الرسائل الرئيسية  -فعالية "أيام طب األطفال" تحت رعاية منظمة
أطباء بال حدود MSF
 6-5أبريل  | 2019ستوكهولم
ُ
لماذا تعد هذه الفعالية مهمة؟

الرسائل الرئيسية
.1

التنفس المتقدم
توجد إمكانيات إنشاء الدعم
ي
يف بيئات عمل منظمة أطباء بال حدود يف
مشاري ع محددة تحت ظروف معينة ولكن ال
وتفكي متعمق.
ينبغ تنفيذه دون تحليل دقيق
ر
ي

-

ً
ميدانيا للحصول عىل دعم
هناك طلب ميايد
بحديث
الخاصة
ع
ي
ر
ا
المش
تنفس متقدم يف
ي
ي
الوالدة واألطفال يف منظمة أطباء بال حدود
"."MSF

-

هناك حاجة لزيادة يف عدد القدرات لعالج
الث تكون فيها
الفشل
التنفس يف المناطق ي
ي
إمكانيات محدودة للتحويل والنقل.

-

التدخالت يف البلدان ذات الدخل المتوسط
( )MICحيث تتوفر أحيانا إمكانيات متقدمة
التنفس تحث منظمة أطباء بال حدود
للدعم
ي
عىل تنفيذ المقاييس الوطنية لتلك البلدان.

-

بتوفي أ كي دعم
تقوم منظمة أطباء بال حدود
ر
توفي
الث تتطلب ر
يف ميدان العناية المركزة ي
تنفس المتقدم ،من ربي
إمكانيات للدعم ال
ي

التحديات الحالية
-

تقييم اإلمكانية التقنية ومخاطر إنشاء
التنفس المتقدم يف مشاري ع
الدعم
ي
أطباء بال حدود.

-

التنفس
التأكد من أن إنشاء الدعم
ي
المتقدم ال يؤدي اىل انخفاض يف
القدرات المخصصة لعمليات أخرى
تأثي مساوي أو أعىل.
ذات ر

التوصيات
الميدان:
العمل
ي
.1

معايي الرعاية ومن أنه يتم تنفيذها
التأكد من توفر الحد األدن ل ر
بشكل جيد قبل تحديث و تعقيد مستوى الرعاية  -سواء
لألكسجي وقياس
الخاصة بالتنفس (مثل االستخدام الصحيح
ر
وغي الخاصة بالتنفس (مثل الوقاية والمكافحة ظد
التأكسج) ر
العدوى ) )IPCوالمعدات األساسية والمراقبة.

.2

توفي الرعاية التمريضية الماهرة ،وهو أمر ضوري يف
التأكد من ر
وحديث الوالدة ،خاصة عند إنشاء
األطفال
مستشف
الرعاية يف
ي
التنفس المتقدم للرضع واألطفال.
الدعم
ي

العمليات:
.3

1

التنفس ،مع األخذ
التشغيىل لتوسيع نطاق الدعم
تأثي
تقييم ال ر
ي
ي
التأثي المتوقع والمخاطر .المقارنة مع
عي االعتبار السعر،
ر
يف ر
تأثي فما
أنشطة أخرى ممكن أن تكون أكي بساطة و أكي ر

يخص عدد المرض المستفيدين و تقليل نسبة الوفيات.

أمور أخرى.

الرئيس:
البحوث/المقر
ي

.2

تحسي نتائج الرعاية التنفسية يف
يمكن
ر
مشاري ع منظمة أطباء بال حدود عن طريق
اإليجان المستمر
إستعمال إما الضغط
ي
العاىل
التدفق
ذو
األنفية
( )bCPAPأم القنية
ي
(.)HHHFNC

-

الحي
توفي التنفس اإل
القدرة عىل ر
صطناع يف ر
ي
غي واقعية يف معظم مشاري ع منظمة أطباء
ر
غي
حدود
بال
وبالتاىل هناك حاجة إىل حلول ر
ي
إخياقية.

-

العديد من أنظمة  CPAPو HHHFNC
وغي
المتوفرة تجاريا لديها إستعمال معقد ر
متكيفة مع اإلستخدام يف ميدان عمل
المنظمة.

-

قد قام بعض الفرق الميدانية ،يف غياب النظم
التجارية ،بتجريب َ
اإليجان
دارات الضغط
ي
المستمر( )bCPAPمصنوعة او مبتكرة محليا
وذالك ً
بناء عىل إستشارة من منظمة الصحة
العالمية ،لكن دون معرفة واضحة عن
المخاطر المحتملة لهذه َ
الدارات

ينبغ المزيد من الدراسة حول األجهزة المتوفرة
ي
ً
ميكانيكيا ذو السعر
الث تكون مبسطة
ي
الث تتكيف مع ميدان عمل
المنخفض و ي
المنظمة قبل التطبيق الواسع لتلك األجهزة.
ً
محليا.
ال ُينصح باتا إصطناع او إبتكار أجهزة

-

تقييم إمكانيات االستثمار يف أنظمة
 bCPAPأو .HHHFNC

-

شي الدراسات أن  bCPAPقد تكون
ت ر
أكي فعالية عن  ،HHHFNCولكن
األخية أبسط من حيث التشغيل ،قد
ر
تأثي وتقبل لتطبيق
يكون أكي ر
 HHHFNCعىل نطاق واسع يف بيئات
عمل منظمة أطباء بال حدود.

-

تيير كمية اإلنفاق االزم إلدخال َ
دارات
.bCPAP

-

التوظيف والحاجة إىل زيادة نسب
الموارد ر
البشية لدعم إحتياجات إنشاء
 bCPAPأو .HHHFNC

.4

التنفس المتقدم عىل نسبة الوفيات يف
تأثي الدعم
تقييم ر
ي
بيئات عمل منظمة أطباء بال حدود.

.5

توفي مراسيم خاصة و مكيفة لكل بلد إلنشاء الدعم
التأكد من ر
التنفس المتقدم وأدوات لجمع المعطيات و البيانات لرصد و
ي
التأثي.
تقييم النجاح/
ر

الميدان:
العمل
ي
.1

ال ُينصح باتا إصطناع َ
دارات  CPAPاو إستخدام أجهزة تم
ً
محليا يف مشاري ع منظمة أطباء بال حدود  -يلزم إجراء
إبتكارها
المزيد من الدراسات لتقييم أدائها.

.2

األكسجي عىل
األكسجي – تجنب مخاطر
الحذر يف استخدام
ر
ر
الشبكية عند األطفال خاصة المواليد المبتشين.

العمليات:
.3

وضع خطط تنفيذ واضحة إلدخال  bCPAPأو HHHFNC
ضمن المشارب ع ،لضمان أن يتم ذلك بطريقة جيدة شاملة
تنفس متقدم يتطلب إستثمار ومراقبة
توفي دعم
ومستدامة  -ر
ي
مستمرين.

الرئيس:
البحوث/المقر
ي
.4

2

المزيد من اإلستكشاف و الدراسة لمختلف األجهزة ذو السعر
المنخفض المتوفرة َ
لدارات  bCPAPو  HHHFNCلتوجيه
ينبغ االستثمار فيها يف مشاري ع
القرارات حول األنظمة ال يث
ي

منظمة أطباء بال حدود.
.5

.3

هناك دالئل ميايدة عىل أنه من الممكن تنفيذ
اف) يف نقطة الرعاية
التصوير بالصدى (إيكوغر ي
""Point-of-Care Ultrasound POCUS
إيجان عىل رعاية المرض يف
تأثي
وأن لها ر
ي
بيئات عمل منظمة أطباء بال حدود ،وقد
أظهرت المنظمة تعهد لجعل هذه الوسيلة
كأداة تشخيصية أساسية يف مشاريعها.

-

وسائل التشخيص بالتصويرواألشعة محدودة
يف أماكن عمل المنظمة وهناك حاجة لتدعيم
وسائل التشخيص يف الميدان.

-

يمكن أن يدعم التصوير بالصدى يف نقطة
الرعاية ( )POCUSعملية التشخيص ويحسن
جودة وسالمة رعاية المريض.

-

ال تنطبق القياسات ر
البشية التقليدية عىل
الرضع تحت  6أشهر.

-

يظهر يف العديد من الدراسات اإلفريقية أن
قياس محيط الذراع ( )MUACونسبة الوزن
إىل العمر ( )WAZلديهم أحسن قدرة عىل تأمل
معدل الوفيات مقارنة بنسبة الوزن إىل الطول

-

توفي تدريب عىل
يتطلب  POCUSر
ً
استخدامه و ذلك يأخذ وقت و تكرار
بطريقة محددة قبل أن يتمكن
ارسي من استخدامه بشكل
المم ر
مستقل.

-

توفي التدريب عىل استخدام POCUS
ر
الميدان يستلزم اشياك
المستوى
عىل
ي
كبي من طرف عمال الصحة ومن ناحية
ر
التخطيط والتنفيذ.

-

ئ
الخاط أن الرضع تحت  6أشهر
التصور
محمييون ظد سوء التغذية بسبب
الرضاعة الطبيعية.

-

نقص الوضوح حول أي قياسات ر
بشية
تحدد بدقة وجود سوء عند الرضع تحت
معايي أخرى يمكن
 6أشهر ،وأي
ر

ً
محليا
إعتبار الزمية دراسة رسمية لدارات  bCPAPالمبتكرة
والث إقيحتها منظمة الصحة العالمية للتعرف بطريقة شاملة
ي
عىل سالمتهم وفاعليتهم.

الميدان:
العمل
ي
.1

االستمرار يف تقديم تدريبات استخدام  POCUSالموحدة عىل
الميدان وتطوير نقاط اتصال  POCUSيف كل
المستوى
ي
ر
مشوع.

.2

ئ
الخاط إىل أدن مستوى باستخدام
التقليل من التشخيص
 POCUSإىل جانب شبكات الدعم مثل Telemedicine
المدربي.
(التطبيب عن ُبعد) والمناقشة مع الزمالء
ر

العمليات:
 .3تقييم إمكانيات تنفيذ  POCUSيف جميع مشاري ع منظمة أطباء
بال حدود و اعتبارتوسيع نطاق االستخدام بصفة شاملة.
الرئيس/فريق :POCUS
المقر
ي
.4

.4

تلث مراسيم منظمة أطباء بال
حاليا ال ي
حدود أو المراسيم واألدوات الدولية
احتياجات مجاالتنا لتقييم و معالجة
األطفال تحت  6أشهرمن السن و
المصابي بسوء التغذية .و ذلك بسبب
ر
تصورات خاطئة وعدم وجود بيانات و
معطيات واظحة عن سوء التغذية يف

3

الفث واليوتوكوالت
لمستخدم
ي
التأكد من توفر الدعم ي
.POCUS

العمليات:
 .1إدخال األطفال تحت  6أشهر يف الدراسات و االستقصائات
التغذوية لما يكون فيه إتفاق عىل القياسات ر
البشية يف هذا
السن.
الرئيس:
المقر
ي
ر
الخارجيي لتحديد أي
 .2تعاون ومشاركة المعطيات مع الشكاء
ر
قياسات ر
بشية وأخرى تشخص بشكل أفضل وجود سوء

هؤالء األطفال

استخدامها.

( )WHZفيما يخص الرضع تحت  6أشهر،
لكن لم يتم التحقق حث اآلن من صحة
المعايي.
الحدود الفاصلة لهذه
ر

-

من المحتمل أنه يوجود تقدير ناقص
حول هذه المشكلة ،حيث إن الرضع
داخلي يف الدراسات
تحت  6أشهر ليسو
ر
و االستقصائات التغذوية الحالية.

الرعاية الشاملة.

-

من الصعب وجود عىل أخصائي ري
الرضاعة الطبيعية للعمل يف الميدان.

التغذية أو وجود خطر لسوء التغذية عند الرضع تحت 6
أشهر.
.3

تحديث مراسيم المستشفيات لعالج و رعاية الرضع تحت 6
كي خاص عىل دعم
أشهرالذين يعانون من سوء التغذية مع تر ر
الرضاعة الطبيعية (انظر أدناه).

.4

الخارجيي
تكييف وتجريب خدمات الرعاية الجديدة للمرض
ر
الث تم تطويرها من طرف مجموعة من الهيئات الدولية يف
ي
ميدان أطباء بال حدود لتقييم ورعاية الرضع تحت  6أشهر
المصابي بسوء التغذية.
ر

البحوث:
.5

.5

أحد من األمور األساسية لمعالجة الرضع تحت
المصابي بسوء التغذية ،هو
 6أشهر ،خاصة
ر
اإلقرار بأن الصحة النفسية ،االجتماعية
والبدنية لألم والرضيع مرتبطان بصفة شديدة.
يجب إعتبارهم كوحدة والعناية عنهم بطريقة
غي مجزئة.
ر

-

إعتبار إجراء أبحاث ف مناطق أخرى مثل آسيا ر
والشق
ي
الث فيها نسبة عالية لسوء التغذية عند الرضع
األوسط ،و ي
تحت  6أشهر ،لتحديد القياسات ر
البشية يف أماكن مختلفة.

الميدان/العمليات:
العمل
ي
.1

تعط الفرصة للتشخيص
الث
ت ر
ي
مييمواقع ونقط مختلفة و ي
المصابي بسوء التغذية
والرعاية لألطفال تحت  6أشهر
ر
وأمهاتهم – مثل رعاية ما بعد الوالدة ،مواعيد التطعيم ،وما إىل
ذلك .إنشاء خدمات متكاملة وشاملة مثل عيادة شاملة لرعاية
األم والطفل.

الرئيس:
المقر
ي

4

.2

التأكد من أن األدوات المستخدمة لتقييم سوء التغذية ربي
األطفال تحت  6أشهر تتضمن إرشادات حول تقييم الصحة
العقلية والبدنية لألم (أو وكيل الرعاية).

.3

لتحسي استعمال
بذل مجهود يف منظمة أطباء بال حدود
ر
الرضاعة الطبيعية ودعمها يف جميع المشاري ع ،خاصة يف
الث ترتفع فيها نسبة انتشار سوء التغذية عند
المناطق ي
.
األطفال تحت  6أشهر هناك حاجة ماسة إىل أدوات جديدة
الوع حول هذا
ودورات تدريبية وإرشادات ورفع مستوى
ي

الموضوع.

.6

الث تشتمل عىل
المشاركة يف حماية الطفل – ي
الوقاية و المكافحة ضد سوء المعاملة
واإلهمال واإلستغالل والعنف ضد األطفال -
أمر محتم عند تقديم الرعاية الطبية يف الميدان
وينبغ لمنظمة أطباء بال حدود أن
اإلنسان،
ي
ي
تضع إرشادات للعمليات الطبية.

-

تستقبل مصالح منظمة أطباء بال حدود من
خالل نشاطتها الطبية ألطفال تعرضو لسوء
المعاملة ،اإلهمال أو العنف .بعد اكتمال
الرعاية الطبية ،لدا المنظمة مسؤولية يف
ضمان حصول الطفل عىل كل الرعاية الالزمة
بما يف ذلك حماية الطفل.

.7

أثناء حاالت الطوارئ اإلنسانية ،سواء كان
سببها نزع مسلح أو كارثة أو أوبئة ،يتعرض
األطفال بصفة ميايدة إىل مشاكل حماية وعدم
الحصول عىل حقوق وخدمات أساسية مثل

-

خالل حاالت الطوارئ اإلنسانية يتعرض
األطفال بنسبة مرتفعة إىل مخاطر سوء
التخىل و االنفصال عن األرسة،
المعاملة،
ي
الجنس،
و
النفس
الجسدي،
العنف
ي
ي

-

وجود إختالفات يف الرأي والمواقف
حول سؤال حماية الطفل يف منظمة
أطباء بال حدود خاصة حول دورالمنظمة
يف الحماية.

-

الصعوبات يف االتصال والتواصل مع
الث
الجمعيات و المنظمات األخرى ي
تشتغل يف مجال حماية الطفل يف
الميدان

-

قلة المعرفة للجمعيات و المنظمات
الث تشتغل يف مجال حماية الطفل يف
ي
الميدان وأدوار ومسؤوليات كل واحدة
منها.

-

قلة المعرفة و الفهم لحماية الطفل
وأمانه يف منظمة أطباء بال حدود.

-

منافسة األولويات يف تقديم الخدمات،
كي عىل األنشطة الطبية المنقذة
مع الي ر
للحياة خالل حاالت الطوارئ.

5

الميدان/العمليات:
العمل
ي
.1

التواصل والتنسيق والعمل بالتعاون مع الجمعيات و
الث تشتغل يف مجال حماية الطفل يف الميدان
المنظمات ي
لضمان رعاية شاملة لألطفال الذين يتطلبون الحماية.

.2

العمل مع المجتمع محليا للتعرف عىل اآلليات االجتماعية
المعرضي
الموجودة يف ضمنه الكتشاف وحماية األطفال
ر
لمخاطر سوء المعاملة ،والعمل ضمن هذه األنظمة إليجاد
ينبغ الحال.
ترتيبات رعاية آمنة لألطفال لما ي

.3

الث تقدم خدمات حماية
التعرف عىل الجمعيات المحلية ي
الطفل ف فية اإلستكشاف لل ر
مشوع هو معلومة أولية أساسية.
ي

الرئيس/العمليات:
المقر
ي
.4

التعاون مع المنظمات المتخصصة يف حماية الطفل (مثل
اإلنسان " ()ACPHA
التحالف لحماية الطفل يف العمل
ي
Alliance for Child Protection in Humanitarian
"Actionلزيادة قدرة منظمة أطباء بال حدود ومعرفتها يف إدارة
ً
ميدانيا.
حماية الطفل

.5

الث يجب عىل منظمة أطباء بال حدود
توضيح اإلجراءات ي
المنظمات اإلنسانية والطبية األخرى تقديمها عىل األقل يف
الث وضعتها ACPHA
ميدان حماية الطفل عىل أساس
ر
المعايي ي
و آخر ريي.

الميدان:
العمل
ي
.1

تطوير أماكن آمنة ومناسبة لألطفال داخل المصالح الصحية
التابعة لمنظمة أطباء بال حدود لتقليل عراقل الحصول عىل

الصحة والتعليم .إنشاء بيئات آمنة وخدمات
مالئمة لألطفال أمر ضوري لتقليل هذه
الحواجز وضمان الصحة البدنية والنفسية
والصحة العامة لألطفال.

االستغالل واإلهمال.
-

الرعاية الشاملة وتقديم خدمات و رعاية بأكي تكييف مع
الطفل وبشمولية.

قلة المعرفة الداخلية للمنظمة أطباء بال
حدود لكيفية تطوير أماكن و خدمات
مناسبة و مالئمة لألطفال.

.2

-

غياب سياسات وإجراءات لحماية الطفل
يف المصالح الصحية لمنظمة أطباء بال
حدود.

إعتبار استخدام أدوات طورتها منظمات أخرى مثل "مجموعة
أدوات الراحة" لمساعدة األطفال عىل مواجهة حاالت
الطوارئ.

.3

خلق محيط فيه ضاحة وثقة مع األطفال أثناء الفحص
للسماح لهم بالتحدث و االفتتاح دون خوف ،أهمية أن يكون
يف علمهم أنه فيه استماع وصداقة لهم.

التنافس ربي األولويات يف تقديم
الخدمات يف مشاري ع منظمة أطباء بال
حدود يؤدي أحيانا اىل إهمال األمراض
غي المعدية ألن األنشطة
المزمنة و ر
الفورية المنقذة للحياة لها األولوية.

-

بسبب المزيد من تعرض األطفال للمخاطر
خالل حاالت الطوارئ ،يلزم إتخاذ إجراءات
إضافية لضمان السالمة والصحة العامة
لألطفال أثناء هذه الحاالت اإلنسانية.

-

يجب عىل جميع المصالح الصحية التابعة
لمنظمة أطباء بال حدود ضمان لألطفال تحت
رعايتهم الحماية و السالمة.

-

غي ملباة يف عالج األمراض
هناك احتياجات ر
غي المعدية لدى األطفال يف بيئات
المزمنة و ر
عمل منظمة أطباء بال حدود ،لكن هنالك
إمكانيات عالج مختلفة تعد مقدمة يف
الميدان.

-

-

المصابي باألمراض المزمنة
يمكن لألطفال
ر
وغي المعدية العيش و التمتع بنوعية حياة
ر
حسنة ،إذا وجد فيه عالج مناسب.

-

غي
أهمية معالجة األمراض المزمنة و ر
المعدية عند األطفال يف فئات خاصة
مثل المراهقات والحوامل.

-

غياب العالج المناسب ألمراض األطفال
كبي من
وغي المعدية ،يسبب عدد ر
المزمنة ر

-

ضمان التحصل عىل المدى الطويل إىل
غي المعدية
أدوية األمراض المزمنة و ر

الرئيس/العمليات:
المقر
ي

.8

وغي المعدية ( – )NCDsمثل
األمراض المزمنة ر
الروماتيمية،
مرض السكري ،أمراض القلب
ر
المنجىل و
الرصع ،الربو ،مرض فقر الدم
ي
الثالسيميا ،من ربي األمراض أ كي  -شيوعة عند
األطفال الذين يتقدمون إىل المصالح الصحية
التابعة لمنظمة أطباء بال حدود .لكن إمكانيات
الوصول اىل و الحصول عىل العالج يف البلدان
المنخفضة والمتوسطة الدخل ()LMIC
محدودة.
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.4

وضع سياسات وإجراءات لحماية الطفل يف المصالح الصحية
التابعة لمنظمة أطباء بال حدود وضمان حماية الطفل يف جميع
هذه المصالح.

.5

لعاملي الصحة يف هذا المجال،
تطوير تدريبات وبيانات
ر
لتحسي الكشف عن العالمات الواضحة والخفية لسوء
ر
غيه.
،
البدن
العنف
و
اإلهمال
المعاملة،
الجنس أو ر
ي
ي

الميدان:
العمليات/العمل
ي
.1

غي المعدية لدى األطفال ،يف
دمج وقاية و معالجة األمراض ر
ً
المشاري ع الحالية لمنظمة أطباء بال حدود إذا كان ذلك ممكنا
ويعتي ذو قيمة إضافية.

.2

إعتبار القيمة والحاجة إىل برامج عمودية لألمراض المزمنة و
غي المعدية لدى األطفال ظمن منظمة أطباء بال حدود يف
ر
عي االعتبار
بيئات عمل معينة و ذلك للتأكد من أخذ يف ر
غي المعدية عند األطفال وتلبية
خصائص معالجة األمراض ر
االحتياجات الخاصة لألطفال بشكل مناسب.

الوفيات عند األطفال.

لدى األطفال من ِقبل المنظمات األخرى
أو وزارات الصحة.

الرئيس:
المقر
ي
.3

غي المعدية لدى األطفال
إعتبار دراسة وتعليم حول األمراض ر
يف مشاري ع منظمة أطباء بال حدود كنقطة أساسية .خلق و
الداخىل يف المنظمة .دمج تعليم المرض واألرس
الوع
توسيع
ي
ي
والمجتمع حول هذه األمراض يف اليمجة.

.4

أساس يف إثبات
يجب أن تلعب منظمة أطباء بال حدود دور
ي
غي المعدية لدى األطفال يف األماكن
إمكانية رعاية األمراض ر
منخفضة الموارد.

الدعوة/السياسة:

.9

ً
وغي المعدية
نظرا أن نسبة األمراض المزمنة ر
لدى األطفال يف معظم البلدان المنخفضة
ه
والمتوسطة الدخل ر
غي معروفة بالضبط و ي
تحسي
تقديرية فقط ،فهناك حاجة إىل
ر
التشخيص و جمع المعطيات يف مشاري ع
منظمة أطباء بال حدود حث يكون هناك فهم
ئ
الوبان.
واضح لالحتياجات والوضع
ي

-

ال يمكننا وضع تخطيط وتنفيذ مناسب ري
وغي المعدية
لمعالجة أمراض األطفال المزمنة ر
يف الميدان بدون المعرفة عىل معدل انتشارها
الحقيف.
ي

-

وغي المعدية
قلة ظهور األمراض المزمنة ر
لدى األطفال يف قسم المرض
الخارجيي بسبب ضعف إمكانيات
ر
التشخيص و األخطاء الممكنة يف
التشخيص.

-

قلة اإلمكانيات التشخيصية الصحيحة
والسهلة فيما يخص اإلختبارات للعديد
وغي المعدية لدى
من األمراض المزمنة ر
األطفال يف البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل.
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.5

تغيي تصور حاالت مزمنة خاصة مثل مرض
الحث عىل ر
األنسولي .حيث يمكن
السكري والحاجة إىل الحصول عىل
ر
اعتبارهم وضعية طارئة.

.6

الدوىل للحكومات والوكاالت الدولية
المطالبة عىل المستوى
ي
التعهد باالهتمام و االليام عن التغلب عىل تحديات تقديم
الرعاية طويلة األجل لألمراض المزمنة.

الميدان/العمليات:
العمل
ي
.1

دمج أدوات التشخيص مثل ( Sickle Scanفحص الخاليا
ً
المنجلية) ،عندما يكون ذلك ممكنا ،يف اليامج الحالية لمنظمة
غي المعدية
أطباء بال حدود
لتحسي تشخيص األمراض ر
ر
تحسي عملية جمع المعطيات يف المراحل الالحقة.
و
ر

.2

التأكد من الصفة المتواصلة لعملية جمع المعطيات لدى
وغي المعدية يف
األطفال الذين يعانون من األمراض المزمنة ر
مشاري ع منظمة أطباء بال حدود.

الرئيس/البحوث:
المقر
ي
.3

وغي المعدية
البحث عن أدوات التشخيص لألمراض المزمنة ر
الث يمكن استخدامها يف بيئات عمل منظمة أطباء بال حدود.
ي

تفصيىل عن االجتماع يف تقرير مفصل.
*سيتم تقديم بيان
ي
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