
 

 
 

 قـــــــرار
RESOLUTION 

 
 5 -ق/63 إ م/ل ش اللجنة اإلقليمية
 2016 األول/أكتوبر تشرين لشـرق المتوسط

  والستون الثالثةالدورة 
  ( من جدول األعمالب) 5البند 

 2025-2016اإلطار االستراتيجي لمأمونية الدم وتوافره 

 إن اللجنة اإلقليمية،

 ؛20251-2016الورقة التقنية حول اإلطار االسرتاتيجي ملأمونية الدم وتوافره  استعرضتبعد ما 
 13-58وإمدادات الدم البشري ومنتجاته، والقرار ج ص عحول استخدام  72-28القرار ج ص ع تستذكروإذ 

حول توافر منتجات الدم  12-63حول مأمونية الدم: اقرتاح بتكريس اليوم العاملي للمتربعني بالدم، والقرار ج ص ع
على املستوى الوطين يف بلدان إقليم  حول تطوير خدمات نقل الدم 9-/ق34ومأمونيتها وجودهتا، والقرار ش م/ل إ

 رق املتوسط؛ش
 نات الرعاية الصحية؛ن أساسي من مكو  بأن نقل الدم مكو   ر  وإذ تق

وإذ تالحظ حالة خدمات نقل الدم يف الدول األعضاء باإلقليم والتقدُّم الـُمحَرز حىت اآلن، والفجوات املستمرة يف 
 ومنتجاته وإتاحتها بتكلفة ميسورة؛ إمدادات كافية ومستدامة من الدم توفري
 هذا القرار(؛ ، وإطار العمل اخلاص به )مرفق طي  2025-2016اإلطار االسرتاتيجي ملأمونية الدم وتوافره تعتمد  .1
 الدول األعضاء على ما يلي:تحث  .2

اختاذ اخلطوات الالزمة من أجل إرساء خدمات فعالة ومستدامة لنقل الدم، مع وضع اآلليات التشريعية  1.2
 املياانية، ومن أجل إعداد خطط اسرتاتيجية وتشييلية وطنية والتنظيمية املناسبة وختصيص أبواب هلا يف

 استناداً إىل اإلطار االسرتاتيجي؛ 
 إرساء آليات فعالة للتنسيق والتعاون بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف القطاعني العام واخلاص؛ 2.2

________________________ 
 1تنقيح  63/6ش م/ل إ   1
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 ظام ودعمه؛وضع نظام وطين إلدارة اجلودة يف مجيع مراحل سلسلة نقل الدم، وتنفيذ ذلك الن 3.2
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان التربعات املنتظمة والطوعية بدون أجر بالدم ومكوناته، ولتعايا التثقيف  4.2

العام، وجهود حتفيا املتربعني وحشدهم واإلبقاء عليهم، وكل العناصر األخرى، مبا يضمن تنفيذ برامج 
 مأمونة ومستدامة معنية باملتربعني؛

قدرات املوارد البشرية املؤهلة من خالل تقدمي التعليم األويل واملستمر والتدريب جلميع العاملني  تنمية 5.2
 املعنيني بنقل الدم يف مجيع مراحل سلسلة نقل الدم؛

إرساء آلية لتحقيق التكامل بني برامج مجع الدم والبالزما، هبدف تعظيم االستفادة من البالزما  6.2
( ألغراض source plasma( والبالزما املأخوذة بواسطة الفصادة )recovered plasmaاملستعادة )

 جتائتها؛
 املدير اإلقليمي ما يلي: من تطلب  .3

 إعداد خطط اسرتاتيجية وتشييلية وطنية استناداً إىل اإلطار االسرتاتيجي؛يف دعم الدول األعضاء  1.3
 التنسيق والتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة والشركاء املعنيني؛ تعايا 2.3
حول التقدُّم الـُمحَرز يف تنفيذ اإلطار  2018رفع تقرير إىل اللجنة اإلقليمية كل عامني، اعتبارًا من عام  3.3

 . 2025-2016االسرتاتيجي ملأمونية الدم وتوافره 
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 2025-2016وتوافره  مأمونية الدمبشأن : إطار عمل المرفق
التدخالت ذات 

 مؤشر التقدم المـُحرز من البلداناإلجراءات المطلوبة  األولويّة
تعايا قيادة اخلدمات 

 الوطنية لنقل الدم
 متهاكَ و  وحَ 

 

إنشاء منظمة أو وحدة أو إدارة خاصة تقع على عاتقها املسؤولية العامة عن 
 اخلدمات الوطنية لنقل الدم

 للدم ةسياسة أو خطة اسرتاتيجية وطنيإعداد أو حتديث وتنفيذ 
 اتإعداد أو حتديث وتنفيذ إطار مناسب خاص بآلية تنظيمية لتسجيل خدم

 نقل الدم الوطنية وترخيصها وتشييلها والتفتيش عليها
إنشاء وتعايا اهليئة االستشارية الوطنية للدم لتقدمي الرأي واملشورة إىل وزارة 

ادات الوطنية من الدم واالستخدام السريري ن مأمونية وكفاية اإلمدأالصحة بش
 املناسب للدم ومنتجاته

 وضع معايري وطنية جلودة خدمات وعمليات وأنظمة الدم ومنتجاته
 نقل الدم الوطنية  اتضمان توفري التمويل الكايف واملستدام خلدم

 قام البلد مبا يلي:
تنفيذ سياسة أو خطة اسرتاتيجية وطنية للدم 

نقل الدم على  اتخدممن أجل تنسيق 
 املستوى الوطين

تنفيذ إطار مناسب آللية تنظيمية خاصة 
 نقل الدم الوطنية اتخبدم

 تطبيقمن أجل تعايا على املستوى الوطين نقل الدم  اتحتسني تنسيق خدم دعم التنسيق والتعاون
معايري موحدة وحتقيق وفورات حجم مناسبة، ومراعاة االتساق يف جودة 

 ومأمونية الدم ومنتجاته، وااللتاام بأفضل املمارسات يف نقل الدم
إعداد آليات فعالة تساعد البلدان يف اختيار املعدات واألجهاة واملواد 

 االستهالكية وشرائها وصيانتها
املتربعني بالدم وباملرضى املعنية ب الرابطاتتعايا التنسيق والتعاون مع 

واملؤسسات األكادميية والبحثية واجلمعيات العلمية واملهنية ودوائر الصناعة )يف 
 مع سائر الربامج الصحيةروابط القطاعني العام واخلاص(، وإقامة 

 وضع نظام وطين فعال جلمع البيانات وإدارهتا، وللرصد والتقييم، وللبحث والتطوير
خطيط إلمدادات الدم يف حاالت الطوارئ من أجل التأهب تعايا الت

 واالستجابة للطوارئ واألخطار والكوارث الطبيعية 

 قام البلد مبا يلي:
إنشاء نظام مركاي وطين إلدارة معلومات 

 .الدم
إدراج خطة لإلمداد بالدم يف حاالت الطوارئ 
يف اخلطة الوطنية للتأهب للطوارئ واالستجابة 

 هلا

فري الدم تعايا تو 
املأمون ومنتجاته لتلبية 

 احتياجات املرضى

دون واملواظبني على التربع إنشاء هيئة مستدامة من املتربعني بالدم الطوعيني )
 مقابل( من الفئات السكانية ذات املخاطر املنخفضة

ضمان تنفيذ عمليات جلمع الدم املأمون مبا يف ذلك اختيار املتربعني بالدم 
باملتربعني، وإخطارهم وتقدمي املشورة إليهم وإحالتهم  ورفضهم، والرعاية

 واحلفاظ على سرية البيانات اخلاصة هبم
مضمونة اجلودة للدم باستخدام أنسب املنهجيات وأكثرها تعايا االختبارات 

، 2و 1فعالية للتحري اإلجباري عن فريوس نقص املناعة البشرية من النوعني 
والاهري، وتنفيذ سائر  C، وفريوس التهاب الكبد Bوفريوس التهاب الكبد 

 تكنولوجيات احلد من املخاطر مىت كان مناسباً وفعاالً لقاء التكاليف
 تعايا إنتاج مكونات الدم اجليدة

 إرساء آلية للتنسيق والتكامل بني برامج مجع الدم والبالزما
اخلاصة بالدم ومنتجاته البيانات كل إنشاء أو تعايا نظام إلدارة املعلومات جلمع  

 ورصدها والتأكد من صحتها وشفافيتها والقدرة على تتبعها
 إرساء آليات لتنمية املوارد البشرية من خالل تعليم العاملني وتدريبهم 

 قام البلد مبا يلي:
من التربعات الطوعية  %100حتقيق نسبة 

دون مقابل من الفئات السكانية ذات 
 املخاطر املنخفضة

على األقل من تربعات الدم  %75معاجلة 
الكامل وجتهياها إىل مكونات يف إطار نظام 

 للجودة
 ألغراض جتائتها البدء يف استخدام البالزما

تعايا االستخدام 
السريري الصحيح 

 للدم ومنتجاته

إعداد أو حتديث وتنفيذ مبادئ توجيهية وطنية حول االستخدام السريري للدم 
 ومنتجاته

تشكيل جلان نقل الدم باملستشفيات، لتقييم االحتياجات  إرساء آليات، مثل
احلالية واملستقبلية ورصد االجتاهات وحتسني املمارسات السريرية من خالل 

 عمليات املراجعة السريرية
وضع أنظمة وعمليات وإجراءات الختبار التوافق بني فصائل الدم، وإصدار 

 يض، ورصد املرضى ومتابعتهماملمارسات املأمونة لنقل الدم جبانب سرير املر 
ضمان توافر إمدادات حيوية من البدائل املستخدمة يف نقل الدم واختبار 

 التوافق بني فصائل الدم وإعطاء الدم

 قام البلد مبا يلي:
إعداد وتنفيذ مبادئ توجيهية وطنية حول 

 االستخدام السريري للدم
تشكيل جلنة عاملة ومستدامة لنقل الدم 

على األقل من  %80باملستشفيات يف 
 املستشفيات
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التدخالت ذات 
 مؤشر التقدم المـُحرز من البلداناإلجراءات المطلوبة  األولويّة

املختربات/العاملني  وعلماءتدريب السريريني وطواقم التمريض والقابالت 
  التقنيني على املمارسات املأمونة لنقل الدم 

تعايا إدارة نظام 
اجلودة يف مجيع مراحل 

 سلسلة نقل الدم

موحدة يف إجراءات تطبيق إنشاء أنظمة مناسبة للجودة و بضمان التاام اإلدارة 
 تهاومعاجل هاواختبار  الدم ومنتجاته نقل الدم الوطنية من أجل مجع اتخدم
 هاواستخدام هاوتوزيع هاوختاين

وضع سياسة للجودة أو تعايا تنفيذها، وتعيني مدير وطين للجودة، ووضع 
 معايري تقنية وطنية مناسبة ومعايري وطنية مناسبة للجودة

املذكور يف دليل اجلودة مبا يف وفق لتوثيق وضع أو تعايا نظام مناسب وشامل ل
ذلك إعداد توصيفات للعمليات وإجراءات التشييل املعيارية وإجراءات تشييل 
املعدات، وحفظ سجالت دقيقة وكاملة، ووضع نظام ملراقبة الوثائق إلدارة نظام 

 اجلودة
قدرات العاملني يف خدمات نقل الدم وسائر املهنيني يف جمال الرعاية  بناء

 الصحية املعنيني بطب نقل الدم وإدارة اجلودة
 املشاركة يف برامج التقييم واالعتماد

وضع وتعايا نظام وطين لتوخي اليقظة يف استعمال الدم لرصد مجيع جوانب 
ارة اليت تقع يف سلسلة نقل مبا يف ذلك األحداث الض ،ممارسات النقل السريرية

 الدم من الوريد إىل الوريد 

 قام البلد مبا يلي:
 على مجيع تنفيذ نظام وطين إلدارة اجلودة

 مستويات خدمات نقل الدم
وضع نظام وطين لتوخي اليقظة يف استعمال 

)يف مجيع جماالت طب نقل الدم مبا يف  الدم
ذلك األحداث الضارة اليت يتعرض هلا املاحنون 

 واملرضى(

 
 


