيي الطب الطبيعي والتاأهيل وهو التخطيط التموجي 

يعترب  املحيطية. وهذا  ع�صاب  الأ اإ�صابات  ومعاجلة  تقييم  فائدة يف  له  الذي  الكهربائي، 

خ�صائي والرعاية الثالثية. مرغوبًا يف وحدات الأ

كانوا  التي  الوظيفية  احلالة  ي�صرتدوا  لن  امل�صابني  ف��راد  الأ من  العديد  فاإن  واأخ��ريًا، 

فى  ممكن  وجه  اأف�صل  على  الوظائف  اأداء  من  ومتكينهم  اإ�صابتهم.  قبل  بها  ي�صتمتعون 

ال�صحة  والتاأهيل يف منظمة  العجز  اإدارة  التاأهيل. وقد ت�صدت  اأهداف  اأحد  املجتمع هو 

فراد من خالل عملها يف التاأهيل جمتمعي املرتكز )45(.  العاملية لحتياجات مثل هوؤلء الأ

وقد ت�صمن هذا التعاون بني قطاعات خمتلفة مبا فيها وزارات ال�صحة، ووزارات التعليم، 

والوزارات املعنية باخلدمات الجتماعية، اإىل جانب املنظمات غري احلكومية واحلكومات 

�صا�صية للر�صوح باأهمية مثل هذه اجلهود.  ر�صادية للرعاية الأ املحلية. وتعرتف الدلئل الإ

ر�صادية تركز على رعاية الر�صوح يف الوحدات، فاإن املزيد من عنا�صر  وملا كانت الدلئل الإ

التاأهيل جمتمعي املرتكز لن تبحث هنا. ولكن معرفة خدمات املجتمع القائمة والقدرات 

وال�صتفادة  اخلدمات  هذه  مثل  اإىل  الو�صول  فى  بعجز  امل�صابني  املر�صى  م�صاعدة  على 

منها بعد اخلروج من امل�صت�صفى )مثل تخطيط اخلروج( تعترب اأ�صا�صية على م�صتوى جميع 

امل�صت�صفيات.
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التحكم في األلم وأدويته   12-5
�صا�صية  دوية الأ لقد و�صعت منظمة ال�صحة العاملية من خالل اإدارة �صيا�صة العقاقري والأ

دوية التي مت اختيارها ملواجهة م�صاكل ال�صحة العمومية الكربى، والتي  قائمة منوذجية لالأ

وحتتوي   .)46( التكاليف  لقاء  عالية  فاعلية  وذات  م��ان  والأ الكفاية  على  موثقة  بينة  لها 

هذه القائمة النموذجية على 325 دواء تو�صي منظمة ال�صحة العاملية اأن تكون متاحة من 

وقات بكميات كافية، ويف جرعات منا�صبة وذات نوعية  خالل نظام �صحي فعال يف جميع الأ

ر�صادية، فاإن املق�صود  م�صمونة وباأ�صعار ميكن حتملها. وكما هو احلال مع هذه الدلئل الإ

�صا�صية على اأ�صا�س قومي. ولدى 156 بلدًا  دوية الأ هو تعديل ومالءمة القائمة النموذجية لالأ

�صا�صية. دوية الأ ن قوائم قومية لالأ الآ

القائمة  يف  ن  الآ موجودة  للر�صوح  �صا�صية  الأ للرعاية  املطلوبة  تقريبًا  دوي��ة  الأ وجميع 

�صا�صية  دوية الأ �صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية. ولكن اإتاحة مثل هذه الأ دوية الأ النموذجية لالأ

ما زالت بعيدة عن الكمال، وبخا�صة يف املناطق الريفية يف البلدان منخف�صة الدخل )47(. 

كرث اأهمية  دوية الأ �صا�صية للر�صوح حتدد بع�س الأ ر�صادية للرعاية الأ ومن ثم، فاإن الدلئل الإ

�صا�صية للر�صوح ماأخوذة من القائمة النموذجية  املطلوبة لرعاية امل�صابني. وقائمة الرعاية الأ

�صا�صية ذات ال�صلة  دوية الأ تاحة لالأ �صا�صية. وهي تهدف اإىل تعزيز مزيد من الإ دوية الأ لالأ

يف  تاأخذ  التي  ال�صحية  الرعاية  نظام  م�صتويات  تعريف  من  مزيدًا  ت�صيف  كما  بالر�صوح، 

دوية اأ�صا�صية فيها، بالن�صبة لرعاية املر�صى امل�صابني. العتبار خمتلف الأ

النموذجية  القائمة  ال��واردة يف  للفئات  دوي��ة طبقًا  الأ املرافق، مت جتميع  ويف اجلدول 

�صا�صية. ولكن ل تعد جميع الفئات ال�صبع والع�صرين الواردة يف القائمة النموذجية  دوية الأ لالأ

ر�صادية لرعاية الر�صوح.  دوية التي ُت�صتخدم يف الدلئل الإ قابلة للتطبيق، واإمنا مت اإثبات الأ

�صابات فقط. دوية ذات العالقة بالإ ر�صادية تلك الأ ويف داخل كل فئة، تتناول الدلئل الإ

مستوى الوحدة

اأ�صا�صي     ممار�س عام   اإخ�صائي   ثالثي التاأهيل

اجلدول 11 التأهيل

طراف العالج الطبيعي والعالج املهني لل�صفاء من اإ�صابات الأ

جمموعة كاملة من العالج الطبيعي

جمموعة كاملة من العالج املهني

جهزة التعوي�صية الأ

تقدمي امل�صاورة النف�صية

العالج النف�صي الع�صبي خللل الوظائف املعرفية

باثولوجيا الكالم

خ�صائي الرعاية يف الطب الطبيعي والتاأهيل على م�صتوى الأ

التخطيط التموجي الكهربائي

التمري�س التاأهيلي املتخ�ص�س

تخطيط اخلروج
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�صا�صية اإىل جمموعة عالجية  دوية الأ ويف بع�س احلالت، ت�صري القائمة النموذجية لالأ

ر�صادية  الإ الدلئل  فاإن  ذلك،  مت  وحيثما  كبدائل.  فيها  املختلفة  دوي��ة  الأ تعمل  اأن  ميكن 

دوية يف القائمة  �صا�صية للر�صوح تذكر الدواء تتبعه عبارة "اأو ما يعادله". والأ للرعاية الأ

اأن ترد حتت عدة فئات. فالديازيبام، على �صبيل املثال، وارد حتت كل  النموذجية ميكن 

دوية املخدرة وم�صادات الختالج. ومن اأجل الخت�صار مل يذكر كل دواء يف اجلدول  من الأ

5-12 اإل مرة واحدة فقط.

اإىل  �صا�صية  الأ دوية  لالأ النموذجية  القائمة  ق�صمت   12-5 للجدول  ال�صرح  من  وملزيد 

وذات  املاأمونة  الفعالة  دوي��ة  الأ على  حتتوي  النواة  والقائمة  تكميلية:  وقائمة  نواة  قائمة 

الفاعلية العالية لقاء التكاليف للم�صاكل ال�صحية الكربى. اأما القائمة التكميلية فتحتوي 

اأي�صًا، ولكن لي�صت بال�صرورة مما ميكن حتمل تكلفته مثل  دوية الفعالة واملاأمونة  على الأ

كانت  للر�صوح  �صا�صية  الأ للرعاية  ر�صادية  الإ الدلئل  ويف  النواة.  القائمة  يف  الواردة  تلك 

دوية الواردة يف القائمة التكميلية تقريبًا واردة كاأدوية مرغوبة ولي�صت اأ�صا�صية. جميع الأ

دوية الواردة يف القائمة قد تكون مفيدة فعاًل على م�صتوى  وباملثل، فاإن العديد من الأ

�صا�صية. ولكن الختالفات الكبرية بني ما يتكون منه هذا امل�صتوى يف  الرعاية ال�صحية الأ

اأ�صا�صية. ففي العديد  اأنها  دوية على  ماكن املختلفة يف العامل، مينع من ت�صمية هذه الأ الأ

�صا�صية حقنًا اأو م�صادات  من املواقع على �صبيل املثال، ل تقدم وحدات الرعاية ال�صحية الأ

ر�صادية ل ت�صم اأي م�صادات حيوية اأو اأدوية حتتاج اإىل  حيوية. ومن ثم فاإن هذه الدلئل الإ

اأنها اأ�صا�صية يف هذا امل�صتوى. وقد ترغب بع�س البلدان، على اأ�صا�س قدرات  احلقن على 

دوية اأ�صا�صية يف هذه  �صا�صية، اأن جتعل بع�س هذه الأ مثل هذه الوحدات للرعاية ال�صحية الأ

الوحدات يف خططها القومية.

�صا�صية للر�صوح غري مق�صود منها اأن تكون قائمة �صاملة  دوية للرعاية الأ اإن قائمة الأ

على  املالريا  توطن  مناطق  ففي  �صابات.  الإ ملر�صى  مطلوبة  تكون  اأن  التي ميكن  دوية  لالأ

�صبيل املثال، كثريًا ما تكون احلمى بعد العمليات اجلراحية ب�صبب انتكا�س املالريا. ولذلك 

�صا�صية  الأ دوية  لالأ النموذجية  القائمة  بالتف�صيل يف  واردة  للمالريا  امل�صادة  دوية  الأ فاإن 

�صا�صية للر�صوح. ر�صادية للرعاية الأ ولكنها غري واردة يف الدلئل الإ

دوية لي�س اإل خطوة واحدة،  �صا�صية اأن اختيار هذه الأ دوية الأ وتبني القائمة النموذجية لالأ

�صخا�س املحتاجني اإليها  دوية. وهذا يعني اأن الأ يجب اأن يتبعها ال�صتعمال املالئم لهذه الأ

"يتلقون الدواء ال�صحيح بجرعة كافية ملدة كافية مع معلومات مالئمة، وتخطيط متابعة 
املعاجلة، وبتكلفة ميكن حتملها" )46(. ويعتمد هذا على عوامل مثل القرارات التنظيمية، 

برناجمها  من  كجزء  العاملية  ال�صحة  منظمة  وتقدم  واملعلومات.  والتدريب  وال�صراء، 

�صا�صية، امل�صورة للبلدان ب�صاأن هذه العوامل املختلفة كطريقة لزيادة  دوية الأ للعقاقري والأ

�صا�صية. وقد تكون هناك حاجة اإىل تناول بنود م�صابهة كجزء  دوية الأ قدرتها على اإيتاء الأ

�صا�صية للر�صوح. ويجب التاأكيد ب�صفة خا�صة على اأنه اأيًا كان العامل  من تطوير الرعاية الأ

الدوائي مو�صوع البحث، فاإن مقدمي الرعاية ال�صحية الذين ي�صتخدمونه يجب اأن يكون 

لديهم التدريب الكايف واملهارة يف اإعطاء اأو و�صف هذا الدواء ب�صكل فعال وماأمون.

مل واحلمى واللتهاب(  اأما بالن�صبة للقواعد وال�صراء فاإن العديد من اأدوية الق�صم 2 )الأ

مم املتحدة �صد التجارة  من القائمة النموذجية خا�صعة للرقابة الدولية طبقًا لتفاقية الأ
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ال�صلة.  دوية املخدرة واملواد نف�صية املفعول )1988( والتفاقيات ذات  امل�صروعة لالأ غري 

كرث امل�صكنات فعالية  ويف بع�س احلالت تكون القيود الدولية ذات ال�صرامة املعقولة مانعة لأ

الدخل  الريفية ذات  املناطق  وبخا�صة يف  اإليها،  يحتاجون  الذين  اأولئك  اإىل  الو�صول  من 

املنخف�س )48(. وميثل مر�صى الر�صوح واحدة من اأكرب جمموعات النا�س الذين يعانون 

من اأمل �صديد، ومن ثم واحدة من اأكرب املجموعات التي حتتاج مل�صكنات فعالة وميكن حتمل 

تكلفتها. ولذلك فاإن التعديل املنا�صب للقواعد املنظمة القائمة اأو البحث عن و�صائل ل�صمان 

�صيكون  الثمن  باهظة  وغري  فعالة  تكون  املخدرات  م�صتوى  مل من  لالأ اأدوية خمففة  اإتاحة 

�صا�صية للر�صوح. عن�صرًا رئي�صيًا يف و�صع خطة للرعاية الأ

من  مبزيد  واردة  كانت  اأو  نف�صها  ت�صرح  املرافق  اجل��دول  يف  ال��واردة  دوي��ة  الأ واأغلب 

�صارة  الإ يجب  قليلة  نقاط  وهناك  �صا�صية.  الأ دوية  لالأ النموذجية  القائمة  يف  التف�صيل 

هنا  واردة  النموذجية  القائمة  يف  )الت�صمم(  و4  )التاأق(   3 ق�صام  الأ من  دوي��ة  الأ اإليها. 

دوية الواردة يف مكان اآخر يف القائمة، وت�صمل  ب�صبب احتمال احلاجة ملعاجلة م�صاعفات الأ

رجية للم�صادات احليوية وتخميد التنف�س ب�صبب املخدرات. اأما يف الق�صم 6  التفاعالت الأ

امل�صابني.  برعاية  املتعلقة ب�صفة عامة  امل�صادات احليوية  تلك  اإل  تذكر  فلم  )العداوى( 

دوية امل�صادة لل�صل والعوامل امل�صادة للمالريا )انظر اأعاله( غري واردة هنا، رغم اأنها  والأ

�صا�صية. دوية الأ واردة يف القائمة النموذجية لالأ

النموذجية(،  القائمة  من   11 )الق�صم  البالزما  حجم  ومو�صعات  الدم  منتجات  اأما 

وال�صطرابات القلبية الوعائية )الق�صم 12(، وتوازن ال�صوائل والكهارل )الق�صم 26(، فقد 

ر�صادية اخلا�س مبو�صوع  ورد مزيد من ال�صرح ب�صاأنها يف الق�صم 5-3 من هذه الدلئل الإ

اإنعا�س  يف  �صا�صية  الأ الدعامة  التوتر  م�صاوية  البللورانية  املحاليل  وتكّون  الدموية.  الدورة 

اإتاحتها وا�صتعمالها  مر�صى الر�صوح الذين يعانون من نق�س �صغط الدم، ويجب �صمان 

�صابات الوخيمة. وعلى الرغم من  املالئم يف جميع امل�صت�صفيات التي يعالج بها مر�صى الإ

للرعاية  ر�صادية  الإ الدلئل  فاإن  النموذجية،  القائمة  اأ�صا�صيًا يف  الدوبامني يعترب دواء  اأن 

�صا�صية للر�صوح تذكره كمرغوب ب�صبب التكلفة التي يت�صمنها التدريب الكايف لكل من  الأ

امل�صتمر  الت�صريب  ال�صغط عن طريق  لرافعات  املاأمون  عطاء  الإ واملمر�صات على  طباء  الأ

داخل الوريد.

اأ�صا�صًا ب�صبب احلاجة  17 من القائمة النموذجية( واردة  دوية اله�صمية )الق�صم  والأ

 )18 )الق�صم  ن�صولني  والأ الوخيمة.  �صابات  الإ مر�صى  اله�صمية يف  القرح  اتقاء  اإليها يف 

�صابات الوخيمة الذين متت  وارد على �صوء البينة املتزايدة على حت�صن النتائج ملر�صى الإ

ال�صيطرة املحكمة على غلوكوز الدم لديهم.

من  يعانون  الذين  املر�صى  يف  مل  الأ على  لل�صيطرة  هامة  طريقة  هناك  فاإن  واأخ��ريًا، 

 8-5 الق�صم  يف  ذلك  تناول  �صبق  وقد  والتثبيت.  التجبري  من  تتكون  ط��راف  الأ اإ�صابات 

�صابات النخاع(  طراف( والق�صم 5-9 )التدبري العالجي لإ �صابة الأ )التدبري العالجي لإ

ر�صادية. يف هذه الدلئل الإ
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�صا�صية  الأ دوية  لالأ النموذجية  )القائمة  التخدير 

ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 1(

اجلدول 12: التحكم في األلم وأدويته

بوبيفاكائني )اأو ما يعادله( ثالثي 

خمدر عام )اإثري، هالوثان اأو ما يعادله(

كيتامني

ليدوكائني )اأو ما يعادله(

اأك�صيد النرتوز

اأك�صجني

ثيوبنتال )اأو ما يعادله(

ديازيبام )اأو ما يعادله(

اأتروبني

ع

ع

ع

م

ع

م

ع

م

م

م

م

م

اأ

م

اأ

م

اأ

م

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 2( دوية الأ واحلمى واللتهاب )القائمة النموذجية لالأ

 املورفني )اأو ما يعادله(

كودائني )اأو ما يعادله(

حم�س اأ�صيتيل ال�صالي�صيليك

اأيبوبروفني )اأو ما يعادله(

بارا�صيتامول )اأ�صيتامينوفني(

م

م

اأ

م

اأ

اأ

اأ

اأ

م

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 3( دوية الأ التاأق )القائمة النموذجية لالأ

ديك�صاميثازون، هيدروكورتيزون )اأو معادل �صتريويدي اآخر(

اإيبينيفرين

م

م

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 4(  دوية الأ الت�صمم )القائمة النموذجية لالأ

اأاأاأمنالوك�صون

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 5( دوية الأ م�صادات الختالج )القائمة النموذجية لالأ

فينوباربيتال

فينيتوئني

�صلفات املغن�صيوم

م

م

م

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 6( دوية الأ العداوى )القائمة النموذجية لالأ

اأموك�صي�صيلني، اأمبي�صيلني

اأموك�صي�صيلني وحم�س كالفيولنك )قائمة تكميلية(

اأمفوتريي�صني

بنزيل بن�صيلني

�صيفتازيدمي )قائمة تكميلية(

�صيفرتياك�صون )قائمة تكميلية(

كلوراأمفينيكول

�صيربوفلوك�صا�صني )اأو ما يعادله(

كليندامي�صني )قائمة تكميلية(

كلوك�صا�صيلني )اأو ما يعادله(

م

م

ع

م

ع

ع

م

م

ع

م

اأ

م

م

اأ

م

م

اأ

م

م

اأ

اأ

م

اأ

اأ

م

م

اأ

اأ

م

اأ

اأ

م

اأ

اأ

م

م

اأ

اأ

م

اأ
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اجلدول 12: تابع..

فلوكونازول )اأو ما يعادله(

جنتامي�صني )اأو ما يعادله(

اإمبيبينيم و�صيال�صتني )قائمة تكميلية(

ليفوفلوك�صا�صني )قائمة تكميلية(

ميرتونيدازول

�صلفاميثوك�صازول وثالثي ميثوبرمي )اأو ما يعادله(

ع

م

ع

ع

م

م

م

اأ

م

م

اأ

اأ

اأ

اأ

م

م

اأ

اأ

اأ

اأ

م

م

اأ

اأ

دوية التي توؤثر يف الدم )الق�صم 10( الأ

هيبارين

وارفارين )اأو ما يعادله(

ع

ع

م

م

اأ

اأ

اأ

اأ

ديك�صرتان 70، بوليجيلني )اأو ما يعادله(

مركز العامل IX  )قائمة تكميلية(

مركز العامل VIII )قائمة تكميلية(

م

ع

ع

م

م

م

م

م

م

م

م

م

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 11( دوية الأ منتجات الدم ومو�صعات حجم البالزما )القائمة النموذجية لالأ

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 12( دوية الأ �صطرابات قلبية وعائية )القائمة النموذجية لالأ

دوبامني

اإيبينيفرين )قائمة تكميلية(

ع

ع

م

م

م

م

م

م

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 13(  دوية الأ اأمرا�س اجللد: تطبيق مو�صعي )القائمة النموذجية لالأ

اأاأاأم�صلفاديازين

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 15( دوية الأ مطهرات )القائمة النموذجية لالأ

مطهرات: كلورهيك�صيدين، اإيثانول، بوليفيدون اأو ما يعادله

مطهرات )مبيد للجراثيم(: مركبات بقاعدة كلورين، كلوروزيلينول، 

غلوتارال اأو ما يعادله

اأ

م

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 16( دوية الأ مدرات البول )القائمة النموذجية لالأ

فورو�صيميد )اأو ما يعادله(

مانيتول )قائمة تكميلية(

م

م

اأ

م

اأ

م

اأ

م

لومنيوم هيدروك�صيد الأ

�صيميتيدين )اأو ما يعادله(

هيدروك�صيد املغن�صيوم

ع

ع

ع

اأ

م

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 17( دوية الأ ا�صطرابات ه�صمية )القائمة النموذجية لالأ

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 18( دوية الأ ا�صطرابات الهرمونات )القائمة النموذجية لالأ

اأاأاأعاإن�صولني

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 20( دوية الأ مرخيات الع�صالت )القائمة النموذجية لالأ

اأاأمعاألكورونيوم، �صوك�صاميثونيوم اأو ما يعادله
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التشخيص والرصد   13-5
�صابات يف كل  �صبق تناول املعدات واخلربة املتعلقة بها للت�صخي�س والر�صد ملر�صى الإ

ق�صام ال�صابقة. ونظرًا لرتاكب متطلبات العديد منها، فاإنها جميعًا مكررة هنا، اإىل  من الأ

غلب هذه البنود قد  �صا�س املنطقي لأ جانب العديد مما مل ي�صبق مناق�صته من قبل. اإن الأ

�صبق مناق�صته اأعاله و�صوف ل يكرر كاماًل هنا.

للفح�س  الكافية  امل��ه��ارات  يف  هو  امل�صابني  املر�صى  ور�صد  ت�صخي�س  اأ�صا�س  اإن 

العالمات  ور�صد  احلياة  تهدد  التي  �صابات  الإ لت�صخي�س  �صا�صية  الأ واملعدات  كلينيكي.  الإ

احليوية ت�صمل ال�صماعة وكفة �صغط الدم وبطارية اجليب ومقيا�س احلرارة، والتي تعترب 

وقثطار  اجلنني  و�صماعة  ال�صحية.  الرعاية  نظام  م�صتويات  جميع  على  اأ�صا�صية  جميعها 

امل�صت�صفيات.  م�صتويات  جميع  على  اأ�صا�صية  البويل  النتاج  لقيا�س  جتميع  كي�س  مع  البول 

لكرتونية والر�صد بالو�صائل البا�صعة، مثل ال�صغط  نواع املختلفة من اأجهزة الر�صد الإ والأ

قيمة  ت�صيف  القحف،  داخل  وال�صغط  للقلب،  مين  الأ اجلانب  وقثاطر  املركزي،  الوريدي 

�صابات الوخيمة ومن ثم تعترب مرغوبة. وملزيد من التفا�صيل  للتدبري العالجي ملر�صى الإ

عن البنود ال�صابقة ميكن للقارئ الرجوع اإىل من�صور منظمة ال�صحة العاملية ذي ال�صلة، 

الرعاية اجلراحية يف امل�صت�صفى املركزي )26(.

من  ع��ل��ى  الأ امل�صتويني  يف  اأ�صا�صي  الب�صيطة  ف��الم  ب��الأ �صعاعي  الإ الت�صوير  ويعترب 

اخلطط  ترغب  وقد  العام.  املمار�س  م�صتوى  م�صت�صفيات  يف  جدًا  ومرغوب  امل�صت�صفيات 

اأدنى معني من  اأ�صا�صيًا يف م�صت�صفيات املمار�س العام التي تعني بحد  القومية يف اعتباره 

اإىل  الرجوع  للقارئ  فيمكن  �صا�صية،  الأ ال�صينية  �صعة  الأ همية  لأ ونظرًا  الر�صوح.  حالت 

�صا�صي ملنظمة ال�صحة العاملية  �صعاعي الأ ر�صادية القائمة عن نظام الت�صوير الإ الدلئل الإ

ال�صينية  �صعة  الأ خلدمات  املطلوبة  املعدات  من  دنى  الأ احلد  ي�صف  النظام  وهذا   .)49(

�صا�صية املوجهة نحو امل�صت�صفيات ال�صغرية. الأ
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اجلدول 12: تابع..

نيو�صتيغمني )اأو ما يعادله(

فيكورونيوم )قائمة تكميلية(

ع

ع

م

م

اأ

م

اأ

م

حملول غلوكوز )5%، 50%(

حملول ملح )%0.9 م�صاوي التوتر(

غلوكوز مع كلوريد �صوديوم )%4 غلوكوز، %0.18 كلوريد �صوديوم(

حملول مركب من لكتات ال�صوديوم )لكتات رينغر اأو ما يعادله(

حملول كلوريد البوتا�صيوم

م

م

م

م

م

اأ

اأ

م

اأ

م

اأ

اأ

م

اأ

اأ

اأ

اأ

م

اأ

اأ

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 26( دوية الأ توازن ال�صوائل والكهارل )القائمة النموذجية لالأ

�صا�صية ملنظمة ال�صحة العاملية الق�صم 27( دوية الأ فيتامينات ومعادن )القائمة النموذجية لالأ

مممعكلوريد الكال�صيوم / غلوكونات )قائمة تكميلية(
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املوارد

الر�صد

اجلدول 13 التشخيص والرصد

�صماعة

كفة �صغط الدم

بطارية

مقيا�س حرارة

�صماعة جنني

قثطار بويل مع كي�س جتميع

ر�صد اإلكرتوين للقلب

قيا�س التاأك�صج النب�صي

ر�صد ال�صغط الوريدي املركزي

مين للقلب قثطرة اجلانب الأ

ر�صد ال�صغط داخل القحف

اأ

اأ

اأ

اأ

م

م

ع

ع

ع

ع

ع

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

م
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ع

ع

اأ

اأ

اأ
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اأ

م

م

م

م

م

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

اأ

م

م

م

م

م

�صعاعية الفحو�س الإ

اأفالم ب�صيطة

اأفالم ب�صيطة متنقلة

ت�صوير اإ�صعاعي تبايني )باريوم، غا�صرتوغرافني(

موجات فوق �صوتية للر�صوح )�صفاق مدمم(

ت�صوير مقطعي حموري حمو�صب

وعية ت�صوير الأ

مكثف �صدة ال�صورة، فلورو�صكوبي

الت�صوير بالرتدد املغناطي�صي

الطب النووي

م

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

م

م

ع

م

م

ع

ع

ع

ع

اأ

م

م

م

م

م

م

م

م

اأ

اأ

م

م

م

م

م

م

م

فحو�س خمتربية

هيموغلوبني/ هيماتوكريت

غلوكوز

�صبغة غرام

م�صتنبتات جرثومية

اأك�صيد الكربون،  كهارل )�صوديوم، بوتا�صيوم، كلور، ثنائي 

نرتوجني بولينا الدم، كرياتينني(

قيا�صات غازات الدم ال�صرياين

لكتات امل�صل

م

ع

ع

ع

ع

ع

ع

اأ

اأ

م

م

م

م

ع

اأ

اأ

اأ

م

م

م

م

اأ

اأ

اأ

اأ

م

م

م

اأخرى

طفال )�صريط بروزلو( �صريط قيا�س طول الأ

منظار اأذن

منظار فح�س العني

قيا�صات �صغط احليز

م

م

م

ع

م

اأ

م

م

م

اأ

اأ

م

م

اأ

اأ

اأ
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ويعترب وجود اأ�صعة �صينية اأ�صا�صية متنقلة )وحدات ت�صوير اإ�صعاعي متنقلة( اأ�صا�صي يف 

خرى. واإمكانيات الت�صوير  م�صت�صفيات الرعاية الثالثية ومرغوب يف جميع امل�صت�صفيات الأ

وعية، والفلورو�صكوبي، وتكثيف �صدة  �صعة املقطعية، وت�صوير الأ خرى وت�صمل تفر�س الأ الأ

ال�صور، والت�صوير بالرنني املغناطي�صي، واختبارات الطب النووي ت�صيف قيمة اإىل التدبري 

كما  املختلفة  امل�صتويات  على  مرغوبة  اأنها  على  واردة  وهي  �صابات.  الإ ملر�صى  العالجي 

هو مبني يف اجلدول. ولكن تكلفتها متنع من اعتبارها اأ�صا�صية على اأي م�صتوى يف الوقت 

احلايل.

غرا�س  غرا�س العامة له فائدة كبرية لالأ �صا�صي لالأ والت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية الأ

�صابية، وبخا�صة التوليد. ولذلك فمن املعقول �صمان اإتاحتها يف جميع امل�صت�صفيات  غري الإ

غرا�س  خ�صائي والثالثي، وكذلك يف العديد من م�صت�صفيات املمار�س العام، لالأ من م�صتوى الأ

�صابة حتتاج اإىل مهارات اأكرث تقدمًا �صواء  العامة. ولكن املوجات فوق ال�صوتية يف حالت الإ

جراء اأو التف�صري، وب�صفة اأوىل لت�صخي�س ال�صفاق املدمم. اإن هذه املهارة والقدرة  يف الإ

اأي�صًا  انظر  امل�صت�صفيات.  م�صتويات  جميع  يف  اأ�صا�صية(  )ولي�س  مرغوبة  تعترب  التي  هي 

�صابات البطن( ملزيد من التفا�صيل. الق�صم 5-7 )التدبري العالجي لإ

عليها،  يعول  منا�صبة  تقنية  باأي  الهيماتوكريت  اأو  الهيموغلوبني  تركيز  قيا�س  ويعترب 

و�صبغات  امل�صل.  غلوكوز  تركيز  قيا�س  وكذلك  امل�صت�صفيات،  م�صتويات  جميع  يف  اأ�صا�صي 

اأن م�صتنبتات اجلراثيم  الثالثية. كما  والرعاية  خ�صائي  الأ اأ�صا�صية يف م�صت�صفيات  غرام 

ولكتات  ال�صرياين  الدم  وغازات  الكهارل  قيا�صات  وتعترب  الثالثية.  الوحدات  يف  اأ�صا�صية 

الوقت  يف  م�صتوى  اأي  على  اأ�صا�صية  اعتبارها  من  متنع  تكلفتها  ولكن  مرغوبة.  امل�صل 

احلايل.

طفال )�صريط بروزلو( له فائدة يف ح�صاب جرعات  اإن ا�صتعمال �صريط قيا�س طول الأ

طفال. وهو غري باهظ الثمن ومرغوب يف جميع املوؤ�ص�صات التي تقدم  دوية لالأ ال�صوائل والأ

مفيدة  مكمالت  ذن  الأ ومنظار  العني  قاع  منظار  وكذلك  امل�صابني.  طفال  لالأ الرعاية 

للت�صخي�س املادي للمر�صى امل�صابني وتعترب اأ�صا�صية اأو مرغوبة كما هو مبني يف اجلدول. 

تركيبها  ميكن  اأو  ع��داد  الإ �صابقة  كمجموعة  احليز  �صغط  قيا�س  معدات  �صراء  وميكن 

نابيب واملقيا�س من كفة �صغط الدم. وتعترب اخلربة يف ا�صتعمال اأيهما اأ�صا�صية  با�صتعمال الأ

يف وحدات الرعاية الثالثية.

تعترب  التي  تلك  من  املخترب  خدمات  اأو  �صعاعي  الإ الت�صوير  اأو  للر�صد  ق��درات  واأي 

اأ�صا�صية اأو تلك التي حتول من مرغوبة اإىل اأ�صا�صية يف خطة قومية يجب اأن ت�صتويف معايري 

تاحة  �صافة اإىل جمرد التواجد املادي للمعدات املعنية. وهذه املعايري ت�صمل الإ معينة، بالإ

�صبوع، اإذا كان ذلك مطلوبًا(، ومهارات �صخ�صية  الفورية )24 �صاعة يف اليوم، 7 اأيام يف الأ

جراءات اأو الختبارات باأمان ودقة وفهم النتائج، واإذا لزم فيجب وجود  كافية للقيام بالإ

جراءات. ويجب اأن تتبع وحدات  اآليات كافية ل�صمان اجلودة لر�صد تطبيق الختبار اأو الإ

فيها  مبا  العاملية،  ال�صحة  ملنظمة  ر�صادية  الإ الدلئل  واملختربات  الت�صخي�صي  الت�صوير 

�صبط اجلودة الداخلي وتقييم اجلودة اخلارجي
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ويجب �صيانة املعدات من اأجل �صمان اإتاحة اخلدمات ذات ال�صلة بدون انقطاع ب�صبب 

حدوث خلل. ويجب التاأكيد على هذه النقطة، حيث اأن القدرة على تدبري و�صيانة املعدات 

الطبية كثريًا ما تتخلف عن اإحراز املعدات )49(.

سالمة أفراد الرعاية الصحية   14-5
�صابة بفريو�س العوز املناعي الب�صري وغريه من املمر�صات     نظرًا للمعدلت املرتفعة لالإ

التي تنتقل عن طريق الدم يف جميع اأنحاء العامل، فمن الواجب تزويد العاملني ال�صحيني 

باحلماية الكافية. وهذا �صحيح بوجه عام، ولكن ب�صفة خا�صة يف رعاية الر�صوح، حيث 

اإىل  فاقة  لالإ املحمومة  الطبيعة  توؤدي  قد  وحيث  اجل�صم،  اإف��رازات  من  وغريه  الدم  يكرث 

اأ�صا�صية يف جميع م�صتويات  ال�صاملة  زيادة احتمال املالم�صة. وتعترب قدرات الحتياطات 

نظام الرعاية ال�صحية. وهذا ي�صمل التدريب الالزم لتطبيق هذه الحتياطات. كما ي�صمل 

اأي�صًا اإيتاء املواد الالزمة مبا يف ذلك القفازات والنظارات الواقية اإىل جانب القدرة على 

لت احلادة واملواد البيولوجية. وكل هذه تعترب اأ�صا�صية على جميع  التخل�س املاأمون من الآ

من  كبرية  اأحجام  تتالم�س  قد  الر�صح  اإنعا�س  واأثناء  ال�صحية.  الرعاية  نظام  م�صتويات 

ال�صوائل مع جلد العامل ال�صحي. ويف مثل هذه احلالت يجب توفري مالب�س وماآزر مقاومة 

للماء. وهذه تعد اأ�صا�صية على جميع م�صتويات امل�صت�صفيات. وقد ذكرت على اأنها مرغوبة 

�صابات  �صا�صي حيث اأن بع�س هذه الوحدات قد ل تقدم رعاية ملر�صى الإ على امل�صتوى الأ

و�صاع. واأخريًا فتعترب القدرات على الوقاية امل�صادة لفريو�س  الوخيمة يف ظل مثل هذه الأ

القهقري مرغوبة  للفريو�س  اأدوية م�صادة  با�صتعمال  التعر�س  بعد  الب�صري  املناعي  العوز 

على جميع امل�صتويات.

ر�صادية.  الإ الدلئل  هذه  اأج��زاء  جميع  يف  البا�صعة  ج��راءات  الإ من  العديد  ذكر  وقد 

اأن  كما  مالئمة.  معقمة  ظ��روف  حتت  تتم  اأن  �صرورة  على  ج���راءات  الإ هذه  كل  وتنطوي 

اأخرى

التدريب على الحتياطات ال�صاملة

قفازات

نظارات واقية

لت احلادة التخل�س من الآ

التخل�س من املخلفات البيولوجية

ماآزر

اتقاء فريو�س العوز املناعي الب�صري بعد التعر�س
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مستوى الوحدة

اأ�صا�صي     ممار�س عام   اإخ�صائي   ثالثي �صالمة اأفراد الرعاية ال�صحية

اجلدول 14 سالمة أفراد الرعاية الصحية
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جراءات. القدرة على حتقيق العقامة واردة اأي�صًا كلما ذكرت هذه الإ

اعتبارات خاصة لألطفال   15-5
التعديالت  طفال. وهذه  التعديالت لالأ اإىل بع�س  ال�صابقة حتتاج  ق�صام  الأ تكاد جميع 

طفال،  طفال امل�صابني، ومعدات يف حجم ي�صلح لالأ خا�صة مبهارات معينة يف التعامل مع الأ

دوية. و�صياأتي تلخي�س موجز لهذه املو�صوعات فيما يلي، مع التاأكيد على  و�صبط جرعات الأ

البنود التي قد حتتاج اإىل تعديل لتحقيق الرعاية املثلى للطفل امل�صاب. وهذا ينطبق على 

البنود التي �صبق اأن و�صفت باأنها مرغوبة اأو اأ�صا�صية.

التدبير العالجي للمسالك الهوائية )انظر أيضاً القسم 1-5(
املهارات:

طفال الأ يف  الهوائية  امل�صالك  ت�صريح  يف  الختالفات  على  التعرف   ·
الرغامي داخل  التنبيب  يف  وبخا�صة  ما،  نوعًا  خمتلفة  تقنيات  اإىل  احلاجة   ·

املعدات:

نفية والفموية، واأقنعة الكي�س وال�صمام،  طفال للم�صالك الهوائية الأ اأحجام منا�صبة لالأ  ·
مناظري احلنجرة واأنابيب داخل الرغامي

التدبير العالجي للضائقة التنفسية )أنظر أيضاً القسم 2-5(
املعدات:

ال�صدرية نابيب  ولالأ للوجه  ك�صجني  الأ قنعة  لأ طفال  الأ ينا�صب  بحجم  معدات   ·
التدبير العالجي للصدمة )انظر أيضاً القسم 3-5(

املهارات:

ال�صن بح�صب  احليوية  للعالمات  املختلفة  �صا�س  الأ خطوط  معرفة   ·
يف  لل�صدمة  املتغرية  واملظاهر  الدم  لفقد  املتغرية  الفيزيولوجية  ال�صتجابات  معرفة   ·

طفال من اأعمار خمتلفة. الأ

ال�صدمة ملعاجلة  اأو  �صا�صية  الأ للمتطلبات  �صواء  طفال،  لالأ املحاليل  جرعات  معرفة   ·
النزفية ال�صدمة  ملعاجلة  طفال  لالأ الدم  نقل  جرعات  معرفة   ·

وردة  الأ اإىل  الو�صول  انقطاع  عند  طفال  لالأ الوريدية  القنيات  غ��رز  يف  مهارات   ·
املحيطية ويف غرز خطوط داخل العظم

طفال:  معدات ذات اأحجام تنا�صب الأ

الوريد داخل  قنيات   ·
الدم �صغط  كفة   ·

بولية قثطارات   ·
معدية اأنفية  اأنابيب   ·

يعادلها ما  اأو  العظم  داخل  اإبر   ·
وزان لالأ مقيا�س   ·

مكانيات املعملية: الإ
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طفال  الأ من  الدم  من  �صغرية  مناذج  على  خمتربية  فحو�س  اإج��راء  على  القدرة   ·
املر�صى

إصابة الرأس )انظر أيضاً القسم 4-5(
املهارات:

طفال الأ ل�صغار  املعدل  للغيبوبة  غال�صغو  مقيا�س  ح�صاب  على  القدرة   ·
إصابة األطراف )انظر أيضاً القسم 8-5(

املهارات:

عجز حدوث  يف  ت�صببًا  كرث  الأ طفال  الأ يف  املعينة  العظام  اإ�صابات  تفهم   ·
امل�صا�صات( ك�صور  )مثل  طفال  لالأ ال�صنية  املجموعة  بح�صب  للك�صور  العالجي  التدبري   ·

إصابة النخاع )انظر أيضاً القسم 9-5(
املهارات:

طفال الأ نخاع  يف  املتغري  الت�صريح  معرفة   ·
�صعة ال�صينية النخاعية )املطلوبة لكل من التدبري العالجي غري اجلراحي  تفهم اأفالم الأ  ·

واجلراحي(

املعدات:

طفال الأ اأحجام  تنا�صب  عنقية  اأطواق   ·
احلروق واجلروح )انظر أيضاً القسم 10-5(

املهارات:

طفال الأ �صغار  يف  اجل�صم  �صطح  من  احلرق  جلروح  املئوية  الن�صبة  تقييم   ·
التأهيل )انظر أيضاً القسم 11-5(

املهارات:

برغم  مكان،  الإ بقدر  الطبيعية  املعامل  ا�صتيفاء  من  للتاأكد  والتطور  النمو  ر�صد   ·
�صابة واأي خلل بدين متعلق بها الإ

التحكم في األلم وأدويته )انظر أيضاً القسم 12-5( 
املهارات: 

طفال الأ جرعات  معرفة   ·
املعدات:  

طفال الأ جرعات  حل�صاب  املالئمة  اللوحات  اأو  املراجع   ·
التشخيص والرصد )انظر أيضاً القسم 13-5( 

املعدات: 

طفال الأ اأحجام  تنا�صب  بولية  قثطارات   ·
اأعاله( مبني  هو  )كما  طفال  الأ اأحجام  تنا�صب  خمتربية  اإمكانيات   ·

طفال الأ جرعات  لتقدير  بروزلو(  )�صريط  طفال  الأ طول  لقيا�س  ·   �صريط 
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الرعاية  خدمات  تعزيز  طرق   .6

�ضا�ضية للر�ضوح الأ

خدمات  تنفيذ  لتعزيز  ت�صتخدم  اأن  ميكن  التي  الطرق  بع�س  الق�صم  هذا  ي�صتعر�س 

�صا�صية للر�صوح. وهي طرق �صبق اأن ا�صتخدمت لتعزيز التح�صينات يف الرعاية  الرعاية الأ

فقد  بالذات،  الر�صوح  لرعاية  بالن�صبة  اأم��ا  العامل.  م�صتوى  على  عامة  ب�صورة  الطبية 

وجدت  وحيثما  باخت�صار.  و�صتعر�س هذه اخلربة  املتقدمة.  البلدان  اأ�صا�صًا يف  ا�صتعملت 

معلومات عن تطبيق هذه الطرق يف رعاية الر�صوح يف اأو�صاع البلدان النامية، فقد اأ�صري 

فكار عن كيفية التو�صع يف مثل هذه الطرق. اإىل ذلك اأي�صًا، مع بع�س الأ

6-1  التدريب على رعاية الر�ضوح

وبع�صها  املمار�صني.  جانب  من  مهارة  ر�صادية  الإ الدلئل  هذه  مكونات  جميع  تتطلب 

مهارات على جميع م�صتويات النظام ال�صحي وعلى جميع م�صتويات مقدمي اخلدمة، مثل 

فاقة. وبع�صها للعاملني بامل�صت�صفيات فقط وبع�صها متخ�ص�صة  مهارات التقييم املبدئي والإ

جدًا، مثل تلك املتعلقة بالتدبري اجلراحي. وقد ركزنا يف هذا الكتيب على املهارات ملقدمي 

طباء واملمر�صات. واإن كان من ال�صروري اأن نتنبه اإىل اأن  الرعاية الرئي�صيني، مبا فيهم الأ

هناك نوعيات خمتلفة من املهنيني ي�صاركون يف رعاية املري�س امل�صاب. ويجب اأن تو�صع 

واأفراد غرفة  �صعة،  الأ وفنيي  املختربات،  العتبار مبا فيهم فنيي  وتدريبهم يف  مهاراتهم 

العمليات، والعاملني ال�صحيني يف القرية. اإن تعظيم املهارات املتعلقة بالر�صوح املبينة يف 

�صا�صية للر�صوح بطريقة ذات فاعلية  هذه الدلئل و�صيلة رئي�صية ل�صمان معايري الرعاية الأ

عالية لقاء التكاليف.

طباء  وهناك حاجة اإىل مزيد من النتباه على م�صتوى العامل لتحديد وتعظيم تدريب الأ

التي  بالر�صوح  املتعلقة  املهارات  من  بكل  يتعلق  وهذا  الر�صوح.  رعاية  على  واملمر�صات 

�صا�صي، وتلك التي تكت�صب من التدريب بعد التخرج، مثل وظائف اأطباء  يكفلها التعليم الأ

طباء. وتبني اجلداول يف هذا الكتيب املجموعة الرئي�صية  المتياز والتدريب املتخ�ص�س لالأ

من املهارات املتعلقة بالر�صوح التي توجد حاجة اإليها. ومن املاأمول اأنه باإ�صدار هذا الكتيب 

ر�صاد لتطوير املناهج يف كليات الطب ومدار�س التمري�س. �صوف يتم تقدمي الإ

البيئات  ويف  خا�صًا.  تدريبًا  تتطلب  اجلراحية  للرعاية  ع��ل��ى  الأ امل�صتوى  وم��ه��ارات 

لقيام  تكون هناك حاجة  ما  كثريًا  اأفريقيا،  �صيما يف  ول  املنخف�س،  الدخل  ذات  الريفية 
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البيئات يكون  ج��راءات اجلراحية. ويف مثل هذه  باأنواع خمتلفة من الإ املمار�صني العامني 

من املفيد تناول العنا�صر املالئمة من الرعاية اجلراحية ب�صكل �صامل واأن يتم اإدخالها يف 

�صا�صية لكليات الطب وتدريب اأطباء المتياز. وهذا ي�صمن اأن اخلريجني الذين  املناهج الأ

باأمان.  ج��راءات  الإ داء  لأ املطلوبة  املهارات  لديهم  �صتكون  ريفية  �صيعملون يف م�صت�صفيات 

وهناك حاجة يف جميع البيئات على م�صتوى العامل للتفكري يف املهارات املتعلقة بالر�صوح 

العامني وجراحي  النيابة. وينطبق هذا على اجلراحني  التي تقدم للجراحني خالل فرتة 

اخلدمات  اإتاحة  زيادة  �صي�صمن  املناهج  هذه  ملثل  اأكرب  تقيي�س  وو�صع  وغريهم.  العظام 

املتعلقة بالر�صوح على م�صتوى العامل. وميكن اأن تتقدم خدمات الر�صوح يف بع�س البيئات 

عن طريق تعزيز عدد اأكرب من املنح الدرا�صية يف رعاية الر�صوح بعد ا�صتكمال التدريب 

الكربى  احل�صرية  املراكز  على  خا�صة  ب�صفة  ذلك  وينطبق  النيابة.  فرتة  يف  الر�صمي 

للر�صوح يف بلدان الدخل املتو�صط.

ملنع  امل�صاركني  املمار�صني  جلميع  امل�صتمر  التعليم  تعزيز  يجب  ذلك  اإىل  �صافة  وبالإ

تال�صي املعلومات املعرفية واملهارات، وبخا�صة بني اأولئك الذين ل ي�صاهدون اأعدادًا كبرية 

جلميع  للمعلومات  حتديثًا  اأي�صًا  يقدم  امل�صتمر  التعليم  هذا  ومثل  الر�صوح.  مر�صى  من 

فاإن مقررات  واأخريًا  يتعاملون معها.  التي  الر�صوح  النظر عن حجم  املمار�صني، ب�صرف 

�صا�صية اجلوهرية لرعاية الر�صوح يف بيئة  التعليم امل�صتمر تتيح الفر�صة لتحديد العنا�صر الأ

معينة. وت�صتطيع عن هذا الطريق التاأثري يف املعرفة واملهارات املتعلقة بالر�صوح والتي تقدم 

يف الدرا�صة اجلامعية ويف التدريب بعد التخرج. وقد مت توثيق مقررات التعليم امل�صتمر من 

اأجل حت�صني عملية ونتائج رعاية الر�صوح. فعلى �صبيل املثال، قام علي واآخرون )14،13( 

املتقدم  الدعم  عن  منتظمة  ب�صورة  يومني  ملدة  م�صتمر  تعليم  مقرر  تقدمي  تاأثري  بتقييم 

)ملزيد   )ATLS Advanced Trauma Life Support( الر�صوح  للحياة يف حالت 

طباء الذين يقدمون  من التفا�صيل انظر اأدناه(، يف اأكرب م�صت�صفى يف ترينيداد. واأغلب الأ

الرعاية للمر�صى امل�صابني يف هذا امل�صت�صفى تلقوا هذا املقرر بحلول اأواخر الثمانينيات 

من القرن الع�صرين. وقد لحظ املوؤلفون اأنه باملقارنة بالفرتة ال�صابقة على هذا التدريب 

ال�صامل يف جمال الر�صوح، زادت حالت ال�صتعمال املالئم للعديد من الو�صائل العالجية 

باإ�صابات  امل�صابني  للمر�صى  الطوارئ(  ق�صم  الرغامي )يف  داخل  املبكر  التثبيت  وت�صمل 

�صابات الوخيمة بال�صدر، وا�صتعمال  نابيب ال�صدر يف مر�صى الإ وخيمة، والغرز املبكر لأ

نفي املعدي. وكانت هذه التح�صينات يف عملية الرعاية مرتبطة  القثطار البويل والقثطار الأ

�صابة 16  �صابات الوخيمة )درجة �صدة الإ بانخفا�س كبري يف معدل الوفيات يف مر�صى الإ

اأو اأكرث( الذين عوجلوا بهذا امل�صت�صفى. فقد انخف�س معدل الوفيات من %67 اإىل %34 بعد 

.ATLS طباء بتلقي اأن مت ترخي�س الأ

و�صفًا  هنا  و�صنقدم  العامل.  م�صتوى  على  املناهج  من  خمتلفة  نوعيات  ا�صتعملت  وقد 

ّيًا منها على  ر�صادية ل ت�صاند ر�صميًا اأ موجزًا ملختارات من هذه املناهج. وهذه الدلئل الإ

مثل يف بيئة معينة. خر. فقد يكون واحد اأو اأكرث هو الأ الآ

Advanced Trauma Life Support :الدعم املتقدم للحياة يف حالت الر�صوح  ·
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مريكية )31(. وهو مقرر للتعليم امل�صتمر  هذا مقرر ممتلك تقدمه كلية اجلراحني الأ

وقد  العامل.  م�صتوى  على  الر�صوح  رعاية  يف  نطاق  اأو�صع  وعلى  فرتة  طول  لأ ا�صتعماله  مت 

القرن  ال�صبعينيات من  اأواخر  اإع��داده يف  املقرر منذ  350000 طبيب هذا  اأكرث من  تلقى 

وهو  الر�صوح،  رعاية  جمال  ويغطي  اأي��ام  ثالثة  اأو  يومني  ملدة  املقرر  وي�صتمر  الع�صرين. 

تعليمية  ي�صمل حما�صرات  وهو  الطوارئ.  ق�صم  الرعاية يف  من  �صاعة  ول  لأ اأ�صا�صًا  موجه 

با�صتعمال  الرئي�صية  التقنية  املهارات  وممار�صة  عر�س  فيها  يتم  املهارات  لتعليم  ومراكز 

ُدمى وحيوانات حتت التخدير. وهو موجه اإىل ظروف البلدان املتقدمة. ولكن تبني اأنه مفيد 

يف بع�س البلدان متو�صطة الدخل كما �صبق بيانه اأعاله بالن�صبة لرتينيداد )14،13(. وقد 

خذ به ر�صميًا يف 42 بلدًا، منها 23 بلدًا مرتفعة الدخل، و 17 بلدًا متو�صطة الدخل،  مت الأ

وبلدان منخف�صة الدخل. وقد اأعاق انت�صاره يف البلدان منخف�صة الدخل تكاليف البدء فيه 

التي تبلغ 80000 دولر للبلد الواحد )50(.  

  National Trauma Management :للر�صوح القومي  العالجي  التدريب  مقرر   ·
ونفذته.  املقرر  هذا  للر�صوح  �صا�صية  الأ للرعاية  الدولية  الرابطة  و�صعت  لقد   Course
 Academy of( الر�صوح  طب  اأكادميية  مع  بال�صرتاك  الهند  يف  اأ�صا�صًا  به  اأخ��ذ  وقد 

يزيد على  ما  بتدريب  وقام   2000 م�صتمر منذ عام  وهو  )الهند(.   )  Traumatology
1500 طبيب يف الهند. وهو مقرر ي�صتغرق يومني وموجه لرعاية امل�صابني باإ�صابات وخيمة 

خالل الفرتة البدئية للطوارئ. وهو موجه ب�صفة خا�صة نحو الظروف يف الهند وغريها 

من البلدان منخف�صة الدخل. ويحتوي املنهج على حما�صرات وتعليم مهارات اإنقاذ احلياة 

�صا�صية  على ُدمى وحيوانات. وقد بداأ هذا املقرر باأع�صاء من الرابطة الدولية للرعاية الأ

ن بال�صرتاك مع مدربني حمليني مت تدريبهم من خالل برنامج  للر�صوح، ولكنه يقدم الآ

للموجهني بهدف جعله م�صتقاًل بذاته على املدى الطويل. ول توجد تكاليف للبدء فيه، لذلك 

طار  ميكن احتواء تكاليف التقدمي، كما اأن اأتعاب املقرر مدعمة بحيث ميكن حتملها يف الإ

املحلي. 

 )Definitive Surgical Trauma Course( :للر�صوح النهائي  املقرر اجلراحي   ·
�صا�صية للر�صوح. وهو موجه  هذا مقرر اآخر و�صعته وروجت له الرابطة الدولية للرعاية الأ

�صعوبة  ك��رث  الأ �صابات  الإ لبع�س  اجلراحي  العالجي  التدبري  على  ويركز  اجلراحني  اإىل 

ومناق�صة  ق�صرية  حما�صرات  باإلقاء  القرار  �صنع  على  املقرر  ويوؤكد  للحياة.  واملهددة 

مثل  اجلراحية  واملهارات  ال�صرتاتيجيات  عمليًا يف  تدريبًا  ويقدم  احلالت،  �صيناريوهات 

ال�صقوق والو�صول عند ب�صع ال�صدر، وا�صرتاتيجيات فتح البطن، وا�صرتاتيجيات ا�صتك�صاف 

ع�صاء خلف  الأ واإ�صابات  واملجوفة،  ال�صلبة  ح�صاء  الأ �صابات  لإ العالجي  والتدبري  العنق، 

ال�صفاق، واإ�صابات القلب واإ�صابات اأوعية العنق وال�صدر. وهذا املقرر الذي ي�صتمر يومني 

ي�صمل حما�صرات وعمليات على جثث وحيوانات حتت التخدير. وقد ح�صره اأكرث من 500 

جراح يف 11 بلدًا منذ بداأ يف اأوائل الت�صعينيات من القرن الع�صرين.

املقرر  تدير هذا   )Essential Surgical Skills( �صا�صية:  الأ اجلراحية  املهارات   ·
البلدان  العديد من  اأق�صام اجلراحة يف  بال�صرتاك مع  الدولية  للجراحة  الكندية  ال�صبكة 
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املقرر  وتنفيذ  حمتوى  ويدير  واأوغ��ن��دا.  وموزمبيق،  وم��الوي،  اإثيوبيا،  وت�صمل  فريقية  الأ

�صا�صية، والتي ت�صمل ممثلني من كل ق�صم  فريقية الكندية للمهارات اجلراحية الأ اللجنة الأ

ولية يف التدبري اجلراحي للم�صاكل التي  جراحي. وهو م�صمم لتدريب ممار�صي الرعاية الأ

تعالج عادًة يف امل�صت�صفيات الريفية. وهو ي�صمل حما�صرتني متهيديتني، و 25 درا�صة حالة، 

اأوجه  ويغطي  اأيام  ي�صتمر خم�صة  وهو  حيوانية.  ومواد  ُدمى  با�صتعمال  تقني  اإج��راء   40 و 

اجلراحة العاجلة. واثنان من الكرا�صات التدريبية اخلم�س تتناول الر�صوح )مثل التخدير 

يف  �صخ�س   3000 من  اأكرث  ح�صره  وقد  الر�صوح(.  وطب  العظام  وجراحة  احلياة  ودعم 

البلدان املذكورة اأعاله منذ ابتدائه يف عام 1994 

 )http: // www. cnis.ca  ملزيد من املعلومات، انظر(

ولية للر�صوح: )Primary Trauma Care( هذا املقرر تديره موؤ�ص�صة  الرعاية الأ  ·
طباء التخدير. وهو  ولية للر�صوح. وقد قامت بتمويله جزئيًا الرابطة العاملية لأ الرعاية الأ

العالجي  التدبري  على  خرين  الآ ال�صحيني  واملهنيني  واملمر�صات  طباء  الأ لتدريب  م�صمم 

يومني  ملدة  ي�صتمر  وهو  الريفية.  العام  املمار�س  م�صت�صفيات  يف  الوخيمة  للر�صوح  املبكر 

وي�صم حما�صرات ومراكز تدريب على املهارات، و�صيناريوهات على النماذج. كما يغطي 

�صابات. وقد عقد يف 23 بلدًا يف اأفريقيا  اأي�صًا اإدارة الكوارث واملو�صوعات املتعلقة مبنع الإ

الرابطة  منوذج  بتوفيق  املحلية  املوؤ�ص�صات  قامت  بلد  كل  ويف  اجلنوبية.  واأمريكا  واآ�صيا 

 1996 منذ  م�صتمر  وهو  املحلية.  البيئة  تناول  احتياجاتها يف  مع  التخدير  طباء  لأ العاملية 

العاملية  ال�صحة  ن�صرة ملنظمة  الكتيب يف  تطوير  املمار�صني. كما مت  اآلف من  ودّرب عدة 

  )Surgical care at the district hospital( )51،26،2( اأي�صًا

ا�صتجابة  املقرر  هذا  و�صع  والتكنولوجيا:  للعلوم  نكروما  كوامي  جلامعة  الر�صوح  مقرر   ·
العامون كل  الريفية يف غانا، والتي ي�صكل املمار�صون  للم�صت�صفيات  لالحتياجات اخلا�صة 

العاملني بها تقريبًا. وهو لي�س موجهًا فقط نحو الرعاية العاجلة البدئية، ولكن نحو الرعاية 

فريقية اأي�صًا. وقد مت تدريب 150 طبيبًا يف هذا  النهائية املالئمة للم�صت�صفيات الريفية الأ

املقرر الذي ي�صتمر اأ�صبوعًا كاماًل منذ ابتدائه يف اأوا�صط الت�صعينيات من القرن الع�صرين. 

وهو يقل كثريًا عن املقررات الدولية املذكورة اأعاله، ولكنه رغم ذلك يقدم منوذجًا ملقرر 

وطني للر�صوح و�صع ملواجهة الحتياجات اخلا�صة للمناطق الريفية يف بلد منخف�س الدخل 

)12(. ويغطي املقرر كل اأوجه رعاية الر�صوح، مبا يف ذلك املعرفة واملهارات يف:

�   التدبري العالجي العاجل البدئي الذي يجب تطبيقه يف ظل اأي ظروف؛

فريقية؛ �   التدبري العالجي النهائي الذي ميكن اإجراوؤه يف امل�صت�صفيات الريفية الأ

حالة  كرث تعقيدًا والتي ميكن اعتبارها عادة مما يقت�صي الإ �صابات الأ �   ت�صخي�س الإ

اإىل وحدة من م�صتوى اأعلى؛ و

حالة اأو كانت م�صتحيلة. �صابات اإذا تاأخرت الإ �   التدبري العالجي املعقول ملثل هذه الإ

الر�صوح: )Trauma Nursing Core Course( يدير  لتمري�س  الرئي�صي  املقرر   ·
هذا املقرر رابطة ممر�صات الطوارئ وهو موجه نحو املمر�صات الالتي يعملن يف اأق�صام 
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الطوارئ يف البلدان املتقدمة. وهو ي�صتمر ملدة 16 �صاعة ويغطي مبادئ التدبري العالجي 

وي�صمل  املهارات  تعليم  ومراكز  حما�صرات  وي�صمل  الطوارئ.  اأق�صام  ظروف  يف  العاجل 

عملية متري�س الر�صوح والتدخالت يف امل�صالك الهوائية والتهوية وتثبيت النخاع. ويقدم 

املقرر معلومات من امل�صتوى الرئي�صي واملهارات النف�صية احلركية املرتبطة بتطبيق عملية 

.)www. ena.org( صابات� متري�س الإ

تدريب فريق الر�صوح: )Trauma Team Training(. ينفذ هذا املقرر بالتعاون   ·
وهذا  الدولية.  للجراحة  الكندية  وال�صبكة  باأوغندا  �صابات يف كمبال  الإ بني مركز مكافحة 

فراد املوجودين يف املراكز ال�صحية  ن�صاء فرق للر�صوح ميكنها العمل مع الأ املقرر م�صمم لإ

قليلة املوارد يف ريف اأفريقيا. والهدف التعليمي هو الفريق الذي يتكون من طبيب، وطبيب 

تخدير، وفني جراحة عظام، وممر�صة موؤهلة، وم�صاعد. وهو ي�صتمر ملدة ثالثة اأيام ويتكون 

من حما�صرات ومراكز تعليم املهارات وتدريبات للفريق. والغر�س من املحا�صرات هو التاأكد 

كلينيكية  من اأن جميع اأع�صاء الفريق لديهم فهم م�صرتك للمو�صوعات الرئي�صية للرعاية الإ

همية فريق الر�صوح. ومراكز تعليم املهارات ت�صمن اأن جميع امل�صاركني ميكنهم  للر�صوح، ولأ

عداد  اأداء اأدوارهم بكفاءة فيما يتعلق باملهارات الالزمة للرعاية البدئية للمري�س امل�صاب ولإ

املري�س للرعاية النهائية. ويف نهاية املقرر حت�صل املوؤ�ص�صة على فريق متكامل. وقد قام هذا 

املقرر بتدريب حوايل 200 �صخ�س من 10 م�صت�صفيات فى اأوغندا منذ 1998، وتوجد خطط 

لرتجمته اإىل الربتغالية ل�صتعماله يف موزمبيق.

للرعاية  ر�صادية  الإ الدلئل  يف  املبينة  اخلدمات  �صمان  نحو  الكثري  حتقيق  وميكن 

موؤلفو هذا  وي�صعر  للمحتوى.  كلها طبقًا  اأو  املقررات  بع�س هذه  بن�صر  للر�صوح  �صا�صية  الأ

اأي  حتديد  يف  البلدان  ت�صرك  للر�صوح  �صا�صية  الأ الرعاية  عملية  من  ج��زءًا  اأن  الكتيب 

ي�صمل  قد  وهذا  اخلا�صة.  لحتياجاتها  لال�صتجابة  ف�صل  الأ هي  امل�صتمر  التعليم  مقررات 

اأي  اأي�صًا  ي�صمل  قد  كما  القومي.  امل�صتوى  على  الحتياجات  تنا�صب  املقررات  اأي  حتديد 

ن�صب ملجموعة فرعية معينة من مقدمي اخلدمة، اأو منطقة جغرافية، اأو  املقررات هي الأ

م�صتوى املوؤ�ص�صة. ويف بع�س احلالت قد يعني هذا و�صع مقررات خا�صة بها، كما يف مثال 

غانا املذكور اأعاله.

وقد يعني هذا اأي�صًا يف بع�س احلالت و�صع خطط لتي�صري ون�صر التدريب امل�صتمر  للر�صوح 

الدعم  مقرر  ر�صميًا  فيها  اأدخ��ل  التي  الدخل  متو�صطة  البلدان  بع�س  ففي  اختياره.  مت  الذي 

�صابات على �صبيل املثال، ت�صببت التكلفة العالية بالن�صبة للمرتبات  املتقدم للحياة يف حالت الإ

املحلية يف عدم اإتاحة املقرر على نحو متو�صع اإىل جانب قلة عدد دورات التدريب بالن�صبة للذين 

زالة هذه  قد يحتاجون لهذا النوع من التدريب )15(. ويعترب و�صع خطط على امل�صتوى القومي لإ

املعوقات ومن ثم تي�صري زيادة ا�صتخدام مثل هذا التدريب، اأحد الو�صائل التي توؤخذ يف العتبار 

�صا�صية للر�صوح. وكما ذكرنا من قبل قد ل يعني  ر�صادية للرعاية الأ يف جهود ن�صر الدلئل الإ

التي يتم  املوارد  اأ�صا�س  للر�صوح. وقد يعني ذلك، على  الرعاية  هذا بال�صرورة جميع مقدمي 

تاحة لفئات معينة من مقدمي  اأو زيادة الإ اأو خف�س التكلفة  تعبئتها، بذل جهود خا�صة لدعم 

الطوارئ  اإدارات  يف  الر�صوح  رعاية  مقدمي  يقودون  من  ذلك  ي�صمل  وقد  �صا�صية.  الأ اخلدمة 
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خرى زيادة  التي ل يوجد فيها من هو موؤهل لذلك. وقد ت�صمل الحتمالت الأ امل�صت�صفيات  يف 

خ�صائيني.  مكانيات املحدودة للو�صول اإىل الأ طباء يف امل�صت�صفيات الريفية ذات الإ تاحة لالأ الإ

طباء الذين يقدمون الرعاية يف املراكز  وقد يعني اأخريًا الرتخي�س على نطاق وا�صع جلميع الأ

احل�صرية املزدحمة للر�صوح. وتنطبق اعتبارات مماثلة على مقرر تدريب هيئة التمري�س مثل 

املقرر القومي لرعاية الر�صوح.

ر�صادية      وهناك مثال اآخر من غانا على ا�صتخدام التعليم امل�صتمر لتعزيز الدلئل الإ

�صا�صية للر�صوح يف البلدان منخف�صة الدخل. فقد اقرُتح على وزارة ال�صحة اأن  للرعاية الأ

تقدمي  �صت�صمل  الر�صوح يف غانا  التح�صينات يف رعاية  لتعزيز  التكاليف  و�صيلة منخف�صة 

مقرر الر�صوح جلامعة كوامي نيكروما للعلوم والتكنولوجيا ب�صكل منتظم للمار�صني العامني 

يف امل�صت�صفيات التي تقع على الطرق املزدحمة.

�صا�صية للر�صوح  ر�صادية للرعاية الأ واإىل جانب العتبارات املبينة اأعاله، فاإن الدلئل الإ

ميكن تعزيزها بطرق تعليمية عديدة اأخرى. وهذه ت�صمل تطوير وتعزيز املوارد التعليمية 

نق�س  اإىل  البلدان  بع�س  �صابقة يف  م�صوح  اأ�صارت  وقد  امل�صت�صفيات.  الر�صوح يف  لرعاية 

للتعليم  خططها  كرب  الأ املوؤ�ص�صات  ت�صع  اأن  املعقول  ومن   .)12( التعليمية  املواد  هذه  يف 

فراد امل�صاعدين  طباء واملمر�صات فقط، ولكن ت�صمل الأ امل�صتمر، والتي ل تقت�صر على الأ

اأي�صًا. واأخريًا، فقد ترى البلدان التي تعاين من حمل ثقيل لرعاية الر�صوح اإدراج رعاية 

جباري، �صواء يف كليات الطب اأو برامج الدرا�صات العليا، بنف�س  الر�صوح �صمن التدريب الإ

الطريقة التي تطلبها بع�س البلدان بالن�صبة اإىل التوليد واأمرا�س الن�صاء.

نحو  اأ�صا�صًا  موجهة  للتخطيط  ك��اأداة  كتبت  قد  ر�صادية  الإ الدلئل  هذه  فاإن  واأخ��ريًا، 

املخططني واملديرين )انظر امللخ�س التنفيذي(. وقد يكون من املعقول التفكري يف و�صع 

مقررات تدريب اأو مواد تدريبية اأخرى للمخططني واملديرين كجزء من خطط تنفيذ الدلئل 

ر�صادية على امل�صتوى القومي، على اأن تتناول هذه املقررات مو�صوع العنا�صر احلا�صمة  الإ

فراد، والتعيينات، واملعدات، والتوريدات، والتنظيم، التي يحتاج املخططون/  اخلا�صة بالأ

املديرون اأن ينتبهوا اإليها، والتي يحتاجون اإىل امل�صاعدة يف تاأكيد توفريها.

حتسني األداء    2-6
داء طريقة لتح�صني الرعاية ال�صحية بر�صد عنا�صر الت�صخي�س واملعاجلة  اإن حت�صني الأ

فراد الذين يقدمون الرعاية والنظام الذي يعملون يف  داء لكل من الأ والنتائج. وهو يقّيم الأ

ظله. وقد تطورت مفاهيم مثل هذه العملية مبرور الزمن. فالتفتي�س الطبي مفهوم بداأ يف 

جراءات  القرن التا�صع ع�صر واأوائل القرن الع�صرين. وكان يتكون من نظام حتديد عدد الإ

وامل�صاعفات والوفيات. وكان تاأكيد اجلودة مبنيًا على التفتي�س مبراجعة ال�صجالت الطبية 

لتوثيق املعايري املحددة من قبل، والتي كان هناك �صعور باأنها تعك�س جودة مقبولة لتقدمي 

الرعاية الطبية. وقد ا�صتخدم هذا للبحث عن مقدمي اخلدمة الذين ل ي�صتوفون املعايري 

داء، واملعروف اأي�صًا با�صم التح�صني  املتوقعة. وقد تطور هذا املنهج اإىل عملية حت�صني الأ

امل�صتمر للجودة، الذي كان ينظر يف تاأثري عوامل النظام اإىل جانب ت�صرفات املمار�صني 

كاأفراد )52(.
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ا�ستخدمت  وقد  امل�سار.  يف  التطور  هذا  نف�س  الر�سوح  رعاية  اأداء  حت�سني  اتبع  وقد 

تقنيات خمتلفة لهذا املجال بالتحديد.

بحثًا  وامل�ضاعفات  الوفيات  مناق�ضة  ت�ضمل  وهذه  والوفيات:  املرا�ضة  موؤمترات  	·
املمار�ضني.  فراد من  الأ اأ�ضا�ضية يف ت�ضرفات  توقيها، ب�ضفة  التي ميكن  العوامل  عن 

وت�ضتخدم مثل هذه املوؤمترات يف اأق�ضام اجلراحة يف جميع اأنحاء العامل، وكانت عملية 

مراجعة القرناء يف هذه املوؤمترات هي اأ�ضا�س التح�ضينات يف الرعاية الطبية من خالل 

داء. والو�ضع النموذجي هو مناق�ضة جميع اأنواع  برامج لها �ضفة ر�ضمية اأكرب لتح�ضني الأ

موؤمترات خا�ضة  املزدحمة  الر�ضوح  ملراكز  يكون  وقد  الجتماعات.  هذه  احلالت يف 

باملرا�ضة والوفيات اخلا�ضة بالر�ضوح وحدها.

�ضواء يف  للوفيات  مراجعات  تطبق  وهذه  منعها:  التي ميكن  الوفيات  درا�ضات  	·
راء مما  م�ضت�ضفى واحد اأو داخل نظام معني، بحثًا عن الوفيات التي تعترب بتوافق الآ

�ضابات  ميكن منعه. وقد ي�ضمل ذلك الوفيات الناجتة عن ان�ضداد امل�ضالك الهوائية اأو الإ

املقت�ضرة على الطحال.

مر�ضحات التفتي�ش: يتم و�ضع عدد من معايري جودة الرعاية. واحلالت املعينة  	·
التي ل ت�ضتويف هذه املعايري تراجع على اأ�ضا�س منهجي ملعرفة ما اإذا كان هناك م�ضكلة 

يف نوعية الرعاية الطبية املقدمة. وهذه ت�ضمل عوامل مثل املر�ضى امل�ضابني باإ�ضابات 

�ضاعة من  البطن خالل  فتح  عملية  لهم  الذين ل جترى  الدم  ونق�س �ضغط  البطن، 

حتتها  اأو  اجلافية  فوق  دموي  بورم  امل�ضابني  واملر�ضى  الطوارئ؛  ق�ضم  اإىل  و�ضولهم 

ق�ضم  اإىل  الو�ضول  من  �ضاعات  اأرب��ع  خالل  القحف  حج  عملية  لهم  جترى  ل  الذين 

الطوارئ؛ والك�ضور املفتوحة التي ل يتم ن�ضحها خالل ثماين �ضاعات من الو�ضول. ومن 

بني مر�ضحات التفتي�س تقييم الوفيات غري املتوقعة للر�ضوح مثل تلك التي حتدث يف 

�ضابة )53(. الدرجات املنخف�ضة من وخامة الإ

امل�ضاعفات: وميكن تتبع قائمة طويلة من امل�ضاعفات املحتملة كموؤ�ضرات على نوعية  	·
الرعاية. وهذه العملية تبحث عن معدل للم�ضاعفات يفوق ما يتوقع عادة. وهذه ت�ضمل 

م�ضاعفات مثل اللتهاب الرئوي، وعداوى اجلروح، والتخرث الوريدى، وعداوى اجلهاز 

البويل.

الوفيات امل�صححة طبقًا للمخاطر: تقوم امل�ضت�ضفيات عن طريق هذه العملية  	·
ح�ضائية بتقييم الن�ضبة املئوية للوفيات التي حتدث يف املر�ضى امل�ضابني بدرجات  الإ

من  توليفة  اأ�ضا�س  على  للوفاة  منخف�س  احتمال  اأو  �ضابات  الإ وخامة  من  منخف�ضة 

امل�ضت�ضفيات من  وهذا ميكن   .)TRISS الر�ضوح )منهجية  ودرجات  الوخامة  درجات 

مر يف امل�ضت�ضفيات  مقارنة نف�ضها مع معدلت قومية حمددة من قبل. وقد ي�ضتدعي الأ

ذات املعدلت املرتفعة للوفيات امل�ضححة طبقًا للمخاطر اإجراء تقييم حلالت الوفاة 

غري املتوقعة كاًل على حدة مع تقييم نظمها للرعاية، وذلك للتعرف على العنا�ضر التي 

كرث ارتفاعًا.    قد ت�ضاهم يف مثل هذه الوفيات امل�ضححة طبقًا للمخاطر الأ
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�ضا�ضي جلميع الطرق املبينة اأعاله هو التعرف على امل�ضاكل التي تن�ضاأ ب�ضبب  واملبداأ الأ

عوامل ميكن ت�ضحيحها. وتتخذ اإجراءات ت�ضحيحية لتخفيف هذه امل�ضاكل. واأخريًا، يتم 

تقييم تاأثري هذه التغيريات لتقدير ما اإذا كانت قد جنحت يف ت�ضحيح امل�ضكلة. واخلطوة 

خرية معروفة با�ضم "�ضد الفجوة". الأ

املعلومات  م�ضادر  على  الر�ضوح  رعاية  يف  داء  الأ لتح�ضني  الطرق  هذه  اأغلب  وتعتمد 

لهذه  النموذجي  وامل�ضدر  الر�ضوح.  مر�ضى  عن  عليها  العتماد  ميكن  والتي  امل�ضتمرة 

برنامج  اأي  من  متكاماًل  ج��زءًا  عامة  ب�ضفة  تعترب  التي  الر�ضوح  �ضجالت  هو  املعلومات 

مركز  حالة  من  للتحقق  اإليها  �ضارة  الإ ال�ضابق  العملية  ويف   .)52،17( اجل��ودة  لتح�ضني 

داء يف رعاية  الر�ضوح، تنظر اجلمعيات املهنية بدقة اإىل وجود وتفعيل برامج لتح�ضني الأ

ر�ضادية عما يجب  الر�ضوح. وتبني ن�ضرة موارد الرعاية املثلى للمري�س امل�ضاب الدلئل الإ

داء يف حالت الر�ضوح. وهذه مطلوبة يف جميع امل�ضت�ضفيات  اأن يوجد يف برنامج حت�ضني الأ

التي تقدم الرعاية للمر�ضى امل�ضابني. وقد قامت "اجلمعية الربيطانية للر�ضوح"	باملثل، 

امل�ضت�ضفيات  جميع  باإلزام  املتحدة،  اململكة  يف  الر�ضوح  رعاية  حت�ضني  معايري  و�ضع  عند 

التي تقدم رعاية للر�ضوح الكربى باأن يكون لديها برنامج تفتي�س ملراعاة معايري اجلودة يف 

رعاية الر�سوح )54(.

داء للرعاية الطبية العامة يف البلدان  وقد كانت هناك بع�س اخلربة يف برامج حت�ضني الأ

النامية. ففي مالوي، ك�ضف التفتي�س على ا�ضتعمال امل�ضادات احليوية عن ن�ضبة كبرية من 

ر�ضادية للمعاجلة )55(. ويف نيجرييا، اأدى  اإ�ضاءة ال�ضتعمال مما اأدى اإىل تنفيذ الدلئل الإ

ولية اإىل حت�ضني التدبري  تنفيذ برنامج لتاأكيد اجلودة يف �ضبكة عيادات الرعاية ال�ضحية الأ

�ضهال )56(. مرا�س الإ العالجي لأ

داء يف البلدان منخف�ضة  كان من بني اأف�ضل ما �ضجل عن ا�ضتعمال برامج حت�ضني الأ

داء يف  مومة املاأمونة. وهناك نوع معني من حت�ضني الأ ومتو�ضطة الدخل، يتعلق مببادرة الأ

مهات. وقد ثبت اأن ذلك فعال يف حت�ضني  رعاية التوليد وهو التفتي�س الطبي على وفيات الأ

وفيات  حالت  اأغلب  اأن  واآخ��رون  باثاك  بني  فقد   .)57-61( عامة  ب�ضفة  التوليد  رعاية 

مهات يف الوحدات ال�ضحية يف نيبال كانت نتيجة لعوامل ميكن ت�ضحيحها، مثل تاأخري  الأ

تقدمي املعاجلة يف الوحدات، واملعاجلة غري املالئمة ونق�س الدم )57(. كما بني اإيفيني 

الفرتة  �ضاعد يف خف�س  داء  الأ لتح�ضني  الر�ضد  هذا  مثل  اأن  بنيجرييا  زاريا  واآخ��رون يف 

حت�ضينات  اأدت  وقد  �ضاعة.   1.6 اإىل   3.7 من  واملعاجلة  امل�ضت�ضفى  دخ��ول  بني  الزمنية 

من  احل��الت  وفيات  يف  نق�س  اإىل  الرعاية  عملية  يف  داء  الأ بتح�ضني  متعلقة  م�ضابهة 

م�ضاعفات التوليد من 12.6 يف املائة اإىل 3.6 يف املائة يف كيغوما بتنزانيا )60(.

مومة، لحظ كوبلن�ضكي  وعند النظر اإىل التح�ضينات على امل�ضتوى القومي يف رعاية الأ

�ضا�ضية للر�ضوح )62(. فقد جنحت  واآخرون ت�ضاربًا لفتًا للنظر يتعلق مب�ضروع الرعاية الأ

مهات اإىل ما يقل عن 100  بع�س البلدان )ماليزيا و�ضري لنكا( يف خف�س معدل وفيات الأ

جراءات  وفاة لكل 100000 مولود حي عن طريق اإجراءات ب�ضيطة للغاية. وكانت هذه الإ

ت�ضمل زيادة ال�ضتفادة من املولدات يف الولدات باملنزل، وزيادة ال�ضتفادة من امل�ضت�ضفيات 
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التي يوجد بها رعاية اأ�ضا�ضية )غري جراحية( للتوليد. وقد �ضاحب هذه الزيادات يف املوارد 

حت�ضينات يف التنظيم اخلا�س بالرعاية العاجلة للتوليد عن طريق اإ�ضراف متعدد الدرجات. 

مهات. وعلى العك�س من ذلك،  داء ومراجعات لوفيات الأ وكان هذا ي�ضمل برامج لتح�ضني الأ

بينت درا�ضة يف ح�ضر مدينة مك�ضيكو يف الثمانينيات من القرن الع�ضرين اأن جميع حالت 

مهات مرتفعًا  الولدة يف املدينة، تقريبًا، قد متت يف م�ضت�ضفيات. وقد كان معدل وفيات الأ

ن�ضبيًا وهو 114 وفاة لكل 100000 مولود حي. وقد اعتربت خم�ضة وثمانون يف املائة من هذا 

الوفيات مما ميكن منعه وكانت مرتبطة بالفتقار اإىل �ضمان اجلودة ونق�س يف التنظيم 

مثل للموارد )63،62(.  وا�ضتخدام اأقل من الأ

وقد تناولت عدة مقالت ب�ضفة خا�ضة برامج حت�ضني اجلودة يف اأق�ضام اجلراحة يف 

لتاأكيد  ال�ضعودية عن و�ضع برنامج  العربية  واآخرون يف  اأبلغ عا�ضور  النامية. فقد  البلدان 

اجلودة لوحدة اأذن وحنجرة. وجاء يف تقريرهم اأن هذا الربنامج قد �ضاعد يف ا�ضتخدام 

مواردهم مبا يف ذلك تقليل احلالت امللغاة )64(. وجاء يف تقرير قدمه نوراين واآخرون من 

باك�ضتان عن تنفيذ نظام تفتي�س جراحي زهيد التكلفة وم�ضمم حمليًا. وقد بينوا حت�ضنًا يف 

بالغ عن حالت عداوى ال�ضدر واجلروح، مما اأدى اإىل و�ضع بروتوكول لتح�ضني التقاء  الإ

با�ضتعمال امل�ضادات احليوية)65(.

بالغ عن م�ضاكل يف تنفيذ برامج  �ضارة اإليهم قاموا بالإ والعديد من املوؤلفني ال�ضابق الإ

حت�ضني اجلودة يف بلد نام. وهذه امل�ضاكل ت�ضمل عدم وجود نظام جلمع املعطيات ب�ضورة 

ال�ضرورية،  املبدئية  امل��وارد  تقدمي  يف  احلكومات  وف�ضل  لتحليلها،  حوا�ضب  اأو  منظمة 

طباء خوفًا من امل�ضاءلة، اإىل جانب �ضعوبة  ومقاومة اإدخال مثل هذه الربامج من جانب الأ

ما  امل�ضاكل  يوجد بني هذه  ومع ذلك ل  املختلفة.  املجتمعات  الرعاية"	يف  "نوعية  تعريف 

اإىل  اأدت  التي  الناجحة  التنفيذ  برامج  الدرا�ضات  جميع  واأظهرت  عليه،  التغلب  ميكن  ل 

حت�ضني  عملية  تنفيذ  اأن  ذلك  اإىل  ي�ضاف  املقدمة.  الطبية  الرعاية  نوعية  يف  حت�ضينات 

داء ب�ضورة ر�ضمية كان يح�ضن من النظام القائم لالجتماعات الدورية ملراجعة احلالت  الأ

.)65،64،56،55(

داء لرعاية  التقارير عن تنفيذ وفعالية برنامج لتح�ضني الأ اأف�ضل  وقد جاء واحد من 

الر�ضوح يف بلد نام من اإقليم خوين كني يف تايالند. ففي اأوا�ضط الت�ضعينيات من القرن 

هذا  اأ�ضار  وقد  قليم.  الإ هذا  يف  الكربى  امل�ضت�ضفى  يف  للر�ضوح  �ضجل  و�ضع  مت  الع�ضرين 

ال�ضجل اإىل معدل مرتفع جدًا للوفيات التي ميكن منعها. وقد راجعت جلنة تفتي�س الر�ضوح 

اأداء  يف  �ضواء  امل�ضاكل  من  عدد  على  التعرف  مت  وقد  املنتهية.  للحالت  الرعاية  عمليات 

ويف  حالة،  الإ نظام  يف  �ضعوبات  امل�ضاكل  هذه  وت�ضمل  النظام.  يف  اأو  الفردية  املمار�ضني 

ق�ضم الطوارئ وغرف العمليات ووحدة الرعاية املركزة. وكانت اإحدى ال�ضعوبات التي مت 

حالة اأو يف ق�ضم الطوارئ  فاقة غري الكافية للمر�ضى يف غيبوبة �ضواء اأثناء الإ ر�ضدها هي الإ

اأو يف غرف العمليات اأو يف وحدات الرعاية املركزة. ي�ضاف اإىل ذلك وجود ن�ضبة مرتفعة 

يف تاأخري اإجراء عمليات اإ�ضابات الراأ�س. وخالل ذلك كله كان يبدو اأن هناك �ضعوبات يف 

ي�ضمل  الت�ضحيحي  جراء  الإ وكان  امل�ضت�ضفى.  اأفراد  بني  فيما  والت�ضال  ال�ضجالت  حفظ 
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كاملي  جراحني  وو�ضع  امل�ضت�ضفى،  داخل  الال�ضلكي  الهاتف  با�ضتعمال  الت�ضال  حت�ضني 

طباء ال�ضغار اجلدد  التدريب يف ق�ضم الطوارئ خالل فرتات الذروة، وحت�ضني تعريف الأ

برعاية الر�ضوح قبل ان�ضمامهم للفريق اجلراحي، وحت�ضني تقدمي التقارير ب�ضاأن رعاية 

الر�ضوح عن طريق اجتماعات امل�ضت�ضفى. وقد متكنوا با�ضتعمال �ضجل الر�ضوح من بيان 

اأن هذه التح�ضينات تزيد من اللتزام مبر�ضحات التفتي�س الطبي. وكانت هذه التح�ضينات 

مرتبطة بانخفا�س يف الوفيات. وانخف�س اإجمايل الوفيات بني حالت الر�ضوح التي دخلت 

امل�ضت�ضفى من %6.1 اإىل 4.4% )66(. 

وت�ضري اخلربة من بلدان اأخرى اإىل اأن مثل هذه النجاحات يجب اأن تكون قابلة للتكرار. 

يف  الرئي�ضي  امل�ضت�ضفى  يف  الر�ضوح  دخ��ول  حل��الت  مراجعة  ك�ضفت  قبل،  من  بينا  فكما 

هذه  وكانت  امل��وارد.  اإتاحة  رغم  الرعاية  عملية  يف  ملحوظة  نق�س  اأوجه  بغانا،  كوما�ضي 

فاقة، وانق�ضاء  نبوبة ال�ضدرية، وقلة البلورانيات والدم يف حالت الإ ت�ضمل قلة ا�ضتعمال الأ

وقت طويل قبل اإجراء جراحات الطوارئ. ويجب اأن تكون جميع هذه البنود قابلة للتح�ضن 

داء )16(. بي�ضر عن طريق تنظيم اأف�ضل تقدمه برامج حت�ضني الأ

داء ميكنها القيام بدور يف تعزيز  واأخريًا، يبقى اأن نحدد اأي اأنواع من برامج حت�ضني الأ

داء ميكنها  �ضا�ضية للر�ضوح. والربامج الر�ضمية لتح�ضني الأ ر�ضادية للرعاية الأ الدلئل الإ

ياأتي  املرتفع. وقد  الر�ضوح  كرب ذات معدل  الأ امل�ضت�ضفيات  القيام بدور يف  ب�ضفة خا�ضة 

التقدم من خالل تطوير حفظ ال�ضجالت واإن�ضاء �ضجالت اأ�ضا�ضية للر�ضوح )67(، وزيادة 

الجتماعات القائمة للمرا�ضة والوفيات بتتبع حالت الوفاة غري املتوقعة والتي ميكن منعها. 

�ضغر فاإنها  داء التي ميكن تنفيذها يف م�ضت�ضفيات املمار�س العام الأ اأما عنا�ضر حت�ضني الأ

داء يف رعاية الر�ضوح  مازالت يف حاجة اإىل حتديد. وتطبيق الربامج الر�ضمية لتح�ضني الأ

و�ضع ملعاجلة معلومات  يف هذه امل�ضت�ضفيات قليلة الحتمال. وبدًل من ذلك فاإن النظم الأ

املو�ضوعات  لعدد كبري من  وتاأكيد اجلودة  الكفاءة  تتناول كاًل من  التي  العالجي  التدبري 

الر�ضوح  لر�ضد عملية رعاية  دور  املوؤكد وجود  ولكن من  تكون مالئمة )49(.  اأن  يحتمل 

كطريقة ل�ضمان تقدمي معايري الرعاية للر�ضوح على جميع م�ضتويات الرعاية.

نعا�ش املبدئي 6-3 فريق الر�صوح وتنظيم الإ

وكثريًا  ف��راد،  الأ من  العديد  عادة  فيه  ي�ضرتك  الوخيمة  �ضابات  الإ مر�ضى  اإنعا�س  اإن 

ما يتم يف بيئة من القلق والفو�ضى. اإن التعامل املنظم وجيد التخطيط مع هوؤلء املر�ضى 

من  من�ضقة  مبجموعة  القيام  يعني  نعا�س  والإ للعالج.  مثل  الأ التدبري  لتحقيق  اأ�ضا�ضي 

ويعتمد  الدموية.  الدورة  وا�ضتعادة  التنف�س  الهوائي ودعم  بامل�ضلك  جراءات لالحتفاظ  الإ

ن�ضجة.  ك�ضجة الكافية لالأ �ضراع باإعادة الأ البقاء على قيد احلياة بعد اإ�ضابة وخيمة على الإ

نعا�س. وعلى  داء الناجح لعنا�ضر الإ ولذلك فاإن القيود احلرجة على الوقت تنطبق على الأ

وا�ضتعمالها  نعا�س  لالإ املطلوبة  واملعدات  ف��راد  الأ وج��ود  ل�ضمان  حاجة  هناك  ف��اإن  ذلك 

بني  والتن�ضيق  املالئم  امل�ضبق  التخطيط  الهدف  هذا  على حتقيق  وي�ضاعد  مثلى.  بطريقة 

الطوارئ،  �ضابة، ويف ق�ضم  الإ للمري�س امل�ضاب يف مكان  الرعاية  الذين يقدمون  فراد  الأ

امل�ضبق والتن�ضيق ي�ضمل املعدات  التخطيط  امل�ضت�ضفى. ومثل هذا  خرى يف  ماكن الأ الأ ويف 
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فراد كما هو  والتوريدات يف منطقة الطوارئ. ولكنه ي�ضمل اأهم من اأي �ضئ اآخر تنظيم الأ

مبني يف مفهوم فريق الر�ضوح.

مريكية وجمعية الر�ضوح الربيطانية  وقد اأكد كل من جلنة الر�ضوح يف كلية اجلراحني الأ

على تفعيل فريق الر�ضوح كعن�ضر جوهري يف �ضمان نوعية معاجلة الر�ضوح يف بلديهما 

)54،17(. ويختلف الت�ضكيل الدقيق لفريق الر�ضوح وفقًا للقواعد والظروف املحلية وتعيني 

فريق  ع�ضاء  لأ م�ضبقا  حمددة  اأدوار  مع  التنظيم،  هو  الرئي�ضي  العن�ضر  ولكن  ف��راد.  الأ

الر�ضوح، والربوتوكولت ل�ضمان التجمع ال�ضريع والت�ضغيل الكفء لفريق الر�ضوح.

تي  فراد الآ ويف م�ضت�ضفيات البلدان مرتفعة الدخل ي�ضم فريق الر�ضوح النموذجي، الأ

ذكرهم )68،17(: 

� قائد الفريق )الطبيب القائد(؛

� التحكم يف امل�ضلك الهوائي )قد يكون جراحًا، اأو اأخ�ضائي تخدير، اأو طبيب طوارئ، 

اأو غري ذلك(؛

�ٍ طبيب م�ضاعد )طبقًا للحاجة(؛

وىل؛ � املمر�ضة الأ

وىل  اأحيانًا ببع�س مهام املمر�ضة الأ � م�ضجل )عادة تكون ممر�ضة؛ ويقوم امل�ضجل 

املذكورة اأعاله(؛

منا�ضب ميلك  اآخر  �ضخ�س  اأو  تنف�ضي، ممر�ضة  )معالج  الهوائي  امل�ضلك  م�ضاعد   �

املهارات املطلوبة(؛

� فني اأ�ضعة �ضينية؛

� فني خمترب.

ومزيد من التفا�ضيل اخلا�ضة بدور كل من اأع�ضاء الفريق وارد يف امللحق2.

نعا�س، اإذا  ويف ال�ضيناريو املبني اأعاله قد يقوم طبيب اآخر بدور الع�ضو الرئي�ضي لعملية الإ

ويل والثانوي،  فراد. ويف هذه احلالة يقوم هذا ال�ضخ�س بالتقييم الأ كان هناك وفرة يف الأ

ومراجعة  التن�ضيق،  يقوم مبهام  ولكنه  العمل  م�ضاركة يف  اأقل  الفريق  قائد  يكون  يف حني 

املعطيات، وت�ضكيل اخلطة النهائية. ويف احلالت التي يوجد فيها وفرة يف املمر�ضات، قد 

جراءات وحت�ضل على  وىل. وتقوم هذه املمر�ضة بالإ تاأخذ اإحدي املمر�ضات دور املمر�ضة الأ

العالمات احليوية كما ذكر اأعاله، يف حني تقوم ممر�ضة ثانية بالتوثيق وم�ضاعدة املمر�ضة 

وىل طبقًا لالحتياج. الأ

وقد اأدخل بع�س املوؤلفني من بلدان متو�ضطة الدخل تعديالت على ت�ضكيل فريق الر�ضوح 

فراد. ففي جنوب اأفريقيا على �ضبيل املثال ل يوجد معالج تنف�س. ومن  ليتالءم مع توفر الأ

ثم فاإن اأعمال م�ضاعد امل�ضالك الهوائية يف النظام املبني اأعاله تقوم بها املمر�ضات الالتي 

تلقني التدريب الالزم على تدبري التهوية. ويف املك�ضيك اأدى النق�س يف معاجلي التنف�س 

ونق�س فنيي املخترب باملثل اإىل تعديالت يف فريق الر�ضوح بحيث تتم ال�ضتفادة مبمر�ضات 

اإ�ضافيات للقيام بهذه الوظائف. واملمر�ضة التي تقوم بوظيفة امل�ضجل ب�ضفة خا�ضة يعهد 

�ضعة ال�ضينية وخدمات اأخرى.  عمال املخترب والأ وامر لأ اإليها بالقيام بالت�ضالت وترتيب الأ
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نعا�س ويكون م�ضئوًل عن عدم  وهذا ال�ضخ�س يقوم اأي�ضًا باحلفاظ على النظام يف غرفة الإ

�ضافيات اأي�ضًا  ال�ضماح بوجود اأفراد اأكرث من الالزم. كما ت�ضاعد واحدة من املمر�ضات الإ

يف اإجراءات امل�ضالك الهوائية، وحتديد اأماكن جميع املعدات املطلوبة، واإعطاء اأي اأدوية قد 

تكون مطلوبة كم�ضاعد للتنبيب. واأخريًا فاإن امل�ضاعدين الطبيني والفنيني الطبيني للطوارئ 

يتواجدون يف ق�ضم الطوارئ ب�ضورة روتينية كطريقة لتعزيز تدريبهم وخربتهم. وي�ضارك 

واحد اأو اأكرث من هوؤلء امل�ضاعدين الطبيني يف فريق الر�ضوح. ويقومون بامل�ضاعدة يف اأنواع 

ق�ضام  لأ املر�ضى  نقل  يف  خا�ضة  ب�ضفة  وامل�ضاعدة  اأع��اله،  املبينة  امل�ضئوليات  من  خمتلفة 

خرى )69(.  امل�ضت�ضفى الأ

اأو  الدخل  مرتفعة  البلدان  يف  اإما  اكت�ضبت  قد  تقريبًا  اأعاله  املبينة  اخلربات  وجميع 

كرب عادة. وهناك حاجة لتناول تالوؤم  متو�ضطة الدخل، ومن مراكز الر�ضوح احل�ضرية الأ

�ضغر، وبخا�ضة تلك التي يعمل بها اأ�ضا�ضًا املمار�ضون  مفهوم فريق الر�ضوح يف امل�ضت�ضفيات الأ

العامون. ويف هذه امل�ضت�ضفيات يوجد عدد اأ�ضغر من جميع اأنواع العاملني املهنيني. والعادة 

اأن تكون هناك ممر�ضة واحدة فقط موجودة يف ق�ضم الطوارئ اأثناء الليل؛ وطبيب حتت 

حالة للم�ضت�ضفى  الطلب يف منزله؛ وات�ضالت هاتفية حمدودة مع وحدات الرعاية قبل الإ

داخل  حمدودة  هاتفية  وات�ضالت  امل�ضت�ضفى(؛  قبل  للرعاية  �ضابق  عن�ضر  اأي  وجد  )اإذا 

دنى من املعدات واملهمات؛ وكثريًا ما تكون هناك اإمكانيات حمدودة  امل�ضت�ضفى؛ واحلد الأ

اإنعا�س الر�ضوح  التح�ضينات يف تخطيط  اأن تكون  لتحويل الطوارئ. ومع ذلك من املتوقع 

ذات فائدة.

)الوارد  اأوغندا  يف  الر�ضوح  فريق  تدريب  مقرر  من  اخلربة  تعترب  ال�ضدد،  هذا  ويف 

و�ضفها يف الق�ضم 6-1( ذات اأهمية. وقد اأكد هذا املقرر على فاعلية عمل الفريق يف اأو�ضاع 

فريقية التي يعمل بها ممار�ضون عامون. ويف تقييم نوعي لفاعلية  امل�ضت�ضفيات الريفية الأ

ومع  املقرر  امل�ضاركني يف  مع  الرئي�ضية  املعلومات  ملقدمي  مقابالت  اإجراء  املقرر، مت  هذا 

مديري  ومع  بعد،  فيما  املقرر  يف  امل�ضاركون  معهم  عمل  الذين  احل��وادث  بق�ضم  العاملني 

امل�ضت�ضفيات واملر�ضى. وقد بدى اأن تدريب فريق الر�ضوح قد ح�ّضن املهارات العملية واأدي 

اإىل ت�ضغيل اأكرث انتظامًا لفريق الر�ضوح، ومل يكن من املمكن بعد تقييم تاأثري على النتيجة 

الواعدة  للنتائج  اأوليف كوبو�ضنغي،  ورونالد ليت(. ونظرًا  الفعلية )ات�ضال �ضخ�ضي من 

يف  الر�ضوح  فريق  لتنظيم  املحتمل  للدور  والتقييم  التو�ضع  من  مزيدًا  فاإن  املنهج،  لهذا 

امل�ضت�ضفيات الريفية التي يعمل بها ممار�ضون عامون له ما يربره.

الر�ضوح،  رعاية  ونتائج  عملية  حت�ضني  اإىل  توؤدي  املنظمة  الر�ضوح  فرق  اأن  تبني  وقد 

وب�ضفة رئي�ضية يف بلدان الدخل املرتفع. وقد قام دري�ضكول واآخرون بدرا�ضة اإنعا�س الر�ضوح 

نعا�س بن�ضبة %54. ويبدو اأن ذلك  )70(. يف حالة وجود فريق ر�ضوح منظم انخف�س وقت الإ

كرب واإتباع و�ضائل متزامنة بدًل  يرجع اإىل التخ�ضي�س الدقيق للمهام، وفرق الر�ضوح الأ

اأن  الر�ضوح، دون  اإ�ضراك قائد كبري ذو خربة لفريق  اأن  نعا�س. وقد تبني  من متتالية لالإ

نعا�س. وباملثل، فاإن الو�ضع  نعا�س، ي�ضاعد يف اخت�ضار وقت الإ عمال املادية لالإ ي�ضارك يف الأ

الثابت جلميع اأع�ضاء فريق الر�ضوح يعزز التفاعل ال�ضخ�ضي ال�ضل�س وال�ضتكمال الكفء 

طفال  للمهام املحددة. وقد نظر فرينون واآخرون اإىل فاعلية التح�ضينات يف فريق لر�ضوح الأ
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متعدد التخ�ض�ضات )71(. وقد نتج عن حت�ضني التنظيم فرتات اأق�ضر للتفر�س املقطعي 

الطوارئ،  ج��راءات  لإ العمليات  غرفة  اإىل  للو�ضول  اأق�ضر  ووقتًا  الراأ�س،  اإ�ضابات  ملر�ضى 

الت�ضكيل  اأن  اأخرى  بريطانية  درا�ضة  وبينت  الطوارئ.  ق�ضم  الوقت يف  اإجمايل  وانخفا�س 

اجلديد لفرق الر�ضوح يف م�ضت�ضفى مركزي نتج عنه انخفا�س يف حالت الوفاة التي ميكن 

منعها. واأكدت هذه الدرا�ضة على اأن ت�ضكيل مثل هذه الفرق اجلديدة للر�ضوح ميكن اأن يتم 

بدون اأي تكلفة فعلية، وت�ضمل مقرر الدعم املتقدم للحياة يف حالت الر�ضوح )انظر الق�ضم 

اأ�ضا�ضي، ويعتمد على ت�ضجيل كاف للمعلومات لي�ضمح بتفتي�س م�ضتمر على  6-1( كمكون 

اأداء فريق الر�ضوح )72(.

داء فريق الر�ضوح. فقد بني  خرى اإىل عنا�ضر معينة لأ وقد نظرت عديد من الدرا�ضات الأ

هوف واآخرون )68( اأن حتديد قائد للفريق )الطبيب القائد( قد ح�ّضن اإنعا�س الر�ضوح. 

نعا�س التي كان لها  وباملقارنة مع اإنعا�س الر�ضوح بدون حتديد قائد للفريق، فاإن حالت الإ

قائد للفريق حققت ن�ضبة اأعلى من امل�ضوح الثانوية التامة ومن �ضياغة اخلطط النهائية. 

ر�ضادية للدعم  نعا�س واللتزام بالدلئل الإ وقد اأدي وجود قائد للفريق اإىل حت�ضني انتظام الإ

املتقدم للحياة يف حالت الر�ضوح. وقد راجعت درا�ضة �ضبيهة بذلك يف ا�ضرتاليا خم�ضني 

حالة اإنعا�س للر�ضوح. وقد مت يف هذه الدرا�ضة حتليل وظيفة قائد الفريق با�ضتعمال تقدير 

درجات لقائد الفريق. وقد تبني من هذا اأن اأوجه الق�ضور الكربى يف اإنعا�س الر�ضوح يف 

خرين يف الفريق والتوثيق الكايف )73(.  ع�ضاء الآ م�ضت�ضفاهم تتعلق بالت�ضالت مع الأ

البلدان  من  العديد  يف  الر�ضوح  فرق  تنظيم  فائدة  عن  مبدئية  بينة  هناك  وكانت 

�ضارة اإليه على �ضبيل املثال لنظام التدبري  النامية )75،74،66(. ففي التطوير ال�ضابق الإ

�ضابات  الإ التح�ضينات يف فريق  �ضكلت  تايالند،  اإقليم خون كني يف  للر�ضوح يف  العالجي 

يف ق�ضم الطوارئ مكونًا حا�ضمًا جلهود حت�ضني رعاية الر�ضوح يف هذا امل�ضت�ضفى. وكانت 

�ضاعات  خالل  الطوارئ  ق�ضم  يف  اجلراحني  كبار  م�ضاركة  زيادة  ت�ضمل  التح�ضينات  هذه 

فراد  الذروة، وحتقيق مزيد من الت�ضالت بني اأع�ضاء فريق الر�ضوح يف ق�ضم الطوارئ والأ

خرى يف امل�ضت�ضفى. وكما لحظنا من قبل، فاإن مثل هذه التغيريات،  ماكن الأ خرين يف الأ الآ

اإىل جانب تغيريات اأخرى يف ت�ضغيل امل�ضت�ضفى، كانت مرتبطة مع حت�ضني العملية وخف�س 

وفيات مر�ضى الر�ضوح )66(. 

اإىل  للر�ضوح  لفريق ر�ضوح يف مركز ح�ضري  الت�ضكيل اجلديد  اأدى  اأي�ضًا،  تركيا  ويف 

حت�ضني الرعاية التي كانت تقدم بطريقة ع�ضوائية. وانخف�ضت وفيات املر�ضى الذين كانت 

اإ�ضابتهم وخيمة بحيث تتطلب دخول وحدات خدمات اجلراحة العامة من %33 اإىل 23%. 

وكان هناك انخفا�س يف حالت الوفاة غري املتوقعة. وكان يبدو اأن هذه التح�ضينات ترجع 

العالجي  التدبري  وحت�ضن  ب�ضدمة  امل�ضابني  املر�ضى  اإنعا�س  حت�ضني  اإىل  خا�ضة  ب�ضفة 

داخل  التنبيب  فيها  الهوائية مبا  للم�ضالك  املتقدمة  الرعاية  وبخا�ضة  الهوائية،  للم�ضالك 

الرغامي)76(.

اأن  ميكن  الر�ضوح  فريق  تنظيم  يف  التح�ضينات  اأن  اأع��اله  امل��ذك��ورة  مثلة  الأ وتبني 

للرعاية  ر�ضادية  الإ الدلئل  تنفيذ  لتي�ضري  التكاليف  لقاء  عالية  فاعلية  ذات  طريقة  تكون 



72

وهذه  الر�ضوح.  اإنعا�س  لتح�ضني  املادية  امل��وارد  بحث  اأخ��ريًا  ويجب  للر�ضوح.  �ضا�ضية  الأ

ويجب  للمعدات.  الفورية  تاحة  والإ الر�ضوح  اإنعا�س  منطقة  ترتيب  مثل  مو�ضوعات  ت�ضمل 

واملعدات. ويجب  الالزمني  فراد  والأ للمري�س  تت�ضع  املادية كافية بحيث  امل�ضاحة  تكون  اأن 

فراد غري املطلوبني من  اأن تكون اإ�ضاءتها جيدة واأن يقيد الو�ضول اإليها، من اأجل منع الأ

لت واملعدات متاحة للقيام باإجراءات الطوارئ  فاقة. ويجب اأن تكون الآ اإرباك اأن�ضطة الإ

مثل التنبيب داخل الرغامي، وب�ضع الغ�ضاء احللقي الدرقي، وغرز اأنبوبة ال�ضدر وغ�ضيل 

ج��راءات متاحة فورًا  للقيام مبثل هذه الإ اأن تكون املواد �ضابقة التجميع  ال�ضفاق. ويجب 

نعا�س. وباملثل يجب اأن تكون اأدوية الطوارئ متاحة ب�ضورة فورية. وهذه ت�ضمل  يف باحة الإ

نعا�س القلبي، وامل�ضادات احليوية.  دوية املطلوبة لل�ضلل والتنبيب، وامل�ضكنات، واأدوية الإ الأ

فراد يف باقي  نعا�س على هواتف اأو و�ضائل اأخرى لالت�ضال مع الأ ويجب اأن حتتوي باحة الإ

نعا�س، كل ذلك  فراد حتت الطلب ولكنهم ل يتواجدون يف باحة الإ اأق�ضام امل�ضت�ضفى، مثل الأ

بقدر ما ت�ضمح به البنية التحتية )17(.

6-4 التفتي�ش على امل�صت�صفيات

لية بدائية. وهذا  لدى جميع الدول اآلية لر�ضد ت�ضغيل م�ضت�ضفياتها، مهما كانت هذه الآ

�ضحيح ب�ضفة خا�ضة يف املناطق التي تقدم فيها امل�ضت�ضفيات التابعة للحكومة جزءًا كبريًا 

اأكانت  اأي�ضًا على �ضكل اعتماد امل�ضت�ضفيات، �ضواء  من الرعاية ال�ضحية. وقد يكون ذلك 

خا�ضة اأو عامة.

لقد ثبت اأن التفتي�س على امل�ضت�ضفيات والعتماد املتعلق بها جزء هام من و�ضع نظم 

لهذه  خمت�ضرة  مراجعة  واإج��راء  الدخل.  مرتفعة  البلدان  يف  للر�ضوح  العالجي  للتدبري 

العملية يقدم بع�س الدرو�س. ولكن اأي عملية للتفتي�س على امل�ضت�ضفيات واملراجعة املتعلقة 

�ضا�ضية للر�ضوح يف البلدان منخف�ضة ومتو�ضطة الدخل  ر�ضادية للرعاية الأ بتنفيذ الدلئل الإ

يجب اأن تكون خمتلفة يف ال�ضكل وامل�ضمون اأي�ضًا. وعادة ما يكون هناك اخت�ضا�س �ضيا�ضي 

العالجي  للتدبري  من�ضق  نظام  يف  دوار  الأ باأي  تقوم  امل�ضت�ضفيات  اأي  حتديد  عن  م�ضئول 

فعلى  �ضغرية.  ريفية  وم�ضت�ضفيات  للر�ضوح  كبرية  ح�ضرية  مراكز  بني  متفاوتة  للر�ضوح، 

الكبرية  احل�ضرية  امل�ضت�ضفيات  من  العديد  بني  من  الختيار  يتم  اأن  ميكن  املثال،  �ضبيل 

م�ضتوى(  )اأعلى   1– امل�ضتوى  من  �ضابات  لالإ مركزًا  يكون  ن  لأ ي�ضلح  منها  اأي  لتحديد 

ملدينة ما. وهذا يعني اأنها �ضتح�ضل على املوارد ال�ضرورية للعمل على هذا امل�ضتوى. كما 

تكون  بحيث  للم�ضت�ضفى  اإحالتهم  قبل  امل�ضابني  لفرز  اإر�ضادية  دلئل  و�ضع  اأي�ضًا  يت�ضمن 

�ضد وخامة يف تلك املدينة للنقل اإىل تلك امل�ضت�ضفى. وتنطبق  �ضابات الأ ولوية ملر�ضى الإ الأ

اعتبارات م�ضابهة على الختيار من بني العديد من امل�ضت�ضفيات متو�ضطة احلجم املحتملة 

كرب. يف ال�ضواحي اأو البلدان الأ

العالجي  التدبري  لنظم  التخطيط  هذا  مثل  يعني  الريفية،  امل�ضت�ضفيات  ناحية  ومن 

للر�ضوح الختيار من بني البدائل املحتملة يف املناطق الريفية املتناثرة، اإىل جانب التاأكيد 

رفعها  يتم  الر�ضوح  لرعاية  حمددًا  اأدنى  م�ضتوى  تقدم  التي  �ضغر  الأ امل�ضت�ضفيات  اأن  على 

تفتي�س وحتقق  بعملية  "التخ�ضي�س"	يكون م�ضحوبًا  هذا  ومثل  املتوقع.  دنى  الأ احلد  اإىل 
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اأن تقوم بذلك جهة حكومية. ولكنه يتم عادة من جانب منظمة مهنية  اأو اعتماد. وميكن 

م�ضتوى  منفردة  الوليات  املثال، حتدد  �ضبيل  على  املتحدة  الوليات  ففي  وم�ضتقلة.  موؤهلة 

القدرات الذي تعمل امل�ضت�ضفيات على اأ�ضا�ضه يف نظام للتدبري العالجي للر�ضوح. ولكن كلية 

مريكية هي التي تقوم بالتفتي�س والتحقق الفعلي للم�ضت�ضفيات. واملعايري التي  اجلراحني الأ

يجب اأن ت�ضتوفيها امل�ضت�ضفيات حتى ميكن تخ�ضي�ضها للم�ضتويات املختلفة لرعاية الر�ضوح 

 Resources	for	optimal(	"مبينة بالتف�ضيل يف ن�ضرة "موارد الرعاية املثلى للمري�س

ر�ضادية  وىل من هذه الدلئل الإ جزاء الأ patient	the	of	care(، التي اأ�ضرنا اإليها يف الأ
اأو�ضاع م�ضابهة يف كندا وا�ضرتاليا، حيث تقوم رابطة  �ضا�ضية للر�ضوح. وهناك  للرعاية الأ

الر�ضوح يف كندا )22( وكلية اجلراحني امللكية ال�ضرتالية بهذا التفتي�س على التوايل.  

"مركز  من  التحقق  فتعبري  هنا.  الذكر  ت�ضتحق  امل�ضطلحات  ب�ضاأن  ملحوظة  وتوجد 

الر�سوح"	تعبري ي�ضتعمل كثريًا. ولكن الواقع اأن خدمة الر�ضوح يف م�ضت�ضفى معني هي التي 

يتم التفتي�س عليها والتحقق من م�ضتواها. وهذا �ضحيح ب�ضرف النظر عن حجم امل�ضت�ضفى. 

ومن ثم يجب األ يف�ضر مفهوم التفتي�س والتحقق على اأنه يتعلق فقط بامل�ضت�ضفيات احل�ضرية 

حجام  الأ بامل�ضت�ضفيات من جميع  يتعلق  للر�ضوح؛ فهو  ولية  الأ الرعاية  تقدم  التي  الكبرية 

التي تقدم رعاية الر�ضوح من بني خدمات اأخرى.

وت�ضتمر مراجعة التحقق للم�ضت�ضفى عادة ملدة يومني. ويقوم بها عادة فريق مكون من 

اثنني من اجلراحني العامني اأو جراح عام واحد مع طبيب طوارئ، وجراح اأع�ضاب، وجراح 

عظام، واأخ�ضائي تخدير، ومدير م�ضت�ضفى، اأو ممر�ضة من�ضقة ر�ضوح. وقبل اإجراء الزيارة 

جانب  من  مراجعته  ويتم  الر�ضوح.  خدمة  رئي�س  اأو  امل�ضت�ضفى  مدير  اإىل  ا�ضتبيان  يقدم 

الفريق مع اأفراد رئي�ضيني من امل�ضت�ضفى. وتتم زيارة املوقع الفعلية يف اليوم التايل وت�ضتغرق 

عادة �ضت �ضاعات. ويقوم الفريق بجولة يف كل اأنحاء امل�ضت�ضفى ملدة �ضاعة اأو �ضاعتني مع 

التاأكيد على ق�ضم الطوارئ )عنرب الطوارئ اأو اأي مكان اآخر يتم فيه روؤية مر�ضى الر�ضوح 

�ضعة، واملخترب، وبنك الدم،  ول مرة(، وباحات اإنعا�س الر�ضوح، وق�ضم الأ وتقييم حالتهم لأ

وغرفة العمليات، ووحدات الرعاية املركزة. وبعد ذلك تتم مراجعة ت�ضتغرق من ثالث اإىل 

اأربع �ضاعات ل�ضجالت مر�ضى خمتارة ع�ضوائيًا، اإىل جانب جميع حالت وفيات الر�ضوح 

برامج  عمل  وكيفية  املقدمة  الرعاية  نوعية  لتقييم  ذلك  وي�ضتخدم  ال�ضابق.  العام  خالل 

حت�ضني اجلودة حلالت الر�ضوح. ويتم متابعة حالت معينة خالل برامج حت�ضني اجلودة 

ي�ضتعمل  املراجعة  معها. وخالل  والتعامل  املحتملة  امل�ضاكل  على  التعرف  يتم  كيف  ملعرفة 

حوايل 100 معيار. واأغلبها ينطبق على جميع م�ضتويات امل�ضت�ضفيات. ولكن هناك العديد 

كلينيكية للتخ�ض�ضات الفرعية تنطبق على امل�ضتوى  من املعايري مثل البحوث واخلدمات الإ

ول من مراكز الر�ضوح فقط )78،77(. الأ

اأن العامل الرئي�ضي املرتبط  وقد تبني من مراجعة زيارات التحقق يف 179 م�ضت�ضفى 

داء. والبند الرئي�ضي الثاين  بعدم جناح املراجعة كان غياب اأو نق�س يف برامج حت�ضني الأ

كان عدم وجود خدمة منظمة للر�ضوح، مبا يف ذلك مدير خدمة الر�ضوح. وال�ضبب الثالث 

نعا�س مر�ضى  كرث �ضيوعًا للق�ضور كان نق�س توثيق وجود جراح عام يف ق�ضم الطوارئ لإ الأ

�ضابات احلرجة )78،77(. الإ
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بفهم  حتظى  ل  داء  الأ حت�ضني  برامج  اأن  التحقق  مراجعات  ملخ�س  موؤلفو  �ضعر  وقد 

العالجي  للتدبري  نظم  و�ضع  عند  عليها  التاأكيد  من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  واأن  جيد 

داء ت�ضمل الف�ضل يف ت�ضحيح امل�ضاكل التي مت  للر�ضوح. وكانت اأمثلة النق�س يف حت�ضني الأ

التعرف عليها، ونق�س توثيق اأوقات ا�ضتجابة الطبيب ب�ضفة خا�ضة، اأو الف�ضل يف اللتزام 

داء، وعدم ا�ضتخدام  بالربوتوكولت، وعدم ح�ضور موؤمتر متعدد الخت�ضا�ضات لتح�ضني الأ

داء. واملعيار الكبري التايل املرتبط باملراجعات  �ضجل قائم للر�ضوح لدعم برامج حت�ضني الأ

غري الناجحة كان عدم وجود خدمة منظمة للر�ضوح. ويف اأغلب هذه احلالت، كانت هناك 

جمموعات من اجلراحني تقدم الرعاية ملر�ضى الر�ضوح ب�ضكل منفرد، بدون اأي اإ�ضراف 

من مدير ر�ضوح اأو بدون اأي تن�ضيق بني اجلراحني )78،77(.

ق�ضم  يف  ر�ضوح  ج��راح  وج��ود  توثيق  نق�س  هو  �ضيوعًا  ك��رث  الأ الثالث  النق�س  وك��ان 

الطوارئ وقت و�ضول املري�س امل�ضاب باإ�ضابة حرجة. وكان يبدو اأن ذلك يرجع غالبًا اإىل 

نذار بالر�ضوح، مع نق�س يف التن�ضيق بني اخلدمات اجلراحية  بروتوكولت غري كافية لالإ

اأفراد  ا عاًما يف التزام  اأي�ضًا نق�ضً طباء يف ق�ضم الطوارئ. كما كان يبدو باأنه يعك�س  والأ

اجلراحة برعاية الر�ضوح.

فراد  ومما يثري الهتمام مالحظة اأن النق�س احلقيقي يف اإمكانيات امل�ضت�ضفى مثل الأ

بالن�ضبة  قل  الأ )على  الق�ضور  اأ�ضباب  من  اعتبارها  النادر  من  كان  والتوريدات  واملعدات 

على(، كما كان من النادر اعتبارها �ضببًا ملراجعات التحقق غري الناجحة.  و�ضاع الدخل الأ لأ

داء وال�ضتخدام املالئم للموارد هو اأ�ضا�س امل�ضكلة. فقد كان التنظيم والأ

وقد تبني اأن عملية العتماد ذاتها حت�ضن اأداء مركز الر�ضوح. وقد ثبت ذلك عن طريق 

ا�ضتكمال عملية  بعد  اأقل  امل�ضاهدة  الق�ضور  اأوجه  وكانت  الطبية،  للرعاية  عملية حم�ضنة 

�ضابات الوخيمة )79(. وقد  املراجعة. كما تبني ذلك اأي�ضًا من انخفا�س وفيات مر�ضى الإ

مت اعتبار مثل هذا التحقق ملراكز الر�ضوح جزءًا مكماًل من التطوير ال�ضامل لنظم التدبري 

العالجي للر�ضوح )22(.

وقد يكون من املعقول اإحداث توافق بني عملية التحقق ملراكز الر�ضوح، كما هو مبني 

�ضا�ضية للر�ضوح. و�ضيكون ذلك م�ضابهًا  ر�ضادية للرعاية الأ اأعاله، مع جهود تعزيز الدلئل الإ

من ناحية املفهوم لعملية التحقق ملراكز الر�ضوح يف بلدان الدخل املرتفع. ولكنه �ضيحتاج 

�ضراف على امل�ضت�ضفيات والوحدات  دارة والإ اإىل تعديل كبري ليتالءم مع نظام العتماد والإ

�ضا�ضية للر�ضوح على �ضبيل املثال،  ال�ضحية املوجودة فعاًل يف بلد ما. فمعايري الرعاية الأ

وب�ضفة خا�ضة تلك التي لها اأهمية وتاأثري كبريان، ميكن اأن ت�ضاف اإىل عمليات املراجعة 

القائمة. ومن ناحية اأخرى، قد تكون املراجعة اخلا�ضة لوحدات معاجلة الر�ضوح لها ما 

عداد الكبرية من مر�ضى الر�ضوح. يربرها يف امل�ضت�ضفيات ذات الأ

6-5 تكامل نظم التدبري العالجي للر�صوح

هذا  فى غري  ذكر  كما  ولكن  معينة.  وحدات  على  ر�ضادية  الإ الدلئل  هذه  ركزت  لقد 

املوقع، فاإن �ضمان املوارد املتاحة يف وحدات معينة جزء من نظام �ضامل للتدبري العالجي 

وي�ضمل ذلك  بلدان خمتلفة(.  �ضابات يف  الإ 2-4: جهود حت�ضني رعاية  للر�ضوح )الق�ضم 
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م�ضتويات  من  ب��اأدوار  تقوم  التي  امل�ضت�ضفيات  حتدد  التي  ال�ضيا�ضية  الخت�ضا�ضات  اأي�ضًا 

خمتلفة من التعقيد يف رعاية الر�ضوح )الق�ضم 6-4(. كما يعني اأي�ضًا التخطيط خلدمات 

الطوارئ الطبية قبل الو�ضول اإىل امل�ضت�ضفى، والفرز قبل الو�ضول اإىل امل�ضت�ضفى، ومعايري 

ر�ضادية ب�ضورة  النقل، وتنظيمات التحويل بني امل�ضت�ضفيات. ولتو�ضيح دور هذه الدلئل الإ

اأكرب �ضيتم درا�ضة كل منها باخت�ضار.

الفرز قبل الو�صول اإىل امل�صت�صفى

يف املناطق التي يوجد بها خدمات طوارئ طبية جيدة التنظيم مع وجود العديد من 

مكانيات رعاية الر�ضوح، يتم حت�ضني النظم  امل�ضت�ضفيات البديلة ذات امل�ضتويات املختلفة لإ

وهذا  للم�ضت�ضفى.  الو�ضول  قبل  للفرز  معايري  بو�ضع  للر�ضوح  العالجي  للتدبري  املختلفة 

كرث وخامة �ضينقلون اإىل اأقرب م�ضت�ضفى منا�ضب ولي�س اأقرب  �ضابات الأ يعني اأن مر�ضى الإ

قل جتهيزًا مع  قرب الأ م�ضت�ضفى جغرافيًا. ومن ثم فاإن ذلك يعني تخطي امل�ضت�ضفيات الأ

ف�ضل جتهيزًا  كرث وخامة، بافرتا�س اأن وقت النتقال اإىل امل�ضت�ضفى الأ �ضابات الأ مر�ضى الإ

الفرز  معايري  على  الطبية  الطوارئ  اأفراد خدمة  تدريب  على  ذلك  ويعتمد  مفرطًا.  لي�س 

املختلفة مبا فيها ا�ضتعمال درجات اخلوارزمية مثل درجات الر�ضوح ومن�ضب قبل الو�ضول 

اإىل امل�ضت�ضفى. كما يعني ذلك الرتتيبات التف�ضيلية ال�ضابق وجودها مع خدمات الطوارئ 

الطبية وامل�ضت�ضفيات يف مدينة اأو منطقة ما.

�صابات تخ�صي�ش مراكز الإ

وما جاء اأعاله يعني اأي�ضًا اأن اخت�ضا�ضًا �ضيا�ضيًا معينًا قد و�ضع مثل هذه الرتتيبات مع 

مر الذي يختلف  امل�ضت�ضفيات. وي�ضحب ذلك عادة عملية تخ�ضي�س مركز الر�ضوح، وهو الأ

قلياًل عن مفهوم التحقيق امل�ضار اإليه من قبل. فالتخ�ضي�س يعني اأن الخت�ضا�س ال�ضيا�ضي 

اأن  املتوقع  من  يكون  اأيها  حيث  من  بديلة  خمتلفة  م�ضت�ضفيات  بني  من  بالختيار  قام  قد 

ي�ضتوفى املعايري املختلفة لقدرات الر�ضوح )يرتاوح ما بني م�ضت�ضفيات ريفية �ضغرية و�ضوًل 

اإىل مراكز الر�ضوح احل�ضرية الكبرية(.

حالت والنقل بني امل�صت�صفيات الإ

مور التي تو�ضع يف العتبار كجزء اآخر من تخطيط  اإن العالقة بني امل�ضت�ضفيات من الأ

�ضابات  نظم التدبري العالجي للر�ضوح. وهذا ي�ضمل معايري النقل التي حتدد اأي اأنواع الإ

كما  كرب.  الأ امل�ضت�ضفيات  اإىل  �ضغر  الأ امل�ضت�ضفيات  من  نقلها  يجب  وخامتها  م�ضتويات  اأو 

ي�ضمل اأي�ضًا اتفاقات النقل بني امل�ضت�ضفيات وبروتوكولت تي�ضري مثل هذا النقل. والهدف 

بنقل  للقيام  املطلوب  الوقت  اخت�ضار  هو  للنقل  والربوتوكولت  التفاقيات  هذه  مثل  من 

املري�س باإ�ضابات حرجة؛ ول�ضمان اأن النقل يتم بطريقة تقلل احتمال حدوث م�ضاكل اأثناء 

النتقال؛ ولتعظيم الرعاية عند طريف النقل ب�ضمان وجود الت�ضالت الالزمة بني مقدمي 

حتى  اأ�ضا�ضًا  الر�ضمية  التنظيمات  من  ن��واع  الأ هذه  وكانت  طرف.  كل  يف  الطبية  اخلدمة 

ن تقت�ضر على البلدان مرتفعة الدخل. ولكن ظهر يف كل بيئة تقريبًا نظام غري ر�ضمي  الآ

حتال  ثم  ومن  �ضغر  الأ امل�ضت�ضفيات  يف  معها  التعامل  ميكن  ل  التي  امل�ضاكل  منط  لتقييم 

كرب م�ضتعدة وقادرة على  الأ الوحدات  اأي  اأي�ضًا  اعتباره  اأكرب. وي�ضع هذا يف  اإىل وحدات 
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ا�ضتقبال هوؤلء املر�ضى، اإىل جانب الطريقة التي يتم بها تنظيم نقل مثل هوؤلء املر�ضى 

باأ�ضكال  واإن كان ذلك  اأعاله،  ناق�ضناها  التي  املبادئ  بع�س  وتنطبق  النقل.  تكلفة  و�ضداد 

�ضا�ضي هو معرفة  خمتلفة، على اأ�ضا�س العتبارات ال�ضيا�ضية املحلية. ولكن يظل املبداأ الأ

طر �ض�ديدة الخ�تالف عن طريق  قدرة كل موؤ�ض�ضة. وميكن حتقيق بع�س التقدم حتى يف الأ

�ضابة التي ميكن اأن ت�ضتفيد  �ضابات املعينة اأو م�ضتوى وخامة الإ حتديد اأكرث و�ضوحًا لتلك الإ

حالة يف بيئة معينة )10(. ب�ضفة خا�ضة من الإ

الت�صالت

ت�ضمل املكونات ال�ضرورية لتخطيط نظم التدبري العالجي للر�ضوح الت�ضالت والنقل. 

الطبية  الطوارئ  خدمة  وحدات  بني  الال�ضلكي  الت�ضال  اعتبارها  يف  الت�ضالت  وتاأخذ 

العاجلة وامل�ضت�ضفيات املتلقية. والإخطار امل�ضبق عن طريق هذا الت�ضال الال�ضلكي ي�ضمح 

عند  الوخيمة  �ضابات  الإ ملر�ضى  الفورية  الرعاية  لتقدمي  الر�ضوح  فريق  واإعداد  بتن�ضيط 

عمال التي  و�ضولهم. كما تاأخذ الت�ضالت يف العتبار اأي�ضًا اأرقام الهواتف املخ�ض�ضة والأ

يف  للنقل  امل�ضبقة  التفاقات  ت�ضاعد  اأن  وميكن  امل�ضت�ضفيات.  بني  املر�ضى  لنقل  بها  يعهد 

تي�ضري مثل هذه العمليات.

النقـل

اإىل  الدخول  قبل  اأو�ضاع  يف  الطبية  الطوارئ  خلدمات  املتحركة  بالوحدات  النقل  اإن 

العاملية.  ال�ضحة  ملنظمة  �ضلة  ذات  وثيقة  بحثه يف  �ضبق  قبل،  من  ذكرنا  كما  امل�ضت�ضفى، 

ويجب اأن يوؤخذ يف العتبار اأي�ضًا عند التخطيط لنظم وترتيبات التدبري العالجي للر�ضوح 

ترتيبات دعم النقل بني الوحدات كما ذكر اأعاله. وميكن تي�ضري ذلك باإدخاله يف بروتوكولت 

نظام  من  على  الأ للم�ضتويات  �ضابات  الإ مر�ضى  لنقل  عوائق  عدة  بالطبع  وهناك  النقل. 

الرعاية ال�ضحية. واأحد هذه العوائق قد يكون تف�ضيل ال�ضخ�س امل�ضاب اأو اأ�ضرته للبقاء يف 

خرى ت�ضمل القيود املتعلقة بالتكلفة واللوج�ضتية )10،2(. ففي  الباحة املحلية. والعوائق الأ

ترتيبات  قارب  الأ يتوىل  اأن  املثال، يجب  �ضبيل  الدخل على  ماكن منخف�ضة  الأ العديد من 

اأو اأي و�ضيلة اأخرى من النقل  اأو �ضيارة اأجرة  النقل فهم الذين ي�ضتاأجرون �ضيارة خا�ضة 

الطبية  الطوارئ  خلدمات  القت�ضادية  العوائق  اأن  الوا�ضح  ومن  الغر�س.  لهذا  التجاري 

مثل هذا  تي�ضري  يكون  اأن  املنطقي  فمن  ذلك،  ومع  كبري.  تاأثري  له  اعتبار  النقل  ملثل هذا 

م�ضابهة  مو�ضوعات  وهناك  للر�ضوح.  العالجي  التدبري  لنظم  �ضاملة  خلطة  مكونًا  النقل 

منة، التي بحثت كيفية �ضمان النقل العاجل للمري�ضات الالتي  مومة الآ تناولتها مبادرة الأ

ت�ضمنت  املمكنة  وبع�س احللول  النائية.  الريفية  ماكن  الأ توليد يف  يعانني من م�ضاعفات 

مقابل  العاجل  النقل  لتقدمي  التجارية  اأو  اخلا�ضة  املركبات  اأ�ضحاب  مع  م�ضبقة  ترتيبات 

اأ�ضعار معقولة.

و�صاع التي ل توجد بها خدمات طوارئ طبية ر�صمية الأ

والت�ضالت  امل�ضت�ضفى  اإىل  الو�ضول  قبل  بالفرز  اخلا�ضة  ال�ضابقة  املو�ضوعات  كل 

مرتفعة  البلدان  يف  منظمة  هي  كما  �ضابات  لالإ العالجي  التدبري  بنظم  تتعلق  الال�ضلكية 

الدخل. وقد يتعلق الكثري من هذه املو�ضوعات ببع�س البيئات متو�ضطة الدخل التي يوجد 
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بع�س  فاإن  ذلك  ومع  الهاتفية.  لالت�ضالت  اأف�ضل  حتتية  وبنية  عاجلة  طبية  خدمات  بها 

املبادئ املبينة اأعاله تنطبق على تنظيم رعاية الر�ضوح حتى يف بلدان الدخل املنخف�س. 

و�ضاع التي ل توجد فيها خدمات طوارئ طبية ر�ضمية. ففي  وقد ينطبق ذلك حتى على الأ

�ضا�ضي  غانا على �ضبيل املثال، قام برنامج ارتيادي بتقييم ال�ضتعمال املحتمل للتدريب الأ

التجاريون هم  ال�ضائقون  وهوؤلء  التجارية.  النقل  و�ضائل  ل�ضائقي  ولية  الأ �ضعافات  الإ على 

�ضابات الوخيمة الذين و�ضلوا اإىل م�ضت�ضفيات.  الذين كانوا ينقلون بالفعل اأغلب مر�ضى الإ

�ضا�ضية التي يقوم بها  ويل الأ �ضعاف الأ رتيادي حت�ضنًا يف مناورات الإ وقد بني الربنامج الإ

مبفهوم  يتعلق  يكن  مل  الفرز  هذا  ومثل  الفرز.  ا�ضتعمال  هذه  بني  ومن  ال�ضائقون.  هوؤلء 

تخطي الوحدات كما ذكر من قبل، ولكن بالتعرف على اأي امل�ضابني الكثريين )مثاًل عند 

ا�ضطدام ال�ضاحنات( قد ي�ضتفيدون من نقلهم اأوًل اإىل امل�ضت�ضفيات القريبة )80، 81(.

حتديد موقع الوحدات

قد يكون ملفهوم تخ�ضي�س مركز للر�ضوح دورًا فيما يتعلق بتحديد موقع وحدات رعاية 

الر�ضوح طبقًا للتوزيع اجلغرايف والحتياج. وقد يكون من املفيد التفكري يف اأي امل�ضت�ضفيات 

دخال حت�ضينات ل�ضتيفاء معايري معينة للرعاية  عند م�ضتويات معينة ميكن ا�ضتهدافها لإ

�ضا�ضية للر�ضوح. فامل�ضت�ضفيات التي يعمل بها ممار�ضون عامون والتي تقع على الطرق  الأ

الرئي�ضية ذات معدلت الر�ضوح  الكبرية على �ضبيل املثال، من املعقول ا�ضتهدافها ل�ضمان 

ر�ضادية. دنى من املعايري املبينة يف هذه الدلئل الإ ا�ضتيفائها للحد الأ

�صابات املعطيات وتر�صد الإ

تت�ضمن  اأن  يجب  للر�ضوح  العالجي  التدبري  نظم  لتح�ضني  جهود  اأي  ف��اإن  واأخ���ريًا، 

ا�ضرتاطات للتقييم امل�ضتمر. ومن اأجل هذا الغر�س توجد حاجة اإىل معطيات دقيقة عن 

�ضابات والوفيات املرتبطة بها. ومن ال�ضروري اأن تت�ضمن حت�ضينات نظم التدبري  حدوث الإ

ب�ضاأن  للمعطيات  املوجودة  امل�ضادر  لزيادة  جهودًا  ماكن  الأ اأغلب  يف  للر�ضوح  العالجي 

�ضابات، مع �ضمان جودة املعطيات واإتاحتها يف الوقت املنا�ضب )24(. الإ

وجميع العوامل املبينة اأعاله عنا�ضر قد يكون من املعقول تناولها على م�ضتويات قومية 

ر�ضادية  كو�ضائل لتح�ضني رعاية املر�ضى امل�ضابني. والتو�ضيات الواردة يف هذه الدلئل الإ

التدبري  لنظم  و�ضع  الأ التخطيط  لهذا  حمددًا  مكونًا  تتناول  للر�ضوح  �ضا�ضية  الأ للرعاية 

العالجي للر�ضوح: وهو اإمكانيات الوحدات الثابتة.

6-6 التفاعل والتن�صيق بني اأ�صحاب امل�صلحة

منهج  اأ�ضا�ضني:  على  مبنية  للر�ضوح  �ضا�ضية  الأ الرعاية  ف��اإن  اأ�ضرنا،  اأن  �ضبق  كما 

�ضا�ضية لل�ضحة الدولية وو�ضع نظم للتدبري العالجي للر�ضوح للبلدان منفردة.  اخلدمات الأ

�ضاليب ال�ضيا�ضية للتنفيذ: وكل من هذين يت�ضمن اأ�ضكاًل خمتلفة لالأ

- التخطيط املركزي عن طريق وزارات ال�ضحة؛

مومة يف  - التعزيز من خالل اجلمعيات املهنية وال�ضبكات )مثل �ضبكة منع وفيات الأ

غرب اأفريقيا(؛
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قليمية  الإ ومكاتبها  العاملية،  ال�ضحة  ملنظمة  الرئي�ضي  املقر  من  الفنية  - امل�ضاعدة 

ومكاتب البلدان؛

فراد غري املهنيني يف جماعات �ضغط على م�ضتوى القاعدة، على غرار امل�ضاركة  - الأ

�ضا�ضية. دوية الأ يف تعزيز برامج الأ

تفاعاًل  املنفردة  البلدان  للر�ضوح يف  �ضا�ضية  الأ الرعاية  عملية  ت�ضمل  اأن  املتوقع  ومن 

يف  الر�ضوح  برعاية  املعنية  املهنية  اجلمعيات  مثل  اأن�ضطة  ذل��ك  ي�ضمل  وق��د  مم��اث��اًل. 

الجتماعات على امل�ضتوى القومي مع اأع�ضاء وزارة ال�ضحة. وقد يقوم اأحدهما اأو الثنان 

ر�ضادية  الإ للدلئل  املحلي  التوفيق  اأ�ضا�س  على  تعزيزه  يجب  ملا  مبدئية  خطة  باإعداد  مًعا 

�ضا�ضية للر�ضوح. وقد ينتج عن ذلك حت�ضينات على نطاق وا�ضع من املرجو اأن  للرعاية الأ

تكون منخف�ضة التكلفة يف خدمات الر�ضوح. كما قد ينتج عنها م�ضاريع اإرتيادية يف مناطق 

لرفع  و�ضيلة  اأف�ضل  لتقرير  النتائج  وتقييم  بحوث عمليات مالئمة،  مع  جغرافية حمدودة 

م�ضتوى مثل هذه اخلدمات على امل�ضتوى القومي.

ويف اأثناء ذلك كله، ميكن اأن يكون هناك دور للمجموعات غري املهنية وت�ضمل من بقوا 

وقد  الر�ضوح؛  ب�ضبب  بعجز  اأ�ضيبوا  اأو  قتلوا  الذين  �ضخا�س  الأ اأقارب  اأو  قيد احلياة  على 

ي�ضاعد مثل هوؤلء املواطنون املهتمون يف مبا�ضرة النفوذ املطلوبة للم�ضاعدة يف تعزيز تنفيذ 

�ضخا�س  ر�ضادية. ومن �ضوء احلظ اأنه توجد اأعداد متزايدة من مثل هوؤلء الأ هذه الدلئل الإ

على م�ضتوى العامل.

للرعاية  ر���ض��ادي��ة  الإ للدلئل  طبقًا  الر�ضوح  خدمات  لتح�ضني  بجهود  القيام  وعند 

النهاية  يف  الرعاية  هذه  تقدمي  كيفية  العتبار  يف  يو�ضع  اأن  فيجب  للر�ضوح،  �ضا�ضية  الأ

ر�ضادية احلالية  دارية احلكومية القائمة. وتركز الدلئل الإ وكيفية تكاملها مع الهياكل الإ

على رعاية الر�ضوح يف الوحدات. ولكن نظام تقدمي رعاية الر�ضوح يف بلد ما اأو مقاطعة اأو 

منطقة جغرافية حمددة ي�ضمل كل اأطوار الرعاية، من الرعاية قبل الو�ضول اإىل امل�ضت�ضفى 

اإىل الرعاية احلادة اإىل التاأهيل. ومن الهام �ضمان التن�ضيق اجليد بني جميع مكونات رعاية 

�ضا�ضية للر�ضوح يف بلد معني �ضيعتمد  الر�ضوح. ي�ضاف اإىل ذلك اأن جناح برنامج للرعاية الأ

ر�ضادية يف الت�ضريعات  على تنفيذه ون�ضره على م�ضتوى القاعدة، وعلى ت�ضمني الدلئل الإ

اأعاله،  اإليها  امل�ضار  عمال  الأ ولتي�ضري  للربنامج.  امل�ضتمرين  والتقييم  واملراقبة  القومية، 

واملحلي، يف  قليمي  والإ القومي  امل�ضتوى  موؤ�ض�ضية مالئمة على  اخت�ضا�ضات  بو�ضع  يو�ضى 

احلالت التي ل توجد فيها حاليًا مثل هذه ال�ضلطات. وحتتاج احلكومات القومية اإىل تعزيز 

قدرتها حتى تتمكن من الرتكيز على خدماتها للر�ضوح ورفع م�ضتواها.

ويف العديد من البلدان يتم مراقبة خدمات الطوارئ، مبا فيها خدمات رعاية الر�ضوح، 

ب�ضورة جماعية بوا�ضطة �ضلطة خدمة الطوارئ الطبية. وهناك ترتيبات خمتلفة تعمل يف 

وقد  اأحيانًا.  واحد  بلد  املقاطعات يف  بع�س  ويف  البلدان،  بع�س  ال�ضحية يف  النظم  بع�س 

الرعاية  خ��ذ  لأ القمة  م�ضتوى  على  حاليًا  موجودة  وكالة  وج��ود  املحلية  الظروف  تتطلب 

�ضا�ضية للر�ضوح كم�ضئولية اإ�ضافية. الأ
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ما،  بلد  يف  للر�ضوح  �ضا�ضية  الأ الرعاية  برنامج  قيادة  قومية  وكالة  تتوىل  اأن  ويف�ضل 

�ضا�ضية  الأ للرعاية  ر�ضادية  الإ الدلئل  ب�ضاأن  وا�ضع  نطاق  على  توافق  حتقيق  عليها  ويكون 

فكار والبتكارات املحلية. فالدلئل  للر�ضوح على امل�ضتوى القومي مع ال�ضماح با�ضتيعاب الأ

فكار املبتكرة لزيادة املوارد الب�ضرية اأو املادية  ر�ضادية ت�ضكل منوذجًا مرنًا. و�ضت�ضمن الأ الإ

مبدخالت حملية اإح�ضا�ضًا بالمتالك بني اأ�ضحاب امل�ضلحة املحليني. ويجب على مثل هذه 

الوكالة اأن متثل جميع اأ�ضحاب امل�ضلحة يف تقدمي رعاية الر�ضوح، مبا فيهم ممثلني من 

خلفيات �ضيا�ضية واإدارية ومهنية وتقنية. وميكن �ضم الوكالت املانحة، واملنظمات الطوعية، 

كرب يف تنظيم ت�ضل�ضل هرمي  وجمموعات املجتمع املحلية. وقد ترغب البلدان واملقاطعات الأ

الت�ضغيل  للحفاظ على   �ضغر  الأ املناطق اجلغرافية  للر�ضوح يف  �ضا�ضية  الأ للرعاية  مالئم 

والتن�ضيق ال�ضل�س.

ن 6-7 التقدم الذي مت حتى الآ

�ضا�ضية للر�ضوح  هو اأن التح�ضني  �ضا�ضية خلف م�ضروع الرعاية الأ اإحدى الفر�ضيات الأ

يف التخطيط والتنظيم �ضيوؤدي اإىل حت�ضني عملية ونتائج رعاية الر�ضوح. وكما ذكرنا يف 

ر�ضادية موجهة خلدمة منوذج مرن للم�ضاعدة  جميع اأجزاء هذه الوثيقة، فاإن هذه الدلئل الإ

يف مثل هذا التخطيط. واملق�ضود منها اأي�ضًا اأن تعمل كعامل حتفيز لتعزيز حت�ضينات نظم 

التدبري العالجي الر�ضوح يف البلدان املنفردة.

ر�ضادية لزالت يف  ويف هذا ال�ضدد، حتقق بع�س التقدم، حتى عندما كانت الدلئل الإ

�ضا�ضية للر�ضوح كاأ�ضا�س لتقييم الحتياجات  مرحلة اإمتامها. وقد عملت معايري الرعاية الأ

املك�ضيك  ويف  القومي(،  امل�ضتوى  )على  غانا  ويف  فيتنام،  يف  هانوي  منطقة  يف  متت  التي 

)على امل�ضتوى القومي(. وقد مت تنظيم تقييم الحتياجات هذه من جانب اأ�ضخا�س معنيني 

يف تفاعل مع وزارات ال�ضحة يف بلدهم. وقد �ضمل تقييم الحتياجات يف حالة املك�ضيك 

وقد �ضادق على  الر�ضوح.  املك�ضيكية لطب وجراحة  م�ضاهمة جمعية مهنية هي اجلمعية 

اجلمعية  عليها  �ضادق  كما  للر�ضوح  �ضا�ضية  الأ للرعاية  ر�ضادية  الإ الدلئل  اجلمعية  هذه 

الطبية يف غانا.

ويف اإحدى احلالت اجتمعت جمموعة من اأ�ضحاب امل�ضلحة كما بينا يف الق�ضم 6-6 

)التفاعل والتن�ضيق بني اأ�ضحاب امل�ضالح(. ففي ولية غوغارات بالهند، عملت املجموعات 

)وزارة  الولية  حكومة  للر�ضوح:  �ضا�ضية  الأ الرعاية  معايري  وتنفيذ  لتوفيق  معًا  تية  الآ

ال�ضحة(، ومكتب منظمة ال�ضحة العاملية الفرعي يف غوغارات، وممثلون للرابطة الدولية 

�ضا�ضية للر�ضوح وجمعية اجلراحني الدولية، وجمموعات مهنية حملية )وت�ضمل  للرعاية الأ

كادميية الهندية لعلم الر�ضوح وجمعية جراحي العظام الهندية(. والعديد من املنظمات  الأ

ر�ضادية للرعاية  غري احلكومية. وقد قامت هذه املجموعات مبا يلي: )اأ( توفيق الدلئل الإ

�ضا�ضية للر�ضوح مع الظروف املحلية، والتي �ضملت تغيري و�ضع بع�س البنود من مرغوبة  الأ

اإىل اأ�ضا�ضية، مت�ضيًا مع اإتاحة املوارد يف املنطقة؛ و )ب( اإن�ضاء جمموعات عمل من ممثلي 

اجلهات ذات امل�ضلحة املبينة اأعاله لو�ضع خطط التنفيذ.
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اأ�ضحاب  بني  والتفاعل  املحلية  الظروف  مع  والتوافق  الحتياجات  تقييمات  وتقدم 

�ضا�ضية  الأ للرعاية  ر�ضادية  الإ الدلئل  ا�ضتخدام  على  اأمثلة  اأعاله  اإليها  امل�ضار  امل�ضلحة 

ن�ضطة  للر�ضوح بالطريقة املطلوبة ل�ضتعمال الوثيقة. وياأمل املوؤلفون اأن ت�ضتمر مثل هذه الأ

واأن تتو�ضع.
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م�ضتوى التدبري

العالجي

امللحق 1

قائمة تف�صيلية باملعدات واخلدمات للتدبري العالجي للم�صالك 

�صا�صية واملرغوبة( الهوائية والتنف�ش )البنود الأ

امل�صالك الهوائية

املعداتاخلدمة

اأ�ضا�ضي

متقدم

الذقن  رفع  الفك،  دفع 

ومناورات اأخرى اأ�ضا�ضية

امل�س

تنبيب داخل الرغامي

متقدمة اأخرى

م�ضلك هوائي جراحي

خاف�س الل�ضان

م�ضلك هوائي فموي بلعومي )جمال من 000 اإىل 4(

م�ضلك هوائي اأنفي بلعومي

يدوي )حمقنة، م�ضخة قدم اأو جهيزة �ضفط ت�ضغل يدويًا(

هواء م�ضغوط )جداري(

كهربائي

اأطراف يانكاوير

قثاطر م�س

تنبيب م�س )جمال 16-10(

-3.0 )املجال  اأنابيب  وو�ضالت  الرغامي  للتنبيب  اأنابيب 

8.5 ميليمرت قطر داخلي( 

منظار حنجري )مبجال كاف من اأحجام ال�ضفرات( 

مرود اإدخال/ مو�ضع

قناع م�ضلك هوائي حنجري

م�ضلك هوائي مرئي �ضدادي/ م�ضلك هوائي مريئي معدي 

�ضدادي

م�ضلك هوائي مريئي � رغامي )اأنبوبة م�ضرتكة(

منظار األياف ب�ضرية

م�ضدر �ضوء خمرتق

ملقط ماجيل 

اإبرة ب�ضع الغ�ضاء العنقي الدرقي

الب�ضع اجلراحي للغ�ضاء العنقي الدرقي

درع للوجه

قناع جيب

طفال والبالغني( مع  قناع كي�س ب�ضمام ذاتي النتفاخ )لالأ

م�ستودع

قناع

جهاز تهوية

مورد اأك�ضجني:

جداري )وله مقيا�س تدفق(

خزان )وله منظم ومقيا�س تدفق(

قنية اأنفية

اأقنعة اإرذاذ

اأقنعة فنتوري

التنف�ش
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امللحق 2

تكوين فريق منطي للر�صوح )كما هو من�صاأ يف بلد مرتفع الدخل: 

مريكية )17(؛ هوف واآخرون  جلنة الر�صوح بكلية اجلراحني الأ

))68(

قائد الفريق )الطبيب القائد(
امل�ضئوليات:

التقييم وامل�ضح املبدئي  -

تن�ضيق جميع اأن�ضطة الفريق  -

جراءات يقوم اأو ي�ضاعد يف القيام بالإ  -

مراجعة جميع املعطيات  -

تن�ضيق التدخالت الت�ضخي�ضية  -

ت�ضكيل اخلطط النهائية.  -

مين من ال�ضرير، بالقرب من راأ�س  ويقف هذا الع�ضو من الفريق عادة على اجلانب الأ

فراد ويقوم ع�ضو اآخر يف الفريق بالتقييم  املري�س. ويف احلالت التي يوجد فيها وفرة يف الأ

جراءات، ميكن اأن يقف قائد الفريق عند موؤخرة ال�ضرير. ويل والقيام بالإ وامل�ضح الأ

التحكم يف امل�صالك الهوائية
)قد يكون جراحًا، اأو طبيب تخدير اأو طبيب طوارئ اأو غري ذلك(

امل�ضئوليات:

اإن�ضاء م�ضلك هوائي مفتوح  -

يقوم بالتنبيب  -

جراءات يقوم اأو ي�ضاعد يف القيام بالإ  -

نفية املعدية نابيب الأ غرز الأ  -

دوية طبقًا لتوجيهات قائد الفريق. يعطي الأ  -

ويقف هذا ال�ضخ�س عادة عند راأ�س ال�ضرير.

طبيب م�صاعد )طبقًا للحاجة(
امل�ضئوليات:

ي�ضاعد قائد الفريق  -

يك�ضف ج�ضم املري�س  -

جراءات اجلراحية يقوم بالإ  -

ي�ضر من ال�ضرير. ويقف عادة على اجلانب الأ

وىل املمر�صة الأ
امل�ضئوليات:

نذار تطلق الإ  -

تعد املنطقة  -

ت�ضجل املعلومات احليوية  -
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تاأخذ العالمات احليوية  -

تو�ضيالت داخل الوريد والف�ضد  -

ت�ضرف على تركيب املناطر  -

تناول املعدات  -

جراءات اجلراحية ت�ضاعد يف الإ  -

ي�ضر من ال�ضرير. وتقف عادة على اجلانب الأ

امل�صجل
وىل املبينة  حيان بع�س واجبات املمر�ضة الأ )يكون عادة ممر�ضة، وقد تاأخذ يف بع�س الأ

اأعاله(.

امل�ضئوليات:

نعا�س توثق الإ  -

وىل طبقًا للحاجة. ت�ضاعد املمر�ضة الأ

يف  ت�ضارك  كانت  اإذا  اإل  ال�ضرير  عن  قلياًل  بعيدًا  ال�ضرير،  نهاية  ق��رب  ع��ادة  تقف 

جراءات. الإ

م�صاعد امل�صالك الهوائية
)معالج تنف�ضي، اأو ممر�ضة، اأو �ضخ�س اآخر منا�ضب لديه املهارات املطلوبة(

امل�ضئوليات:

ي�ضاعد يف التحكم يف امل�ضالك الهوائية  -

يل ي�ضغل جهاز التهوية الآ  -

ي�ضع جهيزات الر�ضد  -

ويقف عادة وراء ال�ضرير قلياًل واإىل جانب ال�ضخ�س الذي يتحكم يف امل�ضلك الهوائي.

تقني اأ�صعة �صينية
امل�ضئوليات:

�ضعة ال�ضينية طبقًا لتوجيهات قائد الفريق. يقوم بالت�ضوير بالأ  -

اإجراء فح�س  منه  اإذا طلب  اإل  الر�ضوح  فريق  وباقي  املري�س  بعيدًا عن  ويقف عادة 

�ضعة ال�ضينية. بالأ

تقني خمترب
امل�ضئوليات:

ي�ضاعد يف الف�ضد  -

نقل واإعداد النماذج  -

ببع�س  القيام  منه  طلب  اإذا  اإل  الر�ضوح  وف��ري��ق  املري�س  ع��ن  بعيدًا  ع��ادة  ويقف 

جراءات. الإ
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امللحق 3

ر�صادية  فراد واجلماعات امل�صاركة يف و�صع الدلئل الإ قائمة تف�صيلية لالأ

�صا�صية للر�صوح للرعاية الأ
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