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اإلرشادات الخاصة با ستمرارية
الخدمات الصحية األساسية أثناء جائحة
فريوس كورونا املستجد []19-COVID

نطاق
توفر هذه الوثيقة إرشادات للدول األعضاء يف االتحاد األفريقي بشأن اإلجراءات التي
يتعني اتخاذها لضامن استمرارها يف تلبية جميع االحتياجات الصحية ملواطنيها وفقًا
()١
لتحقيق أهداف اسرتاتيجية الصحة األفريقية للفرتة ما بني ( ٢۰١٦م – ٢۰۳۰م )

خلفية
تواجه الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي بعض األخطار الشديدة التي تهدد الصحة
العامة يف العامل مبا يف ذلك األمراض املتوطنة مثل فريوس نقص املناعة البرشية /
اإليدز واملالريا والسل ()TB؛ وفيات األمهات واألطفال دون سن الخامسة؛ واألمراض
غري السارية( .)٢باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن أنظمة الرعاية الصحية يف الدول األعضاء
تواجه تحديًا إضاف ًيا مع املطالب غري املسبوقة للجائحة املتنامية رسي ًعا ملرض فريوس
كورونا املستجد [ .]19-COVIDعندما تكون األنظمة الصحية مرهقة ،فإن الوفيات
املبارشة من تفيش املرض ،والوفيات غري املبارشة من الحاالت التي ميكن الوقاية
منها باللقاحات وعالجها تزداد بشكلٍ كبريٍ .أدى تفيش مرض فريوس إيبوال ()EVD
يف غرب أفريقيا عام ٢۰١٤م إىل انخفاض يق َّدر بنسبة  ٪١۸يف استخدام الخدمات
األولية للوقاية والعالج ،وما يصل إىل  ١۰,۰۰۰حالة وفاة إضافية ميكن الوقاية منها
من الحصبة ،واملالريا ،وفريوس نقص املناعة البرشية  /اإليدز والسل )٢(.مبا أ َّن الدول
األعضاء يف االتحاد األفريقي تنتقل من عدم وجود حاالت فريوس كورونا املستجد
[ ]19-COVIDإىل مجموعات الحاالت ويف نهاية املطاف إىل انتقال املجتمع ،فمن
الرضوري استخالص الدروس من تفيش مرض فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا ()EVD
وأن تذهب الجهود املتعمدة والتخطيط االسرتاتيجي نحو ضامن استمرار الخدمات
الصحية األساسية بينام تستجيب يف الوقت نفسه إىل فريوس كورونا املستجد
[ )۳(.]19-COVIDو لضامن استمرار الخدمات الصحية األساسية أثناء االستجابة
لتفيش فريوس كورونا املستجد [ ،]19-COVIDيوىص مبا ييل:
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إنشاء اإلطار الخاص بالحوكمة ،واملساءلة،
والتنسيق
ينبغي أن يكون لدى جميع أنظمة االستجابة للطوارئ والتنسيق يف الدول األعضاء
يف االتحاد األفريقي عىل املستويني الوطني ودون الوطني شخص أو قسم معني
()٥
بالتنسيق لتنسيق استمرارية الخدمات الصحية األساسية خالل جميع مراحل
االستجابة لجائحة فريوس كورونا املستجد [ .]19-COVIDيجب وضع بروتوكول
بسيط يحكم تقديم الخدمات الصحية األساسية بالتنسيق مع اسرتاتيجية االستجابة
إىل فريوس كورونا املستجد [ . ]19-COVIDإ َّن املراقبة املستمرة ملؤرشات األداء
من أجل االستفادة من الخدمات الصحية األساسية  ،والتعرف املبكر عىل الثغرات أو
الرتاجع ،ووضع التدابري التصحيحية لها أهمية قصوى .إن وجود نظام تأمني صحي
شامل أو مخطط متويلٍ
صحي بديلٍ للعاملني يف مجال الرعاية الصحية ،واملواطنني،
ٍّ
وخاصة الفئات املستضعفة سوف يضمن استمرارية الخدمات الصحية األساسية
ٍ
صعوبات مالي ٍة.
دون تكبد

تحديد الخدمات األساسية غري املعنية مبرض
فريوس كورونا املستجد [. ]19-COVID
عىل الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي القيام بتحديد الخدمات الصحية األساسية
التي سيتم منحها األولوية يف جهودها للحفاظ عىل استمرارية تقديم الخدمة.
سوف يسرتشد اختيار األولويات بالسياق املحيل وعبء املرض ،ولكنه ينبغ إعطاء
األولوية للوقاية من األمراض املعدية ،وتفادي مراضة ،ووفيات األمهات واألطفال،
ومنع التفاقم الحاد للحاالت املزمنة من خالل الحفاظ عىل أنظمة العالج القامئة،
حساسا للوقت .بالنسبة ملعظم الدول
تدخل
وإدارة حاالت الطوارئ التي تتطلب ً
ً
األعضاء يف االتحاد األفريقي ،وسوف تتضمن هذه الخدمات :الصحة اإلنجابية،
ورعاية ما قبل الوالدة ،ووالدة الطفل ،وخدمات التحصني/التطعيم الروتينية )٢(.يجب
االستمرار يف توفري األدوية األساسية خاصة لألمراض املزمنة ،مبا يف ذلك حاالت الصحة
العقلية ،والوصول إىل املخترب ،وبنك الدم ،والخدمات املساعدة األخرى .حددت
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اسرتاتيجية الصحة األفريقية للفرتة ما بني  ٢۰۳۰ – ٢۰١٦فريوس نقص املناعة
البرشية  /اإليدز ،واملالريا ،والسل كأمراض متوطنة ذات أولوية يف أفريقيا ،وينبغي
أن تستمر الربامج التي تتصدى لها دون انقطاع خالل هذه الجائحة )١(.يجب أالَّ
تُهمل الفاشيات الشائعة كالكولريا  ،والتهاب السحايئ ،والحمى النزفية الفريوسية،
وما إىل ذلك ،وينبغي تنفيذ أنشطة املكافحة بالتعاون مع االستجابة إىل فريوس
كورونا املستجد [ )٤(.]19-COVIDمن الرضوري االستمرار يف إدارة الحاالت الصحية
حساسا بالنسبة للوقت .يجب تكييف طريقة تقديم
تدخل
ً
الطارئة التي تتطلب
ً
الخدمات األساسية التي يجب الحفاظ عليها لتناسب احتياجات الوقاية من العدوى
ومكافحتها ،والقوى العاملة املحدودة ،وقيود سلسلة التوريد .ميكن تأجيل الخدمات
االختيارية أو نقلها إىل املناطق غري املتأثرة يف البالد.

زيادة استخدام خيارات تقديم الخدمات
الصحية املتاحة
مبا أ َّن تفيش فريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDيزداد بشكلٍ هائلٍ  ،فإنه قد يتم
تخصيص بعض املرافق للرعاية الحرصية لألشخاص املتأثرين بـجائحة فريوس كورونا
املستجد [ .]19-COVIDوباملثل ،قد ال تتوفر نسبة كبرية من العاملني الصحيني
للخدمات غرياملعنية بفريوس كورونا املستجد [ .]19-COVIDعليه ،فإ َّن هناك
الحاجة إىل الزيادة يف العدد املحدود ملنصات تقديم الخدمات الصحية والعاملني.
وميكن تحقيق ذلك من خالل إجراء مسح وظيفي للمرافق الصحية ،مبا يف ذلك
تلك املوجودة يف النظم العامة والخاصة ،والعسكرية ،واملرافق املعاد الغرض منها،
وضامن الوعي العام .ينبغي تزويد املرىض الذين يتلقون عال ًجا لألمراض املزمنة
 ،سواء املعدية أو غري املعدية ،بإمدادات الدواء ملدة تصل إىل ثالثة أشهر للحد
من زيارات املستشفى املتكررة .يجب أن يكون تقديم الخدمات األساسية من
خالل التوعية محددة السياق وال يتم إال إذا كان من املمكن ضامن سالمة العاملني
الصحيني .ميكن نرش التطبيب عن بعد عرب الهاتف  /مكاملة الفيديو يتم إرشادها
من قبل املبادئ التوجيهية الوطنية الخاصة بإرشادات التطبيب عن بعد لتسهيل
االستشارات الرسيرية وتوريد األدوية للحاالت املزمنة.
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إنشاء فحص ف َّع ٍ
ال وفر ٍز وسالم ٍة للعاملني
الصحيني
سوف يتمكن األشخاص املصابني بفريوس كورونا املستجد [ ]19-COVIDوغري
املصابني مبدئياً الوصول إىل النظام الصحي بنفس الطريقة .سوف يؤدي هذا
إىل التداخل يف تدفق املرىض للخدمات املوجهة إىل مرض فريوس كورونا املستجد
[ ، ]19-COVIDوالخدمات األساسية األخرى .يجب تعزيز التدابري األساسية للوقاية
من العدوى ومكافحتها (نظافة اليدين ،وآداب الجهاز التنفيس ،والتباعد البدين) عىل
جميع املستويات .يجب توفري املعدات الواقية الشخصية املناسبة واملالمئة (أقنعة
الوجه ،والقفازات ،واألثواب ،والدروع الواقية وغريها) للمرافق الصحية ملنع إصابة
العاملني الصحيني بالعدوى .يف بعض الظروف ،ميكن اإلشارة إىل تعزيز العزلة الذاتية
ألولئك الذين يعانون من أعراض تنفسية خفيفة للحد من االزدحام يف املرفق .سوف
تحتاج املواقع األمامية الخاصة بالرعاية إىل توسيع قدرتها عىل الفحص ،والعزلة ،
والفرز مبا يف ذلك املناطق البدنية املحددة واألمن املناسب .ميكن تحقيق ذلك من
خالل نرش املعلومات من أجل إعداد الجمهور  ،وإجراء الفحص لجميع املرىض عند
الوصول إىل جميع املواقع باستخدام أحدث املبادئ التوجيهية عن مرض فريوس
كورونا املستجد [ ،]19-COVIDوتعريف الحالة ،وإنشاء ٍ
آليات لعزل املرىض يف
جميع مواقع الرعاية باستخدام أحدث إرشادات عن مرض فريوس كورونا املستجد
[ ،]19-COVIDوضامن الفرز القائم عىل حدة يف جميع املواقع ،ووضع معايري،
وبروتوكوالت واضحة لإلحالة املستهدفة .يجب أن تكون زوايا غسل اليدين متاحة
وفعالة يف جميع املرافق .يجب النظر بقوة يف خطوط املساعدة املخصصة لتقديم
الدعم النفيس واالجتامعي للعاملني يف مجال الرعاية الصحية .يجب أن تنطبق
التدابري املذكورة أعاله أيضً ا عىل العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف مرافق القطاع
الخاص وغري الربحي التي تم تعبئتها لتوفري الخدمات الصحية األساسية.
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إعادة توزيع قدرة العاملني يف مجال
الرعاية الصحية
تواجه العديد من البلدان تحديات القوى العاملة القامئة يف مجال الرعاية الصحية
 ،مبا يف ذلك النقص ،وسوء التوزيع ،وسوء التوازن بني االحتياجات الصحية للسكان
وكفاءات العاملني يف مجال الرعاية الصحية .قد تحد عوامل إضافية من توافر العاملني
يف مجال الرعاية الصحية لتقديم الخدمات األساسية أثناء تفيش املرض  ،مبا يف ذلك
إعادة تعيني املوظفني لعالج األعداد املتزايدة من املرىض الذين يعانون من مرض
فريوس كورونا املستجد [ ،]19-COVIDوفقدان املوظفني الذين قد يتم رفعهم يف
الحجر الصحي ،أو املصابني بالعدوى ،أو املطلوبون بتقديم الرعاية لألشخاص املصابني
بالعدوى ،أوالعائلة املصابة بالعدوى .من املتوقع أن يشكل الجمع بني زيادة عبء
العمل وانخفاض عدد العاملني يف مجال الرعاية الصحية ضغطًا شدي ًدا عىل القدرة
عىل للحفاظ عىل الخدمات األساسية .يجب تعويض هذه التحديات التي ميكن
التنبؤ بها من خالل مجموعة من اآلليات ،مبا يف ذلك :االستخدام األمثل للموظفني
بدوام جزيئ؛ إعادة انتداب موظفني من املناطق غري املترضرة ؛ استخدام املوظفني
املتقاعدين؛ تعبئة العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف الجيش ،والرشطة ،والقوات
النظامية األخرى؛ ترسيع التدريب واالعتامد املبكر للكوادر الطبية ،والتمريضية
 ،والكوادر األخرى من املوظفني؛ واستخدام التدريبات عىل شبكة اإلنرتنت ،وعرب
اإلنرتنت .إ َّن تدريب املتطوعني وإعادة تدريبهم للهدف ،والعاملني من القطاعات
غري الصحية ،وإعادة توظيفهم لدعم الوظائف يف املرافق الصحية ميكن أن يؤدي إىل
زيادة توافر القوى العاملة يف الرعاية الصحية.

ضامن توافر األدوية ،واملعدات ،واللوازم
األساسية بشكلٍ مستم ٍر
عىل الدول األعضاء يف االتحاد األفريقي أن تتوقع حدوث خلل يف سلسلة التوريد
العامة بسبب آثار جائحة فريوس كورونا املستجد [ ،]19-COVIDوأنشطة
االستجابة مثل اإلغالق التام للقطاعات األخرى .ومن املرجح أن يؤدي ذلك إىل
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نفاد املوارد الالزمة للحفاظ عىل الخدمات األساسية .ينبغي وضع القوائم للموارد
ذات األولوية وتنفيذ التخطيط بالتنسيق مع االستجابة الشاملة للفاشية .ميكن
ربط املوردين والصيدليات (العامة والخاصة) بالشبكة للسامح بتقييم املخزون
الدينامييك ،وإعادة التوزيع املنسق .وسيشمل ذلك رسم الخرائط للخدمات األساسية
واالحتياجات من املوارد ،ورسم الخرائط للصيدليات واملوردين من القطاعني العام
والخاص ،وإنشاء منصة لإلبالغ عن املخزون و ونفاذ املخزون ،وتنسيق إعادة توزيع
اإلمدادات .ينبغي للدول األعضاء أن تنص عىل توفري املزيد من األدوية األساسية
والتشخيصات املجانية يف املرافق ذات العبء األكرب من الحاالت .يعد توافر األموال
الكافية لالستجابة الفعالة لالحتياجات الناشئة أم ًرا بالغ األهمية لتوفري الخدمات
الصحية األساسية دون انقطاع.

تضمني رسائل حول استمرارية الخدمات
الصحية األساسية يف التحديثات العامة عن
جائحة فريوس كورونا املستجد []19-COVID
من املهم أن يكون جميع املواطنني عىل علم ومل ِّمني باستمرارية الخدمات الصحية
األساسية ،وأن هذه الرعاية الروتينية ميكن التامسها يف جميع األوقات .يجب توفري
اتصاالت واضحة ودقيقة حول كيفية وصول السكان إىل الخدمات الصحية األساسية
مبا يف ذلك األمثلة عىل اإلجراءات املتخذة لحامية املرىض غري مصابني بجائحة فريوس
كورونا املستجد [. ]19-COVID
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تقييم خطر استمرارية الرعاية:
ينبغي أن يتأثر نهج الحفاظ عىل خدمات الرعاية األولية باإلرشادات املحلية للتباعد
البدين ،وأن يسرتشد بسياق النظام الصحي ،والعبء املحيل لألمراض التي ميكن الوقاية
منها باللقاحات ( ،)VPDsوسياق انتقال فريوس كورونا املستجد [،]19-COVID
وعوامل أخرى مثل الرتكيبة السكانية للسكان وتوافر اللقاحات ،وتصميم تقديم
الخدمات وأمناط التنقل.
سوف يتطلب تقييم مخاطر  /فائدة استمرار الخدمة مقابل تعليقها خالل فرتة انتقال
تقييم للتأثري املحتمل لعملية املرض التي مل
فريوس كورونا املستجد [ً ]19-COVID
يتم معالجتها والتي قد تؤدي ،عىل سبيل املثال ،إىل تفيش األمراض التي ميكن الوقاية
منها باللقاحات ()VPDsضد التأثري املحتمل عىل زيادة انتشار بجائحة فريوس
كورونا املستجد [ ]19-COVIDنتيجة الستمرارية توفري الخدمات األساسية .ستحتاج
أيضً ا إىل إجراء بعض التقييم الرصيح لقدرة املرفق عىل تقديم الخدمة بأمان وفعالية.
تشمل الظروف املحلية والحالية التي يجب أخذها يف االعتبار ما ييل:
•املستوى الحايل النتقال املرض  -هل هو متقطع فقط؟ هل هناك مجموعات
دليل عىل انتقال واسع النطاق ،ومستديم ،ومستم ٍّر يف
للحاالت؟ هل هناك ٌ
املجتمع؟
•ما هي الرتكيبة السكانية للسكان يف املنطقة؟ أي جزء من السكان معرض
لخطر اإلصابة بأمراض شديدة؟
•ما هي األمراض األخرى املتوطنة؟ هل ينترش فريوس نقص املناعة البرشية
عند مستويات عالية؟ هل سوء التغذية شائ ٌع عند األطفال؟
•ما هي معدالت تغطية التطعيم ضد األمراض التي ميكن الوقاية منها
باللقاحات ( )VPDsاألخرية؟
•هل هناك رشو ٌط أخرى تثري خطرا ً أو تُعقِّد تقديم الخدمات مثل مناطق النزاع
أو غريها من البيئات الهشة واملعرضة للخطر مع أعدا ٍد كبري ٍة من النازحني؟
• ما هي ظروف املياه والرصف الصحي يف املنطقة؟
8

اإلرشادات الخاصة با ستمرارية الخدمات الصحية األساسية أثناء جائحة فريوس كورونا املستجد []COVID-19

خطة االسرتداد:
يف الظروف التي يجب فيها تقليص الخدمات الصحية األساسية أو تعليقها بسبب
جائحة فريوس كورونا املستجد [ ،]19-COVIDعىل البلدان إعادة تنشيط هذه
الخدمات ،وإعادة تنشيطها يف أقرب فرصة لسد الفجوات التي تم إنشاؤها ،ومبجرد
الحد من االنتقال املحيل لجائحة فريوس كورونا املستجد [ ،]19-COVIDفسوف
()٤
يسمح باستئناف خدمات الرعاية الصحية األولية.
تتضمن بعض املبادئ التوجيهية ما ييل:
•إقامة العتبات أو املحفزات لتوجيه إعادة فتح ،وإعادة إنشاء الخدمات التي
تم تعليقها ،أو إعاقتها خالل ذروة تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد
[. ]19-COVID
•إذا كانت موارد اللحاق بالركب محدودة  ،فينبغي إعطاء األولوية ألنشطة
التحصني مع الرتكيز عىل لقاحات الربنامج املوسع بشأن التحصني ()EPI
مثل :الحصبةَ ،و « Rubellaالحصبة األملانية»َ ،و Pneumococcus
«املكورات الرئوية» َ ،واألنفلونزا ،وشلل األطفال ،والخناق ،والكزاز ،والتهاب
السحايئ ،والحمى الصفراء.
•عىل الدول تنفيذ اسرتاتيجيات االتصال /االعالم الفعالة واالنخراط مع
املجتمعات املحلية لتبديد املخاوف ،وتعزيز الروابط املجتمعية ،وإعادة
تأسيس طلب املجتمع عىل الخدمات الصحية األساسية ،وبخاصة التطعيم.
( )١انظرhttps://au.int/sites/default/files/documents/24098-au_ahs_strategy_clean.pdf :
( )٢انظرhttps://www.path.org/articles/ :
/three-urgent-actions-protect-essential-health-services-during-covid-19
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331561/WHO-2019-nCoV-essential_health_ )۳
services-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2820%2930229-1 )٤
( )٥توصياتُ املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها لنهج تدريجي لالستجابة إىل فريوس كورونا املستجد املستجد
(/COVID-19): https://africacdc.org/download/recommendations-for-stepwise-response-to-covid-19
( )٦انظر :دليل املراكز األفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها [  ] Africa CDCبشأن التخفيف من اإلغالق التام :رابط
أ دي دي
اإلرشادات الخاصة با ستمرارية الخدمات الصحية األساسية أثناء جائحة فريوس كورونا املستجد []COVID-19
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