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الأمرا�ض غري املنقولة: حتد �صحي عاملي

عامليًا، اأخذت الأمرا�ض غري املنقولة تنت�رش بوترية مرتفعة بحيث مل تعد حتديًا اأمام ال�سيا�سات يف الدول ذات الدخل املرتفع وحدها، بل هي 

م�سدر قلق للعديد من الدول النامية. على الرغم من هذا، �سهد العقد الأخري تطورات مهمة يف الوقاية من هذه الأمرا�ض وال�سيطرة عليها. 

يف اأجزاء من اأوروبا الغربية، واأمريكا ال�سمالية، واأمريكا الالتينية، نتلم�ض دلياًل وا�سحًا على التقدم الذي اأحرز يف هذا املجال األ وهو 

النخفا�ض الكبري يف عدد الوفيات ب�سبب اأمرا�ض القلب اإىل جانب تراجع انت�سار التدخني وارتفاع �سغط الدم. ت�سهد دول عديدة ن�سوء 

توافق بداأ يظهر على ال�سطح ل�سالح ُنُهج »النظم ال�سحية« ال�ساملة التي تعترب اأكرث فاعلية يف الوقاية من الأمرا�ض غري املنقولة وال�سيطرة 

عليها. لكن التحديات تبقى على الرغم من هذه الجتاهات الإيجابية. وكما تخل�ض هذه الإ�ساءة، ملكافحة الآثار ال�سلبية التي حتدثها 

ق عند ت�سميم نظم 
ّ

الأمرا�ض غري املنقولة على ال�سحة، واملجتمع والقت�ساد، ي�ستدعي الأمر املزيد من العمل ما ي�ستدعي تطبيق نهج من�س

ال�سمان الجتماعي والرعاية ال�سحية بحيث يقر هذا النهج بالتاأثري الرتاكمي ملختلف الأو�ساع على �سحة الفرد وحياته الكرمية. عندها، 

اأن يكون الهدف  ينبغي  اإجراء الفحو�سات الالزمة والوقاية من هذه الأمرا�ض. هكذا،  اأف�سل باجتاه  ال�سيا�سات ب�سكل  اأ ا�ستجابات 
ّ
تهي

الرئي�سي الإفادة ب�سكل اأكرب من اإمكانيات نظم ال�سمان الجتماعي وبيئتها املنا�سبة لتناول خماطر الأمرا�ض غري املنقولة يف مكان العمل 

والذي هو البيئة ذات الأولوية يف �سياق رفع امل�ستوى ال�سّحي. 

هان�ض-هور�ست كونول�سكي، الأمني العام للجمعية الدولية لل�سمان الجتماعي 
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الأمر ا�ض غري املنقولة: ن�صبة حدوثها وعوامل املخاطرة

الأمرا�ض غري املنقولة هي عبارة عن جمموعة من الإ�سابات غري املعدية وغري 

اجلهاز  واأمرا�ض  وال�سكري،  وال�رشطان،  القلب،  اأمرا�ض  ت�سمل  املنقولة 

التنف�سي املزمنة، بالإ�سافة اإىل الإ�سابات الع�سلية الهيكلية وم�ساكل ال�سحة 

ثلثي  بحوايل  املجموعة  هذه  من  الأوىل  الأربعة  العنا�رش  تت�سبب  العقلية. 

باملائة  ن�سبته 48  مبا  تت�سبب  القلب وحدها  اأمرا�ض  اأن  علمًا  العامل  وفيات 

من جميع الوفيات الناجمة عن الأمرا�ض غري املنقولة يف العامل. على مدى 

العقد التايل، ُيتوقع حدوث زيادة بن�سبة 15 باملائة يف عدد الوفيات لأ�سباب 

مت�سلة بالأمرا�ض غري املنقولة. 

من املمكن ربط معظم الأمرا�ض غري املنقولة باأربعة عوامل خطر ناجمة عن 

ال�سلوكيات واأ�سلوب احلياة - تعاطي التبغ )التدخني(، واخلمول اجل�سدي، 
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واحلمية الغذائية غري ال�سحية، وتعاطي الكحول بطريقة موؤذية. ال�سغط )النف�سي( 

هو اأحد املخاطر الأخرى الذي من املمكن تعديله حتى ل ي�سهم يف تفاقم معظم 

الأمرا�ض الرئي�سية غري املنقولة مبا فيها الأمرا�ض العقلية املمكن مالحظتها ب�سكل 

وا�سح. توؤدي عوامل املخاطر املهنية دوراً رئي�سيًا يف عدد احلالت الطبية مثل 

بع�ض اأنواع ال�رشطانات اأو اأمل الظهر املزمن كما ميكن اأن تفاقم من تاأثري العوامل 

العوامل  هذه  متثل  احلياة.  باأ�سلوب  املتعلقة  املخاطر  وعوامل  احلالية  ال�سلوكية 

املرتفع،  الدم  �سغط  مثل  بها  املرتبطة  الفي�سيولوجية  املخاطر  عوامل  جانب  اإىل 

بد  ل  الأهداف  من  الكول�سرتول جمموعة  ن�سبة  ارتفاع  اأو  الوزن/ال�سمنة  زيادة 

من الرتكيز عليها للم�ساعدة على الوقاية من الآثار ال�سلبية لالأمرا�ض غري املنقولة 

والتخفيف منها. يف الغالب، من املمكن التعامل مع هذه املخاطر بكلفة منخف�سة 

والربهان  بالدليل  واملثبتة  الكلفة  فاعلية  تراعي  التي  التدخالت  ن�سبيًا من خالل 

وحت�سني  ال�سحية،  الغذائية  لالأنظمة  والرتويج  التدخني،  مكافحة  حمالت  مثل 

امل�ستوى ال�سحي يف مكان العمل وبع�ض فحو�سات الك�سف عن ال�رشطان وهي 

جميعًا حتقق اآثاراً اإيجابية عميقة. 

حقائق رئي�صية حول الأمرا�س غري املنقولة وجن�س امل�صاب

هناك تباين كبري ح�سب اجلن�ض يف عوامل املخاطر املرتبطة بالأمرا�ض 

غري املنقولة، وحدوث الأمرا�ض، واحل�سول على الرعاية واآثارها على 

الت�سغيل وعبء الرعاية. 

مقارنة  - الن�ساء  اأو�ساط  يف  )التدخني(  التبغ  تعاطي  ن�سبة  تنخف�ض 

بالرجال واإن كانت هذه الن�سبة اآخذة باالزدياد وب�رسعة. من املتوقع اأن 

ي�سبح �رشطان الرئة ال�رشطان الأكرث �سيوعًا لدى املراأة يف الـ 30-20 

�سنة القادمة. 

بني  - للوفاة  الرئي�سية  االأ�سباب  فعاًل  اأ�سبحت  واجللطات  القلب  اأمرا�ض 

الفئة  هذه  اإىل  النامية  الدول  �ستن�سم  كما  املتقدمة  الدول  يف  الن�ساء 

بحلول عام 2020. 

�ض الرجل لها حيث ت�سهم  -
ّ
املراأة تتعر�ض للكاآبة باأكرث من �سعفي تعر

من  باملائة   30 من  اأكرث  حدوث  يف  الكاآبة  عن  الناجمة  ال�سطرابات 

الإعاقات الع�سبية النف�سية لدى املراأة مقارنة بـ 12.6 باملائة فقط لدى 

الرجل )منظمة ال�سحة العاملية، 2002(.

اإىل احل�سول على  - ال�سياقات، تقل احتماالت �سعي املراأة  العديد من  يف 

ال�سحية  بالرعاية  املرتبطة  املبالغ  لت�سدد  و�سيلة  متتلك  اأن  اأو  و�سيلة 

اجلغرافية  احلواجز  ب�سبب  املنقولة  غري  االأمرا�ض  معاجلة  اإىل  الهادفة 

التي تعيق و�سولها اإىل هذه الو�سيلة وانخفا�ض امل�ستوى االجتماعي-

الثقايف للأ�رشة، واملجتمع املحلي، واملجتمع ككل. 

يف  - منخف�سًا  مزمن  مبر�ض  امل�سابة  املراأة  دخل  يكون  العادة،  يف 

معدله وترتفع يف وجهها احتمالت البطالة مقارنة بالرجال امل�سابني 

بالأمرا�ض املزمنة، والن�ساء اللواتي يعانني من زيادة الوزن اأو ال�سمنة 

مراكز  اإىل  وترفيعهن  ترقيتهن  دون  حتول  التي  احلواجز  رهينة  يبقني 

املزمنة مييلون  الأمرا�ض  من  يعانون  الذين  اأن  من  الرغم  على  اإدارية. 

الن�ساء  ميل  ينخف�ض  اجلن�ض،  عن  النظر  بغ�ض  اأقل  ل�ساعات  العمل  اإىل 

مقارنة  عملهن  �ساعات  اإنقا�ض  اإىل  املزمنة  باالأمرا�ض  امل�سابات 

بنظرائهن من الرجال )بو�ض، 2010(. 

الأ�سخا�ض  - برعاية  الأمر  يتعلق  عندما  متباينًا  عبئًا  الن�ساء  تتحمل 

امل�سابني باالأمرا�ض غري املنقولة �سواء كان ذلك �سمن االأ�رسة اأو على 

القت�سادي  التعاون  منظمة  اأجرتها  لدرا�سة  وفقًا  املوؤ�س�سة.  م�ستوى 

والتنمية )كولومبو، 2011(، ت�سكل الن�ساء اللواتي جتاوزن اخلم�سني من 

ب�سكل  املدى  الرعاية طويلة  يقدمون  الذين  الأ�سخا�ض  ثلثي عدد  العمر 

غري ر�سمي، و90 باملائة من اأخ�سائيي الرعاية الر�سمية هن من الن�ساء. 

خمتلف  عرب  بها  املرتبطة  املخاطر  وعوامل  املنقولة  غري  الأمرا�ض  انت�سار  يتباين 

الأمرا�ض  اأن  هنا  باملالحظة  اجلدير  من  اجلن�ض.  العمر وح�سب  الأقاليم ح�سب 

غري املنقولة مل تعد ظاهرة مقت�رشة على الدول الغنية: فالأمرا�ض غري املنقولة هي 

ال�سبب الرئي�سي حاليًا للوفيات يف العامل علمًا اأن الغالبية العظمى من هذه الوفيات 

واملتو�سط،  املنخف�ض  الدخل  دول  يف  النامية.  الدول  يف  يحدث  باملائة(   80(

ترتفع احتمالت حدوث الوفيات ب�سبب الأمرا�ض غري املنقولة يف اأعمار اأ�سغر: 

اأولئك الذين هم اأ�سغر من 60 �سنة مقارنة  29 باملائة من الوفيات يحدث بني 

بـ 13 باملائة يف الدول ذات الدخل املرتفع. اأ�سبحت هذه الظاهرة تت�سبب يف 

خ�سارة كبرية يف الإنتاجية والتنمية القت�سادية، وقد تنطوي على اإطالة معّدل فرتة 

العالج بالن�سبة للنظم ال�سحية. 

يف  ال�رشطانات.  حدوث  ن�سب  باأعلى  ت�ستاأثر  الدخل  املرتفعة  الدول  زالت  ما 

الدول املنخف�سة الدخل، تنت�رش يف الغالب ال�رشطانات املمكن الوقاية منها ب�سكل 

اأكرب )مثاًل: �رشطان عنق الرحم، والكبد واملعدة، الناجمة عمومًا عن الإ�سابات 

املزمنة القابلة للعالج(. بينما ترتفع ن�سب ال�سمنة، واخلمول اجل�سدي، وا�ستهالك 

بالرتفاع  اآخذة  اأنها  اأي�سًا  جند  الدخل،  املرتفعة  الدول  من  العديد  يف  الدهون 

انت�سار الإ�سابة بارتفاع  اإىل ن�سبة  املتو�سطة الدخل بالإ�سافة  الدول  وب�رشعة يف 

�سغط الدم التي يالحظ اأنها اأعلى يف الدول املنخف�سة الدخل. 

الأثر على الرعاية ال�صحية ونظم ال�صمان الجتماعي

ما زالت تكاليف الرعاية ال�سحية ترتفع ارتفاعًا ثابتاأً حول العامل وجزء كبري من 

ال�سبب يف ذلك يعود اإىل احتياجات الرعاية امللّحة لأولئك الذين يتم ت�سخي�سهم 

ورعاية  املنقولة  غري  الأمرا�ض  عالج  تكاليف  تفر�ض  املنقولة.  غري  بالأمرا�ض 

امل�سابني بها عبئًا كبرياً على دخل الأ�رشة مع كون النفقات ال�سخ�سية يف الغالب 

�سببًا رئي�سيًا للفقر وبخا�سة يف الدول منخف�سة الدخل. 

ي�سكل عالج واإدارة الأمرا�ض غري املنقولة �سغطًا متزايداً على نظم الرعاية ال�سحية 

التي اأ�سبحت بالفعل جمهدة لتجد نف�سها جمربة على توزيع مواردها ال�سحيحة على 

العديد من الأولويات ال�ساغطة. التكاليف التي يتعني على نظم الرعاية ال�سحية 

الوطنية حتملها اأ�سا�سية واآخذة بالرتفاع: ففي العديد من الدول، هناك خم�سة 

اأمرا�ض غري منقولة ت�سكل تقريبًا ن�سف جمموع الإنفاق على امل�ست�سفيات واأكرث 

من ثلث اإجمايل اإنفاق البلد على ال�سحة علمًا اأن اأمرا�ض القلب ت�سكل عمومًا 

ال�سحية  الرعاية  تكاليف  تفر�ض  واإيفانز، 2011(.  )غارغ  منها  الأكرب  الق�سم 

الآخذة بالرتفاع حتديًا مزدوجًا على نظم التاأمني ال�سحي الوطنية: كيف ميكن 

ال�سيطرة على اأق�ساط عقود التاأمني ويف الوقت ذاته تلبية احلاجة املا�سة للتو�سع يف 

خدمات العالج والوقاية. 

مل تعد التحديات الناجمة عن الرتفاع ال�رشيع يف حدوث الأمرا�ض غري املنقولة 

غري  لالأمرا�ض  املتنامي  فالنت�سار  وحدها.  ال�سحية  الرعاية  توفري  على  مقت�رشة 

املنقولة قد يوؤدي اإىل ارتفاع عدد اأولئك الذين ي�سطرون اإىل مغادرة القوة العاملة 

ب�سفة مبكرة، وكذلك بقاء عدد اأقل من الأ�سخا�ض يف هذه القوة نتيجة للحواجز 

التي تقف حائاًل اأمام ت�سغيلهم ناهيك عن الو�سمة التي تلحق بهم والتي توؤدي 

وامل�ساعدة  املر�ض، والإعاقة،  املالية على  ال�سغوطات  م�ستوى  اإىل رفع  جميعها 

ن�سبة  ارتفاع  كذلك  العمل.  عن  للعاطلني  املقدمة  املنافع  وبرامج  الجتماعية، 

امل�سابني  ال�سن  يف  املتقدمني  الأ�سخا�ض  من  متزايدا  عدداً  ثمة  اأن  يعني  امل�سَنني 

بالأمرا�ض غري املنقولة �سيتطلب رعاية طويلة املدى. 

عندما ترتفع ن�سبة حدوث الأمرا�ض غري املنقولة، �سيكون هناك املزيد من ال�سغط 

املطالب  لتلبية  فاأكرث  اأكرث  �ستكافح  والتي  التلطيفية  ال�سحية  الرعاية  نظم  على 

املتزايدة على املوارد الب�رشية واملالية.
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م�صاكل ال�صحة العقلية ب�صفتها اأمرا�صاً غري منقولة

تهتم نظم ال�سمان الجتماعي والرعاية ال�سحية اهتمامًا مبا�رشاً يف 

خف�ض التكاليف املرتبطة با�سطرابات ال�سحة العقلية الطويلة املدى. 

وجدت درا�سة اأجريت على 13 دولة اأن ا�سطرابات ال�سحة العقلية 

ت�سكل ثاين اأكرب ن�سبة من اإجمايل النفقات ال�سحية باالإ�سافة اإىل 

كونها املكّون االأكرب الذي يوؤدي اإىل ارتفاع هذه النفقات مبرور الوقت 

)غارغ واإيفانز، 2011(. هنا، يفر�ض اأثر مكان العمل، وم�ستويات 

ال�سغط النف�سي والعلقة املعقدة مع عوامل املخاطر املوجودة يف 

البيئات االأخرى حتّديًا على نظم ال�سمان االجتماعي. لقد ك�سفت 

الربامج التي تنفذها )االإي�سا( للتعامل مع االأمرا�ض، واالإعاقات والعودة 

اإىل العمل اأن ا�سطرابات ال�سحة العقلية تفر�ض حتديات خطرة اأمام 

برامج التاأمني على االإعاقة حتديداً لكن باالإمكان اإحداث فارق اإيجابي 

بف�سل التدابري الوقائية والتدخل املبكر. 

اإجنازات مهمة و حتديات باقية

املنقولة  غري  الأمرا�ض  من  الوقاية  جمال  يف  مهمة  اإجنازات  الأخري  العقد  �سهد 

ال�سمالية،  واأمريكا  الغربية،  اأوروبا  من  معينة  اأنحاء  ففي  عليها.  وال�سيطرة 

واأمريكا الالتينية، تقف اأمامنا �سواهد وا�سحة على هذا التقدم تتمثل بانخفا�ض 

انت�سار  تراجع  جانب  اإىل  القلب،  اأمرا�ض  ب�سبب  الوفيات  عدد  يف  ملحوظ 

اهتمام  فهناك  ككل،  العامل  م�ستوى  على  اأما  املرتفع.  الدم  و�سغط  التدخني 

متزايد بالأمرا�ض غري املنقولة يتجّلى يف اأن�سطة معينة مثل اجتماع رفيع امل�ستوى 

العام  من  اأيلول  يف  عقد  امل�ساألة  هذه  حول  املتحدة  لالأمم  العمومية  للجمعية 

هذا  يف  الوطني  امل�ستوى  على  املبذولة  للجهود  اأخرى  دفعة  اأعطى  ما   2011

ارتفاعات  العاملية على 157 دولة  ال�سحة  اأجرته منظمة  الإطار. ك�سف م�سح 

ملحوظة يف عدد الدول التي تنّفذ خططًا، و�سيا�سات، اأو ا�سرتاتيجيات ملكافحة 

الدول  اأن معظم  اإىل 2010 علمًا  الفرتة من 2000  املنقولة يف  الأمرا�ض غري 

امل�سمولة بامل�سح لديها الآن مبادرة اأو اأكرث يف جمال ال�سيا�سات اأو ال�سرتاتيجيات 

للتعامل مع الأمرا�ض غري املنقولة. 

ما زالت الدول تتبع وب�سكل متزايد الُنُهج التي تتناول اأكرث من مر�ض غري منقول 

و/اأو عوامل اخلطر. يعك�ض هذا التحول توافقا حول حقيقة اأن الُنُهج ال�سمولية 

للُنظم ال�سحية تكون اأكرث فاعلية يف الوقاية من الأمرا�ض غري املنقولة وال�سيطرة 

عليها مقارنة بالُنُهج املحددة مبر�ض معني والتي جرت العادة على تطبيقها خارج 

الهيكلية العامة للرعاية ال�سحية.

على الرغم من بروز هذه التيارات الإيجابية، ما زالت التحديات باقية. فما زالت 

احلاجة  زالت  ما  اأنه  يعني  ما  العامل  ارتفاعًا حول  ت�سجل  املنقولة  غري  الأمرا�ض 

الأمرا�ض  من  للوقاية  ال�سحية  النظم  لتهيئة  واجلهد  العمل  من  املزيد  اإىل  تدعو 

والك�سف املبكر عنها. لكن يف العديد من البلدان ل زالت الربامج التي تتعامل 

ز التطبيق 
ّ
مع الأمرا�ض غري املنقولة غري ُمولة بامل�ستوى الكايف اأو اأنها مل تدخل حي

الفعلي بعد وهو ما يعني عدم كفاية الإرادة ال�سيا�سية ما من �سانه ان يقلل من قدرة 

�سيوا�سل  املتنامية.  امل�سكلة  هذه  مع  بفاعلية  التعامل  على  ال�سحية  الرعاية  نظم 

من  للوقاية  حُت�سد  التي  الأموال  بقيت  اإذا  البطيء  �سريه  ال�سعيد  التقدم على هذا 

الأمرا�ض غري املنقولة وجهود العالج غري كافية. باملثل، يفهم من الأدّلة املتح�سلة 

من املوؤ�س�سات الأع�ساء يف )الإي�سا( امل�ساركة يف اأن�سطة ال�سحة الوقائية اأن بلورة 

ا�سرتاتيجيات وقاية وطنية متكاملة ما زال غري م�ستكمل يف اأح�سن اأحواله: ففي 

ذلك  مع  اأنها  اإل  بطبيعتها،  عمومية  اأكرث  تكون  لأن  اجلديدة  الربامج  متيل  حني 

تعمل اإىل جانب املبادرات احلالية املوجهة اإىل مر�ض حمدد اأو خطر حمدد. 

ثمة م�سكلة تربز اأمامنا على وجه اخل�سو�ض يف هذا ال�سياق األ وهي عدم تطور 

نظم ر�سد الأمرا�ض غري املنقولة ومراقبتها. يف الدول النامية حتديداً حيث تعظم 

تهتم كما يجب  الوطنية ل  ال�سحية  املعلومات  اأن نظم  املراقبة، جند  اإىل  احلاجة 

هذا  واأ�سبابها.  املنقولة  غري  الأمرا�ض  حول  )املعيارية(  املوحدة  البيانات  بجمع 

الو�سع يوؤدي اإىل املزيد من املماطلة يف حتقيق التقدم املرغوب نحو اإجناز خطوات 

الوقاية الفاعلة من الأمرا�ض غري املنقولة واإدارتها. 

مكان العمل: بيئة ذات اأولوية لرفع امل�صتوى ال�صّحي 

ينبغي اعتبار مكان العمل بيئة ذات اأولوية للتعامل مع املخاطر 

النف�سية-الجتماعية اإذ اأنه يوؤثر مبا�رشة على احلالة اجل�سدية، 

والعقلية، والقت�سادية، واحلياة الجتماعية الكرمية للعمال وباملقابل 

�سّحة عائلتهم، وجمتمعاتهم املحلية، وجمتمعهم ككل. يعترب مكان 

العمل بيئة وبنية حتتية مثالية لدعم رفع امل�ستوى ال�سّحي يف اأو�ساط 

جماهري عري�سة. حيث اأن ال�سمان الجتماعي ي�ستند يف مهامه على 

العمل والت�سغيل ويف الغالب ي�سم اأ�سحاب العمل والعمال يف هياكله، 

فاإنه يحتل مكانة فريدة وواعدة توؤهله لرفع امل�ستوى ال�سحي يف مكان 

العمل. 

ميكن لتدابري ال�سلمة وال�سحة املهنية اأن ت�سهم يف حت�سني قابلية 

ت�سغيل العّمال من خالل ت�سميم اأو اإعادة ت�سميم مكان العمل، و�سيانة 

بيئة ال�سحة وال�سلمة املهنية، وتقييم متطلبات العمل، والت�سخي�ض 

الطبي والك�سف ال�سحي. املهم هنا هو اأن التدابري املتخذة يف العمل 

حتدث اآثاراً كبرية على العوامل ال�سحية غري املت�سلة بالعمل مثل 

الأمرا�ض غري املنقولة. 

ت�ستمل املمار�سات اجليدة املحددة على توفري البيئات اخلالية من 

التدخني، والرتويج خليارات الطعام ال�سحي وتوفري هذا الطعام يف 

املقا�سف املوجودة يف اأماكن العمل، واأ�سحاب العمل الذين ي�سجعون 

على الن�ساط البدين، والتدابري الالزمة للتخفيف من �سغط العمل 

والرتويج لتوازن حياة اأكرث �سحة يف العمل. 

 ما الذي ميكن لنظم ال�صمان الجتماعي 

والرعاية ال�صحية اأن تفعله؟ 

قابلة  املنقولة  الأمرا�ض غري  اأن معظم  كله هو  التفاوؤل و�سط هذا  يبعث على  ما 

�سانعي  اأمام  هائلة  فر�ض  ثمة  عليها.  وال�سيطرة  للعالج،  وقابلة  منها،  للوقاية 

تنفيذ  من  متكنهم  التي  ال�سحية  والرعاية  الجتماعي  ال�سمان  ونظم  ال�سيا�سات 

اآليات توؤدي اإىل تي�سري عملية الوقاية، والك�سف املبكر عن الأمرا�ض غري املنقولة، 

اثنني  جمالني  على  اجلهود  تركيز  ينبغي  بذلك،  للقيام  ب�سكل ح�سيف.  واإدارتها 

على جانب كبري من الأهمية. 

الوقاية، والك�صف املبكر، والعالج

اأعمال )الإي�سا( حول املناهج الوقائية و الإ�ستباقية يف جمال ال�سحة ؛ تنادي بدرا�سة 

كل من ا�سرتاتيجيات الوقاية الأولية )الوقاية من املر�ض( والثانوية )الك�سف املبكر 

والعالج بهدف التخفيف من اآثار املر�ض احلا�سل(. يتما�سى هذا النهج الرامي 

اإىل حت�سني مردودَية الوقاية مع تركيز منظمة ال�سحة العاملية على التدخالت ذات 

الفاعلية من حيث الكلفة واملعتمدة على الوقائع و املعطيات. 

وفقًا ملنظمة ال�سحة العاملية، من املمكن احلّد ب�سكل كبري من حدوث الأمرا�ض 

الرئي�سية  الأربعة  املخاطرة  عوامل  ا�ستهداف  خالل  من  وتفاقمها  املنقولة  غري 
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من  الربامج عدداً  املجال، تقرتح  احلياة. يف هذا  واأ�سلوب  بال�سلوكيات  املتعلقة 

جوهري.  مردود  بتحقيق  والواعدة  الكلفة  حيث  من  فاعلية  ذات  التدخالت 

ت�ستمل هذه التدخالت على ا�سرتاتيجيات الوقاية الأولية والثانوية. 

الأف�سل  املوقع  ال�سحية يحتالن  الرعاية  ال�سحة وموفري  اأن وزارات  يف حني 

فاعلية  حتقق  اأخرى  التدخالت  من  عدد  هناك  التدخالت،  غالبية  ملتابعة 

هذه  ت�ستمل  الجتماعي.  ال�سمان  ملوؤ�س�سات  خا�ض  نحو  على  مالئمة  الكلفة 

التدخالت على دمج رفع امل�ستوى ال�سحي مع م�ستوى الرعاية الأولية للفئات 

ينفذها  التي  للتدخالت  الناجحة  التجارب  تقف  الأطفال.  اأو  حظًا  الأقل 

ال�سمان الجتماعي �ساهداً على الوقاية والرتويج لل�سحة يف مكان العمل كونه 

البيئة التي يحظى ال�سمان الجتماعي بامتياز الو�سول اإليها. هنا، ميكن لتدابري 

العمل  تنظيم  على  التح�سينات  اإدخال  على  ت�سجع  اأن  الجتماعي  ال�سمان 

اإيجابيًا على عدد من املعايري مثل ال�سحة العقلية وال�سغط  اأثراً  وبيئته اأن حتدث 

م�ستويات  جميع  على  وبالتايل  التبغ،  وتعاطي  وال�سحة،  والتغذية  النف�سي، 

الأمرا�ض غري املنقولة. 

التحول املوؤ�ص�صي

للنجاح يف جهود الوقاية، ينبغي لهيئات ال�سمان الجتماعي والرعاية ال�سحية 

املنقولة  غري  بالأمرا�ض  اخلا�سة  الوطنية  ال�سرتاتيجيات  اإطار  �سمن  تعمل  اأن 

بالأمرا�ض  املتعلقة  التطورات  اإىل  لال�ستجابة  املوؤ�س�سية  القدرات  وتقوية  لتعزيز 

غري املنقولة وتوقعها. هذا النهج الديناميكي يف التعامل مع الأمرا�ض غري املنقولة 

يتطلب التحرك باجتاه ثالثة اأهداف يجب حتقيقها:

حت�صني الو�صول وال�صمول )احل�صول على الرعاية ال�صحية(. يجب على النظم ال�سحية 

اأن تبذل ق�سارى اجلهود لتح�سني احل�سول على الرعاية ال�سحية وخا�سة بالن�سبة 

الأمرا�ض غري  ال�رشيع يف  النمو  اأحد حمركات  للمخاطر.  الأ�سد عر�سة  لل�سكان 

املنقولة والتكاليف املرتتبة على هذه الأمرا�ض هو التاأخر يف العالج وترك املر�ض 

ي�ستفحل حتى ي�سل اإىل مراحله اخلطرة املتقدمة. يف الغالب، تكون احلواجز التي 

ذلك.  يف  ال�سبب  هي  الباهظة  التكاليف  ومنها  الرعاية  نظم  اإىل  الو�سول  تعيق 

حت�سني عملية الو�سول اإىل التدخالت الوقائية �سوف ميكن الأ�سخا�ض من ال�سعي 

اإىل العالج مبكراً اأو رمبا جتّنب املر�ض اأ�سال. من ناحية اأخرى، يجب التو�سع يف 

البنية التحتية لقطاع ال�سحة واإدخال جهود الك�سف املبكر �سمن هياكل الرعاية 

اأن واحدة من  ال�سكان. ول نن�سى  اأو�سع �رشيحة مكنة من  اإىل  الأولية للو�سول 

املهام الرئي�سية لربامج التاأمني ال�سحي تتمثل يف توفري احلماية من املخاطر املالية 

بحيث يكون بالإمكان تغطية احتمالت الطوارئ غري املنظورة املت�سلة بالرعاية 

ال�سحي  التاأمني  برامج  تغطي  اأن  يجب  الوطنية،  الوقاية  لدعم جهود  ال�سحية. 

جميع الأمرا�ض غري املنقولة مبا فيها اإزالة البنود الإق�سائية للحالت ال�سائدة من 

اة اأو امل�ست�سعفة )الواقعة  قبل، واإعادة تعزيز اجلهود املبذولة ل�سمول الفئات املق�سّ

حتت اخلطر(. 

اجليدة  والر�سد  الرقابة  نظم  ت�سكل  واإدارتها.  ال�صحية  املعلومات  نظم  تعزيز 

الأمرا�ض  للوقاية من  الت�ساميم اجليدة،  اأوىل مهمة نحو و�سع  لالأمرا�ض خطوة 

غري املنقولة وعالجها �رشط اأن تراعي هذه الت�ساميم فاعلية الكلفة، واال�ستدامة. 

وتقييم  والنتائج،  املخاطر،  ر�سد  فيها  مبا  اجليدة  والتقييم  املتابعة  نظم  تعتمد 

عوامل  حول  والكاملة  الدقيقة  البيانات  على  ومفاعيله  ال�سحي  النظام  قدرات 

حتديداً  والت�سبب  املر�ض،  وحدوث  املنقولة،  غري  الأمرا�ض  عن  الناجمة  اخلطر 

ديناميكيات  لر�سد  الأخرى  واملتغريات  اجلن�ض  ح�سب  موزعة  بالوفيات، 

زها يف اأو�ساط الفئات امل�ست�سعفة. هنا تربز موؤ�س�سات ال�سمان 
ّ
االأمرا�ض وما ميي

الجتماعي لتكون الالعب الرئي�سي يف تطوير هذه النظم من خالل تعزيز عملية 

جمع البيانات وقدرات تكنولوجيا املعلومات والت�سالت بالإ�سافة اإىل تكييف 

الأولويات لتنا�سب الحتياجات الوطنية حيث تكون القدرات حمدودة. يجب 

قة التي تربط الفئة املنا�سبة من 
ّ

تقوية هذه اجلهود من خالل ال�سيا�سات والنظم املن�س

الالعبني املوؤثرين مع اأن�سطة املراقبة، واملتابعة والتقييم املنظمة.

�صراكة اأ�صرتاليا الوطنية لل�صحة الوقائية

متثل �رساكة اأ�سرتاليا الوطنية لل�سحة الوقائية نهجها ال�سامل 

واملتكامل للوقاية من الأمرا�ض املزمنة مبا فيها تدابري ال�سحة 

الوقائية للتعاطي مع الأمرا�ض املزمنة الناجمة عن اأ�سلوب احلياة. من 

العنا�رس الرئي�سية يف هذا االإطار اإن�ساء املوؤ�س�سة االأ�سرتالية الوطنية 

لل�سحة الوقائية املكلفة بالعمل على خمتلف امللفات، واالخت�سا�سات 

املكانية، والقطاعات ال�ستهداف خماطر اأ�سلوب احلياة املوؤدية اإىل 

ن�سوء الظروف التي حتدث فيها االأمرا�ض املزمنة. جتري املوؤ�س�سة 

البحوث اللزمة للخروج باملعلومات اللزمة لو�سع ال�سيا�سات 

املتعلقة بال�سحة الوقائية، وتطوير قدرات الرقابة، وبرامج مكافحة 

التدخني )تعاطي التبغ(، وال�سمنة، واالإدمان على الكحول واملواد 

املخدرة. 

التدخالتعامل املخاطرة/املر�س

جعل اأماكن العمل الداخلية خالية من التدخني ومنع التدخني يف االأماكن العامة -ا�ستهالك التبغ )التدخني(

املعلومات واملحاذير ال�سحية -

تقدمي امل�سورة اإىل املدخنني -

التوعية العامة وامل�سورة حول االإدمان اأو االإ�رساف يف تناول الكحول -ا�ستهلك الكحول ب�سكل �سار

التوعية العامة من خالل و�سائل االإعالم اجلماهريي واأماكن العمل حول احلمية الغذائية والن�ساط  -احلمية الغذائية غري ال�سحية واخلمول البدين

البدين

تقدمي امل�سورة حول الرعاية االأولية -

القلبية  -اأمرا�ض القلب وال�سكري بالنوبات  والإ�سابة  عالية  ملخاطر  املعر�سني  للأ�سخا�ض  وامل�سورة  العامة  التوعية 

واجللطات

امل�سدر: بيانات منظمة ال�سحة العاملية )2011( بت�رسف

التدخالت ذات الفاعلية من حيث الكلفة املالئمة ملوؤ�ص�صات ال�صمان الجتماعي
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اجلمعية الدولية لل�صمان الجتماعي )الإي�صا(. هي املنظمة الدولية الرائدة يف جمع 

اإدارات ووكالت ال�سمان الجتماعي معًا. توفر اجلمعية املعلومات والبحوث 

واأنظمة  �سيا�سات  ودعم  بناء  اأجل  من  لالأع�ساء  وامللتقيات  والإر�ساد  والن�سح 

ال�سمان الجتماعي احليوية حول العامل.

4 route des Morillons
Case postale 1
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تعزيز اال�صرتاتيجيات املتكاملة وال�صاملة. تتزايد الأدلّة والإثباتات حول مزايا اتباع 

نهاية  ففي  املنقولة.  غري  الأمرا�ض  من  للوقاية  �سحية«  »نظم  تكاماًل  اأكرث  ُنُهج 

املطاف، طريقة تنظيم املوؤ�س�سات هي التي �سوف تعك�ض الحتياجات الوطنية، 

لأمرا�ض  املحددة  الربامج  تكون  حيثما  املوؤ�س�سية.  واملوروثات  والأولويات، 

النجاحات  هذه  مثل  يف  ت�ستمرث  اأن  الوطنية  للموؤ�س�سات  ميكن  ناجحة،  معينة 

ذ من 
ّ
بهدف تعزيز برامج الرعاية ال�سحية والوقاية مبجملها. قد يكون من املحب

الآن ف�ساعداً وبخا�سة يف ال�سياقات املحدودة املوارد ربط الربامج »ُقطريًا« )اأي 

ربط الك�سف عن �رشطان الثدي مثال مع تدخالت ال�سحة الإجنابية و�سحة الأم 

املناعة  املنقولة مثل فريو�ض نق�ض  املزمنة  الأمرا�ض  اإدارة  اأو حتى دمج  والطفل، 

�سغط  ارتفاع  مثل  املنقولة  غري  املزمنة  الأمرا�ض  مع  املكت�سبة/الإيدز  الب�رشية 

الأمرا�ض  مكافحة  ا�سرتاتيجيات  تكون  اأن  يجب  واأخرياً،  وال�سكري(.  الدم 

تعمل  اأن  اأي�سًا  ينبغي  املتكاملة.  ال�سحة  برامج  ومتجّذرة يف  �ساملة  املنقولة  غري 

غري  بالأمرا�ض  املت�سلة  الأولويات  بني  التوفيق  على  ال�ساملة  ال�سرتاتيجيات 

املنقولة وتلك التي تقوم عليها برامج ال�سمان الجتماعي مثل املر�ض، والإعاقة، 

والبطالة، وامل�ساعدة الجتماعية. 

تهيئة ال�صمان الجتماعي باجتاه الوقاية والك�صف املبكر

خماطر  من  قوية  حماية  الجتماعي  ال�سمان  نظم  وّفرت  التقليدية،  الوجهة  من 

بالنظر  الدخل.  تعوي�ض  �سكل  على  وبخا�سة  املنظورة  الأمرا�ض وطوارئها غري 

اإىل امل�ستقبل، اأ�سبحت موؤ�س�سات ال�سمان الجتماعي رائدة يف الرتويج للُنهج 

ة الإ�ستباقية والوقائية مبا فيها التدابري الرامية اإىل التعاطي مع الأمرا�ض غري 
َ
ال�سحي

املنقولة. جمتمعة، ت�سكل اجلهود املوؤ�س�سية املن�سقة ملعاجلة الأمرا�ض غري املنقولة من 

خالل تدابري الوقاية والك�سف املبكر نهجًا ديناميكيًا نحو الوقاية من الأمرا�ض 

اخل�سو�ض،  بهذا  الجتماعي.  ال�سمان  ملوؤ�س�سات  بالن�سبة  واإدارتها  املنقولة  غري 

يجب توجيه الهتمام الالزم اإىل مكان العمل ب�سفته اأحد اأبعاد خماطر الأمرا�ض 

من  بدعم  املخاطر.  من  الوقاية  يف  العمل  ملكان  الإيجابي  والدور  املنقولة  غري 

لنظم  ينبغي  املتطورة،  الإي�سا  باأدوات واإر�سادات  الإي�سا، وبالتدخالت املوجهة 

العتبار  بعني  املجدية  اخليارات  جميع  تاأخذ  اأن  الوطنية  الجتماعي  ال�سمان 

الوقاية  باجتاه  اأكرب  ال�سمان الجتماعي ب�سكل  برامج  اأهداف  تهيئة  لتتمكن من 

والتدخل املبكر. 
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