مشروع أداة التقييم واالستجابة في ما يختص
باإلنصاف في الصحة في املناطق احلضرية
()Urban HEART

احملددات االجتماعية واالقتصادية والوضع الصحي في جزيرة الورَّاق
اجليزة ،مصر 2012

أداة التقييم واالستجابة يف ما خيتص باإلنصاف
يف الصحة يف املناطق احلرضية هي دليل للتقييم
ولعنارص االستجابة يف ما خيتص بدورة ختطيط
املدن .وهي عبارة عن أداة أولية لتحسني
التدخالت احلالية يف املناطق احلرضية وحتسني
األوضاع االجتامعية واالقتصادية للسكان وكذا

ملاذا تطبق هذه األداة في جزيرة الوراق؟
جزيرة الوراق منطقة سكنية عشوائية تقع داخل
هنر النيل بمحافظة اجليزة ،ويتصف توافر خدمات
الرعاية الصحية فيها بالضعف النسبي من
حيث اجلودة (خدمات الرعاية الثانوية والثالثية
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ما هي أداة التقييم واالستجابة في
ما يختص باإلنصاف في الصحة في
املناطق احلضرية؟

حتسني جودة احلياة .والغاية من هذه األداة هي
إدماج عملية التقييم واالستجابة يف ما خيتص
باإلنصاف يف الصحة ،ضمن عمليات التخطيط
الصحي عىل الصعيدين الوطني واملحيل.

ﻟﺴ
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أصحاب الشأن املعنيون
»
»
»
»

»
»

»محافظة اجليزة
»وزارة الصحة والسكان
»اجمللس احمللي جلزيرة الوراق
»ممثلون من القطاعات اخملتلفة
مبحافظة اجليزة ،مثل القطاع
الصحي ،وقطاع البيئة ،والزراعة،
والتعليم ،والتنمية احمللية،
والتضامن االجتماعي
»قادة اجملتمع ورجال الدين
»احتادات الشباب

(التخصصية)) وكذلك خدمات املياه واإلصحاح
(الرصف الصحي) ،حيث ُيستخدم فيها نظام
املجارير للتخلص من مياه املجاري .ويتم الوصول
إىل هذه اجلزيرة عن طريق املراكب أو املعديات
التي تتوقف عن العمل بحلول الساعة الثامنة
مساء .ويمثل التوك توك أو الدواب وسيلة

املواصالت الرئيسية عىل هذه اجلزيرة ،نظر ًا للضيق
الشديد الذي تتميز به شوارعها.

أغراض املشروع

• •تقييم املحددات الصحية ذات التأثري عىل صحة
السكان
• •مقارنة املحددات االجتامعية للصحة يف جزيرة
الوراق مع املعايري الوطنية

• •حتديد الفجوة يف ما خيتص باإلنصاف يف الصحة
الوراق واملستوى الوطني
بني جزيرة َّ

اإلجراءات

عقدت حلقة عملية توجيهية يف  30حزيران/يونيو
 2011إلحاطة أصحاب الشأن املعنيني حول مفهوم
أداة التقييم ومنهجية عملها ،يف جزيرة الوراق.
و ُأجري يف متوز/يوليو  2011مسح أرسي من منزل
إىل منزل ،باستخدام استبيان خاص هبذا املسح.
وأجريت هذه العملية بدعم من احلكومة ومن
املجتمع ،وقدَّ م مكتب منظمة الصحة العاملية يف
مرص الدعم التقني يف هذا املجال.

ملزيد من املعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
مكتب ممثل منظمة الصحة العاملية
 3شارع مجلس الشعب
داخل وزارة الصحة والسكان
ص .ب146 .
القاهرة 11516
تليفون+20 2 27956042 - +20 2 27957706 - +20 2 27953708 :
فاكس+20 2 27953756 :
إمييلwregy@egy.emro.who.int :
املوقع على اإلنترنتwww.emro.who.int :
© منظمة الصحة العاملية 2012

جميع احلقوق محفوظة.

WHO-EM/WR/025/A
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النتائج

••
••
••

يوضح اللون األمحر فرق ًا يتجاوز  %20يف األداء مقارن ًة باملستوى الوطني (فرق > )%20
يوضح اللون األصفر فرق ًا يقل عن  %20يف األداء مقارن ًة باملستوى الوطني (فرق < )%20
يوضح اللون األخرض أدا ًء متشاهب ًا باملقارنة مع املستوى الوطني

النتائج الصحية

املؤشر األساسي

جزيرة الوراق

املستوى
1
الوطني

الوفيات

معدل وفيات األطفال 1000/والدة حية

12,0

25

معدل وفيات الولدان 1000/والدة حية

6,0

16

فرط ضغط الدم لدى البالغني ≤

%12,8

%10,5

فرط ضغط الدم لدى البالغات ≤

%14,5

%12,8

زيادة الوزن لدى البالغني

%36,7

%34,3

السمنة لدى البالغني

%21,1

%18,2

زيادة الوزن لدى البالغات

%34,5

%38,4

السمنة لدى البالغات

%38,0

%39,6

تاريخ لإلصابة بداء السكري

%3,3

%3,1

توافر املياه املنقولة باألنابيب

%84,0

%98,0

مأمونية املياه ألغراض الشرب

%17

الغالبية

انقطاع إمدادات املياه

طوال الوقت

%30,7

توافر الصرف الصحي لألسر عن طريق اجملاري
العمومية

%0,0

%56,0

معدل األمية بني البالغني

%36,4

%25,2

الرضع الذين يتلقون جميع
األطفال
َّ
التطعيمات

%95,1

%91,7

الوالدة مبساعدة مولدات ماهرات

%72,2

%71,7

انتشار تدخني التبغ بني البالغني

%55,9

%43,9

أمور اقتصادية

البطالة

%7,9

%11,9

احلوكمة

املشاركة في التصويت (التصويت األخير على
الدستور)

%52,7

%41,0

األمراض

البيئة املادية والبنية
التحتية

التنمية االجتماعية
والبشرية

 1املسح الدميغرافي والصحي في مصر ،2008 ،وزارة الصحة
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التوجهات املستقبلية
ُّ

ينبغي عىل القائمني عىل ختطيط املدن ،استناد ًا إىل
نتائج أداة التقييم ،أن يولوا مزيد ًا من تعزيز االهتامم
ألنامط حياة الناس من أجل دعم السلوكيات
الصحية ،من خالل ختصيص أماكن حُيظر فيها
التدخني ،وعوامل حتسني سالمة الغذاء ،وتوفري
البنية التحتية الالزمة لدعم النشاط البدين ،وذلك
ضمن مجلة أمور .وينبغي استمرار الرتكيز عىل
إتاحة خدمات الرعاية الصحية العالية اجلودة،
واحلفاظ عىل معدالت التغطية احلالية بالتمنيع.
وعىل السلطات املحلية حتسني صحة البيئة ،بام
يف ذلك توافر املياه ،والرصف الصحي ،ومرافق
النقل الداخيل .واحلاجة قائمة للجهود املشرتكة ما

بني خمتلف أصحاب الشأن املعنيني من أجل زيادة
معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني،
نظر ًا لكون ذلك أحد املحددات االجتامعية املهمة
للصحة .ويمكن النظر يف االسرتاتيجيات التالية
لدعم هذه املحددات:
• •تعزيز امللكية املجتمعية يف مجيع مراحل
التخطيط والتنفيذ والرصد
• •تقوية الرشاكات وتعزيز حشد املوارد

• •التعاون الف ّعال واملستمر بني قطاعات التنمية
املختلفة ،بام فيها القطاع الصحي ،والتعليمي،
والبلدية ،والرعاية االجتامعية ،والنقل ،والبيئة،
ضمن مجلة أمور.
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