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رسالة الصحة في األونروا

الفلسطينيين  لالجئين  نوعية  صحية  رعاية  تقديم 
تمكنهم من أن يعيشوا حياة مديدة وصحية عن طريق 
ضمان وصول الجميع إلى خدمات شاملة وعالية الجودة 
وتعزيز  وحماية  عليها،  والسيطرة  األمراض  من  والوقاية   ،

صحة العائلة.
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بالرعاية  فلسطيني  الجئ  ماليين  خمسة  األونروا  تزود 
الصحية األولية.

األمراض  من  الغالب  في  الفلسطينيون  الالجئون  يعاني 
ضغط  وارتفاع  السكري  وخاصة  السارية،  غير  المزمنة 

الدم.

 - العائلة  صحة  فريق  نهج  تبني  اإلصالح:  طريق  على 
الرعاية المالئمة للمريض والمرتكزة إلى العائلة.

الجدوى  عالي  إلكترونيًا  ملفًا  تصمم  األونروا  رائد:  ابتكار 
للمرضى - نظام الصحة اإللكتروني.

بنقرة من الفأرة، يستطيع مدراء البرامج أن يتتبعوا ملفات 
المرضى ويتفحصوا السجالت والنزعات الصحية السائدة.

رصد مجموعات المرضى: تحليل األونروا الرائد للمرضى 
لتوفير  السارية  غير  المزمنة  األمراض  من  يعانون  الذين 
باالستناد  البرامج  تخطيط  أجل  من  الالزمة  المعلومات 

إلى الدالئل. 

© أرشيف األونروا

مقدمة
الالجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة  األمم  وكالة  أنشئت 
تابعة  كمنظمة  )األونروا(  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين 
للجمعية العامة لألمم المتحدة في 8 كانون األول/ديسمبر 
في  أساسي  بدور  تأسيسها،  منذ  الوكالة،  وقامت   .1949
اإلنسانية  والتنمية  العافية  لتوفير  الحيوية  الخدمات  تقديم 
الناتجة  الوطأة  وتخفيف  الفلسطينيين  لالجئين  والحماية 
إلى حل عادل لقضيتهم.  التوصل  انتظار  عن محنتهم، في 
الفلسطينيين  الالجئين  مساعدة  في  األونروا  رسالة  تتمثل 
في  اإلنسانية  التنمية  في  الكاملة  طاقاتهم  تحقيق  على 
مع  يتوافق  بما  فيها،  يعيشون  التي  الصعبة  الظروف  ظل 
الوكالة  وتسعى  دوليًا.  عليها  المتفق  والمعايير  األهداف 
لتحقيق رسالتها عن طريق تقديم مجال متنوع من الخدمات 
الفلسطينيين  لالجئين  الدولية،  المعايير  إطار  في  األساسية، 

في قطاع غزة والضفة الغربية واألردن ولبنان وسوريا.

مدى  على  المنطقة  في  إنسانية  عملية  أكبر  األونروا  تمثل 
الجهة  تزال  وال  كانت  الواقع  في  فهي  سنة.   60 من  أكثر 
لالجئين  الشاملة  األولية  الصحية  للرعاية  المقدمة  الرئيسية 
ضمن  الوكالة  وتسعى  المنطقة.  في  الفلسطينيين 
الفلسطينيين  الالجئين  صحة  وتعزيز  حماية  إلى  تفويضها 

المسجلين في أقاليم عملها.

األخرى،  المتحدة  األمم  وكاالت  من  العديد  خالف  على 
وهي  مباشر.  بشكل  الخدمات  تقديم  في  األونروا  تنهمك 
مسؤولة عن إدارة المراكز الصحية وتوظيف طواقم الرعاية 
الصحية وتدريبهم وإبقائهم على رأس عملهم. ويستطيع 
األولية  للصحة  مركزًا   139 من  شبكة  خالل  من  الالجئون، 
الرعاية  خدمات  إلى  الوصول  الوكالة،  تديرها  متنقلة  وعيادة 
الرعاية الوقائية إلى  الصحية األولية المجانية التي تتراوح من 
الطب العام، ورعاية االختصاص، واإلحاالت إلى خدمات طبية 

أخرى. وتسترشد الخدمات بمعايير منظمة الصحة العالمية.

تجري  الصحية،  الخدمات  وكفاءة  فعالية  لتحسين  سعيًا 
األونروا إصالحًا على برنامجها من خالل تبني نهج فريق صحة 
طواقمها  عمل  األونروا  تنظم  النهج،  هذا  خالل  من  العائلة. 
الطبية في فرق لصحة العائلة، لتوفير رعاية شاملة ومستمرة 
الطابع  ذي  النهج  هذا  الفرق  تتبنى  وعائالتهم.  للمرضى 
بأكملها  العائلة  وتشرك  العائلة،  إلى  والمرتكز  المجتمعي 
في معالجة القضايا الصحية الشاملة، وخاصة األمراض غير 
السارية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وتوفر فرق 
العائلة الرعاية الوقائية والعالجية المستمرة لكل مرحلة من 

مراحل الحياة.

إن الرعاية الصحية التي تقدمها األونروا لالجئين الفلسطينيين 
والحكومات  المتحدة  لألمم  اإلنمائية  األهداف  مع  تتماشى 
والوصول  الصحي  الحياة  نمط  تعزيز  بخصوص  المضيفة 
اإلنسانية  التنمية  أهداف  أحد  ويتمثل  الصحية.  الرعاية  إلى 
األجل  المتوسطة  االستراتيجية  في  تنعكس  والتي  للوكالة، 
للفترة 2015-2010، في القدرة على عيش حياة طويلة وصحية. 
ضمان  هي:  استراتيجية،  أهداف  بثالثة  يسترشد  الهدف  هذا 
الجودة  العالية  األولية  الصحية  الرعاية  إلى  الوصول  تعميم 
والشاملة، وحماية وتعزيز صحة العائلة، والوقاية من األمراض 

والسيطرة عليها.
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برنامج الصحة بلمحة خاطفة

    139 مركزًا للرعاية الصحية األولية
    3,595 عضوًا في الطاقم الصحي

    119 عيادة لألسنان 
    10,699,571 استشارة طبية في السنة

/http://www.who.int/topics/chronic_diseases/en .1
٢. إحصاءات الصحة العالمية

© أرشيف األونروا

 صحة الالجئين الفلسطينيين
في القرن 21

الصحية  الرعاية  خدمات  األونروا  في  الصحة  برنامج  يقدم 
األولية الشاملة لالجئين الفلسطينيين منذ أكثر من 60 سنة، 
األمراض  مجال  في  حقيقية  صحية  مكتسبات  أحرز  وقد 
كسائر  األونروا،  تواجه  واليوم،  والطفل.  األم  ورعاية  السارية 
في  المتمثل  التحدي  اآلخرين،  الصحية  الرعاية  مقدمي 
ارتفاع معدالت األمراض المزمنة غير السارية وارتفاع تكاليف 

عالجها.

الالجئين  لمجتمع  المتوقع  العمر  متوسط  ارتفاع  إن 
الفلسطينيين يتسبب بإحداث تغييرات في ديموغرافية هذا 
الفئة  أن  حيث  غالبيتهم،  في  شباب  فالالجئون  المجتمع. 
السكان،  من  بالمائة   50 تمثل  سنة   24 عن  عمرها  يقل  التي 
وباإلجمال يعيش الالجئون عمرًا أطول بشكل متزايد حسب 
البلدان المضيفة. وتساهم الديموغرافيا السكانية والنزعة 
األمراض  من  والمعاناة  السكان  شيخوخة  لتزايد  العالمية 
هذه  جميع  الصحية،  الرعاية  تكاليف  وارتفاع  السارية  غير 
العوامل تساهم معًا في جسامة العبء االقتصادي الذي 
الفقر  ثقل  تحت  األصل  في  تكافح  التي  العائالت  تتحمله 

والبطالة المنتشرة.

النزعات الصحية السائدة راهنًا

اآلن  تتحمل  ومضاعفاتها  السارية  غير  المزمنة  األمراض  إن 
المسؤولية عن 60 بالمائة من الوفيات حول العالم١. بل تصل 
هذه النسبة إلى مستويات أعلى في إقليم شرق المتوسط. 
ففي سنة 2004، أدت األمراض غير السارية إلى 84 بالمائة من 
مجموع الوفيات في األردن وإلى 86 بالمائة منها في سوريا، 
الصحة  بأن  إقرارًا  هناك  أن  كما  لبنان٢.  في  بالمائة   81 وإلى 

النفسية تعد من أبرز االحتياجات غير الملباة.

الالجئين  مجتمع  في  واضحة  النزعة  هذه  إن 
للوفيات  الرئيسية  الفلسطينيين. فلم تعد األسباب 
والمرض بين الالجئين المسجلين لدى األونروا تنحصر 
في األمراض السارية، والتي يتم تدبيرها تقليديًا من 
خالل تدخالت مثل تحسين المياه والصرف الصحي، 
بل  األجل.  القصيرة  الطبية  والمعالجة  والتطعيم، 
ناتجة  تكون  قد  التي  السارية  غير  األمراض  اآلن  هي 
وانخفاض  التحضر،  لحياة  المتصاعد  االنتشار  عن 
البدني، والتغير في العادات الغذائية ونمط  النشاط 

الحياة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع.

الوكالة  في  الصحة  برنامج  لدى  فاألولوية  لذا، 
فيها  بما  السارية،  غير  األمراض  مع  التعامل  هي 
الوعائية  القلبية  واألمراض  والسرطان  السكري 
األمراض  بهذه  وترتبط  المزمنة.  التنفسية  واألمراض 
عوامل مخاطرة سلوكية )بما فيها استعمال التبغ، 
ضار،  بشكل  الكحول  واستهالك  البدني،  والخمول 
التغذية غير الصحي( تتطلب تدخالت طبية  ونظام 
من  األولية  الصحة  مستوى  على  واستباقية  وقائية 
التكلفة  باهظة  رعاية  إلى  الحاجة  تخفيض  أجل 
هذه  تبتليهم  الذين  للمرضى  األجل  وطويلة 

األمراض.
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 تبني نهج فريق صحة العائلة:
خدمة صحية مرتكزة إلى العائلة

السارية،  باألمراض غير  االرتفاع في معدل اإلصابة  لمعالجة 
وتحديث  تعديل  أجل  من  الحالية  مواردها  األونروا  تستغل 
الرعاية الصحية األولية التي تقدمها من خالل تبني نهج فرق 
خدمات  يوفر  العائلة  صحة  فريق  نموذج  إن  العائلة.  صحة 
بواسطة  بأكملها  للعائلة  الشاملة  األولية  الصحية  الرعاية 
يسعى  الخدمات.  مقدمي  من  التخصصات  متعدد  فريق 
النموذج العمودي  التحول من  إلى  العائلة  نهج فريق صحة 
مسؤواًل  طبيب  كل  يكون  حيث  الصحية،  الرعاية  لتقديم 
عن نوع واحد من الخدمة، باتجاه نموذج أفقي في تقديم 

الخدمات يؤكد على الكفاءة.

في  فريق  كل  يقوم  العائلة،  صحة  فريق  نهج  ظل  في 
المركز الصحي بالعمل مع عدد متماثل من العائالت. وقد 
بين  العمل  إلى تساوي عبء  الحاالت  إعادة توزيع عبء  أدى 
وسمح  اليومية.  الطبية  االستشارات  وخاصة  الطاقم،  أفراد 
لنا ذلك بإدخال تدابير لتقليل المجموع اليومي لالستشارات. 
فبإمكان  المتكررة.  الزيارات  تخفيض  هو  التدابير  هذه  أحد 
خالل  أسئلته  أغلب  عن  إجابات  على  يحصل  أن  المريض 
موعد زيارته للفريق. كما نتجت التخفيضات أيضًا عن تنفيذ 
نظام المواعيد، والذي خفض االزدحام الزائد الذي يتولد عن 
الزيارات التلقائية للحاالت غير الطارئة، وساهم في تخفيض 
االستشارات كذلك أن المرضى المحتاجين لتعبئة مخزونهم 
إلى  يتوجهون  أصبحوا  المتكررة  الموصوفة  األدوية  من 

الصيدلية مباشرة بداًل من أن يحتاجوا إلى توقيع الطبيب.

لحركة  تحلياًل  األونروا  أجرت  اإلصالح،  أثر  لقياس  سعيًا 
المراجعين في المراكز الصحية. وترد أدناه نتائج التحليل الذي 
في  لبنان  في  الرشيدية  لمخيم  الصحي  المركز  في  أجري 
تموز/يوليو 2012. قارن التحليل عدد االستشارات ووقت االنتظار 
ووقت االستشارة قبل تبني نهج فريق صحة العائلة وبعده.

الواحد في  الطبيب  العائلة، كان  بدء نهج فريق صحة  قبل 
المركز الصحي يرى 123 مريضًا بالمتوسط في اليوم )أو 123 
هذا  وكان  طبيب(،  لكل  بالمتوسط  يومية  طبية  استشارة 
طبية  استشارات  يقدم  حتى  طبيب  ألي  جدًا  عاليًا  الرقم 
معقولة. وبعد تبني نهج فريق صحة العائلة، انخفض الرقم 

إلى 83 في اليوم، وهو ما يعزى لألسباب التي سبق ذكرها.
انخفض  االستشارات،  عدد  في  الفعال  االنخفاض  ومع 
من  ملموس  بشكل  الطبي  الكشف  انتظار  وقت  متوسط 
المواعيد.  نظام  من  بمساعدة  دقيقة   8.2 إلى  دقيقة   16.0
كما ارتفع متوسط وقت االستشارة الطبية، وإن كان بشكل 

طفيف، من 3.9 دقيقة إلى 4.7 دقيقة.

لذا فإن التغيرات التي شهدتها العيادات التي تجرب تطبيق 
فغرف  إيجابية:  تعد  استطالعي  بشكل  العائلة  صحة  نهج 
أطول  وقت  يخصص  وأصبح  ازدحامًا،  أقل  أصبحت  االنتظار 
باإلجمال،  شمولية.  أكثر  االستشارة  وأصبحت  لالستشارة، 
حسب  المرضى  حركة  ترشيد  على  العيادة  اإلصالح  ساعد 

مقياس الحاجة للرعاية: من األكثر حاجة إلى األقل حاجة.

نتائج تحليل حركة المراجعين في مركز الرشيدية الصحي، لبنان، تموز/يوليو
2012
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يكرسه  الذي  الوقت  ممتاز.  الجديد  النظام  “هذا 
من  بكثير  أكثر  هو  ولعائلتي  لي  والممرضات  االطباء 
ألنه  دائم  بشكل  التغيير  هذا  يكون  أن  نأمل  قبل. 

يعطيني أنا وعائلتي رعاية اكثر وأفضل “.
أمينة دياب أحمد، عيادة الرشيدية، لبنان

“نظام صحة العائلة الجديد يتعامل مع ما يحتاج له الالجئ 
منذ فترة طويلة. استمرارية هذا النظام تساعد على تنظيم 
لتلقي  اإلضافي  الوقت  على  المريض  يحصل  وان  العمل 

االستشارة والعالج “.
غادة بهلول، من كبار الممرضات في مستشفى الرشيدية، لبنان

شمولية  تحسين  إلى  العائلة  صحة  فريق  نهج  يهدف 
السارية  غير  األمراض  من  الوقاية  خالل  من  الرعاية  وجودة 
المرضى  حياة  دورة  مدى  على  العالجية  والرعاية  وتدبيرها 
خصائص  يدركوا  أن  على  الطاقم  يشجع  كما  بأكملها. 
وغيرها  والثقافية  واالجتماعية-االقتصادية  البيئية  المريض 
من الخصائص التي يمكن أن تؤثر في صحة العائلة. وفيما 
فرصة  ترتفع  الصحية،  وفرقها  العائالت  بين  الثقة  بناء  يتم 
تحسين اإلرشاد والعالج. وعندما يتوجه المريض إلى الفريق 
والعالج  اإلرشاد  يتلقى  فإنه  منتظم،  بشكل  ذاته  الصحي 
والمتابعة لإلحاالت والوصفات الدوائية بشكل مالئم وثابت.

تنفيذ  خالل  من  المساندة  العائلة  صحة  فريق  نهج  ويلقى 
صحية  سجالت  ونظام  رسمي،  بطابع  مواعيد  نظام 
إلكترونية )نظام الصحة اإللكتروني(، وإعادة تنظيم العيادة 
الخدمة،  تقديم  نقاط  بين  المرضى  حركة  لتيسير  عمرانيًا 
عيادات  في  التنظيمية  الكفاءة  على  التركيز  يعكس  مما 

صحة العائلة.

جميع  في  العائلة  صحة  فريق  نهج  دمج 
أقاليم العمل الخمسة

يجري تنفيذ نهج فريق صحة العائلة في جميع أقاليم عمل 
تطبيق  تجرب  التي  العيادات  في  األونروا  وتحصل  األونروا. 
النهج بشكل استطالعي على مردود إيجابي من المجتمع 
الكفاءة  تحسن  بشأن  سواء  حد  على  الطاقم  أفراد  ومن 
المراكز  جميع  ستعمل  العيادات.  في  الخدمات  وتقديم 
الصحية في كل من لبنان وغزة على دمج نهج فريق صحة 
العائلة حتى نهاية سنة 2013، فيما ستنجز هذه العملية في 
األردن والضفة الغربية وسوريا بحلول سنة 2015 اعتمادًا على 

مدى توفر التمويل الكافي.

فريق صحة األسرة: الرعاية الدائمة والشاملة

فريق
صحة العائلة صحة الرضع 

واألطفال
الشيخوخة النشطة

الرعاية 
خالل فترة 

الوالدة

صحة المراهقين 
والبالغين
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الحوامل  النساء  من  بالمائة   66 من  أكثر  حقائق:  إطار 
التي  الوالدة  حول  ما  رعاية  خدمات  يستخدمن  الالجئات 

تقدمها الوكالة.

 95 إلى  األونروا  في  التطعيم  برنامج  يصل  حقائق:  إطار 
مما  الصحية،  الخدمات  من  المستفيدين  من  بالمائة 
بالمرض  اإلصابة  معدالت  في  ملموس  انخفاض  إلى  يؤدي 
منها  الوقاية  يمكن  التي  األمراض  عن  الناجمة  والوفيات 

© أرشيف األونروابالتطعيم.

الحصول  اجل  من  الصحي  األونروا  مركز  لزيارة  أذهب   “
مختلفة  خدمات  لديهم  ألطفالي.  الصحية  الرعاية  على 
الحصول  إمكانية  النمو،  عملية  متابعة  اللقاحات،  تشمل 
صحة  المختلفة.  الطبية  والفحوصات  األدوية  على 
ان  كما  المهنية.  األونروا  لرعاية  تعود  الجيدة  اطفالي 
القضايا  من  عدد  عن  النصائح  لي  يقدمون  الموظفين 
والعناية  األطفال  بصحة  المتعلقة  المختلفة  الصحية 

بهم ورفاههم، وعن تنظيم األسرة “.
ماجدة ماجد محمود عبد اهلل، مركز األمعري الصحي، الضفة الغربية

لقد سجلت في مركز اليرموك الصحي مع برنامج صحة 
األم والطفل. طوال فترة حملي، طلب مني عمل عدد من 
الروتينية وقدموا لي نصائح عن صحتي وعن  الفحوصات 

رعاية الطفل، وأخر أساليب رعاية الجنين  “.
أماني مشينش، المركز الصحي في اليرموك، سوريا

 خدمات الصحة األولية التي
يقدمها فريق صحة العائلة

رعاية  إلى  الوصول  من  الفلسطينيون  الالجئون  يتمكن 
من  تتراوح  العائلة،  صحة  فرق  تقدمها  شاملة  صحية 
الوقائية  والرعاية  األسرة،  تنظيم  إلى  والطفل  األم  صحة 
والعالجية، وخدمات العيادات الخارجية والتشخيص، ورعاية 

الفم واألسنان، واالختصاصيين، والصيدلية.

رعاية ما حول الوالدة

المنتظم  الطبي  الكشف  المسجالت  النساء  تتلقى 
من  للوقاية  الغذائية  والمكمالت  التقصي  وفحوصات 
التشوهات الخلقية والحماية من نقص المغذيات الدقيقة. 
الخطوة  ذات  الوالدات  تكاليف  في  الدعم  الوكالة  وتقدم 

العالية في المستشفيات.

رعاية الرضع واألطفال

يزود فريق صحة العائلة األمهات بالتثقيف الصحي واإلرشاد 
الوالدة  من  واألطفال  الرضع  ويتلقى  الطفل,  رعاية  حول 
وحتى الخامسة من العمر كشفًا طبيًا شاماًل في العيادات 
تتضمن  األولى.  للمرة  األونروا  بمدارس  التحاقهم  وعند 
وفحوص  والتطعيم،  النمو،  مراقبة  كذلك  الخدمات 
كما  واإلهمال.  األطفال  معاملة  وسوء  لإلعاقات  التقصي 
تتضمن األولويات صحة الفم واألسنان، وتوفير الفيتامينات، 

والتثقيف الصحي.
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اعاني  وانا  الثمانين،  عمري  تعدى   “
أكثر من 25  السكري منذ  من مرض 
في  الصحي  المركز  إلى  آتي  عاما. 
جباليا بشكل منتظم. انهم طيبون 
عادة  انهم  هنا.  جدا  ومساعدون 
لعدد  اخضع  أن  مني  يطلبون  ما 
مستويات  لمعرفة  الفحوصات  من 
يقدمون  انهم  كما  عندي.  السكر 
القضايا  من  عدد  حول  النصائح  لي 

األخرى المتعلقة بصحتي “.
عائشة بطة، مركز جباليا الصحي، غزة

لصالح  موجود  التعيين  نظام  “إن 
هذا  يشجع  أن  آمل  المجتمع. 
في  الجميع  الجديد  النظام 
التعليمات  متابعة  على  المخيم 
يعطي  ألنه  به،  وااللتزام  الجديدة 
عليه  الكشف  في  حقه  المريض 
معقول  وقت  في  والمعالجة 

وكافي “.
عيادة  في  موظف  شباب،  أبو  محمود 

الرشيدية، لبنان

“إن الرعاية الصحية التي احصل عليها 
هنا  العالج  اتلقى  فأنا  جيدة،  هنا 
تكن  لم  فلو  عاما.   25 من  أكثر  منذ 
استطعت  لما  فإنني  لألونروا  تابعة 
له  بحاجة  انا  الذي  الدواء  ثمن  دفع 
الذي  السكري  مرض  على  للسيطرة 
النه  الدم،  ضغط  وارتفاع  منه  اعاني 

مكلف للغاية بالنسبة لي “.
ميًسر بكر قاسم، مخيم الجلزون، غزة

© أرشيف األونروا

إطار حقائق: مع نهاية سنة 2011، كان هناك 211,533 مريضًا بالسكري و/أو ارتفاع ضغط الدم مسجلين لدى خدمات األونروا عبر 
األقاليم الخمسة. وهذا الرقم يشكل زيادة بأكثر من 12,000 مريض عن سنة 2010 ويزيد عن ضعف العدد الذي كان مسجاًل في 

سنة 2001.

الخدمات العامة

فريق  خالل  من  والبالغون،  اليافعون  الالجئون  يستطيع 
الوقائية  الخدمات  إلى  الوصول  بهم،  الخاص  العائلة  صحة 
هذه  وتشمل  األونروا.  عيادات  في  المتاحة  والعالجية 
الثدي،  لسرطان  التقصي  فحوص  باإلجمال  الخدمات 
والدعم  المجتمعية،  النفسية  والصحة  األسرة،  وتنظيم 
المحتلة(،  الفلسطينية  األرض  )في  النفسي-االجتماعي 
النوع  على  القائم  العنف  بخصوص  واإلرشاد  والتقصي 
االجتماعي، وخدمات العيادات الخارجية، والتثقيف الصحي 
والتوعية بخصوص التغذية، وخدمات صحة الفم واألسنان، 

والخدمات التشخيصية، والتأهيل الفيزيائي، والصيدليات.

الشيخوخة النشطة وعبء األمراض 
المزمنة

إن تخفيض معدل اإلصابة باألمراض السارية، جنبًا إلى جنب 
إلى  أدى  قد  والشيخوخة،  الحياة  نمط  في  التغيرات  مع 
الفلسطينيين،  الالجئين  أوساط  في  المرض  أنماط  في  تغير 
الوعائية  القلبية  األمراض  انتشار  معدالت  في  ارتفاع  مع 
برنامج  تكثيف  على  الوكالة  وتعمل  والسرطان.  والسكري 
التقصي بهدف الكشف عن األمراض وبدء تدبيرها في أبكر 
مرضي  على  الرعاية  أنشطة  األونروا  وتركز  ممكن.  وقت 
هذين  شيوع  إلى  بالنظر  الدم،  ضغط  وارتفاع  السكري 

المرضين في أوساط مجتمع الالجئين.
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وتطعيمه  طفلي  صحة  لمتابعة  دائما  العيادة  هذه  “أزور 
لطيفات  الممرضات  ألن  فقط  ليس  منتظم،  بشكل 
على  الحصول  كيفية  عن  القيمة  النصائح  لي  ويقدمون 
رعاية أفضل لطفلي وحسب، ولكن أزوره ايضا الني أحب 
نظام تعيين المواعيد  في هذه العيادة. هذا النظام يتيح 

لي الحصول على الخدمة دون إضاعة الوقت “.
ندى ياسر حسن ، مخيم عمان الجديد، األردن

 الخدمات المساندة: نظام
 الصحة اإللكتروني ورصد

المجموعات
إلكتروني  نظام  بتطبيق  العائلة  صحة  فريق  نهج  ترافق 
لسجالت المرضى يشار إليه باسم »نظام الصحة اإللكتروني« 
“e-health”. إن نظام سجالت المرضى الحالي يعتمد على 
مكماًل  اإللكتروني  الصحة  نظام  جاء  وقد  ورقية.  ملفات 
صحة  فريق  يستطيع  أن  ليضمن  العائلة  صحة  فريق  لنهج 
والوقائية  العالجية  الخدمات  تقديم  و/أو  متابعة  العائلة 
بسهولة ويسر من خالل الحصول على معلومات مجمعة 
عن صحة المريض. إن ضمان االنسيابية في تقديم الخدمات 
من خالل هذه األرضية اإللكترونية يحسن إدارة البيانات في 
مراكز الرعاية الصحية، ويوفر معلومات عن أنماط األمراض 
عمليات  ويبسط  المجموعات،  رصد  خالل  من  والعالجات 
السيرة  إلى  شمولية  نظرة  إلقاء  ويتيح  واإلحالة،  التبليغ 

الصحية للفرد والعائلة.

الرصد  يحسن  اإللكتروني  الصحة  نظام 
والتخطيط

أداء  تحسين  في  يساهم  اإللكتروني  الصحة  نظام  إن 
واإلدارية  التنظيمية  القدرات  يعزز  فهو  الصحية.  الطواقم 
لدى أعضاء الطاقم، ويكفل تسجيل المعلومات اإلحصائية 
المعلومات  تحسين  ويعتبر  ودقيق.  متناغم  بشكل 
أحد  تحقيق  سبيل  في  تساعدها  لألونروا  ركيزة  اإلحصائية 
أهداف التطوير التنظيمي الذي تعمل عليه، وهذا الهدف هو 
تعريف برنامج الصحة من خالل التخطيط واإلدارة المستندة 
ويدعم  يشجع  اإللكتروني  الصحة  نظام  إن  الدالئل.  إلى 
في  المساعدة  طريق  عن  األونروا  في  الصحة  إصالح  تنفيذ 
تحقيق الغايتين المستهدفتين المترابطتين، وهما: الكفاءة 

في التكلفة، وفعالية البرنامج.

الذي  اإللكتروني  الصحة  نظام  خالل  من  األونروا،  وتقوم 
األونروا،  أقاليم  جميع  في  تدريجي  بشكل  تبنيه  اآلن  يجري 
المجال  إلتاحة  للمجموعات  تحليل  إجراء  في  رائد  بعمل 
غير  األمراض  لمرضى  المقدمة  للرعاية  روتيني  رصد  إلجراء 
نظام  إدخال  قبل  ممكنًا  التحليل  هذا  يكن  ولم  السارية. 
وكان  المرضى،  من  محدود  لعدد  إال  اإللكتروني  الصحة 
من  الكثير  تستهلك  الورقية  للسجالت  مراجعات  يتطلب 

الوقت.

من  البرنامج  لكفاءة  جديدة  أفكار  اختبار 
ناحية التكلفة

سعيًا لتخفيف أثر األمراض غير السارية على برنامج الصحة، 
كان  المجموعات1  وتقييم  لرصد  نظامًا  األونروا  طبقت 
رصد  أجل  من  وذلك  السل،  على  السيطرة  في  يستخدم 
وتقييم تدبير مرضى ارتفاع ضغط الدم. وهذه هي المحاولة 

األولى من نوعها.

يوفر تحليل المجموعات بيانات تفصيلية تتيح لبرنامج الصحة 
الرعاية  أثر  وقياس  المرض  خصائص  في  التغيرات  يقّيم  أن 
التخطيط  ييسر  أنه  كما  األجل.  والطويلة  الجارية  الصحية 
والتنبؤ بخصوص نتائج رعاية المرضى. إن إدخال هذه الوسيلة 
تبني  من  الصحة  برنامج  يمّكن  ككل  الوكالة  نطاق  على 
منظور منهجي وهيكلية تدبير قابلة لالستنساخ في رعاية 

األمراض غير السارية، مع تبسيط التكاليف في الوقت ذاته.

 139 في  اإللكتروني  الصحة  نظام  دمج 
عيادة بحلول سنة 2015

الممارسة  في  إلكتروني  طبية  سجالت  نظام  إدخال  إن 
اإلكلينيكية مهمة معقدة بال شك. مع ذلك، تظهر التجربة 
حتى  ممكن  أمر  كهذا  نظام  وتنفيذ  تطوير  أن  اآلن  حتى 
الموارد.  إلى  تفتقر  التي  األولية  الصحية  الرعاية  ظروف  في 
إلى  اإللكتروني  الصحة  نظام  إدخال  إلى  الوكالة  وتهدف 
 ،139 وعددها  تديرها،  التي  الصحية  الرعاية  مراكز  جميع 

بحلول سنة 2015.

٣. تحليل المجموعات عبارة عن دراسة تحليلية يتم فيها إجراء رصد وثيق عبر الوقت لمجموعة من الناس الذين يشتركون في خاصية واحدة أو أكثر )مثل ارتفاع ضغط الدم( 
في وقت واحد مع مجموعة أخرى ال يتصف أعضاؤها بهذه الخاصية )ال يعانون من المضاعفات الصحية ذاتها(.
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© أرشيف األونروا
نسبة اإلنفاق على األدوية في عام 2011

وهذه تشمل أدوية لألمراض غير المعدية ٪42 من نسبة اإلنفاق
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أمراض اخرى

 ادعموا األونروا في تصديها
 للتحديات الصحية لالجئين
الفلسطينيين في القرن 21

التحديات المالية

الصحية  الرعاية  تكاليف  فيه  تواصل  الذي  الوقت  في 
العالمية  المالية  األزمة  فإن  العالم،  نطاق  على  تصاعدها 
قد أثرت سلبًا على توافر دعم مالي ثابت من طرف شركاء 
الصحية  األونروا  خدمات  إلى  المقدم  فالتمويل  األونروا. 
المتطلبات  التي طرأت على  الزيادة  زيادة تواكب  لم يشهد 

المالية ألنشطة برنامج الصحة.

تبعات  أيضًا  له  كانت  قد  المزمنة  األمراض  تدبير  أن  كما 
في  األولية  الصحة  لخدمات  المتاحة  الموارد  على  كبيرة 
في  الرعاية  أو  األدوية  أو  الطواقم  ناحية  من  سواًء  األونروا، 

المستشفيات.

تدبيرًا  ومضاعفاتها  السارية  غير  األمراض  تتطلب  ما  كثيرًا 
طويل األجل وباهظ التكلفة، بما يشمل ضرورة توفير األدوية 
الدعم  وتقديم  عنها  غنى  ال  التي  الطبية  والمستلزمات 
إن معالجة  المستشفيات.  الرعاية في  في تغطية تكاليف 
السارية والسيطرة عليها تشكل أكبر مجاالت  األمراض غير 
الخدمات  مع  بالمقارنة  الصحة  لدائرة  بالنسبة  اإلنفاق 
الرعاية  وتكاليف  والطفل  األم  صحة  مثل  األخرى  الصحية 

العامة في العيادات الخارجية. 

أجل  من  جديد  نهج  في  والريادة  االبتكار 
االستجابة لتحديات القرن 21

استراتيجيات  وتبنت  األونروا  ابتكرت  القيود،  لهذه  استجابة 
مع  الناشئة،  السكانية  لالحتياجات  لالستجابة  جديدة 
والوقائية  العالجية  الصحية  المكونات  تقوية  على  العمل 
في خدماتها الصحية بطريقة فعالة من حيث التكلفة. إن 
الدالئل التي تم الحصول عليها من خالل المسح الذي قاس 
نتائج  أظهرت  قد  المواعيد  ونظام  العائلة  صحة  فريق  أثر 

مثيرة لالهتمام وملموسة.

وثيقة  متابعة  إلجراء  الصحيون معًا  المهنيون  يعمل 
لمعالجة المرضى، ويوجدون في وضع أفضل التخاذ قرارات 
ومتابعتهم  عالجهم  بخصوص  توقيتها  في  مناسبة 
ملفات  إلى  والمباشر  الفوري  الوصول  أن  كما  وإحالتهم. 
المرضى يبسط عمليات التبليغ ويتيح وقتًا أطول لالستشارة 

نتيجة التحسن في حركة المرضى في العيادات.

حيث  من  والفعالة  االنسيابية  الطريقة  بهذه  العمل  إن 
الرعاية  خدمات  في  االستثمار  يترجم  أن  يكفل  التكلفة 
من  إلى  بكفاءة  الخدمات  تقديم  إلى  األونروا  في  الصحية 

يحتاجونها.



١٢

لمعرفة المزيد عن فريق صحة العائلة

برنامج الصحة في االونروا طور مجموعة من الشخصيات الكرتونية لتعريف المجتمع عن النظام الصحي الجديد لألسرة. 
تم تطوير هذه الرسائل والمعلومات الرئيسية والشخصيات الكرتونية بالتشاور مع العاملين في مجال الصحة واختبارها 

مع المعنيين والفاعلين في المجتمع.

األونروا تهتم
الالجئين  تزويد  تفويضها،  مع  تماشيًا  األونروا،  ستواصل 
شبكة  خالل  من  األولية  الصحية  بالرعاية  الفلسطينيين 
مراكز الرعاية الصحية والعيادات المتنقلة التي تديرها. ومن 
خالل التركيز على تقديم خدمات شمولية تتضمن الوقاية 
والطب العام وخدمات االختصاص، جنبًا إلى جنب مع دمج 
ونظام  العائلة  صحة  فريق  في  المتمثلة  اإلصالح  مبادرات 

الصحة اإللكتروني لتحسين فعالية خدمات الرعاية الصحية 
التي  الضمانات  الوكالة  تقدم  وجودتها،  التكلفة  حيث  من 
الصحيين  الالجئين  تمتع  في  بالمساهمة  التزامها  تؤكد 
األساسية  اإلنسان  حقوق  من  كواحد  الصحة  في  بالحق 

وغير القابلة للتصرف.



الصحة
حماية وتعزيز صحة العائلة
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