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  )أ(لصفحة ا

  املوجز 
فقـد متكَّنـت بلـدان اإلقلـيم مـن      . لقد حتقَّقت، على مدى العقد املنصرم، إجنازات كبرية يف جمال مكافحة الـسل     

التصدي بنجاح للتحدي الذي ميثله السل، وذلـك مـن خـالل تطبيـق استــراتيجية املعاجلـة القـصرية األمـد حتـت                    
، بالنسبة للحاالت اجلديدة اإلجيابية اللطاخة، %60تشاف احلاالت  حيث بلغ معدل اك،)DOTS(اإلشراف املباشر   
  %.86جناح املعاجلة هلذه احلاالت كما بلغ معدل 

ومع ذلك، فإن السل املقاوم لألدوية املتعـددة، والـسل الواسـع املقاومـة لألدويـة ميـثالن ديـداً ألمـن الـصحة             
 للعمل بشأن مكافحـة    دعوة بيجني "وإن  . املي واإلقليمي للسل  العمومية العاملي واإلقليمي وجلهود ختفيف العبء الع      

بشأن تـوقي ومكافحـة الـسل املقـاوم       ) 2009 (15-62 ع ، وقرار مجعية الصحة العاملية ج ص      "السل ورعاية مرضاه  
، ةالذي ميثله السل الواسع املقاومة لألدويـ جم التحدي حب فانتـريعلألدوية املتعددة والسل الواسع املقاومة لألدوية،      

  .ويدعوان إىل اختاذ إجراء عاجل للتصدي هلذا الوضع

 اإلقليم غري معروف بشكل حمدد، حيـث مل جتـر املـسوحات    والعبء الذي ميثله السل املقاوم لألدوية املتعددة يف  
وحبـسب التقريـر العـاملي الرابـع     . اخلاصة بالسل املقاوم لألدوية املتعددة سوى يف مثانية فقط من بلدان هـذا اإلقلـيم    

، فـإن نـسبة   "مقاومـة األدويـة املـضادة للـسل يف العـامل     "ملنظمة الصحة العاملية بشأن السل املقاوم لألدوية املتعددة؛     
بـني حـاالت   % 35.3وبني حاالت السل اجلديدة، % 2.0انتشار السل املقاوم لألدوية املتعددة يف هذا اإلقليم تبلغ         

  . حالة سنويا25ً 475السل املقاوم لألدوية املتعددة يف اإلقليم بـ ويقدر عدد حاالت . السل الـمعادة معاجلتها

له السل املقاوم لألدوية والسل الواسع املقاومـة لألدويـة، جيـري يف الوقـت           ويف إطار التصدي للتحدي الذي ميث     
احلاضر إعداد مشروع خطة استـراتيجية مخسية إقليمية لتـوقِّي ومكافحـة الـسل املقـاوم لألدويـة املتعـددة والـسل              

يـع البلـدان للـدعم      واهلدف من مشروع االستـراتيجية املقتـرحة هذا هو ضـمان تلقِّـي مج           . الواسع املقاومة لألدوية  
الذي حتتاجه لتحقيق اإلتاحة الشاملة خلدمات التشخيص والعالج للسل املقاوم لألدويـة املتعـددة والـسل الواسـع              

  .2015املقاومة لألدوية، حبلول عام 
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    املقدمة.1

  عبء السل على اإلقليم 1.1
، )مجيع األمناط( من السل الت املقدرة واحلاالت املبلغ عنهايف عدد احلا% 6م إقليم شرق املتوسط بنسبة يسه
من احلاالت املبلغ عنها من السل الرئوي اإلجيابية اللطاخة، وذلك على % 5من احلاالت املقدرة، و% 6وبنسبة 

  .مستوى العامل
 155 572م، منها يف مجيع بلدان اإلقلي) جديدة ومنتكسة( حالة سل 383 364، مت اإلبالغ عن 2007ففي عام 

 حالة، منها 582 767وبلغ إمجايل حاالت السل املقدرة يف اإلقليم، خالل نفس السنة، . حالة جديدة إجيابية اللطاخة
بالنسبة جلميع % 63 ،2007ف احلاالت يف عام وكان معدل اكتشا.  حالة جديدة إجيابية اللطاخة258 877

من إمجايل % 58وتسهم باكستان وأفغانستان بنسبة . بالنسبة للحاالت اجلديدة اإلجيابية اللطاخة% 60احلاالت، و
  .حاالت السل املقدرة يف اإلقليم

 من خالل تطبيق ولقد متكنت بلدان اإلقليم من التصدي بنجاح للتحدي املتمثل يف مكافحة السل، وذلك
يف مرافق الرعاية الصحية العمومية، مبا يف ذلك ) DOTS(اتيجية املعاجلة القصرية األمد حتت اإلشراف املباشر تـراس

، تلقت 2007 وعام 1997ة ما بني عام تـروخالل الف. الصحية األولية، وذلك خالل العقد املنصرممرافق الرعاية 
بالنسبة جلميع احلاالت، % 63عاجلة السل، حيث وصل معدل اكتشاف احلاالت  حالة الرعاية املناسبة مل2 473 111

  %.86بالنسبة للحاالت اجلديدة اإلجيابية اللطاخة، ومبعدل جناح للمعاجلة قدره % 60و
اتيجية تـر السل ليغطي عناصر جديدة ضمن االسملرضىوتوسع الربامج الوطنية ملكافحة السل نطاق الرعاية 

، والكشف الفعال للحاالت  يف رعاية املرضىحر السل، مثل أسلوب مشاركة املؤسسات اخلاصة والعامةالعاملية لد
  .بني الفئات العالية اخلطورة، ورعاية مرضى السل املقاوم لألدوية املتعددة

 وهذه احلاالت تسهم يف تطور السل . املالئمةالرعايةمن حاالت السل ال تـتلقى % 37ومع ذلك، التزال 
  .ك بغري عالجتـرملقاوم لألدوية املتعددة، وهناك اآلالف من حاالت السل املقاوم لألدوية املتعددة اليت تـا

  عبء السل املقاوم لألدوية املتعددة والسل الواسع املقاومة لألدوية  2.1
للمعاجلة غري  املتعددة تستجد سنوياً، نتيجة لألدويةهناك ما يقدر بنصف مليون حالة جديدة للسل املقاوم 

والسل الواسع املقاومة لألدوية هو منط فرعي من السل املقاوم لألدوية . املالئمة وانتقال املرض يف مرحلة الحقة
بلغ اآلن أكثر أ وقد .املتعددة تسببه سالالت مقاومة ألدوية اخلط الثاين، تقود إىل حدوث نتائج سيئة إىل حد كبري

فقط من احلاالت املصابة % 3ومع ذلك، فإن حنو . هاا النوع من السل فيع إصابات من هذ بلداً عن وقو50من 
  .اليت وضعتها املنظمةاملتعددة، تـتلقى املعاجلة وفقاً للمعايـري بالسل املقاوم لألدوية 

وإدراكاً حلجم التهديد الذي ميثـّله السل املقاوم لألدويـة املتعـددة ألمـن الـصحة العموميـة العـاملي، اجتمـع يف                 
دعـوة بـيجني للعمـل بـشأن      "، وزراء صحة البلدان اليت تعاين من عبء مرتفع للسل، وأصدروا            2009أبريل  /اننيس

وقد وجد هذا الشاغل صداه لدى الـدول األعـضاء، وذلـك خـالل الـدورة الثانيـة         ". مكافحة السل ورعاية مرضاه   
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 15.62احلايل، حيـث صـدر القـرار ج ص ع   مايو من العام /والستني جلمعية الصحة العاملية اليت عقدت يف شهر أيار    

  .بشأن توقي ومكافحة السل املقاوم لألدوية املتعددة والسل الواسع املقاومة لألدوية

ومـن مظـاهر سـوء تـدبري احلـاالت،      . ألدوية املتعددة كانعكاس لسوء تدبري حاالت الـسل   السل ل وتأيت مقاومة   
، وإساءة استعمال أدويـة الـسل، سـواء أدويـة      املتقطعةئة أو   التشخيص اخلاطئ، وتأخر التشخيص، واملعاجلة اخلاط     

اخلط األول أو أدوية اخلط الثاين، مثل االمتثال الضعيف للمعاجلة املعيارية من ِقبل مقدمي الرعاية يف املرافق الصحية               
  . اجلودة واستعمال أدوية للسل غري معروفة،اخلاصة، والبيع غري املنظم لألدوية املضادة للسل

لعبء الناجم عن السل املقاوم لألدوية املتعددة يف هذا اإلقليم غري معروف بالتحديد، وذلـك يف ضـوء العـدد         او
ويتـضمن التقريـر العـاملي    . لسل املقاوم لألدوية املتعددةاخلاصة باصد الوطنية   تـراحملدود من املسوحات وأنشطة ال    

 اجلزء اخلاص مبقاومة األدوية املضادة للسل، بيانات ؛دوية املتعددةالرابع ملنظمة الصحة العاملية بشأن السل املقاوم لأل     
مبلَّغة من مثانية بلدان يف إقليم شرق املتوسط وهي األردن، ومجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهورية اليمنية، وعمان،     

م لألدويـة املتعـددة،      حسب السكان حلاالت الـسل املقـاو       املوزونويبلغ املتوسط   . وقطر، ولبنان، ومصر، واملغرب   
بـني  % 35.3بـني احلـاالت اجلديـدة، و      % 2.0 ،استناداً إىل مجيع البلدان اليت أبلغت معلومات عن ذلك يف اإلقلـيم           

  .كةتـربني احلاالت املش% 5.4احلاالت اليت سبقت معاجلتها، و

دويـة املتعـددة بـني    لسل املقاوم لأل منخفضة من اهذا وقد أبلغت كل من عمان، ولبنان، واملغرب بوجود نسب        
ومن جهة ثانية، أبلغ اليمن عن وجود نـسب         . يف عمان % 1.3يف املغرب و  % 0.5اوح بني   تـراحلاالت اجلديدة، تـ  

. بني احلاالت اجلديـدة % 6.4، كما بلغت النسبة يف األردن     %2.9مرتفعة من السل املقاوم لألدوية املتعددة مبقدار        
حلاالت اليت تـتطلّب إعادة معاجلة، ممـا  من ا وعدد منخفض ،ت جناح مرتفعة ومع ذلك، فقد أبلغ األردن عن معدال      

  .يشري إىل احلاجة إىل مزيد من التقيـيم لتأكيد النسبة املرتفعة للسل املقاوم لألدوية املتعددة بني احلاالت اجلديدة

ألدويـة املتعـددة بـني    وعلى جانب آخر، أبلغ كل من األردن، وعمان، ولبنان عن نسب مرتفعة جـداً ملقاومـة ا                
  وال تــتوافر . وفواصـل الثقـة كانـت واسـعة    ،احلاالت اليت أعيدت معاجلتها، إال أن أحجام العينات كانت صـغرية        

 اجتاهات املقاومة لألدوية املتعددة إال من عمان وقطـر، إال أن هنـاك صـعوبة يف تفـسريها بـسبب صـغر            بيانات عن 
  .أعداد احلاالت

 أيضاً، حيث إن البيانات املتوافرة هي فقط ة السل من اخلط الثاين غري معروف   مة ألدوي وكذلك، فإن مدى املقاو   
البيانات اليت بلَّغتها كل من اإلمارات العربية املتحدة، وباكستان، ومجهورية إيران اإلسالمية، وعمان، وقطر، وهي 

تفردات السل املقـاوم لألدويـة املتعـددة    ومت يف اليمن اختبار مس. بالدرجة األوىل من بني حاالت السل خارج الرئة     
. اليت مجعت أثناء املسح الوطين ملقاومة األدوية، حبثاً عـن مقاومـة ألدويـة اخلـط الثـاين، ومل يتـبني وجـود أي منـها          

ويعتزم املغرب اختبار مستفردات السل املقاوم لألدوية املتعددة اليت مجعت من املسح الشامل على مستوى القُطـر               
  . ألدوية اخلط الثاينإذا كانت مقاِومةًرفة ما ملع

 وحتقق (DOTS)اتيجية املعاجلة القصرية األمد حتت اإلشراف املباشر        تـر بإجياز، أن البلدان تطبق اس     وميكن القول 
 ويعد العبء املقدر للسل املقاوم لألدوية املتعددة، متوسطاً يف هذا اإلقليم باملقارنة مع العـبء العـاملي             . نتائج جيدة 

. ومع ذلك، فـإن العـبء احلقيقـي للـسل املقـاوم لألدويـة املتعـددة غـري معـروف                   ). 500 000 حالة من    25 000(
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وباإلضافة إىل ذلك، فإن طول مدة املعاجلة وارتفاع تكاليفها، واليت هـي أكثـر بكـثري مـن تكـاليف معاجلـة الـنمط                    

لذلك، فمن املهم مواجهة هذا التحدي واالستمرار و. العادي من السل، متثـّل هي األخرى عبئاً على النظُم الصحية    
االرتقـاء باملواجهـة اإلقليميـة والقُطريـة للـسل املقـاوم        ب  هذا األمر  جماة وإن اإلخفاق يف     .يف حتقيق هذه اإلجنازات   

   . وبائي للسل املقاوم لألدوية املتعددةلألدوية املتعددة، قد يؤدي إىل حدوث تفٍش

 تـتناول هذه األنشطة واملوارد املطلوبة من أجل التدبري السليم 2015 – 2006حر السل كما أن اخلطة العاملية لد   
ومع ذلك، فإن مواجهة التحدي املتمثـّل يف السل املقاوم لألدويـة املتعـددة   . للحاالت املصابة ذا النمط من السل 

ضايا املطروحـة،  والتحديات املاثلـة والقـ  وتسلط هذه الورقة الضوء على املواجهة احلالية،      . التزال ضعيفة يف اإلقليم   
  . باختاذها من أجل النهوض باملواجهة اإلقليمية واالرتقاء اواإلجراءات املوصى

  املواجهة احلالية للسل املقاوم لألدوية املتعددة  .2
  قياس العبء باستخدام مسوحات السل املقاوم لألدوية املتعددة  1.2

ألدوية املتعددة يف هذا اإلقليم غري معروف، وذلك يف    لقاوم  امل  السل ثـلهميلذي  كما ذكرنا من قبل، فإن العبء ا      
ضوء العدد احملدود من البلدان اليت أجرت مسوحات شـاملة علـى مـستوى كامـل القُطـر حـول مقاومـة األدويـة          

  .املضادة للسل
 ارتفاع عدد البلدان اليت   يفليم  يف اإلق باملسوحات  ويتمثـّل العامل األساسي الذي يحد من توسيع نطاق التغطية          

ومن العوامل األخرى اليت تحد من ذلك، ضعف البنية األساسية للمختـربات يف  . تواجه صراعات يف الوقت احلاضر  
العديد من البلدان، حيث ال يتوافر حالياً يف هذا اإلقليم سوى خمترب مرجعي واحد من املستوى فوق الوطين، وهـو               

 وهـو  ،وطـين  سلطنة عمان كمخترب مرجعي فوق وقد مت تعيـني املخترب الوطين يف     .  يف مصر  املخترب املرجعي الوطين  
  .خيضع حالياً للتقيـيم، وهناك خطة لتحديد خمتربين آخرين يف اإلقليم وذلك خالل العام املقبل

اوم لألدويـة  وخيطط ثالثة من بلدان اإلقليم حالياً، إلجراء مسح ثان على مستوى كامل القُطر حـول الـسل املقـ      
 وهـذه البلـدان هـي اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، واجلمهوريـة اليمنيـة،              .2010  خالل العام املقبل   ىجراملتعددة، ي 

وعلـى  . كما شرعت كل من السودان واململكة العربية السعودية يف إجراء مسوحات حول هـذا املوضـوع                . ومصر
لليبية، والصومال ختطط هي األخـرى إلجـراء مـسوحاا األوىل    ، فإن باكستان، واجلماهريية العربية ا  اآلخر اجلانب

وقد أدرجت مجيع البلدان . 2010 على مستوى القُطر، حول السل املقاوم لألدوية املتعددة، خالل العام املقبل أيضاً        
أو اثـنني مـن   األربعة عشر اليت تستحق املنح املقدمة من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والـسل واملالريـا، واحـداً             

  .بالسل املقاوم لألدوية املتعددة، وذلك يف خطط العمل اخلمسية اخلاصة ا املسوحات اخلاصة

  اطات ضمان اجلودةتـراكتشاف احلاالت من خالل شبكة خمتربات السل امللبية الش  2.2
 هذا ىجروي. ليمميثِّل الفحص اهري للطاخة البلغم األساس يف تشخيص السل الرئوي يف مجيع بلدان اإلق

عالوة على ذلك، فإن مجيع البلدان أقامت شبكة للسل تغطي مجيع و. الفحص باان يف مجيع مراكز التشخيص
  .أحناء القطر، والعناصر األساسية هلذه الشبكة موضحة أدناه بالتفصيل
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من خالهلا إجراء ، عن وجود تغطية بشبكة خمتربات يتم 2008أغسطس /أبلغ مثانية عشر بلداً، حىت آبوقد 

باشر للطاخة، وذلك يف إطار املستوى املوصى به، واملتمثِّل يف وجود خمترب واحد لعدد سكان املهري افحص ال
أي وجود خمترب (والبلدان األربعة اليت ينخفض فيها مستوى التغطية عن ذلك . 250 000 و50 000اوح بني تـري

  .اق، وفلسطني، وقطر، ومصرهي العر) 250 000واحد لعدد سكان يزيد على 
متع بتغطية خارجية كاملة وال تتوافر شبكة خمتربات جيري من خالهلا الفحص اهري املباشر للطاخة وتت

مجهورية إيران اإلسالمية، والكويت، واملغرب، و مصر، (إال يف سبعة بلدان فقط هي%) 100بنسبة ( اجلودة لضمان
يف عشرة بلدان هي % 50مستوى التغطية اخلارجية لضمان اجلودة عن ويقل ). وسلطنة عمان، وقطر، واليمن

األردن، واإلمارات العربية املتحدة، وباكستان، والبحرين، وتونس، واجلمهورية العربية السورية، والصومال، 
  .وفلسطني، ولبنان، واململكة العربية السعودية

 وال تتوافر يف ستة .ء جيبويت، والصومال، وفلسطني باستثناالزرعوتتوافر يف مجيع البلدان خمتربات إلجراء 
 واحد لعدد سكان يزيد على مخسة ماليني زرعبلدان التغطية املالئمة خبدمات املزارع املختربية، حيث يوجد خمترب 

 والسودان،  واجلمهورية اليمنية،نسمة، وهذه البلدان هي أفغانستان، وباكستان، واجلمهورية العربية السورية،
  واملتمثلزرعال خيتص مبختربات أما باقي البلدان فلديها مستوى التغطية املوصى به من ِقبل املنظمة يف ما. راقوالع

  .يف وجود خمترب واحد لكل مخسة ماليني أو أقل من السكان
ومال،  باستثناء أفغانستان، وجيبويت، والصلألدويةتوافر لدى مجيع بلدان اإلقليم خمتربات الختبار احلساسية تـو

% 100 بشكل منهجي بنسبة تغطية قدرها لألدويةوجترى اختبارات الكفاءة ملختربات اختبار احلساسية . وفلسطني
وجترى . مان، وقطر، ومصر، واملغرب وسلطنة ع واجلمهورية اليمنية،مجهورية إيران اإلسالمية،: يف ستة بلدان هي

ئي يف كلٍّ من البحرين، واجلمهورية العربية السورية، اختبارات الكفاءة هلذا النوع من املختربات بشكل جز
  .أما البلدان الثمانية املتبقية فال جيرى ا اختبارات الكفاءة اخلاصة ذه املختربات. والكويت

ومن جهة أخرى، فإن مجيع البلدان ا خمتربات مرجعية وطنية، فيما عدا اإلمارات العربية املتحدة، والصومال، 
وترتبط املختربات املرجعية الوطنية يف كلٍّ من األردن، وتونس، ومجهورية . ململكة العربية السعوديةوفلسطني، وا

إيران اإلسالمية، واجلمهورية العربية السورية، والسودان، وعمان، وقطر، ولبنان، واملغرب، باملخترب فوق الوطين 
راق، واململكة العربية السعودية، فهي يف سبيلها لربط وبالنسبة للجماهريية العربية الليبية، وجيبويت، والع. مبصر

 بالتدريج ربط بقية البلدان مع أحد هذه وسيجري. حد املختربات فوق الوطنيةخمترباا املرجعية الوطنية مع أ
 ينصح بإجراء اختبارات . 2011 و2010املختربات، وذلك خالل عاملألدوية واختبارات احلساسية الزرعوي 

خلط األول يف احلاالت اليت ال ينجح فيها نظام املعاجلة املعتادة، وكذلك يف احلاالت املعادة معاجلتها ألدوية ا
  .واملزمنة، وذلك يف معظم البلدان اليت تتوافر ا خمتربات قادرة على إجراء هذه االختبارات

    التدبري السليم حلاالت السل املقاوم لألدوية املتعددة3.2
سليم للحاالت، إعداد نظام املعاجلة استناداً إىل البينات املتوافرة، واملالحظة الصارمة للمعاجلة، يشمل التدبري ال

 املستشفى أو معاجلته كمريض خارجي، ووجود داعمني للمعاجلة، ورصد داخل املريض أثناء معاجلةسواء 
كما يشمل أيضاً الوقاية من انتقال السل . ةالتأثريات الضائرة للمعاجلة، ومتابعة املعاجلة، وتوافر موارد بشرية مدرب

  .  توفري التدابري الكافية ملكافحة العدوىمن خاللاملقاوم لألدوية املتعددة 
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 إىل مكافحة السل املقاوم لألدوية ، عنصرها الثاينيف ،اتيجية دحر السل، تدعوتـرومن اجلدير بالذكر أن اس
لثاين املضادة للسل املضمونة اجلودة، وتوقِّي تطور مقاومة األدوية املتعددة وتوقيه، من خالل إتاحة أدوية اخلط ا

  .املضادة للسل

وتدعو مبادرة جلنة الضوء األخضر والفريق العامل املعين بالسل املقاوم لألدوية املتعددة حتت مظلة شراكة دحر 
واخلطة العاملية ملواجهة السل ) 2015 – 2006(اتيجية وفقاً للخطة العاملية لدحر السل تـرالسل، إىل تطبيق هذه االس

  ).2008 – 2007(املقاوم لألدوية املتعددة والسل الواسع املقاوم لألدوية 

، هي اآللية اليت ميكن من خالهلا احلصول على أدوية مضادة للسل 2000وجلنة الضوء األخضر، اليت أنشئت عام 
وتقدم جلنة . أجل معاجلة السل املقاوم لألدوية املتعددة من ،من اخلط الثاين تكون ميسورة التكلفة وعالية اجلودة

. الضوء األخضر الدعم للبلدان يف جمال الشراء املباشر ألدوية اخلط الثاين املضادة للسل عن طريق موردين مؤهلني
وية ويتم احلصول على الدعم من خالل طلب يقدم للّجنة، توصف فيه السياسة الوطنية لتدبري السل املقاوم لألد

  .املتعددة، مبا يف ذلك أنظمة املعاجلة، واألدوية املطلوبة

ويوجد حالياً لدى كلٌّ من األردن، وباكستان، وتونس، واجلمهورية العربية السورية، والعراق، ولبنان، ومصر، 
داد  كما تلقَّت جيبويت والسودان دعماً تقنياً إلع.واملغرب، مشروعات معتمدة من ِقبل جلنة الضوء األخضر

حاما تـرهما بصدد إعداد مقفمت طلباا يف هذا الشأن بالفعل، أما الصومال والعراق دحات للّجنة، وقُتـرمق
  .للّجنة

ومت تعزيز قدرات املوارد البشرية يف جمال رعاية مرضى السل املقاوم لألدوية املتعددة يف اإلقليم وذلك من خالل 
وقد دعمت جلنة .  إىل جانب دورات إقليمية أخرى، التفيا يفمتدإرسال خرباء حلضور دورة تدريبية دولية قُ

 ي2008 و2007الضوء األخضر، خالل عامن يف جمال رعاية مرضى السل املقاوم لألدوية ، دورتني تدريبيتين إقليميتي
مثل تلك اليت قدمت يف األردن ويف مصر،ذت أيضاً جوالت دراسية يف عدد من املراكز اإلقليميةفِّاملتعددة، كما ن .  

وجدير بالذكر أن مجيع بلدان اإلقليم اليت لديها مشروعات معتمدة من جلنة الضوء األخضر قد التزمت 
  ).1(اتيجية السل املقاوم لألدوية املتعددة كما هو موضح يف اإلطار تـربالعناصر اخلمسة الس

  .اتيجيات املعاجلةتـر اخليارات املختلفة التالية يف ما خيتص باستتضمنبرامج 

، األردن: اعتمدت البلدان اليت لديها مشروعات معتمدة من قبل جلنة الضوء األخضر وهي: املعاجلة املعيارية
 على معطيات مسوحات ممثِّلة ة معيارية مرتكزاًوتونس، واجلمهورية العربية السورية، ولبنان، ومصر، واملغرب، نظُم

 احلاالت املشتبهة للسل املقاوم لألدوية ه ينبغي دائماً تأكيد غري أن.ألدوية وخاصة بفئات معاجلة نوعيةملقاومة ا
فجميع املرضى الذين هم يف جمموعة أو فئة .  كلما كان ذلك ممكناًيةلألدواملتعددة من خالل اختبارات احلساسية 

 وال تقل مدة املعاجلة عن سنتني، مع وجود مرحلة أولية مدا ستة أشهر يدخل ،حمددة يتلقون نفس نظام املعاجلة
اإلشراف املرتل حتت يف ) أو مرحلة االستمرار(ة املتبقية تـرخالهلا املرضى إىل املستشفى، وتقدم املعاجلة، خالل الف

  .الصارم



  56/10ل إ/ش م  
  6الصفحة 
 

  

طبق  بشكلها امل(DOTS)اتيجية املعاجلة القصرية األمد حتت اإلشراف املباشر تـرالعناصر اخلمسة الس) 1(اإلطار 
  .على السل املقاوم لألدوية املتعددة

  التزام سياسي مستمر .1
  .معاجلة العوامل املؤدية إىل نشوء السل املقاوم لألدوية املتعددة •
  .ر طويل األمد يف العاملني ويف املوارداالستثما •
  .تنسيق اجلهود بني اتمعات واحلكومات احمللية وبني الوكاالت الدولية •
 يعمل بصورة جيدة) DOTS(حتت اإلشراف املباشر األمد  املعاجلة القصرية اتيجيةتـرالسوجود برنامج  •

 اختبارات وجودوضمان اجلودة  مالئمة الستقصاء احلاالت تتضمن وجود ثقافة تؤمن باتيجيةتـراس .2
  لألدويةاحلساسية 

 وبرنامج مكافحة السل املقاوم لألدوية لألدوية للمرضى يف إطار اختبارات احلساسية نطقي املالفرز •
 املتعددة

  املخترب املرجعي فوق الوطين للسلة معالعالق •
  ة لتدبري احلاالتبدوية اخلط الثاين يف ظل ظروف مناس مالئمة للمعاجلة تستخدم أاتيجياتتـراس .3

 )مسندة بالبينات(خطة معاجلة رشيدة  •
 لعالجاإلشراف املباشر على ا •
 رصد التأثريات الضائرة وتدبريها •
  مدربة تدريباً مناسباًموارد بشرية •

  ضمونة اجلودةاملإمداد يتواصل بال انقطاع ألدوية اخلط الثاين املضادة للسل  .4
ل املقاوم لألدوية ميكن من خالله رصد األداء وتقييم نتائج نظام تسجيل وتبليغ مصمم لربامج مكافحة الس .5

 املعاجلة

 كل نظام على أساس التاريخ املرضي السابق للمعاجلة املضادة للسل، وعلى نتائج يتم إعداد: املعاجلة الفردية
ات املعتمدة من قبل اتيجيات املعاجلة الفردية يف املشروعتـروهناك أمثلة الس. لألدويةاالختبارات الفردية للحساسية 

  .جلنة الضوء األخضر يف باكستان ومصر وغريها من البلدان، ولكن على نطاق حمدود جداً

 من العوامل األساسية على املعاجلة واحداً اإلشراف املباشرعد ي: املعاجلة املعيارية مع اإلشراف ودعم املريض
ر أيضاً الفرصة لتقدمي وفِّوهو ي. امل للمعاجلةال الكألدوية املتعددة من خالل ضمان االمتثلاملقاوم السل لتوقي 

 ضمن سياق تدبري السل املقاوم ،ومن األمهية مبكان. رعاية أفضل ملريض السل إذا ما مت التخطيط هلا بالشكل السليم
اصل  املتواإلشراف املباشرلألدوية املتعددة، التحقق من كون الربنامج الوطين ملكافحة السل قادراً على توفري 

ملستشفى وتلقي املعاجلة كمريض خارجي، وذلك لضمان امتثال املريض، وهو اإلدخال باللمعاجلة أثناء مرحليت 
  .الشرط األساسي لتحقق الشفاء
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، على األقل خالل مرحلة العالج املكثف، اإلشراف على العالج موجود وقائمهذا، وقد أبلغت مجيع البلدان أن     

ملكة العربيـة الـسعودية،     والسودان، وامل   واجلمهورية اليمنية،  اكز، باستثناء األردن،  وذلك لكل املرضى ويف كل املر     
والعاملون الصحيون هم الـداعمون للمعاجلـة بـشكل    .  بشكل موحد جلميع املرضىاإلشراف املباشر  يرحيث ال جي  

 الصحيني وأفراد األسر هـم  أساسي يف أماكن الرعاية الصحية األولية يف جيبويت، ومصر، واملغرب، كما أن العاملني       
ن البلدان هي، اإلمارات العربية املتحدة، وتونس، والـسودان، والـصومال، والعـراق،       مالداعمون للمعاجلة يف مثانية     

أمـا  . وقد أبلغت البحرين أن أفراد األسر هم الداعمون للمعاجلة فيهـا . لبنان، واململكة العربية السعوديةووفلسطني،  
. إن العاملني الصحيني هي الداعمون الرئيسيون للمعاجلة، باإلضافة إىل أفراد اتمع وأفراد األسر         يف بقية البلدان، ف   

والعراق، واجلمهورية اليمنية، ويقدم الدعم املايل والغذائي للمرضى يف بعض البلدان مثل اجلمهورية العربية السورية، 
  .ومصر، ويف الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي

   نظام رصد وتقييم السل املقاوم لألدوية 4.2
تستخدم  و.يتضمن نظام التسجيل واإلبالغ اخلاص بالسل املقاوم لألدوية املتعددة صيغاً مصممة تصميماً خاصاً

 ويتم اإلشراف على تدبري الـسل  . النسخ الورقية، مثل األردن ومصرونية باإلضافة إىل  تـرغة اإللك الصيبعض الربامج   
ية املتعددة بشكل روتيين من خالل بعثات املراجعة اخلاصة بلجنـة الـضوء األخـضر، ومنظمـة الـصحة              املقاوم لألدو 

  .العاملية

وعلى الرغم من حدوث حتسن، فإن نظم التسجيل والتبليغ حلاالت السل املقاوم لألدويـة املتعـددة ال تتماشـى       
لدان يف جمال توحيد نظُم التسجيل والتبليـغ      وهناك حاجة إىل دعم الب     .بشكل كامل مع الدالئل اإلرشادية للمنظمة     

  .اخلاصة بالسل املقاوم لألدوية املتعددة ا

  اتيجية والتحدياتتـر  القضايا االس.3
  دة للرعايةوالقدرة احملد

صد يف ما خيتص برصـد األداء  تـرتتسم البنية األساسية لشبكة املختربات بالضعف، ويشمل ذلك ضعف نظُم ال         •
ن اخلارجي للجودة، ونقص املعدات املالئمة، ونقص اإلجراءات التـشغيلية املعياريـة، وضـعف     املختربي والضما 

 .، وضعف السالمة البيولوجيةالزرعالبنية األساسية يف بعض خمتربات 

•          كيز بشكل أكـرب علـى تـدابري    تـرظهر احلاجة إىل ال خماطر مكافحة العدوى شائعة يف بعض البلدان، األمر الذي ي
 .وى يف شبكات املختربات ومرافق املعاجلةمكافحة العد

 املعاجلة غري اخلاضعة للمراقبة

التـزال غـري خاضـعة للمراقبـة يف     )  لألدويـة ةاملقاومـ و احلاالت احلساسة لألدويةمن   لكٍل(معاجلة حاالت السل     •
، أصبح املزيد كة بني القطاعني العام واخلاصتـر يف ظل التوسع يف أسلوب الرعاية املش،القطاع اخلاص، رغم أنه 
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 يف تشخيص ورصد معاجلة حاالت السل، كما أن جـودة اخلـدمات املختربيـة     من املرافق غري احلكومية منخرطاً    

 .يف القطاعات األخرى ليست دائماً مثالية

ميكن احلصول عليهـا عـادة بـدون وصـفة     )  من أدوية اخلط األول وأدوية اخلط الثاين   كلٌ(األدوية املضادة للسل     •
 .طبية

 بشكل منتظم، والسيما عندما تقدم املعاجلة فقط يف مرافق األمراض لإلشراف املباشرزال املعاجلة غري خاضعة الت •
وبالنظر إىل اتساع دائرة اخلدمة الطبية لكـل مرفـق مـن    . الصدرية دون مشاركة وحدات الرعاية الصحية األولية    

كما أن عدم .  احلضور هلذه املرافق بصفة يومية، بالنسبة جلميع املرضى.مرافق األمراض الصدرية، فمن املستحيل
 . يالحظ أيضاً يف القطاعات األخرىلإلشراف املباشراالمتثال 

  لتكنولوجيا اجلديدة احملدود لستخداماال

 .ال تستخدم التكنولوجيا اجلديدة إال يف عدد حمدود من خمتربات السل •

البحوث كز تـربري السل املقاوم لألدوية املتعددة، حيث ت إال قدر حمدود من البحوث امليدانية يف جمال تد   يال جير  •
 .يف جمال استخدام التكنولوجيا اجلديدة للتشخيص

  الوصمة وعدم وجود الدعم االجتماعي

يقوم العديد مـن البلـدان بـاإلبالغ عـن معـدالت مرتفعـة مـن الـشعور بالوصـمة بـني املرضـى وعـائالم ويف                •
 .لني الصحينياتمعات احمللية، وحىت بني العام

 .ة لتوفري الدعم االجتماعي حلاالت السل املقاوم لألدوية املتعددة حمدودة جداًيالتزال املشاركة اتمع •

  ضعف النظُم الصحية

 وجود شبكات ملختربات تشخيص متوطدة، ونقص مرافق دخول     ئق متعلقة بالنظُم الصحية مثل عدم     هناك عوا  •
ع نطـاق  ي وإن عدم وجود نظُم فعالة إلدارة األدوية عـادة مـا يعيـق توسـ        .تاملرضى لتلقي املعاجلة يف املستشفيا    

 .رعاية مرضى السل املقاوم لألدوية املتعددة

 ).2005(السل املقاوم لألدوية املتعددة مرض يتعني اإلخطار عنه مبوجب اللوائح الصحية الدولية  •

  نقص املوارد الكافية

لك املستحقة ملنح الصندوق العاملي، قد حصلت على الدعم اخلـاص    على الرغم من أن بعض البلدان، والسيما ت        •
برعاية مرضى السل املقاوم لألدوية املتعددة، إال أن الكثري منها مل يتوقع حجم التكاليف الكاملة لرعاية مرضـى       

ى، وإدارة السل املقاوم لألدوية املتعددة، مثل خمتربات السالمة البيولوجية من املستوى الثالث، ومكافحة العـدو  
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، إن مل يكـن   السل املقاوم لألدويـة املتعـددة      ىمن البلدان يف حاجة إىل تنقيح خطة رعاية مرض         والعديد. األدوية

  . من أجل تلبية االحتياجات على كامل نطاقهاذلكوإعدادها من األساس، 

) اإلكلينيكـيني (الـسريريني   السل املقاوم لألدوية املتعـددة، مبـن فـيهم اخلـرباء        ىعدد اخلرباء يف جمال رعاية مرض      •
 . على املستوى الدويل واإلقليميجيريوخرباء املختربات، اليزال حمدوداً يف هذا اإلقليم، رغم التدريب الذي 

  اختاذهااإلجراءات املوصى ب  .4
ويتطلب تشخيص هذا النمط من . ري السل املقاوم لألدوية تشخيصاً سليماً وخدمات عالجية جيدةبيتطلب تد

جرى ا اختبارات املزارع واختبارات جود شبكة خمتربات عالية اجلودة تدعمها خمتربات مرجعية وطنية تالسل و
ومن جهة أخرى، ينبغي . ع بضمان خارجي للجودة مع إمكانات التشخيص اجلديدة، وتتمتلألدويةاحلساسية 

جرى عادةً من ِقبل لكفاءة واليت ت من خالل اختبارات الألدويةالتحقُّق من صحة اختبارات املزارع واحلساسية 
  .املخترب املرجعي فوق الوطين

وعلى الصعيد نفسه، تتطلب املعاجلة اجليدة نظماً مالئمة تعتمد على أمناط مقاومة األدوية يف القطر، وأدوية 
 كما تتطلب .، وفقاً للدالئل اإلرشاديةانقطاعاحملددة، تتوافر بشكل متواصل وبدون عالية اجلودة جلميع احلاالت 

 وإن رعاية . أو للمعاجلة كمرضى خارجيني يف املستشفياتأيضاً وجود مرافق عالجية جيدة سواء لدخول املرضى
املرضى واالمتثال للمعاجلة حتت اإلشراف أمران يف غاية األمهية، باإلضافة إىل الدعم االجتماعي واملايل للمريض 

ويشمل ذلك . ثار الضائرة ألدوية السل هو أيضاً أمر مهم جداًوكذلك، فإن تدبري اآل. ولعائلة املريض أيضاً
وأخرياً، فإن مكافحة . االستشارات املناسبةب و الالزمة باألدوية، والرعاية اخلاصة لآلثار الضائرة،اختبارات املتابعة

، ولتوقي  واتمع، واملرضى،العدوى أثناء عملية التشخيص والعالج هي أمر مطلوب من أجل محاية العاملني
  .حدوث املزيد من العدوى

وملواجهة التحدي الذي ميثله السل املقاوم لألدوية والسل الواسع املقاومة لألدوية، جيري وضع خطة استـراتيجية 
والسل الواسع املقاومة لألدوية، وذلك استناداً إىل إقليمية ملدة مخس سنوات لتوقي السل املقاوم لألدوية املتعددة 

وتتمثل . 2015ولشراكة دحر السل " دعوة بيجني للعمل"، وإىل 15-62 الصحة العاملية ج ص عقرار مجعية
  :األهداف النوعية وبعض النتائج املتوقعة يف ما يلي

  األهداف
زيادة جهود مجيع البلدان من أجل التصدي للتحديات اليت ميثلها السل املقاوم لألدوية املتعددة والسل الواسع  )1(

  .دويةاملقاومة لأل
توفري مجيع البلدان يف اإلقليم لإلتاحة الشاملة ملعاجلة عالية اجلودة للسل املقاوم لألدوية املتعددة حبلول عام  )2(

2015. 
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  النتائج

إعداد خطط استـراتيجية وطنية للسل املقاوم لألدوية املتعددة والسل الواسع املقاومة لألدوية، مبا يشمل التشريع  •
 إلدراجهـا يف  ،خدام أدوية السل وضـمان تبليـغ مجيـع احلـاالت لربنـامج مكافحـة الـسل               املقتـرح لتـرشيد است  

 .املعاجلة

 والكتيبـات  ، ومواد التـدريب   ،املقاوم لألدوية املتعددة، مثل الدالئل اإلرشادية      السل   ى رعاية مرض  معايريإعداد   •
 .ذات الصلة

 .قليمي والقطرية املتعددة على املستويني اإلتوافر املدربني يف جمال التدبري العالجي للسل املقاوم لألدوي •

 والتـدبري الـسريري     ،حتسني القدرات يف جماالت التشخيص، وخمتـربات الـسل، ومكافحـة العـدوى، واملعاجلـة               •
 وإدارة األدوية، يشارك فيها مجيع مقدمي الرعاية الصحية، إىل جانب أنشطة الـدعوة واملناصـرة،                 ،)اإلكلينيكي(
 . وإجراء البحوث امليدانية، اتمعالتواصل، واستنهاضو

 لرصد نتائج األنشطة اخلاصة بالسل املقـاوم لألدويـة املتعـددة         ،وين امسي للتسجيل واإلبالغ   تـروجود نظام إلك   •
 ).اكتشاف احلاالت ونتائج املعاجلة(

ضافة إىل وجـود آليـة   ، باإل)استشاريون ومراكز امتياز(إقامة شبكة إقليمية لتدبري السل املقاوم لألدوية املتعددة      •
  .مالية إقليمية لدعم مرضى السل

اتيجية الضوء على األنشطة اليت ينبغي تنفيذها من ِقبل املكتب اإلقليمي ومن ِقبل البلـدان،       تـروتسلط اخلطة االس  
وتغطـي  .  األقطار وابتكارات إقليمية مثل مراكـز االمتيـاز  ةكما أا تأخذ يف االعتبار احلاجة إىل ابتكارات متعدد     

ضمان االكتـشاف الـسليم     لـ تقوية وتعزيز املختربات املرجعيـة الوطنيـة للـسل          : حة ااالت التالية  تـراألنشطة املق 
لتـدبري حـاالت الـسل املقـاوم       ) اإلكلينيكيـة (حلاالت السل املقاوم لألدوية املتعددة، والنهوض بالقدرات الـسريرية          

، وترشيد انقطاعلثاين مبا يشمل تواصل شراء أدوية مضمونة اجلودة دون لألدوية املتعددة، وتعزيز إدارة أدوية اخلط ا
استخدام أدوية السل؛ وتوسيع شبكة املختربات املرجعية فوق الوطنية؛ وتعزيز أنشطة مكافحـة العـدوى يف مرافـق                   

 لألدويـة  رعاية مرضى السل، وإشراك القطاع اخلاص وغريه من القطاعات يف توفري الرعايـة حلـاالت الـسل املقـاوم              
 مـن  ،م على جـدول األعمـال الـسياسي   مـتقدالسل املقاوم لألدوية املتعددة يف موقع قضية املتعددة، وضمان وضع   

  .خالل أنشطة الدعوة واستنهاض اتمع

  اخلامتة  .5
اجـل   لن ميكن التصدي له إال إذا مت اختاذ إجـراء ع        واإلقليميإن التهديد الذي ميثله السل على الصعيدين العاملي         

 وإن اإلخفاق يف ذلك قد    .النظام الصحي بأكمله، وحىت خارجه    من خالل أسلوب منهجي، يشمل الشركاء داخل        
  ر اهللا، إىل حدوث وباء واسع النطاق للسل املقاوم لألدوية املتعددة والـسل الواسـع املقاومـة لألدويـة         يؤدي، ال قد، 

  . أكثراًوالذي سيتطلّب استثمارات أكرب وجهود
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 ى هي فقط املدرجة لتلقي العالج املوصـ املتعددةقدر باثنني يف املئة فقط من حاالت السل املقاوم لألدوية إن ما ي 
ويتطلّب التصدي لذلك زيادة اجلهود بشكل هائل، وهذا يعين قيام أصـحاب القـرار الـسياسي              . به من ِقبل املنظمة   

 سواء املاليـة أو البـشرية، وكـذلك يئـة بيئـة داعمـة       بتقدمي الدعم السياسي املناسب من أجل ضمان توفري املوارد، 
إلدارة اجلودة، مبا يشمل سن التشريعات اليت توجب ترشيد استخدام أدوية السل، وضمان تبليـغ الربنـامج الـوطين              

عـد دور مقـدمي الرعايـة الـصحية يف املرافـق           يو. ملكافحة السل جبميع احلاالت من أجل إدراجها يف برنامج املعاجلة         
وسيكون بوسع بلدان هذا . حية األخرى واتمع، دوراً حامساً لضمان إتاحة الرعاية السليمة على نطاق واسع           الص

اتيجية، حتقيـق  تــر اإلقليم، من خالل مواجهة مجيع التحديات، ومن خالل القيام باألنشطة احملـددة يف اخلطـة االس         
 .عاية السليمة حلاالت السل املقاوم لألدوية املتعددةاألهداف العاملية واإلقليمية، وتوفري اإلتاحة الشاملة للر

  


