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مرشوع قرار

هنج احلركة لضامن سالمة املرىض وجودة خدمات الرعاية الصحية وحتسيهنام
فقرات ادليباجة
اإن جملس املندوبني،
(الفقرة  )1اإذ يذكر بقرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع  18-55اذلي حيث ادلول العضاء عىل "اإيالء أقىص اهامتم ممكن
ملشلكة سالمة املرىض وإاقامة وتعزيز النُ ُظم اليت تستند اإىل العمل ،والالزمة لتحسني سالمة املرىض ونوعية الرعاية
الصحية" ،وحييط علام ابلثر املوثق لوقع جاحئة كوفيد 19-يف تقدمي الرعاية اإىل املرىض وحصوهلم علهيا،
(الفقرة  )2واإذ يؤكد من جديد مبدأ "عدم اإحلاق الذى" ،ويعرتف ابللزتامات القامئة للحركة ادلولية للصليب المحر
املتضرين وأولئك املعرضني حلالت
املتضرين واملشاركة مع الشخاص ِّ
والهالل المحر (احلركة) بتعزيز اإطار املساءةل أمام ِّ
ومدونة سلوك احلركة ادلولية للصليب المحر والهالل المحر واملنظامت
ضعف ،مثل تكل اليت تنص علهيا املبادئ الساس ية َّ
غري احلكومية يف جمال الإغاثة يف حالت الكوارث ،واملعايري الإنسانية الساس ية املتعلقة ابجلودة واملساءةل،
(الفقرة  )3و إاذ يقر بأن حتسني وضامن سالمة املرىض واجب ،انهيك عن أنه يطرح حتدايت متنامية أمام اخلدمات الصحية
اليت ت ُِّقد ُمها احلركة ،وبأن الرعاية الصحية غري املأمونة تسبب للمرىض قدرا كبريا من الذى واملعاانة البرشية الذلين ميكن
تفادهيام ،وتؤدي اإىل زايدة تلكفة الرعاية ،وفقدان الثقة يف اخلدمات الصحية املُقدَّمة ،ويف هناية املطاف تعرض احلركة
كوانهتا خملاطر قانونية ومالية وقد متس بسمعهتا،
و ُم ِّ
(الفقرة  )4و إاذ يالحظ أننا نعمل يف احلركة بشلك مزتايد يف اإطار رشأاكت تتطلب تطوير واعامتد س ياسات واسرتاتيجيات
ومبادرات مشرتكة لضامن سالمة املرىض وجودة خدمات الرعاية واملساءةل الرسيرية ودمعها وحتسيهنا ،وتنفيذ برامج وأنشطة
تكفل السالمة واجلودة يف اإطار هنج سلس ،والهنوض بثقافة سالمة املرىض يف احلركة ،ووضع أهداف ومؤرشات اجلودة
املشرتكة ورصدها ،ابس تخدام أدوات َّموحدة ،بغية تنفيذ التدابري التصحيحية والاستباقية للحد من عواقب الحداث
الضارة وخماطرها،
(الفقرة  4مكررا) و إاذ يقر بضورة أن يراعي أي هنج تتبعه احلركة الس ياقات القانونية والتنظيية والثقافية احمللية،
(الفقرة  )5و إاذ يذكر ابلقرار  CD19/R1بشأن "الزتامات احلركة يف جمال املشاركة اجملمتعية واملساءةل" اذلي يعرتف ابإسهام
احلركة يف املبادرات لتعزيز جودة العمل الإنساين وكفاءته وخضوعه للمساءةل ،مثل املعايري الإنسانية الساس ية املتعلقة
ابجلودة واملساءةل ،وإاذ يؤكد من جديد حق الشخاص املتضرين واملس تضعفني يف أن تُسمع وهجة نظرمه عن احتياجاهتم،
وتُعاجل ويُعرتف هبا وتُلىب،
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(الفقرة  )6و إاذ يشدد عىل أمهية ضامن معاجلة لك البياانت الشخصية مبوجب مبادئ حامية البياانت الشخصية وخصوصيهتا
لضامن اإعامل حقوق املرىض وصون كرامهتم ،يك يس تطيعوا التحمك يف معلوماهتم ويمتتعوا حبرية الترصف فهيا ،ويشدد أيضا
عىل أمهية اخلضوع للمساءةل ابس مترار أمام الساكن وفقا ملتطلبات حامية البياانت ادلقيقة وضامن تطبيق مبدأ "عدم اإحلاق
الذى" ابس مترار يف البيئة الرمقية.
فقرات منطوق القرار
 -1يدعو احلركة اإىل سد الفجوة بني معايري الرعاية الرسيرية املُتوخاة واجلودة والإدارة اللتني تقدمان عىل أرض الواقع.
ولهذا الهدف ،يلزم وضع هنج ونظم للحركة تدمع العاملني يف تقدمي الرعاية املأمونة واجليدة لضامن عدم اإيذائنا
للشخاص اذلين خندهمم؛
كوانت احلركة يف وضع مجموعة من الالزتامات استنادا اإىل املبادرات القامئة أو الناش ئة واس تكامل لها هبدف
 -2يدمع ُم ِّ
تعزيز العمل العاملي املنجز يف احلركة فامي يتعلق بسالمة املرىض وجودة الرعاية الرسيرية يف مجيع الماكن اليت تقدم
فهيا احلركة الرعاية الصحية ،واحلد من ازدواج الهنوج وثغراهتا ،وزايدة التنامغ بني الدوات املرتبطة بنظم
املعلومات الصحية؛
 -3يدعو امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر (الاحتاد ادلويل) واللجنة ادلولية
للصليب المحر (اللجنة ادلولية) اإىل العمل معا عىل تلبية الطلبات العاملية املزتايدة لتحسني وضامن سالمة وجودة
كوانت احلركة اإىل الساكن اذلين يعيشون يف أوضاع هشة بطريقة تتسق مع
خدمات الرعاية الصحية اليت تقدهما ُم ِّ
اإطار سالمة املرىض وجودة الرعاية الصحية اذلي وضعه الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ،واذلي س ُيق َّدم اإىل
امجلعيات الوطنية خالل امجلعية العامة لالحتاد ادلويل لس نة  2022لعامتده؛
كوانت احلركة عىل الالزتام خبدمات الرعاية والصحة اليت تقدهما وتتوىل مسؤوليهتا ،وختصيص املوارد
 -4يشجع مجيع ُم ِّ
البرشية واملالية والتقنية املناس بة والاكفية للوفاء ابللزتامات املقطوعة عىل نطاق احلركة؛
كوانت احلركة العمل معا عىل تفادي ازدواج الهنوج ،وزايدة التنامغ وتعزيز قدراهتا الفردية
 -5يطلب من مجيع ُم ِّ
وامجلاعية ،وإادماج هذه الالزتامات والإجراءات تدرجييا يف معليات الإدارة وصنع القرار ،وأدوات رصد سالمة
املرىض وحتسني جودة الرعاية الصحية؛
 -6يويص بضامن أن يشمل أي اإطار خيص احلركة يوضع مبوجب هذه املبادرة مبادئ حامية البياانت الشخصية
واخلصوصية عىل النحو املبني يف دليل حامية البياانت يف ظل العمل الإنساين؛
 -7يويص بأن يتيح أي اإطار خيص احلركة يوضع يف اإطار هذه املبادرة ما يكفي من املرونة لستيعاب خمتلف الس ياقات
القانونية والتنظيية والثقافية احمللية فامي يتعلق بسالمة املرىض وجودة الرعاية؛
كوانت احلركة اإنشاء فريق مرجعي للحركة ليقدم املشورة والتوصيات الاسرتاتيجية بشأن حتسني
 -8يطلب من ُم ِّ
سالمة املرىض وجودة الرعاية الرسيرية يف احلركة ،مس تفيدا من خربات امجلعيات الوطنية العامةل يف هذا اجملال
ومستندا اإلهيا؛
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 -9ي ُ ِّلكف الفريق املرجعي للحركة بوضع س ياسة أو وثيقة أخرى ذات جحية بشأن سالمة املرىض وجودة الرعاية
الصحية عىل نطاق احلركة والنظامُ ،حت ِّدد وتُ ِّنسق وت ِّ
ُوحد الهنوج امل ُتَّبعة ملعاجلة سالمة املرىض وجودة الرعاية
الصحية املقدمة اإىل الشخاص اذلين خندهمم لعرضها عىل جملس املندوبني يف اجامتعه القادم يف س نة  2023ليك
يعمتدها؛
 -10يويص ،يف حال عرض س ياسة للحركة بشأن سالمة املرىض وجودة الرعاية الصحية عىل جملس املندوبني يف
اجامتعه لس نة  2023لعامتدها ،بأن تُعرض أيضا عىل املؤمتر ادلويل للصليب المحر والهالل المحر إلرشاك ادلول
وفقا لقرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع  ،)2002( 18-55اذلي حيث ادلول العضاء عىل "اإيالء أقىص اهامتم
ممكن ملشلكة سالمة املرىض و"اإقامة وتعزيز النُ ُظم اليت تستند اإىل العمل ،والالزمة لتحسني سالمة املرىض ونوعية
الرعاية الصحية"؛ والإقرار بأن سالمة املرىض متثل عنرصا حاسام وأساس يا لتقدمي رعاية حصية جيدة.
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