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عرض موجز
هتدف وثيقة املعلومات الساس ية هذه اإىل تقدمي مسوغات جمللس املندوبني ليدمع اعامتد القرار املتعلق مبعاجلة موضوع
سالمة املرىض وجودة الرعاية الصحية.
تقدم احلركة ادلولية للصليب المحر والهالل المحر (احلركة) خدمات الرعاية الصحية يف مجيع أحناء العامل ،اإذ جيب أن ميثل
ضامن سالمة الاس تجاابت الصحية الرسيرية وحتسني جودهتا جانبا أساس يا من جوانب هذا العمل .بيد أن عدم وجود
هنُ وج متفق علهيا إازاء هذه املسأةل 1يعين أن للك مكون من ُمكوانت احلركة اليوم هنجا خمتلفا لتعريف جودة الرعاية الصحية
وإادارهتا ،المر اذلي يطرح مشلكة مؤثرة.
ويدعو القرار اإىل تعزيز الالزتام مبواهجة التحدي املتنايم املمتثل يف توفري رعاية حصية مأمونة وفعاةل وذات جودة مثىل وأدوية
بأسعار ميسورة من أجل الساكن املترضرين أو املُعرضني للرضر بسبب الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وغريها من
حالت الطوارئ اكجلواحئ.
وعالوة عىل ذكل ،يدعو القرار اإىل رمس س ياسة مشرتكة للحركة بشأن هذه املسأةل ،توحض الثغرات احلالية وحتقق انسجام
هنُ وج احلركة وأدواهتا القامئة ملعاجلة سالمة املرىض وجودة الرعاية من أجل الساكن اذلين خندهمم من خالل أنشطتنا
الصحية.
ويسعى القرار اإىل تعزيز الامتسك والتعاون داخل احلركة ،والإسهام يف خطة العمل العاملية لسالمة املرىض للفرتة -2021
 2023والتنامغ معها ،ويه تكل اخلطة اليت وضعهتا منظمة الصحة العاملية لالس تجابة لرؤية "عامل ل يتعرض فيه أحد للذى
يف جمال الرعاية الصحية ،ويتلقى فيه لك مريض رعاية مأمونة تصون كرامته ،دامئا ويف لك ماكن"2.

 )1مقدمة
اس ُتعري مفهوم "عدم اإحلاق الذى" من املامرسة الطبية ،ويعود أصهل اإىل قَ َسم أبقراط.
وتقوم لك معلياتنا وأنشطتنا داخل احلركة عىل هذا املبدأ احملوري .ويف تعليقه عىل املبادئ الساس ية للصليب المحر ،قال
" :Jean Pictetاإن املبدأ ببساطة هو قاعدة تستند اإىل احلمك والتجربة ،يعمتدها جممتع ما لتوجيه سلوكه"  .3وبسبب هذا
الس ياق التارخيي ،تركز س ياسة امحلاية 4اليت تنهتجها اللجنة ادلولية للصليب المحر (اللجنة ادلولية) عىل رضورة ضامن أل
يؤثر معلها سلبيا يف الفراد أو الساكن وأل خيلق خماطر جديدة.

 1منظمة الصحة العاملية ،خطة العمل العاملية لسالمة املرىض 2030-2021؛ الاكدمييات الوطنية للعلوم والهندسة والطبCrossing the Global Quality Chasm: ،
 ،Improving Health Care Worldwideمطبعة الاكدمييات الوطنية ،واش نطن العامصة.)https://doi.org/10.17226/25152( :2018 ،

.https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan 2
.https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400019872a.pdf 3
 4اللجنة ادلولية للصليب المحر" ،س ياسة اللجنة ادلولية للصليب المحر بشأن امحلاية" ،اجملةل ادلولية للصليب المحر ،اجملدل  ،90رمق  ،871سبمترب  ،2008ص ،753
متاحة عىل املوقع التايل.https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-871-icrc-protection-policy.pdf :
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وابملثل ،تركز اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر (الاحتاد ادلويل) للعقد  2030عىل ضامن
حصول الناس اكفة عىل خدمات حصية مأمونة ومنصفة .وعالوة عىل ذكل ،فاإن بند التحول  3يعرب عن الالزتام برتس يخ
ثقافات ومنظامت " حتسن السالمة و ُحسن احلال ومناء موظفينا ومتطوعينا وثقة اجملمتع عىل نطاق أوسع".
ما اذلي يعنيه ذكل ابلفعل؟ كيف نطبق مفهوم "عدم اإحلاق الذى" داخل احلركة؟ وكيف نضمن أل تلحق جودة الرعاية
اليت نقدهما الذى ابلساكن اذلين خندهمم؟ ويتجسد مبدأ "عدم اإحلاق الذى" يف مبدأ امحلاية الول الوارد يف امليثاق
الإنساين واملعايري ادلنيا لالس تجابة الإنسانية ،اذلي يشدد عىل رضورة "تفادي تعريض الناس ملزيد من الذى بسبب
أنشطتنا".
ولسوء احلظ ،حنن نعمل أن عدد من يدخل املستشفيات لك عام يف لك أحناء العامل يبلغ حنو  421مليون خشص ،يتعرض
مهنم حنو  42.7مليون مريض للذى خالل فرتة الإقامة يف املستشفيات5.
ويس تتبع هذا الذى ماليني املأيس الفردية لك عام ،حيث يعاين املرىض من ألم ل داعي لها ،أو يصبحون معوقني أو
يلقون حتفهم .بيامن يتأخر تقدمي الرعاية لخرين عديدين أو جيري تقدميها مصحوبة بأخطاء ومشألك اثنوية ل ترض ابملريض
حفسب ،بل متثل أيضا اس تزنافا مس مترا واسع النطاق ملوارد الرعاية الصحية الشحيحة.
وقد بينت بعض ادلراسات البحثية العلمية أن مريضا واحدا من لك  10مرىض يف املتوسط يعاين من حدث سليب أثناء
تلقيه الرعاية يف املستشفيات يف البدلان املرتفعة ادلخل .6وتشري التقديرات اخلاصة ابلبدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل
اإىل أن ما يصل اإىل مريض واحد من بني لك أربعة مرىض يتعرض للذى ،حيث يُسجل يف املستشفيات  134مليون
حادث سليب س نواي بسبب الرعاية غري املأمونة يف املستشفيات ،مما يؤدي اإىل وفاة زهاء  2.6مليون خشص .وبشلك عام،
يُعزى  %60من الوفيات يف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل بسبب ظروف الرعاية الصحية ،اإىل رعاية حصية غري
مأمونة ورديئة اجلودة7.
وقد سلطت جاحئة كوفيد 19-الضوء عىل أمهية ضامن الرعاية الصحية اجليدة واملأمونة لشد الفئات ضعفا .وتظل سالمة
املرىض قضية حرجة من قضااي الصحة العامة ولها دور مقبول عىل نطاق واسع يف متكني النظم الصحية من حتقيق التغطية
الصحية الشامةل .ومع ذكل ،فهناك قلق مزتايد بأل حتظى جودة ال ُن ُظم الصحية يف الزمات الإنسانية والرعاية اليت تقدهما
ابللزتام والاهامتم الاكفيني .ومع الخذ يف الاعتبار أن أمد الزمات الإنسانية ل يفتأ يزتايد ،فسيتطلب هذا الوضع اتباع
هنوج أطول أجال وأكرث تنس يقا واس تدامة لضامن اس تدامة جودة الرعاية وسالمة املرىض.

 ،A.K. Jha 5و ،I. Larizgoitiaو ،C. Audera-Lopezو ،N. Prasopa-Plaizierو ،H. Watersو“The global burden of unsafe medical .D.W. Bates
” .BMJ Quality and Safety ،care: analytic modelling of observational studiesاجملدل  ،22العدد  ،10أكتوبر  ،2013ص .815-809
 ،L. Slawomirski 6و ،A. Auraaenو“The economics of patient safety: Strengthening a value-based approach to reducing .N. Klazinga
” .OECD Health Working Papers, No. 96 ،patient harm at national levelابريس :منظمة التعاون والتمنية يف جمال الاقتصاد2017 ،
( ،https://doi.org/10.1787/5a9858cd-enمت اس تخدام هذا الرابط يف  25مارس )2021

 7الاكدمييات الوطنية للعلوم والهندسة والطب ،Crossing the Global Quality Chasm: Improving Health Care Worldwide ،مطبعة الاكدمييات الوطنية،
واش نطن العامصة.2018 ،
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 )2معلومات أساس ية
اإن الغرض من هذا التقرير املرجعي هو تقدمي معلومات س ياقية رئيس ية اإىل جملس املندوبني دلمع اعامتد قرار بشأن معاجلة
سالمة املرىض وجودة الرعاية الصحية.
وتشارك احلركة يف توفري خدمات الرعاية الصحية يف مجيع أحناء العامل .ويُعد ضامن وحتسني جودة وسالمة اخلدمات الصحية
الرسيرية جانبا أساس يا من جوانب هذا العمل .ومن أحد أهداف التمنية املس تدامة يف جمال الصحة حتقيق "تغطية حصية
شامةل ،مبا يف ذكل امحلاية من اخملاطر املالية ،واحلصول عىل خدمات الرعاية الصحية الساس ية اجليدة الدوية واللقاحات
الساس ية املأمونة والعالية اجلودة بأسعار معقوةل للجميع" .ونتيجة ذلكل ،فاإن العامل أخذ يف الاحتاد حول مفهوم التغطية
الصحية الشامةل بوصفه هدفا حصيا مشرتاك ،يتلقى لك خشص مبوجبه اخلدمات الصحية اجليدة اليت حيتاهجا دون التعرض
اإىل ضائقة مالية8.
ويلزم تسليط الضوء عىل التحدي املزتايد املمتثل يف ضامن سالمة املرىض وجودة الرعاية الصحية ،والاعرتاف بأن الرعاية
الصحية غري املأمونة تسبب للمرىض قدرا كبريا من الذى واملعاانة الإنسانية الذلين ميكن جتنهبام ،وتؤدي اإىل ارتفاع تلكفة
الرعاية وفقدان الثقة يف اخلدمات الصحية اليت تقدهما احلركة .ويف هناية املطاف ،يُعرض ذكل مسعة ُمكوانت احلركة للخطر.
كام أن الواكلت املعنية ابلصحة يف مجيع أحناء العامل (مبا يف ذكل البنك ادلويل) تؤيد بدورها الرعاية الصحية الشامةل بوصفها
أفضل اسرتاتيجية لتحقيق هدف التغطية الصحية الشامةل يف اإطار أهداف التمنية املس تدامة ،لن حتقيق الرعاية الصحية
الشامةل يتيح للبدلان حتقيق أكرب اس تفادة من أكرث أصولها حيويةُ ،
وه الناس.
فمتتع الساكن ابلصحة أمر أسايس لنجاح أي أمة؛ فلول الصحة اجليدة لتعذر عىل الطفال اذلهاب اإىل املدارس ،وعىل
البالغني العمل .ويُعترب مفهوم الرعاية الصحية الشامةل حاليا مفهوما يتجاوز البعاد الساس ية الثالثة للساكن واخلدمات
والتاكليف ،مع الرتكزي بشلك مزتايد عىل ضامن مس توى من اجلودة يساعد عىل حتسني حصة لك فرد 9.وتعمتد قمية الرعاية
الصحية الشامةل للساكن واحلكومات عىل جودة خدمات الرعاية الصحية امل ُقدمة .ذلا ،مفن الرضوري ضامن تقدمي خدمات
مأمونة ابس مترار ،ل تتسبب يف اإحلاق أي أذى ابملرىض.

 )3التحليل
مل يعمتد حىت الن ،اإل عدد قليل جدا من املنظامت الإنسانية ،هنجا شامال لتحسني سالمة املرىض وجودة اخلدمات
الرسيرية .وتاكحف تكل املنظامت مع القيود الكبرية اليت تفرضها س ياقات العمل الإنساين ،اليت ترتاوح بني تلف النُ ُظم والبىن
الساس ية الصحية ونقص العاملني الصحيني املؤهلني ،وحمدودية احلصول عىل الإمدادات الطبية .وجتعل مثل هذه الظروف
من الصعب للغاية تقدمي رعاية حصية ذات جودة نظرا ملا تس تتبعه من تطبيق ممارسات غري مأمونة وارتاكب أخطاء

 8منظمة الصحة العاملية ،خطة العمل العاملية لسالمة املرىض .2030-2021
 ،“Making universal health coverage whole: Adding quality as the fourth dimension” ،P. Barker 9معهد حتسني الرعاية الصحية2016 ،
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وتضخميهاُ ،ملحقة أذى شديدا ابملرىض ومتسببَة يف اإعاقهتم وموهتم .وابلتايل ،ف إان حتسني جودة الرعاية الصحية أمر ُمعقد
يشلك حتداي حقيقيا ،ل س امي يف س ياق املساعدة الإنسانية.
ويف س نة  ،2016قدمت مشاورة عاملية نظمهتا منظمة الصحة العاملية حول حتديد أولوايت سالمة املرىض عىل مس توى
العامل أساسا مرجعيا يعرتف بأن جحم الرضر اذلي ميكن جتنبه يف أنظمة الرعاية الصحية يف مجيع أحناء العامل ليس مقبول،
عىل الرمغ من تسجيل بعض عالمات التحسن .ونتيجة ذلكل ،سامهت منظمة الصحة العاملية يف عدة مبادرات تشارك فهيا
ادلول ورشاكء أخرون لتلبية هذه احلاجة.
ويف سنيت  2019و ،2020استشار الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ممارسني حصيني ومجعيات وطنية ،وحددا عنارص
أساس ية يلزم تعزيزها يف خطة السالمة واجلودة .وجاءت النتاجئ مؤكدة وجود حاجة ملحوظة اإىل معاجلة الفجوة بني املعايري
املطلوبة للرعاية الرسيرية واجلودة والإدارة الفعليني املقدمني يف الواقع .ذلا ،يلزم اعامتد هنج ونُ ُظم مشرتكة ملساعدة املوظفني
عىل تقدمي رعاية مأمونة وذات جودة لضامن عدم اإحلاق الذى ابلشخاص اذلين خندهمم.
وملا اكنت مجعيات الصليب المحر والهالل المحر ل تفتأ تقدم خدمات مزتايدة ،فهناك حاجة اإىل تبس يط املامرسات ومعاجلة
جودة الرعاية الرسيرية ابعامتد هنج للرعاية عىل مس توى احلركة ،يريم اإىل حتقيق أهداف مشرتكة ،ويقوم عىل املرىض
واجملمتعات احمللية.
ويف س نة  ،2020انضمت اللجنة ادلولية اإىل الاحتاد ادلويل لصياغة اإطار "سالمة املرىض وجودة الرعاية الصحية".
وهيدف هذا الإطار  -اذلي س ُيقدم اإىل امجلعية العامة لالحتاد ادلويل لس نة  2022يك يعمتده العضاء  -اإىل دمع تقدمي
أفضل رعاية ذات جودة موثوقة وترس يخ ثقافة التعمل والتحسني املس متر يف اإطار الرعاية الصحية العاجةل ،وحتسني املساءةل
وسالمة املرىض والعوائل واملوظفني.
ويمكن س حتسني السالمة واحلد من اخملاطر يف تصممي نظام جيد ،وهو أمر ل ميكن حتقيقه اإل من خالل فهم شامل
للحاةل القامئة .ذلا ،أجريت مشاورات ومعلية تصممي مشرتكة لفهم اليت بشلك أفضل:
●

النظام احلايل ،واحلالت اليت تُثار فهيا قضااي اجلودة حاليا؛

●

التحدايت اليت يواهجها املوظفون أثناء معلهم سواء يف امليدان أو يف املقر.

 )4الاثر املرتتبة عىل املوارد
لالضطالع ابلعمل السايس املطلوب ملعاجلة التفاواتت يف الرعاية الصحية الرسيرية املأمونة ويف جودهتا ،ترى احلركة
رضورة لزايدة الاستامثر يف هذا اجملال والرتكزي عليه.
ويتطلب مواصةل تقدمي رعاية سيرية بأعىل درجة ممكنة من المان واجلودة ،موارد دلمع التصممي عىل مس توى احلركة بأسها،
وتقدمي أليات قوية تكفل تقدمي رعاية جيدة للك مريض يف مرافق الرعاية الصحية وا إلرشاف علهيا ،وإارساء ثقافة السالمة
والإنصاف مجليع املوظفني.

Public

CD/22/10

6

ومع ذكل ،فبيامن هيدف هذا القرار اإىل زايدة الاستامثر الرضوري يف الرعاية الرسيرية املأمونة وذات اجلودة ،فاإنه ل يفرض
أي الزتامات مالية عىل ادلول أو عىل ُمكوانت احلركة.

 )5التنفيذ والرصد
خيتمت القرار املقرتح بفقرات املنطوق اليت تربز اخلطوات اليت يتعني عىل ُمكوانت احلركة اختاذها وفقا لولية لك مهنا وتركزيها
املؤسيس .وتشمل هذه اخلطوات مجع البياانت وحتليلها ،وتعزيز املعارف واملهارات والقدرات ،وتبادل اخلربات واملامرسات
السلمية عىل نطاق احلركة بأسها .وابلإضافة اإىل ذكل ،يلزم توفري ادلمع لتعزيز قدرة املؤسسات الوطنية املعنية ،ابلإضافة
اإىل التنس يق والتعاون مع اكفة الطراف املعنية حلفز املزيد من الالزتامات.

الاس تنتاجات والتوصيات
يف ضوء الاحتياجات املبينة أعاله ،يُوىص جملس املندوبني ابليت:
" "1

اعامتد قرار "هنج احلركة لضامن سالمة املرىض وجودة الرعاية الصحية"؛

" "2

دعوة مجيع ُمكوانت احلركة اإىل املشاركة ،وختصيص املوارد الالزمة ،وتقدمي ادلمع الالزم لتلبية هذه احلاجة
الإنسانية الساس ية ،هبدف تعزيز قدرة احلركة امجلاعية عىل مشاطرة الفهم املشرتك ملا تعنيه عبارة "جودة الرعاية
الصحية وسالمة املرىض"؛

" "3

يطلب تنفيذ خمتلف مؤرشات اجلودة ورصدها وتقدمي تقارير وحتليالت عهنا بصورة منتظمة (من أجل جملس
املندوبني املقبل)؛

" "4

يطلب من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل املشاركة يف صياغة س ياسة سالمة املرىض وجودة الرعاية الصحية
الإنسانية عىل نطاق احلركة يك يعمتدها جملس املندوبني يف س نة  ،2023وذكل ملنامغة وتوحيد هنج احلركة إازاء
معاجلة سالمة املرىض وجودة الرعاية الصحية.
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