
       

 

لالجئين المصابين بارتفاع ضغط الدم ومرض    جيدة صحة المجتمع يقدمون رعاية ينعمتطو

 فيروس كورونا  جائحة  السكري وسط انقطاع العالج بسبب

الخدمات الصحية الحيوية   وصولانقطاع في ال  ، مما أدى إلى بسرعة  إغالق عيادات الرعاية الصحيةكورونا  الى   جائحةأدت في األردن ،   

مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ، مراض المزمنه ) غير المعدية(: األلالجئين السوريين واألردنيين المستضعفين. بالنسبة ألولئك الذين يعانون من 

احتمال حدوث  زيادة  مع  م الصحية له ، مما أدى إلى خلق فجوة في الرعاية  حالتهم الصحيةومراقبة  مرضهم  زاد اإلغالق من صعوبة إدارة

 .صحية وخيمة مضاعفات

للمرضى   ( عن بُعد حة المجتمع )ص متطوعي برنامج لالغاثة لجنة الدوليةال، نفذت لهؤالء المرضى واستمراريتها الصحية لتحسين جودة الرعاية 

  (  المراض المزمنةلى الرعاية ل)ع  المجتمع المدربونمتطوعو صحة حيث كان يجري . افي عياداته  الصحية لرعايةا الذين كانوا يتلقون 

كما  ،  حياة هوالء المرضى بسبب امراضهم المزمنة  تهدد قد  التي الصحية المضاعفاتة راقب ، حيث كانوا يقومون بماستشارات هاتفية مع المرضى 

مسح  صحي عبر الهاتف للكشف عن احتمالية االصابة باالضافة الي التثقيف حول مرض كورونا وعمل ،  الصحية  المشورةكانو يقومون بتقديم 

تُظهر نتائج برنامج المتطوعين الصحيين الدور المهم الذي يلعبه متطوعو المجتمع  . الالزمة إلى االختبار والرعاية ةاإلحالبالمرض ومن ثم 

 .  فة األخرى المستضع الصحيون في تقديم رعاية متسقة وعالية الجودة لالجئين وغيرهم من الفئات

 

 صحة المجتمع( الصحيين ) برنامج متطوعين ما هو برنامج العاملين

 ؟

) متطوعو خدمة  تستخدم برامج صحة المجتمع العاملين في صحة المجتمع أو 

لتشخيص مجموعة من األمراض وإدارتها. إنها توفر رابًطا هاًما  المجتمع(

م أو  الذين يصعب الوصول إليه المستضعفين للسكان خصوصا  للخدمات

في    على الرعاية الصحية األوليةالذين يعانون من ضعف فرص الحصول 

يمكن لهذه البرامج أن تقلل العبء على : محدودة الموارد البيئات. في المجتمع

ألولية من خالل إدارة القضايا الصحية الروتينية االصحية  م الرعاية نظا

من نفس   أعضاءبصفتهم . لهذة الفئات اةي فير العالج واألدوية المنقذة للحوتو

  صحةلى العاملين الصحيين ومتطوعين ، غالبًا ما يُنظر إتمعاتالمج هذة

  .المجتمع على أنهم مصدر موثوق للمعلومات والتوجيه

)    هذه البرامج فعاليتها في إدارة األمراض غير المعدية  مثل أثبتتلقد 

 ، على الرغم من توسطة الدخل في جنوب آسيامالبلدان منخفضة ومثل   فيالصحة األولية  منظومةعندما تكون جزًءا ال يتجزأ من خاصة ، ة(لمزمن ا

 .في كل من الشرق األوسط والسياقات اإلنسانيةمثل هذة البرامج ة فعالي  والتقييم لمدى البحثمن  حاجة إلى مزيد  ذلك, ما زالت هناك 

 اللجنة الدولية لالغاثة تقود برنامج متطوعين صحة المجتمع في المفرق والرمثا

 حيث كانوا متطوعين صحة المجتمع.. 

  (غير المعديةالمزمنة ) همأمراضإلدارة   الهاتف(المرضى عن بعد)عن طريق ومساعدة  كيفية دعمعلى  صحة المجتمعمتطوعين تم تعليم  . مدّربين 

 المستند إلى الكمبيوتر اللوحي كومكير  باستخدام برنامج ات التي يحصل عليها المتطوع م، تم جمع وادخال المعلومثل ارتفاع ضغط الدم والسكري

هاتفية  الستشارة اال استخدمام متطوعين صحة الجتمع ب حيث ق. في العيادات  ألدويةبا زويد المرضىوت  األولية الصحية الرعايةوالمرتبط ببرامج 

باالضافة الى ونفسية, أصحية مخاوف , و استقبال اي  مضاعفات , مراقبة حدوث  لهم الوصفات الطبية  صرفلتسهيل مراقبة  مع المرضى شهريةال

 .الحاده ان حدثت لمضاعفات ا لةالحاجة إلى إحاتقييم 
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واكثر عرضة   19- كوفيد  المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أكثر عرضة لخطر اإلصابة بعدوى:  19- مجهزين للتعامل مع كوفيد   

 أعراض, عن طريق سؤال المرضى عن  19- كوفيد  ب  المحتملةاالصابة  على كيفية تحديد حالةالمجتمع  ن صحةتم تدريب متطوعي لمضاعفاته. 

, وباالضافة الى العالجمراكز وة المناسب  بمراكز فحص كوروناربط المريض ومن ثم أسرتهم ،  من أفراد التي يعانون منها بنفسهم أو أي 19كوفيد 

  ض.ر المرانتشاالمنزلية لمنع المزيد من تثقيفهم حول التدابير

عيادات  بال ربط المتطوعين ن تضم  , وهذا الدمج ي  لعيادات في ا وليةالصحية األ رعاية البرنامج مع المجتمع  ن صحة. تم دمج متطوعي متكاملين : 

استجابة  الدمج والتكامل . يضمن هذا  لتزويد المرضى باالدويةالتابعة للعيادات  لصيدلياتربطهم باو ان لزمت  الطارئةرعاية الألي من حاالت 

 لتقني الالزم من الكادر الطبي. ا عمشراف والدلإلالمجتمع  ن صحةمتطوعي  ضى , باالضافة الى تلقيالحتياجات المرفي عياداتنا   الرعاية األولية

 ماذا قّدم المتطوعين ... 

  والكشف عن تقييملالمجتمع مكالمات شهرية للمرضى ل ين صحة أجرى متطوعالمسح : /الفحص

،  لديهم األدوية مخزونااللتزام بالوصفات الطبية ونفاد مسح لمدى ، المراضهم المضاعفات المحتملة

النفسي واالجتماعي  عمتقديم الدأو التعرض لها ،   19-كوفيد عدوىالتحري عن وجود أعراض ل

للجهات   لمزيد من الرعاية لة الحاالت التي تحتاجإحاللمرضى باالضافة الى  والتثقيف الصحي 

 .المختصة

  ى بمعلومات حول الوقايةالمجتمع بتزويد المرضين صحة قام متطوع:  19-دارة والوقاية من كوفيد الا

وأفراد   ىضالعدوى المحتملة بين المر من العدوى لمرض كورونا باالضافة الى التحري عن اعراض 

 .األسرة اآلخرين

الصحة  حاالت التي تحتاج الى تحويالت مثل ا  ، العاجلة االت األح بتحديد ينمتطوع قام  حاالت: اال

 مثل   المضاعفات الحادةاحاالت ، المشتبهه لكورونااحالة حاالت العدوى ، والنفسية  العقلية

بتزويد الممرضين والعاملين الصحيين المجتمع  ين صحة متطوع قام  : التغذية الراجعه المستمرة 

 للرعاية طويلة األمدوالمراقبة    لحفاظ على نهج الرعايةالتي تساعد في ابالتغذية الراجعة من المرضى 
   شديدة.ال  اتاالضطراب أوقات ، مما يتيح استمرارية رعاية متكاملة وعالية الجودة أثناء األولية للمريض الصحية

 األولية  عالي التأثير للرعاية الصحية ذو نهج   المجتمع  صحة   برامج متطوعينتعد  النتائج الرئيسية: 
٪ من المرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم  50أكثر من كان  .حرجة في الرعاية الصحيةبسد ثغرات  قام برنامج متطوعين صحة المجتمع  ➢

أثناء تفشي مرض .على األنسولينالمعتمدين مرضى السكر ال من ٪ 12 و, خطيرة مضاعفات من ٪ 40معا , بينما كان يعاني   ومرض السكري

ربما تؤدي إلى  , أو  لوال وجودهمكانت ستنتهي التي  مستمرة الرعاية اللهؤالء المرضى  متطوعين صحة المجتمع ، قدم برنامج  19-كوفيد 

 .العيادات في الموقعتقدمها  كانت الرعاية التيب  همزي عزباالضافة الى ت  ، تطور المرض لمرحلة خطرة
بشكل فعال   المرضية ، تمكن معظم المرضى من إدارة حالتهم . حتى مع االعتماد على االستشارة الهاتفيةكان البرنامج يعمل بكفاءة عالية ➢

قدم   كما  بأدويتهم الشهرية. منهم ٪90والتزم  تابعة, موال  ٪ من المرضى تحت الرعاية87 حسب النتائج : بقي خالل البرنامج. 

من قبل المتطوعين  ٪ من الذين تمت إحالتهم لالختبار 50أكثر من و؛ العائالتفي  19-كوفيد  في تحديد حاالتفعالة  المتطوعون مساهمة  

 فحصهم ايجابي.نتيجة كانت 
في البيئات   ) المزمنة( لألمراض غير المعدية دائمة   صحية رعايةال يزال ضمان   .تناسقان حيث التكلفة وقدمت رعاية أكثر كانت فعالة م  ➢

لحد األدنى من الموارد البشرية والمالية للوصول إلى مجموعة كبيرة  ا عين صحة المجتمعمتطو اإلنسانية مقيدًا بالموارد. استخدم برنامج

لالجئ سوري   (غير معديالمزمنة ) مرض ألاألولية ل الصحية الرعاية الشهرية الواحدة في مراكز  ستشارةاال من المرضى. في حين أن 

 المجتمع صحة متطوعين  ترة الدراسة من خالل برنامجلفالمجتمعة  ، فإن االستشارات الشهرية  دوالًرا 253-209في األردن تبلغ حوالي  
 .دوالًرا دوليًا لكل مريض سنويًا 218تكلف 

 

 

 التوصيات  

ن طريق  عد التواصل عبر الهاتف المحمول ساع

 الواتس اب المرضى على ادرة حالتهم المرضية 
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  الفع الةالمجتمع الرعاية  ين صحةال يقدم متطوع دمج البرامج الصحية المجتمعية في تقديم الخدمات لالجئين والسكان الذين يصعب الوصول إليهم. 

  الصحية الفجوات الكبيرة في الرعاية  يساعدون على سد الجائحة أو عدم االستقرار( فحسب ، بل  على سبيل المثال وقتأثناء انقطاع الخدمة )

صد  تفتقر بالفعل إلى الموارد الالزمة إلدارة ور المستضعفينن األولية لالجئين والسكا   الصحية قبل تفشي الوباء ، كانت الرعاية ف األولية.  

) من قبل  بشكل فردي   ز على إدارة المرض أظهر البرنامج أن الرعاية المجتمعية التي ترك  بشكل فعال.  (غير المعديةالمزمن ة ) األمراض 

 .، مما يجعلها عنصًرا قيًما في تقديم الرعاية الصحية في جميع األوقات العقبات الموجودةيمكن أن تتغلب على بعض المرضى( 

 

الموارد التكنولوجية ، يمكن أن  اتاحة البرنامج أنه مع التدريب و تطبيق أظهر  لضمان استمرارية الرعاية. العمل عن بعدتيجيات استرا ااستثمار  

حول   المجتمع مصدًرا رئيسيًا لتثقيف الالجئين واألردنيين المستضعفين ين صحة كان متطوعباستخدام هذا االستراتيجية اإلدارة عن بعد فعالة. تكون 

برامج  . ستظلالمناسبين الفحص والرعايةمراكز ربط الناس ب من ثم ، و المرضى وعائالتهم، واكتشاف اإلصابات المحتملة بين  19-مرض كوفيد

نتيجة  في الرعاية الروتينية التي قد تحدث  يرها من االضطرابات وغ 19- في الموجات المستقبلية لمرض كوفيد  مهمة خصوصا بُعداإلدارة عن 

 .وانعدام األمن  اتالصراع

ال سيما لالجئين والسكان الذين يصعب الوصول  عبر النظام الصحي ،   رامج الصحة االولية والصحة المجتمعية( للدمج )بين ب إعطاء األولوية 

والذي يعمل بكامل   متكاملالصحية الرعاية الفي نظام  تكون أكثر فاعلية عندما تكون مدمجة  المجتمعيةرامج الصحة األبحاث أن ب تظهر حيث إليهم.

كانت نادرة في البرنامج ، إال أن نقص  طارئةأن اإلحاالت البالرغم من . والوصول اليها يشمل العيادات والصيدليات وإمكانية اإلحاالت  و  اقتهط

على الرغم من هذا التحدي ، من خالل  إلى الرعاية الثانوية حد من قدرة النظام على االستجابة للطلب المتزايد.    دالمحدوالتمويل ووصول الالجئين ا

المجتمع الصحيون في تعزيز جودة الرعاية لالجئين واألردنيين   ين صحةمقدمي الرعاية األولية للمرضى ، ساعد متطوعتقديم مالحظات مستمرة ل

 .المستضعفين


