استراتيجيات التنفيذ في النُّظُم الصحية في البلدان المنخفضة الدخلُ :مـل ّخص عام لالستعراضات المنهجية

توماس بانتوجا ،نيوتن أوبيو ،ساميون لوين ،إليزابيث بولسني ،أوجستني سيابوين ،تشارلز إس وايسونج ،كريستيان إيه هرييرا ،جابرييل رادا ،بالنكا بينالوزا ،ليليان دوديل ،ماري-بيري جاجنون،
سيباستيان جارسيا ماريت ،وأندرو دي أوكسمان
بسط اللغة
موجز ُم ّ
استراتيجيات التنفيذ في النُّظُم الصحية في البلدان المنخفضة الدخل
ما المقصود من هذا ال ُـملخص العام؟

يهدف هذا امللخص العام الذي أعدته شبكة كوكرين الدولية إىل تقدمي موج ٍز و ٍ
اف للبيّنات املتوافرة حول اآلثار املرتتّبة على االسرتاتيجيات ال ُـم ْختطّة لتنفيذ التدخالت الرامية إىل النهوض
مبستوى الصحة يف البلدان املنخفضة الدخل.

عما توافر من دراسات قيّمت األمناط ال ُـمتباينة
ويستند هذا امللخص العام إىل  39استعراضاً منهجياً متصالً هبذه الشأن .وقد حبثت تلك االستعراضات املنهجية ،كل على حدةّ ،
السرتاتيجيات التنفيذ اليت تقع ضمن نطاق املسألة اليت يتناوهلا االستعراض .وتضمنت تلك االستعراضات عدداً من الدراسات بلغت يف جمملها  1332دراسة.
وهذا ال ُـملخص العام هو واحد ضمن سلسلة تضم أربعة استعراضات اضطلعت هبا شبكة كوكرين الدولية لتقييم الرتتيبات ال ُـمختلفة للنظام الصحي.
ما الذي شمله هذا ال ُـملخص العام بالدراسة؟
أحد أهم وظائف النُّظم الصحية هي تنفيذ التدخالت الرامية إىل النهوض باملستوى الصحي .وما زالت التغطية بالتدخالت الصحية األساسية دون املستوى املأمول يف البلدان املنخفضة
الدخل .وقد يستعني صانعو القرارات ٍ
بطيف من االسرتاتيجيات بغية تنفيذ التدخالت الصحية ،ويتعني أن تستند تلك االختيارات إىل البيّنات املتوافرة بشأن فعالية تلك االسرتاتيجيات.
ما هي أبرز نتائج ال ُـملخص العام؟
ترتّب على اسرتاتيجيات التنفيذ ال ُـمشار إليها أدناه تأثريات مرغوب فيها حلصيلة واحدة على األقل تراوحت نسبة يقني البيّنات املرتبطة هبا بني املتوسط أو املرتفع ،ومل يتوافر بشأهنا بيّنات ترتاوح
نسبة يقينها بني املتوسط أو املرتفع حبيث تدل على وجود تأثريات غري مرغوب فيها.
استراتيجيات ُمـوجهة نحو العاملين في مجال الرعاية الصحية
اجتماعات هبدف التثقيف. تدريب العاملني الصحيّني على املسائل املرتبطة بالتغذية.التوعية هبدف التثقيف (يف مقابل عدم التدخل). تيسري املمارسة. قادة الرأي احملليني. املراجعة والتعليقات. التدخالت ال ُـمصممة خصيصاً (يف مقابل عدم التدخل).استراتيجيات ُموجهة نحو العاملين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة أنماط محددة من ال ُـمشكالت
 تدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية على أن تكون مشورهتم السريرية أكثر تركيزاً على املرضى. استخدام عتائد الوالدة.وصف املضادات احليوية يف مواقع تلقي الرعاية اسإسعافية.
 تعليم األطباء السريريّني وتثقيف املرضى من أجل احلد منْ ُ
 -التدريب أثناء أداء اخلدمة على تقدمي الرعاية الطارئة حلديثي الوالدة.

استراتيجيات ُموجهة نحو ُمـتل ّقي الرعاية الصحية
 تدخالت عرب وسائل اسإعالم من أجل زيادة اسإقبال الفوري على إجراء اختبار الكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية (النشرات والفيديوهات ال ُـمرِّكزة على مكاسب االختبار). تدخالت مكثفة هبدف تعزيز التدبري العالجي الذايت وال ُـمواظبة على تناول العالج ،وتدخالت أخرى مكثفة هبدف تدبُّر األمراض عالجياً من أجل االرتقاء مبستوى الوعي الصحي. تدخالت هبدف تغيري السلوك ،وإرسال رسائل نصية عرب اهلاتف النقال للدعوة إىل ال ُـمواظبة على تناول األدوية ال ُـمضادة للفريوسات القهقرية.السل ،أو استكماله.
 تقدمي حافز ملرة واحدة للتشجيع على بدء العالج الوقائي من ّالسل النشط.
 رسائل تذكري بالتخلف عن تناول جرعات الدواء للمرضى الذين يُعاجلون من ّـقسمة لتعزيز ال ُـمواظبة على تناول العالج اخلاص باملالريا.
 استخدام أكياس النايلون املُ ّالتثقيف الصحي املرتكز على اجملتمع احمللي ،واسرتاتيجيات التذكري واالستدعاء لزيادة اسإقبال على التطعيم.توفري الناموسيات غري ال ُـمعاجلة مببيدات احلشرات. تدخالت هبدف زيادة اسإقبال على إجراء فحص لتحري سرطان عنق الرحم (إرسال الدعوات ،والتثقيف ،وإسداء املشورة ،وزيادة فرص الوصول إىل طواقم التمريض املسؤولة عن رفعاملستوى الصحي ،وتكثيف االستقطاب).
 توفري املعلومات بشأن التأمني الصحي وتقدمي الدعم من أجل تطبيقه.اقرتنت اسرتاتيجيات التنفيذ ال ُـمشار إليها أدناه ببيّنات تراوحت نسبة تقييم يقينها بني املنخفض واملنخفض للغاية (أو مل تتوافر بشأهنا أية دراسات) وذلك بالنسبة جلميع احلصائل اليت نظر
فيها االستعراض.
استراتيجيات ُموجهة نحو مؤسسات الرعاية الصحية
 اسرتاتيجيات رامية إىل حتسني الثقافة التنظيمية.استراتيجيات ُمـوجهة نحو العاملين في مجال الرعاية الصحية
 مواد تعليمية مطبوعة. تعليم قائم على اسإنرتنت.التعليم ال ُـمشرتك بني املهن. تدريس التقييم النقدي. التوعية هبدف التثقيف (مقابل أي تدخل آخر). خدمات ُمـقدمة من الصيادلة. قوائم تفقديّة تتعلق بالسالمة كي تستخدمها أفرقة الرعاية الطبية املتواجدة يف ال ُـمستشفيات اليت تشهد أوضاعاً قاسية. تدخالت ُمـصممة خصيصاً (يف مقابل التدخالت غري ال ُـمصممة ،والتدخالت ال ُـموجهة للتغلب على العوائق املؤسسية والفردية يف مقابل التدخالت ال ُـموجهة للتغلب على العوائق الفرديةوحسب).
 تدخالت رامية إىل التشجيع على االستفادة من االستعراضات املنهجية يف اختاذ القرارات ال ُـمتعلقة بالتدبري السريري.استراتيجيات ُموجهة نحو العاملين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة أنماط محددة من ال ُـمشكالت
غسل اليدين.
 تدخالت هتدف إىل حتسني ْداع.
 تدخالت هتدف إىل خفض معدالت الوالدة اليت جتري يف القسم القيصري دون ٍ تدريب مهنيّي التوليد التقليديني. تدريب مهنيّي التوليد املهرة. تدريب ال ُـمعاجلني التقليديني على العالجات ال ُـمتوفرة لألمراض الـمنقولة جنسياً وفريوس نقص املناعة البشرية.استراتيجيات ُموجهة نحو ُمـتل ّقي الرعاية الصحية

 تقدمي املعلومات/التثقيف هبدف الرتويج سإجراء اختبار فريوس نقص املناعة البشرية (عرب الوسائط املتعددة). تقدمي معلومات خطيّة عن الدواء. تدخالت مفردة هبدف حتسني الوعي الصحي. تدخالت هبدف حتسني ال ُـمواظبة على تناول الدواء.السل (حوافز فورية يف مقابل احلوافز ال ُـمؤجلة؛ احلافز النقدي يف مقابل احلافز غري النقدي؛ مستويات متباينة للحوافز النقدية؛ احلوافز يف مقابل
 تدخالت لتحسني ال ُـمواظبة على تناول عالج ّتدخالت أخرى).
 تدخالت لتحسني ال ُـمواظبة على تناول دواء املالريا (األقراص أو الكبسوالت املغلفة يف شرائط فقاعية مقارنة باألقراص والكبسوالت املغلفة يف أظرف ورقية؛ األقراص يف أكياس النايلونال ُـمجزأة مقارنة بالدواء ال ُـمعبأ يف قنينات).
 تدريب العاملني يف جمال الرعاية الصحية ،والزيارات املنزلية ،واحلوافز النقدية هبدف زيادة التغطية بالتمنيع. تقييم عوامل اخلطر هبدف زيادة اسإقبال على إجراء الفحص لتحري سرطان عنق الرحم.الحكم على حداثة المعلومات الواردة في هذا ال ُـملخص العام؟
إلى أى مدى يمكن ُ
تتبع مؤلفو هذا امللخص العام مجيع االستعراضات املنهجية اليت جرى نشرها حىت  17كانون األول/ديسمرب .2016
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