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 موجز ُمبّسط اللغة

 ترتيبات تقديم الرعاية في النُُّظم الصحية في البلدان المنخفضة الدخل

 

 لخص العام؟ما المقصود من هذا الـمُ 

 اية يف الّنظم الصحية يف البلدان املنخفضة الدخل. يهدف هذا الـُملخص العام الذي أعدته شبكة كوكرين الدولية إىل تقدمي موجٍز واٍف ملا هو معروف من آثار تنعكس على ترتيبات تقدمي الرع

 

نت تلك االستعراضات استعراضاً منهجياً. وقد حبثت تلك االستعراضات املنهجية عما توافر من دراسات قّيمت األمناط املتباينة لرتتيبات تقدمي الرعاية. وتضم 51ويستند الـُملخص العام إىل 
 دراسة. 850عدداً من الدراسات بلغت يف جمملها 

 

 ا شبكة كوكرين الدولية لتقييم ترتيبات النظام الصح..وهذا الـُملخص العام هو واحد ضمن سلسلة تضم أربعة استعراضات اضطلعت هب

 

 ما الذي شمله هذا الـُملخص العام بالدراسة؟

ات يف نوعية األفراد املتلقني للرعاية وأوان تلقيهم هلا، والقائمني على تقدمي الرعاية، وظر  خدمات الرعاية بني  وف العمل اليت يعملون يف ظلها، وتنسيقتنطوي ترتيبات تقدمي الرعاية على تغرير
دة النرظم ومأمونيتها. ويرتتب على أسلوب تقدمي صفوف خمتلف مقدم. الرعاية، وأماكن تقدمي الرعاية، فضالً عن االستفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتصال من أجل تقدمي الرعاية، وجو 

 النرظم الصحية. ومن شأن هذا الـُملخص أن يساعد رايم. السياسات وسائر اهجهات أطراف املصلحة على دحديد خدمات الرعاية الصحية آثار تتعلق بأوجه الفعالية والكفاءة واإلنصاف يف
 االسرتاتيجيات الـُمسرتشدة بالبّينات من أجل النهوض بتقدمي خدمات الرعاية الصحية. 

 

 ما هي أبرز نتائج الـُملخص العام؟

حصيلة وحت نسبة تقييم يقينها بني املرتفع واملتوسط، سنجد أن الـُملخص العام يشري إىل عدد من ترتيبات تقدمي الرعاية اليت حققت على األقل عندما نكتف. بالرتكيز على البّينات اليت ترا
 يل.: واحدة مرغوب فيها ومل تتوفر بشأهنا أية بّينات أخرى تشري إىل احتمال دحقيقها حلصائل غري مرغوب فيها.      وتتضمن تلك الرتتيبات ما

 

 األفراد الذين يتلقون الرعاية وتوقيت ذلك

 اسرتاتيجيات صفوف االنتظار -

 التوعية اهجماعية يف إطار الرعاية السابقة للوالدة -

 

 توسيع نطاق األدوار أو تحويل المهام -القائمون على تقديم الرعاية 

 العاملون الصحيون من غري املتخصصني أو اجملتمعيني الذين يدعمون الرعاية املقدمة لألفراد الذين يعانون من فرط ضغط الدم.  -

 حزم الرعاية الـُمجتمعية الـُمقدمة حلديث. الوالدة، واليت تتضمن توفري تدريب إضايف للعاملني يف جمال التوعية. -

 من أجل تقدمي الرعاية لألمهات واألطفال أو الرعاية باألمراض الـُمعدية.العاملون الصحيون من غري املتخصصني  -

 مقدمو الرعاية من املستوى املتوسط ومن غري األطباء من أجل تقدمي الرعاية حلاالت اإلجهاض.   -

 العاملون الصحيون الذين يقدمون الدعم االجتماع. خالل فرتات احلمل الـُمعّرض للخطر. -

 عليها طواقم القابالت وتُقدم للسيدات احلوامل وأطفاهلن الرضع.الرعاية اليت  تشرف  -

عصبية، أو مرتبطة بسوء استعمال العاملون الصحيون من غري املتخصصني أو سائر املهنيني الـُمكلفني بأدوار صحية ملساعدة األشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، أو  -
 املواد.

 ء يف تقدمي الرعاية.طواقم التمريض اليت دحل حمل األطبا -

 



 تنسيق خدمات الرعاية

ات األساسية للرعاية استخدام خطط منظمة ومتعددة التخصصات للرعاية )مسارات تقدمي الرعاية( من جانب مقدم. الرعاية الصحية يف املستشفيات هبدف توضيح اخلطو  -
 املقدمة لألشخاص الذين يعانون من مشاكل سريرية حمددة على حنٍو ُمـفّصل. 

 ضمان تفاعلية االتصال بني أطباء الرعاية األولية املتعاونني واألطباء املتخصصني يف الرعاية باملرضى اخلارجيني. -

 التخطيط لتيسري خروج املرضى من املستشفى وعودهتم إىل منازهلم. -

 إضافة خدمة صحية جديدة إىل أخرى قائمة، وتكامل اخلدمات عند تقدمي الرعاية الصحية. -

 التطعيم يف سائر خدمات الرعاية الصحية.دمج  -

 االستعانة باألطباء بدالً من أطقم التمريض لتويل عملية الفرز يف أقسام الطوارئ.  -

 جمموعات أو طواقم القابالت اليت تقدم الرعاية جملموعة من النساء أثناء فرتة احلمل وأثناء الوالدة وبعد اإلجناب. -

 

 خدمات الرعاية أماكن تقديم -أين تُقدم الرعاية 

 تتعامل مع أعداد أقل.   العيادات أو املستشفيات اليت تقدم التدبري العالج. لعدد كبري جدا من املتعايشني مع مرض اإليدز والعدوى بفريوسه، بدالً من تلك اليت -

 الرعاية املنزلية املكثفة للمرضى املتعايشني مع اإليدز والعدوى بفريوسه.  -

 يل حلاالت املالريا يف صفوف األطفال.التدبري العالج. املنز  -

 تقدمي الرعاية األقرب إىل املنزل لألطفال الذين يعانون من حاالت صحية طويلة األمد. -

 صفوف األطفال. التدخالت الـُمرتكزة على الـُمجتمع اليت تستعني بالعاملني الصحيني من غري املتخصصني للتعامل مع حاالت اإلسهال وااللتهاب الرئوي يف -

 اخلدمات الصحية اإلجنابية واملتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية املقدمة للشباب خارج املرافق الصحية. -

دوية، يدز والعدوى بفريوسه  باستخدام األالتخلص من مركزية الرعاية ومّد نطاقها إىل املراكز الصحية الطرفية أو إىل مستويات الرعاية الصحية األدىن من أجل البدء يف عالج اإل -
 واملداومة على ذلك.

 

 تكنولوجيات المعلومات واالتصال

 إرسال رسائل عرب اهلاتف النقال لألفراد الذين يعانون من اعتالالت ممتدة األمد. -

 إرسال رسائل عرب اهلاتف النقال للتذكري مبواعيد زيارة مراكز الرعاية الصحية.  -

 على استعمال األدوية املضادة للفريوسات القهقرية. إرسال رسائل عرب اهلاتف النقال للدعوة إىل املواظبة -

 اصطحاب السيدات لسجل احلالة اخلاص هبن طيلة فرتة احلمل. -

 تدخالت قائمة على املعلومات واالتصال من أجل توسيع نطاق التغطية بالتطعيم لألطفال. -

 

 الجودة والمأمونيةُنُظم 

 انات املرضى املتعايشني مع اإليدز والعدوى بفريوسه.إعداد نُظُم للمعلومات السريرية هبدف تنظيم بي -

 

 الُحَزم متعددة التدخالت

 التدخالت اليت هتدف إىل دحسني نظام اإلحالة إىل الرعاية الطارئة خالل فرتة احلمل واإلجناب. -

 

 إلى أى مدى يمكن الُحكم على حداثة المعلومات الواردة في هذا الـُملخص العام؟

 . 2016كانون األول/ديسمرب   17تتّبع مؤلفو هذا الـُملخص العام مجيع االستعراضات املنهجية اليت جرى نشرها حىت 
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