
 

 

 2016 سبتمبر/أيلول جنة اإلقليميةلال
 لشرق المتوسط

  الدورة الثالثة والستون

  2016تشرين األول/أكتوبر   6- 3، القاهرة، مصر
 

 كعنصٍر أساسيٍّ من عناصر التغطية الصحية الشاملة  الطارئةالرعاية 
 المتوّسط شرق إقليم في

 أهداف االجتماع

 يلي:ماّّاالجتماعّيفّأهدافلّتتمثّ 

 ّيفّاإلقليم؛الطارئةّتقدميّنظرةّعامةّعنّالرعاية 
 يفّّالطارئةخبدماتّالرعايةّّنهوضللّقرتحةّذاتّاألولويةالـمّ اإلجراءاتّالثمانيةّحولّّحتقيقّتوافقّيفّاآلراء

 ؛اإلقليم
  ّالطارئةخبدماتّالرعايةّّالنهوضماًّوتطويرّآلياتّالتعاونّمنّأجلّدعمّدّ قّ ّمناقشةّس ب لّاملضي. 

 ةمعلومات أساسيّ 

،ّاحلادةّقد مّللحاالتّالطارئةلتوقيتّمنّخدماتّالرعايةّالصحيةّتّ لاسةّجمموعةّحسّ ّالطارئةتشملّالرعايةّ
ّدّ وانتهاًءّبالنوباتّالقلبيةّومضاعفاتّاحلمل.ّوميتّ ّ،طبيةّوجراحيةّوتوليدية،ّبدءاًّمنّاإلصاباتّوحاالتّالعدوى

نطاقّنظامّالرعايةّالصحيةّالذيّيقدِّمّهذهّاخلدماتّمنّالرعايةّيفّموقعّحدوثّاإلصابةّأوّاملرضّاحلاد،ّمروراًّ
ّللعملياتّاملبكِّّ ّالطوارئ،ّوحىتّالرعاية ّالنقلّوأقسام ّأثناء ّداخلّبالرعاية ّاحلرجة ّوالرعاية ّمنّاملرة رافقّمرفقّما

و ىّلكث رّمنّاألفرادّمعّالنظامّالصحي،ّوهيّعنصرّأساسيّمنّنقطةّالتماسّاألّيوالرعايةّالطارئةّه.ّالصحية
عناصرّتقدميّاخلدماتّالصحيةّاملتكاملةّوالتغطيةّالصحيةّالشاملة،ّشريطةّالتعرفّعلىّذويّاحلاالتّاملرضيةّ

ّحالتهمّيفّالتوقيتّاملناسب،ّوتقدميّالرعايةّاحلامسةّلكث رينّغ رهم.إالشديدةّوإنعاشهمّّو

ّالطارئة ّّوالرعاية ّيتناوهلا ّمباشر ّبشكل ّما ّعن ّيقل ّالتنمية10ّّال ّبأهداف ّاملشمولة ّالغايات ّمن غايات
والقدرةّعلىّالصمود،ّفمنّغ رّاحملتملّأنّتتحققّّبالقوةسمّاملستدامة.ّومنّدونّخدماتّالرعايةّالطارئةّاليتّتتّ 

ّالناسّّ ّآلحاد ّالصحية ّاالحتياجات ّتلبية ّعن ّوفضاًل ّاملنشودة. ّالغايات ّأّوتلك ّمنّكما ّالثالث ّاهلدف ردها
ّّو ّالقوية ّالطارئة ّالرعاية ّخدمات ّتكتسي ّاملستدامة، ّالتنمية ّأمهيةًّالـمّ أهداف ّجيدة ّهتيئًة يفّّأيضاًّّحامسةًّّهي أة

ّكب رةّمنّاملصابنيّواملرتبطةّباهلدفّاحلاديّعشرّمنّختفيفّاألثرّاملرتتّ  بّعلىّاألحداثّاملنطويةّعلىّأعداد
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لكوارث(ّواهلدفّالسادسّعشرّمنهاّ)العنف(.ّفأثناءّالنزاعاتّاملسلحة،ّوالكوارثّأهدافّالتنميةّاملستدامةّ)ا
رّبشكلّمباشرّد،ّأوّقدّتتعثّ تزايّ الـمّ الطلبّّسببالطبيعية،ّوالفاشيات،ّقدّتتعرضّن ظ مّالرعايةّالطارئةّلإلهناكّب

إنّأعدادّالوفياتّاليتّتنجمّمباشرةّبّعلىّتلكّاألحداث.ّوعندماّتنهارّن ظمّالرعايةّالطارئة،ّفنتيجةّاألثرّاملرتتّ 
"الوفياتّالثانوية"(ّتزدادّ)ّمعتادةمرضي ةّالنامجةّعنّحاالتّاليتّميكنّالوقايةّمنهاّعنّاحلدثّالوخيم،ّوالوفياتّ

نظ مةّعلىّالـمّ ،ّفإنّخدماتّالرعايةّالطارئةّللسك انّبصورةّهائلة.ّوعالوةّعلىّتلبيةّاملتطلباتّالصحيةّاليومية
هي أةّوالقادرةّعلىّالصمودّتستطيعّمواصلةّتقدميّالرعايةّالطارئةّاألساسيةّطيلةّمدةّاحلدثّالذيّالـمّ حنوّجيدّّو

ّكب رةّمنّالبشر،ّماّي سهمّيفّاحلدّ  ّ.كلياًّمنّالوفياتّاملباشرةّوجتنبّالوفياتّالثانويةّّّينطويّعلىّأعداد

العملّّنوعّحتدياتّأمامتصادي،ّويفرضّذلكّالتعّالوبائيّوالدميغرايفّواالقطّبالتنوّ ويتسمّإقليمّشرقّاملتوسّ 
ّهائاًل.ّالـمّ ّاإلقليمي ّالريفية ّواملناطق ّاحلضرية ّاملناطق ّبني ّالتباين ّيكون ّأن ّميكن ّالبلدان، ّداخل ّفحىت نس ق.

ّبالقلبّ ّاملتعلقة ّالطوارئ ّوحاالت ّالطرق ّعلى ّاملرور ّحوادث ّعن ّالنامجة ّاإلصابات ّأعداد ّارتفاع ويتواصل
ّالل ّواألوعية، ّاملرتفعة ّاملعدالت ّمع ّبالتزامن ّاإلقليم، ّيف ّللوفاة ّالرئيسية ّاألسباب ّبني ّمن ّيظالن ّباستمرارذان

ع.ّومنّشأنّالرعايةّالطارئةّاملناسبةّالتوقيتّذاتّاجلودةّأنّلإلصابةّباألمراضّاملعديةّووفياتّاألمهاتّوالرضّ 
ّعلىّمجيعّتلكّاحلاالت،ّبيند أنّاخلدماتّالّتزالّدونّمستوىّالتطورّاملناسبّّتقيّمنّالوفاةّواإلعاقةّاملرتتبنين

ّيفّكث رّمنّبلدانّاإلقليم.

ّتواجههّ ّإ ىّما ّتش رّالبياناتّاملتاحة ّيفّاإلقليم، ّالطارئة ّالرعاية ّحولّواقع ّمعلوماتّحمدودة ّتتوافر وبينما
اصرّاملختلفةّللنظامّبنيّ،ّمعّت وز عّالسيطرةّعلىّالعنيفّأغلبّاألوقاتّالرعايةّالطارئةّمنّجتز ؤّخدماتحونكمةّ

ّكب رّمنّالوكاالت.ّوانعدامّالتنسيقّوالتكاملّيفّماّبنيّالرعايةّالطارئةّقبلّدخولّاملستشفىّوالرعايةّالطارئةّ عدد
املواردّاألساسية.ّويفّاإلمجال،ّتواجهّحىتّمعّتوافرّاستمرارّوجودّفجواتّتنظيميةّإمناّيعينّاملرتكزةّعلىّاملرافقّ

ّالشبّ البلدانّتلكّالتح ّالعمومية ّالصحة ّقليلةّمنّقادة ّكب رّمنهمّدياتّبقل ة ّالذينّتلقىّعدد ّعلىان، ّتدريبه
ّ.منّالقصورطريّتعاينّ،ّإذّالّتزالّمساراتّالتدريبّعلىّاملستوىّالقّ خارجّبالدهم

ّيفاقمّتلكّالتحدياتّتزاي دّعددّاألحداثّالطارئةّ ّكب رةّمنّالبشرّواليتّتؤثرّيفّالـمّ ومما نطويةّعلىّأعداد
ّفاإلقليمّ ّغ رّمباشر. ّأو ّبلدانّاإلقليمّبشكلّمباشر ّالوقتّاحلايلّعلىّمعظم ّمنّالبلدانّبه اليتّأعلىّعدد

املستويننيّالثاينّوالثالثّيفّالعامل،ّفضاًلّعنّارتفاعّمعدالتّاإلصاباتّالنامجةّإ ىّمـ صن فةّطوارئّّحاالتتشهدّ
،ّجر اءّماّتتعرضّلهّن ظ مّاحلادةزاعات،ّليسّهذاّوحسنب،ّبلّوارتفاعّمعدالتّاإلصابةّبسائرّاحلاالتّعنّالن

زيادةّالطلبّاستمرارّوتؤديّالزيادةّاملفاجئةّيفّأعدادّاملهاجرينّوالالجئنيّإ ىّّ.لتعطّ تقدميّالرعايةّالصحيةّمنّ
ّاحلكوميةّالتخطيط ّاالسرتاتيجيّللنظام.تغاي رّعلىّخدماتّالرعايةّالطارئة،ّبينماّيعرقلّالـمّ   التغ رّالسريعّللب َن 

مبادرةّإقليميةّمنّشرقّاملتوسطّعضاء،ّأطلقّاملكتبّاإلقليميّلاألدولّالواستجابةّللطلبّالذيّتقدمتّبهّ
ّعنّطريق:ّالنهوضّبقدراتّالنظام،ّخدماتّالرعايةّالطارئةّتطويرشأهناّتعزيزّالدعمّالذيّتقدمهّاملنظمةّهبدفّ

يفّالبلدانّلسياقّباّاملرتبطةطارئةّتقدميّالرعايةّالّتعزيزالصحيّلتقدميّخدماتّالرعايةّالطارئةّيفّمجيعّالبلدان؛ّّو
ّكب رةّمنّالبشر.ّاليتّتعاينّحاالتّطوارئّمعق دة  ّتنطويّعلىّأعداد

للخرباءّ،ّع قدتّم شاورةّتعزيزّخدماتّالرعايةّالطارئةلّواإلجراءاتّاحلامسةّالالزمةّاألولوياتومنّأجلّحتديدّ
وشاركّسبعونّخب راًّّ.مّالرعايةّالطارئةّاخلاصةّباملنظمةظّ باستخدامّأداةّتقييمّنّ ّشاملجريّتقييمّأّ منّجزأين،ّّو

رامسيّالسياسات،ّواألطباءّمنّّطيفّواسعّ كماّأجابّعلىّهذاّالتقييمّ،ّّبلدا12ًّّمنّمنّخرباءّالرعايةّالطارئةّ
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ونّمهني ون،ّدخولّاملستشفىّوالرعايةّاملرتكزةّعلىّاملرافق،ّوقادةّجمتمعيّ قبلّالرعايةّّاليفّجمونّواإلداريونّالسريري
واست فيدّمنّالنتائجّيفّتعينيّالفجواتّواألولوياتّلإلجراءاتّالالزمّاختاذهاّعلىّاملستوىّالق طريّوكذلكّعلىّ
رىّتقييماتّإضافية،ّوسوفّتستن رّبنتائجهاّاالجتماعاتّالق طريةّاملقر رّعقد هاّالعام ّ مستوىّاملنظمة.ّوسوفّجت 

 املقبلّهبدفّختطيطّاألولويات.ّّ

ّتشريعاتّوطنيةّومتتل ّلديه ّفأغلبها ّالطارئة، ّتطويرّخدماتّالرعاية ّاليتّسوفّتيسِّر كّالبلدانّنقاطّالقوة
ةّيتنظ مّإتاحةّالرعايةّالطارئة،ّماّيش رّإ ىّإرادةّسياسيةّحقيقية،ّفضاًلّعنّالعديدّمنّاملستشفياتّالتخصص

ّكمواقعّرئيسيةّتستطيعّأنّت بيندّّ.مّمنّخالهلاّأنشطةّتطويرّالرعايةّالطارئةقيّ الغنيةّباملواردّواليتّبإمكاهناّالعمل
ّل،ّتتقاسمّالتحدياتّاآلتية:خّنمجيعّمستوياتّالدّ منّأنّالكث رّمنّالبلدانّيفّاإلقليم،ّ

 ّّأوّوكالةّرئيسيةّم عي نةّلتنسيق لرعايةّالطارئةّقبلّدخولّاملستشفىّاملتكاملةّلّدماتاخلعدمّوجودّجهة
ّاملسؤولةّعنّاالستجابةّللطوارئ؛غيابّعلىّاملرافق،ّّوالرعايةّالطارئةّاملرتكزةّّو  الربطّبينهاّوبنيّالب َن 

 عدمّوجودّتقاريرّوطنيةّحولّحالةّالرعايةّالطارئة؛ 
 ّاملرتكزةّعلىّاملرافقّيفّاخلططّالرعايةّالطارئةّواضحّللرعايةّالطارئةّقبلّدخولّاملستشفىّّوالدمجّالعدم

 الصحيةّاالسرتاتيجيةّالوطنية؛
 ّّيف ّالطارئة ّالرعاية ّخدمات ّيف ّالكب رة ّوالفجوات ّاملستشفى، ّدخول ّقبل ّالرعاية ّبن ظ م ّاحملدودة التغطية

 مستشفياتّاملستوىّاألولّويفّاملناطقّالريفية؛
 ّّالنظام ّختطيط ّوبني ّالبيانات ّبني ّاحملدود ّوالربط ّالطارئة، ّالرعاية ّخدمات ّتقدمي ّحول ّالبيانات نقص

 جودته؛واجلهودّاملبذولةّلتحسنيّ
  ّةّاملقد مةّقبلّدخولّاملستشفىّوداخلّاملرافق؛دّللرعايةّالسريريّ انعدامّالتوثيقّاملوح 
 ّيفّماّيتعلقّّسي ماّالالنظام،ّّعلىّمجيعّمستوياتوجودّفجواتّيفّالتدريبّاملتخص صّللرعايةّالطارئة

 بدمجّالرعايةّالطارئةّيفّاملناهجّالرمسيةّوحتقيقّمتطلباتّاإلشهادّاملستمر؛
 ّكفايةّالتمويل،ّوانعدامّمساراتّالتمويلّاملتخصّ ع  ص؛دم
 ّّعلى ّواملرتكزة ّاملستشفى ّدخول ّقبل ّالطارئة ّالرعاية ّجمال ّيف ّالعاملني ّللموظفني ّبالنسبة ّاألمن انعدام

 املرافق.

   األولوية ذات قترحةالـم   اإلجراءات

ّيليّ ّ،ّاألجلّقريبةّواإلجراءاتّالثمانيةّالتاليةّعاليةّالنفنعّفيما توسيعّنطاقّلّاملقرتحّعملالّإطاراليتّأوردها
ّاإلقليمّيفّالطارئةّالرعايةّمظّ نّ  ّالطارئة،ّّعناصرّحامسةّووصفتّهذهّاإلجراءاتّبأهنا، لتطويرّخدماتّالرعاية

  :وهي

 وعقدّاجتماعّمنّأجلّإعدادّخطةّعملّذاتّأولوية؛ّإجراءّتقييمّوطينّموح دّخلدماتّالرعايةّالطارئة؛ .1
تابعةّللوزارة(ّإحدىّاإلداراتّال)كأنّتكونّّصةّعلىّاملستوىّالوطينرئيسيةّحكوميةّمتخصّ إنشاءّوكالةّ .2

املرتكزةّعلىّاملرافق،ّمباّيفّذلكّوضعّاإلجراءاتّدخولّاملستشفىّّوقبلّّاملتكاملةّلتنسيقّالرعايةّالطارئة
 والرصد.ّّاالعتمادالتشغيليةّاملوح دةّوآليةّ

دونّمقابلّنقديّيفّنقطةّتقدميّالرعاية؛ّّهلاّالشاملةّاإلتاحةعنّطريقّفرنضّّلرعايةّالطارئةاّإتاحةزيادةّ .3
ّدخول ّقبل ّالطارئة ّالرعاية ّخلدمات ّالواضح ّّوالدمج ّالسياساتّاملستشفى ّيف ّاملرافق ّعلى واملرتكزة
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واالسرتاتيجياتّواخلططّالصحيةّالوطنيةّوغ رّذلكّمنّخططّالتمويلّالصحيةّالوطنيةّاملعنيةّبالسدادّ
 سب ق.مّ الـ

ّمجّن .4 ّبياناتّموح دة ّالطارئة؛ّعنع ّالوطنيةّّالرعاية ّاملعلوماتّالصحية ّيفّذلكّحولّالدمجّيفّن ظ م مبا
 القائمة،ّوارتباطهاّبتخطيطّالنظام،ّوختصيصّاملوارد،ّواألنشطةّاخلاصةّبتحسنيّاجلودة.

موظفونّمدر بونّوتداب رّرمسيةّّاهبعملّعلىّمدارّالساعةّويتوافرّتللطوارئّّةصخمصّ وحدةّضمانّوجودّ .5
 كلّمستشفىّمنّمستشفياتّاملستوىّاألول.ّّوذلكّيفّّللفرز؛

 :نّطريقّماّيليعّالعناصرّاألساسيةّللرعايةّالطارئةّقبلّدخولّاملستشفى؛ّإعداد .6
ّم وح دّلإلتاحةّالشاملةّخلدماتّالطوارئختصيصّّ- ّاتصال  ّ؛رقم 
ّ؛عرباتّاإلسعافّومقدميّالرعايةّآلية ّمـ نس قة ّمركزياًّإلرسالإرساءّّ-
ّ؛مسار ّمتخص صّلإلشهادّخاصّمبقدميّالرعايةّقبلّدخولّاملستشفىحتديدّّ-
ملقدميّالرعايةّالطارئةّغ رّاملتخص صني،ّوتشريعّيكفلّمحايةّاملوجودينّيفّموقعّّرمسيّ ّبرنامجّ وضعّّ-

 جبروح.ةّحادةّأوّرضيّ صيبّحبالةّمّ يقدمونّاملساعدةّلشخصّأّ ّالذيناحلادثّ
ّعنّطريق:ّ،الرعايةّالطارئةّعلىّنطاقّالنظامّالصحيعلىّصّتعزيزّالتدريبّاملخصّ  .7

ّإعدادّبرامجّمتخص صةّيفّطبّالطوارئّوبرامجّالتمريضّملرحلةّالدراساتّالعليا؛ّ-
-ّّ ّاملخص ص ّالتدريب ّدمج ّمقدميّعلى ّجلميع ّاملستمر ّواإلشهاد ّاملبدئي ّاإلشهاد ّيف ّالطارئة الرعاية

 املعنينيّبتقدميّالرعايةّملرضىّالطوارئ؛اخلدماتّ
ّدمجّالتدريبّعلىّالرعايةّالطارئةّيفّاملناهجّالتعليميةّللطبّوالتمريضّباملرحلةّاجلامعية.ّ- 

قةّومتعددةّالوكاالتّملواجهةّمجيعّبّواستجابةّوطنيةّمنسّ تأهّ ّةبوضعّخطّواألمنّبدّمنّالتأهّ التأكّ  .8
قبلّدخولّووضعّخططّتأمنيّدّاستعدادّنظامّالرعايةّالطارئة،ّصّنالدوريّورّ معّتوف رّالتدريبّّ،األخطار

ّعلىّمستوىّاملرافقّالصحيةّحلمايةّاملوظفنيّواملرضىّوالبنيةّالتحتيةّمنّخطرّالعنف.املستشفىّّو

 ق د ما   ضيّ الـم  وس ب ل  الخاتمة

ّبالرعايةّ ّللنهوض ّاألعضاء ّوالدول ّالعاملية ّالصحة ّمنظمة ّبه ّالتزمت ّما ّعلى ّالبناء ّإ ى ّماس ة ّحاجة هناك
ّقّ الـمّ منّخاللّّالطارئة زماتّيفّتنفيذّمنوذجّللرعايةّالطارئةّيراعيّالتنوعّالذيّيسودّاإلقليمّوأوضاعّاألّماًّدّ ضي 
ّكث رّراليتّي اجلهود ّحتس نّالتنسيقّيفّماّبنيّخدماتّالرعايةّالطارئةّوزيادةّمنّبلدانه.ّوينبغيّأنّتعال جّّعاينّمنها

ّفضالًّ ّيفّّإتاحتها، ّواالستثمار ّللممارسة، ّموح دة ّمعاي ر ّووضع ّالطارئة، ّالرعاية ّالفجواتّيفّتقدمي ّتقييم عن
ّالتدريب.

ّ ّّاملنظمةوتلتزم ّبتقدمي ّالتقين ّلالتوجيه ّالالزم ّأدوات ّمن ّجمموعة ّمتتلك ّأهنا ّكما ّوالتخطيطّلتنفيذ، التقييم
والتدريبّاملرتبطةّبكلّأولويةّمنّاألولوياتّاملدرجةّأعاله.ّوعلىّوجهّاخلصوص،ّتشملّالتزاماتّمنظمةّالصحةّ

ّالعامليةّيفّاألجلّالقريبّماّيلي:

 ّّيتعلق ّما ّوالتقينّيف ّاإلداري ّالتوجيه ّ)تقدمي ّالطارئة ّالوطينّبتقييمّخدماتّالرعاية ّالنظام علىّمستوى
 تقدميّاخلدمة(؛ومستوىّ

 ّتوسيعّمكو ناتّجمموعةّاألدواتّاخلاصةّبتطويرّخدماتّالرعايةّالطارئةّلتيس رّختطيطّالنظامّوتعزيزه؛ 
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 .ّإنشاءّشبكةّرمسيةّمنّاخلرباءّالدولينيّواإلقليمينيّيفّجمالّخدماتّالرعايةّالطارئةّلدعمّاجلهودّالق طرية
ّوجيهةًّّتوف روسوفّ ّاملوح دة،ّلالستفادةّمنهّالشبكةّمناذج  اّيفّوضعّالتشريعات،ّواإلجراءاتّالتشغيلية

 ّشاركةّيفّالتدريبّومبادراتّالبحوث.الـمّ وخططّاالعتماد،ّفضالًّعنّحتديدّاجلهاتّ

 ة و  النتائج المرج  

 ّاآلراءّحتقيق ّيف ّاألولويةّاملقرتحةّالثمانيةّاإلجراءاتّحولّتوافق ّيفّّلنهوضلّذات ّالطارئة ّالرعاية خبدمات
 .اإلقليم

  ّّإ ىّتعينيّومتكنيّمراكزّلالتصالّمنّأجلّالتنسيقّلإلجراءاتّذاتّاألولوية،ّالتوص لّالتفاقّحولّاحلاجة
املصلحةّلوضعّاألولوياتّّصاحبةوعقدّاجتماعّلألطرافّاملعنيةّّ،سي ماّماّيتعلقّبالبدءّيفّعملياتّالتقييمّال

 علىّاملستوىّالق طري.

ّّ



 بنظام رعاية الطوارئ في اإلقليم للنهوض قترحالـم  إطار العمل 
 والشركاءالدعم المقد م من المنظمة  إجراءات استراتيجية للبلدان مجاالت االلتزام

وضع رؤية 
واستراتيجية 

وخطة لخدمات 
  الرعاية الطارئة

 إجراءّتقييمّوطينّموح دّلنظامّالرعايةّالطارئة. •
 إنشاءّأوّتعزيزّوكالةّرئيسيةّحكوميةّمتخصصةّعلىّاملستوىّالوطين. •
وختصيصّاملواردّالالزمةّهلاّإدماجّخدماتّالرعايةّالطارئةّيفّالسياسةّواالسرتاتيجيةّواخلطةّالوطنيةّاملعنيةّبالصحةّ •

 .منّأجلّتعزيزّالربنامج
ّعلىّخطةّ • ّتنطويّأيضًا ّعملّوطنية ّتنفيذّخطة ّودعم ّالوكاالتّلوضعّومراقبة ّمتعددة ّمنس قة ّوطنية ّهيئة إنشاء

 .يّهلابّجلميعّاألخطارّوالتصدِّّللتأهّ 
،ّمتضمنةّالرعايةّالطارئةّعلىّحنوّمراجعةّوحتديثّالقواعدّوالتشريعاتّذاتّالصلةّلضمانّإتاحةّالرعايةّالصحية •

 صريح.
 وإدماجّبرنامجّللتوعيةّاجملتمعيةّيفّاخلطةّالوطنية.ّّوإرسالّطواقمّالطوارئإنشاءّمراكزّوطنيةّموح دةّلالتصالّ •
دّمدىّاستعدادّصّندّوالتقييم،ّمباّيفّذلكّالتدريبّاملنتظمّورّ صّنتعزيزّضمانّاجلودةّوإعدادّأدواتّوآلياتّولوائحّللرّ  •

 مّالرعايةّالطارئة.ظّ نّ 

ّمتعددةّ • ّمنس قة ّوطنية ّهيئات ّإلنشاء ّالسياسي ّااللتزام حشد
ّأوّ ّالسياسة ّيف ّالطارئة ّالرعاية ّخدمات ّوإدماج الوكاالت
ّالوطنية،ّوالتخطيطّللدعمّالتقينّهبدفّ ّالصحية االسرتاتيجية
ّأدواتّ ّوإعداد ّوتنفيذها، ّاجلودة ّضمان ّاسرتاتيجيات حتسني

 .والتقييمّدصّنوآلياتّولوائحّللرّ 
ّاإلجراءاتّبشأنّالتوجيهّوتقدميّالنظام،ّلتقييمّأدواتّإعداد •

  .الطارئةّالرعايةّن ظ مّتعزيزّأجلّمنّاألولويةّذات
ّخبدماتّ • ّاجملتمعية ّالتوعية ّلزيادة ّوإرشادات ّأدوات إعداد

 الرعايةّالطارئة.

تعزيز تنمية 
القوى العاملة في 

مجال الرعاية 
 الطارئة

ّمنّالتدريب،ّوذلكّبالتنسيقّّيفّالرعايةّالطارئةحتديدّالثغراتّواألولوياتّلتنميةّقوىّعاملةّ • ّكاف  حاصلةّعلىّقدر 
 .معّمراكزّالتدريب

  م.املوظفنيّوحتقيقّتوزيعّمتوازنّهلاستحداثّأنظمةّحوافزّالستبقاءّ •
ّالدال • ّيفّذلك ّ)مبا ّوإجراءاتّتشغيلّمعيارية ّحتديثّمعاي رّأساسية ّأو ّالسريرية(ّوضع ّوالربتوكوالت ّاإلرشادية ئل

 .لتثقيفّالقوىّالعاملةّيفّالرعايةّالطارئة
 .إرساءّبرامجّتدريبّمتخصصةّيفّجمالّطبّالطوارئّلألطباءّوطواقمّالتمريض •
 إدماجّالتدريبّاملخصصّللرعايةّالصحيةّالطارئةّيفّاملناهجّالدراسيةّبكلياتّالطبّوالتمريض. •
 واالعتمادّملقدميّالرعايةّالسابقةّلدخولّاملستشفى.خصصّاملتإنشاءّمساراتّللتدريبّ •

ّوالتصدِّّ • ّحتديد ّيف ّالبلدان ّيفّدعم ّواألولويات ّللثغرات ي
  ة.تدريبّوتوزيعّالقوىّالعاملةّيفّالرعايةّالطارئ

ّالكفاءةّ • ّمعاي ر ّإعداد ّأجل ّمن ّللبلدان ّالتقين ّالدعم تقدمي
ّ ّالدالئل ّذلك ّيف ّمبا ّاملعيارية، ّالتشغيل اإلرشاديةّوإجراءات

 .والربوتوكوالتّالسريرية
ّالرّ  • ّتعزيز ّأجل ّمن ّالبلدان ّاملهينّصّندعم ّوالتطوير ّوالتدقيق د

  .املستمرّومتارينّاحملاكاةّللعاملنيّبالرعايةّالطارئة
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 والشركاءالدعم المقد م من المنظمة  إجراءات استراتيجية للبلدان مجاالت االلتزام
توسيع نطاق 

التغطية بخدمات 
الطارئة،  الرعاية

عالية الجودة 
والشاملة، 

 وإتاحتها

ّواالبتكاراتّّوضع • ّالتكنولوجيات ّذلك ّيف ّمبا ّواملعدات، ّواملرافق ّاإلسعاف ّلسيارات ّالوطنية ّاملعاي ر ّحتديث أو
 املتقد مة.

إدماجّالرعايةّالطارئةّاألساسيةّمنخفضةّالتكلفةّيفّاحلزمةّاألساسيةّللخدماتّالصحيةّعلىّمستوىّالرعايةّاألولية،ّ •
 مباّيفّذلكّإدارةّسلسلةّالتوريد.

 .تدريبّأولّاملستجيبنيّمنّاجملتمعّورفعّمستوىّالوعيّاجملتمعيّجبميعّأنواعّالطوارئّالشائعةّالدعمّيف •
 .إنشاءّنظامّلرتخيصّأوّاعتمادّخدماتّالرعايةّالطارئةّالسابقةّلدخولّاملستشفىّواملرتكزةّعلىّاملرافق •
ّالساعةّ • ّمدار ّعلى ّيعمل ّاألول ّاملستوى ّمستشفيات ّمن ّمستشفى ّبكل ّمتخصص ّللطوارئ ّقسم ّوجود ضمان

 وتتوافرّفيهّإجراءاتّرمسيةّللفرزّوتتوافرّفيهّالتجهيزاتّاملالئمةّوموظفونّأساسيونّمدر بونّوغ رّخاضعنيّللتناوب.ّ

ّومنخفضةّ • ّأساسية ّطارئة ّرعاية ّحزمة ّإعداد ّيف ّالبلدان دعم
ّمعّاملعاي رّواالحتياجاتّوالقدراتّواألولوياتّالتكلفةّ متاشيًا
 الوطنية.

ّاجليدةّ • ّباملمارسة ّيتعلق ّفيما ّللبلدان ّالتقين ّالدعم تقدمي
ّاملطلوبّ ّاملعاي ر ّذلك ّيف ّمبا ّالعاملي، ّالصعيد ّعلى ّوسلسلةّوالبي نات ّوالتجهيزات ّواملرافق ّاإلسعاف ّسيارات ّيف توافرها

 التوريد.
 دعمّأنشطةّبناءّالقدراتّيفّجمايلّالقيادةّواإلدارة. •

تعزيز الشراكات 
والمواءمة من 
أجل تحسين 

 اإلتاحة والتأمين

املصلحةّوإرساءّأدوارّمتخصصةّلتعزيزّخدماتّالرعايةّالطارئة،ّمباّيفّذلكّّصاحبةتوصيفّالوضعّالراهنّلألطرافّ •
 .األدوارّاملنوطةّهبمّيفّمحايةّخطةّالتأمنيّالسابقةّلدخولّاملستشفىّواملرتكزةّعلىّاملرافق

ّودونّاملصلحةّأوّتعزيزهاّعلىّالصعيدينّالوطينّصاحبةإقامةّشراكاتّوآليةّللتنسيقّاملستمرّبنيّخمتلفّاألطرافّ •
 .الوطين

 .مواءمةّمجيعّأدواتّوآلياتّوتكنولوجياتّالتواصلّوالنقلّلتيس رّإتاحةّالرعايةّالطارئة •
 لدعمّتقدميّخدماتّالرعايةّالطارئةّبصورةّأفضل.ّمنّالشركاءّاملعني نيّتشكيلّجلنةّمتعددةّالتخصصات •
 مبتكرةّحلشدّاملواردّومتويلّالرعايةّالطارئة.ّآلياتإرساءّ •

• ّ ّالدول ّللحكومةّدعم ّالقيادي ّبالدور ّالنهوض ّيف األعضاء
ّاملنظمةّومعّالشركاء،ّمباّيفّذلكّخططّربنّوآلياتّالتنسيقّعّ 

 .التأمنيّاملستدامة
 إعدادّدليلّللمشاركةّمعّاجملتمعّاملدينّواملنظماتّاجملتمعية. •
ّمبتكرةّيفّحشدّاملوارد •  .تقدميّالدعمّالتقينّالنتهاجّطرق 

تكثيف العمل 
م ظ  على ن  

المعلومات 
الصحية وإعداد 

  البّينات

 دّوحتسنيّالتخطيط.صّنوضعّمؤشراتّأساسيةّلتيس رّالرّ  •
 دمجّالبياناتّاخلاصةّبالرعايةّالطارئةّعلىّحنوّواضحّيفّن ظمّاملعلوماتّالصحيةّالوطنيةّالقائمة. •
لدخولّاملستشفىّواملرتكزةّعلىّالرعايةّالطارئةّالسابقةّاخلاصةّبالبياناتّالسريريةّوحتليلّتطبيقّأدواتّموح دةّجلمعّ •

 .املرافقّملساعدةّرامسيّالسياساتّواملديرينّعلىّاختاذّقراراتّمستن رة
 .وضعّمعاي رّوأدواتّلتوثيقّاملعلوماتّوتبادهلا •
 تعزيزّالبحوثّواالبتكارّواستحداثّنظامّملعلوماتّالصحةّاإللكرتونية. •

ظمّنّ دمجّالرعايةّالطارئةّيفّتقدميّالدعمّالتقينّوبناءّالقدراتّل •
 .املعلوماتّالصحيةّالوطنية

إطارّالعملّاخلاصّّيفّللرعايةّالطارئةّوضعّمؤشراتّأساسية •
 ظمّاملعلوماتّالصحية.بنّ 

ّاملعلوماتّ • ّوتبادل ّالبحوث ّلتحسني ّالتقين ّالدعم تقدمي
 واالبتكار.

 
 


