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متهيد للحلول املتصلة بسالمة املرىض– أيار/ مايو 2007

يواجه إيتاء الرعاية الصحية يف كل أرجاء العامل تحدياً يتمثل بطائفة عريضة من 
مشكالت السالمة. فاألطباء أو املمرضات أو غريهم من مامريس الرعاية نادراً ما 
يحنثون بالقسم الطبي التقليدي – »أوالً ال تسبب األذى«، لكن واقع الحال أن 
تلقيهم  العامل لدى  بلد يف شتى أصقاع  يتعرضون لألذى كل يوم ويف كل  املرىض 
للرعاية الصحية. وأول ما يتعني علينا عمله هو التسليم بهذه الحقيقة املزعجة؛ 
ورفض الفكرة القائلة بأن الوضع الراهن يعترب مقبوالً، ولعل األهم من ذلك كله، 

السعي إىل تدارك املشاكل التي تساهم يف إيتاء الرعاية عىل نحو غري مأمون.

إنه من حق جميع املرىض تلقي الرعاية الفعالة واملأمونة يف جميع األوقات.

ظاهرة  ليس  للمعالجة  الخاضعني  باملرىض  يلحق  الذي  املتعمد  غري  والرضر 
جديدة. حيث إن أقدم سجل لهذه املشكلة يعود تاريخه إىل القرن السابع عرش 
قبل امليالد. وكانت ردة الفعل تلك األيام كانت بكل بساطة العقاب وحده )كبرت 
يد الجراح عىل سبيل املثال(. أما اليوم فإن الحلول املتوفرة لتحسني سالمة املرىض 
فتوفر أسلوباً أكرث إيجابية – أسلوب يتحدد فيه النجاح )الرعاية املأمونة( بقدر 
ما يعمل مقدمو الرعاية مع بعضهم البعض كفريق، ومدى فعالية تواصلهم مع 
إيتاء  بها رسم عمليات  يتم  التي  والدقة  العناية  مراضاهم، ومدى  بعضهم ومع 
الرعاية والنظم الداعمة لها. وقد آن األوان، مع تزايد التسليم مبشاكل السالمة يف 

مجال الرعاية الصحية، لوضع وتعميم »الحلول« املتصلة بسالمة املرىض.

الداعية  يغّلفون حججهم  البلدان  بعض  يف  السياسيني  القادة  أن  الحظ  ولحسن 
التي  بالجودة والتخلص من املامرسات  االرتقاء  بلغة  الصحية  الرعاية  إىل إصالح 
املامرسات.  هذه  تصحيح  أو  املوارد،  هدر  إىل  تؤدي  أو  مأمونة  غري  أنها  يعرف 
املعلومات  عىل  الحصول  يف  وأرسهم  املرىض  مهارة  تتزايد  أخذت  فقد  وباملثل، 
التي تساعدهم عىل اتخاذ قرارات شخصية يف مجال الرعاية الصحية حول أنواع 
مأمونية  أكرث  برعاية  واملطالبة  الرعاية،  ملقدمي  واختيارهم  املطلوبة  املعالجة 
يف  الرباعة  من  املزيد  يكتسبون  الصحية  الرعاية  مامريس  أن  ذلك  عىل  زد  أيضاً. 

إدماج املعارف املرتكرة إىل البّينات يف عملية اتخاذ القرارات الرسيرية.

وأطلقت منظمة الصحة العاملية )WHO( يف عام 2005 “التحالف العاملي من 
أحدها وضع  املضامر.  املرىض” وحددت ستة مجاالت عمل يف هذا  أجل سالمة 
العام متت تسمية “اللجنة املشرتكة”  “حلول من أجل سالمة املرىض”. ويف ذلك 
و”اللجنة املشرتكة الدولية” كمركزين متعاونني مع املنظمة )WHO( يف مجال 

وتعميم  وضع  إجراءات  وتنسيق  استهالل  بغية  املرىض،  بسالمة  املتصلة  الحلول 
مكونات  من  املكون  هذا  نتاج  نقل  وسيتم  املرىض.  سالمة  أجل  من  الحلول 
املتصلة  »الحلول  بوصفه  العاملية  الصحية  الرعاية  ألوساط  العاملي  التحالف 

بسالمة املرىض«.

أولوياتها  وترتيب  الحلول   تحديد 
وتعميمها:

ميكن أن ترتكب األخطاء وتحصل األحداث الضائرة نتيجة مسائل شتى يف مختلف 
)كالتمويل(  الحكومي  الدعم  مستوى  قبيل  من   – الصحية  الرعاية  مستويات 
ومستوى مرافق أو نظم الرعاية الصحية )كالبنية أو العمليات(، أو نقطة التدخل 
بني املرىض ومامريس الرعاية )كالخطأ البرشي(. لكن »الحلول« الناجمة عن هذه 
)مثل  املرىض  سالمة  مشاكل  يف  املستبطنة  العريضة  األسباب  تتناول  لن  املبادرة 
لتصميم  ميكن  حيث  محدد  مستوى  وجهة  توجيهها  سيتم  بل  امل��وارد(،  نقص 
قبل  من  )محتملة(  أخطاء  أية  وصول  دون  يحول  أن  جيد  نحو  عىل  العمليات 
ببيئة  النهوض  إذن  »الحلول«  من  القصد  وسيكون  املرىض.  إىل  فعلياً  اإلنسان 
التعقيد  رغم  ممكن،  حد  أدىن  إىل  األذى  خطر  من  اإلقالل  تكفل  داعمة  ونظم 

ونقص التقييس اللذان يكتنفان الرعاية الصحية الحديثة.

ويعّرف مصطلح »حلول سالمة املرىض«، يف إطار هذا السياق أعاله، » بأنه:

أي نظام أو تدخل مصمم تم إثبات قدرته عىل منع إلحاق الرضر باملرىض 
نتيجة لعمليات الرعاية الصحية أوالتهوين من هذا الرضر.

ويتطلب وضع الحلول يف مجال العمل هذا الذي يضطلع به »التحالف العاملي 
وترتيب  تحديد  بغية  البحوث  من  واسع  قدر  إجراء  املرىض«  سالمة  أجل  من 
لتلك  قامئة  حلول  أية  واستعراض  تناولها،  سيتم  التي  السالمة  مشاكل  أولويات 
تعميمها عىل  بهدف  تطويرها  زيادة  أو  تكييفها  أو  اعتامدها  قد ميكن  املشاكل 

الدويل. وستقوم لجنة توجيهية دولية، هي عبارة عن هيئة  النطاق 
اختيار  باإلرشاف عىل  املرىض،  ميدان سالمة  الدوليني يف  الخرباء  من 

◀



ترتيب  يتم  ثم  ومن  »الحلول«.  من  محددة  مجموعة  ووضع  املواضيع، 
البينات وجدوى  أثرها املحتمل، وقوة  الحلول املرشحة عىل أساس  أولويات 
اعتامدها أو تكييفها يف جميع البلدان، وذلك يف سياق أوجه االختالف الثقافية 
واالقتصادية املعروفه. وسيتم استعراض »الحلول ذات األولوية القصوى من 
جانب أفرقة استشارية إقليمية يف شتى أرجاء العامل ومن ثم إتاحتها إلجراء 
وتقديم  التعليقات  بإبداء  يسمح  مام  لها،  اإلنرتنت  عىل  ميداين  استعراض 
االقرتاحات من جانب أي طرف يهمه األمر. وأخرياً ستعتمد اللجنة التوجيهية 
بغية  العاملية  الصحة  منظمة  إىل  عندئذ  نقلها  يتم  التي  »الحلول«،  الدولية 

وتعميمها. نرشها 

شاكلة حلول سالمة املرىض:
عنوان حلول سالمة المرضى

بيان المشكلة واألثر

المطروحة والقضايا  الخلفية 

المقترحة اإلجراءات 

المستقبل استشراف 

التطبيق إمكانية 

إتاحة الفرص إلشراك المرضى وأسرهم

البّينات قوة 

التنفيذ العوائق المحتملة في 

مخاطر العواقب غير المتعمدة

المراجع

المصادر األخرى المختارة

حلول سالمة املرىض املبدئية
أسامء األدوية املتشابهة شكاًل ونطقاً 

استعراف املرىض

تبادل املعلومات عند تسليم واستالم املرىض 

أداء اإلجراءات الصحيحة يف املوقع الصحيح من الجسم

مراقبة املحاليل الكهرلية املرّكزة

ضامن مضبوطية األدوية عند تناوب العناية

  تفادي إساءة وصل القثاطري واألنابيب

استعامل جهائز الحقن ملرة واحدة فقط

 تحسني نظافة اليدين للحؤول دون العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية
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الخطوات التالية:
وتعميمها، حسبام  أولوياتها  وترتيب  »الحلول«  تحديد  تم وضع عملية  لقد 
تنفيذ  املاثلة يف  والتحديات  بها  املسلم  التعقيدات  بسبب  أعاله  ورد وصفه 
»الحلول« يف كل أرجاء العامل. ومثة تحديات أيضاً تكتنف القدرة عىل قياس 
تأثري وآثاره الطويلة األمد أي حل من »الحلول« عىل نحو فعال. ويتم حالياً، 
بتنفيذ  املتصلة  للمسائل  أفضل  نحو  عىل  العريضة  الخطوات  رسم  بهدف 
ارتيادي  برنامج  تطبيق  األمد،  الطويلة  والنتائج  التأثري  وقياس  الحلول«   «
تفصيل  إليه  سيستند  الذي  األساس  الربنامج  هذا  نتائج  وستشكل  مستقل. 

االسرتاتيجيات فيام بعد بغية تنفيذ »الحلول« عىل نطاق واسع.

نهاية  يف  املهنية  والثقافات  الصحي  التنظيم  يف  التغيريات  تكون  أن  والبد 
املطاف جزءاً من التحول اإلجاميل الذي يسعى إليه »التحالف العاملي«، لكن 
ورضوب  واملعتقدات  القيم،  سيبدل  إنه  حيث  رئيسياً  تحدياً  سيشكل  ذلك 
إىل  الحاجة  وتشتد  كليهام.  املهنية  والقيادة  التنظيم  مستوى  عىل  السلوك 
عمليات  تطبيق  يتم  حيث  األمامي  الخط  تغيريات  لتيسري  التغيريات  هذه 
الرعاية عىل املستوى الفعيل. وتوفر »الحلول« التبرص والطرق الالزمة لتدبر 
سالمة املرىض عىل مستويات متعددة، مبا يف ذلك الحكومات والصناعة ونظم 
الرعاية الصحية ومرافقها، وعىل مستوى املامرسني األفراد واملرىض، دون أن 

عليها. يقترص 

وتتم إدارة املعلومات الرتاكمية ذات الصلة بربنامج »الحلول« من خالل قاعدة 
إلكرتوين  للجمهور حالياً عىل موقع  إتاحتها  معطيات مأمونة واحدة وتجرى 
ولالطالع  املرىض«.  لسالمة  الدولية  املشرتكة  اللجنة  »مركز  لدى  قائم  ثابت 
عىل املزيد من املعلومات وتقديم االقرتاحات املتصلة »بالحلول« يف املستقبل 

.)www.jcipatientsafety.org( :يرجى زيارة هذا املوقع عىل العنوان

شكر وتنويه
أعضاء  وخربة  توجيهات  بفضل  املرىض«  بسالمة  املتصلة  »الحلول  وضع  تم 

التالية أسامؤهم: اللجنة التوجيهية الدولية 

الدكتور أحمد عبد اللطيف، إقليم رشق املتوسط 
التابع للمنظمة )WHO(، مرص

 James P. Bagian, MD, PE, Director, VA
National Center for Patient Safety, USA

 Dr. Enrique Ruelas Barajas, Subsecretario
de Innovación y Calidad, Mexico

 Michael Cohen, RPh, MS, Sc.D., President,
Institute for Safe Medication Practices, USA

 Diane Cousins, RPh, Vice President,
 United States Pharmacopeia, USA

 Charles R. Denham, MD, Chairman, Leapfrog
Group Safe Practices Program, USA

Kaj Essinger, Chair, Hope, Sweden

Dr. Giorgi Gegelashvili, MP, Deputy Chairman, Georgia
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 Helen Glenister, Director Safer Practice, National
Patient Safety Agency, United Kingdom

 Carolyn Hoffman, Director of Operations,
 Canadian Patient Safety Institute, Canada

 Dr. Diana Horvath, Chief Executive Officer,
 Australian Commission for Safety and

Quality in Health Care, Australia

الدكتور توفيق خوجة، املدير التنفيذي، مجلس وزراء الصحة 
يف منظمة التعاون الخليجي، اململكة العربية السعودية

 Niek Klazinga, Health Care Quality Indicator
 Project, OECD Health Division, Department

 of Social Medcine, The Netherlands

 Dr. Chien Earn LEE, Senior Director, Heathcare
Performance Group, Ministry of Health, Singapore

 Dr. Tebogo Kgosietsile Letlape,
 President, The World Medical

Association, Inc., South Africa

 Dr. Beth Lilja, Director, Danish Society
for Patient Safety, Denmark

 Henri R. Manasse, Jr., PhD, ScD, Executive
 Vice President and CEO, American Society

of Health-System Pharmacists, USA

 M. Rashad Massoud, MD, MPH, Senior Vice President,
Institute for Healthcare Improvement, USA

 Dr. Ross McL Wilson, Director, Centre for Healthcare
 Improvement, Northern Sydney, Australia

 Andre C. Medici, Senior Health Economist,
 Social Programs Division, Inter-American

Development Bank, Latin America

الدكتور عىل جعفر محمد، املدير العام للشؤون 
الصحية، وزارة الصحة، سلطنة عامن

 William B. Munier, MD, Acting Director, Center for
 Quality Improvement and Patient Safety, Agency

for Healthcare Research and Quality, USA

Margaret Murphy, Ireland

 Melinda L. Murphy, RN, MS, CAN, Senior Vice
 President, National Quality Forum, USA

 Dr. Zulma Ortiz, Professor of Epidemiology,
University of Buenos Aires, Argentina

 Diane C. Pinakiewicz, MBA, President,
 National Patient Safety Foundation, USA

 Didier Pittet, Director of the Infection Control
 Programme, Geneva’s University Hospitals, Switzerland
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 Shmuel Reznikovich, Israeli Ministry
of Health, Tel Aviv, Israel

 Barbara Rudolph, Director of Leaps and
Measures, Leapfrog Group, USA

 Susan E. Sheridan, President, Consumers
Advancing Patient Safety (CAPS), USA

 Dr. LUI Siu-fai, Hong Kong Hospital
Authority, Hong Kong, SAR, China

 Ronni P. Solomon, JD, Executive Vice President
and General Counsel, ECRI, USA

 Per Gunnar Svensson, Director General,
International Hospital Federation, Switzerland

 Stuart Whittaker, Chief Executive Council for
 Health Services Accreditation for Southern

Africa (COHSASA), South Africa

 Robin Youngson, MD, New Zealand
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رأي  عن  إطالقاً  تعرب  فيه، ال  الواردة  املواد  املطبوع، وطريقة عرض  املستخدمة يف هذا  التسميات 
األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، 
أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط 

خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

وذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات متعمدة، 
أو موىص بها من قبل منظمة الصحة العاملية، تفضياًل لها عىل سواها مام مياثلها ومل يرد ذكره. وفيام 

عدا الخطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط تحتها.

الواردة يف  املعلومات  للتحقق من صحة  املعقولة  االحتياطات  العاملية كل  الصحة  اتخذت منظمة 
هذا املطبوع. ومع ذلك يتم توزيع املواد املنشورة دون أي ضامن من أي نوع رصيحاً كان أو ضمنياً. 
وتقع مسؤولية ترجمة املواد واستخدامها عىل عاتق القارئ. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية يف 

أي حال املسؤولية عام يقع من أرضار نتيجة استخدامها.

بخصوص  العاملية  الصحة  منظمة  مع  املتعاون  للمركز  الجامعية  اآلراء  املطبوع عىل  هذا  ويحتوي 
أو  العاملية  الصحة  منظمة  مقررات  بالرضورة  ميثل  وال  الدولية  التوجيهية  ولجنته  املرىض  سالمة 

املعلنة. سياستها 
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اسامء األدوية املتشابهه شكاًل ونطقاً

بيان املشكلة واألثر:
يعترب االلتباس الذي يكتنف أسامء األدوية أحد أكرث أسباب ارتكاب األخطاء شيوعاً يف 
للقلق يف شتى أرجاء العامل )1(. فبالنظر إىل  إعطاء األدويًة وبذا فإنه يسبب مصدراً 
وجود عرشات ألوف األدوية يف األسواق حالياً، وتعد إمكانية ارتكاب األخطاء بسبب 
هذا االلتباس يف أسامء األدوية كبرية بالفعل. ويشمل ذلك األسامء غري املسجلة امللكية 
واألسامء )التجارية أو التي تحمل عالمة تجارية(. فالعديد من األدوية يتشابه منظرها 
األسامء  كتابة  االلتباس  هذا  يف  يساهم  ومام  أخرى.  أدوية  أسامء  مع  اسمها  ونطق 
الجديدة  واملنتجات  األدوية،  ألسامء  الكافية  املعرفة  وعدم  قراءتها،  تستحيل  بصورة 
املتوفرة؛ وتشابه التغليف أو التوسيم، وتشابه مفاعليها استعامالتها الرسيرية، وتشابه 
والسلطات  الصانعة  الجهات  وإخفاق  إعطائها،  وتواتر  الجرعات،  وأشكال  مفاعيلها، 
التنظيمية يف إدراك إمكانية ارتكاب األخطاء وإجراء تقييامت صارمة لعوامل االختطار، 

◀

قبل  التجارية،  األسامء  أو  امللكية  املسجلة  غري  لألسامء  بالنسبة  ذلك  كان  سواء 
اعتامد أسامء املنتجات الجديدة. )2، 3(.

وتدل التقارير عىل وجود ما يفوق 000 33 اسم ألدوية مسجلة امللكية و8000 
دواء غري مسجلة امللكية يف الواليات املتحدة األمريكية وحدها عام 2004 )4(، 
وما يقدر بـ 000 24 منتج صحي عالجي حسبام تفيد التقارير يف السوق الكندية 
)5(. وقد نرش »معهد املامرسات الدوائية املأمونة« )ISMP( قامئة تتألف من مثاين 
صفحات بأزواج أسامء األدوية املسؤولة حالياً عن ارتكاب الخطأ يف املداواة. )6(. 
عن  تسفر  أن  ميكن   )LASA( ولفظاً  شكاًل  متشابهة  عديدة  توليفات  أسامء  ومثة 
ارتكاب أخطاء يف املداواة. ويضم الجدول 1 أمثلة عن العديد من األزواج التي 

سببت االلتباس يف عدة بلدان يف مختلف أرجاء العامل.

حلول سالمة المرضى
| املجلد 1، الحل 1 | أيار/ مايو  2007  

الجدول 1 – أمثلة عن أزواج أسامء األدوية امللتبسة يف بلدان مختارة
وتظهر األسامء التجارية بأحرف مائلة – واألسامء غري املسجلة امللكية بأحرف مطبعية سوداء

االسم التجاري )غري املسجل امللكية( االسم التجاري )غري املسجل امللكية( البلد
Avandia (rosiglitazone) Avanza (mirtazapine)

Lasix (frusemide)اسرتاليا Losec (omeprazole)

Lasix (furosemida) Losec (omeprazol)
Keflin (cefalotina)الربازيل Quelicin (succinilcolina)

Cerebyx (fosphenytoin) Celebrex (celecoxib)
Lasix (furosemide)كندا Losec (omeprazole)

Fluvoxamine fluoxétine
Amarel (glimepiride)فرنسا Reminyl (galantamine hydrobromide)

Lasix (furosemide) Losec (omeprazole)
hydromorphoneأيرلندا morphine

Zimox (amoxicillina triidrato) Diamox (acetazolamide)
Volmax (salbutamolo solfato)إيطاليا Flomax (morniflumato)

Amaryl (glimepiride) Almarl (arotinolol)
Taxol (paclitaxel)اليابان Taxotere (docetaxel)

Diovan (valsartan) Dianben (metformin)
Eskazine (trifluoperazine)إسبانيا Ecazide (captopril/hydrochlorothiazide)

Avaxim (hepatitis A vaccine) Avastin (bvacizumab)
Lanvis (toguanine)السويد Lantus (insulin glargine)



القضايا ذات الصلة:
غري  الدولية  باألسامء  واملعني  العاملية  الصحة  ملنظمة  التابع  الخرباء  فريق  يعمل 
مسجلة امللكية للمواد الدوائية عىل وضع أسامء دولية غري مسجلة امللكية للمواد 
الدوائية الصيدالنية يك يتم اعتامدها يف العامل كله. ومن ناحية ثانية تضع األسامء 
التجارية املؤسسات الراعية للمنتج، وغالباً ما تختلف اختالفاً كبرياً من بلد إىل آخر. 
وقد تحتوي بعض األدوية، رغم تسويقها تحت األسامء التجارية ذاتها أو التي تتشابه 
لفظاً عىل شتى املكونات الفاعلة يف بلدان مختلفة. زد عىل ذلك أن الدواء الذي 

تسّوقه أكرث من رشكة واحدة قد يحمل أكرث من اسم تجاري واحد.

ويتم اعتامد األسامء التجارية – التي يشار إليها بأسامء العالمات التجارية أو األسامء 
املبتكرة – من جانب السلطات التنظيمية مثل »إدارة األغذية واألدوية« يف الواليات 
املتحدة أو فريق استعراض األسامء املبتكرة )CPMP( يف االتحاد األورويب. وقد لجأت 
السلطات يف السنوات األخرية إىل تقييم احتامل التباس األسامء، مع أسامء أدوية 
أخرى، أثناء تسمية األدوية، وذلك من بني معايري أخرى. كام أن صانعي األدوية بدأوا 
يدمجون طرق التحري اإللكرتونية واالختبار من جانب املامرسني يف عملية وضع 
األسامء. ورغم ذلك، فإنه مازال يتم اعتامد األسامء الجديدة املشابهه ألسامء موجودة 
من قبل، ومازالت ترتكب األخطاء يف املداواة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن العديد من 
باملثل عن  بلد ما تسفر  التي ظهرت يف  للمشكالت  املسببة  األدوية  أزواج أسامء 
مشاكل يف بلدان أخرى. واملثال عىل ذلك هو األدوية التي تحمل األسامء”لوزك” 
)Losec( )أوميربازول( والسكس )Lasix( )فيوروسميد( يسببان مشاكل يف كل أصقاع 

العامل. وتقتيض الرضورة إجراء املزيد من البحوث لتحديد أفضل الطرق لكفالة عدم 
حدوث االلتباس فيام يخص األسامء التجارية واألسامء غري املسجلة امللكية الجديدة. 
وينبغي أن تركز السلطات التنظيمية العاملية وصناعة املستحرضات الصيدالنية يف 

العامل تركيزاً أشد عىل قضايا السالمة واملأمونية املرتبطة بأسامء األدوية.

وقد سلطت األضواء عىل االحتامل املتزايد بحصول أخطاء ناجمة عن تشابه األسامء 
شكالً ولفظاً )LASA(من قبل التحذير باألحداث الخافرة الصادر عن “اللجنة املشرتكة” 
)7( يف الواليات املتحدة األمريكية وإدماجه يف األهداف الوطنية لسالمة املرىض )8( 
التي حددتها “اللجنة املشرتكة”. وترّكز التوصيات عىل ضامن قابلية قراءة الوصفات 
من خالل تحسني الكتابة والطباعة، أو استعامل وصفات مطبوعة مسبقاً أو الوصفات 
اإللكرتونية. فالرشط القايض بأن تضم الوصفات املطبوعة أو الوصفات اإللكرتونية 
كالً من االسم التجاري واالسم غري املسجل امللكية، وشكل الجرعات، وقوة الدواء، 
التمييز بني أسامء األدوية  والتوجيهات، ودواعي االستعامل ميكن أن يساعد عىل 
املتشابهة شكالً ولفظاً. كام أن رشط تدوين االسم وإعادة قراءته )1( لتوضيح الوصفات 
الشفوية وتحسني تبادل املعلومات مع املرىض يعترب طريقة هامة أخرى للحد من 
احتامل ارتكاب األخطاء )9( وتشمل التوصيات األخرى الهادفة إىل الحد ما أمكن من 
االلتباس فيام يتعلق باألسامء إجراء تحليل دوري ألسامء املنتجات الجديدة، والفصل 
عملياً بني األدوية التي تحمل أسامء متشابهة شكالً واساًم يف جميع أمكنة التخزين، 
مبا يف ذلك وضع كل من االسم التجاري واالسم غري املسجل. امللكية عىل وصفات 
الكبرية«  »األحرف  املسامة  األحرف  واستعامل  والتوضيح؛  اإلسهاب  لغرض  األدوية 
للتشديد   )DoBUTamine و DOPamine مثل( األحجام(  املختلفة  الطباعية  )األحرف 
عىل الفوارق بني أسامء األدوية )10(. كام أنه يوىص بتدريب وتثقيف مهنيي الرعاية 
الصحية بشأن األسامء املتشابهة شكالً ولفظاً واحتامل االختطار الشديد بارتكاب 
األخطاء يف إعطاء األدوية ألن قصور تثقيف مهنيي الرعاية الصحية ميكن أن يشكل 
عامالً مساهاًم يف الفشل يف معالجة هذه املشكلة. وميكن أن تحد منظامت الرعاية 
الصحية من خالل إدماج تدابري من هذا القبيل بصورة كبرية من مخاطر أن يؤدي 

التباس تشابه األسامء شكالً ولفظاً إىل ارتكاب أخطاء يف املداواة.

ويف حني يحدث عدد كبري من األخطاء الناجمة عن تشابه أسامء األدوية شكالً ونطقاً 
يف املستشفيات، فإن هذه املشكلة ال تقل شأناً عن ذلك يف حاالت رعاية املرىض يف 
العيادات الخارجية، والتي تتطلب نفس القدر من الرصامة يف تنفيذ اسرتاتيجيات 

الحد من املخاطر.

)1( وهي عملية يتم مبوجبها إجراء اتصال شفوي، ومن ثم تدوينه وقراءته ثانية عىل املتحدث. وهذه العملية تعد 

أفضل وسيلة لضامن سامع الرسائل الصوتية وتدوينها عىل الوجه الصحيح

اإلجراءات املقرتحة:◀
يتعني أن تنظر الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف االسرتاتيجيات التالية:

 ضامن التأكد من قيام منظامت الرعاية الصحية بفعالية بتحديد وتدبر املخاطر 
املرتبطة بتشابه أسامء األدوية شكالً ولفظاً من خالل:

يف  ولفظاً  شكالً  األســامء  املتشابهة  لألدوية  سنوية  مراجعة  إجــراء  )أ( 
منظامتهم.

تنفيذ الربوتوكوالت الرسيرية التي: )ب( 

شفهيًا  الوصفات  إىل طلب  اللجوء  من  ممكن  قدر  أدىن  إىل  تحد 
بواسطة الهاتف.

التشديد عىل رضورة قراءة لصاقة التوسيم بدقة كل مرة يتاح فيها 
دواء ما ومرة أخرى عند إعطاء الدواء، وذلك عوضًا عن االعتامد عىل 

التعرف عليه بالعني املجردة أو مكان وجوده أو تلميحات محددة.

التأكيد عىل رضورة التدقيق يف الغاية من الدواء كام جاء ذكرها يف 
الطلب، والتدقيق قبل إعطاء الدواء لإلطالع عىل التشخيص الفعيل 

الذي يتطابق مع الغاية منه/ داعي االستعامل.

للدواء  التجاري  واالسم  امللكية  مسجل  غري  االسم  من  كل  إدراج 
معًا يف طلبات األدوية ولصاقات توسيمها، عىل أن يكون االسم غري 
مسجل امللكية بجوار االسم التجاري ومطبوعًا بأحرف طباعية أكرب 

من أحرف االسم التجاري.

عن  الناجمني  التفسري  سوء  أو  االلتباس  لتجنب  اسرتاتيجيات  وضع  )ج( 
وصفات أو طلبات أدوية تتعذر قراءتها، مبا فيها تلك التي:

تشرتط طباعة أسامء األدوية وجرعاتها.

التشديد عىل الفوارق يف أسامء األدوية باستخدام طرق من قبيل 
األحرف الطباعية املختلفة األحجام.

بالرتتيب غري األبجدي،  تخزين األدوية امللتبسة يف أماكن منفصلة أو  )د( 
من قبيل أرقام الصناديق أو رفوف التخزين، أو بحهائز رصف األدوية 

أوتوماتيكياً.

استخدام تقنيات من قبيل الطباعة باألحرف السوداء الثخينة أو امللونة  )هـ( 
الفارق والحد من االلتباس املرتبط باستخدام أسامء متشابهة  إلظهار 
وشاشات  التخزين،  ورفوف  وصناديق  امللصقات،  عىل  ولفظاً  شكأل 
الحواسيب، وجهائز رصف األدوية أوتوماتيكياً، وسجالت إعطاء األدوية.

وضع اسرتاتيجيات إلرشاك املرىض ومن يقدم لهم الرعاية يف الحد من  )و( 
املخاطر بـ:

تزويد املرىض ومقدمي الرعاية لهم مبعلومات دوائية مكتوبة، مبا يف 
ذلك دواعي استعامل الدواء، واألسامء غري مسجلة امللكية واألسامء 

التجارية والتأثريات الجانبية املحتملة لألدوية.

وضع اسرتاتيجيات للتكيف مع احتياجات املرىض املصابني باختالل 
الرعاية  حول  املعارف  وقصور  اللغوية،  الفوارق  ومراعاة  الرؤية، 

الصحية.

اتخاذ ما يلزم إلجراء استعراض من جانب الصيادلة لألدوية املرصوفة 
واملظهر  االستعامل  دواعي  من  للتأكد  املعني  املريض  مبشاركة 
أسامء  تحمل  بأنها  يعرف  أدوية  يتم رصف  عندما  سيام  املتوقع، 

تسبب املشاكل.

التأكد من قيام أشخاص مؤهلني وأكفاء بتنفيذ جميع مراحل عملية  )ز( 
تدبر املداواة.

2.  إدراج التثقيف املتصل باألدوية التي قد تتشابه شكالً ولفظاً واستخدامها يف 
املناهج الدراسية، والتوجيه، والتطور املهني املستمر يف أوساط مهنيي الرعاية 

الصحية.

◀
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ضامن أن تعمد املنظامت املسؤولة عن رشاء األدوية إىل:  .3
دمج االعتبارات املتصلة بتشابه أسامء األدوية شكالً ولفظاً واختبارها  )أ( 

من قبل مستعمليها يف عملية اختيار املنتجات الجديدة.

بأن اساًم تجارياً واحداً قد يرتبط بأدوية مختلفة يف مختلف البلدان. )ب( 

4.  الدعوة إىل زيادة التشديد عىل سالمة املرىض يف تسمية األدوية وإزالة األسامء 
والتنظيمية  االستشارية  املجالس  من خالل مشاركة  ولفظاً  املتشابهه شكالً 

وتلك املعنية باملعايري عىل املستويني الوطني والدويل.

التعاون مع الوكاالت الدولية والصناعات من أجل:  .5
وضع اتفاقية شاملة بشأن تسمية األدوية. )أ( 

تحري أسامء األدوية الحالية لكشف أي التباس قد ينجم عن اسم أي  )ب( 
دواء جديد قبل اعتامد هذا االسم.

معايرة املقاطع املضافة إىل أواخر األسامء )من قبيل األدوية املستدمية  )ج( 
االنطالق(.

وضع اسرتاتيجيات لرتكيز الجهود عىل األدوية التي ظهرت حديثاً. )د( 

استرشاف املستقبل:
 ينبغي للدول األعضاء التي تخطط الستخدام تكنولوجيات جديدة من قبيل 

“مدخالت طلبات األطباء المحوسبة” COPe((، أو نظام الترميز بالقضبان، أو 
جهائز صرف األدوية المؤتمتة للحد ما أمكن من األخطاء المتصلة باألدوية، 
أن تدرك المخاطر المرتبطة بعملية COPe(( هذه. وتشمل هذه المخاطر 
صغر حجم الحقل المستخدم، والذي يسفر عن بتر واختصار األسماء، أو 
حقول إدخال المعطيات »التي تمتلئ ذاتياً«. ويتعين استكشاف إمكانية 
إضافة التعاريف إلى نهاية األسماء في نظم COPe(( واستكشاف إمكانية 

.)COPe( إدراج التحذيرات المتصلة باإلنذار بتشابه األسماء في نظم

قوة البّينات:
آراء الخبراء واتفاق هذه اآلراء.

إمكانية التطبيق:
الجهات التنظيمية )السلطات والوكاالت الصحية(.

شركات المستحضرات الصيدالنية.

  البرنامج الدولي لألسماء غير مسجلة الملكية
)INN( التابع لمنظمة الصحة العالمية.

 جميع األوضاع التي يتم فيها طلب األدوية أو صرفها أو إعطاؤها.

 تدبر أوضاع المداواة بجانب السرير، بما في ذلك تناول األدوية من قبل 
المريض وإعطاؤها من جانب األسرة/ مقدمي الرعاية.

فرص إرشاك املرىض وأرسهم:
محلهم  يحل  ومن  وأسرهم  المرضى  وتحسيس  وتوجيه  المشورة   إسداء 
)مقدمو الرعاية( فيما يخص المشاكل المحتملة المتصلة بأسماء األدوية 
قراءة  كيفية  ذلك  على  والمثال   – تجنبها  وكيفية  ولفظاً  المتشابهه شكاًل 

األحرف “المتفاوتة األحجام” على لصاقات التوسيم.

 تشجيع المرضى، وأسرهم ومقدمي الرعاية على تعلم األسماء غير مسجلة 

الملكية بوصفها وسيلة االستعراف الرئيسية على المنتجات الدوائية التي 
يستعملونها.

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀
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 تزويد المرضى بالمعلومات الخاصة بلفت انتباه مقدمي الرعاية عندما 
يبدو لهم أن اسم الدواء يختلف بأي شكل من األشكال عما يتناولونه/ 

أو يعطى لهم عادة.

 تحذير المرضى من مشكلة أسماء األدوية المتشابهة اسماً ولفظاً عن 
طريق اإلنترنت.

كمصادر  المحلية  الصيدليات  استخدام  على  المرضى   تشجيع 

المتشابهة شكاًل ولفظاً ومصادر  المتصلة بأسماء األدوية  للمعلومات 
ارتكاب األخطاء الطبية األخرى وكيفية تفاديها.

العوائق املحتملة:
استمرار إنتاج األدوية المتشابهة شكاًل ولفظاً.

بكتيب  للتقيد  استعدادهم  وعدم  شخصياً  األدوية  واصفو  يفضله   ما 
وصفات محدود.

والممارسين  المرضى  لتزويد  زمة  الال  المعقدة  التثقيف   حملة 
بالمعلومات ذات الصلة.

التكاليف المترتبة على البدء بتطبيق تكنولوجيات وصف األدوية.

 التغاير الواسع النطاق في نظم الصيدليات/ المستحضرات الصيدالنية 
بين البلدان.

الجنسيات،  المتعددي  الصحية  الرعاية  مهنيي  بين  اللغوية   الحواجز 
فيه  تستخدم  بلد  في  كمغتربين  المهنة  يمارسون  عندما  وخصوصاً 

لغات رئيسية مختلفة.

نظام  قبل  من  التكنولوجي،  الدعم  لتوفير  الالزمة  الموارد   نقص 
)COPe( السالف الذكر.

ازدياد استخدام الصناعة للتغليف الذي يعرّف باألسماء التجارية.

 تزايد استحداث المنتجات المولفة المتعددة الفاعلية التي تستخدم 
فيها واصفات نهاية الكلمات الشائعة.

انعدام الطرق المعيارية المتصلة باألحرف المتفاوتة المقاييس.

مسجلة  غير  األسماء  من  بدالً  التجارية  لألسماء  المنهجي   االستخدام 
الملكية.

 إحجام سلطات الرعاية الصحية ومهنييها عن التشجيع على استعمال 
األدوية غير المسجلة الملكية.

تم  إذا  نوعية  أدنى  أدوية  المرضى  يتلقى  بأن  المتصلة   الهواجس 
تمت  وإذا  الملكية  مسجلة  غير  األدويــة  استعمال  على  التشجيع 
االستعاضة عن المنتجات ذات األسماء التجاريه باألدوية “غير المسجلة 
غير  “أسماء  تحت  األحيان  أغلب  في  تسويقها  يتم  والتي  الملكية”، 

مسجلة الملكية”.

فيما  عموماً  المقبولة  المنطقية  واألسس  والمعطيات  البحوث   قلة 
االستثمار  العائدات على  أو  للتكلفة  بالنسبة  الفعالية  بتحليل  يتعلق 

في تنفيذ هذه التوصيات.

 املخاطر املرتتبة عىل النتائج غري 
املتعمدة:

يتم  التي  اإلنتاج  تكاليف  زيادة  إلى  الحاجة  ستنشأ  بأنه   االعتقاد 
تحويلها عندئذ إلى كاهل المرضى والمؤسسات.

الحد  استراتيجيات  على  بالتركيز  التجارية  األسماء   الترويج الستخدام 
من المخاطر عوضاً عن الوقاية من هذه المخاطر باستخدام 

األسماء غير مسجلة الملكية.
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أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل 

عليها.
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العاملية أو سياستها املعلنة.



مفكرةاملركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بخصوص الحلول املتصلة بسالمة املرىض أيار/ مايو 200

استعراف املرىض )تحديد هوية املرىض(

حلول سالمة المرضى
| املجلد 1، الحل 2 | أيار/ مايو  2007  

بيان املشكلة واألثر:
الرعاية  صناعة  كامل  يف  الصحيح  النحو  عىل  املرىض  استعراف  يف  االخفاق  فتئ  ما 
واالختبارات،  الدم،  نقل  ويف  األدوية،  إعطاء  يف  األخطاء  ارتكاب  إىل  يؤدي  الصحية 
إىل  وتسليمهم  املستشفيات  من  الرّضع  وتخريج  الخطأ،  الشخص  معالجة  وإجراءات 
أرس غري أرسهم. وقد أبلغت وكالة اململكة املتحدة الوطنية لسالمة املرىض بني ترشين 
بفقدان  تتعلق  تقع  أن  كادت  أخطاء  عن   ،2005 يوليو  ومتوز/   2003 نوفمرب  الثاين/ 
أساور املعصم التي تحدد هوية الرضيع أو وجود معلومات خاطئة عليها )1(. وقد ورد 
ذكر ارتكاب أخطاء يف استعراف املرىض يف أكرث من مائة تحليل إفرادي أجري لألسباب 
التابع إلدارة  املرىض  الوطني لسالمة  املركز  قبل  األخطاء من  الجذرية الرتكاب هذه 
شؤون املحاربني القدامى يف الواليات املتحدة األمريكية بني كانون الثاين/ يناير 2000 
وآذار/ مارس 2003 )2(. ولحسن الحظ، أن التدخالت واالسرتاتيجيات املتوفرة ميكن أن 

تحد بصورة ملحوظة من مخاطر ارتكاب األخطاء يف استعراف املرىض.

القضايا ذات الصلة:
تشمل املجاالت الرئيسية التي ميكن أن يحدث فيها الخطأ يف استعراف املرىض إعطاء 
ويؤدي  الجراحية.  والتدخالت  الدم،  نقل  وعمليات  األوردة،  )بضع(  وفصد  األدوية، 
الذين  الفرق  أعضاء  زيادة عدد  إىل  الرسيرية  الفرق  للحد من ساعات عمل  االتجاه 
يقدمون الرعاية لكل مريض، مام يزيد من احتامل ظهور املشاكل يف عملية التسليم 
واالستالم وسبل تبادل املعلومات األخرى )3(. ومبا أنه تم تحديد الخطأ يف استعراف 
املرىض كسبب أسايس يف ارتكاب األخطاء، اعتربت اللجنة املشرتكة، يف الواليات املتحدة 
الوطنية  الدقة يف استعراف املرىض بوصفه أول أسباب »األهداف  األمريكية، تحسني 
يف مجال سالمة املرىض« التي حددتها عام 2003، ومازال ذلك يشكل رشطاً من رشوط 
تقليدية  املعصم كطريقة  الرغم من استخدام أساور  املستشفيات )4(. وعىل  اعتامد 
الستعراف املرىض يف املستشفيات يف بعض البلدان، فإن األساور الضائعة أو املعلومات 
الخاطئة تحد من كفاءة هذا النظام. ومن شأن استخدام الرتميز امللون )الرموز املّلونة( 
عىل أساور املعصم أن يسهل التعرف البرصي الرسيع عىل قضايا محددة، ألن  انعدام 
يقدمون  الذين  املوظفني  جانب  من  األخطاء  ارتكاب  إىل  أدى  املقّيسة  الرتميز  نظم 

الرعاية يف مرافق متعددة )5(.

الرتميز  قبيل  من  املرىض،  استعراف  تحسني  ميكنها  عهداً  أحدث  تكنولوجيات  ومثة 
تكلفتها  إىل  بالقياس  فعاليتها  التكنولوجيات  هذه  بعض  أثبتت  وقد  مثاًل،   بالقضبان 

.)11-6(
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وكائن ما تكن التكنولوجيا أو األسلوب املتبع الستعراف املرىض عىل وجه الدقة، 
فإن التخطيط الصحيح لعمليات توفري الرعاية يكفل استعراف املرىض عىل النحو 
وارتكاب  مأمونية  األكرث  الرعاية  وتوفري  الطبية  التدخالت  إجراء  قبل  الصحيح 

أخطاء أقل بكثري.

اإلجراءات املقرتحة:
يتعني أن تنظر الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف االسرتاتيجيات التالية:

 التأكد من وجود نظم لدى منظامت الرعاية الصحية تهدف إىل ما ييل:

الرعاية  يف  العاملون  يتحملها  التي  األساسية  املسؤولية  الرتكيز عىل  )أ( 
التدقيق يف هوية املرىض ومطابقة املعالجة الصحيحة  الصحية عن 
والنامذج،  املختربية،  )كالنتائج  املضبوطني  املرىض  احتياجات  مع 

واإلجراءات( قبل توفري تلك الرعاية لهم.

تشجيع استخدام وسيلتي تعريف عىل األقل )كاالسم وتاريخ الوالدة(  )ب( 
للتحقق من هوية املريض عند إدخاله إىل املستشفى أو إحالته إىل 
مستشفى أو مرفق رعاية آخر قبل البدء بتقديم الرعاية له. وينبغي 

أالتكون أية وسيلة من هاتني الوسيلتني رقم غرفة املريض.

املرافق  بني  فيام  املرىض  هوية  تحديد  يف  املتبعة  األساليب  توحيد  )ج( 
ذلك  عىل  واملثال  الصلة.  ذي  الصحية  الرعاية  نظام  يف  املختلفة 
مقّيسني  واصمة  أو  منطاً  يحمل  الهوية  لتعيني  رشيط  استخدام 
أو  كتابتهام،  ميكن  ال��والدة(  وتاريخ  )كاالسم  محددة  ومعلومات 

تطبيق تكنولوجيات السامت البيولوجية.

وضع بروتوكوالت واضحة لتحديد هوية املرىض الذين ال توجد وسيلة  )د( 
االسم  الذين يحملون  املرىض  إلثبات هويتهم وللتمييز بني هويات 
املصابني  املرىض  هوية  لتحديد  شفهية  غري  أساليب  ووضع  نفسه. 

بالغيبوبة أو املشوشني، واستخدام هذه األساليب.

هذه  مراحل  جميع  يف  املشاركة  عىل  امل��رىض  حث  )هـ( 
العمليات

◀
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النامذج  من  وغريه  للدم  املستخدمة  األواين  توسيم  عىل  التشجيع  )و( 
بحضور املريض ذي الصلة.

العينات  بهوية  التحليل  أثناء  لالحتفاظ  واضحة  بروتوكوالت  وضع  )ز( 
وأثناء  للتحاليل،  السابقة  العمليات  جميع  يف  باملرىض  املتعلقة 

التحليل، والالحقة للتحاليل.

وضع بروتوكوالت واضحة لالستفهام عن النتائج التي توصلت إليها  )ح( 
التاريخ  مع  متسقة  تكون  ال  عندما  االختبارات  نتائج  أو  املختربات 

الرسيري للمريض.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق واملراجعة املتكررة بغية تجنب  )ط( 
التضاعف املؤمتت للخطأ لدى إدخال النتائج يف الحاسوب.

2.  دمج التدريب عىل إجراءات التعرف عىل التحقق من هوية أي مريض يف 
عملية التوجيه والتطوير املهني املستمر للعاملني يف الرعاية الصحية.

3.  تثقيف املرىض بشأن أهمية تحديد هوية املرىض ووثاقة صلتها باملوضوع 
بطريقة إيجابية تحرتم أيضاً الهواجس املتصلة بالخصوصيات الشخصية.

استرشاف املستقبل:
 يتعين النظر في تطبيق نظم مؤتمتة )إدخال طلب األدوية إلكترونياً، والترميز 
من  للحد  البيولوجية(  والسمات  الالسلكية،  الترددات  وتحديد  بالقضبان، 

إمكانية ارتكاب األخطاء في تحديد هوية المرضى، حيثما أمكن ذلك.

قوة البينات:
المرافق عن حدوث  آحاد  التقارير من جانب  الخبراء ووضع  آراء   توافق 

انخفاض ملحوظ بعد تطبيق عمليات تحديد هوية المرضى المنقحة.

إمكانية التطبيق:
في جميع أماكن الرعاية الصحية وأوضاعها.

املرىض  إلرشاك  املتاحة   الفرص 
وأرسهم:

 تثقيف المرضى بشأن المخاطر المرتبطة بارتكاب أخطاء في تحديد هوية 
المرضى.

 الطلب إلى المرضى وأسرهم التحقق من المعلومات المتصلة بالهوية بغية 
التأكيد على أنها صحيحة.

 الطلب إلى المرضى اإلفصاح عن هويتهم قبل تلقي أية أدوية وقبل إجراء 
أية تدخالت تشخيصية أو عالجية.

 تشجيع المرضى أو أسرهم أو من ينوب عنهم على المشاركة الفعالة في 
تحديد الهويات، واإلعراب عن هواجسهم فيما يتعلق بالسالمة واألخطاء 

المحتملة، وطرح األسئلة عن تلقيهم الرعاية الصحية الصحيحة.
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◀

◀

◀
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◀
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◀
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◄
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العوائق املحتملة:
 الصعوبات التي تعترض عملية اعتماد سلوك معّين من قبل األفراد بغية 
المختصرة وعمليات  الطرق  إلى  اللجوء  بما في ذلك  للتوصيات،  االمتثال 

اإللتفاف حولها.

جغرافية  منطقة  في  القائمة  المنظمات  بين  فيما  العمليات   اختالف 
واحدة.

نفس  فيها  يعمل  إقليمية  مرافق  فيها  توجد  قد  التي  العمليات   اختالف 
تختلف  والتي  الملونة  الرموز  ذات  المعصم  أساور  مثل  )من  الممارسين 

دالالتها في مختلف المنظمات(.

 التكاليف المرتبطة بالحلول التقنية المحتملة.

تكامل التكنولوجيات في المنظمات وبينها 

للخطر  تتعرض  المرضى  مع  العالقة  بأن  الصحية  الرعاية  مقدمي   إدراك 
بتكرار التحقق من هويتهم 

الحلول التكنولوجية التي ال تراعي واقع أمكنة الحاالت السريرية.

 ازدياد عبء العمل الملقى على عاتق الموظفين والوقت الذي يمضونه 
بعيداً عن رعاية المرضى.

 األخطاء المطبعية واألخطاء في إدخال المعلومات عند تسجيل المرضى 
في النظم المحوسبة.

القضايا المتصلة بالثقافة، بما فيها:

الوصم املرتبط بارتداء إسوار معصم يحدد الهوية.

الخطر الشديد بارتكاب األخطاء يف تحديد هوية املرىض بسبب تركيبة 
االسم، والتشابه الشديد بني األسامء، وارتكاب األخطاء يف تاريخ والدة 

املرىض املسنني.

بغية  آخرين،  ألشخاص  تعود  صحية  بطاقات  يحملون  الذين  املرىض 
الحصول عىل الخدمات.

املالبس التي تخفي الهوية.

عدم اعتياد عدد متزايد من العاملني يف الرعاية الصحية األجانب عىل 
األسامء املحلية.

 نقص البحوث والمعطيات والمبّرر المنطقي االقتصادي وعدم قبولها عموماً 
من ناحية تحليل الفعالية مقارنة بالتكلفة، أو العائدات على االستثمار في 

تنفيذ هذه التوصيات.
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مخاطر العواقب غري املتعمدة:
االنشغال  بسبب  بالرعاية  الصلة  ذات  األساسية  العمليات  تقييم  عدم 

بالجهائز والحلول التقنية.

االعتماد على الحلول التقنية وغير التقنية دون تكييف سير العمل المتصل 
بنظم الدعم الجديدة.

االعتماد على حلول تقنية ناقصة كما لوكانت كاملة.

◀

◀

◀

◀

االستغناء عن عملية الفحص البشري عند تطبيق النظم المؤتمتة.

تكرار األخطاء السريع في نظم الحاسوب الموصولة مع بعضها الذي يخفي 
ارتكاب األخطاء في تحديد هوية المريض.

تحديد  نظم  بسبب  للخطر  المريض  وخصوصية  سرية  تعريض  احتمال 
الهوية المعيارية.
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◀

◀
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مفكرةاملركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بخصوص الحلول املتصلة بسالمة املرىض أيار/ مايو 200

تبادل املعلومات أثناء تسلم املرىض وتسليمهم

حلول سالمة المرضى
| املجلد 1، الحل 3 | أيار/ مايو  2007  

بيان املشكلة واألثر:
ميكن أن يقوم مبعالجة املرىض خالل نوبات املرض أو فرتة الرعاية عدد من مامريس 
الرعاية  ذلك  يف  مبا  والظروف،  األماكن  مختلف  يف  واالختصاصيني  الصحية  الرعاية 
الجراحية،  والرعاية  الطوارئ،  ورعاية  املتخصصة،  الخارجيني  املرىض  ورعاية  األولية، 
والرعاية املركزة، والرعاية التأهيلية، زد عىل ذلك أن املرىض غالباً ما يتنقلون بني أماكن 
التشخيص واملعالجة والرعاية عىل نحو منتظم، ويلتقي العديد منهم بثالث ورديات 
من املوظفني يومياً – مام قد يعرض سالمة املريض للخطر يف كل فرتة من هذه الفرتات. 
أما تبادل املعلومات أثناء تسلم املرىض إىل الوحدات أو تسليمهم وبني مختلف أفرقة 
الرعاية فقد ال يشمل جميع املعلومات املطلوبة، أو قد يساء فهم هذه املعلومات. 
وميكن أن تسفر هذه الثغرات يف تبادل املعلومات عن خلل خطري يف استمرار الرعاية، 

وإيتاء املعالجة غري املالمئة، واحتامل إلحاق األذى باملريض.

وكان تعطل تبادل املعلومات السبب األسايس األهم وراء األحداث الخافرة التي أبلغت 
عنها »اللجنة املشرتكة يف الواليات املتحدة األمريكية« بني عامي 1995 و2006 )1(، 
يف  الخاطئة  املامرسات  ضد  للتأمني  الرشكات  إحدى  لدى  شيوعاً  األسباب  أكرث  وكان 
الواليات املتحدة هو الذي أسفر عن مطالبات تتعلق بنقل املرىض، وتعود نسبة %11 
من أصل 000 25 إىل 000 30 حدث ضائر كان ميكن الوقاية منها وأدت إىل اإلصابة 

بالعجز الدائم يف اسرتاليا، وذلك مقابل 6% تعود إىل قصور مهارات املامرسني )3(.

ويتعلق تبادل املعلومات أثناء تسليم املرىض بعملية نقل معلومات محددة عن املرىض 
من أحد مقدمي الرعاية إىل آخر، أو من فريق من مقدمي الرعاية إىل الفريق الذي 
يليه، أو من مقدمي الرعاية إىل املريض وأرسته، بغرض ضامن استمرار رعاية املريض 
وسالمته )4(. ويتعلق تبادل املعلومات أثناء تسليم املرىض أيضاً بنقل املعلومات من 
أحد أنواع منظامت الرعاية الصحية إىل نوع آخر، أو من منظمة للرعاية الصحية إىل 
منزل املريض. وتتألف املعلومات التي يتم تقاسمها عادة من الحالة الراهنة للمريض، 
املضاعفات  أو  والتغيريات  الجارية  واملعالجة  مؤخراً،  حالته  عىل  الطارئة  والتغريات 
املحتملة املمكن حدوثها. وتتم عملية تسليم رعاية املرىض يف العديد من األوضاع عىل 
نطاق سلسلة الرعاية كلها، مبا يف ذلك دخول املستشفيات من الرعاية األولية، وإحالة 
املريض من طبيب إىل طبيب آخر عند انتهاء دوام األول، واإلبالغ عن تغيري ورديات 
املمرضات، وتحويل التقارير املتعلقة بالتخدير إىل موظفي غرفة اإلفاقة من البنج بعد 
الذي يستقبل املريض خالل  التخدير، واتصال قسم الطوارئ مع املوظفني يف املرفق 

نقله، وتخريج املريض من املستشفى للعودة إىل بيته أو االنتقال إىل مرفق آخر.

القضايا ذات الصلة:◀
تعترب املشاكل التي تكتنف عمليات تسليم املرىض موضع قلق عىل املستوى الدويل 
)5(. وقد استعرضت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية )6(. 
هذه القضية مؤخراً، ووضعت توصيات بشأن الحد من عوامل االختطار املرتبطة 
بذلك. ورغم أنه ال توجد حالياً أية مجموعة من أفضل املامرسات لتحسني تبادل 
املعلومات أثناء تسليم املرىض، فقد تم تنفيذ مختلف االسرتاتيجيات التي تخضع 
للدراسة حالياً. وتوصلت إحدى الدراسات املتعلقة بتسليم وتسلم املرىض من 
قبل األطباء إىل أن تبادل املعلومات الدقيقة والواضحة وجهاً لوجه يعد أفضل 
طريقة لضامن التسليم والتسلم عىل النحو الصحيح )7(. غري أن الخرباء العاملني 
يف مجال سالمة املرىض يتفقون عىل أن الحلول التي تقتيض إعادة تصميم نظم 
إيتاء الرعاية هي األكرث فعالية يف تحسني تبادل املعلومات أثناء عملية التسليم 
الرعاية  النظم أن يعزز قدرة مقدمي  والتسلم )8(. فمن شأن تحسني تصميم 
العوامل  عن  املتوفرة  املعارف  باستغالل  فعالة  بصورة  املعلومات  تبادل  عىل 
البرشية )كيف يرتكب بني البرش األخطاء(، ودمج كل من يزيد عن الحاجة يف 
العمليات مام  املراحل يف  التأثري، وتقليل عدد  الرعاية، وإيجاد وظائف  عملية 

يحد من فرص ارتكاب األخطاء. 

الرعاية  مقدمي  تثقيف  طريقة  يف  جزئياً،  املتأصلة،  التسليم  مشاكل  وتعترب 
الصحية أو عدم تثقيفهم )يف مجال مهارات تدريب األفرقة( من ناحية، وانعدام 
أدوار القدوة الحسنة، ووجود نظام رعاية صحية يشجع االستقالل واألداء الفردي 
مىض  فيام  تشدد  مل  التي  الطب  ثقافة  وتشكل  أخرى.  ناحية  من  ويكافئهام 
تشديداً كبرياً عىل إرشاك املرىض وأرسهم يف إيتاء الرعاية الصحية سبباً أساسياً 
الصحية ميكن  الرعاية  تخصص مامريس  أن  ذلك، ويف حني  إىل  وباإلضافة  آخر. 
أن يحّسن املعالجة الطبية، فإن االختصاص يف الرعاية يعني أيضاً اشرتاك املزيد 
من األشخاص والوحدات يف رعاية املريض، مام ميكن أن يزيد تبادل املعلومات 
تعقيداً. واملشكلة األخرى التي تساهم يف سوء تبادل املعلومات هي أن تركيبة 
املوظفني قد ال تعكس دميوغرافيات املجتمع الذي تقدم له الخدمات )9(. كام 
أن املشكالت اللغوية العائدة إىل الصعوبات الناجمة عن االتكال بصورة كبرية 
عىل مهنيي الرعاية الصحية من بلدان أخرى ميكن أن تؤدي أيضاً إىل الصعوبات 

يف تبادل املعلومات.

ويتم استخالص العرب بشأن سبيل تحسني عمليات التسليم من الصناعات األخرى 
النووية.  الطاقة  وصناعات  الطريان  قبيل  من  االختطار  الشديدة 
وإحدى هذه العرب هي الحاجة إىل لغة مشرتكة إليصال املعلومات 
تقنيات تقديم  الحاسمة األهمية. وميكن أن تشكل عملية إدماج 

◀



إطاراً  والتوصيات(  والتقييم  الوضع، والخلفية  األوضاع )من مثل  املعلومات عن 
ومجرد   .)11  ،10( املرىض  رعاية  تسليم  عمليات  يف  املعلومات  معيارياً لتبادل 
توفري الفرص ملقدمي الرعاية لطرح األسئلة واإلجابة عليها ميكن أن يحسن فعالية 
اإلبالغ عن  لتبسيط وتوحيد عمليات  بالتسليم )12( وميكن  املتعلقة  املعلومات 
تغيري الورديات أن يعزز األفكار االنتقادية، وأن يحد إىل أدىن قدر ممكن الفرتات 
القراءة«  إعادة  »تقنية  تعد  كام   .)13( املرىض  عن  بعيداً  هؤالء  يقضيها  التي 
ثم  ومن  املعلومات  املتلقي هذه  يدون  التسليم، حيث  عمليات  املستخدمة يف 
»يعيد قراءتها« عىل مقدم املعلومات للتأكد من أنه فهمها عىل الوجه الصحيح. 
وقد ثبت أن تكنولوجيات من قبيل تسليم املسؤولية عن املرىض إلكرتونياً تحد 
من معدالت األحداث الضائرة )14(. ويتم اآلن القيام بالجوالت عىل املرىض بصورة 
املعلومات  تبادل  لتحسني  بفعالية  واستخدامها  االختصاصات(  )متعدد  تعاونية 

وعمليات نقل املعلومات الهامة املتصلة برعاية املرىض )15(. 

ويتزايد التسليم بأن إرشاك املرىض وأرسهم يف عملية الرعاية يشكل جانباً هاماً 
الوحيد، وبالتايل  الثابت  العنرص  الرعاية. فاملريض وأرسته هام  إيتاء  من جوانب 
فإنهم يف وضع يتيح لهم لعب دور حاسم يف ضامن استمرار العناية )16(. ويشكل 
التخريج من املستشفى مرحلة حرجة حيث يصبح إيصال املعلومات إىل املرىض 
أمراً  األحيان  بعض  يف  املرىض  إرشاك  ويصبح   .)19-17( األهمية  حيوي  وأرسهم 
أكرث صعوبة بسبب قلة اإلملام باألمور الصحية. ويعرف مصطلح »اإلملام باألمور 
الصحية« عىل أنه قدرة األفراد عىل الحصول عىل املعلومات والخدمات الصحية 
األساسية الالزمة التخاذ القرارات الصحية الصحيحة ومعالجتها وفهمها )20(. ومن 
باألمور  إملامهم  املتحدة يعد  الواليات  البالغني يف  األقل من  املقدر أن 50% عىل 
الرعاية  العائد« طريقة يستخدمها مقدمو  »التعليم  )21(. ويعد  الصحية قارصاً 
للتأكد من أن املريض قد استوعب املعلومات املقدمة له )22(. وينطوي التعليم 

العائد عىل الطلب من املريض وصف ما قد سمعه لتوه لتقييم مدى فهمه له.

اإلجراءات املقرتحة:
يتعني أن تنظر الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف االسرتاتيجيات التالية:

تبادل  إزاء  موحداً  اسلوباً  تنفذ  الصحية  الرعاية  منظامت  أن  من  التأكد 

املعلومات لدى عملية التسلم والتسليم بني املوظفني، وتغيريالورديات، وبني 

مختلف وحدات الرعاية أثناء نقل املرىض. وتشمل العنارص املقرتحة يف هذا 

األسلوب ما ييل:

استخدام طريقة »الوضع، الخلفية، التقييم والتوصيات«.

املوظفني  ولقيام  الهامة  املعلومات  إليصال  الكايف  الوقت  تخصيص 
بطرح األسئلة واإلجابة عليها دون مقاطعتهم أثناء الكالم حيثام أمكن 
عملية  يف  القراءة  وإعادة  الكالم  ترديد  خطويت  إدراج  )وينبغي  ذلك 

التسليم واالستالم(.

تقديم املعلومات املتعلقة بوضع املريض، وأدويته وخطط معالجته، 
والتوجيهات املسبقة، وعن أية تغيريات ذات مغزى يف وضع املريض.

حرص تبادل املعلومات عىل ما هو الزم ورضوري لتوفري الرعاية املأمونة 
للمريض.

عند   - تضمن  نظم  بتنفيذ  تقوم  الصحية  الرعاية  منظامت  أن  من  التأكد   .2
التايل  الصحية  الرعاية  ومقدم  املريض  تزويد   – املستشفى  من  التخريج 

وخطط  التخريج،  عند  التشخيص  بعمليات  املتصلة  األساسية  باملعلومات 

املعالجة، واألدوية ونتائج االختبارت.
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يف  واالستالم  التسليم  عند  الفعال  املعلومات  تبادل  عىل  التدريب  إدراج   .3
املناهج التعليمية والتطوير املهني املستمر ملهنيي الرعاية الصحية.

تشجيع تبادل املعلومات بني املنظامت التي تقدم الرعاية للمريض نفسه   .4
بالتوازي )مع مقدمي الرعاية التقليديني وغري التقليديني مثاًل(.

استرشاف املستقبل:
ينبغي استكشاف التكنولوجيات والطرق التي من شأنها أن تحسن فعالية 

عملية االستالم والتسليم من قبيل السجالت الطبية اإللكترونية، ونظم إعطاء 

الوصفات اإللكترونية، والتوفيق المؤتمت بين سبل المداواة، بغية تبسيط 

إتاحة المعلومات وتبادلها حيثما توفرت هذه التكنولوجيات والطرق.

تستخدم  التي  العمليات  بين  التآثر  لضمان  الالزمة  اإلج��راءات  إرس��اء 

أو  األسئلة  لطرح  المجال  وإلفساح  وفعاليتها  اإللكترونية،  التكنولوجيا 

عمليات تحديث المعلومات المتصلة برعاية المريض.

إمكانية التطبيق:
جميع أوضاع منظمات الرعاية الصحية وأماكنها.

فرص إرشاك املرىض وأرسهم:
العالجية  الرعاية  وخطة  الطبية  حالتهم  عن  للمرضى  المعلومات  تقديم 

على وجه يستطيعون فهمه.

تعريف المرضى على األدوية الموصوفة لهم، والجرعات، والوقت الفاصل 

بين إعطاء األدوية.

الرعاية المسؤول خالل كل وردية ومن  إطالع المرضى على هوية مقدم 

أو  الرعاية  مأمونية  حول  هواجس  لديهم  كانت  إذا  به  االتصال  يتعين 

جودتها.

واستراتيجية  بهم  الخاص  الطبي  سجلهم  لقراءة  للمرضى  الفرصة  إتاحة 

سالمة المريض ذي الصلة.

توفير الفرص للمرضى وأفراد أسرهم لمناقشة أية أسئلة عن الرعاية الطبية 

أو أية هواجس تساورهم بشأنها مع مقدمي الرعاية الصحية لمرضاهم.

إطالع المرضى وأفراد أسرهم على الخطوة التالية في رعايتهم، كي يتمكنوا، 

إن لزم األمر، من تبادل المعلومات مع مقدم الرعاية الصحية في الوردية 

التالية، أو كي يكونوا مستعدين لإلنتقال من مكان إلى المكان التالي، أو 

إلى بيوتهم.

على  برعايتهم  المتعلقة  القرارات  على  أسرهم  وأفراد  المرضى  إشراك 

مستوى المشاركة الذي يختارونه.
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قوة البينات:
رأي/ توافق آراء الخبراء وعدة دراسات وصفية.

العوائق املحتملة:
مقاومة مقدمي الرعاية لتغيير سلوكهم.

ضيق الوقت بسبب احتياجات رعاية المرضى وغير ذلك من المسؤوليات.

التدريب وتكلفة الوقت الالزم لتنفيذ عمليات االستالم والتسليم الجديدة.

الفوارق الثقافية واللغوية بين المرضى والقوى العاملة.

قلة اإللمام باألمور الصحية.
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◀

نقص الموارد المالية والموظفين.

انعدام المعرفة بكيفية تحسين النظم.

إخفاق القيادات في فرض تنفيذ نظم وقواعد سلوكية جديدة.

انعدام البنى األساسية لتكنولوجيا المعلومات وتشغيلها المتبادل.

نقص البحوث والمعطيات والمبرر االقتصادي المقبول عموماً فيما يخص 

تنفيذ  في  االستثمار  على  والعائد  التكلفة  مع  بالمقارنة  الفعالية  تحليل 

هذه التوصيات.

مخاطر النتائج غري املتعمدة:
التأخر في العناية بالمرضى بسبب ازدياد طول فترة االستالم والتسليم.
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إنجاز اإلجراءات الصحية يف املواقع الصحيحة من الجسم

حلول سالمة المرضى
| املجلد 1، الحل 4 | أيار/ مايو  2007  

بيان املشكلة واألثر:
تعد اإلجراءات يف املوقع الخطأ – مبا يف ذلك الجانب الخطأ، والعضو الخطأ، والغرسة 
الخطأ، والشخص الخطأ - أحداثاً قليلة التواتر، ولكنها ليست »نادرة« كام تشهد عىل 
ذلك الزيادة املطردة يف عدد الحاالت املبلغ عنها. ففي الواليات املتحدة األمريكية مثاًل 
تم إبالغ »اللجنة املشرتكة« عن حدوث 88 حالة من هذا القبيل يف عام 2005، كام 

أشارت عدة جهات أخرى يف تقاريرها إىل حاالت عديدة تحصل سنوياً.

ومبا أنها أحداث ميكن الوقاية منها، فإن هذه الحاالت تعترب إىل حد كبري نتيجة لسوء 
تبادل املعلومات أو عدم توفر املعلومات أو املعلومات غري الصحيحة. وتشري التحليالت 
إرتكاب األخطاء هو عدم  الرئييس يف  العامل املساهم  الحاالت إىل أن  املفصلة لهذه 
وجود عملية موحدة ملا قبل الجراحة ورمبا وجود قدر من الترصفات التلقائية لدى 
املتبعة يف  األساليب  فيها( فيام يخص  الفكر  الفحوص دون إعامل  )كإجراء  املوظفني 

الفحوص الروتينية السابقة للجراحة.

وقد اعتربت »األكادميية األمريكية لجراحة العظام« و«الرابطة الكندية لجراحة العظام« 
بحد  مشكلة  الجسم  من  الخطأ  املوقع  يف  الجراحة  املايض  القرن  من  الثامنينات  يف 
ذاتها، واستحدثتا برامج لوصم موقع الجراحة كتدبري وقايئ. ومنذ أن رشعت »اللجنة 
ما  منذ  األسايس  لسببها  التحليالت  وإجراء  الخافرة  األحداث  استعراض  يف  املشرتكة« 
يزيد عن عقد مىض، أضحت الجراحة يف املوقع الخطأ يف الواليات املتحدة الفئة التي 
تستأثر بأكرث التقارير تواتراً عن األحداث الخافرة. وتم إصدار نرشتني إخباريتني بعنوان 
واألخرى   1998 عام  يف  إحداهام   – املوضوع  هذا  عن  الخافرة«  باألحداث  »اإلنذار 
الوطنية يف مجال سالمة املرىض  عام 2001 )1، 2(. ويف عام 2003 تناولت األهداف 
بيد   .)3( محددة  بثالثة رشوط  مقرتناً  املوضوع  »اللجنة املشرتكة«هذا  حددتها  التي 
الخطأ،  واإلجراء  الخطـأ،  املوقع  يف  الجراحة  عن  التقارير  ورود  استمرار  ظل  يف  أنه 
املعني بجراحة  القمة  املشرتكة« »مؤمتر  »اللجنة  استضافت   )5 ،4( الخطأ  والشخص 
الواليات  يف  أخرى  مهنية  مجموعة  ثالثني  من  أكرث  مع  بالتعاون  الخطـأ«،  املواقع 
املتحدة األمريكية. وعالوة عىل ذلك تابعت »اللجنة املشرتكة« سعيها إليجاد توافق يف 
اآلراء بشأن مصداقية هذه املشكلة والوقاية منها، واملبادئ األساسية التي ميكن من 
خاللها تحقيق الوقاية، والتوصيات املحددة، والتي تشكل مبجموعها اآلن »الربوتوكول 
املنجزة يف جميع  اإلجراءات  يشمل  – وهو  الخطأ  املواقع  الجراحة يف  ملنع  العاملي« 
مهنية هذا  ومنظمة  رابطة   50 أكرث من  منذئذ  أقرت  وقد  اإلجرائية.  املجاالت  أنواع 
»الربوتوكول العاملي«. وتم خالل فرتة إبداء التعليقات من قبل الجمهور تلقي أكرث من 
3000 إجابة من الجراحني واملمرضات ومهيني الرعاية الصحية اآلخرين تؤيد بأغليتها 
الساحقة »الربوتوكول العاملي«. وبغية زيادة التأكيد عىل أهمية الوقاية يف هذا املجال، 
رعت رابطة املمرضات املسجالت يف مجال الفرتة املحيطة بالجراحة »يوم توقف عن 

◀

العمل وطني« لهذا الغرض. ويف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية 
أصدرت »الوكالة الوطنية لسالمة املرىض« و«كلية الجراحني امللكية« إنذاراً مامثاًل حول 
سالمة املرىض بشأن جراحة املوقع الصحيح، الذي أيدته ست منظامت ملامريس الرعاية 

الصحية ومنتدى واحداً للرعاية الصحية )6(.

القضايا ذات الصلة:
أنه مازال  العاملي للجنة املشرتكة«  الذي تركه استهالل »الربوتوكول  يثبت رصد األثر 
هناك زيادة )وليس نقصان( يف عدد الحاالت املبلغ عنها املتصلة بجراحة املوقع الخطأ 
التقارير،  وضع  لتحسني  انعكاساً  بساطة  بكل  ذلك  يكون  وقد  املتحدة.  الواليات  يف 
ولكن واقع الحال مازال يبني أن حدوث وتواتر هذه املشكلة مل يتناقصا منذ استهالل 
»الربوتوكول العاملي«. ومثة ما يدعو إذن إىل إجراء املزيد من التحليل ووضع توصيات 
املجاالت  اإلجاملية يف  الرعاية  الصحية، وعمليات  الرعاية  نظم  تنظيم  موجهة وجهة 
مجموعة  كل  )ومنظامت  الصحية  الرعاية  مقدمي  ثقافات  فهم  وتحسني  الجراحية، 
وأعضاء  الجراحني  إرشاك  لتقييم  محدد  اهتامم  إيالء  أيضاً  الرضورة  وتقتيض  منهم(. 
النظم  بتنظيم  االلتزام  من  توليفة  وجود  املشكلة  هذه  وستتطلب  األخرى.  الفرق 

وتعديل السلوك الفردي بغية تحسني النتائج.

وينبغي أن تنطبق مبادئ هذا »الحل« عىل جميع املجاالت التي تتم إنجاز التدخالت 
فيها، وإذا ما تم استخدامها، فينبغي تنفيذ هذه االسرتاتيجية بصورة واحدة يف جميع 

املجاالت اإلجرائية ويف جميع األوقات بغية تحقيق االتساق وزيادة االمتثال لها.

◀



اإلجراءات املقرتحة:
االسرتاتيجيات  يف  العاملية  الصحة  منظمة  يف  األعضاء  الدول  تنظر  أن  ينبغي 

التالية:

بوصفه  الجسم  من  الصحيحة  املواقع  يف  الصحيحة  الجراحة  أداء  إرساء 

أولوية من أولويات السالمة يف مرافق الرعاية الصحية تتطلب توفر القيادة 

واملشاركة الفعالة من جانب جميع املامرسني يف الخطوط األمامية وغريهم 

من العاملني يف الرعاية الصحية.

ضامن وجود بروتوكوالت لدى منظامت الرعاية الصحية لتحيقق ما ييل:

اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق – قبل املرحلة السابقة للجراحة 
واملوقع،  اتخاذه  الواجب  واإلجراء  املستهدف،  املريض  هوية  من   –

ووجود أية غرسة أو بدلة حيثام اقتىض األمر.

الطلب من الشخص الذى يؤدي العمل وسم موقع الجراحة بصورة ال 
لبس فيها مبشاركة املريض، وأن يحدد بدقة املوقع املستهدف بالشق 

أو الغرز.

اشرتاط تخصيص »فرتة للتأكد واملراجعة )1(« مبشاركة جميع املوظفني 
هذا  يتطلبه  الذي  )والتخدير  بالجراحة  البدء  قبل  مبارشة  املعنيني 
اإلجراء(. والهدف من«فرتة التأكد واملراجعة« هو االتفاق عىل تحديد 
وضع املريض املستهدف عىل منضدة الجراحة، وموقع الجراحة، ووجود 

أية غرسة أو بدلة حيثام اقتىض األمر.
الغرض حيث ال يحصل أي نشاط  لهذا  التحديد  التأكد واملراجعة« هي فرتة مخصصة عىل وجه  1- »فرتة 

الرسيري  اإلجراء  من  بالتحقق  لوحده  واحد  كل  الفريق  أعضاء  جميع  الفرتة  هذه  خالل  ويقوم  رسيري. 

الوشيك.

استرشاف املستقبل
يتعني أن تنظر الدول األعضاء فيام ييل:

نظام  من  كجزء  الخطأ  الموقع  في  اإلجراءات  ووقوع  تواتر  مدى  مراقبة 

تقديم التقارير الطوعية.

االختصاصات  بين  التعاون  أوجه  لتعزيز  الوقوع  تقارير عن  أية  استخدام 

لتشجيع التغيير المرتكز على النظم في جميع المجاالت الجراحية.

قوة البينات:
للجنة  الخافرة  األحــداث  معطيات  “قاعدة  في  الموجودة  التحليالت 

تقويم  لجراحي  األمريكية  األكاديمية  معطيات  و”قاعدة  المشتركة” 

العظام”.

اتفاق آراء الخبراء.
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إمكانية التطبيق:
في المستشفيات، ومرافق الرعاية الجوالة، والتسهيالت الجراحية في غرفة 

المعاينة.

 الفرص املتاحة الرشاك املرىض 
وأرسهم:

ينبغي إشراك المرضى في جميع مراحل عملية التحقق السابقة للجراحة 

المخطط  للجراحة  فهمهم  من  الجراحة  هيئة  مع  جديد  من  للتأكد 

إلجرائها.

إشراك المرضى في عملية وصم موقع الجراحة متى أمكن ذلك.

بحث هذه القضايا خالل عملية الموافقة المستنيرة والقرارات المثبتة عند 

التوقيع على الموافقة.

العوائق املحتملة:
الثقافة  تغيير  وصعوبة  الموحد  األسلوب  على  الجراحين  “اتفاق”  عدم 

السائدة.

الفشل في إدراك عوامل االختطار في أماكن الجراحة غير غرفة العمليات.

عزوف الممرضات والموظفين اآلخرين عن طرح األسئلة على الجراح عند 

تحديد خطأ محتمل ما.

نقص الموارد البشرية والمعارف الالزمة لتسهيل االعتراض على العمليات.

التظاهر  )“مجرد  والمراجعة  التأكد  عملية  “األوتوماتيكي” خالل  السلوك 

بأداء ما هو منتظر”( دون تبادل المعلومات على نحو ذي مغزى(.

البحوث والمعطيات والمبرر االقتصادي المتفق عليها عموماً  عدم كفاية 

العائد على االستثمار  التحليل أو  فيما يخص الفوائد بالنسبة للتكلفة، أو 

في تنفيذ هذه التوصيات.

مخاطر النتائج غري املتعمدة:
عدم االتساق في تفسير وسمة “X” “إلجراء الجراحة هنا” مقابل”ال تقم 

بالجراحة هنا”.

عدم اتساق إجراءات “البروتوكول العالمي” بين عدة مستشفيات تقع في 

منطقه جغرافية واحدة يعمل فيها نفس الجراحين الذين يجرون العمليات 

في أكثر من مستشفى واحد.

التوشيم الدائم على الجلد غير الناضج )األطفال الخّدج(.

أوجه  وتناقص  عليهم  الملقى  العمل  عبء  بازدياد  الموظفين  شعور 

الكفاءة.
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التسميات املستخدمة يف هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة فيه، ال تعرب إطالقاً عن رأي األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، 
أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

وذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات متعمدة، أو موىص بها من قبل منظمة الصحة العاملية، تفضيالً لها عىل سواها مام مياثلها ومل يرد ذكره. 
وفيام عدا الخطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط تحتها.

اتخذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة يف هذا املطبوع. ومع ذلك يتم توزيع املواد املنشورة دون أي ضامن من أي نوع رصيحاً كان أو ضمنياً. 
وتقع مسؤولية ترجمة املواد واستخدامها عىل عاتق القارئ. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية يف أي حال املسؤولية عام يقع من أرضار نتيجة استخدامها.

ويحتوي هذا املطبوع عىل اآلراء الجامعية للمركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بخصوص سالمة املرىض ولجنته التوجيهية الدولية وال ميثل بالرضورة مقررات منظمة الصحة العاملية أو 
سياستها املعلنة.



مفكرةاملركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بخصوص الحلول املتصلة بسالمة املرىض أيار/ مايو 200

تضبيط املحاليل الكهرلية املركزة

حلول سالمة المرضى
| املجلد 1، الحل 5 | أيار/ مايو  2007  

بيان املشكلة واألثر:
اعتربت منظامت يف اسرتاليا وكندا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية 
والواليات املتحدة األمريكية كلوريد البوتاسيوم املرّكز دواء شديد االختطار )1-8(. فقد 
تم يف الواليات املتحدة األمريكية إبالغ »اللجنة املشرتكة« عن وفاة عرشة مرىض بسبب 
ارتكاب خطأ يف إعطاء محلول كلوريد البوتاسيوم املركز )KCI( يف أول سنتني فقط من 
تطبيق برنامجها لإلبالغ عن األحداث الخافرة 1996–1997)1(. وحصلت يف كندا 23 
حادثة بسبب ارتكاب خطأ يف إعطاء هذا املحلول بني عامي 1993و 1996 )2( وهناك 
إعطاء محلول ملحي مركز عن دون  نتيجة  عن حدوث وفيات حادثية  أيضاً  تقارير 

قصد )3(.

وعىل الرغم من أن جميع األدوية والبيولوجيات واللقاحات واألوساط التباينية ذات 
بصورة  خطرة  للحقن  املعدة  املركزة  الكهرلية  املحاليل  فإن  محدد،  اختطار  بروفيل 
املأساوية عن حدوث وفيات وإصابات/ حاالت  التقارير  خاصة. وطاملا تواصل ورود 
عجز ذات صلة بإعطاء هذه األدوية عىل نحو غري مالئم. ويستحيل، يف معظم األوقات، 
الوجه  يتم إعطاؤها عىل  إذا مل  املركزة  الكهارل  إبطال مفعول  الرسيرية  الناحية  من 
الصحيح )أي مل يتم تخفيفها عىل النحو املناسب، أو عدم التفريق بينها وبني دواء آخر، 
إلخ(، وبالتايل يعترب موت املريض ذي الصلة النتيجة املشاهدة عادة يف هذه األحوال. 
الوجه  العوامل مميتة عندما ال يتم تحضريها وإعطاؤها عىل  وباختصار، تعترب هذه 

الصحيح.

وإتاحتها ووصفها، وطلبها،  العوامل  توفر هذه  تخطيط  بأهمية حاسمة  يتسم  ومام 
يسمح  نحو  عىل  ومراقبتها  وإعطاءها  منها  والتحقق  وتوسيمها  وتوزيعها  وتحضريها 
توحيد  ويعترب  منها.  بالتخلص  األمل  عىل  وينطوي  الضائرة،  األحداث  وقوع  بتجنب 
الجرعات، ووحدات القياس، واملصطلحات عنرصاً حيوي األهمية يف استخدام املحاليل 
الكهرلية املركزة استخداماً مأموناً. ويتعني باإلضافة إىل ذلك تفادي مزج محاليل كهرلية 
مركزة بعينها )كمزج كلوريد الصوديوم مع كلوريد البوتاسيوم(. وتتطلب هذه الجهود 
عناية خاصة، إىل جانب توفر الخربات املناسبة والتعاون بني املهنيني، وإجراء عمليات 

التحقق، وعدة وظائف تأثريية تضمن استخدامها بصورة مأمونة.

القضايا ذات الصلة:◀
وحدات  من  البوتاسيوم  كلوريد  وخصوصاً  املركزة  الكهرلية  املحاليل  إزالة  أسفرت 
للعجز  املسببة  واإلصابات  الوفيات  من  الحد  يف  واضح  إيجايب  أثر  عن  املرىض  رعاية 
املرتبطة بهذه العوامل. ويتم تنفيذ عدة وظائف تأثري عند إزالتها من وحدات رعاية 
الصحيح  الوجه  عىل  تحضريه  ويتعني  وطلبه.  الدواء  وصف  يتعني  أنه  وهي  املرىض، 
)مثل تخفيفه(، وتوضيبه، وتوسيمه، وإعطاؤه بعناية مصحوبة بالخربة املناسبة. وإذا 
مل ترتك هذه املنتجات يف وحدات رعاية املرىض، فإنه ال ميكن بكل بساطة الحصول 

عليها، ووصفها وحقنها.

ويف حني قد يرى البعض أن هذه اإلجراءات تعوق تلبية احتياجات املرىض عىل وجه 
الخطط  هذه  وضع  ميكن  أنه  نعرف  أن  املهم  من  فإنه  الطورائ،  حاالت  يف  الرسعة 
واإلجراءات املتصلة بهذه االحتامالت ميكن وضعها يك تتيرس إتاحة الكهارل املركزة عىل 
نحو مأمون يف هذه الحاالت. ويوىص بأن يتعاون األطباء واملمرضات والصيادلة يف هذا 
املجال. وقد يتطلب األمر إجراء تغيريات مؤسسية وثقافية لضامن وجود نظم ال ميكن 
الكهرلية  املحاليل  باستعامل  للعجز  املسببة  أو اإلصابة  الوفاة  تفادي  بغية  أن تفشل 

املركزة عىل نحو خاطئ.

املرتكبة  األخطاء  عن  املسؤولة  األدوي��ة  أكرث  هو  البوتاسيوم  كلوريد  أن  ورغ��م 
التوتر  املفرط  وامللح  البوتاسيوم  فوسفات  فإن ركازة  شيوعاً،  الكهارل  إعطاء   يف 

الصحيح. وكان من  الوجه  إذا مل يعطيا عىل  أيضاً  )> 9, 0%( يسببان عواقب مميتة 
إىل مراجعة املامرسات يف هذا املجال وجود  الشائع، قبل أن تؤدي الهواجس مؤخراً 
الواقعة عىل  العيادات  ومخزون  املرىض/  رعاية  املركزة يف وحدات  الكهرلية  املحاليل 
ولكنها موضبة وموسومة عىل نحو  أقل خطراً  من محاليل أخرى  مسافة قريبة جداً 
متامثل. وقد أدى هذا الوضع، مقرتناً باملامرسة الشائعة بالسامح ملوظفي العنابر أو 
زيادة  إىل  الوريد،  داخل  للحقن  املعدة  املحاليل  بتحضري  املستشفيات  يف  العيادات 
الوفيات يف بعض  الكهارل املركزة غري املتعمد، مام أسفر عن حدوث  احتامل إعطاء 
تدابري  باعتامد  منها  التخلص  ميكن  كهذه  كارثية  أخطاء  أن  الحظ  ولحسن  الحاالت. 

احتياطية بسيطة.

◀



اإلجراءات املقرتحة:
يتعني أن تنظر الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف االسرتاتيجيات التالية:

التأكد من أن منظامت الرعاية الصحية تطبق نظاًم وإجراءات تنطوي عىل:

اعتبار النهوض باملامرسات املأمونة ذات الصلة بكلوريد البوتاسيوم  )أ( 
عمليات  وأن  أولوية  ذا  أمراً  املركزة  الكهرلية/  املحاليل  من  وغريه 
تقييم املخاطر عىل وجه فعال التي تضطلع بها املنظامت تعالج هذا 

املوضوع.

التعامل مع كلوريد البوتاسيوم عىل أساس أنه مادة مضّبطة، مبا يف  )ب( 
ذلك الرشوط التي تقيد طلبه وتحدد متطلبات لتخزينه وتوثيقه.

القيام، يف األوضاع املثالية، بإزالة املحاليل الكهرلية املركزة من جميع  )ج( 
وحدات التمريض وعدم تخزين هذه املحاليل إال يف أماكن مخصصة 
للمستحرضات الصيدالنية أو يف مكان مقفل. والبد يف حالة تخزين 
قناين البوتاسيوم يف أي مكان للرعاية املتخصصة للمرىض من توسيم 
أنه  كبرية  وبأحرف  يبني  بتحذيرميضء  القناين  هذه  من  واحدة  كل 

يجب تخفيفه.

بغية  الصيدالنية  للمستحرضات  مكان  أو  عدم وجود صيدالين  عند  )د( 
متدرب  شخص  يقوم  أن  ينبغي  وتحضريها،  املحاليل  هذه  تخزين 

ومؤهل )طبيب، ممرضة، فني صيدالين( بتحضري هذه املحاليل.

أن تجرى، بعد تحضري املحاليل، عملية تحقق مستقلة من املحلول  )هـ( 
الكهريل، من جانب شخص ثان متدرب ومؤهل. وأن تضع املنظمة 
املستقلة.  التحقق  عملية  يف  تستخدم  تفقدّية  قامئة  الصلة  ذات 
الرتكيزات،  التفقدّيه هذه حسابات  القامئة  بنود  تشمل  أن  وينبغي 
تربط  التي  البالستيكية  واألنابيب  الترسيب،  مضخة  عمل  ومعدل 

أكياس البالزما بيد املريض.

وتوضع عىل املحلول الذي تم تحضريه واسمة تحمل التحذير التايل  )و( 
بأحرف كبرية: تحذير: محلول شديد الخطر قبل إعطاء املحلول.

تتوفر  مل  وإذا  املركزة.  املحاليل  إلعطاء  الترسيب  مضخة  وتستخدم  )ز( 
مثل  من  أخرى،  ترسيب  جهائز  استعامل  ميكن  الترسيب،  مضخة 
أنابيب السّح )وهي أنابيب.مزودة من الداخل بإناء يحّد من الكمية 

التي تنساب إىل جسم املريض 

وتوفر بنية أمان أساسية تابعة للمنظمة املعنية الدعم الالزم لتدريب  )ح( 
األشخاص املؤهلني من خالل السياسات واإلجراءات وأفضل املامرسات 

وإعادة منح اإلجازات لهم سنوياً.

وتشمل طلبات األطباء معدالت الترسيب لهذه املحاليل. )ط( 

استرشاف املستقبل
تويص الدول األعضاء مبا ييل:

وحدها  الصحية  الرعاية  منظمة  قبل  من  املركزة  الكهرليه  املحاليل  رشاء 

برتكيزات دوائية مقيسة ومحدودة.

أن تقوم منظمة الرعاية الصحية برشاء واستخدام محاليل الحقن املمزوجة 

مسبقاً وحدها دون سواها.
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أن تطلب املنظامت املعنية من صناعة األدوية استخدام واسامت التحذير 

بأن املحاليل شديدة الخطر عىل جميع املحاليل الكهرلية املركزة.

أن تعمد الوكالت التنظيمية وصانعو األدوية إىل االلتزام بتحسني مأمونية 

صنع هذه األنواع من املحاليل الكهرلية املركزة.

قوة البّينات:
اتفاق آراء الخبراء.

إمكانية التطبيق:
الجوالة،  الجراحية  والمراكز  الجوالة،  الرعاية  ومرافق  المستشفيات، 

ومراكزالديال والمرافق األخرى التي تعطي المحاليل الكهرلية المركزة.

فرص إرشاك املرىض وأرسهم:
اسأل عن األدوية التي يتم إعطاؤها وسبب إعطائها.

البوتاسيوم وغيره من المحاليل الكهرلية  تعلم كيف تتعرف على كلوريد 

المركزة التي قد تخلق أوضاعاً خطرة. واطلب إيضاحات حول الحاجة إليها 

وطريق إعطائها إذا كان سيتم استخدامها.

اضمن االستعراف القاطع قبل تلقي األدوية.

العوائق املحتملة:
ال تتوفر لبعض املنظامت سوى خدمات صيدلية محدودة.

فيما  – وخصوصاً  الفور  على  الكهرلية  المحاليل  لتوفر  المالحظة  الحاجة 

يتعلق بأوضاع الطوارئ أو األوضاع المستجدة.

االقتصاديات )التكلفة الراهنة إلنتاج المستحضرات الصيدالنية للمنتجات 

المركزة – حيث إن امتالك أكياس كلوريد البوتاسيوم المسبقة المزج يزيد 

من التكاليف(.

عدم توفر التكنولوجيا الالزمة إلعطاء األدوية على نحو مأمون )مثل جهائز 

التسريب(.

عدم معرفة الموظفين بالمخاطر ذات الصلة.

نقص البحوث والمعطيات والمبررات االقتصادية المقبولة فيما يخص تحليل 

التكلفة بالنسبة للفعالية أو عوائد االستثمار في تنفيذ هذه التوصيات.

مخاطر العواقب غري املتعمدة:
من  الالزم  الكهرلي  المحلول  على  الحصول  في  المقبول  غير  التأخير 

الصيدلية.

وحدات  في  المستعملة  غير  للمحاليل  التدريجي  االحتياطي  التخزين 

التمريض الستخدامها في وقت الحق.

.۳
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مفكرةاملركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بخصوص الحلول املتصلة بسالمة املرىض أيار/ مايو 200

ضامن استخدام األدوية الصحيحة يف املراحل االنتقالية من الرعاية

حلول سالمة المرضى
| املجلد 1، الحل 6 | أيار/ مايو  2007  

بيان املشكلة واألثر:
يتم ارتكاب الكثري من األخطاء يف إنتاج األدوية ووصفها ورصفها وإعطائها ومراقبتها، 
لكن هذه األخطاء ترتكب يف الغالب األعم خالل عمليتي وصفها وإعطائها للمريض 
)1(. واألثر املرتتب عىل ذلك كبري ألن األخطاء يف إعطاء األدوية تلحق األذى مبا يقدر 
بـ 1.5 مليون شخص وتقتل عدة آالف منهم سنوياً يف الواليات املتحدة األمريكية، مام 
بلدان  األقل )1(. وقد وجدت  أمرييك سنوياً عىل  البلد 3.5 مليار دوالر  يكلف ذلك 
صناعية أخرى يف شتى أرجاء العامل أن األحداث الضائرة الناجمة عن األدوية تشكل 

أهم سبب من أسباب اإلصابة والوفاة يف نظم الرعاية الصحية التابعة لها )2، 3(.

ويف بعض البلدان، تنطوي سوابق ما يصل إىل 67% من األدوية املوصوفة للمرىض عىل 
خطأ واحد أو أكرث )4(، ويحدث ما يصل إىل 46% من األخطاء يف وصف الدواء عند 
كتابة الطلبات الجديدة لدى إدخال املرىض إىل املستشفيات أو تخريجهم منها )5(. 
التوفيق بني األدوية عملية ترمي إىل الوقاية من ارتكاب األخطاء الدوائية يف  ويعترب 

مواقع انتقال املرىض )6( وتشمل:

وضع أتّم وأدق قامئة ممكنة أو”أفضل تاريخ مداواة ممكن” بجميع األدوية 
التي يتعاطاها املريض حاليًا – وهي تسمى أيضًا قامئة األدوية “املنزلية”.

مقارنة القامئة مع طلبات اإلدخال والنقل و/ أو التخريج عند كتابة طلبات 
األدوية، وتحديد أية تباينات بينها ولفت انتباه املهني الصحي الذي وصفها 
هذه  توثيق  ضامن  مع  الطلبات  يف  تغيريات  وإجراء  التباينات،  هذه  إىل 

التغيريات، إذا كان ذلك مناسبًا.

التي  األدوية  جميع  تبني  يك  جديدة  طلبات  كتابة  عند  القامئة  تحديث 
يتناولها املريض يف الوقت الراهن.

تخريجه،  أو  املريض  نقل  تم  كلام  التايل  الرعاية  مقدم  إىل  القامئة  إعطاء 
وتزويد املريض بهذه القامئة عند تخريجه.

رئيسية  اسرتاتيجية  األدويــة  بني  التوفيق  عملية  يف  وأرستــه  املريض  إرشاك  ويعد 
الستهداف ومنع ارتكاب األخطاء عند وصف األدوية وإعطائها، وبذا الحد من األذى 
الذي يلحق باملرض. واملثال عىل ذلك أنه لدى تنفيذ عملية برنامج التوفيق بني األدوية 
املرتكزة عىل املرىض، اكتشفت ثالث مستشفيات يف ماساسوستش يف الواليات املتحدة 
األمريكية، أنه حصل انخفاض قدره 85% يف ارتكاب األخطاء الدوائية ذات الصلة عىل 
مدى 10 أشهر )7(. وتقوم مئات من فرق توفري الرعاية الصحية بنرش وإدامة تنفيذ 
هذه االسرتاتيجية باملشاركة يف حملتي “مائة ألف حياة” الواليات املتحدة األمريكية 

)5( و”الرعاية الصحية األكرث أماناً اآلن” بكندا )8(.
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القضايا ذات الصلة:
جميع  يف  بنجاح  الربامج  هذه  مثل  تنفيذ  تكتنف  التي  التحديات  من  الكثري  هناك 
األماكن واألوضاع التي تستخدم فيها األدوية. ويتطلب النجاح يف تنفيذها توفر الدعم 
من القيادات؛ ووجود فرق تنفيذ فعالة، وعقد دورات تعلم تعاونية )9(. ويوفر اآلن 
الصحية«،  الرعاية  تحسني  و«معهد  الطبية«،  األخطاء  ملنع  ماساسوستش  »ائتالف 
يف  ذكرها  )الوارد  اإللكرتونية  مواقعهم  عىل  اآلن!«  أماناً  األكرث  الصحية  و«الرعاية 
الحاسم  العامل  أما  األدوية.  بني  التوفيق  برنامج  لتنفيذ  املوارد  من  عينات  املراجع( 
وصفها  يتم  التي  األدوية  مالءمة  فهو  األدوية  بني  التوفيق  عليه  يعتمد  الذي  اآلخر 
لعلة املريض والظروف املستبطنة ويف حني تتجاوز مامرسات الوصف، مبا فيها مخاطر 
تعدد األدوية أو اإلفراط الدوايئ نطاق هذا الحل، فإن عملية التوفيق بني األدوية تتيح 
الفرص الالزمة إلعادة النظر يف مالءمة أدوية املريض مع مرور الوقت عندما تتغري حالة 

املريض أو عند إرشاك واصفي أدوية آخرين فيها.

اإلجراءات املقرتحة:
يتعني أن تنظر الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف االسرتاتيجيات التالية:

وتوثيق  لجمع  مقيسة  نظم  بوضع  الصحية  الرعاية  منظامت  قيام  من  التأكد 

املعلومات املتعلقة بجميع األدوية املستعملة حالياً يف معالجة كل مريض وتوفري 

نقل  مواقع  الرعاية يف كل موقع من  الناجمّه عن ذلك ملقدمي  األدوية  قامئة 

الرعاية )اإلدخال، النقل، التخريج، زيارة املرىض الخارجني(. وتشمل املعلومات 

املقرتحة جميعها ما ييل:

األدوية املعطاة بوصفا وبدون وصفات، والفيتامينات، واملكمالت الغذائية، 
املعالجة  وأدوية  العشبية،  واملستحرضات  التآثر،  املحتملة  الطعام  وأنواع 

الرتفيهية.

الجرعة، وتواتر الجرعة األخرية وطريقها وتوقيتها، حسب االقتضاء، والتحقق 
حيثام أمكن من قامئة األدوية املنزلية بالتعاون مع املريض وتحديد مستوى 

امتثال املريض الفعيل بالجرعات املوصوفة.

مجتمع  صيادلة  وإرشاك  املريض.  أدوية  )مصادر(  مصدر 
املريض أو مقدمي الرعاية الصحية حسب االقتضاء يف جمع 

املعلومات املتعلقة باألدوية املنزلية والتحقق منها.
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واضحة  وإجراءات  لسياسات  الصحية  الرعاية  منظامت  اعتامد  ضامن   .-2
تشرتط ما ييل:

تام  ثابت ومريئ بوضوح  الراهنة يف مكان  املريض  أدوية  قامئة  عرض 
)من مثل خطة )معالجة( املريض( ، بحيث ميكن االطالع عليها بسهولة 

من جانب األطباء الرسيريني الذين يكتبون طلبات األدوية. 

وقت  األدوية  طلب  عند  كمرجع  املنزلية  األدوية  قامئة  استخدام 
املعالجة يف العيادة أو وحدة الطوارئ أو عند إدخال املريض إىل مرفق 

املرىض الداخليني.

طلب  عند  املريض  أدوية  قامئة  مقارنة  )مثل  األدوية  بني  التوفيق 
أدوية  بني  والتضارب  واالزدواج  اإلغفال،  أوجه  تحديد  بغية  األدوية 
املريض والظروف الرسيرية، واألخطاء يف تحديد الجرعات وإعطائها، 
 24 خالل  )أي  محددة  زمنية  أطر  ضمن  وذلك  املحتملة،  والتآثرات 
الزمنية األقرص فيام يتعلق باألدوية  ساعة من إدخال املريض واألطر 
الشديدة الخطورة، والتفاوت بني الجرعات املحتمل أن يكون خطرًا، 

و/أو مواعيد إعطاء الجرعات التالية(.

وجود عملية لتحديث القامئة، كلام متت كتابة طلبات جديدة، بحيث 
ُتظهر جميع األدوية التي تعطى للمريض يف الوقت الراهن، مبا فيها 
هو  املنظمة  إىل  جلبها  والتي  لوحده  املريض  يتناولها  التي  األدوية 

نفسه.

وجود عملية لضامن تحديث قامئة أدوية املريض عند تخريجه بحيث 
واألدوية  تخريجه،  بعد  املريض  سيتناولها  التي  األدوية  تشمل جميع 
“املنزلية” التي انقطع عن تعاطيها والتي سيستأنف تناولها. وينبغي 
املريض  إىل  إعطاؤها  وكذلك  التالني  الرعاية  مقدمي  إىل  القامئة  نقل 
عن  سيتوقف  التي  األدوية  أما  التخريج.  عند  التعليامت  من  كجزء 

تعاطيها فيجب أن يتخلّص منها املريض نفسه يف األوضاع املثىل.

مراحل  جميع  يخص  فيام  واضح  بشكل  واملسؤوليات  األدوار  تحديد 
عملية مواءمة األدوية التي يضطلع بها األشخاص املؤهلون، وذلك يف 
للمريض،  األولية  الرعاية  مقدم  تشمل  وقد  املشرتكة.  املساءلة  سياق 
واألطباء واملمرضات والصيادلة اآلخرين، وغريهم من األطباء الرسيريني 
وينبغي أن تحدد منظمة الرعاية الصحية مؤهالت األشخاص املسؤولني 

عن ذلك ضمن حدود القوانني والنظم املنطبقة.

الصلة يف كل مرحلة من  الصيدالنية ذات  املعلومات واملشورة  إتاحة 
مراحل عملية املواءمة، قدر اإلمكان.

دمج التدريب عىل إجراءات مواءمة األدوية يف املناهج التعليمية، وعملية   .3
التوجيه، والتطور املهني املستمر ملهنيي الرعاية الصحية.

استرشاف املستقبل:
قامئة  تفاصيل  عىل  تحتوي  املريض  يحملها  استامرة  بطاقة/  استحداث 

األدوية التي يتناولها املريض يف الوقت الراهن.

النظر يف استخدام الدعم التكنولوجي والسجالت الطبية اإللكرتونية لتسهيل 

عملية مواءمة األدوية.
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قوة البّينات:
ارتكاب  معدالت  بتناقص  مضّبطة  غير  متعددة  مقارنة  دراســات  تفيد 

مواءمة  برامج  تنفيذ  في  النجاح  في أعقاب  األدوية  وصف  في  األخطاء 

األدوية )12-10(.

إمكانية التطبيق:
جميع أنواع منظمات الرعاية الصحية.

 الفرص املتاحة إلرشاك املرىض 
وأرسهم:

البد أن تشمل عملية مواءمة األدوية إشراك المرضى وأسرهم، كي تكون 

فعالة إلى أقصى حد ممكن، وتشجيع المرضى على المشاركة وتزويدهم 

باألدوات الالزمة للقيام بذلك.

المعلومات  وإتاحة  لألدوية  المأمون  االستخدام  بشأن  المرضى  تثقيف 

الموثوقة والمناسبة والمفهومة عن األدوية التي يتناولونها.

له  يصفها  التي  األدوية  جميع  على  لالطالع  موقع  أفضل  المريض  يحتل 

المرضى  من  الطلب  في  النظر  وينبغي  المتعددون.  الرعاية  مقدمو 

إلى  ذهبوا  كلما  معهم  وإحضارها  كيس  في  أدويتهم  جميع  يضعوا  بأن 

المستشفى أو لزيارة الطبيب.

دقيقة  بقائمة  االحتفاظ  الرعاية على  وأسرهم ومقدمي  المرضى  تشجيع 

وصفات،  وبغير  بوصفات  األدويــة  فيها  بما  األدويــة،  بجميع  وصحيحة 

أرجية  فعل  ردات  وأية  التمنيع،  وتاريخ  والتغذوية،  العشبية  والمكمالت 

أو ضائرة إزاء األدوية. وينبغي تحديث قائمة األدوية هذه ومراجعتها مع 

المرضى/ واألسر/ ومقدم الرعاية في كل مقابلة ذات صلة بالرعاية.

على  أو  لوحدها  كانت  سواء  األدوية،  مخاطر  بخصوص  المرضى  تثقيف 

شكل توليفات من األدوية، مع إيالء اهتمام خاص لألدوية المتعددة التي 

يصفها مقدمو رعاية متعددون.

تشجيع المرضى واألسر على التعاطي مع صيدلية واحدة، ال بصفتها توفر 

األدوية فحسب بل كمصدر للمعلومات عن األدوية.

من  التحقق  على  المرضى  لمساعدة  المجتمعية  الدعم  نظم  في  النظر 

قائمة األدوية في المنزل.

العوائق املحتملة:
ووضع  الموظفين  وتعليم  السياسات،  لرسم  ــالزم  ال الوقت  تكريس 

االستمارات.

نقص عدد الموظفين وإدراك هذا النقص.

التنفيذ بإضافة واجبات أخرى عوضاًعن إعادة تصميم نماذج سير  قصور 

العمل.

تكليف أفراد بواجبات لم يتم البّت في مدى تأهلهم لالضطالع بها.
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وتشير  المرضى.  مع  لقاء  كل  في  األدوية  لمواءمة  الالزم  الوقت  تكريس 

التقديرات الالحقة للتدريب إلى لزوم تكريس: 10 دقائق لالدخال، و30 – 45 

دقيقة لالنتقال من وحدة العناية التاجية، و 10 دقائق للتخريج )10(.

األطباء  فيهم  بما  وقبولهم  الصحية  الرعاية  مهنيي  استمالة  في  القصور 

والممرضات والصيادلة.

نقص استمالة القادة وقبولهم وقلة الدعم.

قصور تفهم التعقيدات.

نقص إتاحة السجالت الصحية اإللكترونية في معظم البلدان.

األدوية  إلتاحة  التكاليف  بدفع  تقوم  ثالثة  أطراف  تفرضها  التي  القيود 

وتعويض هذه التكاليف.

قصور البحوث والمعطيات والمبرر االقتصادي المقبول عموماً فيما يتعلق 

بتحليل الفعالية نسبة للتكلفة أو العائدات على االستثمار في تنفيذ هذه 

التوصيات.
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مخاطر العواقب غري املتعّمدة:
بحيث يمكن أن تعني  متضارباً  أية عالمة مثل عالمة “x” تفسيرُاً  تفسير 

“ُتجرى العملية هنا” مقابل “ال ُتجرى العملية هنا”.

في  مستشفيات  عدة  بين  العامة  األولية  المشاهدات  إجراءات  تضارب 

منطقة جغرافية واحدة ُيجري فيها نفس الجراحين العمليات في أكثر من 

مستشفى واحد.
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التسميات املستخدمة يف هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة فيه، ال تعرب إطالقاً عن رأي األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن 
تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

وذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات متعمدة، أو موىص بها من قبل منظمة الصحة العاملية، تفضيالً لها عىل سواها مام مياثلها ومل يرد ذكره. وفيام عدا الخطأ والسهو، متيز 
أسامء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط تحتها.

اتخذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة يف هذا املطبوع. ومع ذلك يتم توزيع املواد املنشورة دون أي ضامن من أي نوع رصيحاً كان أو ضمنياً. وتقع مسؤولية ترجمة املواد 
واستخدامها عىل عاتق القارئ. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية يف أي حال املسؤولية عام يقع من أرضار نتيجة استخدامها.

ويحتوي هذا املطبوع عىل اآلراء الجامعية للمركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بخصوص سالمة املرىض ولجنته التوجيهية الدولية وال ميثل بالرضورة مقررات منظمة الصحة العاملية أو سياستها املعلنة.



مفكرةاملركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بخصوص الحلول املتصلة بسالمة املرىض أيار/ مايو 200

تجنب األخطاء يف وصل القثاطري واألنابيب

حلول سالمة المرضى
| املجلد 1، الحل 7 | أيار/ مايو  2007  

بيان املشكلة واألثر:
اليومية  الصحية  الرعاية  توفري  يف  أساسياً  جانباً  واملحاقن  والقثاطري  األنابيب  تشكل 
وإعطاء األدوية والسوائل للمرىض. وقد تم تصميم هذه الجهائز عىل نحو يجعل من 
املمكن وصلها بصورة غري متعمدة مع املحاقن واألنابيب غري الصحيحة ومن ثم إعطاء 
األدوية أو السوائل بطرق خاطئة عن دون قصد. ويرجع كل ذلك أن الجهائز املتعددة 
املستعملة يف مختلف طرق إعطاء األدوية وغريها ميكن وصلها الواحدة مع األخرى. 
ارتكاب  دون  تحول  تصميم  سبل  باستخدام  املوضوع  لهذا  الحلول  أفضل  وتتمثل 

األخطاء يف الوصالت وتدفع املستخدم إىل اتخاذ اإلجراءات الصحيحة.

وتشمل األسباب أو العوامل املساهمة األخرى ما ييل:

شتى  في  شاماًل  يكون  يكاد  نطاق  على  تستعمل  التي   )Luer( لور  وصائل 

التطبيقات الطبية لوصل الجهائز الطبية، بما في ذلك إعطاء السوائل )من خالل 

الطرق المعوية، وداخل األوعية، والنخاعية، وفوق الجافية( ونفخ الغازات )في 

الدم  الرغامى، وجهائز قياس ضغط  المكففة داخل  بالونّية، واألنابيب  قثاطير 

األوتوماتيكية(، التي وجد أنها يمكن أن تصل بين أنابيب أو قثاطير غير متماثلة 

الوظائف.

االستعمال الروتيني لألنابيب أو القثاطير ألغراض غير األغراض المنشودة. وهذا 

واإلرواء،  الجافية،  فوق  لما  األوعية  داخل  الممتدة  األنابيب  استعمال  يشمل 

وجهائز النزح، والخطوط المركزية أو لمد أنابيب اإلطعام المعوي.

وضع األنابيب المتباينة الوظائف التي تستخدم في رعاية المرضى على مقربة 

قثطار  قرب  المعوي  لإلطعام  أنبوب  استخدام  قبيل  من  البعض.  بعضها  من 

وأنابيب وريدية مركزيه.

حركة أو تحرك المريض من مكان أو مرفق إلى آخر.

تعب الموظفين الناجم عن العمل في ورديات متعاقبة.

وميكن أن يسفر الخطأ يف وصل األنابيب والقثاطري إىل ارتكاب أخطاء يف إعطاء األدوية 
عن غري الطريق الصحيح مام يؤدي إىل إصابة خطرية أو وفاة املريض. ورغم أن هذه 
تقارير  فإن  األحيان،  أغلب  يف  بسهولة  وتفاديها  كبري  حد  إىل  منعها  ميكن  األخطاء 
عن  األدوية  إعطاء  يف  األخطاء  ارتكاب  نتيجة  وفاتهم  أو  املرىض  إصابة  عن  متعددة 
الطريق غري الصحيحة تشري إىل أنها تحدث عىل نحو متواتر نسبياً )1-7(. وهذا يشمل 

إعطاء الضبائب يف الطرق الخطأ.
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وقد ُأرسلت تقارير إىل قاعدة معطيات األحداث الخافرة التابعة للجنة املشرتكة عن 
حدوث تسع حاالت من الوصل الخاطئ لألنابيب حصلت لسبعة بالغني ورضيعني يف 
الواليات املتحدة األمريكية، وأسفرت عن مثاين وفيات وحالة واحدة من فقد الوظائف 
نحو دائم )8(. كام أرسلت تقارير إىل وكاالت أخرى عن عارضات مامثلة، مبا فيها معهد 
بحوث رعاية الطوارئ )ECRI( وإدارة األغذية واألدوية األمريكية، ومعهد املامرسات 
وتكشف   .)USP( املتحدة  للواليات  األدوية  ودستور   )ISMR( املأمونة  الدوائية 
املعطيات من هذه املجموعات عن حدوث أخطاء يف الربط بتواتر ذي مغزى وأنها 

تسفر يف عدد من الحاالت عن عواقب مميتة )9، 10(

وأكرث أنواع األنابيب والقثاطري استعامالً يف الحاالت التي أبلغت عنها اللجنة املشرتكة 
األنفي  اإلطعام  وأنابيب  املستطرفة،  الوريدية  والقثاطري  املركزية،  الوريدية  القثاطري 
املعدي، وأنابيب اإلطعام الجلدي املعوي، وقثاطري الديال الصفاقي، وأنابيب نفخ كفة 
فقر الرغامى، وأنابيب منفاخ كفة ضغط الدم )أربع حاالت( ومن األمثلة عىل ذلك 
أيضاً سوء الوصل النوعي الذي استخدم فيه إطعام معوي يف قثطار وريدي، ووصل 
أنبوب منفاخ ضغط الدم إىل قثطار داخل الوريد )حالتان(، وحقن سائل داخل الوريد 

يف أنبوب نفخ كفة ففر الرغامى )حالة واحدة(.

ونرشت ثالثة تقارير يف اململكة املتحدة بني عامي 2001 و2004 عن حدوث وفيات، 
وأربعة تقارير بني 1997 وحتى 2004 عن حصول األذى أو بالكاد تفاديه يف أعقاب 
استخدام الطريق الخطأ عند إعطاء أدوية سائلة فموية، وأطعمة، وعمليات غسل يف 
داخل الوريد )11(. وحدد استعراض أجري للنظام الوطني لوضع التقارير والتعلم يف 
اململكة املتحدة 32 عارض أبلغ عنها تم خاللها إعطاء أدوية سائلة فموية عن طريق 
داخل الوريد، سبعة منها أعطي فيها دواء فوق الجافية عن طريق الوريد، وستة أعطي 
فيها دواء وريدي عن طريق فوق الجافية بني 1 كانون الثاين/ يناير 2005 و 31 أيار/ 

مايو 2006.



القضايا ذات الصلة:
رغم أنه تم اقرتاح مختلف أساليب تفادي ارتكاب األخطاء يف ربط القثاطري واتباع 
الطريق الخاطئ يف ذلك، فإن االنتباه الشديد التدقيق يف التوافه والتفاصيل عند 
الجهائز  ربط  وعند  إلعطائها(  الصحيح  الطريق  )أي  واألطعمة  األدوية  إعطاء 
باملرىض )أي استخدام الوصالت/ األنابيب املناسبة( يعترب الخطوة األساسية األوىل 
 - والعديد منها بسيط وغري مكلف  الوقائية –  التدابري  فتنفيذ  املضامر.  يف هذا 

ميكن التخلص منه بصورة فعالة من استخدام الطرق الخطأ يف إعطاء األدوية.

اإلجراءات املقرتحة:
االسرتاتيجيات  يف  العاملية  الصحة  منظمة  يف  األعضاء  الدول  تنظر  أن  ينبغي 

التالية:

التأكد من وجود نظم وإجراءات يف منظامت الرعاية الصحية:

تؤكد للموظفين غير السريريين، والمرضى وأسرهم أنه ال يجوز لهم أبداً 

الموظفين  من  المساعدة دوماً  أو فكها. وينبغي أن يطلبوا  الجهائز  ربط 

السريريين في ذلك.

تشترط توسيم القثاطير الشديدة الخطورة )مثل الشريانية، وفوق الجافية 

وداخل القراب(. ويتعين تجنب استخدام القثاطير مع بوابات الحقن في 

هذه التطبيقات.

تشترط تقفي مقدمي الرعاية لجميع الخطوط من نقطة مصدرها وحتى 

إعادة  أو  الوصل  عمليات  أداء  قبل  الربطات  من  للتحقق  الوصل  بوابة 

الوصل، أو إعطاء األدوية أو المحاليل أو المنتجات األخرى.

تتطلب إدراج عملية التوفيق الخطي المقّيس كجزء من عمليات االتصال 

أثناء تسليم واستالم المرضى. وينبغي أن يشمل ذلك إعادة فحص وصالت 

عند  مصادرها  إلى  المرضى  وقثاطير  أنابيب  جميع  أثر  وتقفي  األنابيب 

دوريات  تبديل  وعند  جديد  مرفق  أو  جديد  مكان  إلى  المريض  وصول 

الموظفين.

الفموية  المعيارية إلعطاء األدوية  تقتضي منع استخدام حقن وصلة لور 

وعمليات اإلطعام المعوي.

إلخ(  اآلثار،  الفشل وتحليل  المخاطر )طرز  يلزم الختبار وتقييم  اتخاذ ما 

القثاطير  شراء  عند  صحيحة  غير  وصالت  وجود  احتماالت  تحديد  بغية 

واألنابيب.

املستمر  املهني  والتطوير  الخطأ  الوصالت  مخاطر  عىل  التدريب  إدراج   .2
للمامرسني والعاملني يف الرعاية الصحية.

تشجيع رشاء األنابيب والقثاطري املصممة لتعزيز السالمة واملأمونية والوقاية   .3
من الوصالت الخاطئة إىل الجهائز أو األنابيب األخرى.

استرشاف املستقبل:
ينبغي إيجاد العوائق املادية )مثل التنافر من حيث التصميم( إلزالة احتامل 

الوصل املتبادل بني األنابيب والقثاطري الطبية ذات الوظائف غري املتامثلة 

إىل أقىص حد ممكن.

تأييد التوسيم النوعي لبوابئ الجهائز بغية تجنب وصل األنابيب الوريدية 

إىل كفات القثاطري أو البالونات )3(.
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تطبيقات  يف  ومختلفة  مخصصة  ترسيب  مضخات  باستخدام  اقرتاح  ومثة 

محددة من قبيل الترسيب فوق الجافية )12(.

يشكل استخدام املحاقن الفموية/ املعوية إلعطاء األدوية الفموية/ املعوية 

وتفادي استخدام اللؤم والبزل الثاليث الطرق جزءاً من مسودة مقرتحات من 

األخطاء  ارتكاب  لتفادي  املتحدة  باململكة  املرىض  الوطنية لسالمة  الوكالة 

باستخدام الطرق الخطأ )13(.

املخاطر  تقييامت  وقائية مشرتكة ألداء  اسرتاتيجية  إىل وضع  ومثة دعوات 

بغية تحديد املخاطر الحالية املتعلقة بالوصل الخاطئ، وتشجيع املصنعني 

عىل تصميم قثاطري وأنابيب غري متامثلة بحيث يصبح من املستحيل عملياً 

معدات  واحتياز  التصميم«(،  حيث  من  )»التنافر  البعض  ببعضها  وصلها 

وتنفيذ  محتمل،  غري  أمراً  الوصل  يف  األخطاء  ارتكاب  تصميمها  يجعل 

سياسات للحد من حدوث الوصل الخاطئ ما أمكن )14، 15(.

األوروبية  الهيئة  درست  وقد  لألنابيب.  امللون  التشفري  تقييس  وينبغي 

وأوصت  معينة  تطبيقات  والوصالت يف  لألنابيب  امللون  التشفري  للتقييس 

باستكشاف بدائل لوصالت لور يف تطبيقات مختارة )16(.

لألنابيب  الهنديس  والتصميم  الصناعة  عىل  قامئة  معايري  إرساء  ينبغي 

املناوعة لالحتياجات والتي ال ميكن  املناوعة لألعضاء أو  الطبية  والقثاطري 

وصلها مع بعضها البعض وتشجيعها.

قوة البينات:
اتفاق آراء الخبراء.

إمكانية التطبيق:
الصحة  المستشفيات، ومرافق  ذلك  بما في  المرضى،  تتم معالجة  حيثما 

النفسية، والبيئات المجتمعية، والعيادات الجوالة، ومرافق الرعاية الطويلة 

األمد، والعيادات، والعيادات الخاصة، ووكاالت الرعاية المنزلية.

فرص إرشاك املرىض وأرسهم:
تشجيع المرضى وأسرهم على طرح األسئلة حول األدوية بالحقن أو من 

خالل أنابيب اإلطعام، بغية ضمان إعطاء األدوية على الوجه الصحيح.

الصحيح  االستخدام  بشأن  الرعاية  ومقدمي  وأسرهم،  المرضى،  تثقيف 

لمواقع الحقن وأنابيب اإلطعام وأوضاع الرعاية المنزلية وتوفير التعليمات 

المتصلة  األخطاء  ارتكاب  لتفادي  اتخاذها  الواجب  باالحتياطات  الخاصة 

بالطريق الخطأ.

العوائق املحتملة:
قبول الموظفين لمفهوم تفادي ارتكاب أخطاء الطريق الخطأ.

قبول الموظفين بعدم تحوير الوصالت المتنافرة على اإلطالق بغية إفساح 

المجال لهذه الوصالت.

تكاليف التحول إلى نظم اإليتاء غير القابلة للوصل.
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العجز عن إيجاد أسلوب لتقييس النظم.

بعض  في  معولة  أو  ثابته  إمدادات  سلسلة  أية  تكتنف  التي  الصعوبات 

البلدان.

عدم كفاية البحوث والمعطيات والمبرر االقتصادي المقبولة عموماً فيما 

يخص تحليل التكاليف والمنافع أو العائدات على االستثمار في تنفيذ هذه 

التوصيات.

مخاطر العواقب غري املتعمدة:
إمكانية التأخر في المعالجة في محاولة للحصول على معدات متوافقة إذا 

لم تتوفر الوصالت المتوافقة.
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رأي  عن  إطالقاً  تعرب  فيه، ال  الواردة  املواد  املطبوع، وطريقة عرض  املستخدمة يف هذا  التسميات 
األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، 
أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط 

خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

وذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات متعمدة، 
أو موىص بها من قبل منظمة الصحة العاملية، تفضياًل لها عىل سواها مام مياثلها ومل يرد ذكره. وفيام 

عدا الخطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط تحتها.

الواردة يف  املعلومات  للتحقق من صحة  املعقولة  االحتياطات  العاملية كل  الصحة  اتخذت منظمة 
هذا املطبوع. ومع ذلك يتم توزيع املواد املنشورة دون أي ضامن من أي نوع رصيحاً كان أو ضمنياً. 
وتقع مسؤولية ترجمة املواد واستخدامها عىل عاتق القارئ. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية يف 

أي حال املسؤولية عام يقع من أرضار نتيجة استخدامها.

بخصوص  العاملية  الصحة  منظمة  مع  املتعاون  للمركز  الجامعية  اآلراء  املطبوع عىل  هذا  ويحتوي 
أو  العاملية  الصحة  منظمة  مقررات  بالرضورة  ميثل  وال  الدولية  التوجيهية  ولجنته  املرىض  سالمة 

املعلنة. سياستها 



مفكرةاملركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بخصوص الحلول املتصلة بسالمة املرىض أيار/ مايو 200

استعامل جهائز الحقن ملرة واحدة فقط

حلول سالمة المرضى
| املجلد 1، الحل 8 | أيار/ مايو  2007  

بيان املشكلة واألثر:
يشكل انتشار فريوس العوز املناعي البرشي )HIV(، وفريوس التهاب الكبد B. وفريوس 
التهاب الكبد C الناجم عن إعادة استعامل جهائز الحقن أحد أكرب مصادر القلق يف 
النامية يف شتى  البلدان  املتقدمة إىل جانب  البلدان  املشكلة  العامل كله. ومتس هذه 

أنحاء األرض، وقد أظهرت العديد من الدراسات نطاق هذه املشكلة ومدى وخامتها.

آثار  تتبع  تم  منها،  والوقاية  األمراض  املتحدة ملكافحة  الواليات  تفيد مراكز  وحسبام 
الرعاية  عاميل  بعض  أن  تبني  حيث  مصادرها  إىل  الكبد  التهاب  فاشيات  أكرب  أربعة 
الصحية يف عيادة أحد األطباء كانوا يعيدون استعامل اإلبر ويقومون بإجراءات أخرى 
الكبد C يف واليات  الكبد B والتهاب  التهاب  غري مأمونة )1(. وقد تسببت فاشيات 
نيويورك وأوكالهوما ونرباسكا بني عامي 2000 و2002 بإصابة ما يزيد عن 300 شخص 
املأمونة”، ويف مقدمتها  الحقن غري  العداوى “مامرسات  بالعدوى. وكان مصدر هذه 

إعادة استعامل الحقن واإلبر أو تلوث قناين األدوية املتعددة الجرعات” )1(.

ويبني منوذج حسايب وضعته منظمة الصحة العاملية أنه كانت توجد يف البلدان النامية 
والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية يف عام 2000، ما يقدر بـ 22 مليون حالة 
جديدة من عدوى التهاب الكبد B )قرابة ثلث مجموع الحاالت( ومليوين إصابة بفريس 
التهاب الكبد C )قرابة 40% من املجموع( ومثة ربع مليون إصابة بفريوس األيدز )قرابة 
الحاالت  أن تسفر  املتوقع  كله. ومن  العامل  اإلصابات يف  املجموع( من أصل  5% من 
التي ظهرت يف عام 2000 وحده عن فقدان ما يقدر تسعة ماليني سنة من سنوات 
عمر املصابني والعجز ما بني عامي 2000 و 2003 فقط )2(. وباإلضافة إىل ذلك فإن 
جميع الذين يقومون بحق األدوية وقد يتقاسمون استعامل اإلبر أو املحاقن أو غريها 
من املعدات معرضون لخطر اإلصابة بالعدوى املنقولة بالدم. وكان هناك مايقدر بـ 
13.2 مليون شخص قاموا بحقن األدوية يف أنحاء العامل مع نهاية عام 2003، منهم 10.3 

مليون يف البلدان النامية )3(.

ويف حني توجد أوجه تفاوت كبرية بني البلدان، فإن منظمة الصحة العاملية تقدر بأنه 
يتم يف أفريقيا جنوب الصحراء إعطاء ما يقارب 18% من الحقن مبحاقن أو إبر يعاد 
استعاملها دون تعقيمها. بيد أنه يعتقد أن عمليات الحقن الطبية غري املأمونة تحدث 
أكرث ما تحدث يف أقاليم جنوب آسيا، ورشق املتوسط، وغرب املحيط الهادئ. وتشكل 
مبجموعها 88% من جميع الحقن املعطاة مبعدات يعاد استعاملها وغري معقمة )4(. 
وتؤكد العواقب الوخيمة املرتتبة عىل إعادة استعامل اإلبر أيضاً رضورة تعزيز تقنيات 

مكافحة العداوى األساسية يف أوساط العاملني يف الرعاية الصحية )2(.

◀

وتؤكد ثالثة أبحاث نرشت عام 2003 بأن وباء األيدز يف أفريقيا يتفاقم بسبب املامرسات 
معقمة  غري  إبر  باستخدام  الدم  ونقل  الحقن  عمليات  فيها  مبا  السليمة،  غري  الطبية 
من  كجزء  مؤخراً،  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الشوخ  مجلس  استمع  وقد   )7-5(
مبادرة األيدز العاملية البالغة تكاليفها 1.5 مليار دوالر إىل نقاش يف منتدى عام وعلني 
بشأن البينات املتصلة بدور املامرسات الطبية غري السليمة يف انتشار فريوس األيدز. 
وكانت نتيجة ذلك أن أقر مجلس الشيوخ تعدياًل يهدف إىل املساعدة عىل وقف انتقال 
األيدز والعدوى بفريوسه يف أفريقيا بسبب عمليات الحقن الطبية غري املأمونة ونقل 
الدم اللذين ال يتم تحريها. وأصدر املجلس تعليامته إىل الحكومة الفيدرالية للواليات 
املتحدة بانفاق 75 مليون دوالر أمرييك عىل األقل عىل برامج مأمونية الحقن والدم 
يف أفريقيا. وتؤكد هذه الحقائق الحاجة التخاذ إجراءات فورية وحاسمة للوقاية من 
استعامل جهائز الحقن غري املأمونة. فالحقن املأمونة ال ميكن أن تلحق األذى باملرىض، 
وتعرض العاملني يف الرعاية الصحية ملخاطر ميكن تفاديها، أو تسفر عن نفايات تتهدد 
نطاق واسع  الحلول عىل  لنرش وتعميم  بالخطر. ومثة حاجة ملحة وعاجلة  املجتمع 
ملعالجة هذه املشكلة العاملية األبعاد بغية الحد من الخطر الذي يتهدد املرىض بسبب 

الرعاية الطبية السيئة.

القضايا ذات الصلة:
يكتنف التعقيد األسباب التي تساهم يف معاودة استعامل معدات الحقن وينطوي عىل 

توليفة من العوامل االجتامعية الثقافية، واالقتصادية والهيكلية مبا فيها:

المعتقدات الخاطئة لدى المرضى

يعتقد بعض املرىض أن األدوية املحقونة أكرث فعالية من تلك التي تعطى 
عن طريق الفم.

يعتقد أفراد األرس بأن تقاسم استعامل اإلبر فيام بينهم ينطوي عىل نفس 
تقاسم  أن  املرىض  يعترب  كام  العرضية.  املخالطة  يصاحب  الذي  الخطر 

استعامل اإلبر مع الجريان مجرد مامرسة ودية جيدة.

◀

◀
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يعتقد املرىض بأنهم لن يصابوا بالعدوى ملجرد أنها مل تحدث بعد. )قد 
بالدم من  املنقولة  يستغرق األمر سنوات قبل أن توثر عوامل املرض 
قبيل فريوس األيدز، والتهاب الكبد B وإلتهاب الكبد C بصورة كبرية 

عىل مجموعات املرىض قبل إدراك وجود هذا الخطر(.

معتقدات وأعمال العاملين في الرعاية الصحية

عدم قدرة املامرسني والعاملني يف الرعاية الصحية عىل مساعدة املرىض 
يف تفهم فعالية األدوية الفموية.

يخىش املامرسون والعاملون يف الرعاية الصحية عىل من أن ال يستكمل 
املرىض نظام األدوية الفموية املوصوفة لهم.

عىل  الصحية  الرعاية  يف  والعاملني  املامرسني  تدريب  يف  قصور  هناك 
مامرسات مكافحة العدوى بسبب نقص املوارد.

باملامرسات  االمتثال  الصحية يف  الرعاية  العاملون يف  يخفق  ما  وكثريًا 
والتدخالت الرامية إىل مكافحة العدوى.

نقص الموارد

هناك نقص يف املعدات.

ال توجد أموال كافية الحتياز اإلمدادات الكافية.

ال تتوفر خيارات مناسبة للتخلص من املعدات. واملثال عىل ذلك أن 
حرقها يف أماكن عامة يسفر عن انبعاثات سامة وتبعرث النفايات. ويحد 
الرتميد من اإلنبعاثات السامة وتبعرث النفايات لكنه مكلف، وقد تسمح 

مواقع دفنها بالتعرض للنفايات.

اإلجراءات املقرتحة:
يتعني أن تنظر الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف االسرتاتيجيات التالية:

النهوض باستعامل جهائز الحقن ملرة واحدة فقط باعتبار ذلك أولوية من 

أولويات مرافق الرعاية الصحية تتطلب توفر روح القيادة واملشاركة الفعالة 

من قبل جميع العاملني يف الخط األمامي للرعاية الصحية.

وضع برامج للتدريب املتواصل وتأمني مصادر املعلومات للعاملني يف الرعاية 

الصحية التي تتناول ما ييل:

مبادئ مكافحة العدوى، ومامرسات الحقن السليمة، وتدّبر النفايات 
الحادة.

فعالية األدوية غري القابلة للحقن.

األدوية  الستعامل  املتوفرة  البدائل  بخصوص  وأرسهم  املرىض  تثقيف 
القابلة للحقن )مثل األدوية الفموية(.

تكنولوجيات الحقن الجديدة )مثل النظم الخالية من اإلبر(.

مأمونية  عىل  الصحية  الرعاية  يف  العاملني  تدريب  فعالية  وقياس  تقييم   .3
الحقن.

تثقيف املرىض وأرسهم بشأن:  .4
من  الحد  بغية  الحقن  عن  فعالية  تقل  ال  التي  العالجية  الوسائل 

استعامل املحاقن.

انتقال عوامل األمراض عن طريق الدم.

مامرسات الحقن املأمونة.
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احتياجات  تلبي  التي  املأمونة  النفايات  تدبر  مامرسات  وتنفيذ  تحديد   .5
منظامت الرعاية الصحية.

النهوض باملامرسات السليمة واملأمونة كنشاط مخطط ومدرج يف امليزانيات   .6
يشمل رشاء املعدات. والنظر عىل وجه التحديد بتنفيذ النظم الخالية من 

املحاقن.

استرشاف املستقبل:
النظر يف املشاركة يف الشبكة العاملية للحقن املأمون التابعة ملنظمة الصحة 

العاملية )SIGN(، والتي تجمع بني جميع أصحاب الشأن بهدف تعزيز وإدامة 

مأمونية الحقن يف كل أرجاء العامل. حيث إن منظمة الصحة العاملية توفر عن 

طريق هذه الشبكة املشورة ومجموعة من أدوات السياسة العامة واإلدارة 

واملعقولة  املأمونة  املعدات  عىل  الحصول  عىل  البلدان  ملساعدة  والدعوة 

التكلفة، والنهوض بتدريب املوظفني الصحيني واالستعامل الرشيد للحقن.

حث الجهات املانحة واملقرضة لألموال عىل متويل املنتجات القابلة للحقن 

ومتويل كميات كافية من جهائز الحقن وتكاليف تدبر النفايات الحادة.

قوة البينات:
آراء الخبراء واتفاق آرائهم والتقارير المتعلقة بالحاالت.

إمكانية التطبيق:
)مثل  الحقن  فيها  تعطى  التي  الصحية  الرعاية  وأماكن  المرافق  جميع 

الجراحة  ومراكز  األمد.  الطويلة  والرعاية  الجوالة،  والرعاية  المستشفيات 

المكاتب،  على  القائمة  والممارسات  النفسي،  الطب  ومرافق  الجوالة، 

والرعاية المنزلية(.

فرص إرشاك املرىض وأرسهم:
ووسائل  العدوى  مكافحة  مبادئ  بشأن  وأسرهم  المرضى  تثقيف  ينبغي 

المعالجة.

ويشجعوهم  الرعاية  مقدمي  مباشرة  بصورة  يراقبوا  كي  المرضى  تثقيف 

التخلص فوراً من جهائز الحقن بعد استعمالها ضمن حدود معايير  على 

الممارسات المقبولة وفي آنية نفايات األدوات الحادة المناسبة.

مساعدة المرضى وأسرهم على التخلص المأمون من اإلبر إذا كان البد من 

أن  على  والتأكيد من جديد  المنازل  في  للحقن  القابلة  األدوية  استعمال 

عدد المرات األكثر أماناً الذي تستعمل فيه اإلبر هو مرة واحدة فقط.
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العوائق املحتملة:
الثقافات والمعتقدات.

تكلفة المحاليل.

الجدوى العملية الستعمال المحاليل.

توفر الحوافز المالية لمقدمي الحقن عند إعطاء الحقن

الحاجة المستمرة للبحوث والمعطيات والمبرر االقتصادي المقبول عموماً 

فيما يتعلق بتحليل التكلفة والفائدة أو عائدات االستثمار في تنفيذ هذه 

التوصيات.

مخاطر العوائق غري املتعمدة:
ازدياد التكاليف المتصلة بتغيير المعدات

المعدات  نقص  بسبب  التمنيع(  )مثل  الرعاية  المرضى  يتلقى  ال  قد 

المعقمة.

قد ال يسعى بعض المرضى للحصول على الرعاية إذا كانت الُحقن ال تعطى 

لهم كجزء من المعالجة المعيارية ألن المريض يتوقع أن يتلقى الحقن من 

مقدمي الرعاية.
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رأي  عن  إطالقاً  تعرب  فيه، ال  الواردة  املواد  املطبوع، وطريقة عرض  املستخدمة يف هذا  التسميات 
األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، 
أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط 

خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.

وذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات متعمدة، 
أو موىص بها من قبل منظمة الصحة العاملية، تفضياًل لها عىل سواها مام مياثلها ومل يرد ذكره. وفيام 

عدا الخطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط تحتها.

الواردة يف  املعلومات  للتحقق من صحة  املعقولة  االحتياطات  العاملية كل  الصحة  اتخذت منظمة 
هذا املطبوع. ومع ذلك يتم توزيع املواد املنشورة دون أي ضامن من أي نوع رصيحاً كان أو ضمنياً. 
وتقع مسؤولية ترجمة املواد واستخدامها عىل عاتق القارئ. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية يف 

أي حال املسؤولية عام يقع من أرضار نتيجة استخدامها.

بخصوص  العاملية  الصحة  منظمة  مع  املتعاون  للمركز  الجامعية  اآلراء  املطبوع عىل  هذا  ويحتوي 
أو  العاملية  الصحة  منظمة  مقررات  بالرضورة  ميثل  وال  الدولية  التوجيهية  ولجنته  املرىض  سالمة 

املعلنة. سياستها 

Gisselquist D et al. Let it be sexual: how health 
care transmission of AIDS in Africa was ignored. 
International Journal of STD & AIDS, 2003, 

14(3): 148-161.
Brewer DD et al. Mounting anomalies in the 
epidemiology of HIV in Africa: cry the beloved 
paradigm. International Journal of STD & AIDS, 

2003, 14(3): 144-147.
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مفكرةاملركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بخصوص الحلول املتصلة بسالمة املرىض أيار/ مايو 200

تحسني نظافة األيدي للوقاية من العدوى املرتبطة بالرعاية

حلول سالمة المرضى
| املجلد 1، الحل 9 | أيار/ مايو  2007  

بيان املشكلة واألثر:
تشري التقديرات إىل أنه يعاين يف آن واحد أكرث من 1.4 مليون نسمة يف العامل كله من 
العداوى املكتسبة يف املستشفيات )1، 2( وتحدث العداوى املرتبطة بالرعاية الصحية 
يف شتى أرجاء املعمورة ومتس البلدان املتقدمة والنامية عىل حد سواء. ففي البلدان 
املتقدمة يكتسب ما يرتاوح بني 5% إىل 10% من املرىض عدوى واحدة أو أكرث ومن 
املعتقد أن ما بني 15%- 40% من املرىض الذين يتم إدخالهم إىل وحدات الرعاية الحرجة 
يصابون بها )3(. وميكن، يف األماكن القليلة املوارد، أن تزيد معدالت العدوى عن %20 
)4(، بيد أن املعطيات املتوفرة غري كافية ومثة حاجة ملحة إلجراء املزيد من البحوث 
بغية تقدير عبء املرض هذا يف البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصادتها مبرحلة 
باعتالل  مريضاً   136 كل  من  واحد  يصاب  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ويف  انتقالية. 
وخيم نتيجة اكتساب العدوى يف املستشفيات )5( وهذا يوازي مليوين حالة سنوياً، مام 
ينجم عن تحمل تكاليف إضافية تبلغ ما بني 4.5 - 5.7 مليار دوالر أمرييك والتسبب 
بتسعني ألف وفاة. ومن املقدر أن 000 100 حالة عدوى مكتسبة يف املستشفيات يف 
إنكلرتا تكلف »الخدمات الصحية الوطنية« مليار جنيه اسرتليني عىل األقل سنوياً )6( 
ميكن عزو أكرث من 5000 وفاة منها إىل هذه األسباب سنوياً )7(. ويف املكسيك، تصل 
التقديرات إىل 000 450 عدوى، تسبب 35 وفاة بني كل 000 100 إدخال للرضع إىل 

املستشفيات، حيث تصل نسبة اإلماتة إىل ما بني 4% و %56 )8(.

الخلفية والقضايا:
هناك الكثري من البينات عىل أن تطهري اليدين يحد من حدوث العدوى املكتسبة يف 
اليدين إجراء أسايس لضامن سالمة املرىض،  املستشفيات )9–24(. وعليه فإن نظافة 
وينبغي أن يتم ذلك يف الوقت املناسب وعىل نحو فعال أثناء عملية الرعاية. بيد أن 
االمتثال بصورة ال ميكن القبول بها لنظافة اليدين شائع بصورة عامة يف الرعاية الصحية 
)25(. ويساهم ذلك يف انتقال املكروبات القادرة عىل التسبب بالعدوى املكتسبة يف 
املستشفيات املمكن تجنبها. وقد ثبت أن التقيد عىل نحو أفضل بالدالئل اإلرشادية 
لنظافة األيدى وسياساتها يحد من انتشار هذه العدوى )26- 30(. وال تتمثل األهداف 
الرئيسية يف مجال العمل بالعاملني يف الرعاية الصحية وحدهم بل وبصانعي السياسات 

ورؤساء ومديري املنظامت )33(.

◀

◀

الوسائل واملتعددة االختصاصات  املتعددة  املنشورة أن االسرتاتيجيات  البحوث  وتبني 
التي تركز عىل تغيري النظم )11، 14، 18، 20-25( تفسح املجال ألكرب الفرص يف إحراز 

النجاح يف تحسني نظافة اليدين والحد من العدوى.

القدرات بحيث  أو تعزيز  بناء  لنظافة األيدي هي  الغاية من أي محلول  وعليه فإن 
يعترب ويصبح تحسني نظافة األيدي جزءاً ال يتجزأ من اسرتاتيجية أوسع نطاقاً للوقاية 

من العدوى املكتسبة يف املستشفيات.

اإلجراءات املقرتحة:
يتعني أن تنظر الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف االسرتاتيجيات التالية:

الرعاية  مرافق  من  مرفق  كل  يف  أولوية  بوصفه  األيدي  بنظافة  التقيد  تعزيز 

الصحية؛ وهذا يتطلب توفر القيادات والدعم اإلداري واملوارد املالية.

الصحة  ملنظمة  اإلرشادية  »الدالئل  يف  عليها  املنصوص  التسع  التوصيات  تبّني 

العاملية بشأن نظافة األيدي« يف الرعاية الصحية )املسودة النهائية(، وذلك عىل 

تحسني  اسرتاتيجيات  تنفيذ  والسيام  واملرافقية،  واإلقليمية  القطرية  املستويات 

الرعاية  مرافق  يف  األشكال  واملتعددة  االختصاصات  املتعددة  األيدي  نظافة 

الصحية والتي تشمل ما ييل:

توفري مركبات فرك اليدين املرتكزة إىل الكحول مبنتهى السهولة يف أماكن  )أ( 
الرعاية الصحية.

إتاحة إمدادات املياه  املأمونة املستمرة من جميع الحنفيات/ الصنابري  )ب( 
والتسهيالت الالزمة لتنظيف اليدين.

اليدين  نظافة  تقنيات  بخصوص  الصحية  الرعاية  يف  العاملني  تثقيف  )ج( 
الصحيحة.

يف  اليدين  نظافة  عىل  املشجعة  التذكري  رسائل  ع��رض  )د( 
مكان العمل.

◀
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اإلرشايف  الرصد  خالل  من  اليدين  بنظافة  االلتزام  مدى  قياس  )هـ( 
واملعلومات املرتجعة عن أداء العاملني يف الرعاية الصحية.

أو تكون  الكحول  املرتكزة إىل  اليدين  تتوفر مركبات فرك  النظر، حيث ال   .3
الوارد  الصيغة  باستخدام  محلياً  املركبات  هذه  إنتاج  يف  التكلفة،  عالية 

وصفها يف »الرتكيبة املوىص بها من جانب منظمة الصحة العاملية بخصوص 

تطهري اليدين، دليل اإلنتاج املحيل« 
)WHO Recommended Hand Artisepsis Formulation: Guide to Local Production(

تعريف مكان الرعاية يشري إىل أي منتج لنظافة األيدي )مثل مركبات فرك اليدين املرتكزة إىل الكحول 

املتوفرة( من  املوارد  أقرب مكان ممكن )حسبام تسمح بذلك  بتوفره يف  للموظفني  واملتاح بسهولة 

املوضع الذي يتم فيه االحتكاك باملرىض.

ينبغي أن تكون منتجات نقطة الرعاية يف متناول من يقومون بإيتاء الرعاية/ املعالجة.

وهذا ميكن املوظفني من تطبيق عملية نظافة األيدي بكل سهولة ورسعة خالل الخمس دقائق التي 

نظافة  بخصوص  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلرشادية  »الدالئل  والتي حددتها  العملية  تستغرقها هذه 

.)http:www.who.int/gpsc/tools.en) )األيدي« (املسودة النهائية

وينبغي أن يكون املنتج جاهزًا لالستعامل يف اللحظة املتطلبة دون االضطرار ملغادرة منطقة العمل.

وعادة ما تتحقق أمكنة الرعاية باستخدام مركبات نظافة اليدين التي يحملها املوظفون معهم (بقناين 

هذه  يف  (أو  بجانب رسيره  املنضدة  أو  املريض  عىل رسير  املثبتة  اليدين  فرك  مركبات  أو  الجيب( 

أو  أو املوضوعة عىل صينية الضامدات  الرتوليات  املثبتة عىل  املنطقة(. كام أن مركبات فرك األيدي 

األدوية والتي تنقل بعدها إىل منطقة العمل تفي بهذا التعريف.

استرشاف املستقبل:
يتعني النظر يف الجوانب املالية واالقتصادية ألنواع العدوى املرتبطة بالرعاية 

الصحية للمساعدة عىل رشح آثارها.

يتعني إطالع وتثقيف املرىض فيام يخص أهمية نظافة األيدى ودورهم يف 

دعم النهوض بها.

◀
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إمكانية التطبيق:
جميع مرافق الرعاية الصحية التي يتم فيها توفير الرعاية و/ أو المعالجة 

للمرضى.

فرص إرشاك املرىض وأرسهم:
رفع مستوى وعي المرضى وأسرهم/ زوارهم وفي الوقت المناسب للمخاطر 

التي تتهدد الصحة عندما ترتكب الهفوات في نظافة األيدي.

للمرضى  األي��دي  نظافة  تحسين  أهمية  تبرز  التي  المعلومات  توفير 

وأسرهم.

تشجيع الموظفين على تنظيف أيديهم أمام المريض قبل مالمسته، ودعوة 

المرضى إلى سؤال الموظفين عما إذا كانوا قد نظفوا أيديهم قبل المعالجة 

أم ال، إذا كان ذلك مناسباً من ناحية الثقافة السائدة.

تثقيف المرضى بشأن التقنية الصحيحة لتنظيف األيدي وتوفير المؤشرات 

للتأكد من أنهم على علم باألوقات المناسبة لتنظيف األيدي.

قوة البينات:
استنادها على الدراسات التجريبية والسريرية والوبائية، واألساس النظري، 

واتفاق آراء الخبراء.

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀

◀

الجدول 1- العوائق املحتملة أمام التنفيذ

اإلفرادية/ السلوكية املؤسسية/ اإلدارية السياسية

عدم وجود حافز مايل لتعديل 
األداء (التعليم املتواصل(

�

تكاليف البنية األساسية

تكاليف مركبات فرك اليدين املرتكزة إىل الكحول

 اإلخفاق يف إقناع املديرين والرؤساء باملنافع االقتصادية
)- الكلية(

العجز عن صناعة مركبات فرك اليدين املرتكزة إىل الكحول

نقص املوظفني

تصميم املرافق

�

�

�

�

�

�

األولويات الصحية املتنافسة

الفشل يف وضع مربر تجاري 
 يرشح املنافع االقتصادية 

)- الكلية(

�

�

املالية

قصور إسهام العاملني يف الرعاية الصحية

عدم توجيه الحمالت نحو الهدف الصحيح

قصور مشاركة املرىض ومتكينهم

عدم الدعم من جانب الثقافة القامئة

�

�

�

�

انعدام االلتزام

عدم دعم الثقافة القامئة

اإلخفاق يف إقناع املديرين والرؤساء باملنافع الصحية

فرتة تدريب املوظفني عدم كفاية 
الوقت الالزم ملراقبة االمتثال 

�

�

�

�

انعدام االلتزام

قصور البنية األساسية

عدم االلتزام بالتعليم 
(قبل وأثناء الخدمة(

�

�

�

الكيفية

قصور إسهام رؤساء املؤسسات

قصور إدراك القضايا ذات الصلة

الشعور بأن نظافة اليدين مل تعد مشكلة

عدم اإلميان بأهمية نظافة اليدين من 
حيث تأثريها عىل النتائج املتصلة باملرىض

�

�

�

�

الثقافة التنظيمية الحالية ال توفر الدعم �

عدم إدراك عبء األمراض وفهمه

الشعور بأن نظافة اليدين 
مل تعد مشكلة

�

�

املدركة



العوائق املحتملة أمام التنفيذ:
الوطني  السياسي  بااللتزام  بدءاً  المستويات  من  عدد  على  عوائق  هناك 

ووصوالً إلى العامل الصحي اإلفرادي. كما يخضع التنفيذ لتأثير مستويات 

الموارد، واألساليب العامة المتبعة إزاء الكيفية والجودة، واإلدراك، ويوجد 

موجز لهذه العوائق في الجدول 1 أدناه:

مخاطر العواقب غري املتعمدة:
ازدياد قلق المريض ومقدم الرعاية إذا أسئ ايصال الرسائل والمعلومات.

قضايا السالمة المرتبطة بإبتالع منتجات فرك األيدي القائمة على الكحول 

والمعدة لمجموعات المرضى من األطفال، أو مرضى سوء استعمال المواد 

أو غيرهم من الذين تلتبس عليهم األمور.

قضايا القابلية لاللتهاب ومخاطر شبوب الحرائق المرتبطة بمواد فرك اليدين 

القائمة على الكحول رغم أنها مخاطر متدنية جداً. والمنافع المترتبة على 

هذا النوع من منتجات فرك اليدين التي تفوق هذا الخطر المتدني جداً.
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التسميات املستخدمة يف هذا املطبوع، وطريقة عرض املواد الواردة فيه، ال تعرب إطالقاً عن رأي األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، 
أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل 

عليها.

وذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الرشكات واملنتجات متعمدة، أو موىص بها من قبل منظمة الصحة العاملية، تفضياًل لها عىل سواها مام مياثلها 
ومل يرد ذكره. وفيام عدا الخطأ والسهو، متيز أسامء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط تحتها.

اتخذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة يف هذا املطبوع. ومع ذلك يتم توزيع املواد املنشورة دون أي ضامن من أي نوع رصيحاً 
كان أو ضمنياً. وتقع مسؤولية ترجمة املواد واستخدامها عىل عاتق القارئ. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية يف أي حال املسؤولية عام يقع من أرضار نتيجة استخدامها.

ويحتوي هذا املطبوع عىل اآلراء الجامعية للمركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية بخصوص سالمة املرىض ولجنته التوجيهية الدولية وال ميثل بالرضورة مقررات منظمة الصحة 
العاملية أو سياستها املعلنة.
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