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 Information note 

Noncommunicable diseases (NCD) kit 

1. What is an NCD kit? 

An NCD kit is a pre-packed set of essential medicines and 

medical devices to meet priority NCD health needs of     

10 000 people for three months in emergencies, when 

medical facilities and regular supply has been disrupted. It 

is a reliable, standardized, affordable and quickly available 

resource to meet the initial primary health needs in 

emergencies. 

 

The NCD kit comprises a basic module already available 

on the WHO catalogue and a supplementary module under 

development. The basic NCD kit is intended for outpatient care in a variety of primary health care 

settings, such as mobile clinics and primary health care units, particularly to refill ongoing treatment 

regimens. It contains oral medicines, basic diagnostic equipment, renewables and additional products 

needing cold chain, such as insulin, accompanied with treatment guidelines. 

2. Rationale behind the NCD kit 

The prevalence of NCDs is increasing worldwide, including in emergency/crisis-prone areas. Yet 

current humanitarian response has not accounted for this emerging burden.  
 

Current emergency health kits, including the Interagency 

emergency health kit (IEHK) 2015 do not contain enough 

and adequate medicines to manage the most commonly 

encountered NCDs in primary health care. Consequently, 

the NCD kit attends to cover this gap by providing 

essential medicines and medical devices for the 

management of hypertension and cardiac conditions, 

diabetes and endocrine conditions, chronic respiratory 

diseases, and mental health and neurological conditions.  

3. Selection of medicines and medical devices included in the NCD kit 

Only medicines included in the WHO Model list of essential medicines 2015 are available in the kit. 

The selection of medicines has been aligned with the WHO Package of essential noncommunicable 

disease interventions (WHO PEN) for primary care in low-resource settings and the WHO mhGAP 

humanitarian intervention guide for mental health management, including treatment of psychosis, 

depression and epilepsy. This allows a standardized evidence-based kit. 
  

Epidemiological data have been used to estimate the quantities of medicines needed.
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4. Structure and content of the basic NCD kit  

The basic NCD kit consists of five submodules that can be ordered independently, depending 

on the needs, logistics and resources of the field 

(see Table 1 for the weight and volume of each of 

the five submodules). Modules (1a) to (1c) are 

renewables and therefore are design to last three 

months and cover a population of 10 000 people. 

Module (1e) is equipment and could last longer. 

Module (1d) contains renewables for the 

equipment in Module (1e). Module (1b) 

procurement requires the availability of an 

adequate cold chain.  

 

 

5. Insulin and cold chain 

- Insulins are thermosensitive products that lose their efficacy when exposed to heat and/or 

freezing. 

- WHO recommends storing insulins between +2°C to +8°C. 

- Insulins are destroyed by freezing (temperatures below 0°C). 

- Hence, they should be kept between 2°C and 8°C and should be supplied quickly to their 

destination. They are allowed to be outside of the cold chain for a maximum of 2 days 

(<25°C). 

- Insulins must be protected from excessive heat and light/direct exposition to UV 

sunbeam. 
 

Basic module WHO Catalogue codes 
Weight 

(kg) 

Volume 

(m3) 

Module (1a): Medicines only, without 

cold chain insulin 
KMEDNCD1BM1-A1 300 1.45 

Module (1b): Medicines cold chain 

only, insulin 
KMEDNCD1BM2-A1 100 1.4 

Module (1c): Renewable KMEDNCD1BR1-A1 20 0.1 

Module (1d): Supply for equipment  KMEDNCD1BS1-A1 135 0.5 

Module (1e): Equipment KMEDNCD1BE1-A1 5 0.07 

Total   560 3.52 

 Table 1: Basic NCD kit modules with estimated weight and volume  
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Noncommunicable diseases kit content 

 
 

 

 

Hypertension and 

cardiac conditions 

Diabetes and 

endocrine 

conditions 

Chronic 

respiratory 

diseases 

Mental health 

and 

neurological 

conditions 

Other 

M
ed

ic
in

es
 

Acetylsalicylic acid Glibenclamide 
Beclomethasone 

inhaler 
Carbamazepine  

Amlodipine Metformin Prednisolone Fluoxetine  

Bisoprolol 
Levothyroxine 

sodium 

Salbutamol 

aerosol inhaler 
Risperidone  

Enalapril 
Human insulin 

NPH 
 Sodium 

valproate 
 

Furosemide 
Human insulin 

mix 70/30 
   

Glyceryl trinitrate 
Human insulin 

R 
   

Hydrochlorothiazide Glucagon    

Isosorbide dinitrate     

E
q

u
ip

m
en

t 

Stethoscope Glucometer Peak flow meter  
Otoscope and 

ophthalmoscope 

set 

Sphygmomanometer    Pen flashlight 

    Clinical digital 

thermometer 

Body tape measure     

R
en

ew
a

b
le

 

 Insulin 

syringes 
  Cotton wool 

 Lancets   Examination 

latex gloves 

 Blood strips   Adhesive tape 

 Urine strips    

 Swab alcohol 

pads 
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Useful resources 

 Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care. Available at 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44095/1/9789241547697_eng.pdf 

 WHO mhGAP humanitarian intervention guide for mental health management. Available at 

http://www.who.int/mental_health/publications/mhgap_hig/en/ (also available in Arabic) 

 WHO Model formulary 2008. Available at 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16879e/s16879e.pdf 

 WHO Package of essential noncommunicable disease interventions (WHO PEN) for primary 

care in low-resource settings. Guideline available at 

http://www.who.int/nmh/publications/essential_ncd_interventions_lr_settings.pdf  
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  املعاجلة الدوائية لالضطرا�ت النفسية يف الرعاية الصحية األولية، متاحة �للغة اإلجنليزية على الرابط التايل:  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44095/1/9789241547697_eng.pdf 

�للغة اإلجنليزية  متاح )،  mhGAPدليل منظمة الصحة العاملية للتدخالت اإلنسانية لرب3مج رأب الفجوة يف الصحة النفسية ( 
(ومتوافر منه نسخة   /http://www.who.int/mental_health/publications/mhgap_hig/en: على الرابط التايل

 �للغة العربية) 
 WHO Model Formulary 2008 على الرابط التايل: ، متاح �للغة اإلجنليزية  

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s16879e/s16879e.pdf 
،  ) للرعاية الصحية األولية يف املواقع القليلة املوارد WHO PENجمموعة التدخالت األساسية بشأن األمراض غري السارية (  

  متاح على الرابط التايل: 
ublications/essential_ncd_interventions_lr_settings.pdfhttp://www.who.int/nmh/p  

 

 

 

 مصادر مفيدة
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فرط ضغط الدم  
 واالعتالالت القلبية 

داء السكري وأمراض  
 الغدد الصماء 

أمراض اجلهاز التنفسي  
 املزمنة 

الصحة النفسية  
واألمراض النفسية  

 والعصبية 

عناصر الرعاية الصحية  
 األولية األخرى 

األدوية 
 

أسيتيل  محض 
  كار�مازيبني  خباخات البيكلوميثازون  غليبنكالميد  الساليسيليك 

  فلوکستني بريدنيزولون  ميتفورمني  أملوديبني 

خباخات استنشاق   صوديوم الليفوثريوكسني  بيسوبرولول 
  ريسيبرييدون  السالبيوتومول 

إنسولني بشري   إيناالبريل 
)NPH ( 

  فالربوات الصوديوم  

مزيج اإلنسولني البشري   فريوسومايد 
70/30 

   

    ) Rإنسولني بشري ( ثالثي ِنْرتات الغليسرييل 

    غُلوَكاُغون  هيدروکلروتيازيد 
ثُنائي ِنرتات  
 اإليزوسوربيد 

    

ت 
املعدا

  

  مساعة الطبيب 
جهاز قياس نسبة  
السكر يف الدم  

 (غلوكومرت) 
جهاز قياس املقدرة علي  

جمموعة منظار األذن     الزفري 
  ومنظار العني 

 مصباح جيب     جهاز قياس ضغط الدم 

ميزان حرارة (ترمومرت)      
 رقمي

شريط قياس اجلسم  
      (مازورة) 

ت  
املعدا

جددة 
املت

 قطن    حماقن اإلنسولني   

قفازات الفحص      مشارط اإلنسولني  
  املصنوعة من الالتكس 

  الصق شريط    أشرطة اختبار الدم  
    البول  أشرطة اختبار  

    ضمادات كحولية  

  عاجلة األمراض غري السارية مب اخلاصةجمموعة األدوات حمتو4ت 
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 عاجلة األمراض غري السارية  مب  اخلاصة األساسيةحمتو4ت جمموعة األدوات   .4

األمراض غري  عاجلة اخلاصة مب األساسية جمموعة األدوات  تتكون
مخسة مناذج فرعية ميكن طلب كل منها على حدة،  من   السارية 

لالحتياجات واللوجستيات واملوارد يف امليدان (انظر اجلدول    وفقاً 
) لإلطالع على وزن وحجم كل منوذج من النماذج اخلمسة  1رقم (

من    )ج 1(إىل   أ) 1(من األساسية  ات الوحدتعترب  الفرعية). 
كي تدوم    قد صممت هذه الوحداتحدات املتجددة و�لتايل الو 

الوحدة األساسية   من السكان.  10 000لثالثة أشهر ولتغطي عدد 
الوحدة  وميكن أن تدوم لفرتة أطول. أما  عداتم خمصصة لل هـ)1(

عدات  متجددة �موعة املمعدات فهي حتتوي على  د) 1األساسية (
وحدة  لل  وتتطلب عملية الشراء . هـ) 1الوحدة األساسية (الواردة يف 
 . دويةلأل مالئمة  سلسلة تربيد أن تتوافر  ب) 1األساسية (

 عاجلة األمراض غري السارية  Fموعة األدوات اخلاصة مب للوحدات األساسية ): الوزن واحلجم املقدران 1اجلدول رقم (

  قائمة  رموز  الوحدة األساسية 
  منظمة الصحة العاملية 

 الوزن 
 (كغ) 

 احلجم 
مرت  (

 )مكعب
أ): األدوية فقط، غري شامل سلسة  1الوحدة األساسية (

 تربيد اإلنسولني 
KMEDNCD1BM1-A1 300 1.45 

ب): سلسلة تربيد األدوية فقط،  1الوحدة األساسية (
 اإلنسولني 

KMEDNCD1BM2-A1 100 1.4 

 KMEDNCD1BR1-A1 20 0.1 ج): اإلمدادات الطبية املتجددة 1الوحدة األساسية (

 KMEDNCD1BS1-A1 135 0.5 د): املعدات املتجددة 1الوحدة األساسية (

 KMEDNCD1BE1-A1 5 0.07 هـ): املعدات 1الوحدة األساسية (

 3.52 560   اإلمجايل  

 اإلنسولني وسلسلة التربيد  .5

 يتعرض للحرارة و/أو التجميد. اإلنسولني من املواد اليت تتأثر �حلرارة، حيث يفقد فاعليته عندما  -
 . درجة مئوية   8+درجة مئوية إىل  2+توصي منظمة الصحة العاملية حبفظ اإلنسولني يف درجة حرارة ترتاوح بني  -
 درجة مئوية).   0ض اإلنسولني للتلف إذا ما مت جتميده (درجة حرارة أقل من يتعرَّ  -
درجة مئوية، وجيب استخدامه على   8درجة مئوية إىل   2 و�لتايل، جيب حفظ اإلنسولني يف درجة حرارة ترتاوح ما بني  -

 الفور. 
 . درجة مئوية)  25<جيوز إبقاء اإلنسولني خارج سلسلة التربيد ملدة ال تزيد عن يومني كحد أقصى ( -
ض للحرارة الشديدة والضوء الساطع/والتعرض املباشر ألشعة الشمس فوق  جيب احملافظة على اإلنسولني من التعرُّ  -

 البنفسجية. 
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 مذكرة إعالمية

 عاجلة األمراض غري السارية  اخلاصة مب دواتاألجمموعة 

 عاجلة األمراض غري السارية؟اخلاصة مبدوات  األمبجموعة  املقصود ما  .1
عاجلة األمراض غري السارية عبارة عن  مب  اخلاصةجمموعة األدوات 

جمموعة مسبقة التعبئة من األدوية األساسية، واألجهزة الطبية الستيفاء  
االحتياجات الصحية ذات األولوية لألمراض غري السارية مبا يكفي  

شخٍص ملدة ثالثة أشهر يف حاالت الطوارئ، عند   10 000ملعاجلة 
مدادات املنتظمة. وهذه  حدوث خلل يف املرافق الطبية وتعطل اإل

دة، وميسورة التكلفة، كما يسهل توفريها  ا�موعة موثوقة، وموحِّ 
الستيفاء االحتياجات الصحية األولية األساسية يف حاالت   ◌ً سريعا 

  الطوارئ.

على   عاجلة األمراض غري السارية مب   اخلاصة جمموعة األدوات وحتتوي 
.  زالت قيد التطوير ماضمن الوحدة التكميلية اليت   صة مبنظمة الصحة العاملية وأيضاً وحدة أساسية متاحة �لفعل ضمن القائمة اخلا

وهذه الوحدة األساسية خمصصة ألغراض رعاية املرضى اخلارجيني يف مواقع الرعاية الصحية األولية املختلفة، مثل العيادات املتنقلة،  
ووحدات الرعاية الصحية األولية، خاصة لسد احتياجات النظم العالجية السارية. وهي حتتوي على أدوية فموية، ومعدات  

واملنتجات اإلضافية اليت حتتاج سلسلة التربيد، مثل اإلنسولني، واليت يصاحبها مبادئ  ،  جددة ت معدات ومتشخيصية أساسية، 
  إرشادية خبصوص العالج. 

 ض غري السارية عاجلة األمرا مب  اخلاصة ألسباب املنطقية وراء توفري جمموعة األدواتا .2

يزداد انتشار األمراض غري السارية يف مجيع أرجاء العامل، مبا يف ذلك املناطق املعرضة لوقوع حاالت طوارئ/أزمات فيها. إال أنه  
 وإىل اآلن، مل ترق االستجابة اإلنسانية حلجم العبء املستجد.  

ملعاجلة األمراض يف  ألدوات الصحية احلالية ل  ات موعا�ن وال تتضمَّ 
لتوفري التدبر العالجي    املالئمة ما يكفي من األدوية   ئحاالت الطوار 

لألمراض غري السارية اليت تكثر مصادفتها يف الرعاية الصحية األولية،  
لعام   )IEHKمبا يف ذلك ا�موعة الصحية املشرتكة بني الوكاالت (

عاجلة األمراض غري  مب  اخلاصة . وعليه، فإن جمموعة األدوات2015
السارية تعمل على سد هذه الفجوة من خالل إ©حة األدوية  

األساسية واإلمدادات الطبية لتوفري التدبر العالجي حلاالت فرط  
ضغط الدم واالعتالالت القلبية، وداء السكري وأمراض الغدد  

الصماء، وأمراض اجلهاز التنفسي املزمنة، والصحة النفسية، واألمراض  
 ية والعصبية.   النفس

     عاجلة األمراض غري السارية مب  اخلاصةاختيار األدوية واألجهزة الطبية املتضمنة يف جمموعة األدوات  .3

،  2015لعام  ال تتضمن ا�موعة سوى األدوية األساسية الواردة يف قائمة منظمة الصحة العاملية النموذجية لألدوية األساسية 
) للرعاية الصحية  WHO PENالواردة يف جمموعة التدخالت األساسية بشأن األمراض غري السارية (األدوية وهي متماشية مع 

األولية يف املواقع القليلة املوارد، ودليل منظمة الصحة العاملية للتدخالت اإلنسانية لرب3مج رأب الفجوة يف الصحة النفسية  
)mhGAP ،( نات.   دة �لبيِّ نَ سْ دة مُ ا من شأنه املساعدة يف إ©حة جمموعة موحَّ هان واالكتئاب والصرع. وهذعالج الذُ  ااملتضمن 

ولقد اُستخدمت البيا3ت الو�ئية لتقدير كميات األدوية الالزمة.  



 

 

 

 

 

 

  2017منظمة الصحة العاملية  ©

 لفائدة املنظمات احلكومية 3.0املشاركة �ملثل  –غري جتاري  –بعض احلقوق حمفوظة. هذا املصنف متاح مبقتضى ترخيص املشاع اإلبداعي "نسب املصنف 
 ). sa/3.0/igo-nc-https://creativecommons.org/licenses/by؛ IGO licence )SA 3.0 IGO-NC-CC BY 3.0 "الدولية

ملالئم. وال نحو اومبقتضى هذا الرتخيص جيوز أن تنسخوا املصنف وتعيدوا توزيعه وحتوروه لألغراض غري التجارية، وذلك شريطة أن يتم اقتباس املصنف على ال
تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات حمددة. وال ُيسمح �ستخدام شعار املنظمة   (WHO)ينبغي يف أي استخدام هلذا املصنف اإلحياء ¯ن املنظمة 

(WHO) ترخيص املشاع اإلبداعي. وإذا قمتم بتعديل املصنف فيجب عندئٍذ أن حتصلوا على ترخيص ملصنفكم مبقتضى نفسCreative Commons 

licence  من إعداد أو ترخيص يعادله. وإذا قمتم برتمجة املصنف فينبغي أن تدرجوا بيان إخالء املسؤولية التايل مع االقتباس املقرتح: "هذه الرتمجة ليست
ب أن يكون إصدار األصل اإلنكليزي هو غري مسؤولة عن حمتوى هذه الرتمجة أو دقتها. وجي (WHO)). واملنظمة (WHO)منظمة الصحة العاملية (املنظمة 

  اإلصدار امللزم وذو احلجية." 

  . ية وجيب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق �ملنازعات اليت تنشأ يف إطار هذا الرتخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العاملية للملكية الفكر 

 . الرتخيص 2017 املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط؛. القاهرة: الساريةاألمراض غري  ةعاجلاخلاصة مب دواتاأل ةجمموع .االقتباس املقرتح 
CC BY-NC-SA 3.0 IGO . 

. ولتقدمي طلبات االستخدام http://apps.who.int/bookordersانظر الرابط  )WHO(لشراء مطبوعات املنظمة  املبيعات واحلقوق والرتخيص.
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إذا كنتم ترغبون يف إعادة استخدام مواد واردة يف هذا املصنف ومنسوبة إىل طرف µلث، مثل اجلداول أو األشكال أو الصور فإنكم  الثالث.مواد الطرف 
تحمل تتحملون مسؤولية حتديد ما إذا كان يلزم احلصول على إذن إلعادة االستخدام هذه أم ال، وعن احلصول على اإلذن من صاحب حقوق املؤلف. وي

  املستخدم وحده أية خماطر حلدوث مطالبات نتيجة انتهاك أي عنصر ميلكه طرف µلث يف املصنف. 

dاملنظمة تعرب ضمناً عن أي رأي كان من جانب  التسميات املستعملة يف هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة فيه، الإلخالء املسؤولية.  ةعام  تبيا
(WHO)  بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن حتديد حدودها أو ختومها. وتشكل اخلطوط املنقوطة

  طاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل بشأºا. على اخلرائط خطو 

، (WHO)املنظمة كما أن ذكر شركات حمددة أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعين أن هذه الشركات واملنتجات معتمدة أو موصى «ا من جانب 
هو، متيز أمساء املنتجات املسجلة امللكية �ألحرف االستهاللية (يف النص تفضيالً هلا على سواها مما مياثلها يف الطابع ومل يرد ذكره. وفيما عدا اخلطأ والس

  اإلنكليزي). 

كل االحتياطات املعقولة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذا املطبوع. ومع ذلك فإن املواد املنشورة تُوزع دون أي ضمان من   (WHO)املنظمة وقد اختذت 
ليست مسؤولة ¯ي حال عن  (WHO)املنظمة ضمين. والقارئ هو املسؤول عن تفسري واستعمال املواد. و  أي نوع، سواء أكان بشكل صريح أم بشكل

 .األضرار اليت قد ترتتب على استعماهلا



 

 

 



 

 

 


