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 تحت رعاية منظمة "أيام طب األطفال"فعالية  -رئيسية الرسائل ال

 MSFأطباء بال حدود 

 | ستوكهولم 2019أبريل  5-6

 

عد هذه الفعالية مهمة؟ الرسائل الرئيسية
ُ
 التوصيات التحديات الحالية لماذا ت

الدعم التنفسي المتقدم إنشاء  توجد إمكانيات .1
ي 
 
ي بيئات عمل منظمة أطباء بال حدود ف

 
ف

ولكن ال تحت ظروف معينة مشاري    ع محددة 
ي تنفيذه دون تحليل

 وتفكير متعمق.  دقيق ينبغ 

ايد ميدانًيا للحصول عىل دعم  - هناك طلب مي  
ي المش

 
ي  ي    عر اتنفسي متقدم ف

الخاصة بحديث 
ي منظمة أطباء بال حدود 

 
الوالدة واألطفال ف

"MSF ." 

ي عدد القدرات لعالج هناك حاجة لزيادة  -
 
ف

ي تكون فيها الفشل التنفسي 
ي المناطق الث 

 
ف

 . لتحويل والنقلمحدودة لإمكانيات 

ي  -
 
البلدان ذات الدخل المتوسط التدخالت ف

(MIC حيث ) تتوفر أحيانا إمكانيات متقدمة
منظمة أطباء بال حدود تحث التنفسي لدعم ل

 . لتلك البلدان الوطنيةالمقاييس عىل تنفيذ 

 كي  دعمأ بتوفير  منظمة أطباء بال حدود تقوم  -
ي 
 
ي تتطلب توفير ميدان ف

 العناية المركزة الث 
متقدم، من بير  التنفسي الللدعم  مكانياتإ

إنشاء ومخاطر  اإلمكانية التقنيةتقييم  -
ي 
 
مشاري    ع الدعم التنفسي المتقدم ف

 أطباء بال حدود. 

الدعم التنفسي إنشاء التأكد من أن  -
ي المتقدم ال 

 
 يؤدي اىل انخفاض ف

المخصصة لعمليات أخرى  القدرات
 . عىلأو أ يتأثير مساو ذات 

 : ي
 
 العمل الميدان

يتم تنفيذها  معايير الرعاية ومن أنهل التأكد من توفر الحد األدن   .1
سواء  -قبل تحديث و تعقيد مستوى الرعاية بشكل جيد 

الخاصة بالتنفس )مثل االستخدام الصحيح لألكسجير  وقياس 
 ظد  كافحةمالو التأكسج( وغير الخاصة بالتنفس )مثل الوقاية 

  . والمعدات األساسية والمراقبة(  (IPCالعدوى 

ي  .2
 
وري ف التأكد من توفير الرعاية التمريضية الماهرة، وهو أمر ض 

ي الوالدة، الرعاي
ي مستشف  األطفال وحديث 

 
إنشاء عند  خاصةة ف

 الدعم التنفسي المتقدم للرضع واألطفال. 

 العمليات:  

، مع األخذ تأثير التقييم  .3  التشغيىلي لتوسيع نطاق الدعم التنفسي
ي 
 
 مع مقارنةال . المتوقع والمخاطر التأثير  السعر،االعتبار عير  ف

تأثير فما  أكي   أن تكون أكي  بساطة و  ممكنأنشطة أخرى 
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 الوفيات.  نسبة تقليل و  المستفيدين عدد المرض   يخص أمور أخرى. 

 :  البحوث/المقر الرئيسي

ي نسبة الوفيات تقييم تأثير الدعم التنفسي المتقدم عىل  .4
 
ف

 بيئات عمل منظمة أطباء بال حدود. 

الدعم  نشاءكل بلد إل و مكيفة لخاصة مراسيم التأكد من توفير  .5
و  البيانات لرصد  المعطيات و  التنفسي المتقدم وأدوات لجمع

 . التأثير  النجاح/  تقييم

ي  .2
 
يمكن تحسير  نتائج الرعاية التنفسية ف

مشاري    ع منظمة أطباء بال حدود عن طريق 
ي المستمر  إستعمال إما الضغط اإليجان 

(bCPAP أم القنية األنفية ذو التدفق العاىلي )
(HHHFNC .) 

ي المزيد من الدراسة حول األجهزة المتوفر 
ة ينبغ 

ي تكون مبسطة ميكانيكًيا ذو السعر 
الث 

ي تتكيف مع ميدان عمل 
المنخفض و الث 

 المنظمة قبل التطبيق الواسع لتلك األجهزة. 

 . محلًيا ال ُينصح باتا إصطناع او إبتكار أجهزة 

ي الحير  التنفس اإل القدرة عىل توفير  -
 
صطناعي ف

ي معظم مشاري    ع منظمة أطباء   غير واقعية
 
ف

وبالتاىلي هناك حاجة إىل حلول غير بال حدود 
اقية. إ  خي 

 HHHFNC و  CPAPالعديد من أنظمة  -
وغير المتوفرة تجاريا لديها إستعمال معقد 

ي ميدان عمل ستخدام متكيفة مع اإل 
 
ف

 . المنظمة

ي غياب النظم  -
 
قد قام بعض الفرق الميدانية، ف

ي  التجارية ،بتجريب داَرات الضغط اإليجان 
ة او مبتكرة محليا ( مصنوعbCPAPالمستمر)

وذالك بناًء عىل إستشارة من منظمة الصحة 
العالمية، لكن دون معرفة واضحة عن 

 المخاطر المحتملة لهذه الداَرات

ي أنظمة إمكانيات تقييم  -
 
االستثمار ف

bCPAP  أوHHHFNC . 

كون تقد  bCPAPأن  راساتشير الدت -
، ولكن HHHFNCن ع فعاليةأكي  

ة  ، قد شغيلأبسط من حيث التاألخير
لتطبيق تقبل و تأثير يكون أكي  
HHHFNC  ي بيئات

 
عىل نطاق واسع ف
 عمل منظمة أطباء بال حدود. 

داَرات  نفاق االزم إلدخالاإل ة ميك  ير ي  ت -
bCPAP . 

التوظيف والحاجة إىل زيادة نسب  -
ية لدعم   إنشاءحتياجات إالموارد البشر

bCPAP  أوHHHFNC . 

 : ي
 
 العمل الميدان

تم ستخدام أجهزة إاو  CPAPداَرات ال ُينصح باتا إصطناع  .1
ي م  محلًيا إبتكارها 

 
يلزم إجراء  -منظمة أطباء بال حدود  شاري    عف

 المزيد من الدراسات لتقييم أدائها. 

ي استخدام األكسجير  الحذر  .2
 
عىل مخاطر األكسجير   تجنب –ف

 .الشبكية عند األطفال خاصة  المواليد المبتشين

 العمليات: 

 HHHFNCأو  bCPAPوضع خطط تنفيذ واضحة إلدخال  .3
شاملة  جيدة ، لضمان أن يتم ذلك بطريقةب  عر اضمن المش
ستثمار ومراقبة توفير دعم تنفسي متقدم يتطلب إ - ومستدامة
 مستمرين. 

 :  البحوث/المقر الرئيسي

ذو السعر  األجهزةمختلف ل و الدراسة ستكشافاإل المزيد من  .4
لتوجيه  HHHFNCو bCPAP  لداَراتالمتوفرة  المنخفض

ي الحول األنظمة قرارات ال
ي ينبغ 

ي مشاري    ع  ث 
 
االستثمار فيها ف
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 منظمة أطباء بال حدود. 

المبتكرة محلًيا  bCPAPات دراسة رسمية لدار  عتبار الزميةإ .5
ي 
حتها منظمة الصحة العالمية إوالث  ملة شاعرف بطريقة تللقي 
 . تهموفاعلي تهمسالمعىل 

ايدة عىل أنه من الممكن تنفيذ  .3 هناك دالئل مي  
ي 
 
( ف ي

 
نقطة الرعاية  التصوير بالصدى )إيكوغراف

"Point-of-Care Ultrasound POCUS "
ي 
 
ي عىل رعاية المرض  ف وأن لها تأثير إيجان 
بيئات عمل منظمة أطباء بال حدود، وقد 

  وسيلةلجعل هذه ال تعهد  منظمةالأظهرت 
ي أساسية أداة تشخيصية ك

 
 مشاريعها. ف

وسائل التشخيص بالتصويرواألشعة محدودة  -
ي أماكن عمل المنظمة وهناك حاجة لتدعيم 

 
ف

ي الميدان. 
 
 وسائل التشخيص ف

ي نقطة  -
 
يمكن أن يدعم التصوير بالصدى ف

( عملية التشخيص ويحسن POCUSالرعاية )
 جودة وسالمة رعاية المريض. 

توفير تدريب عىل  POCUSيتطلب  -
 و يأخذ  ه و ذلكاستخدام

ً
 ر اتكر  وقت

محددة قبل أن يتمكن بطريقة 
 من استخدامه بشكل ارسير  المم

 مستقل. 

 POCUSالتدريب عىل استخدام توفير  -
ي ي
اك   ستلزمعىل المستوى الميدان  اشي 

ومن ناحية  الصحة المعطرف كبير من 
 . التخطيط والتنفيذ 

 : ي
 
 العمل الميدان

ي تقديم تدريبات استخدام  .1
 
الموحدة عىل  POCUSاالستمرار ف

ي وتطوير نقاط اتصال 
ي كل  POCUSالمستوى الميدان 

 
ف

وع.   مشر

التقليل من التشخيص الخاطئ إىل أدن  مستوى باستخدام  .2
POCUS  إىل جانب شبكات الدعم مثلTelemedicine 

 .  )التطبيب عن ُبعد( والمناقشة مع الزمالء المدربير 

 العمليات: 

ي جميع مشاري    ع منظمة أطباء  POCUSتنفيذ تقييم إمكانيات  .3
 
ف

 . شاملة  بصفةستخدام اال ع نطاق يسو اعتبارتو بال حدود 

/فريق   : POCUSالمقر الرئيسي

وتوكوالت لمستخدمي   .4 ي والي 
التأكد من توفر الدعم الفث 

POCUS . 

 

 
ي حاليا  .4 منظمة أطباء بال مراسيم ال تلث 

واألدوات الدولية  المراسيم و أحدود 
 معالجة احتياجات مجاالتنا لتقييم و 

أشهرمن السن و  6تحت  األطفال
بسبب ذلك و  . المصابير  بسوء التغذية

و تصورات خاطئة وعدم وجود بيانات 
ي معطيات واظحة 

 
عن سوء التغذية ف

ية التقليدية عىل  - ال تنطبق القياسات البشر
 . أشهر  6تحت الرضع 

ي العديد من الدراسات اإلفريقية ظهر ي -
 
أن  ف

( ونسبة الوزن MUACقياس محيط الذراع )
لديهم أحسن قدرة عىل تأمل ( WAZإىل العمر )

معدل الوفيات مقارنة بنسبة الوزن إىل الطول 

 أشهر  6أن الرضع تحت صور الخاطئ الت -
 بسبب سوء التغذية يون ظد حميم

 الرضاعة الطبيعية. 

ية نقص الوضوح حول  - أي قياسات بشر
وجود سوء عند الرضع تحت  تحدد بدقة

 مكن، وأي معايير أخرى يأشهر  6

 العمليات: 

ي الدراسات و االستقصائات  6إدخال األطفال تحت  .1
 
أشهر ف

ي هذا 
 
ية ف التغذوية لما يكون فيه إتفاق عىل القياسات البشر

 السن. 

 :  المقر الرئيسي

كاء الخارجيير  لتحديد أي  معطياتتعاون ومشاركة ال .2 مع الشر
ية و قياسات  وجود سوء بشكل أفضل  شخصت أخرىبشر
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، أشهر  6تحت ( فيما يخص الرضع WHZ) األطفال  هؤالء
لكن لم يتم التحقق حث  اآلن من صحة 

 .   الحدود الفاصلة لهذه المعايير

 استخدامها. 

تقدير ناقص يوجود من المحتمل أنه  -
الرضع هذه المشكلة، حيث إن  حول
ي الدراسات  6تحت 

 
أشهر ليسو داخلير  ف

 الحالية. و االستقصائات التغذوية 

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

 6لعالج و رعاية الرضع تحت  مراسيم المستشفياتتحديث  .3
عىل دعم خاص مع تركير   الذين يعانون من سوء التغذيةأشهر 

 أدناه(. الرضاعة الطبيعية )انظر 

لمرض  الخارجيير  ل خدمات الرعاية الجديدةوتجريب  تكييف .4
ي تم تطويرها 

ي مجموعة من الهيئات الدولية  من طرفالث 
 
ف

أشهر  6ميدان أطباء بال حدود لتقييم ورعاية الرضع تحت 
 المصابير  بسوء التغذية. 

 البحوث: 

ي مناطق أخرى إعتبار  .5
 
ق  إجراء أبحاث ف مثل آسيا والشر

ي  األوسط، و 
سوء التغذية عند الرضع عالية ل نسبةفيها الث 

ي أماكن مختلفة. ا، لتحديد أشهر  6تحت 
 
ية ف  لقياسات البشر

لرضع تحت ا ةجلامعمن األمور األساسية لأحد  .5
 هو  ، خاصة المصابير  بسوء التغذية،أشهر  6

االجتماعية  ،ةنفسياإلقرار بأن الصحة ال
 . بصفة شديدة انرتبطوالرضيع ملألم والبدنية 
لعناية عنهم بطريقة هم كوحدة واإعتبار  يجب 

 . غير مجزئة

ير  ائيخصأعىل  وجود من الصعب  - الرعاية الشاملة.  -
ي الم

 
 . يدانالرضاعة الطبيعية للعمل ف

/العمليات:  ي
 
 العمل الميدان

مواقع ونقط ت .1 ي تعطي الفرصةمختلفة ميير 
 لتشخيصل و الث 

أشهر المصابير  بسوء التغذية  6 تحتألطفال لرعاية الو 
رعاية ما بعد الوالدة، مواعيد التطعيم، وما إىل مثل  –وأمهاتهم 

عيادة شاملة لرعاية مثل إنشاء خدمات متكاملة وشاملة  . ذلك
 األم والطفل. 

 :  المقر الرئيسي

التأكد من أن األدوات المستخدمة لتقييم سوء التغذية بير   .2
ادات حول تقييم الصحة تتضمن إرشأشهر  6تحت األطفال 

 الرعاية(. وكيل العقلية والبدنية لألم )أو 

ي منظمة أطباء بال حدود لتحسير  بذل مجهود  .3
 
استعمال ف

ي جميع ا
 
ي اللرضاعة الطبيعية ودعمها ف

 
مشاري    ع، خاصة ف

ي 
انتشار سوء التغذية عند  نسبةرتفع فيها تالمناطق الث 
أشهر. هناك حاجة ماسة إىل أدوات جديدة  6 تحتاألطفال 

حول هذا  ودورات تدريبية وإرشادات ورفع مستوى الوعي 
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 . الموضوع

 

ي حماية الطفل  .6
 
ي  –المشاركة ف

 تشتمل عىل الث 
سوء المعاملة الوقاية و المكافحة ضد 

 -ستغالل والعنف ضد األطفال واإلهمال واإل 
ي المحتم أمر 

 
 ميدانعند تقديم الرعاية الطبية ف

ي لمنظمة أطباء بال حدود أن 
، وينبغ  ي

اإلنسان 
 تضع إرشادات للعمليات الطبية. 

من  منظمة أطباء بال حدود  مصالح قبلستت -
لسوء تعرضو طفال أل  خالل نشاطتها الطبية

اإلهمال أو العنف. بعد اكتمال  ،المعاملة
ي مسؤولية المنظمة  لدا ، ةالطبيالرعاية 

 
ف

ة الزمعاية الضمان حصول الطفل عىل كل الر 
ي ذلك حماية الطفل. 

 
 بما ف

ي الرأي والمو إ وجود  -
 
قف اختالفات ف

ي  حول سؤال
 
منظمة  حماية الطفل ف

 المنظمةدور خاصة حول أطباء بال حدود 
ي الحماية. 

 
 ف

ي االتصال والتواصل مع  -
 
الصعوبات ف

ي األخرى الجمعيات و المنظمات 
الث 
ي 
 
ي مجال حماية الطفل ف

 
تشتغل ف
 الميدان 

للجمعيات و المنظمات المعرفة قلة   -
ي 
ي الث 

 
ي مجال حماية الطفل ف

 
تشتغل ف

واحدة وأدوار ومسؤوليات كل الميدان 
 منها. 

حماية الطفل لفهم قلة المعرفة و ال -
ي منظمة أطباء بال حدود. 

 
 وأمانه ف

/العمليات:  ي
 
 العمل الميدان

الجمعيات و التواصل والتنسيق والعمل بالتعاون مع   .1
ي تشتغل  المنظمات

ي مجال حماية الطفل الث 
 
ي الف

 
 ميدانف

 ة شاملة لألطفال الذين يتطلبون الحماية. عاير لضمان 

االجتماعية اآلليات عىل  للتعرف ا ع محليتمجمالعمل مع ال .2
ي الموجودة 
 
الكتشاف وحماية األطفال المعرضير   ضمنهف

والعمل ضمن هذه األنظمة إليجاد  ،لمخاطر سوء المعاملة
ي الحالية آمنة لألطفال ترتيبات رعا

 . لما ينبغ 

ي تقدم خدمات حماية  التعرف عىل الجمعيات المحلية .3
الث 

ي 
 
ة اإل الطفل ف وع لل ستكشاففي   . أساسية أولية ةمعلوم هو مشر

/العمليات:   المقر الرئيسي

ي حماية الطفل )مثل  .4
 
التعاون مع المنظمات المتخصصة ف

ي "
ي العمل اإلنسان 

 
 (ACPHA) التحالف لحماية الطفل ف

Alliance for Child Protection in Humanitarian 
Action"  ي إدارة

 
لزيادة قدرة منظمة أطباء بال حدود ومعرفتها ف

 حماية الطفل ميدانًيا. 

ي يجب عىل منظمة أطباء بال حدود  .5
توضيح اإلجراءات الث 

ي عىل األقل  الطبية األخرى تقديمها و  اإلنسانيةالمنظمات 
 
 ف

ي وضع حماية الطفل نايدم
 ACPHAها تعىل أساس المعايير الث 

 . يير  خر آ و 

كان   ء حاالت الطوارئ اإلنسانية، سواءأثنا  .7
 ع مسلح أو كارثة أو أوبئة، يتعرضسببها نز 
ايدة  األطفال حماية وعدم  مشاكل إىلبصفة مي  

ىل حقوق وخدمات أساسية مثل عصول حال

خالل حاالت الطوارئ اإلنسانية يتعرض  -
سوء األطفال بنسبة مرتفعة إىل مخاطر 

، االنفصال عن األرسةالتخىلي و ، المعاملة
 ، العنف الجسدي، النفسي و الجنسي

ي تقديم الخدمات، منافسة  -
 
األولويات ف

كير  عىل األنشطة الطبية المنقذة 
مع الي 

 للحياة خالل حاالت الطوارئ. 

 : ي
 
 العمل الميدان

الصحية لح اصة لألطفال داخل الممناسبتطوير أماكن آمنة و  .1
حصول عىل ال لقراالتابعة لمنظمة أطباء بال حدود لتقليل ع
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إنشاء بيئات آمنة وخدمات  . الصحة والتعليم
وري مالئمة لألطفال أمر  لتقليل هذه  ض 

الحواجز وضمان الصحة البدنية والنفسية 
  والصحة العامة لألطفال. 

 االستغالل واإلهمال. 

 للمخاطر  األطفال تعرضمن زيد المبسبب  -
إجراءات تخاذ إ، يلزم خالل حاالت الطوارئ

إضافية لضمان السالمة والصحة العامة 
 . أثناء هذه الحاالت اإلنسانية لألطفال

الصحية التابعة المصالح يجب عىل جميع  -
 تحتألطفال للمنظمة أطباء بال حدود ضمان 

 الحماية و السالمة.  رعايتهم

لمنظمة أطباء بال لالمعرفة الداخلية قلة  -
 أماكن و خدمات لكيفية تطوير حدود 

 لألطفال. مناسبة و مالئمة 

الطفل غياب سياسات وإجراءات لحماية  -
ي 
 
الصحية لمنظمة أطباء بال المصالح ف

 حدود. 

يف مع أكي  تكيب رعايةو  الرعاية الشاملة وتقديم خدمات
 شمولية. بو  الطفل

استخدام أدوات طورتها منظمات أخرى مثل "مجموعة إعتبار  .2
حاالت مواجهة أدوات الراحة" لمساعدة األطفال عىل 

 الطوارئ. 

 فحصأثناء ال مع األطفال ضاحة وثقةمحيط فيه  خلق .3
أهمية أن يكون دون خوف،  و االفتتاح بالتحدثهم للسماح ل

ي 
 
 . ة لهمقااستماع وصدفيه ه علمهم أنف

/العمليات:   المقر الرئيسي

ي الم .4
 
الصحية  لحاصوضع سياسات وإجراءات لحماية الطفل ف

ي جميع 
 
التابعة لمنظمة أطباء بال حدود وضمان حماية الطفل ف

 . هذه المصالح

ي هذا المجال، تدريبات و تطوير  .5
 
بيانات لعاملير  الصحة ف

لسوء الخفية و  الواضحة لتحسير  الكشف عن العالمات
ي المعاملة، اإلهمال و العنف 

ه ،البدن   . الجنسي أو غير

مثل  –( NCDsاألمراض المزمنة وغير المعدية ) .8
مية، مرض السكري ، أمراض القلب الروماتير 

مرض فقر الدم المنجىلي و  ،الربو  ،الرصع
 عند عة يو ش - كي  أ األمراض ، من بير  الثالسيميا 

الصحية  صالحاألطفال الذين يتقدمون إىل الم
 اتن إمكاني. لكالتابعة لمنظمة أطباء بال حدود 

ي البلدان الوصول اىل و 
 
الحصول عىل العالج ف

( LMICالمنخفضة والمتوسطة الدخل )
 محدودة. 

ي عالج األمراض -
 
 هناك احتياجات غير ملباة ف

ي بيئات  المزمنة و 
 
غير المعدية لدى األطفال ف

  هنالكعمل منظمة أطباء بال حدود، لكن 
ي عد ت  مختلفة عالجإمكانيات 

 
مقدمة ف

 . الميدان

المزمنة المصابير  باألمراض يمكن لألطفال  -
العيش و التمتع بنوعية حياة  وغير المعدية

 عالج مناسب.  إذا وجد فيه ،حسنة

 األطفال غياب العالج المناسب ألمراض -
يسبب عدد كبير من ، المزمنة وغير المعدية

ي تقديم  -
 
التنافس بير  األولويات ف

ي مشاري    ع منظمة أطباء بال 
 
الخدمات ف

األمراض إهمال  حيانا اىلأ يؤديحدود 
األنشطة  غير المعدية ألن المزمنة و 

 الفورية المنقذة للحياة لها األولوية. 

المزمنة و غير ة األمراض أهمية معالج -
ي فئات المعدية 

 
 خاصةعند األطفال ف

 حوامل. الو مثل المراهقات 

ل عىل المدى الطويل إىل تحصضمان ال -
المزمنة و غير المعدية أدوية األمراض 

 : ي
 
 العمليات/العمل الميدان

ي األمراض غير المعدية لدى األطفال،  و معالجةدمج وقاية  .1
 
ف

ا إذا كان المشاري    ع الحالية لمنظمة أطباء بال حدود 
ً
ذلك ممكن

 . عتي  ذو قيمة إضافيةيو 

 المزمنة و  عمودية لألمراضالحاجة إىل برامج إعتبار القيمة و  .2
ي غير المعدية لدى األطفال ظمن منظمة أطباء بال حدود 
 
ف

ي عير  االعتبار  لتأكد منل و ذلك بيئات عمل معينة
 
 أخذ ف

األمراض غير المعدية عند األطفال وتلبية معالجة خصائص 
 ت الخاصة لألطفال بشكل مناسب. االحتياجا
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ات األخرى منظملدى األطفال من ِقبل ال األطفال. الوفيات عند 
:  أو وزارات الصحة.   المقر الرئيسي

األمراض غير المعدية لدى األطفال  تعليم حولإعتبار دراسة و  .3
ي مشاري    ع منظمة أطباء بال حدود 

 
كنقطة أساسية. خلق و   ف

ي المنظمة. 
 
المرض  واألرس  عليمدمج تتوسيع الوعي الداخىلي ف

مجة.  حول هذه األمراض والمجتمع ي الي 
 
 ف

ي إثبات أساسي  منظمة أطباء بال حدود دور ن تلعب يجب أ .4
 
ف

ي األماكن إمكانية 
 
رعاية األمراض غير المعدية لدى األطفال ف

 منخفضة الموارد. 

 الدعوة/السياسة: 

مثل مرض  الحث عىل تغيير تصور حاالت مزمنة خاصة  .5
 .  يمكن حيث السكري والحاجة إىل الحصول عىل األنسولير 

  ة. طارئ م وضعيةاعتباره

 الدوىلي للحكومات والوكاالت الدولية عىل المستوى المطالبة .6
ام عن التعهد باالهتمام و  لتغلب عىل تحديات تقديم اااللي  

 الرعاية طويلة األجل لألمراض المزمنة. 

األمراض المزمنة وغير المعدية  نسبةنظًرا أن  .9
ي معظم البلدان المنخفضة 

 
لدى األطفال ف

هي غير معروفة بالضبط و والمتوسطة الدخل 
فقط، فهناك حاجة إىل تحسير   ةتقديري

ي مشاري    ع و جمع المعطيات التشخيص 
 
ف

منظمة أطباء بال حدود حث  يكون هناك فهم 
 . ي
 واضح لالحتياجات والوضع الوبانئ

 ير  مناسب تخطيط وتنفيذ ال يمكننا وضع  -
ة أمراض األطفال المزمنة وغير المعدية لمعالج

ي الميدان بدون المعرفة عىل معدل 
 
انتشارها ف

 . ي
 الحقيف 

ظهور األمراض المزمنة وغير المعدية  قلة -
ي قسم المرض  لدى األطفال 
 
ف

 ضعف إمكانيات الخارجيير  بسبب
ي الممكنة  و األخطاءالتشخيص 

 
ف

 . التشخيص

قلة اإلمكانيات التشخيصية الصحيحة  -
للعديد  اتختبار اإل والسهلة فيما يخص 

األمراض المزمنة وغير المعدية لدى من 
ي البلدان المنخفضة  فالاألط

 
ف

 والمتوسطة الدخل. 

/العمليات:  ي
 
 العمل الميدان

)فحص الخاليا  Sickle Scanدمج أدوات التشخيص مثل  .1
امج ال ي الي 

 
ا، ف

ً
ة لمنظمة حاليالمنجلية(، عندما يكون ذلك ممكن

أطباء بال حدود لتحسير  تشخيص األمراض غير المعدية 
ي المراحل الالحقة.  معطياتال تحسير  عملية جمعو 

 
 ف

 لدى لعملية جمع المعطيات الصفة المتواصلة التأكد من .2
ي األطفال الذين يعانون من 

 
األمراض المزمنة وغير المعدية ف

 منظمة أطباء بال حدود.  مشاري    ع
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/البحوث:   المقر الرئيسي

المزمنة وغير المعدية أدوات التشخيص لألمراض البحث عن  .3
ي بيئ

 
ي يمكن استخدامها ف

 ات عمل منظمة أطباء بال حدود. الث 

 

ي تقرير مفصل. 
 *سيتم تقديم بيان تفصيىلي عن االجتماع ف 

 

 

 

 


