 8 ،5اعتبارات صياغة التوصية 5
بالنسبة لمعظم عمليات الشق الجراحى للندوب يكون استئصال أنسجة التالمس هو
الطريقة المفضلة  .فهو سريع ويتيح الحفاظ على األنسجة القابلة للحياة (األدمة  ،و/أو
الدهن) العميقة للجرح  .يتم نمطيا حالقة الندوب بالتماس وإزالة الميت والدهن تحت الجلد
– غالبا ما يحدث ذلك بالتتالى فى طبقات رقيقة السمك نسبيا لتجنب االستئصال غير
الضرورى لألنسجة القابلة للحياة  .باستخدام طريقة التالمس فى مقاربة تتابعية  ،يتم الحفاظ
على أنسجة األدمة القابلة للحياة  ،أو الدهن تحت الجلد  ،ويتم دعم النتيجة الجمالية والوظيفية
[. ]184
التكنيككككك البككككديل باستئصككككال اللفككككائن يككككيدى عككككادة إلككككى نتككككائ سككككيئة جماليككككا
ووظيفيكككا ألنكككف تكككتم فيكككف إزالكككة قكككدر لكككف أهميتكككف مكككن النسكككي الطبيعكككى  .يكككيدى هكككذا إلكككى
انتكككاي عيكككوب فكككى شككككل الخكككط المحكككيط  ،وتشكككوهات  ،كمكككا ك يكككرا مكككا ينكككت عنكككف وجكككود
تصكككككلب  .علكككككى أن استئصكككككال اللفكككككائن ،خاصكككككة بكككككالكى الكهربكككككائى  ،يككككككون عكككككادة
مصكككحوبا بنكككزن أقكككل عمكككا فكككى االستئصكككال التالمسكككى  ،واالستئصكككال اللفكككائفى ينكككت
عنكككككف عكككككادة تقبكككككل أحكككككد الرقكككككع بتلكيكككككد ولحيويكككككة أسكككككاس الجكككككرح [ .]197علكككككى أن
المعكككدالت العامكككة لتقبكككل الترقيكككع بعكككد االستئصكككال المماسكككى قكككد هوجكككد أنهكككا مما لكككة لتلكككك
التى تعقب استئصال اللفائن [.]198
تكككلخير إزالكككة بقايكككا السكككل حتكككى الوصكككول إلكككى النسكككي الحبيبكككى تتطلكككب تحلكككل
النككدوب بالتسككل فككى المسككتوى بككين الندبككة والنسككي القابككل للحيككاة تحككت الجلككد  .يحككدث
هكككذا عكككادة بواسكككطة النشكككاط البكتيكككرى وبالتكككالى فككك ن هكككذ المقاربكككة تككككون مصكككحوبة
بخطر مرتفع للعدوى المقتحمة .
مكككن الوجهكككة الجراحيكككة تككككون المقاربكككة التقليديكككة المتكككلخرة ب زالكككة البقايكككا تكنيكككك
مباشكككككر ،يتطلكككككب أدوات أساسكككككية م كككككل أداة كحكككككت كبيكككككرة  ،أو مسكككككطرة معدنيكككككة ،أو
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صكككون فكككوالذ ازالكككة البقايكككا علكككى سكككطح مكككن أوعيكككة دمويكككة تككككون نسكككيجا حبيبيكككا .
يمكككن أداه هككذا نمطيككا مككع فقككدان قليككل للككدم  .علككى أنككف كلمككا زاد مككا يمكككن إزالتككف مككن
النسككككي الحبيبككككى والبقايككككا عنككككد السككككطح ذى العككككدوى  ،زادت نظافككككة الجككككرح  .يظككككل
هنكككاك موضكككع للخكككالن حكككول مقكككدار النسكككي الكككذى ينب كككى إزالتكككف قبكككل الترقيكككع علكككى
الجكككروح التكككى تنكككت نسكككيجا محببكككا  ،وهنكككاك بعككك

األدلكككة تكككدعم أن قبكككول الرقكككع يكككتم

جيكككدا بالتسكككاوى فكككوا الحكككروا التكككى أزيكككل نسكككيجها الحبيبكككى م لهكككا م كككل تلكككك التكككى لكككم
يككككزل منهككككا هككككذا النسككككي [ . ]169وبوجككككف خككككاي عنككككدما يلككككزم إجككككراه شككككق جراحككككى
للنككككدوب  ،فكككك ن تككككلخير إزالككككة البقايككككا مككككن جككككروح الحككككرا يتككككرك المككككري

معرضككككا

لمخكككاطر عاليكككة مكككن العكككدوى المقتحمكككة للجكككرح  .وهكككذا يفسكككر معكككدالت الوفكككاة العاليكككة
التى تالحظ نمطيا مع المقاربة المتلخرة .

 8 ،5 ،1موازنة المزايا واألضرار
مككككن العيككككوب الممكنككككة لطريقككككة االستئصككككال المبكككككر للتمككككاس ضككككرورة وجككككود
حككككم جراحكككى لتحديكككد عمكككق الحكككرا بحيكككث يمككككن التوصكككل للعمكككق الككككافى لالستئصكككال
[ ]187وزيكككادة السكككبل للنكككزن [ ]195وإمككككان التقكككدم تكككدريجيا لنخكككر الحكككرا أ نكككاه
زيكككككادة عمكككككق الحكككككرا بمكككككرور الوقكككككت [ . ]186غالبكككككا مكككككا يككككككون هنكككككاك دواعكككككى
الستئصككككال اللفككككائن مككككن أجككككل استئصككككال الحككككرا فككككى عمليككككات االستئصككككال المبكككككرة
للمنكككاطق الكبيكككرة  ،خاصكككة فكككى الحكككروا علكككى الجكككذا وأيضكككا ا للحكككروا العميقكككة جكككدا
علكككى األطكككران ،حيكككث قكككد تككككون رييكككة العضكككالت لتقكككدير ااصكككابة أمكككرا مفيكككدا كمكككا
أنها تفيد أيضا فى الحروا العميقة جدا للرقبة .

 8 ،5 ،2القيم والتفضيالت
يعتمككككد عمككككق االستئصككككال علككككى الظككككرونئ عنككككد مككككري

الحككككرا الرئيسككككى ،

أ نكككاه عمليكككة استئصكككال مبككككرة ةانقكككاذ الحيكككاةة يككككون مكككن المعقكككول االستئصكككال لدرجكككة
أعمكككق نوعكككا ممكككا يشكككعر الجكككراح بلنكككف ضكككرورة مطلقكككة للوصكككول إلكككى األنسكككجة القابلكككة
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للحيكككاة  .ييككككد هكككذا علكككى إمككككان رييكككة ككككل المنكككاطق ألسكككاس الجكككرح ويتقكككى أن يصكككبح
جككككرح الحككككرا أعمككككق بمككككرور الوقككككت (التقككككدم التككككدريجى ةلمنطقككككة الركككككودة لجككككرح
الحرا ) .
فككككى الجككككرح األصكككك ر  ،عنككككد إجككككراه االستئصككككال ليككككيدى إلككككى نتيجككككة م لككككى
وظيفيكككة أو جماليكككة  ،يككككون الهكككدن هكككو الحفكككاظ علكككى أكبكككر قكككدر ممككككن مكككن األنسكككجة
القابلككككة للحيككككاة  .عنككككد االستئصككككال باسككككتخدام المرقككككاة أو التككككورم بككككاالبينفرين  ،ينب ككككى
أداه االستئصكككككال بالتتكككككالى وصكككككوال إلكككككى أسكككككفل لألدمكككككة البيضكككككاه الالمعكككككة والكككككدهن
األصكككفر الالمكككع بوضكككوح  ،مكككع التلككككد مكككن أن األدمكككة المتجلطكككة المبقعكككة هكككى والكككدهن
البنكككى  /البرتقكككالى بكككاألوردة المتجلطكككة قكككد تكككم استئصكككالها  .مكككع إعكككادة نضكككح أسكككاس
الجكككرح ،يمككككن أن تصكككبح األدمكككة البيضكككاه منقطكككة الحقكككا فكككى العمليكككة  ،بحيكككث ينب كككى
أن تشكككق الجكككراح فكككى االستئصكككال األولكككى  .االستئصكككال ألسكككفل وصكككوال إلكككى النسكككي
الكككذى ينكككزن هكككو طريقكككة سكككهلة للتلككككد مكككن العمكككق المناسكككب لالستئصكككال بكككالتالمس،
على أن هذا يكون عادة مصحوبا بفقدان الدم إلى حد لف أهميتف .

 8 ،5 ،3التكاليف
الفككككروا فككككى التكلفككككة بككككين االستئصككككال بالتمككككاس واستئصككككال اللفككككائن فككككروا
قليلكككة ألدنكككى حكككد  .بينمكككا يمككككن إنجكككاز استئصكككال اللفكككائن بمشكككط أو بكككالكى الكهربكككائى،
فكككك ن االستئصككككال بالتمككككاس يتطلككككب أدوات قطككككع شككككرائح للجلككككد تهمسككككك باليككككد  .إال أن
هكككذ األدوات اليدويكككة لقطكككع الجلكككد يمككككن تحمكككل تكلفتهكككا وك يكككرا مكككا تهطكككرح فكككى معظكككم
غككككرن العمليككككات  .حيككككث أن هنككككاك فقككككدان للككككدم أك ككككر باالستئصككككال بالتمككككاس ،فكككك ن
استئصككال اللفككائن يككيدى نمطيككا إلككى تككوفير تكلفككة نقككل الككدم (أنظككر مناقشككة التوصككية 6
بلسفل) .
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التوصية 6
يمكككككن أداه مهمككككة استئصككككال الجككككرح والترقيككككع بككككدون فقككككدان للككككدم علككككى نحككككو غيككككر
مناسب باستخدام بع

أو كل البنود التالية ئ

 تخلكككل جكككرح الحكككرا تحكككت الجلكككد هكككو وموقكككع المتبكككرا ،أو التطبيكككق الموضكككعى
لمحاليل االبينفرين  ،أو اال نين معا .
 استخدام المرقاة لجراحة األطران .
 االستئصال من النوا اللفائفى باستخدام الكى الكهربائى .
 اسكككككتخدام مكككككواد أخكككككرى موضكككككعية لتكككككوازن سكككككوائل الجسكككككم م كككككل ال كككككرومبين
والفيبرونجين .
 توقى إنخفا

الحرارة .

 غيارات الض ط ورفع الطرن .
 استئصال الحرا على مراحل .

 8 ،6االعتبارات فى صياغة التوصية 6
انخفكككا

إتاحكككة الكككدم لعمليكككات نقلكككف يمككككن أن تحكككبط استئصكككال جكككرح الحكككرا

وترقيعككف فكككى وحكككدات الحكككرا فكككى أوضكككاا المكككوارد المحكككدودة  .اافكككراط فكككى نقكككل الكككدم
بعككد فقككدان الككدم غيككر المحكككوم أ نككاه العمليككة قككد يسككبب أنككواا مختلفككة مككن المضككاعفات
المهمككة  ،تطلكككب المزيككد مكككن نقكككل الككدم يككككون مصكككحوبا بنتككائ أسكككوأ [ .]199التكككدخالت
التكككى قكككد تسكككتخدم لرفكككع درجكككة أمكككان جراحكككة استئصكككال الحكككرا بكككااقالل مكككن فقكككدان
الدم تتضمن التالى [ ]187ئ

التخلل بمحاليل قابضة لألوعية الدموية تحت الجلد :
* االبينفكككرين هكككو فيمكككا يحتمكككل أك كككر قكككاب

متكككاح لألوعيكككة الدمويكككة  ،ويسكككتخدم علكككى

نطكككاا واسكككع فكككى تركيكككزات فكككى محلكككول الملكككح الطبيعكككى تتكككراوح مكككن  200000/1إلكككى
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 . 1000000 /1تسكككككتخدم بلمكككككان أحجكككككام كبيكككككرة  ،وقكككككد تتكككككراكم الفائكككككدة مكككككن تخلكككككل
المحلكككول عميقكككا بالنسكككبة لجكككرح الحكككرا وموقكككع المتبكككرا  .يمككككن مكككد التكنيكككك باسكككتخدام
تكنيككككات جراحيكككة انتفاخيكككة حيكككث يكككيدى الضككك ط الهيدروسكككتاتى للسكككائل المحقكككون إلكككى
أن يقلككل أيضككا مككن النكككزن  .االنتفككاخ لككف ميككزة إضكككافية مسككاعدة الجراحككة فككى المواقكككع
حيكككث مسكككتوى خكككط االحاطكككة للتشكككريح العميكككق قكككد يسكككبب المشكككاكل ،م كككل الحصكككول
علككككى محصككككول مككككن الرقككككع مككككن الككككبطن أو الظهككككر  ،أو االستئصككككال بالتمككككاس علككككى
الصككككدر .االسككككتخدام تحككككت الجلككككد لتخلككككل محلككككول اابينفككككرين  /محلككككول الملككككح يككككيدى
إلككى فككارا درامككى أ نككاه جراحككة االستئصككال علككى الوجككف والرقبككة  ،بمككا يسككمح برييككة
أفضل ألساس الجرح  ،ويوفر زمنا أطول للجراحة المضبوطة .

* التحكم بالمرقاة
المرقكككاة فكككى جراحكككة األطكككران تكككيدى إلكككى فكككارا درامكككى فكككى فقكككدان الكككدم كمكككا
أنهكككا تتكككيح أيضكككا الرييكككة الدقيقكككة للجراحكككة المحكومكككة  .تكتيكككك الكككنف المتتكككالى وإزالكككة
الككككنف  /وزيادتككككف أ نكككككاه عمليككككة االستئصكككككال  ،للتحقككككق مككككن قابليكككككة األنسككككجة للحيكككككاة
وتكككوازن العناصكككر فكككى الجسكككم ،يتكككيح استئصكككال منكككاطق كبيكككرة مكككع أدنكككى حكككد مكككن فقكككد
للكككدم  .مرقكككلة الفخكككذ المرتفعكككة قكككد تتكككيح أيضكككا بعككك

محصكككول مكككن الترقيكككع بالجلكككد مكككع

أدنكككى حكككد مكككن الفقكككد داخكككل العمليكككات  .ربكككاط ايسكككمار ن بكككديل رخكككيي يسكككتخدم علكككى
نطكككاا واسكككع فكككى أوضكككاا حكككاالت المكككوارد المحكككدودة ولكنكككف ال يتكككيح سكككهولة ااجكككراه
المحكككوم للككنف  /تفريككخ الككنف وهككو إجككراه مفيككد بوجككف خككاي لتلكيككد الحيويككة والنككزن
 .باا ضككككافة لككككذلك  ،عككككدم القككككدرة علككككى الككككتحكم فككككى الضكككك ط قككككد ينككككت عنهككككا إصككككابة
األعصكككاب  .وبالتكككالى  ،فككك ن للكككربط بمرقكككاة ايسكككمار ين قكككد يككككون األك كككر أمنكككا عنكككدما
يستعمل فقط لعمليات االستئصال الص يرة نسبيا .
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العوامل الموضعية لتوازن عناصر الجسم :
تبكككككين أن اسكككككتخدام غيكككككارات موضكككككعية مشكككككبعة بكككككاابيفرين  /محلكككككول الملكككككح
لتوضككككع علككككى الجككككروح المستلصككككلة أو مواضككككع المتبككككرا يكككككون مفيككككدا كجككككزه مككككن
منظومككككة للككككتحكم فككككى فقككككد الككككدم  .أك ككككر التركيككككزات شككككيوعا فككككى اسككككتخدامها تتككككراوح
مكككن 33’333/1إلكككى  .100’000/1مكككن المكككرجح أن تطبيكككق ذلكككك تحكككت ضككك ط ينجكككز
فائككككدة م لككككى .التككككروميين والفيبربيككككوجين عوامككككل موضككككعية فعالككككة لتككككوازن العناصككككر
وإن كان من المرجح أن إتاحتها أقل فى أوضاا حاالت الموارد المحدودة .

توقى انخفاض الحرارة
الحكككرارة المركزيكككة األقكككل مكككن  536م قكككد تككككون مصكككحوبة بخلكككل فكككى الكككتجلط
وزيككككادة فككككى النككككزن  .وبالتككككالى فكككك ن مككككن الجوانككككب المهمككككة للرعايككككة أ نككككاه جراحككككة
الحكككرا أن تككككون الحكككرارة السكككائدة فكككى محكككيط المكككري
التكككى يكككتم تعطيهكككا  ،والتدفئكككة المباشكككرة للمكككري
لجلكككد المكككري

عاليكككة  ،مكككع تدفئكككة السكككوائل

 ،وتجنكككب الكشكككن غيكككر الضكككرورى

 .بااضكككافة إلكككى تسكككبيب نزعكككة للكككتجلط  ،فككك ن انخفكككا

أ نكككككاه العمليكككككة قكككككد يسكككككبب إضكككككرارا بكككككاألي

الحكككرارة فكككى

 ،والوضكككككع المنكككككاعى  ،وأداه القلكككككب

والوظائن العصبية [. ]186
* غيارات الضغط ورفع الطرف
* االسككككتخدام الحكككككيم لربككككاط الضكككك ط ورفككككع مكككككان العمليككككة يمكككككن أن يقلككككال دراميككككا
النكككزن أ نكككاه العمليكككة وبعكككدها مكككن الجكككروح المستلصكككلة  .تسكككتخدم هكككذ الممارسكككة علكككى
نطكككاا واسكككع علكككى األطكككران بعكككد جراحكككة الحكككرا  .رفكككع مككككان العمليكككة ينب كككى أيضكككا
اسكككككتعمالف فكككككى وضكككككع المكككككري

بحكككككذر بعكككككد العمليكككككة علكككككى الكككككرأس والعنكككككق  .إذا

ا سككككتخدمت غيككككارات الضكككك ط  ،قككككد يكككككون وجككككود ألككككم غيككككر مناسككككب بعككككد العمليككككة أو
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وجككود تخكككدر عالمكككات علكككى أن األربطكككة يلكككزم إرخاههكككا  .مكككن المهكككم متابعكككة المرضكككى
بعد العمليات بالنسبة لهذ العالمات.
 االستئصال على مراحل عمليكككات استئصكككال الحكككروا الكبيكككرة قكككد تسكككبب نزعكككة للكككتجلط وتحكككوالت كبيكككرة فكككىالسوائل قد تيدى إلى نزن غير محكوم ومضاعفات ال عكوسية مدمرة .
ممكككا ي يكككر ااغكككراه إستئصكككال أك كككر مكككا يمككككن مكككن حكككرا السكككمك الكامكككل عنكككد
أول دورة للجراحكككككة  ،بهكككككدن االقكككككالل مكككككن االسكككككتجابة االتهابيكككككة المنهجيكككككة وفكككككرط
األي ك

ألنككف قككد تبككين أن هككذا ينككت عنككف أعلككى معككدالت البقككاه علككى قيككد الحيككاة بالنسككبة

إلكككى مسكككاحة سكككطح الجلكككد المحتكككرا .علكككى أنكككف بالنسكككبة للك يكككرين مكككن المرضكككى فكككى
الك يكككر مكككن مراككككز خكككدمات رعايكككة الحكككرا ،يككككون مكككن سكككياا هكككو إجكككراه عمليكككات
استئصككككال متكككككررة وأك ككككر تواضككككعا منفصككككلة بليككككام قليلككككة حتككككى يككككتم استئصككككال كككككل
الحكككرا ذى السكككمك الكامكككل (استئصكككال علكككى مراحكككل ،ويعكككرن أحيانكككا بلنكككف استئصكككال
بالتتكككككالى  ،وإن ككككككان المصكككككطلح األخيكككككر يشكككككيع اسكككككتعمالف بكككككلك ر لوصكككككن المقاربكككككة
التكنيكية لالستئصال التدريجى لألنسجة الميتة أ ناه االستئصال بالتماس) .

 8 ،6 ،1موازنة المزايا واألضرار
االهتمكككام الرئيسكككى عنكككد اسكككتعمال تكنيككككات النقكككع تحكككت الجلكككد بكككالمود القابضكككة
لألوعيككككككة الدمويككككككة هككككككو أن األحكككككككام الجراحيككككككة الخبيككككككرة مطلوبككككككة لتحديككككككد عمككككككق
االستئصكككال  ،حيكككث أن النكككزن الكككذى يشكككى بدقكككة بموضكككع النزيكككن يككككون غالبكككا غيكككر
موجكككود  ،ووجكككود ككككدم مكككن الحقكككن قكككد يحكككاكى مظهكككر األوعيكككة الدمويكككة المتجلطكككة فكككى
األدمككة والككدهن تحككت الجلككدى  .مككن المهككم فككى صكك ار األطفككال أن ييخككذ فككى الحسككبان
حجككم محلككول الملككح الككذى ينقككع وبالم ككل  ،فكك ن حكككم الخبككرة الجراحيككة مطلككوب لتحديككد
قابليكككة األنسكككجة للحيكككاة تحكككت االستئصكككال بالمرقكككاة  .مكككع إصكككابة الطكككرن بفقكككر الكككدم ،
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فككك ن صكككبخ األدمكككة ال ابكككت أو التلكككوين بلكككون برتقكككالى  /بنكككى للكككدهن يكككدل علكككى أنسكككجة
غير قابلة للحياة .

 8 ، 6 ،2القيم والتفضيالت
تكنيككككك االستئصككككال علككككى مراحككككل يقلككككل مككككن ضكككك ط دورات الجراحككككة بينمككككا ال
يكككزال يتكككيح استئصكككال ككككل الجكككرح العميكككق عنكككد مرحلكككة مبككككرة نسكككبيا فكككى التعامكككل مكككع
 .بهكككذ الطريقكككة يككككون هكككذا معيكككار الرعايكككة فكككى وحكككدات ك يكككرة خكككالل العكككالم

المكككري

كلكككف .االستئصكككال علكككى مراحكككل يلكككزم بشكككدة ككككداا العكككالي فكككى المرضكككى الكككذين لكككديهم
مراضكككة مكككن قبكككل ككككان يكونكككوا مككك ال مرضكككى أو مسكككنين  ،أو المرضكككى الكككذين تككككون
حالتهم منهجيا غير مستقرة (كلن يكون ذلك م ال بعد إصابة استنشاا) .
بالنسكككبة السكككتخدام المرقككك ت فكككى وحكككدات الحريكككق األفريقيكككة  ،مكككن المهكككم التنبكككف
إلكككى أن المرقكككاة قكككد تسكككبب مشكككاكل مكككدمرة لألفكككراد الكككذين يعكككانون مكككن ظكككرون الخليكككة
المنجليكككة  .مرقكككات الهكككواه المضككك وط التكككى تقكككوم جيكككدا بوظيفتهكككا لهكككا فائكككدة عظيمكككة
لعمليككات استئصككال الجككروح ولكنهككا قككد ال تكككون متاحككة علككى مككدى واسككع فككى أوضككاا
حككككاالت المككككوارد المحككككدودة  .ربككككاط إسككككمار ى يعككككد بككككديال جيككككدا ،ولكككككن بقككككاه لككككزمن
طويككككل عنككككد اسككككتخدامف قككككد يسككككبب مضككككاعفات  .مككككع تلككككن األنسككككجة  ،خاصككككة شككككلل
األعصكككاب .مكككن المهكككم ا نكككاه عمليكككات االستئصكككال تحكككت المرقكككاة تنميكككة القكككدرة علكككى
تحديككد مككا إذا كككان قككد تككم الوصككول إلككى األدمككة أو الككدهن القابلككة للحيككاة ( .أدمككة بيضككاه
ناصككككعة بككككدون أوعيككككة دمويككككة متجلطككككة ودهككككن أصككككفر بوضككككوح )  .إذا كككككان أسككككاس
الجككككرح سككككتتم رييتككككف مككككرة أخككككرى الحقككككا فككككى العمليككككة  ،سككككيكون غالبككككا لديككككف مظهككككر
لحكككرا أعمكككق  ،مكككع وجكككود بقكككع بسكككبب إعكككادة نقكككع أسكككاس الجكككرح  .إذا لكككم يكككتم تقكككدير
هككككذ القضككككية تقككككديرا مناسككككبا  ،قككككد ينككككت عككككن ذلككككك استئصككككال أعمككككق بككككال ضككككرورة.
[. ]173
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 8 ،6 ،3التكلفة
تكككالين االمكككدادات واألجهككزة لهكككذ التكنيككككات التككى تكككوفر الكككدم هككى تككككالين لهكككا
قككككدرها ولكنهككككا يمكككككن معادلتهككككا مباشككككرة بككككااقالل مككككن عككككدد عمليككككات نقككككل الككككدم ،
ومعادلتها بطريقة غير مباشرة بتحسن نتائ المري

.

 8 ،6 ،4أسئلة وإجاباتها :
 سؤؤؤؤ ال ئأى نككككوا مككككن محاليككككل االبينفككككرين  /األدرينككككالين ينب ككككى اسككككتخدامها للحقككككنوالتخلل ؟ كين ينب ى خلطها ؟
 -اإلجابؤؤؤؤة ئ بالنسككككبة للتخلككككل  ،يوجككككد محلككككول جيككككد لكككككل األغككككرا

تركيبككككف هككككو 2

ملليلتككككر مككككن 1مجككككم /ملليلتككككر مككككن اايبنفككككرين فككككى  1000ملككككى مككككن محلككككول الملككككح
الطبيعكككى بمكككا ينكككت عنكككف تركيكككز مكككن  1فكككى  . 500’000قكككد تهسكككتخدم تركيكككزات أقكككوى
لعمليككككات االستئصككككال لحككككرا الوجككككف  .ينب ككككى أن تكككككون السككككوائل دافئككككة  .لالسككككتخدام
الموضككككعى  ،يسككككتعمل  30ملليلتككككر مككككن 1مجككككم /ملليلتككككر مككككن االبينفككككرين مككككن 1000
ملليلتكككر مكككن محلكككول الملكككح الطبيعكككى لينكككت محلكككول مكككن  1فكككى  ، 3300وهكككو عامكككل
موضككككعى قككككدر لتككككوازن العناصككككر .ينب ككككى وضككككع عالمككككات بحككككذر علككككى المحاليككككل
لتجنب الحقن العرضى للمحلول الموضعى القوى .

التوصية 7
بعكككد عمليكككة االستئصكككال أو إزالكككة البقايكككا مكككن جكككرح الحكككرا العميكككق ،يككككون مكككن
الضرورى ت طية الجرح بجلد من ترقيع ذاتى أو ببديل مالئم للجلد.

 8 ،7االعتبارات عند صياغة التوصية 7
إزالكككة نكككدوب الحكككرا تشككككل بابكككا قويكككا مفتوحكككا للعكككدوى المقتحمكككة  .بااضكككافة
لكككذلك  ،قكككد يحكككدث فقكككد لقكككدر ضكككخم مكككن السكككوائل  ،واالكتكككروليتالت والبكككروتين  .مكككدى
االستئصكككال ينب كككى أن يككككون مخططكككا لينكككت أكبكككر ميكككزة للترقيكككع الكككذاتى أو المجكككانس
138

للجلكككد ،بحيكككث أن الجكككرح قكككد ي لكككق فكككى التكككو بعكككد استئصكككال الحكككرا .إغكككالا الجكككرح
بكفاهة يدعم أيضا توازن العناصر األم ل بعد االستئصال .
التخطكككككيط لمحصكككككول الترقيكككككع الكككككذاتى ينب كككككى أن نلخكككككذ فكككككى الحسكككككبان مهانكككككة
المكككري

منهجيكككا (التكككى يحتمكككل أن تحكككول حرقكككا رئيسكككيا إلكككى جكككرح أكبكككر) ،ومكككا يلكككى

ذلك من تطلب جودة الترقيع الزاما فى األماكن المهمة م ل األيدى والوجف .

 8 ،7 ،1موازنة الفوائد واألضرار
الجككككرح الككككذى يكككككون أكبككككر حجمككككا مككككن أن يككككتم إصككككالحف بترقيككككع ذاتككككى ينب ككككى
إصككككالحف بترقيككككع مجككككانس أو ببككككدائل الجلككككد [ . ]180 ، 179فككككى أوضككككاا األحككككوال
ذات المككككوارد المحككككدودة قككككد يككككيدى هككككذا إلككككى إمككككاله خطككككة الستئصككككال الحككككرا علككككى
مراحكككل أو للعكككالي التحفظكككى [ . ]181الفشكككل فكككى التوصكككل إلكككى ت طيكككة كافيكككة للجكككرح
بعككككد االستئصككككال ينككككت عنهككككا عككككادة عككككدوى مقتحمككككة  ،أو علككككى أحسككككن حككككال جفككككان
سكككككطح الجلكككككد المكشكككككون  .يككككككاد يككككككون مكككككن األفضكككككل علكككككى وجكككككف التلكيكككككد أال يكككككتم
استئصكككال نكككدوب الحكككرا بكككدال مكككن استئصكككالها كككم العجكككز عكككن التوصكككل إلكككى ت طيكككة
الجرح المستلصل .

 8 ،7 ،2القيم والتفضيالت
يمكككككن اسككككتخدام خمسككككة بككككدائل لتحككككل مكككككان الترقيككككع الككككذاتى بعككككد استئصككككال أو
إزالة البقايا من جروح الحرا العميقة  .هذ البدائل موصوفة بلسفل .

 – 1جلد مجانس بشرى
تسككككتخدم الرقككككع المجانسككككة  ،المحفوظككككة بالتبريككككد الشككككديد اسككككتخداما علككككى نطككككاا
واسككككع وتسككككتطيع أن تككككوفر غطككككاه جلككككديا ميقتككككا مككككن نوعيككككة جيككككدة للجككككروح
المستلصكككلة ألسكككابيع عديكككدة ،حتكككى يحكككدث رفككك

لهكككا  .الحفكككظ بالتبريكككد الشكككديد

يتكككيح إجكككراه اختبكككار فيروسكككى كامكككل للمتبكككرا بحيكككث يمككككن تجنكككب خطكككر نقكككل
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المككككر

– الترقيككككع المجككككانس الطككككازي هككككو أك ككككر إحككككالل فعككككال للجلككككد ويظككككل

مقبكككوال لمككككدة أسككككابيع  ،إال أن الترقيككككع المجكككانس الطككككازي مككككن إحككككدى الج ككككث ال
يككككون متاحكككا بسكككهولة إال نكككادرا  .الترقيكككع المجكككانس الطكككازي مكككن متبكككرا علكككى
صككككلة قرابككككة (ويكككككون نمطيككككا مككككن أحككككد الوالككككدين) قككككد يكككككون مالئمككككا لصكككك ار
األطفككككككال  ،ولكنككككككف لككككككيس مسككككككتعمال علككككككى نطككككككاا واسككككككع  .الجلككككككد المحفككككككوظ
بالجلسككككرين أو الجلككككد المجفككككن لككككيس قككككابال للحيككككاة  ،ويقككككوم بوظسككككفتف ك يككككار
بيولكككوجى جيكككد جديكككد ولكككيس كرقعكككة ذات أوعيكككة دمويكككة  .يمككككن أن يككككون ذلكككك
فعكككككاال جكككككدا ك طكككككاه للمكككككدى القصكككككير للجكككككروح المستلصكككككلة (لمكككككا يقكككككرب مكككككن
األسبوعين ).

 – 2األنسجة البينية لتجديد األدمة (أو القوالب)
فكككى أعقكككاب نجكككاح إدخكككال قالكككب لتجديكككد األدمكككة ميسكككس علكككى الككككوالجين البقكككرى
 ،اسكككتخدم عكككدد مكككن منتجكككات تجديكككد األدمكككة  .هكككذ المنتجكككات الحيويكككة التركيبيكككة
مسكككككتقاة مكككككن الككككككوالجين البقكككككرى  ،وأدمكككككة الرقكككككع البشكككككرية المجانسكككككة وأدمكككككة
الخنزيككككر ،وايضككككا مككككن مككككواد تركيبيككككة  .تتلسككككس هككككذ المنتجككككات غيككككر الخلويككككة
عكككادة علكككى الككككوالجين  ،وتنكككت مكككادة بينخلويكككة قكككد يتجكككدد فوقهكككا ةأدمكككة جديكككدةة .
هكككذ المنتجكككات غيكككر الخلويكككة يمككككن تقسكككيمها علكككى نطكككاا واسكككع إلكككى تلكككك التكككى
تسككككتعمل إمككككا لمككككرحلتين أو لمرحلككككة واحككككدة  .منتجككككات المككككرحلتين هككككى األك ككككر
مالهمككككة للحككككروا الرئيسككككية الحككككادة ألنهككككا تككككوفر غلككككق ميقككككت للجككككرح ،يسككككبق
الترقيكككع الكككذاتى الحقكككا باسكككتخدام رقعكككة ذاتيكككة أو خاليكككا مزروعكككة [م كككال ذلكككك مكككع
ةانتجككككراة  ،يككككتم التوصككككل إلككككى إغككككالا الجككككرح علككككى المككككدى القصككككير بطبقككككة
سككككيلكون سككككطحى  ،تككككزال قبككككل إجككككراه الترقيككككع الككككذاتى عنككككدما يقككككرب مككككن 3
أسكككابيع  ،عنكككدما يككككون المكككري

أك كككر اسكككتقرارا علكككى نحكككو م كككالى]  .منتجكككات

المرحلككة الواحككدة تككوفر ميككزة دعككم إعككادة بنككاه األدمككة بمحصككول رفيككع جككدا مككن
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الرقكككع الذاتيكككة  ،ولكنهكككا عنكككدما نسكككتخدم تكككوا بعكككد إصكككابة الحكككرا ،تتطلكككب موقكككع
متبرا للمدى الكامل للجرح .
مكككن بكككين التكنيككككات التكككى نشكككلت حتكككى األن اصكككابات الحكككروا الرئيسكككية  ،ربمكككا
تكككككون تكنيكككككات المككككواد البينيككككة لتحديككككد األدمككككة األقككككرب النتككككاي جلككككد ةتركيبككككى
صككككناعىة متككككاح علككككى نطككككاا واسككككع ويعتمككككد عليككككف  .إال أنهككككا ال تككككزال تتطلككككب
ت طيككة كاملككة بظهككار ترقيككع ذاتككى .عيككوب المككواد البينيككة لتجديككد األدمككة تتضككمن
مشككاكل لمخككاطر أكبككر مككن العككدوى أكبككر ممككا مككع الترقيككع الككذاتى أو المجككانس ،
ولهككا تكلفككة عاليككة نسككبيا تفككوا أى اسككتخدام لهككا إال االسككتخدام العككار

جككدا فككى

أوضاا أحوال الموارد المحدودة .

 – 3غطاء الجرح الم قت المستقى من الترقيع األجنبى
أك كككر المصكككادر شكككيوعا للترقيككككع األجنبكككى المسكككتخدم فككككى الحكككروا هكككى المككككواد
المسككككتقاة مككككن الخنزيككككر  .تتضككككمن هككككذ جلككككد الخنزيككككر غيككككر المعلكككك  ،وجلككككد
الخنزيكككككل المحفكككككوظ بالتبريكككككد الشكككككديد  ،وأدمكككككة الخنزيكككككر المجففكككككة  ،ومنتجكككككات
تركيبيككككة بيولوجيككككة شككككائعة مككككن كككككوالجين الخنزيككككر مككككع النككككايلون والسككككليكون .
هنككككاك أدلككككف لهككككا قككككدرها تككككدعم قيمككككة الك يككككر مككككن هككككذ المككككواد عنككككد اسككككتخدامها
ك يكككككارات فكككككى عكككككالي جكككككروح السكككككمك الجزئيكككككة  .بالنسكككككبة لجكككككروح الحكككككروا
العميقككة المستلصككلة  ،ينككت عككن هككذ الرقككع األجنيككة غطككاه للجككروح يعتمككد عليككف
فقكككط علكككى المكككدى القصكككير (أليكككام قليلكككة )  .قكككد يككككون هكككذا مفيكككدا فكككى أن يصكككل
بككككالمري

بلمككككان خككككالل استئصككككال حككككرا رئيسككككى  ،قبككككل االسككككتخدام الالحككككق

ل طككككاه جككككرح أكبككككر ،ولكككككن اسككككتخدامف لفتككككرات زمنيككككة أطككككول علككككى الجككككروح
المستلصلة بجعل مخاطر العدوى المقتحمة أعلى .
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 – 4الغشاء األمنيوسى
ال شككككاه األمنيوسككككى يحتمككككل أن يكككككون متاحككككا بوجككككف عككككام ك طككككاه جيككككد لككككزمن
قصكككير للجكككروح المسلصكككلة  ،وك يكككار بيولكككوجى  .فكككى بعككك

أوضكككاا الحكككاالت

المحكككدودة المكككوارد  ،وتتقيكككد إتاحتكككف بسكككبب تكلفكككة اختبكككار الفيروسكككات ومكككا ينكككت
مككككن عوائككككق عمليككككة السككككتخدامف .ال شككككاه األمنيوسككككى يمكككككن تخزينككككف بالتبريككككد
الشكككديد  ،أو ااشكككعاا  ،أو حفظكككف بالجلسكككرين وقكككد بكككت فكككى أجكككزاه ك يكككرة مكككن
العالم أنف تكنيك مفيد للت طية على المدى القصير للجروح المتلصلة .

 – 5العالجات الم سسة على الخاليا
خاليككككا الظهككككار المزروعككككة تسككككتخدم علككككى نطككككاا واسككككع فككككى عككككالي الحككككروا ،
سكككواه فكككى الترقيكككع الكككذاتى أو الترقيكككع المتجكككانس .الترقيكككع الكككذاتى يسكككت را وقتكككا
للنمككو ،وهككككذا ف نكككف لكككيس متاحكككا كبككديل فكككورى للجلكككد بالنسكككبة لالستئصكككال المبككككر
للحروا الرئيسية .
علكككى الكككرغم مكككن أن الظهكككار المكككزروا قكككد اكتسكككب تقكككبال فكككى دواعكككى عالجيكككة
ك يككرة كلحككد الككدواعى فككى التعامككل مككع جككروح الحككرا  ،فكك ن هنككاك مشككاكل مككن
فشكككككل التصكككككاا الظهكككككار المكككككزروا ألساسكككككات الجكككككروح ذات السكككككمك الكامكككككل
والعجكككز عكككن القكككدرة للت طيكككة  ،تعنكككى أن الخاليكككا المزروعكككة لكككم تصكككل بعكككد إلكككى
إنجكككاز لتفكككرد فعكككال متسكككق باعتبارهكككا صكككالحة لإلحكككالل الجلكككدى الوحيكككد لجكككروح
السكككمك الكامكككل  .الظهكككار المكككزروا يككككون أحسكككن فائكككدة لكككف عنكككدما تككككون األدمكككة
المحلية أو المتجددة موجودة فى أساس الجرح.
يتبكككين بالم كككل أن الخاليككككا الظهاريكككة الذاتيكككة المعلقككككة  ،هكككى أن الخاليكككا الجذعيككككة
مككن مصككادر منوعككة يكككون لهككا أحتمككال لككف قككدر لككدعم الشككفاه لمجموعككة متنوعككة
مكككن جكككروح الحكككرا ئ جكككروح السكككمك الجزئكككى  ،أو الجكككروح الم طكككاة برقكككع جلكككد
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شككككبكية  ،أو الجككككروح التككككى توجككككد فيهككككا األدمككككة (المحليككككة أو المحككككدودة)  .لهككككذ
التكنيكات احتماالت هائلة بالنسبة لعالجات إحالل الجلد فى المستقبل .

 8 ،7 ،3التكاليف
فكككككى أوضكككككاا الحكككككاالت ذات المكككككوارد المحكككككدودة  ،اسكككككتخدمت رقكككككع الجلككككككد
المتجانسككككة ،وال شككككاه األمنيوسككككى  ،والرقككككع األجنبيككككة مككككن الخنزيككككر  .مككككن المعتككككاد أن
عوامكككل الكككزرا المتعلقكككة بكككالمتبرا تكككي ر فكككى إمككككان اسكككتخدام الترقيكككع المتجكككانس فكككى
بككككالد ك يككككرة  .بااضككككافة  ،فكككك ن االختبكككككارات الفيروسككككية ضككككرورية للجلككككد البشكككككرى
وال شكككاه األمنيوسكككى  .علكككى أنكككف مكككع وجكككود هكككذ القضكككايا  ،فككك ن التخكككزين البنككككى لهكككذ
البككدائل للجلككد  ،قككد تكككون لككف تكلفككة متواضككعة نسككبيا  ،وقككد يكككون مككن الككواقعى بالنسككبة
للخدمة ذات الموارد المنخفضة أن تهدن انشاه خدمة بنكية لألنسجة .

المراجع
تنقل كما هى باانجليزية
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 – 9التعامل غير الجراحى مع ندوب الحروق
الجزء  1ئ التعامل مع الندوب ئ األوضاا الوقائية (توقى المر
144

)

التوصية :
الحككككككروا السككككككطحية (الجككككككروح التككككككى تشككككككفى فككككككى

 2أسككككككبوعين) تتطلككككككب

موضعيا مواد مرطبة (/تهدئة)  ،والوقاية من الشمس  ،والتدليك بعد الشفاه .

 9 ،1االعتبارات فى صياغة التوصية 1
المرضكككى المصكككابين بحكككروا أدمكككة عميقكككة يصكككلون إلكككى الشكككفاه بواسكككطة إعكككادة نسكككي
الظهكككارة تلقائيكككا لجكككروح الحكككرا  ،وهكككذا عكككادة يمتكككد لكككزمن طويكككل ( ا ال كككة أسكككابيع)،
وهككككذا ف نهكككا تتعكككر

لخطكككر كبيكككر مكككن تنميكككة نكككدوب بال كككة  .عمكككق جكككرح الحكككرا

يحككدد مككا يتلككو مككن مراحككل شككدة االتهككاب ومراحككل نشككلة شككفاه الجككرح  .تطككرح بعكك
األدلككة أن الخاليكككا الليفيكككة مكككن اادمكككة الحليميكككة العليككا تهظهكككر نشكككاطا محكككدودا فكككى وضكككع
نسككككي بينككككى خككككاري الخاليككككا [ ،]200وهككككذا النشككككاط المحككككدود  ،مككككع الهجككككرة النشككككيطة
للخاليكككا الكيراتينيكككة مكككن الزوائكككد الظهاريكككة القابلكككة للحيكككاة  ،فكككى الحكككروا السكككطحية  ،ال
تترك أى فرصة لتكوين ندوب متضخمة .
إذا عولجكككككت النكككككدوب الشكككككمعية فكككككى حكككككروا األدمكككككة العميقكككككة عالجكككككا غيكككككر
جراحككى فكك ن هككذا يطيككل زمككن شككفاه الجكككرح  ،بككل وتتحككول بعكك

الجككروح حتككى إلكككى

جككككروح بسكككككمك كامكككككل بسككككبب العكككككدوى والجفكككككان .بكككككين وانكككك و خكككككرون معكككككف فكككككى
دراسكككككاتهم أن الخاليكككككا الليفيكككككة العميقكككككة فكككككى األدمكككككة تشكككككبف الخاليكككككا الليفيكككككة للنكككككدوب
المتضكككخمة  ،ممكككا يطكككرح أن هكككذ الخاليكككا الليفيكككة قكككد تككككون محوريكككة لتككككوين النكككدوب
المتضككككخمة [ .]201وهكككككذا ف نككككف حتككككى عنككككدما يككككتم الككككتحكم فككككى العمليككككة االتهابيككككة
للجكككروح العميقكككة لألدمكككة بواسكككطة رعايكككة الجكككرح رعايكككة شكككديدة التكككدقيق مكككع إزالكككة
البقايا  ،ف ن هذ الجروح تكون طبيعيا معرضة لمرحلة مطولة وبتكا ر مفرط .
فكككى جكككروح الجلكككد المرقعكككة  ،خاصكككة فكككى األفكككراد ذوى الجلكككد األعمكككق  ،هنكككاك
إمككككان ألن تصكككبح أحكككرن الجكككرح متضكككخمة  .وبالتكككالى  ،فككك ن المرضكككى الكككذين لكككديهم
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خطككككر تكككككوين النككككدوب المتضككككخمة مككككن م ككككل هككككذ المسككككاحات مككككن الحككككروا يتب ككككى
تمييكككككزهم بمجكككككرد أن تصكككككبح زيكككككادة سكككككمك الجلكككككد ظكككككاهرة  ،مكككككن أجكككككل أن يتلقكككككوا
ااجكككراهات التكككى تمنكككع تككككوين نكككدوب ضكككخمة .مخكككاطر تككككوين النكككدوب المبنيكككة علكككى
مخكككاطر الصكككورة البروفيكككل  ،ينب كككى أن تخكككدم كنقطككككة بكككده  ،كككم يكككتم التلككككد منهككككا أو
العمككككل عليهككككا عنككككد  6 – 4أسككككابيع بعككككد الحككككرا ،أى قبككككل ترسككككي زيككككادة السككككمك  ،أو
األغككر ا

السككلبية فكككى الندبككة  ،وعنككدما تككككون النككدوب أقككل قابليكككة للعككالي عككن طريكككق

الوسائل المتحفظة .
بككككين سككككيوتيك و خككككرون معككككف  ،أنككككف بعككككد شككككفاه الجككككرح  ،يظككككل المككككاه يتبخككككر
بلسكككرا عكككن طريكككق نسكككي الندبكككة وربمكككا يسكككت را األمكككر أك كككر مكككن السكككنة للشكككفاه إلكككى
مسكككتويات مكككا قبكككل الجكككرح [ .]202تكككوقى الجفكككان يسكككاعد أيضكككا فكككى مكافحكككة الحككككة
الذى قد ييدى إلى تهجرح انية مساحات شفيت حدي ا.
أجكككرى شكككين وبكككوردو تحلكككيال فوقيكككا لألدبيكككات لتقيكككيم كفكككاهة العكككالي بالتكككدليك .
تضكككمن ذلكككك بيانكككات مكككن عشكككر مقكككاالت مختلفكككة نشكككرت عكككن  144مكككن المرضكككى .
أدت األبحككاث إلككى اسككتنتاي أنككف علككى الككرغم مككن أن تككدليك النككدوب لككف تككل ير فعككال فككى
الحكايكككات ،إال أن األدلكككة الداعمكككة ضكككعيفة وإجكككراهات النتكككائ ليسكككت معياريكككة []203
 .إال أنكككف علكككى الكككرغم مكككن أنكككف ال توجكككد أدلكككة إكلينيكيكككة قويكككة تبكككين أن التكككدليك يكككيدى
إلكككككى أن يككككككون نضكككككح جكككككروح الحكككككرا التكككككى زادت نضكككككحا أسكككككرا  ،إال أن العكككككالي
بالتكككدليك مفيكككد سكككيكولوجيا للمرضكككى  .فهكككو يعكككزز االحسكككاس بالرفكككا ويكككدعم التحكككرك
إلككى حككد أكبككر فككى المرضككى الككذين يشككفون مككن إصككابة جككرح الحككرا  .التككدليك يسككاعد
أيضكككا علكككى الكككتحكم فكككى أعكككرا

الككككرب مكككن حككككة ندبكككة الحكككروا [ .]204وبااضكككافة

ف نكككف يقلكككل مكككن الشككككد المحككككم للعضكككالت والتقلصكككات الوظيفيككككة التكككى قكككد تنشكككل عنهككككا
تقلصككات فككى (الجلككد) تتعلككق بالندبككة  ،األدمككة التككى تتجككدد حككدي ا تصككبح تككدريجيا مليئككة
بخاليكككا الميالنكككين مكككن داخكككل بصكككيالت الشكككعر  ،ومكككع مكككرور الوقكككت  ،تصكككبح صكككب ة
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الجلكككد الكككذى شكككفى قريبكككة مكككن صكككب ة الجلكككد غيكككر المصكككاب  .ال يمككككن التنبكككي بالتشكككابف
النهككككائى بككككين صككككب ة الجلككككد الككككذى شككككفى والجلككككد الطبيعككككى  .تطككككرح األدلككككة التجريبيككككة
وكككككذلك االكلينكيككككة أن تعككككر

النككككدوب التككككى شككككفيت حككككدي ا لألشككككعة فككككوا البنفسككككجية

تككككيدى إلككككى زيككككادة اسككككتجابة الخاليككككا المالمينيككككة وفككككرط درجككككة الصككككبخ [ .]205مككككن
الواضككككح مككككن تككككراكم األدلككككة ااكلينكيككككة أن كككككل هككككذ الجككككروح للحككككروا التككككى شككككفيت
حككككدي ا تتطلككككب الوقايككككة مككككن الشككككمس حتككككى يككككتم إكمككككال مرحلككككة النضككككح (مككككدة الككككزمن
الككككالزم لككككذلك ال تقككككل عككككن سككككنة بعككككد الحككككرا) بواسككككطة مالبككككس حككككاجزة  ،وحككككواجز
للشمس  ،وت ييرا فى أسلوب الحياة والسلوك .

 9 ،1 ،1موازنة الفوائد واألضرار
إلكككى أن يكككتم اسكككتعادة زائكككد نسكككي الظهكككار التكككى بقيكككت حيكككة لوظيفتهكككا الطبيعيكككة
(غككككدد العككككرا  ،وال ككككدد الدهنيككككة للجلككككد) سككككييدى إبقككككاه الجلككككد الككككذى يشككككفى مرطبككككا
باسكككتخدام الكريمكككات المرطبكككة /الجالبكككة للرطوبكككة أو مكككواد ال سكككول إلكككى تكككل ير ملطكككن
وواقككككى  .ال توجككككد تقككككارير عككككن نشككككلة أى ضككككرر مككككن المهككككدئات  /جالبككككات الرطوبككككة
وكريمات الشمس أو التدليك .

 9 ،1 ،2القيمة والتفضيالت
إسكككتراتيجيات الحفكككاظ علكككى أن يككككون الجلكككد رطبكككا قكككد تتضكككمن منتجكككات م كككل
الكككككريم  ،وصككككبار األلككككوى فيككككرا  ،وجيلككككى البتككككرول ،وزيككككوت الخضككككروات والعككككالي
بالسككككليكون  ،وبعكككك

هككككذ المككككواد غاليككككة الكككك من علككككى المرضككككى  .جيلككككى البتككككرول

(الفكككازلين) وزيكككوت الخضكككروات والمهكككدئات ليسكككت غاليكككة  ،وهكككى متاحكككة علكككى نطكككاا
واسكككع  ،وتسكككتعمل عكككادة مكككع التكككدليك  .راجكككع ةماسكككتوة  ،تطكككور العالجكككات الميسسكككة
علككككى السككككليكون فككككى التعامككككل مككككع النككككدوب عبككككر السككككنين [ . ]206عككككالي السككككليكون
بشككككل مكككن الكككرذاذ  ،هكككو أو الجيكككل  ،أو صكككفائح الجيكككل تقلكككل مكككن فقكككد الرطوبكككة عبكككر
األدمكككة فكككى المنطقكككة التكككى تطبكككق عليهكككا وتسكككاعد علكككى نضكككح ندبكككة الحريكككق  .علكككى أنكككف
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بالنسكككبة للحكككروا السكككطحية ينب كككى أن يككككون كافيكككا تطبيكككق مهكككدئات بسكككيطة بكككدال مكككن
مواد السليكون  /رذاذ الجيل.

 9 ،1 ،3التكاليف
يهسكككتخدم زيكككت جكككوز النخيكككل علكككى نطكككاا واسكككع كمهكككده علكككى نكككدوب الحكككرا
ألن منككككف نسككككبيا لككككيس غاليككككا وهككككو متككككاح بسككككهولة فككككى أوضككككاا ك يككككرة مككككن أحككككوال
المككوارد المحكككدودة .كريمككات الحمايكككة مككن الشكككمس قكككد تكككون ممكككا ال يمكككن تحمكككل منكككف
أو ال تككككون متاحكككة فكككى أوضكككاا األحكككوال ذات المكككوارد المحكككدودة  ،وهككككذا فككك ن مكككن
األفضكككككل تقييكككككد تعكككككر

هكككككذ المسكككككاحات مكككككن الحكككككروا لضكككككوه الشكككككمس المباشكككككر

باسككككتخدام المالبككككس  ،والمظككككالت  ،والقبعككككات ،وكلهككككا يمكككككن أن تسككككاعد فككككى إيجككككاد
عائق للتعر

للضوه فوا البنفسجى .

 4 ،1 ،9اسئلة وإجابات
 س ال ئ ما هو الفارا بين المرطبات (المهدئات  )...وجالبات الرطوبة ؟ اإلجابؤؤؤؤة ئ علككككى الككككرغم مككككن أن التمييككككز بككككين المرطبككككات وجالبككككات الرطوبككككة – قككككديككككون فيكككف بلبلكككة  ،ف نهكككا تختلكككن فكككى طريقكككة مفعولهكككا  .الك يكككر مكككن جالبكككات الرطوبكككة
لهكككا أيضكككا خصكككائي مرطبكككة  ،فكككى حكككين أن المرطبكككات ليسكككت كلهكككا جالبكككة للرطوبكككة
خككط األسككاس أنهمككا كالهمككا تبقككى الجلككد متحككدا بالمككاه جيككدا إمككا بككااقالل مككن فقككد الميككا
عبكككر األدمكككة أو بجلكككب الرطوبكككة إلكككى سكككطح الجلكككد  ،وبالتكككالى فككك ن المكككواد المرطبكككة
والجالبككككة للرطوبككككة و /أو الرطبككككة يمكككككن اسككككتخدامها بالتبككككادل فككككى رعايككككة الحككككرا.
أفضل لمواد المرطبة تجمع معا المرطبات وجالبات الترطيب .
المرطبككككات (المهككككدئات) ئ تككككلتى الكلمككككة مككككن كلمككككة التينيككككة بالهجككككاه نفسككككف تعنككككى ةأن
تجعلكككف لينكككاة  .مكككواد الترطيكككب أو المهكككدئات هكككى أمزجكككة مركبكككة مكككن عوامكككل كيميائيكككة
تصككككمم خصيصككككا لجعككككل الطبقككككات الخارجيككككة مككككن الجلككككد أك ككككر لينككككا ومرونككككة  ،وهككككى
148

تزيكككد مكككن اتحكككاد الجلكككد بالميكككا بتقليكككل التبخكككر  .معظكككم األفكككراد يسكككتخدمون مصكككطلحات
ةالمككككواد المرطبككككةة و ةالمهككككد،ة بالتبككككادل  ،علككككى الككككرغم مككككن أن المرطككككب (المهككككد)،
مكونكككا معينكككا متضكككمن فكككى داخكككل جالكككب عامكككل مرطكككب تكككم تركيبكككف .
تصكككن عنصكككرا ي
تسككككتخدم المهككككدئات مككككن أجككككل أن تلككككين قشككككور الجلككككد وتنعيمهككككا  ،وبهككككذا تسككككاعد علككككى
ااقككالل مككن الجلككد الخشككن ذى القشككور  .وهككى أيضككا مككواد مككن عوامككل ااغككالا تككوفر
طبقكككة مكككن الوقايكككة تسكككاعد علكككى منكككع فقكككد الرطوبكككة (الميكككا ) مكككن الجلكككد .مكككن األم لكككة
لألمكككاكن التكككى يمككككن فيهكككا الع كككور علكككى المرطبكككات (المهكككدئات) السكككليكون ( دايم ككككون
 ،سكككيكلو م يككككون)  ،وزيكككوت الخضكككر (بكككذور العنكككب ،بكككذور السمسكككم  ،والجوجريكككا ،
إلككك  ، ) .وأنكككواا الزبكككد (زبكككد الكاككككاو وزيكككت أم القكككرن ) ،والكحوليكككات (السكككتياريل
سليتاس)  ،ومشتقات البترول (جيل البترول  ،والزيت المعدنى) .
جالبؤؤؤؤات الترطيؤؤؤؤب ئ مككككادة  ،وبخاصككككة غسككككول للجلككككد أو إضككككافة للت ذيككككة  ،تسككككتخدم
لإلقككككالل مككككن فقككككد الرطوبككككة  .جالككككب الرطوبككككة  ،مككككادة محبككككة للمككككاه تسككككتخدم ابقككككاه
األشككككياه رطبككككة وهككككى عكككككس المككككادة المجففككككة  .الجككككز ،جالككككب الترطيككككب يحككككوى
العديككككد مككككن مجموعككككات محبككككة للمككككاه ،هككككى غالبككككا مجموعككككات هيدروكسككككيل  .جالككككب
الترطيكككب يجكككذب ويحكككتفظ بالرطوبكككة مكككن الهكككواه المجكككاور عكككن طريكككق االمتصكككاي،
جاذبكككا بخكككار الميكككا لكككداخل و /أو أسكككفل سكككطح الككككائن الحكككى – الشكككي ويكككرتبط بالفعكككل
مككع جزئيككات الميككا ليزيككد مككن بنككى محتككوى الميككا فككى الجلككد نفسككف  .جالبككات الترطيككب
تسككككتطيع أن تجككككذب المككككاه مككككن بيئككككة رطبككككة  ،وتككككدعم امتصككككاي الميككككا مككككن الطبقككككة
الخارجيكككة مكككن الجلكككد  .الجلسكككرين واحكككد مكككن العوامكككل النمطيكككة واألك كككر فاعليكككة فكككى
االرتبكككككاط بالمكككككاه  .جالبكككككات الترطيكككككب األخكككككرى تتضكككككمن السككككككريات (الجلوككككككوز ،
والفركتكككككككوز  ،والسككككككككروز  ،والعسكككككككل )  ،والبروتينكككككككات  ،واألحمكككككككا
وااالستين والكولالجين .

التوصية 2
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األمينيكككككككة ،

حككككروا األدمككككة العميقككككة (التككككى تشككككفى فككككى ا  3أسككككابيع ) تتطلككككب عالجككككات
مقتحمكككة تكككتم متابعتهكككا لمنكككع النكككدوب وتتكككدعم بتخفيكككن األلكككم علكككى نحكككو مكككالهم ويجتمكككع
معهكككككا نظكككككم ترتيكككككب الوضكككككع والعكككككالي الطبيعكككككى لتحريكككككك المفاصكككككل لمنكككككع النكككككدوب
المتضكككخمة وتقلصكككات المفاصكككل .هكككذ ااجكككراهات مطلوبكككة بااضكككافة إلكككى المهكككدئات
الموضعية  ،والوقاية من الشمس والتدليك بعد الشفاه .

 9 ،2االعتبارات عند صياغة التوصية 2
العالجكككات التكككى تمنكككع النكككدوب التكككى تخفكككن االتهكككاب المسكككتمر يككككون لهكككا تكككا ير
مفيكككد علكككى تككككوين النكككدوب وحكككروا األدمكككة العميقكككة  .أحكككد الطرائكككق الراسكككخة لإلقكككالل
مككككن عمليككككة االتهككككاب هككككى استئصككككال جككككرح األدمككككة العميككككق مبكككككرا وإجككككراه ترقيككككع
بالجلكككد  .يوجكككد مكككاال يهحصكككى مكككن األدلكككة التكككى تشكككرت واألدلكككة ااكلينكيكككة التكككى تكككدعم
إجراه التعامل مع هذ الجروح .
العككككالي بالضكككك ط مككككع أو بككككدون العككككالي بالسككككليكون يشككككيع اسككككتخدامف كوسككككيلة
عالجيككككة فككككى الخكككككط األول لمنككككع تككككككوين النككككدوب التضككككخمية عنكككككد عككككالي مرضكككككى
الحككككروا  .اسككككتعمال العككككالي بالضكككك ط يككككيدى إلككككى ااقككككالل مككككن تركيككككب الكككككوالجين
بواسكككطة ميكانزمكككات مختلفكككة مطروحكككة م كككل تخفكككي

النضكككح  ،الكككدموى والم كككذى فكككى

الندبككككة  .يعتقككككد أيضككككا أن العككككالي بالضكككك ط يقلككككل مككككن الوسككككط االلتهككككابى داخككككل ندبككككة
الحرا غير الناضجة  ،االتهابية ذات الحكة [. ]207
إال ان أنكككزورات ومكككن معكككف قكككد أجكككروا تحلكككيال فوقيكككا جكككاه فيكككف أنكككف  ،حتكككى تتكككاح
أدلككككة أخككككرى  ،ينب ككككى علككككى األكلينيكيككككين أن ينظككككروا باعتبككككار إلككككى مككككا يحتمككككل مككككن
تكككالين ومضكككاعفات كعككالي الضككك ط بكسكككاه لتككوقى التككككون الشكككاذ للنككدوب بعكككد إصكككابة
الحكككرا [ .]208وهكككم يكككرون أن عكككالي الضككك ط بكسكككاه قكككد يقلكككل درجكككة إرتفكككاا الندبكككة
ولكنكككف يفشكككل فكككى تعكككديل أعكككداد النكككدوب الكرويكككة تعكككديال لكككف أهميتكككف  .ومكككع ذلكككك  ،ف نكككف
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بالنسكككبة لنكككدوب مكككا بعكككد الحكككرا  ،ال يكككزال معظكككم ممارسكككى عكككالي الحكككروا يوصكككون
بهكككككذ الوسكككككيلة لتعكككككديل النكككككدوب حيكككككث أنهكككككا ليسكككككت مقتحمكككككة ومتاحكككككة بسكككككهولة ،
واسككتخدمت فككى الممارسككات عبككر عقككود ك يككرة مككن السككنين  .وبااضككافة ،فقككد أجريكككت
دراسكككة مقارنكككة ةداخكككل الجكككروحة بعكككد هكككذا التحليكككل الفكككوقى  ،واسكككتنتجت أن العكككالي
بالضكككك ط بكسككككاه فعككككال فككككى حككككاالت تكككككدس النككككدوب المتوسككككطة حتككككى تكوينهككككا بشككككدة
[ . ]209العكككككالي بالضككككك ط م كككككروس جيكككككدا فكككككى التعامكككككل مكككككع النكككككدوب لدرجكككككة أن
القككككرارات اجككككراه تجككككارب محكومككككة عشككككوائية لدراسككككة فعاليتككككف عنككككد هككككذ المرحلككككة
ربمككا ينظككر لهككا حتكككى علككى أنهككا غيكككر أخالقيككة [ .]207هنككاك مشكككاكل تلككوح أيضككا مكككع
العكككالي بالضككك ط تتعلكككق بكككنقي التعريكككن الواضكككح لتككككدس النكككدوب المتضكككخم وعكككدم
القككككدرة لتلكيككككد الضكككك ط المطلككككوب لكككككل منككككاطق الجسككككم ول ككككر

طواعيككككة المككككري

على نحو محكم .
أجككككرى كوتشككككرين تحلككككيال ميمنككككا فككككى  2006سككككجل فيككككف أن الت طيككككة بصككككفائح
جيكككككل السكككككليكون تقلكككككل مكككككن تككككككوين النكككككدوب المتضكككككخمة عنكككككد األفكككككراد المعرضكككككين
للمخكككاطر العاليككككة بالمقارنككككة بعككككدم العككككالي (معككككدل االسككككتجابة  0,46بفتككككرة قككككة مككككن
 %95ئ  . ]210[ )0,98 – 0,21علكككككى أنكككككف قكككككد تكككككم إجكككككراه تحليكككككل فكككككوقى أحكككككدث
ووجكككد فيكككف أنكككف علكككى الكككرغم مكككن أن الت طيكككة
لكوتشكككيرين يشكككمل  20تجربكككة إكلينيكيكككة ،ه
سككككمك النككككدوب وتحسككككن لككككون الندبككككة بداللككككة لهككككا
بصككككفائح جيككككل السككككليكون تقلككككل مككككن ه
م كككزى احصكككائيا  ،فككك ن الدراسكككات التحليليكككة كانكككت نوعيتهكككا سكككيئة ويشكككك إلكككى درجكككة
مرتفعككككة فككككى تحيزهككككا  ،مككككع أدلككككة ضككككعيفة علككككى كفاهتهككككا فككككى تككككوقى تكككككوين النككككدوب
الشككككاذة فككككى المرضككككى المعرضككككين لمخككككاطر عاليككككة [ .]211التوصككككية باسككككتخدامها ال
تزال تستمر قوية .
أ بككككت عمليككككا لككككى – تسككككان ومككككن معككككف أن الت طيككككة بصككككفائح السككككليكون يمكككككن
جمعهكككا مكككع العكككالي بالضككك ط النتكككاي تحسكككينات فكككى حكككاالت النكككدوب الرضكككخية أكبكككر
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ممكككا ينكككت بكككلى مكككن العالجكككات وحكككد [ .]212العالجكككان لهمكككا منكككوالين متككككاملين مكككن
الفعككككل حيككككث يعمككككل العككككالي بالسككككليكون علككككى األلتهككككاب وطواعيككككة الندبككككة  ،ويعمككككل
العكككالي بالضككك ط بمنكككع زيكككادة سكككمك النكككدوب .علكككى أن شتينسكككترامير ومكككن معكككف أجكككروا
ووجكككد أنهكككا ال تظهكككر أى
الحقكككا تجكككارب محكومكككة عشكككوائية بالمقارنكككة داخكككل األفكككراد ،ه
فائكككدة أكبكككر باسكككتخدام العكككالي بالضككك ط مجتمعكككا مكككع الت طيكككة بصكككفائح جيكككل السكككليكون
عند المقارنة باستخدام العالي بالض ط وحد فى أوضاا وقائية[]213
كنتيجككككة للقككككوى التقلصككككية التككككى تعمككككل فككككى هككككذ الجككككروح هنككككاك إمكككككان كبيككككر
لنشكككلة تقلصككككات إذا إمتككككدت الجككككروح منبسككككطة لتركككككب علككككى أسككككطح نككككى للمفاصككككل ،
ويككككككون مكككككن المطلكككككوب ضكككككروريا مكككككدى متسكككككق مكككككن تمرينكككككات الحرككككككة وحكككككد أو
اسكككتخدام الجبكككائر علكككى نحكككو مالئكككم  ،أو اال نكككين معكككا  ،وذلكككك لمنكككع التشكككوهات ( .هكككذا
المفهككوم تككم ذكككر تفصككيال فيمككا بعككد فككى القسككم عككن تنظككيم أوضككاا المككري

المحككروا

 ،ي  . ) ...تتطككككورت الممارسككككة ااكلينيكيككككة عبككككر السككككنين إلككككى حككككد انككككف مككككن غيككككر
الضككككرورى عنككككد هككككذ المرحلككككة اختبككككار هككككذ المالحظككككات حككككول ترتيككككب األوضككككاا
بواسطة ما هو إضافى من التجارب المحكومة العشوائية .
 9 ،2 ،1موازنة الفوائد واألضرار
فككككى األوضككككاا الوقائيككككة هنككككاك حاليككككا قككككيم كبيككككرة فككككى الم ككككابرة علككككى العككككالي
بالضككك ط مجتمعكككا مكككع العكككالي بالسكككليكون لمنكككع تككككون النكككدوب ال زيكككر  ،الكككذى يمككككن
أن يككككون أيضكككا السكككبب فكككى حككككة شكككديدة .ككككذلك ف نكككف فكككى أوضكككاا العكككالي بالضككك ط
بواسكككطة تقييكككد اامكككداد بالكككدم للندبكككة قكككد يككككون ذلكككك فعكككاال فكككى تقييكككد حكككدوث التهكككاب
الندبكككة .بالنسكككبة لتككككوين النكككدوب الضكككخمة علكككى نطكككاا واسكككع ال يوجكككد إلكككى حكككد كبيكككر
أى وسيلة عالجية أخرى تحققف .
 9 ،2 ،2القيم والتفضيالت
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يوصكككن العكككالي بالضككك ط بكككالمالبس علكككى نحكككو تقليكككدى بمجكككرد إكمكككال الشكككفاه.
المالبككككس المرنككككة للضكككك ط يجككككب أن تككككوفر ضكككك طا مككككن  32 – 20مككككم زئبككككق علككككى
المنطقككككة التككككى تطبككككق عليهككككا [ . ]214أوصككككت لجنككككة دوليككككة استشككككارية للتعامككككل مككككع
النككدوب [ ]202باسككتخدام عكككالي يتلسككس علكككى السككليكون تبكككدأ بعككد أسكككبوعين مككن شكككفاه
الجككككرح للوقايككككة مككككن فككككرط تكككككوين النككككدوب [ .]215يوصككككى بارتككككداه صككككفحات مككككن
الجيككككل لمككككدة  24 – 12سككككاعة وأى جيككككل إضككككافى يسككككتخدم ينب ككككى أن يوضككككع مككككرتين
يوميكككا  .يوصكككى باسكككتمرار العكككالي لمكككدة  23 – 20سكككاعة يوميكككا (وال تكككتم إزالتككككف إال
للنظافكككة الصكككحية وإحكككداث ترطيكككب) وذلكككك علكككى األقكككل لمكككدة شكككهرين وقكككد تصكككل المكككدة
إلكككى  9شكككهور  .فكككى  2014نشكككرت أحكككدث التوصكككيات االكلينكيكككة الدوليكككة عكككن التعامكككل
مكككع النكككدوب فكككى  ، 2014واسكككتمرت فكككى التوصكككية علكككى اسكككتخدام العكككالي الميسكككس
على السليكون مجتمعا مع مالبس الض ط لتوقى فرط تكوين الندوب [, ]216

 9 ،2 ،3التكاليف
فكككى تبكككاين مكككع التكلفكككة المرتفعكككة للعكككالي بالضككك ط فكككى الكككبالد المتقدمكككة النمكككو ،
يمكككككن أن تكككككون التكككككالين منخفضككككة إلككككى حككككد ي يككككر الدهشككككة فككككى أوضككككاا حككككاالت
المككوارد المحككدودة إذا كانككت المنتجككات يككتم صككنعها محليككا أو يككتم جلبهككا مككن بلككد مما ككل
فيكككف مرافكككق إنتكككاي  .علكككى أن بعككك

مالبكككس الضككك ط م كككل نكككوا ةتويكككب جريبكككزة يقكككل

االعتمكككاد عليهكككا مكككع مكونكككات الضككك ط .اسكككتخدام شكككريط ةميكروبكككورة يمككككن أن يفيكككد
أيضكككا لكككدعم ترطيكككب الندبكككف إذا كانكككت منتجكككات السكككليكون ممكككا ال يمككككن تحمكككل منكككف
[. ]217
الجزء  : 2التعامل مع الندوب  :عالج ندوب الحروق الضخمة الراسخة :

التوصية 3

153

أ – ككككل نكككدوب الحكككروا الضكككخمة المتسكككعة ينب كككى أن تتلقكككى عكككالي ضككك ط بالسكككليكون
كخط أول للعالي .
ب – ينب كككى تطبيكككق التقيكككد عنكككد اختيكككار العكككالي الجراحكككى قبكككل نضكككوي النكككدوب إال إذا
كانت الندوب لها وظيفيا تل ير مقيد بسبب نشلة تقلي .

 9 ، 3االعتبارات فى صياغة التوصية 3
فككككى السككككياا الطبيعككككى لعككككدم عككككالي النككككدوب الضككككخمة بعككككد الحككككرا  ،تظهككككر
معظمهكككا انخفاضكككا فكككى االرتفكككاا  ،واأللكككم  ،والحككككة وااحمكككرار عبكككر فتكككرة مكككن الكككزمن
 .مكككع مكككرور بعككك

الوقكككت  ،فككك ن النكككدوب المتضكككخمة تصكككبح أك كككر تسكككطحا وطواعيكككة

 .الوقكككت الكككذى يمكككر قبكككل أن تنضككك النكككدوب الضكككخمة غالبكككا مكككا يهكككبخس تقكككدير ولككككن
فكككى الحقيقكككة يسكككت را زمنكككا أطكككول بمكككا لكككف قكككدر  ،ربمكككا يصكككل إلكككى سكككنتين [ .]218أى
إهانكككة بككك جراه عمليكككات لندبكككة ملتهبكككة تكككيدى إلكككى عكككودة الكككزمن للكككوراه وقكككد ينكككت عنهكككا
نتيجكككة غيكككر مرغوبكككة  .إال أنكككف تحكككدث اسكككت ناهات لهكككذ القاعكككدة العامكككة فكككى الحكككاالت
التكككى يعكككانى فيهكككا المرضكككى مكككن فقكككد وظيفكككى رئيسكككى يجكككب عالجكككف جراحيكككا  .هكككذ
المواقكككن يجكككب التعامكككل معهكككا عنكككد أك كككر االتصكككاالت تبكيكككرا ألن هكككياله المرضكككى ال
يككككرجح أن يسككككتجيبوا لمككككدى مككككن التمرينككككات الحركيككككة ،وترتيككككب الوضككككع  ،واسككككتخدام
الجبكككائر  .تتضكككمن هكككذ الحكككاالت إنقكككالب الجفكككن للخكككاري ،التقلصكككات الموهنكككة للرقبكككة
واليد  ،ونقرة الكوا ومناطق بطن الركبة والعجان .
ااصككككابات األقككككل سككككنا تسككككتجيب بلفضككككل لوسككككائل العككككالي غيككككر الجراحيككككة .
تمككت ااشككارة إلككى تقيككيم حاسككم للعالجككات المبنيككة علككى السككليكون فككى التوصككية  2مككن
هكككذا الفصكككل [ , ]219منتجكككات السكككليكون تقلكككل فقكككد الرطوبكككة عبكككر األدمكككة وتزيكككد مكككن
الحكككرارة المحليكككة  .علكككى الكككرغم مكككن أن مراجعكككة حدي كككة لكويشكككران قكككد وجكككدت خطكككر
انحيكككاز فكككى دراسكككات تقيكككيم كفكككاهة العكككالي بالسكككليكون  ،إال أن النتكككائ أظهكككرت بم كككزى
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احصكككائى أن الت طيكككة بصكككفحات جيكككل السكككليكون تقلكككل مكككن سكككمك النكككدوب وتحسكككن لكككون
الندبة [. ]211
العكككالي بالضككك ط الكككذى ينشكككل عنكككف ضككك ط للنكككدوب المتضكككخمة ال يكككزال مسكككتمرا
فكككى أن يوصكككن علكككى نطكككاا واسكككع لتحكككين خصكككائي النكككدوب  ،خاصكككة إرتفكككاا الندبكككة
 .علككى الككرغم مككن أن اتككراروث ومككن معككف أجككروا تحلككيال فوقيككا  ،ورغككم أنككف لككم توجككد
فيكككف أدلكككة قويكككة لتحسكككن النكككدوب بعكككالي الضككك ط بكككالمالبس  ،فيمكككا عكككدا انخفكككا

لكككف

م كككزى إحصكككائيا فكككى ارتفكككاا النكككدوب  ،إال أن دراسكككة العمكككق فكككى هكككذا المقكككال تبكككين أن
الدراسككككات المسككككاهمة قككككد نوعككككت إلككككى درجككككة بال ككككة االتسككككاا فككككى تضككككمين المعككككايير
والبروتوكككككوالت ممككككا يجعككككل األمككككر واقعيككككا أقككككل تقككككبال للمقارنككككة [ .]208مككككرة أخككككرى
كمككككا سككككبق ذكككككر بككككلعال  ،فكككك ن اسككككتخدام الت طيككككة بصككككفحات الجيككككل مككككع العككككالي
بالض ط تيدى نظريا إلى تعظيم الفري لشفاه الندوب المتضخمة [. ]212

 9 ،3 ،1موازنة المزايا واألضرار  ،والقيم والتفضيالت والتكاليف .
هكككذ القضكككايا تكككم وصكككفها بكككلعال فكككى التوصكككية  2بهكككذا الفصكككل  .الشكككك أن كلتكككا
الوسكككككيلتين للعكككككالي تتطلكككككب مسكككككتويات عاليكككككة مكككككن الحفكككككز والمطاوعكككككة مكككككن جانكككككب
المرضكككى .المطلكككوب مكككن ممارسكككى العكككالي فكككى الرعايكككة الصكككحية هكككو االنتبكككا للتعامكككل
المالئكككم مكككع األلكككم وككككذلك ت قيكككن المكككري

والعائلكككة حكككول مكككدى تكككدريبات الحرككككة ،

وترتيكككب األوضكككاا  ،واسكككتخدام الجبكككائر والعكككالي بالضككك ط عنكككدما يككككون لهكككا عالقكككة
بااستعادة الم لى للوظيفة .

التوصية 4
الهككككدن مككككن العالجككككات مككككا بككككين ااصككككابات محككككدود بعككككالي تضككككخم النككككدوب
الص يرة المنفصلة .

9 ،4
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الك يككككر مككككن المككككواد الفعالككككة تكككككون مفيككككدة عنككككد تعاطيهككككا مككككا بككككين ااصككككابات .
يتضكككككمن بعككككك

هكككككذ المكككككواد السكككككتيرويدات (ترايامسكككككينولون أسكككككيتونيد) والعناصكككككر

الفعالكككة ضكككد الكككورم (بليومدسكككين  -5 ،فلوروبوراسكككيل) ومكككواد سكككد قنكككوات الكالسكككيوم
(فيراباميل)  ،والعالي بالتجميد عن طريق اابر الميكرو .
حقكككككن الترايامسكككككينولون اسكككككيتونيد قكككككد حظكككككى بتكككككاري طويكككككل مكككككن االسكككككتخدام
ويعتبككككر حاليككككا المعيككككار الككككذهبى الككككذى تختبككككر إزاه أحككككدث وسككككائل العككككالي مككككا بككككين
ااصككككابات .االعتمككككاد علككككى هككككذا الككككدواه يحسككككن خصككككائي النككككدوب عنككككد حقنككككف فككككى
جرعكككات مكككن  400 – 100مجكككم  /مللكككى لتكككر ،مكككا بكككين ااصكككابات ككككل  4 – 3أسكككابيع
 ،عبكككككر فتككككككرات عككككككالي مكككككن  6 – 4دورات [ . ]220الكورتيكوسككككككتيرويدات تخفككككككن
الوسككككط االلتهككككابى فككككى الندبككككة وتككككيدى إلككككى ااقككككالل مككككن مسككككتويات انزيمككككات احبككككاط
الكككككدوتينز ( ∝ 2 -مكككككاكروجلوبين و ∝ 1 -أنتيترسكككككين ) التكككككى تزيكككككد مسكككككتوى إنكككككزيم
الكوالجينيز الذى ييدى إلى تحلل الكوالجين [.]221
فكككككى أوضكككككاا حكككككاالت المكككككواد المحكككككدودة وجكككككد أهوجكككككا وشكككككاترجى أن حقكككككن
الفبراباميككككل لهككككا الفاعليككككة نفسككككها م ككككل تراميسكككككينولون حتككككى وإن كككككان بككككده المفعككككول
أبطل باألخير [.]220
هنكككاك كيككككان واسككككع مككككن البيانككككات يكككدعم اسككككتخدام  -5فلورديوراسككككيل مككككا بككككين
ااصككككككككابات لعككككككككالي النككككككككدوب المتضككككككككخمة والنككككككككدوب ال ليظككككككككة  .اسككككككككتخدام – 5
فلورديوراسكككيل بكككين ااصكككابات يحكككبط تككككا ر الخاليكككا الليفيكككة كمكككا وجكككد أنكككف فعكككال جكككدا
فكككى النكككدوب المتضكككخمة االلتهابيكككة  .هكككذا العامكككل الفعكككال قابكككل لالعتمكككاد عليكككف والتنبكككي
بمفعولكككف  ،ووجكككد تقكككبال مكككن التوصكككيات المجكككددة ااكلينكيكككة الدوليكككة عكككن التعامكككل مكككع
النكككدوب ( .]216[ )2014تبكككين أن عامكككل جديكككد م كككل البليوميسكككين يظهكككر عكككن طريكككق
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ااقكككالل مكككن تركيكككب الككككوالجين  ،الكفكككاهة فكككى عكككالي ااصكككابات المقاومكككة  ،خاصكككة
الندوب األقدم والندوب ال ليظة [. ]222
يوجككككد بم ككككل ذلككككك دراسككككات مما لككككة تسككككجل كفككككاهة العككككالي بالتجميككككد الشككككديد .
أهجريكككككت دراسكككككة كبيكككككرة علكككككى  166إصكككككابة سكككككجلت اسكككككتجابة  %79,5بانخفكككككا
الحجم ا  %80بعد متوسط من الث عالجات (بمدى من .]223[ )9 – 1

 9 ،4 ،1موازنة الفوائد واألضرار
التعامكككل ااكلينككككى مكككع تككككوين النكككدوب لكككف مضكككاعفات بالنسكككبة لكككنقي التحديكككد
الكككككدقيق لخصكككككائي ككككككل فئكككككة مكككككن النكككككدوب  ،واالسكككككتخدام المتبكككككادل لمصكككككطلحات
ةالنككككككدوب المتضككككككخمةة  ،وةالنككككككدوب ال ليظككككككة ة  ،ونقككككككي إدراك النزعككككككة للنككككككدوب
ال ليظكككككة ككيكككككان مسكككككتقل ،وإتاحكككككة القليكككككل مكككككن التكككككدخالت العالجيكككككة التكككككى تكككككدعمها
دراسككككات تنبييككككة مصككككممة جيككككدا  ،تشككككمل مجموعككككات تحكككككم كافيككككة [ . ]224علككككى أن
األدويكككة المكككذكورة أعكككال فيمكككا بكككين ااصكككابات قكككد تكككم اختيارهكككا هنكككا ألن اسكككتخدامها
مو ككككق جيككككدا  .جرعككككة الككككدواه  ،وتعككككادل نقككككط الحقككككن  ،والفتككككرات الزمنيككككة  ،وتعككككادل
نقكككط العكككالي  ،إلككك  ،كلهكككا توجكككد بتنكككوا بكككالخ بحيكككث أن مكككن الصكككعب إجكككراه معكككايرة
مقاربكككة  .حكككاول أجوهكككا ومكككن معكككف مكككيخرا فقكككط منطقكككة االسكككتنتاجات الميسسكككة علكككى
هذ القضايا الستخدام حقن ترايامسينولون أسيتاميد وحقن الفيراناميل [.]220
إمتكككداد حقكككن الترايامسكككينولون أميكككد خارجكككا إلكككى األنسكككجة حكككول الندبكككة يمككككن
أن يكككيدى إلكككى قلكككة الصكككبخ وضكككمور الجلكككد وإلكككى انتشكككار لألدويكككة ضكككد الكككدرم للخكككاري
قكككد يكككيدى إلكككى ضكككمور الجلكككد أو تسكككلخف  .بااضكككافة  ،فككك ن حقكككن التليومايسكككين تسكككبب
فكككرط الصكككبخ إلكككى جلكككد أغمكككق [ . ]222التكككل يرات الضكككارة الرئيسكككية التكككى سكككجلت مكككع
العككككالي بالتجميككككد الشككككديد هككككى نككككدوب ضككككمورية منخفضككككة وبقيككككة مككككن االقككككالل مككككن
الصب ة [. ]223
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 9 ،4 ، 2القيم والتفضيالت
وسكككائل العكككالي المكككذكورة أعكككال لكككم تكككتم دراسكككتها فكككى منكككاطق الجلكككد المصكككابة
بنطكككاا واسككككع ألن كميككككة األدويكككة المسككككتخدمة سككككون تفكككوا جرعتهككككا العالجيككككة  .مككككن
المعتقكككد أن ككككل النكككدوب المتضكككخمة صككك يرة السكككن والنكككدوب ال ليظكككة تسكككتجيب بالفعكككل
لحقكككككن ترميسكككككولون أميكككككد أو حقكككككن الفيكككككرا باميكككككل  ،وأن األدويكككككة المضكككككادة لالنقسكككككام
ككون النكككدوب فكككى ااصكككابات ذات المقاومكككة
المي كككونى للخليكككة ينب كككى أن يحكككتفظ بهكككا لتكك ي
والحكككاالت المعرضكككة للنكككدوب ال ليطكككة [ . ]224علكككى أنكككف بالنسكككبة لإلصكككابات األقكككدم
تكككيدى حقكككن الترايامسكككينولون أميكككد مجتمعكككة مكككع العكككالي التجميكككدى إلكككى تحسكككن ملحكككوظ
فككككى معككككدالت االسككككتجابة وهككككذ هككككى وسككككيلة العككككالي المسككككتعملة حاليككككا فككككى الممارسككككة
علككى نطككاا واسككع [ .]225تشككهد تقككارير عديككدة فككى األدبيككات علككى كفككاهة العوامككل مككا
بككككين ااصككككابات التككككى تسككككتخدم فككككى تجمعككككات منوعككككة عنككككدما ال تسككككتجيب ااصككككابات
لعكككالي واحكككد  .فكككى أحكككد أوضكككاا حكككاالت المكككوارد المحكككدودة كانكككت كفكككاهة الجمكككع بكككين
الترايامسككككينولون مككككع  -5فلوروديككككو يوراسككككيل هككككى ممككككا يمكككككن مقارنتككككف مككككع كفككككاهة
الترايامسينولون وحد  ،وإن كان الجمع بينهما يعطى نتائ أفضل [. ]226

 9 ،4 ،3التكاليف
اختيكككار تكنيكككك التعامكككل مكككع النكككدوب يلكككزم أن يككككون علكككى أسكككاس فكككردى بنكككاه
علكككى الخصكككائي التكككى تكككم شكككرحها أعكككال وحسكككب تكلفكككة العكككالي  .الفيكككرا باميكككل هكككو
أرخكككي حقنكككة متاحكككة مكككا بكككين االصكككابات  .مالبكككس الضككك ط ومكككواد السكككليكون متاحكككة
بمدى واسع من األسعار .

 9 ،4 ،4أسئلة وإجابات
س ال ئ ما هو دور خالصات البصل فى التعامل مع الندوب ؟
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اإلجابؤؤؤة ئ خالصكككة البصكككل عامكككل موجكككود فكككى الك يكككر مكككن صكككناعات عكككالي النكككدوب
المتاحكككة علكككى الكككرن (كمكككا مككك ال أدويكككة ميكككدرما وككككونترا كتيكككوبكس )  .هكككذ المنتجكككات
شككككائعة عنككككد األفككككراد العككككاديين وتبككككاا بكميككككات تجاريككككة حككككادة وال توجككككد أدلككككة يعتمككككد
عليهككككا تككككدعم اسككككتخدامها حاليككككا  ،وتبحككككث معظككككم الدراسككككات اسككككتخدامها مجتمعككككة مككككع
ترايامسكككينولون و/أو السكككليكون وهكككذا يجعكككل مكككن الصكككعب التوصكككية بهكككا كعكككالي وحيكككد
.
س ال ئ ما هو دور أشعات الليزر فى التعامل مع ندوب ما بعد الحريق ؟
اإلجابؤؤؤؤة ئ يمكككككن لصككككب ة ليككككزر نابضككككة قصككككيرة مككككن  595/585مككككانوس أن تسككككبب
تككككدميرا انتقائيككككا لألوعيككككة الدمويككككة الميكرويككككة ويمكنهككككا أن تخمككككد االسككككتجابة المفرطككككة
لألوعيكككة  .وبالتكككالى فككك ن هكككذا التكنيكككك يمككككن اسكككتخدامف لعكككالي النكككدوب صككك يرة السكككن
االلتهابيكككة والنكككدوب الحكيكككة للتعجيكككل بنضكككجها  ،علكككى أنكككف ال زال يكككنقي دليكككل قكككوى
كان للتقدم بتوصية [.]227
معظكككم الدراسكككات الواعكككدة لتحسكككين قكككوام ومطاوعكككة نسكككي الندبكككة الك يكككن قكككد
بينتهكككا دراسكككات تسكككتخدم أشكككعة ليكككزر جزئيكككة ال مستلصكككلة [ .]228أجكككرت جكككين ومكككن
معهكككا تحليكككل فوقيكككا لتقيكككيم كفكككاهة العالجكككات الميسسكككة علكككى الليكككزر للتككككوين المفكككرط
للنكككدوب بكككلن تضكككمنت الدراسكككات  28تجربكككة إكلينكيكككة جيكككدة التصكككميم مكككع  989مكككن
المرضككككى [ .]229علككككى الككككرغم مككككن أن الدراسككككات قككككد أكككككدت أمككككان وكفككككاهة العككككالي
بككككالليزر لعككككالي النككككدوب المتضككككخمة  ،إال أنهككككا وجككككدت مسككككتوى مككككنخف
فى عالي الندوب ال ليظة.
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مككككن األدلككككة

المراجع
تنقل كما هى باانجليزية من
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 – 10توقى العدوى والتحكم فيها
التوصية 1
ينب ى الحفاظ على بيئة مستشفى نظيفة .

 10 ،1االعتبارات عند صياغة التوصية 1
وجكككود بيئكككة مستشكككفى نظيفكككة ومسكككتويات عاليكككة مكككن النظافكككة يسكككاعد علكككى تكككوقى
نشككككر الجككككرا يم المرضككككية المصككككاحبة للرعايككككة الصككككحية  .العككككدوى فككككى المستشككككفيات
تنتشككككر عككككن ال ككككة طككككرا بيئيككككة رئيسككككية ئ تالمككككس السككككطح  ،والهككككواه  ،والميككككا .
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وبالتكككالى  ،فككك ن األسكككطح الملو كككة تلعكككب دورا فكككى نشكككر هكككذ الجكككرا يم المرضكككية [230
 . ]231 ،أهجريكككت دراسكككة تنبييكككة تشكككمل  23مستشكككفى  ،ولكككوحظ فيهكككا كلهكككا الفكككري
لتحسين نظافة األشياه فى البيئة المباشرة للمري

[. ]232

هنككككاك ميكروبككككات معينككككة  ،مككككن بينهككككا أسككككينتوباكتر هومانككككاى  ،لهككككا نزعككككة ألن
تقطكككن فكككى البيئكككات التكككى يوجكككد فيهكككا التكككراب ويمككككن أن يصكككعب الكككتخلي منهكككا [233
 .]234 ،تبكككككين أن إجكككككراهات التظيكككككن الروتينيكككككة تقلكككككل مكككككن جكككككرا يم االنتروككككككوكس
التككككى تقككككاوم الفانكوميسككككين والتككككى تلككككوث األسككككطح كمككككا تقلككككل كككككذلك مككككن اكتسككككاب
المرضككى لتلككك الجككرا يم التككى تقككاوم أدويككة عديككدة فككى أوضككاا وحككدات رعايككة العنايككة
المك فكككة الطبيكككة [ .]235كمكككا أن تلكككوث ال كككرن مكككن قبكككل  ،سكككواه عنكككد قياسكككف بكككالمزارا
البيئيككككككة أو قياسككككككف ببسككككككاطة بشكككككك لها المسككككككبق بواسككككككطة المرضككككككى الككككككذين لككككككديهم
األنتروكوككككاى المقاومكككة للفانكومايسكككين  ،ف نكككف تبكككين مكككن هكككذ القياسكككات أنهكككا تتنبكككل إلكككى
حككككككد كبيككككككر لمككككككا يتلككككككو ذلككككككك مككككككن اكتسككككككاب المرضككككككى لالنتيروكوكككككككاى المقاومككككككة
للفانكوميسككككين [ .]236تككككم التعككككرن علككككى سككككالالت متطابقككككة مككككن الجككككرا يم المقاومككككة
ألدويكككة عديكككدة عنكككد مرضكككى فكككى وحكككدة حكككرا وككككذلك نمطيكككا فكككى بيئكككتهم المباشكككرة
[. ]237
متابعكككة الميكروبكككات فكككى البيئكككة يمككككن أن تفيكككد لتقكككدير مسكككتويات الصكككحة العامكككة
وكفككككككاهة التنظيككككككن االكلينيكككككككى [ ، ]239 ، 238وإن كككككككان ال يوجككككككد اتفككككككاا بالنسككككككبة
للمسككككككتوى المقبككككككول لملو ككككككات السككككككطح [ .]240أسككككككطح المستشككككككفيات  ،وأحواضككككككها
وطككككككرا تصككككككريفها يمكككككككن فككككككى الحقيقككككككة أن تبككككككين مسككككككتوى أعلككككككى مككككككن التلككككككوث
بالميكروبككات التككى تقككاوم أدويككة عديككدة أك ككر ممككا تبينككف أيككدى العككاملين (التككى قككد تكككون
عرضككككة لتنظيككككن أك ككككر انتظامككككا) [ . ]242 ،241أجريككككت دراسككككة لتحليككككل  168عينككككة
بيئيكككة مكككن وحكككدة رعايكككة مك فكككة للحكككروا وبينكككت أن الحكككو

هكككو أك كككر مككككان شكككائع

لعكككزل الجكككرا يم  ،خاصكككة سكككيداوموناس إيروجينكككدزا [ .]243توجكككد أدلكككة قليلكككة تكككربط
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اسككككتخدام االشككككران الروتينككككى البيئككككى مككككع ااقككككالل مككككن العككككدوى االكلينكيككككة  ،علككككى
الرغم من أن هذ المتابعة يمكن أن تفيد كجزه من أبحاث تفشى العدوى .
التنظيكككن المنكككتظم مهكككم لتلكيكككد نظافكككة المستشكككفى وخلوهكككا مكككن ال بكككار ولتكككوقى
تلككككوث البيئككككة بككككالجرا يم المرضككككية  ،خاصككككة الجككككرا يم التككككى تقككككاوم أدويككككة عديككككدة ،
وإنتقالهكككككا بكككككين المرضكككككى [ . ]244األسكككككطح األفقيكككككة ومنكككككاطق دورات الميكككككا ينب كككككى
تنظيفهككككا يوميككككا  .التشككككارك فككككى مسككككاحات االسككككتحمام فككككى وحككككدات الحككككرا مصككككدر
لتبكككادل التلكككوث وينب كككى تنظيكككن هكككذ المنكككاطق وتطهيرهكككا بعكككد اسكككتخدام ككككل مكككري
لهكككا [ .]146 ، 245غكككرن العكككزل والمسكككاحات األخكككرى التكككى يتكككردد عليهكككا المرضكككى
المعكككرون إصكككابتهم بالعكككدوى ينب كككى تنظيفهكككا علكككى األقكككل يوميكككا  ،باسكككتخدام منظكككن
متعكككادل أو محلكككول مطهكككر [ .]247علكككى أنكككف قكككد أهجريكككت مراجعكككة منهجيكككة فكككى 2004
فشككككلت فككككى أن تيكككككد أى صككككلة ارتبككككاط بككككين التطهيككككر وتككككوقى العككككدوى المصككككاحبة
للرعايككككة الصكككككحية [ .]248هككككككذا فككككك ن اازالككككة الميكانيكيكككككة للقكككككذر المرئكككككى والمكككككواد
البيولوجيكككة هكككى أهكككم خطكككوة فكككى عمليكككة التنظيكككن  ،كمكككا أن اسكككتخدام الميكككا السكككاخنة
( 580م) والمنظفكككككات يمككككككن أيضكككككا أن تككككككون فعالكككككة [ .]249ينب كككككى تنظيكككككن ككككككل
المعككككدات بانتظككككام ،وإذا تطلككككب األمككككر مشككككاركة المرضككككى فيهككككا ،ف نككككف ينب ككككى إزالككككة
التلوث منها باستخدام المطهر المالئم قبل وبعد استخدام كل مري

لها .

أى منكككاطق تظهكككر تلو كككا بالكككدم أو غيكككر مكككن سكككوائل الجسكككم ينب كككى أن تنظكككن
فكككى التكككو .يمككككن إجكككراه ذلكككك بواسكككطة هيئكككة التمكككري

إذا ككككان مكككن غيكككر المتكككاح أن

يوجككككد وقتهككككا أفككككراد هيئككككة النظافككككة أو إدارة شككككئون خككككدمات المستشككككفى  .فككككى هككككذ
الظكككرون يككككون مكككن الفعكككال وجكككود ةفريكككق تنظيكككن سكككريع االسكككتجابةة  .تتككككون هيئكككة
أعضكككاه منفصكككلة عكككن أعضكككاه هيئكككة التنظيكككن الميسسكككة للعنبكككر  ،وتككككون فعالكككة فكككى
االسكككتجابة لالحتياجكككات الصكككحية فكككى األجكككزاه المختلفكككة مكككن المستشكككفى  .قكككد ال يككككون
هذا دائما هو الخيار فى أوضاا حاالت الموارد المحدودة .
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الموضكككوا المهكككم لتصكككميم البيئكككة البنويكككة للمستشكككفى يتجكككاوز مجكككال هكككذا الخكككط
اارشكككادى  ،وإن ككككان هكككذا التصكككميم يكككي ر فكككى إحكككداث نقكككل العكككدوى  .جكككودة نوعيكككة
الهككككواه مهمككككة فككككى تككككوقى العككككدوى التككككى تتولككككد بككككالهواه [ . ]250يمكككككن عككككن طريككككق
التهويككككة المناسككككبة  ،وترشككككيح الهككككواه  ،والتعقككككيم بالمصككككابيح فككككوا البنفسككككجية إقككككالل
مسكككتويات الجكككرا يم المرضكككية التكككى يحملهكككا الهكككواه  .وحكككدات عكككزل المكككري

بالتكككدفق

الصكككفحى قكككد تبكككين أنهكككا فعالكككة فكككى مراككككز الحكككرا [ .]251التحكمكككات الهندسكككية م كككل
نظكككم التهويكككة التكككى تسكككتخدم تمكككايزات الضككك ط يمككككن أن تككككون فعالكككة فكككى ااقكككالل مكككن
نقككككل العككككدوى المحمولككككة بككككالهواه [ .]252التككككدخالت بم ككككل مرشككككحات الهككككواه الوقككككائى
ذات الكفكككاهة العاليكككة هوجكككدت مصكككحوبة فكككى تايالنكككد بتركيكككزات أقكككل مكككن الميكروبكككات
فككككى هككككواه وحككككدة حككككرا [ ]253وبمعككككدالت أقككككل مككككن عككككدوى المستشككككفيات [.]254
اسككتخدمت نظككم ازالككة الملككوث فككى البيئككة لهككا ك افككة عاليككة وطيككن ضككوه ضككيق  ،وقككد
تبككين مككن اسككتخدامها انهككا تقلكككل التلككوث البكتيككرى فككى وحكككدة الحككرا بقككدر يزيككد ويعلكككو
عما يمكن التوصل لف بالتنظين المعيارى وحد [. ]255
علككككى أنككككف ال يوجككككد توافككككق عككككام أمكككككن التوصككككل لككككف حككككول تككككدخالت لتصككككميم
يكون األك ر فعالية لتوقى انتشار العدوى بين المرضى بحروا خطيرة .
حجكككرات الحجكككز فكككى سكككرير واحكككد تتفكككوا عنكككدما تككككون متاحكككة علكككى غكككرن
ككرة المتعكككددة فكككى تكككوقى نقكككل الجكككرا يم المرضكككية الهكككواه [ ، ]250وهكككى مصكككحوبة
األسك ي
بانخفكككا

تلكككوث الكككدم بالبكتريكككا السكككالبة لصكككب ة حكككرام  ،وبانخفكككا

معكككدالت الوفكككاة

فى مرضى الحرا عند مقارنتها بلوضاا العنبر المفتوح [.]256
نشكككككرت إرشكككككادات تكككككوقى اكتسكككككاب عكككككدوى المستشكككككفى فكككككى المجلكككككة الهنديكككككة
للرعايككككة الطبيككككة الحاسككككمة  ،وهككككى توصككككى بككككلن يهعككككزل مرضككككى إصككككابات الحككككرا
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الكبيكككرة فكككى غكككرن خاصكككة أو أمكككاكن سكككريرية أخكككرى م لقكككة لتلكيكككد الفصكككل الجسكككدى
عن المرضى اآلخرين فى الوحدة [. ]257

 10 ، 1، 1موازنة المزايا واألضرار
العكككدوى المصككككاحبة للرعايكككة الصككككحية تكككي ر فككككى ماليكككين النككككاس عبكككر العككككالم
ويمككككن فكككى الكككدول الناميكككة أن تكككيدى إلكككى مضكككاعفات فكككى تنكككاول الحكككاالت فيمكككا يزيكككد
عككككن  %25مككككن المرضككككى الككككذين يككككدخلون إلككككى مستشككككفيات الرعايككككة الحككككادة [.]258
المرضككى بككالحروا عرضككة الكتسككاب العككدوى  ،وقككد تكككون أعككدادهم حتككى أعلككى إلكككى
حككككد كبيككككر فككككى هككككذ المجموعككككة مككككن المرضككككى  .وبالتككككالى فكككك ن الجهككككود المسككككتدامة
للحفكككاظ علكككى الكككتحكم فكككى العكككدوى واالنتبكككا لتكككوقى نقكككل الميكروبكككات المرضكككية يمككككن
أن توفر مزايا حقيقية لهياله المرضى .

 10 ، 1 ،2القيم والتفضيالت
أعضاه هيئة التنظين قد ال يكون لديهم كلهم فهم كامل ألهمية دورهم وعالقتف
بالحاالت  .هناك أدلة على أن هذا يمكن التعامل معف من خالل الت قين وااشران.
أجريت دراسة فى مستشفى تعليمية فى البرازيل هوجد وفيها أن أعضاه هيئة إدارة
شئون خدمات المستشفى قد أنجزوا  % 25,37من نظافة السطح قبل التدخل الت قيفى و
 %80بعد هذا التدخل حسب إحصاه لف م زى من ( ) p= 0,01ت بت هذ النتيجة عمليا
إحتمال تل ير الت قين مصحوبا بالمتابعة [,]259
الت قين وإعطاه المعلومات ينب ى أيضا أن يمتدا إلى المرضى  ،وعائالتهم وزوارهم
 .وهياله كلهم لف دور فى الحفاظ على بيئة نظيفة للمستشفى .
بينككككت دراسككككة أجريككككت فككككى بككككنجالديل أنككككف فككككى هككككذا البلككككد النككككامى أدى إدراك
المرضككى لجكككودة الخدمككة إلكككى تحسكككين رضككاهم عكككن هكككذ الخدمككة [ .]260نظافكككة البيئكككة
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هكككى أحكككد جوانكككب جكككودة الخدمكككة التكككى تككككون مرئيكككة إلكككى حكككد مرتفكككع بواسكككطة ككككل
المستخدمين.

 10 ،1 ،3التكلفة
التكلفكككة الرئيسككككية المصككككاحبة للحفككككاظ علككككى مسكككتوى مرتفككككع مككككن نظافككككة البيئككككة
هككى تكلفككة توظيككن أولئككك الككذين يقومككون بككالتنظين  .هككياله األفككراد يكونككون مككن أقككل
العككاملين أجككورا فككى الرعايككة الصككحية الحكككادة فككى الك يككر مككن الككبالد وينب ككى أال تككككون
تكلفتهم عائقا رئيسيا لتطبيق التوصية .
التككككالين األخكككرى قكككد تنكككت عكككن المتابعكككة الميكروبيولوجيكككة للبيئكككة للتلككككد مكككن
فعاليكككة التنظيكككن [ .]261ااشكككران والت قيكككن يمككككن أن يمككك ال تكلفكككة إضكككافية ينب كككى
أن يكككككتم لهكككككا تكككككوازن أك كككككر بواسكككككطة إمككككككان تخفكككككي

العكككككدوى المصكككككاحبة للرعايكككككة

الصكككحية والتككككالين المصكككاحبة للمضكككاعفات عنكككد المرضكككى  ،والبقكككاه فكككى المستشكككفى
لزمن أطول  ،والنتائ السيئة .
ت ييكككرات التصكككميم البيئيكككة كمكككا خططكككت أعكككال يمككككن إدخالهكككا ببتكلفكككة تتكككراوح
بككين مككا هككو متواضككع إل كى حككد معقككول ووصككوال إلككى مككا يشكككل انفاقككا رئيسككيا  ،بمككا فككى
ذلككك زيككادة تكلفككة الطاقككة  ،كمككا مكك ال عنككد اسككتخدام ترشككيح الهككواه الرقككائقى  ,علككى أن
أيككا مككن هككذ التعككديالت ال يككرجح أن يفيككد نتككائ المككري

إذا لككم يجككر فككى المكككان مككن

قبل تنظين متقن على مستوى عال.

التوصية 2
ينب ى إجراه ت قين عن إرشادات النظافة الصحية لأليدى  ،وتطبيقها ومتابعتها .

 10 ،2اعتمادات صياغة التوصية 2
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يهقكككر علكككى نطكككاا واسكككع بكككلن النظافكككة الصكككحية لأليكككدى هكككى ااجكككراه الواحكككد
األك ككر فاعليككة لتككوقى نقككل العككدوى مككن المككري

مباشككرة وكككذلك نقلهككا مككن البيئككة إلككى

المرضكككى  .النظافكككة الصكككحية الم لكككى لأليكككدى تهعتبكككر أسكككاس تكككوقى العكككدوى المصكككاحبة
للرعايكككككة الصكككككحية [ .]263 ،262أهميكككككة هكككككذا الموضكككككوا الرئيسكككككى فكككككى التحكككككدى
العككككالمى لتحسككككين أمككككن المككككري

تككككم التعامككككل معهككككا فيمككككا نشككككرتف منظمككككة الصككككحة

العالميكككة إرشكككادات منظمكككة الصكككحة العالميكككة عكككن النظافكككة الصكككحية لليكككد فكككى الرعايكككة
الصحية [ . ]2009يمكن التوصل إلى هذ الو يقة عند موقع ئ
Http://whqlibdoc,who.int/publications/2009/9789271597906_eng.pdf [265].

وهى مصدر ممتاز لألدلة والتوصيات.
تصككككميم وإجككككراه تجككككارب أخالقيككككة عشككككوائية ومحكومككككة فككككى مجككككال النظافككككة
الصككككحية لليككككد أمككككر فيككككف تحككككدى  ،وبالتككككالى فكككك ن اارشككككادات تتلسككككس علككككى دراسككككات
مالحظات  ،و دراسات مع متطوعين و راه خبراه [. ]265
علككككى الككككرغم مككككن أن كككككل خككككدمات الرعايككككة الصككككحية التككككى ترعككككى مرضككككى
الحككككروا ينب ككككى أن تحككككافظ علككككى إرشككككادات مكتوبككككة للنظافككككة الصككككحية لليككككد  ،إال أن
الجانككككب اآلخككككر المهككككم فككككى هككككذ التوصككككية هككككو الحاجككككة إلككككى دعككككم الممارسككككة الجيككككدة
ومتابعكككة المطاوعكككة  .أهجريكككت دراسكككة فكككى اوضكككاا مكككن الكككدخل المكككنخف فكككى نيجيريكككا
أ بتكككت عمليكككا التحسكككنات التكككى أهنجكككزت فكككى النظافكككة الصكككحية لليكككد بواسكككطة تكككدخالت
تتككككون مكككن الجمكككع بكككين الت قيكككن  ،وإدخكككال حكككك األيكككدى  ،ووسكككائل التكككذكرة المرئيكككة
لهيئككككة العككككاملين [ .]266وبالتككككالى فكككك ن اسككككتراتيجية اسككككتخدام وسككككائل عالجيككككة متعككككددة
هكككى التكككى تكككرجح بكككلك ر نجاحهكككا فكككى التوصكككل إلكككى ت يكككر سكككلوكى يظكككل مسكككتمرا بمكككا
يتجككككاوز وقكككككت التككككدخل األصكككككلى [ .]267دهعمككككت هكككككذ الممارسككككة بواسكككككطة دراسكككككة
بمستشككككفى واحككككدة فحصككككت المطاوعككككة فككككى النظافككككة الصككككحية لليككككد وبعككككد تككككدخالت
بلسكككاليب متعكككددة ،مكككع إعكككادة التقيكككيم مكككرة بعكككد سكككنة الحقكككة  ،تحسكككنت المطاوعكككة مكككن
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 %54,3إلككككى ( %75,8بم ككككزى إحصككككائى ( ) p = 0,005واسككككتمر هككككذا باقيككككا عنككككد
إجككككراه متابعكككككة بعكككككد سككككنة [ .]268علكككككى أن كوشكككككرين أجككككرى مراجعكككككة فكككككى 2010
ووجككككد أن األدلككككة ليسككككت بكفككككاهة كافيككككة للتلكككككد ممككككا تكونككككف االسككككتراتيجية أو الككككدخل
األك ككر نجاحككا لتحسككن المطاوعككة فككى النظافككة الصككحية لليككد .أوجككف النجككاح فككى تحسككين
نظافكككة اليكككد صكككحيا لكككم تككككن متسكككقة بكككين الدراسكككات المختلفكككة التكككى تضكككمنتها المراجعكككة
[. ]269
سكككاهم أفكككراد العكككائالت علكككى نطكككاا العكككالم فكككى رعايكككة مرضكككى الحكككروا داخكككل
المستشككككفيات  ،وفككككى بعكككك

الككككبالد هنككككاك نسككككبة عاليككككة مككككن الرعايككككة نفسككككها يوفرهككككا

األقككارب ،وبالتككالى فكك ن مككن المهككم أن يوجككف الت قيككن والمعلومككات لككيس فقككط إلككى هيئككة
العكككككاملين  ،وإنمكككككا أيضكككككا إلكككككى المهنيكككككين غيكككككر الصكككككحيين المسكككككاهمين فكككككى رعايكككككة
المككككري

 .أجريككككت دراسككككة لألسككككر التككككى تبككككذل الرعايككككة فككككى مستشككككفى ال يككككة فككككى

بككككنجالديل ولككككوحظ فيهككككا  2065دورة زمنيككككة اعطككككاه الرعايككككة %75 ،منهككككا شككككملت
اتصككككال و يككككق بككككالمري

 .لككككوحظ وجككككود غسككككل لأليككككدى بالصككككابون فككككى  4مناسككككبات

فقككككط [ .]270هيئككككة العككككاملين بالمستشككككفى  ،والمرضككككى  ،والعككككائالت والككككزوار ينب ككككى
أن يضكككككمنو مباشكككككرة فكككككى المبكككككادرات لتحسكككككين النظافكككككة الصكككككحية لليكككككد []272 ،271
سواه بالت قين أو بالجهد لتحدى الممارسات السيئة .
ت بككككت األدلككككة مزايككككا اسككككتخدام حككككك األيككككدى المبنككككى علككككى اسككككتخدام الكحككككول
للككروتين الصككحى لنظافكككة األيككدى [ .]273بااضككافة لكككذلك فكك ن هككذا الحكككك بككالكحول قكككد
تبكككين أنكككف يفكككوا بمكككا لكككف قكككدر غسكككيل األيكككدى بالصكككابون والميكككا فكككى أوضكككاا مجتمكككع
بتنزانيكككككا [ .]274أهجريكككككت مراجعكككككة منهجيكككككة لمكككككا تكككككم نشكككككرة بكككككين  1992و 2002
كشكككفت عكككن أن الحكككك بكككالكحول يزيكككل الجكككرا يم بفعاليكككة أكبكككر ويتطلكككب وقتكككا أقكككل مكككن
غسككيل األيكككدى بالصكككابون وغيكككر مكككن المككواد المضكككادة لالنتكككان مكككع الميكككا [ .]275هكككذا
الحكككككك الكحكككككولى يهمككككككن أيضكككككا أن يقكككككوم بكككككدور ككككككدليل بالوكالكككككة لممارسكككككة النظافكككككة
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الصككككحية لليكككككد فككككى منطقكككككة اكلينيكيكككككة  ،وي نككككى عكككككن الحاجكككككة إلككككى التقريكككككر الكككككذاتى
[المعككككرون بلنككككف غيككككر دقيككككق] أو المالحظككككة المباشككككرة التككككى تسككككت را زمنككككا [.]275
اسككككتهالك الصككككابون  ،واسككككتهالكات الحككككك الكحككككولى وفككككوط التنظيككككن الورقيككككة كلهككككا
مصكككككحوبة بانخفكككككا

العكككككدوى المصكككككاحبة بالرعايكككككة الصكككككحية [ .]277 ،276وعلكككككى

العكككككس مككككن ذلككككك فكككك ن انخفككككا

إتاحككككة تسككككهيالت غسككككل األيككككدى تكككككون مصككككحوبة

بمعدالت أعلى للعدوى المصاحبة للرعاية الصحية .
اسكككككتخدام أجهكككككزة شخصكككككية للوقايكككككة عنصكككككر ضكككككرورى فكككككى تكككككوقى العكككككدوى
المصككككاحبة للرعايككككة الصككككحية  .ينب ككككى فككككى كككككل الميسسككككات التعامككككل مككككع مرضككككى
الحككككروا أن تكككككون لككككديها إرشككككادات عككككن اسككككتخدام القفككككازات  ،والمئككككزرة البالسككككتكية،
والتنكككككورة  ،وغطكككككاه الكككككرأس الكككككذى يطكككككرح بعكككككد االسكككككتعمال  ،واألقنعكككككة  ،وأغطيكككككة
العيكككون  .هكككذ اارشكككادات تتطلكككب مراجعكككة منظمكككة وتحكككدي ها  .إال أنكككف حتكككى اآلن ال
توجكككد دراسكككات تحكككدد التولكككن لالحتياطكككات الكككذى يككككون األك كككر فاعليكككة بكككين احتمكككاالت
الككتحكم فككى العككدوى السككتخدامها فككى أوضككاا الحككروا .مككن المهككم لهيئككة العككاملين فهككم
أن القفككككازات ال تحككككل مكككككان الحاجككككة إلككككى النظافككككة الصككككحية لليككككد  .تبككككين أدلككككة فككككرط
اسككككتخدام أو إسككككاهة اسككككتخدام القفككككازات أن الممارسككككات تسككككهم فككككى ممارسككككة الككككتحكم
السكككي فكككى العكككدوى وفكككى مخكككاطر التلكككوث المتبكككادل [ .]279أجريكككت دراسكككة مقرهكككا فكككى
المملكككككة المتحككككدة فككككى  15مستشككككفى هوجككككد فيهككككا أن اسككككتخدام القفككككاز مصككككحوب بشككككدة
ب نخفكككا

بمسكككتويات مكككن النظافكككة الصكككحية لأليكككدى (تصكككل النسكككبة بعكككد تعكككديل أوجكككف

الشككككذون إلككككى [ 0,65بفتككككرة قككككة مككككن  ، ]0,79 – 0,54 ، %95وبم ككككزى احصككككائيا
حيككككككث ) 0,0001ا  .]280[ ) pينب ككككككى أن يككككككدم اسككككككتخدام القفككككككاز مككككككع سياسككككككات
نظافكككة اليكككد صكككحيا وأن تكككتم متابعتكككف  .مكككن الممككككن أن تسكككاعد فكككى األمكككر أيضكككا وسكككائل
المسكككككاعدة البصكككككرية  ،ووسكككككائل التكككككذكير م كككككل المالحظكككككات علكككككى أبكككككواب غكككككرن
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المرضكككى أو القريبكككة مكككن مرافكككق ال سكككل  .أصكككدرت منظمكككة الصكككحة العالميكككة نشكككرة
معلومات عن استخدام القفاز توفر مرشدا واضحا عمليا أنظر الموقعئ
www.who.int/gpsc/5may/Glove_Use_Information_Leaflet.pdf

 10 ،2 ،1موازنة المزايا واألضرار
فككككى تعامككككل مككككع األوجككككف العمليككككة مككككن رعايككككة مرضككككى الحككككروا فككككى أوضككككاا
األحكككككوال ذات المكككككوارد المحكككككدودة أصكككككدرت مجموعكككككة التوافكككككق لمكككككا بكككككين الحكككككروا
توصكككيات بكككلن يكككتم التعامكككل مكككع المرضكككى فكككى منكككاطق مخصصكككة مكككن العنكككابر تصكككمم
للحككككروا فقككككط [ .]280ااجككككراهات األساسككككية للككككتحكم فككككى العككككدوى ،وأهمهككككا النظافككككة
الصكككككحية لأليكككككدى  ،يمككككككن تحسكككككينها بصكككككرن النظكككككر عكككككن مسكككككتوى رقكككككى أوضكككككاا
الرعايكككة الصكككحية  .هكككذ ااجكككراهات يمككككن تحمكككل تكلفتهكككا إزاه الفائكككدة الممكنكككة الهائلكككة
لتحسككككين ممارسككككة النظافككككة الصككككحية لليككككد  ،وبالتككككالى يمكككككن تخفككككي

عككككبه العككككدوى

المصكككاحبة للرعايكككة الصكككحية فكككى مرضكككى الحكككروا .فعاليكككة أى تكككدخل تتطلكككب متابعكككة
أوجكككككف السكككككلوك والتكككككدقيق فيهكككككا للحفكككككاظ علكككككى سكككككالمة المكككككري

وإبقكككككاه اسكككككتمرار

التحسينات التى تم إنجازها .

 10 ،2 ،2القيم والتفضيالت
ممارسككككة العككككاملين بالرعايككككة الصككككحية بالنسككككبة للنظافككككة الصككككحية لأليككككدى تعككككد
أقكككككل مكككككن الم لكككككى فكككككى معظكككككم األوضكككككاا [ ،]282 ، 262والت قيكككككن ال يكككككيدى دائمكككككا
لتحسككككن المطاوعككككة [ . ]283هنككككاك تككككل يرات عديككككدة أخككككرى علككككى السككككلوك تتضككككمن
المكككوارد  ،المرافكككق  ،وفكككرط االزدحكككام والمعتقكككدات  .بعككك

الجماعكككات المهنيكككة تقكككاوم

الت يكككر أك كككر مكككن األخكككرين  .فكككى أبحكككاث مسكككح ممارسكككة النظافكككة الصكككحية لأليكككدى ،
تواصككككل الممرضككككات تفككككوا أدائهككككن عككككن غيككككرهن مككككن هيئككككة العككككاملين الطبيككككة .فككككى
الدراسككككة النيجيريككككة  ،كانككككت معككككدالت المطاوعككككة بشككككلن النظافككككة الصككككحية لليككككد أعلككككى
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بمكككا لكككف م كككزى احصكككائيا بكككين الممرضكككات ( )72,9%بالمقارنكككة باألطبكككاه ()59,7%
(إكس )23,8 = 2و  0,05ا .]266[ p
هنككككاك قككككيم أخككككرى قككككد تككككي ر فككككى الممارسككككة  ،م ككككال ذلككككك أن العككككاملين فككككى
الرعايكككة الصكككحية مكككن األرجكككح بكككلك ر أن يطهكككروا أيكككديهم بعكككد مالمسكككة مكككري

يهكككدرك

إحتمكككال إصكككابتف بالعكككدوى أك كككر ممكككا عنكككد مالمسكككة األشكككياه فكككى بيئكككة المكككري

[،266

 .]272المطاوعكككة حكككول النظافكككة الصكككحية لليكككد وجكككد أنهكككا تككككون أفضكككل فكككى المواقكككن
القذرة ذات الخطر المرتفع .

 10 ،2 ،3التكاليف
بالنسكككبة للنظافكككة الصكككحية الفعالكككة لليكككد  ،يمككككن تحمكككل تكلفكككة تكككدخالت بسكككيطة
ولهككا جككدوى اقتصككادية كبيككرة  .هنككاك مجموعككة مو قككة ممككا نهشككر هككى ةخمككس لحظككات
للنظافكككة الصكككحية لأليكككدى ة انب قكككت عكككن إرشكككادات منظمكككة الصكككحة العالميكككة  ،وهكككى
نشكككرات مجانيكككة تتضكككمن نشكككرات ومعلقكككات  ،بعضكككها ه
غكككدلت للظكككرون المحليكككة فكككى
الككككبالد المختلفككككة  .هككككذ الوسككككائل يمكككككن اسككككتخدامها للت قيككككن وأيضككككا النتككككاي مككككذكرات
بصرية بال تكلفة فى المناطق االكلينكية  .أنظر الموقع ئ
http://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/en/.
علكككى أن غسكككل األيكككدى المكككتقن بالصكككابون والمكككاه يزيكككل أك كككر مكككن  %90مكككن
مجموعكككة الكائنكككات الميكروبيكككة الميقتكككة  ،بمكككا فكككى ذلكككك معظكككم الملو كككات  ،وبالتكككالى ،
إذا لكككم تككككن األيكككدى ملو كككة علكككى نحكككو مرئكككى  ،أو إذا ككككان الحكككك الكحكككولى غيكككر متكككاح،
فكك ن الصككابون والمككاه يكونككا مقبككولين  .وبعكككس ذلككك إذا كككان هنككاك نقككي فككى اامككداد
بالماه أو الفوط  ،ف ن حك األيدى قد يكون مفيدا جدا (وإن كان أك ر تكلفة ) .
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تعكككديالت التصكككميم البينكككى  ،م كككل تحسكككين تسكككهيالت النظافكككة الصكككحية لأليكككدى
المجكككاورة لنقطكككة رعايكككة المكككري

 ،قكككد تكككيدى إلكككى تحسكككين المطاوعكككة [ ،]282ويمككككن

أن يكون فيها أيضا تضمينات من التكلفة .

المراجع
تنقل كماهى باانجليزية

PP 46- 47
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 – 11تنظيم المساعدة بالمضادات الحيوية
التوصية 1
تجنب استخدام المضادات الحيوية منهجيا للحروا الحادة .

 11 ،1اعتبارات صياغة التوصية 1
أنككككواا الوقايككككة بالمضككككادات الحيويككككة المسككككتخدمة فككككى رعايككككة الحككككرا تتضككككمن
تحديكككد االسككككتخدام الموضككككعى والمنهجككككى العككككام  ،ومكككا قبككككل العمليككككة  ،وإزالككككة التلككككوث
انتقائيككككا باسككككتخدام مضككككادات حيويككككة بككككالفم ال تمككككتي ويككككتم تعاطيهككككا بككككالفم مباشككككرة أو
خكككالل أنبوبكككة للت ذيكككة  .إزالكككة التلكككوث انتقائيكككا يكككتم فيهكككا تعكككاطى المضكككاد الحيكككوى إمكككا
عككككن طريككككق إزالككككة التلككككوث انتقائيككككا بالهضككككم أو إزالككككة التلككككوث انتقائيككككا عككككن طريككككق
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البلعككككوم الفمككككى  .المضككككادات الحيويككككة الموضككككعية توقشككككت فككككى الجككككزه عككككن رعايككككة
الجرح .
علككككى الككككرغم مككككن أن هنككككاك أدلككككة كامنككككة فككككى األدبيككككات تتككككيح التوصككككل إلككككى
اسكككككتنتاي معقكككككول عكككككن اسكككككتخدام المضكككككادات الحيويكككككة فكككككى الحكككككروا  ،إال أن معظكككككم
األدلككككة تككككاريخى لسككككوه الحككككظ أنككككف لككككم ينشككككر إال تجربككككة واحككككدة محكومككككة عشككككوائية
خككككالل السككككنوات العشككككر األخيككككرة بواسككككطة ة دى الكككككال ة فككككى  .]286[ 2005عمومككككا
نهشكككرت مراجعكككة منهجيكككة فكككى  2010وككككذلك مراجعكككة منهجيكككة لكوشكككرين فكككى 2013
.
نشكككككرت مراجعكككككة منهجيكككككة وتحليكككككل فكككككوقى لسكككككبع عشكككككرة تجربكككككة محكومكككككة
عشككككوائية فككككى  .]287[ 2010ضككككمن الميلفككككون فككككى هككككذ المراجعككككة خمسككككة دراسككككات
اسكككككت هخدم فيهكككككا وقايكككككة عامكككككة منهجيكككككة بالمضكككككادات الحيويكككككة [.]291 – 288 ،286
نشكككرت كككالث دراسكككات أخكككرى اسكككتخدم فيهكككا التكككوقى المنهجكككى بالمضكككادات الحيويكككة
فككككى وقككككت قككككرب إجككككراه العمليككككة [ ، ]223 ،292 ،288ودراسككككة اسككككتخدمت التككككوقى
االنتقككككككككائى بالجهككككككككاز الهضككككككككمى [ ،]294ودراسككككككككة اسككككككككتخدمت الوقايككككككككة المحليككككككككة
بالمضكككككادات الحيويكككككة [ .]294باسكككككتخدام منكككككاهجهم  ،بكككككين الميلفكككككون أن االسكككككتخدام
المنهجككككى للوقايككككة للمضككككادات الحيويككككة الككككذى يعطككككى بعككككد  14 -4يككككوم مككككن دخككككول
المكككري

يقلكككل بمكككا لكككف قكككدر مكككن معكككدل الوفيكككات (بنسكككبة مخكككاطرة مكككن %95 ،0,54

لفتككككرة ال قككككة مككككن  87’0 – 0,34وضككككمنت فككككى ذلككككك خمككككس تجككككارب )  .بينككككت هككككذ
المراجعكككة المنهجيكككة أيضكككا أن الوقايكككة المنهجيكككة بالمضكككادات الحيويكككة فكككى وقكككت قكككرب
العمليكككة يقلكككل مكككن المضكككاعفات الرئويكككة وعكككدوى الجكككرح  ،ولكنهكككا ال تكككي ر فكككى معكككدل
الوفيكككات  .ممكككا ي يكككر االهتمكككام فكككى تجكككربتين مكككن هكككذ التجكككارب المحكومكككة العشكككوائية
ضكككككمنوا تحكككككت عنكككككوان الوقايكككككة المنهجيكككككة بالمضكككككادات الحيويكككككة
أن المكككككيلفين الكككككذين ه
يسكككككتخدمون فكككككى الحقيقكككككة تجهيكككككزا معياريكككككا للمضكككككاد الحيكككككوى لألمعكككككاه [ ديكككككونل
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و خككككرون معككككف [ ،]290ونظامككككا مككككن إزالككككة الملككككوث االنتقككككائى هضككككميا (دى الكككككال
وأخكككرون معكككف ) [ .]286ربمكككا يككككون هكككذا التجميكككع السكككي لهكككذ التجكككارب المحكومكككة
العشككككوائية قككككد أ ككككر فككككى نتككككائ هككككذ المراجعككككة المنهجيككككة  .وبااضككككافة لككككذلك  ،فكككك ن
التجكككارب المسكككجلة فكككى المراجعكككة قكككد نهشكككرت علكككى مكككدى مكككن  40سكككنة  ،وهكككو وقكككت
حككدث أ نككاه تقككدم ملحككوظ فككى ممارسككة رعايككة الحككروا  .اسككتنت الميلفككون أيضككا أنككف
فى الث من هذ التجارب كانت جودة المناه سيئة (شبف عشوائية ) .
أهجريككككت فككككى وقككككت أحككككدث مراجعككككة منهجيككككة بواسككككطة كوشككككرين [ ]296لسككككتة
و ال كككين تجربكككة محكومكككة عشكككوائيا تقكككييم المضكككادات الحيويكككة موضكككعيا ومنهجيكككا بمكككا
فككى ذلككك إزالككة الملككوث انتقائيككا بالهضككم  ،ولككم تظهككر هككذ المراجعككة أى مزايككا للوقايككة
المنهجيكككة بالمضكككادات الحيويكككة التكككى يكككتم تعاطيهكككا إمكككا عنكككد الكككدخول أو بكككالقرب مكككن
العمليكككة  .مككككن الم يككككر لإلهتمكككام أن المككككيلفين لهككككذ المراجعكككة المنهجيككككة لكوشككككرين قككككد
فحصككككوا أوراا البحككككث نفسككككها التككككى راجعهككككا فنككككى فككككى  2008فككككى تحليككككل منهجككككى
وفكككوقى وحصكككل علكككى اسكككتنتاجات مختلفكككة  .اسكككتنت باراجكككاس – نافكككا وأخكككرون معكككف
مكككن مكككيلفى مراجعكككة كوشكككرين أن األدلكككة المتاحكككة محكككدودة وعمومكككا ال ت بكككت علميكككا أن
الوقايكككككة بالمضكككككادات الحيويكككككة تقلكككككل مخكككككاطر عكككككدوى جكككككرح الحكككككروا  ،أو العكككككدوى
المقتحمكككة  ،أو معكككدل الوفيكككات المصكككاحبة للعكككدوى  .لكككم يجكككد الميلفكككون أى أدلكككة علكككى
أن الوقايكككة العامكككة المنهجيكككة بالمضكككادات الحيويكككة عنكككد المقارنكككة بالبالسكككيبو أو غيكككاب
تكككل يرات العكككالي النشكككط تكككي ر فكككى أى ممكككا يقكككييم مكككن مت يكككرات النتكككائ األوليكككة (عكككدوى
جكككرح الحكككروا  ،أو اانتكككان أو تلكككوث الكككدم بالبكتريكككا  ،أو عكككدوى جهكككاز إفكككراز البكككول،
أو المكككوت المصكككاحب للعكككدوى )  .الفائكككدة الوحيكككدة التكككى أمككككن تبينهكككا هكككى ااقكككالل مكككن
وقكككككوا االتهكككككاب الرئكككككوى باسكككككتخدام ترايم يكككككوبريم -سكككككلفا ومي وكككككك ازول بالمقارنكككككة
بالمككادة غيكككر الفعالككة (بالسكككيبو) علككى أن هكككذ النتيجكككة تككم الحصكككول عليهككا مكككن تجربكككة
صكككك يرة [ ]291شككككملت  40أربعككككين مسككككاهما  ،ومعهككككا خطككككر غيككككر ميكككككد للتحيككككز،
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حيككككث أن هككككذ كانككككت تجربككككة تحككككت إشككككران شككككركة منتجككككات صككككيدلية  .الفككككارا هككككو
االسككككتنتاجات بككككين مراجعككككة فنككككى المنهجيككككة  2010ونتككككائ باراجككككاس – نافككككا 2013
يرجكككع إلكككى أن مراجعكككة كوشكككرين تنبكككع مكككن اسكككتخدام تصكككميمات بروتوككككوالت مختلفكككة
 .تعتبكككر فنكككى أن الوفيكككات مكككن أى سكككبب هكككى النتيجكككة النهائيكككة  ،وأن عكككدوى الجكككرح ،
وتلككككوث الككككدم بالبكتريككككا  ،واالتهككككاب الرئككككوى نتككككائ

انويككككة .مككككن الناحيككككة األخككككرى

سكككجلت دراسكككة باراجكككاس – نافكككا حكككاالت للمكككوت بسكككبب عكككدوى جكككروح الحكككرا ،أو
اانتان  ،أو مضاعفات العدوى األخرى كنتيجة أولية .
بككككيين موزنجككككو و خككككرون معككككف فككككى  1997أنككككف فككككى حالككككة الحككككروا الرئيسككككية
بمتوسكككط مكككن  %50مكككن إجمكككالى سكككطح الجسكككم  ،يككككون معكككدل تلكككوث الكككدم بالبكتريكككا
 %9,5 ( %12,5مكككككن تنظيكككككن الجكككككرح و  %15مكككككن استئصكككككال الجكككككرح )[.]297
علككككى الككككرغم مككككن أن مككككن الممارسككككات الشككككائعة فككككى بعكككك

مراكككككز الحككككروا تعككككاطى

المضكككادات الحيويكككة قكككرب زمكككن العمليكككة لت طيكككة ااجكككراهات التكككى قكككد تسكككبب تلكككوث
الكككدم بالبكتريكككا  ،إال أنكككف ال يوجكككد إال أدلكككة قليلكككة تكككدعم هكككذ الممارسكككة []299 – 292
 .مكككن الناحيكككة األخكككرى فككك ن المضكككادات الحيويكككة الوقائيكككة للتعامكككل مكككع الحكككروا الحكككادة
تزيكككككد مكككككن مخكككككاطر انب كككككاا سكككككالالت جكككككرا يم ذات مقاومكككككة ،واالسكككككهال ،والعكككككدوى
بجككككرا يم كلوسككككتريديوم ديفسككككيل [ ، ]300وردود فعككككل الحساسككككية والتسككككمم البكتيككككرى
أو الكلكككوى أو تسكككمم نخكككاا العظكككام [ . ]301هكككذ الممارسكككة تجعكككل أيضكككا مكككن الصكككعب
عالي العدوى المفتوحة [.]302
أجريكككككت فكككككى  2009مراجعكككككة منهجيكككككة حكككككول اسكككككتخدام المضكككككادات الحيويكككككة
الوقائيكككككة فكككككى األطفكككككال ووصكككككلت إلكككككى اسكككككتنتاي مما كككككل ئ األدلكككككة المتاحكككككة ال تكككككدعم
االسكككتخدام المنهجككككى الوقكككائى للمضككككادات الحيويككككة فكككى التعامككككل مكككع حككككروا األطفككككال
[ .]303علكككى الكككرغم مكككن أن هكككذ المراجعكككة شكككملت عشكككر مقكككاالت  ،إال أن أربكككع منهكككا
فقكككط كانكككت تجكككارب محكومكككة عشكككوائية واألخكككرى كانكككت دراسكككات جماعيكككة ذات نظكككرة
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تنبييككككة أمامككككا ونظككككرة اسككككترجاعية للككككوراه [ .]304هنككككاك تجربككككة محكومككككة عشككككوائية
لعككككدد مككككن  77طفككككال بحككككروا وقككككد جعلككككت عشككككوائية فككككى حككككاالت مضككككادات حيويككككة
وقائيكككة أو حكككاالت غيكككر وقائيكككة  .هوجكككد أن عكككدوى الجكككرح وإنتانكككف أعلكككى فكككى مجموعكككة
المضكككادات الحيويكككة الوقائيكككة بمكككا لكككف قكككدر  ،وأن ااقامكككة فكككى المستشكككفى أطكككول بمكككا لكككف
قدر عند المجموعة غير الوقائية [. ]305
اازالككككة االنتقائيككككة للتلككككوث هضككككميا واازالككككة االنتقائيككككة للتلككككوث عككككن طريككككق
البلعككككوم الفمككككى لمرضككككى الرعايككككة الخطككككرة قككككد ظهككككر لهمككككا مككككيخرا اهتمككككام مفككككاجي .
أجكككككرى دى سكككككميت و خكككككرون معكككككف دراسكككككة علكككككى  5939مكككككن مرضكككككى الرعايكككككة
الخطيكككككرة بينكككككت أن الكككككتخلي مكككككن التلكككككوث انتقائيكككككا بالهضكككككم يقلكككككل معكككككدل الوفيكككككات
بمقككككدار %3,5وأن الككككتخلي مككككن التلككككوث انتقائيككككا عككككن طريككككق البلعككككوم الفمككككى يكككككون
بمقكككككدار  .]306[ %2,9أجريكككككت حكككككدي ا ( )2013مراجعكككككة منهجيكككككة وتحليكككككل فكككككوقى
عككككن إزالككككة التلككككوث انتقائيككككا والمقاومككككة ضككككد الميكروبككككات عنككككد المرضككككى بحككككاالت
رعايكككة خطيكككرة اسكككتخدمت إمكككا إزالكككة التلكككوث انتقائيكككا بالهضكككم أو إزالتكككف عكككن طريكككق
البلعكككوم الفمكككى [ . ]307راجكككع الميلفكككون  47تجربكككة محكومكككة عشكككوائية وكشكككفوا عكككن
انخفككككا

فككككى العصككككويات السككككلبية لصككككب ة جككككرام والمقاومككككة للبوليميكسككككين (بنسككككبة

الشكككككذوذ )0,72 – 0,46 ، 0,58 ،وجيكككككل الكككككث مكككككن العصكككككويات السكككككلبية بصكككككب ة
جككككرام المقاومككككة للسيفالوسككككبورين (نسككككبة الشككككذوذ ئ  )0,52 – 0,20 ، 0,33عنككككد مككككن
يتلقكككون إزالكككة التلكككوث االنتقائيكككة بالمقارنكككة مكككع مكككن ال يتلقكككون تكككدخال .اسكككتنت الميلفكككون
أنكككف ال يوجكككد عالقكككة بكككين اسكككتخدام إزالكككة التلكككوث انتقائيكككا بالهضكككم أو بكككالبلعوم الفمكككى
وبكككين نشكككلة المقاومكككة ضكككد الميكروبيكككة فكككى مرضكككى وحكككدات الرعايكككة المك فكككة  ،األمكككر
الككذى يطككرح أن مككا يكككدرك مككن وجككود مخكككاطرة مككن الضككرر علكككى مككدى طويككل تتعلكككق
ب زالة التلوث انتقائيا ال يمكن تبريرة بالبيانات المتاحة .
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فكككى مراجعكككة منهجيكككة أحكككدث وتحليكككل فكككوقى شكككبكى نهشكككرت فكككى  2014ا بكككت
بكككرايس عمليكككا و خكككرون معكككف فكككى  2014وجكككود ميكككزة البقكككاه علكككى قيكككد الحيكككاة لحكككاالت
إزالككككة التلككككوث باالنتقككككاه هضككككميا بككككين مجموعككككات مرضككككى الرعايككككة العامككككة الخطككككرة
(نسكككككبة الشكككككذوذ  .)0,84 – 0,64 ، 0,73وبكككككين الميلفكككككون أيضكككككا أن تكككككل ير إزالكككككة
التلككككوث انتقائيككككا بالهضككككم أقككككل تلكككككدا وأن إزالككككة التلككككوث تلقائيككككا بالهضككككم وكككككذلك عككككن
طريككككق البلعككككوم الفمككككى يتفوقككككان كالهمككككا علككككى إزالككككة تلككككوث الكلورهكسككككيدين  .وقككككد
اسكككتنتجوا أيضكككا أن مكككن الممككككن أن إزالكككة التلكككوث بالكلورهكسكككيدين تككككون مصكككحوبة
بزيادة فى معدل الوفاة [. ]308
علككككى أن هككككذ الميككككزة ال تككككنعكس كككككالمر ة فككككى حككككروا المجموعككككات  .أجككككرى
باريكككككت و خكككككرون معكككككف [ ]294تجكككككارب محكومكككككة عشكككككوائية علكككككى  23مريضكككككا ،
للمقارنككككة بككككين الككككتخلي تلقائيككككا مككككن التلككككوث هضككككميا (المضككككادات الحيويككككة التككككى ال
تهمكككتي) مكككع مكككادة خاملكككة (بالسكككيبو)  ،وبكككين ذلكككك أحكككدا ا أك كككر ضكككررا بمكككا لكككف قكككدر
(ااسكككهال أو النكككزن فكككى الجهكككاز المعكككدى المعكككوى) تقكككع عنكككد مجموعكككة العكككالي بكككلك ر
ممكككككا فكككككى مجموعكككككة البالسكككككيبو (نسكككككب الخطكككككر  %95 3,64فتكككككرة قكككككة ئ – 1,34
 )9,86علكككى الكككرغم مكككن أن قيمكككة إزالكككة تلكككوث انتقائيكككا بالهضكككم تبكككرز بقكككوة فكككى أدلكككة
الرعايكككة الخطكككرة  ،إال أن إزالكككة التلكككوث تلقائيكككا بالهضكككم قكككد تككككون لهكككا بعككك

أهميكككة

عند مرضى الحرا وتستحق المزيد من األبحاث .

 11 ،1 ،1موازنة الفوائد واألضرار
علكككى الكككرغم مكككن أن وصكككن المضكككادات الحيويكككة وقائيكككا لمرضكككى الحكككرا بعكككد
إصككابتهم يهككدرك علككى أنككف مفيككد وأن األدلككة مككن حالككة واحككدة محكومككة عشككوائية تطككرح
أن المضكككككادات الحيويكككككة قكككككرب زمكككككن العمليكككككة يمككككككن أن تخفككككك

مكككككن مضكككككاعفاتهم

الرئويكككككة [ ،]291إال أن خطكككككر أن ينشكككككل عنكككككد مرضكككككى الحكككككروا ميكروبكككككات تقكككككاوم
أدويكككة عديكككدة ومكككا يعقكككب ذلكككك مكككن مضكككاعفات أمكككر يفكككوا المزايكككا فكككى وزنكككف  .خطكككر
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نشكككلة ميكروبكككات تقكككاوم أدويكككة عديكككدة ربمكككا يوجكككد لكككيس فحسكككب عنكككد مكككري

معكككين ،

وإنمككا يوجكككد أيضكككا عكككن طريككق التلكككوث المتبكككادل مكككع مرضككى خكككرين يكككتم االلتقكككاه بهكككم
بطول مسار الرعاية .

 11 ،1 ،2القيم والتفضيالت
تككككنظم المسككككاعدة بالمضككككادات الحيويككككة محليككككا وعالميككككا بتحمككككل تكلفككككة القيمككككة
المضككككافة لتككككوقى نشككككلة الجككككرا يم المضككككادة لألدويككككة المتعككككددة  .فككككى األوضككككاا التككككى
تكككككون فيهككككا متابعككككة ميكروبيولوجيككككا الجككككرح صككككعبة أوغيككككر موجككككودة بسككككبب نقككككي
معامككككككل الميكروبيولوجيككككككا  ،فكككككك ن مسككككككتوى العتبككككككة السككككككتخدام المضككككككادات الحيويككككككة
الوقائيكككة قكككد يمككككن تخفيضكككف  .وصكككن اسكككتخدام المضكككادات الحيويكككة الوقائيكككة فكككى هكككذ
الظكككرون قكككد يككككون الخيكككار المفضكككل عنكككد المهنيكككين العكككاملين فكككى الحكككروا  ،باعتبكككار
أن اانتان هو السبب القائد للموت بين مرضى الحروا.

 11 ،17التكاليف
تكلفككككة وصككككن اسككككتخدام المضككككادات الحيويككككة فككككى أوضككككاا المككككوارد المحككككدودة
يمككككن أن تككككون منخفضكككة علكككى نحكككو متناسكككب مكككع التككككالين األخكككرى م كككل المرتبكككات
والمسكككتهلكات [ .]309علكككى أنكككف فكككى األوضكككاا المختلفكككة فكككى بكككالد أخكككرى  ،قكككد تفسكككر
تكلفكككة المضكككادات الحيويكككة مكككا يصكككل إلكككى  %84مكككن إجمكككالى قائمكككة حسكككاب األدويكككة
[ 4,95( ]311 – 310دوالر للمككككري

/لليككككوم )  .وهككككذا يمكككككن أن يكككككون عبئككككا قككككيال

مكككع األدلكككة الضكككعيفة للمزايكككا .فكككى الواليكككات المتحكككدة اسكككتهخدم مكككا يزيكككد عكككن  3ماليكككين
كيلكككككوجرام مكككككن المضكككككادات الميكروبيكككككة فكككككى  .]312[ 2009تككككككالين إقامكككككة مرافكككككق
أساسكككية لمعمكككل ميكروبيولكككوجى يمككككن أن تككككون متوازنكككة إزاه تكلفكككة الحيكككوات التكككى
يكككتم إنقاذهكككا  .االسكككت مار فكككى التشكككخيي األساسكككى الميكروبيولكككوجى أمكككر بكككالخ األهميكككة
لتحسين معايير الرعاية .
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 11 ،3 ،4أسئلة وإجابات
 سؤؤ ال ئ هككل يمكككن عطككاه المضككادات الحيويككة الوقائيككة فككى التككو بعككد إصككابة الحككرا؟
 اإلجابؤؤؤؤة ئ علككككى الككككرغم مككككن أنككككف ال توجككككد أدلككككة تككككدعم هككككذ الممارسككككة  ،ف نككككف فككككىالمجتمعكككككات التكككككى ينتشكككككر فيهكككككا حكككككاملو العكككككدوى بجكككككرا يم السكككككتربتوكوكاس  ،يمككككككن
إعطاه وقاية بسيطة لمدة  24ساعة فقط .

التوصية 2
يلزم إنشاه  ،وتطبيق ومتابعة برنان محلى لتنظيم المساعدة بالمضادات الحيوية.

 11 ،2االعتبارات فى صياغة التوصية 2
ككككرن المقاومكككككة ضكككككد
التقريكككككر السكككككنوى لمنتكككككدى العكككككالم االقتصكككككادى  2013عك ي
الميكروبيكككة علكككى أنهكككا فيمكككا تهنكككاقل أعظكككم المخكككاطر بالنسكككبة لصكككحة اانسكككان [.]313
تطبيككككق برنككككام تنظككككيم للمسككككاعدة بالمضككككادات الحيويككككة يتضككككمن الفحككككي المككككدقق ،
وتطبيككككق اارشككككادات  ،ووسككككائل دعككككم القككككرار وهككككذا كلككككف يحسككككن النتككككائ الميكروبيككككة
بككدون تكككل ير ضكككار علككى نتكككائ المكككري

[ . ]314وقكككوا اانتككان فكككى الحكككروا يتكككراوح

بككككين  %8و %42,5مككككع معككككدل وفيككككات مو ككككق مككككابين  %28و  ، ]315[ %65ممككككا
يجعلككف السككبب القائككد للمككوت فككى مرضككى الحككروا .سككجل ويليككامز فككى  2009أنككف فككى
حككككروا األطفككككال يرجككككع  % 86مككككن حككككاالت المككككوت بسككككبب اانتككككان إلككككى الجككككرا يم
المقاومة [.]316
بينكككت مراجعكككة فكككى  2014لكوشكككرين أن التكككدخالت لإلقكككالل مكككن االفكككراط فكككى
وصككككن المضككككادات الحيويككككة للمرضككككى داخككككل المستشككككفيات يمكككككن أن يقلككككل المقاومككككة
ضكككد المكروبيكككة أوالعكككدوى المكتسكككبة فكككى المستشكككفى  ،وأن التكككدخالت لزيكككادة الوصكككن
الفعكككال للعكككالي يمككككن أن تحسكككن النتكككائ ااكلينكيكككة [ .]317بينكككت المراجعكككة أيضكككا أن
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المنكككاه المقيكككدة يبكككدو أن لهكككا تكككل ير أكبكككر عمكككا يككككون للمنكككاه االقناعيكككة  ،التكككى تحبكككذ
ردا أخصكككائى الكككتحكم فكككى العكككدوى عكككن وصكككن أنكككواا معينكككة مكككن المضكككادات الحيويكككة
 .هكككذ الممارسكككة فعالكككة بوجكككف خكككاي فكككى أوضكككاا الطكككوار .،مكككن الناحيكككة األخكككرى ،
فكككك ن التككككدخل بااقنككككاا أك ككككر فاعليككككة علككككى المككككدى الطويككككل .أحككككد أك ككككر التككككدخالت
ااقناعيكككة تكككل يرا يتضكككمن مشكككاركة مقكككدم الرعايكككة فكككى تصكككميم هكككذ التكككدخالت وككككذلك
أيضكككا فكككى تصكككميم أدوات التكككدقيق [ .]318علكككى الكككرغم مكككن أن األدلكككة الجاريكككة لكككدعم
قيمكككككة برنكككككام تنظكككككيم المسكككككاعدة بالمضكككككادات الحيويكككككة ليسكككككت أدلكككككة قويكككككة  ،إال أن
البيانكككككات الموجكككككودة كافيكككككة ألن تبكككككرر تطبيكككككق برنكككككام تنظكككككيم مسكككككاعدة المضكككككادات
الحيوية  ،خاصة بالطرائق المقيدة  ،كلولوية فى كل المستشفيات .
يجكككككب بكككككده العكككككالي بالمضكككككادات الحيويكككككة بمجكككككرد الوصكككككول إلكككككى تشكككككخيي
العكككدوى و/أو اانتكككان  .التكككاخير لمكككدة مكككن  6سكككاعات فكككى تعكككاطى المضكككادات الحيويكككة
لمرضككككى االنتككككان يزيككككد مككككن معككككدل الوفككككاة [ .]319للتوصككككل إلككككى كفككككاهة أكبككككر ،عنككككد
االشكككتبا فكككى عكككدوى مكككري

حكككرا ،تككككون المقاربكككة األولكككى ببكككده عكككالي امبريقكككى كككم

ةالتصكككاعدة حسكككب مكككاهو مالئكككم [ .]320يجكككب أن يككككون للمضكككاد الحيكككوى المختكككار ،
كمككاهو مفهككوم  ،نشككاط علككى مككدى طيككن واسككع  ،وبالتككالى فكك ن مخككاطر نشككلة سككالالت
تقكككككاوم أدويكككككة عديكككككدة تككككككون دائمكككككا موجكككككودة .فكككككى هكككككذ الظكككككرون ،عنكككككد اسكككككتخدام
المضككككادات الحيويككككة إمبريقيككككا  ،ينب ككككى إعككككادة تقيككككيم العككككالي بعككككد  72 – 48سككككاعة
[ .]319ينب كككى علكككى ااكلينككككى باالسترشكككاد باألشككككال البيانيكككة لمضكككادات المكروبكككات
 ،واختبكككككارات الحساسكككككية أن يعكككككدلوا دائمكككككا مكككككن المضكككككادات الحيويكككككة ذات الطيكككككن
الواسكككع إلكككى مضكككادات الجكككرا يم التكككى تسكككبب العكككدوى بالفعكككل أو أن العكككالي ينب كككى أن
يوقكككن كليكككا (االنخفكككا

فكككى السكككلم العالجكككى) [ . ]321االسكككتخدام االمبريقككك األولكككى

للمضككككادات الحيويككككة ذات الطيككككن الواسككككع  ،ومككككا يعقبككككف مككككن نككككزول السككككلم لككككف ميككككزة
مباشكككرة للمكككري

الفكككردى وككككذلك فائكككدة جماعيكككة فكككى تكككوقى نشكككلة سكككالالت جكككرا يم
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تقكككاوم العديكككد مكككن األدويكككة  .جرعكككة المضكككاد الحيكككوى للفكككرد ضكككرورية أيضكككا لفعاليكككة
العالي وتجنب التسمم .
مكككا إن يبكككدأ اسكككتخدام المضكككادات الحيويكككة  ،ف نكككف ينب كككى أال تتجكككاوز الجرعكككات
عمكككر النصكككن للكككدواه بكككلك ر مكككن كككالث مكككرات  .فكككى حالكككة المضكككادات الحيويكككة ذات
عمكككر النصكككن القصكككير  ،ينب كككى اسكككتخدام نقكككع مسكككتمر [ .]322فكككى المسكككتقبل سكككون
يوجككككد نمككككوذي محوسككككب للمككككري
الدوائيكككة للمكككري

الفككككردى يهككككدم فيككككف حساسككككية البكتريككككا والمنتجككككات

األمكككر الكككذى سكككون يتكككيح للفكككرد تجديكككد جرعكككة مضكككبوطة للمضكككاد

الحيككككوى يمكككككن تنويعهككككا حسككككب احتياجككككات المككككري

[ .]325 -323المعرفككككة الفوريككككة

لجينومككككات الميكروبككككات الضككككارة سككككون تتككككيح العككككالي باالسككككتهدان وتجنككككب اسككككتخدام
مضادات حيوية امبريقية [.]326
المضككككادات الحيويككككة كوسككككيلة لمحاربككككة العككككدوى ينب ككككى أن تكككككون جككككزها مككككن
اسكككتراتيجية أوسكككع للمستشكككفى للكككتحكم فكككى العكككدوى  .المضكككادات الحيويكككة تنتشكككر بكككبطه
فكككى جكككروح الحكككروا ،وهكككذا هكككو السكككبب فكككى أن اسكككتخدامها لوحكككدها ال يمنكككع عكككدوى
جروح الحرا ويسهل فقط انب اا بكتريا مقاومة ألدوية متعددة [.]327

 11 ،2 ،1موازنة المزايا واألضرار
برنككككام تنظككككيم المسككككاعدة بككككالعالي بالمضككككادات الحيويككككة عنككككد تطبيقككككف محليككككا
سككككيكون لككككف ميككككزة مباشككككرة للمككككري

وتحسككككن نتككككائ المككككري

 .هككككذا البرنككككام يقككككدم

أيضككككا فائككككدة جماعيككككة بككككلن يقلككككل مككككن انب ككككاا الميكروبككككات المقاومككككة ألدويككككة عديككككدة ،
وهكككككذ قضكككككية تطكككككرح تحكككككديا عالميكككككا خطيكككككرا  ،خاصكككككة باعتبكككككار نقكككككي اكتشكككككان
مضكككككادات حيويكككككة جديكككككدة[ .]328البرنكككككام المالئكككككم لتنظكككككيم المسكككككاعدة بالمضكككككادات
الحيويككككة قككككد يمنككككع األذى عككككن المككككري

بككككااقالل ألدنككككى حككككد مككككن مضككككاعفات سككككوه
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ااسكككتخدام بكككال ضكككرورة للمضكككادات الحيويكككة ال توجكككد أدلكككة تكككدعم أن تطبيكككق برنكككام
المساعدة بالمضادات الحيوية ربما يسبب ضررا .

 11 ،2 ،2القيم والتفضيالت
تبكككين األدبيكككات إتاحكككة إحكككدى القكككيم المضكككافة لمرضكككى الحكككروا بواسكككطة إنتشكككاه
 ،وتطبيككككككق ومتابعككككككة برنككككككام تنظككككككيم المسككككككاعدة بالمضككككككادات الحيويككككككة  .وصككككككن
المضككككادات الحيويكككككة ذات الطيكككككن الواسكككككع لمرضكككككى الحكككككرا يمككككككن أحيانكككككا إدراككككككف
كطريكككق لتكككوقى هكككياله األفكككراد الحساسكككين صكككحيا مكككن بيئكككة غيكككر صكككحية  .البرنكككام
النكككاجح للمسكككاعدة فكككى تنظكككيم العكككالي بالمضكككادات مجتمعكككا مكككع برنكككام قكككوى محلكككى
للككتحكم فككى العككدوى ينب ككى أن يهككي ر ضككد هككذ الميككزة المدركككة الغيككر لوصككن العككالي
بالمضادات الحيوية ذات الطين الواسع لمرضى الحرا .

 3 ،2 ،11التكاليف
كمكككككا فكككككى أى برنكككككام صكككككحى خكككككر يتطلكككككب التطبيكككككق  ،هنكككككاك تكلفكككككة ماليكككككة
مرتبطكككة غالبكككا بقكككوة عمكككل االنسكككان والكككدعم التكنيككككى لتكككوفير أدوات تكككدقيق  ،وككككذلك
أيضكككككا ببنيكككككة تحتيكككككة لإلشكككككران علكككككى الجكككككروح ميكروبولوجيكككككا  .علكككككى أن برنكككككام
مسكككاعدة تنظكككيم العكككالي بالمضكككادات الحيويكككة يقكككدم وفكككرا أكيكككدا فكككى التككككالين ،بسكككبب
تجنككب سككوه اسككتخدام المضككادات الحيويككة  .هككذا التككوفير فككى التكلفككة قككد يتبككاين مككن بلككد
لآلخكككر بمكككا يعتمكككد علكككى التككككالين النسكككبية للمضكككادات الحيويكككة فيمكككا يتعلكككق ب جمكككالى
تكالين مري

الحرا .
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المراجع
تنقل باانجليزية كما هى من
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 – 12التغـذيــة
التوصية 1
ينب ى توفير دعم الت ذية أ ناه المرحلة الحادة من الشفاه

 12 ،1االعتبارات لصياغة التوصية 1
لكككم تهكككدرك دائمكككا أهميكككة الكككدعم ال كككذائى لمكككري

الحكككرا  .الدراسكككات المبككككرة

لمرضكككى الحكككرا تو كككق سكككوه الت ذيكككة الشكككديد الكككذى يحكككدث أ نكككاه فتكككرة الشكككفاه  .ككككان
المكككري

بحكككروا كبيكككرة ( ا  40%مكككن إجمكككالى سكككطح الجسكككم ) إذا ككككان محظوظكككا

بمكككا يكفكككى لتجنكككب المكككوت بالعكككدوى ف نكككف يككككاد دائمكككا يخضكككع للتكككل يرات الضكككارة لسكككوه
الت ذية المتقدم [.]331 -329
االسككككتجابة األيضككككية اصككككابة الحككككرا تتميزبفككككرط زيككككاة األيكككك

 ،وزيككككادة هككككدم

البككككروتين  ،وفقككككد الككككوزن  .درجككككة حالككككة فككككرط الهككككدم تتناسككككب بالتقريككككب مككككع مككككدى
185

ااصكككابة  ،مكككع ت يكككرات لهكككا قكككدرها فكككى األيككك

تبكككدأ حكككين يككككون حجكككم الحكككرا %30

مككككن إجمككككالى مسككككاحة سككككطح الجسككككم أو أك ككككر  ،وتككككزداد فككككى قككككدرها ألعلككككى حككككد مككككع
وصول حجم الحرا إلى  %40أو أكبر [. ]333 ،332

معجم
الؤؤؤؤدعم الغؤؤؤؤذائى ئ عككككالي المرضككككى الككككذين اليسككككتطيعون األكككككل أو الشككككرب بلنفسككككهم
بما يكفى من السعرات الحرارية و/أ البروتين .
التغذيؤؤؤؤؤة بؤؤؤؤؤالفم ئ توفيرالمشكككككروبات أو الطعكككككام مكككككدعوما بكككككالبروتين أو السكككككعرات ،
ويعطكككككى للمرضكككككى الكككككذين ال يسكككككتهلكون بلنفسكككككهم مكككككا يكفكككككى مكككككن البكككككروتين أو
السعرات ولكنهم مازالوا قادرين على األكل والشرب .
التغذيؤؤؤة المعويؤؤؤة ئ تكككوفير الطعكككام السكككائل أو المشكككروبات مكككن خكككالل أنبوبكككة ت ذيكككة ،
تمكككرر نمطيكككا خكككالل األنكككن أو الفكككم إلكككى أعلكككى المسكككار المعكككدى – المعكككوى  ،أو عكككن
طريق تكوين جراحى لمسار فى جدار البطن .
التغذيؤؤؤة الكليؤؤؤؤة غيؤؤؤر المعويؤؤؤؤة ئ تككككوفير سكككوائل معقمككككة بالوريككككد تحكككوى كككككل طيككككن
احتياجككككات الت ذيككككة  ،بمككككا فككككى ذلككككك األحمككككا األمينيككككة والمككككواد الكربوهيدراتيككككة ،
والدهنية  ،والفيتامينات والمعدنيات  ،يتطلب هذا مدخال وريديا مركزيا .
الفكككرد البكككالخ الصكككحى الطبيعكككى يسكككتطيع البقكككاه علكككى قيكككد الحيكككاة لمكككا يقكككرب مكككن
شكككهرين بكككدون طعكككام  ،ويمكككوت فكككى النهايكككة مكككن المضكككاعفات المتعلقكككة بفقكككد ربكككع إلكككى
لكككث كتلكككة بكككروتين الجسكككد .علكككى أنكككف بسكككبب سكككوه الت ذيكككة النكككات عكككن إصكككابة الحكككرا،
فككك ن مرضكككى الحكككروا يمككككن أن يصكككلوا إلكككى هكككذا المسكككتوى القاتكككل مكككن فقكككد البكككروتين
خككككالل مجككككرد  4-3أسككككابيع [ . ]334االسككككتجابة بفككككرط األيكككك

فككككى حالككككة الحككككرا ال

تقتصكككر علكككى أن تسكككاهم مباشكككرة فكككى خطكككر المكككوت  ،وإنمكككا يكككيدى سكككوه الت ذيكككة أيضكككا
إلكككى إضكككعان ااسكككتجابة المناعيكككة  ،ومزيكككد مكككن إتكككالن قكككدرة مرضكككى الحكككروا علكككى
تجنكككب العكككدوى أو الشكككفاه منهكككا [ .]335تتلكككن أيضكككا القكككدرة علكككى شكككفاه الجكككروح مكككع
وجكككككود سكككككوه الت ذيكككككة الكككككذى يكككككيخر ال لكككككق الضكككككرورى لجكككككروح الحكككككرا المفتوحكككككة
[ .]336العضككككالت الهيكليككككة تهسككككتنفد  ،ممككككا يككككيدى إلككككى فقككككد القككككوة والتحمككككل  ،األمككككر
الككذى يزيككد مككن زمككن فتككرة أعككادة التلهيككل التككى تكككون قككد طالككت مككن قبككل  .هكككذا فكك ن
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صكككدا علكككى األهميكككة الخطيكككرة لكككدور الكككدعم
توافكككق رأى الخبكككراه السكككائد عبكككر العكككالم ي ي
ال كككذائى فكككى الشكككفاه مككككن إصكككابة الحكككروا [ .]240 – 337ال يعنككككى هكككذا القكككول بككككلن
هكككذا الموضكككوا المهكككم لكككن يسكككتفيد مكككن المزيكككد مكككن األبحكككاث [ .]341الحقيقكككة أنكككف يوجكككد
أمكككر لكككف عالقكككة خاصكككة بتكككوفير رعايكككة الحكككرا فكككى البيئكككات محكككدودة المكككوارد وهكككو
مسكككللة الجكككدوى االقتصكككادية للكككدعم ال كككذائى للمرضكككى ذوى الجكككروح صككك يرة الحجكككم
ووصككوال إلككى الحككروا متوسككطة الحجككم .ومككع ذلككك ال تككزال أهميككة تقككدير الت ذيككة بعككد
ااصكككابة تبقكككى ككككلمر لكككم يكككتم تحديكككف  .القضكككايا المتعلقكككة بكككاألمر التكككى يجكككب تناولهكككا
تتضكككككمن حجكككككم ااصكككككابة  ،والظكككككرون الموجكككككودة مكككككن قبكككككل (م كككككل سكككككوه الت ذيكككككة
البروتينى – الكالورى )  ،التى تي ر فى الحاجة إلى دعم غذائى .

 12 ،1 ،1موازنة الفوائد واألضرار
األدلكككة الحاليكككة المتاحكككة أ بتكككت أنكككف ( )1تحكككدث ت يكككرات لهكككا قكككدرها فكككى األيككك
فكككى أعقكككاب ااصكككابة بكككالحرا ( )2إذا ترككككت هكككذ الت يكككرات بكككال عكككالي ف نهكككا ينكككت
عنهككككا سككككوه ت ذيككككة بدرجككككة متوسككككطة ووصككككوال إلككككى درجككككة شككككديدة ( )3سككككوه هككككذ
الت ذيكككة عامكككل ب كككي

مهكككم يجعكككل مكككن غيكككر المكككرجح أن يحكككدث شكككفاه لكككف معنكككا مكككن

أصكككككابة الحكككككرا الشكككككديدة  .أدت الخبكككككرة الشكككككاملة لمكككككن يكككككوفرون العنايكككككة الصكككككحية
للحككككروا طيلككككة العقككككود األربعككككة األخيككككرة أو أك ككككر إلككككى دعككككم االسككككتنتاي بككككلن تقككككدير
الت ذية والتعامل معها عناصر الزمة لرعاية الحروا رعاية شاملة .
ومكككككع ذلكككككك فككككك ن الكككككدعم االقتصكككككادى للت ذيكككككة تصكككككحبف بعككككك

درجكككككة مكككككن

المخككككككاطرة  .مشككككككاكل الت ذيككككككة المعديككككككة – المعويككككككة  ،الميكانيكيككككككة واأليضككككككية  ،وإن
كانككككت نككككادرة  ،إال أنهككككا يمكككككن أن تنشككككل كلهككككا كنتيجككككة جهككككود الككككدعم ال ككككذائى  .هككككذا
الموضكككوا المهكككم قكككد تنكككامى ألبعكككد فكككى التوصكككيات عكككن الت ذيكككة االضكككافية بلسكككفلف)  .إذا
اتخكككذ قكككرار بتكككوفير دعكككم غكككذائى  ،يجكككب أن يصكككحب هكككذا التصكككرن العنايكككة بااجتهكككاد
والمتابعة لإلقالل ألدنى حد من تعر

المري
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للمخاطر .

 12 ،1 ،2القيم والتفضيالت
فكككى أوضكككاا المكككوارد المحكككدودة  ،ربمكككا تكككوفر وجبكككة واحكككدة أو ا نتكككان بواسكككطة
المستشكككفى يوميكككا  .مكككن المتوقكككع أن عائلكككة المكككري

المصكككاب سكككتوفر الت ذيكككة الباقيكككة

لليكككوم .يمككككن أن يككككون هكككذا علكككى نحكككو مكككا مقاربكككة م لكككى للتعامكككل مكككع مكككا يوجكككد مكككن
تفضككككيالت ك يككككرة للطعككككام مككككن المككككرجح أن العككككائالت سككككتوفر نككككوا الطعككككام األك ككككر
جاذبيككككة للمككككري

 .إال أن هككككذ المقاربككككة تسككككمح بككككتحكم أقككككل بواسككككطة مككككن يككككوفرون

الصكككحية مكككن حيكككث كميكككة ونكككوا الطعكككام الكككذى يكككوفر  ،ربمكككا يككككون هنكككاك تلكيكككد علكككى
السككككعرات الحراريككككة بككككلك ر مككككن التلكيككككد علككككى البككككروتين أو الم ككككذيات الميكرويككككة ،
األمر الذى ييدى إلى التصحيح غير الكافى لعيوب الت ذية .

 2 ،1 ،3التكاليف
بكككال جكككدال  ،أهكككم عكككائق لتنفيكككذ الكككدعم ال كككذائى بعكككد الحكككروا فكككى األوضكككاا ذات
المككككوارد المحككككدودة هككككو نقككككي التمويككككل لككككدعم أخصككككائى الت ذيككككة أو نقككككي تمويككككل
المكككككوارد األخكككككرى الالزمكككككة م كككككل أنابيكككككب الت ذيكككككة وصكككككيخ الت ذيكككككة المعويكككككة  .عنكككككد
تخصككككيي المككككوارد فككككى األوضككككاا المحككككدودة  ،مككككن األرجككككح أن يزيككككد التلكيككككد علككككى
األعضكككاه اآلخكككرين بهيئكككة العكككاملين م كككل الممرضكككات واألطبكككاه  ،وككككذلك أيضكككا علكككى
اامككككدادات واألجهككككزة التككككى لهككككا دور مباشككككر بككككلك ر بالنسككككبة لرعايككككة المككككري

(كمككككا

مككك ال فكككى دور السكككوائل الوريديكككة والمضكككادات الحيويكككة) ،األفكككراد العكككاملين فكككى مراككككز
إداريكككة يجكككب أن يخصصكككوا بضكككمير وسكككائل كافيكككة لتكككوفير دعكككم ت ذيكككة لمكككن يحتكككاجون
لف .

التوصية 2
ينب كككى تفضكككيل اسكككتخدام دعكككم الت ذيكككة المعويكككة علكككى دعكككم الت ذيكككة غيكككر المعديكككة
.
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 12 ،2االعتبارات عند صياغة التوصية 2
الدراسككككات المقارنككككة التنييككككة الوحيككككدة التككككى أهجريككككت علككككى مرضككككى الحككككروا
ترجكككع وراه إلكككى مانينيكككات القكككرن العشكككرين  ،وقكككد ت يكككرت أمكككور ك يكككرة مكككن وقتهكككا ،
لككيس فقككط مككن حيككث الككدعم ال ككذائى  ،وإنمككا أيضككا فيمككا يتعلككق بكككل الجوانككب األخككرى
مككككن الرعايككككة  .علككككى أنككككف باعتبككككار المعككككايير الحاليككككة لممارسككككة الت ذيككككة وكككككذلك ككككراه
البيانكككككات التلكيديكككككة مكككككن إصكككككابات الرضكككككوخ وأدبيكككككات الرعايكككككة الخطكككككرة [– 342
 ،]344يمككككن أن تهكككدعم بقكككوة التوصكككية بتفضكككيل اسكككتخدام الت ذيكككة المعويكككة فكككى مرضكككى
الحروا .
عنككككدما تكككككون الت ذيككككة ااضككككافية الزمككككة لرعايككككة المككككري

 ،تفضككككل الت ذيككككة

المعويكككة علكككى الت ذيكككة غيكككر المعديكككة بالنسكككبة لككككل الحكككاالت تقريبكككا  ،ب سكككت ناه متالزمكككة
األحشككككاه القصككككيرة  ،والناسككككور المعككككدى – المعككككوى  ،وإنسككككداد األمعككككاه  .هككككذا أيضككككا
هكككو المعيكككار المقبكككول لرعايكككة المرضكككى الكككذين يشكككفون مكككن إصكككابات رضكككخية  ،بمكككا
فيهككككا الحككككروا .المنطككككق فكككككى مزايككككا الت ذيككككة المعويككككة يرككككككز علككككى ت ذيككككة ال شكككككاه
المخككاطى لألمعكككاه  ،بمككا فكككى ذلككك الخاليكككا الطالئيككة المعويكككة ونظككام المناعكككة المعكككوى ،
الذى يقلل ت يير موضع البكتريا ويدعم الوظيفة المناعية المصاحبة باألمعاه .
أجريككككككت تحاليككككككل فوقيككككككة لسككككككبع وعشككككككرين تجربككككككة)*( تنبييككككككة  ،محكومككككككف ،
عشككككوائية تككككم االسككككتنتاي منهككككا بككككلن الت ذيككككة غيككككر المعويككككة تكككككون مصككككحوبة بمخككككاطر
عاليكككة للعكككدوى بالمقارنكككة بالت ديكككة المعويكككة أو بالمقارنكككة أيضكككا باألغذيكككة التقليديكككة بكككالفم
باسكككككتخدام الدكسكككككتروز الوريكككككدى [ . ]345أجريكككككت مراجعكككككة مما لكككككة لككككك الث عشكككككرة
دراسكككة لمرضكككى فكككى حكككاالت خطكككرة  ،ولكككوحظ فيهكككا أن الت ذيكككة المعويكككة عنكككد المقارنكككة

)*(

حاالت عولجت فى دراسة مجموعت تتضمن متالزمة شديدة لألمعاء القصيرة  ،وتواسير معدية – معوية لها انتاج
مرتفع  ،وحاالت شديدة من مرضى أنابيب الكلى  ،واستمر ار بقاء االنسداد المعوى أو االنسداد المعوى الكاذب ،
واستمرار القئ  ،أو الحاالت التى تحدثها العدوى  ،وااللتهاب  ،واألدوية  ،واإلشعاع أو أوجه الخلل المناعية .
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إزاه الت ذيككككة غيككككر المعويككككة تكككككون مصككككحوبة ب نخفككككا لككككف قككككدر فككككى مضككككاعفات
العككككدوى  ،وإن لككككم تكككككن هنككككاك فككككارا فككككى معككككدالت الوفككككاة [ .]346أهجريككككت دراسككككة
واحكككدة لمقارنكككة النتكككائ االكلينكيكككة فكككى مرضكككى الحكككرا  ،ولكككوحظ فيهكككا وقكككوا معكككدل
وفكككاة أعلكككى فكككى المرضكككى الكككذين ت كككذوا ت ذيكككة غيكككر معويكككة إزاه مكككن ت كككذوا معويكككا ،
واسكككتنت مكككن ذلكككك أنكككف مكككن األرجكككح أن يككككون السكككبب هكككو تلكككن أك كككر فكككى الجهكككاز
المنككككاعى [ . ]347أجريككككت تجربككككة تنبييككككة عشككككوائية حككككول الت ذيككككة المعويككككة وغيككككر
المعويككككة فككككى مرضككككى الحككككروا الشككككديدة  ،بينككككت أن الت ذيككككة المعويككككة طريككككق أك ككككر
فعاليكككككة للحفكككككاظ علكككككى الوظيفكككككة المعديكككككة – المعويكككككة وحمايكككككة الوظكككككائن المعديكككككة –
المعويككككككة وحمايككككككة وظيفككككككة الحككككككاجز المخككككككاطى [ .]348علككككككى أن مراجعككككككة بنظككككككرة
جماعيكككة للكككوراه لمرضكككى حكككروا األطفكككال الكككذين يشكككفون مكككن الحكككروا بنسكككبة %30
≥ سكككاحة سكككطح جلكككد الجسكككم قكككد أظهكككرت عكككدم وجكككود فكككارا فكككى عكككدوى تيكككار الكككدم
المتعلقكككة بالقسكككاطر أو معكككدل الوفكككاة بكككين مكككن يتلقكككون فقكككط ت ذيكككة معويكككة بالمقارنكككة بمكككن
يتلقككون توليفككة مكككن دعككم معككوى وغيكككر معككوى [ .]349لككم يكككتم إجككراه دراسككات مقارنكككة
تنبييككككة أخككككرى فككككى مرضككككى الحككككروا  ،إال أن تفضككككيل اسككككتخدام الت ذيككككة المعويككككة قككككد
أصبح أفضل ممارسة عبر العالم.

 12 ،2 ،1موازنة المزايا واألضرار
الت ذيكككة التقليديكككة بكككالفم هكككى األفضكككل فكككى النهايكككة عكككن الت ذيكككة المعويكككة (م كككل
إعطكككاه تركيبكككات السكككوائل خكككالل األنابيكككب األنفيكككة المعويكككة ) أو عكككن طريكككق الت ذيكككة
غير المعوية (الت ذية الوريدية بالكامل ) وذلك بسبب انخفا

التكلفكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة

والمضكككاعفات معكككا .إال أن الك يكككر مكككن المرضكككى بحكككروا شكككديدة يعجكككزون عكككن أككككل
مكككا يكفكككى ارضكككاه ااسكككتجابة األيضكككية المفرطكككة  ،والتكككردد فكككى االنتقكككال مكككن الت ذيكككة
التقليديككة بككالفم إلككى الت ذيككة المعويككة قككد ي كيدى إلككى تلككن الجهككاز المنككاعى  ،وتككلخير فككى
شفاه الجرح  ،وطول زمن إعادة التلهيل  ،بل ييدى حتى إلى الموت .
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علكككى أنكككف عنكككدما يككككون الخيكككار الكككذى يواجكككف الطبيكككب هكككو بكككين الكككدعم ال كككذائى
المعكككوى وغيكككر المعكككوى تككككون الت ذيكككة المعويكككة مفضكككلة فكككى ككككل الحكككاالت فيمكككا عكككدا
تلكككك التكككى تككككون مكككن الواضكككح فيهكككا وجكككود داا السكككتخدام الكككدعم غيكككر المعكككوى ،م كككل
متالزمة األمعاه القصيرة  ،أو الناسور المعدى المعوى  ،أو انسداد األمعاه .

 12 ،2 ،2القيم واألفضليات
فكككى أوضكككاا حكككاالت المكككوارد المحكككدودة قكككد ال يككككون هنكككاك مجكككال للخيكككار بكككين
الككككدعم المعككككوى وغيككككر المعككككدى بسككككبب القيككككود علككككى إتاحككككة إمككككدادات الت ذيككككة غيككككر
المعويكككة  .ومكككع ذلكككك ف نكككف فكككى وحكككدات الرعايكككة الخطكككرة حيكككث تككككون الت ذيكككة غيكككر
المعدويككككة متاحككككة  ،يكككككون مككككن المهككككم أن يكككككون االختيككككار المفضككككل لخيككككار الت ذيككككة
المعويكككككة بسكككككبب االحتمكككككال بكككككااقالل مكككككن المضكككككاعفات ،وتحسكككككن النتكككككائ  ،وتكككككوفير
التكالين .
ينب كككى القيكككام بمحكككاوالت أولكككى لتكككوفير مكككا يلكككزم مكككن البكككروتين ،والككككالورى ،
ودعكككم الت ذيكككة الميكرويكككة عكككن طريكككق اسكككتخدام األغذيكككة التقليديكككة الفميكككة  .المرضكككى
بحكككروا صككك يرة الحجكككم حتكككى الحكككروا المتوسكككطة ( %40أو أقكككل مكككن مسكككاحة سكككطح
الجلككككككد ) (أنظككككككر التوصككككككيات  )5 ،4إذا أمكككككككن لهككككككم أن يتنككككككاولوا بككككككالفم  %60مككككككن
متطلبككككات األغذيككككة المقككككدرة  ،ف نككككف عنككككدها ربمككككا تكككككون المخككككاطر ااضككككافية وتكلفككككة
الت ذية المعوية مما ال يستحق النظر إليف إزاه المزايا االكلينكية المتوقعة .

 12 ،2 ،3التكاليف
توجكككككد مزايكككككا واضكككككحة فكككككى التكلفكككككة باسكككككتخدام الت ذيكككككة المعويكككككة إزاه غيكككككر
المعويكككة [ . ]350الحقيقكككة أنكككف إذا أعتبكككر أن األغذيكككة التقليديكككة بكككالفم تشككككل نوعكككا مكككن
الت ذيكككة ةالمعويكككةة  ،فككك ن تكلفكككة الت ذيكككة بهكككذا الخيكككار يككككون أقكككل بدرجكككة كبيكككرة عكككن
الخيار غير المعوى .
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التوصية 3
ينب ى بده األغذية التقليدية بالفم أو الت ذية المعوية بلسرا ما يمكن .

 12 ،3االعتبارات فى صياغة التوصية 3
هنكككاك عكككدد مكككن األسكككباب النظريكككة تبكككرر السكككبب فكككى أن بكككده الكككدعم ال كككذائى
خككككالل أول  24سككككاعة [ةالت ذيككككة المبكككككرة ة] سككككيكون مفيككككدا  .تتضككككمن هككككذ األسككككباب
الحفكككاظ علكككى سكككمك ال شكككاه المخكككاطى لألمعكككاه والكككتحكم فكككى النفكككاذ  ،وحفكككز النسكككي
الليمفكككاوى المصكككاحب للمعكككى وغيكككر ذلكككك مكككن عوامكككل المناعكككة م كككل إميونوجلوبيكككولين
أ  ،واالقكككالل مكككن انتقكككال موقكككع البكتريكككا [ .]352 ،351ككككان مكككن المتوقكككع علكككى نطكككاا
واسكككع أن ال ذيككككة المعويككككة المبكككككرة تسككككتطيع تحسككككين النتككككائ االكلينكيككككة بككككااقالل مككككن
فكككرط األيككك

بعكككد الحكككرا وتخفيكككن االسكككتجابة المناعيكككة بمكككا ينكككت عنكككف انخفكككا

فقكككد

الوزن وعدوى أقل .
علكككى أن كوشكككرين نشكككر مراجعكككة فكككى  ]353[ 2007فشكككلت فكككى الع كككور علكككى
أدلكككة كافيكككة لكككدعم أو تفنيكككد تفكككوا الت ذيكككة المعويكككة المبككككرة بالمقارنكككة مكككع الت ذيكككة التكككى
تبككدأ بعككد أك ككر مككن  24سككاعة عقككب إصككابة الحككرا  .أجريككت ككالث تجككارب محكومككة
عشككككوائية يصككككل إجمككككالى عككككددها إلككككى  70مككككري

بككككالحرا وأعتهبككككر أنهككككا صككككالحة

لتضكككككمينها فكككككى هكككككذ المراجعكككككة [( ]356 -314هنكككككاك  164حالكككككة مرجعيكككككة أخكككككرى
هحكككددت ولكنهكككا هرفككك

تضكككمينها فكككى المراجعكككة )  .النتكككائ األوليكككة كانكككت عكككن معكككدل

الوفكككاة  ،ومعكككدل االقامكككة فكككى المستشكككفى  ،وعكككدد حكككاالت العكككدوى  ،وغيكككر ذلكككك مكككن
األحكككداث الضكككارة  .هنكككاك نتكككائ أخكككرى انويكككة تتضكككمن الكككوزن  ،والعالمكككات الدالكككة
البيوكيميائيكككة م كككل زالل السكككيرم ،وعكككدد خاليكككا الكككدم البيضكككاه  ،وتحليكككل بكككروتين سكككى
ريككاكتين

 . C-Reachesلككم يظهككر فككى الدراسككات الكك الث أى انخفككا
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فككى فككرط

أي ك

مككا بعككد الحككرا  ،كمككا لككم يالحككظ أى فككارا فككى معككدالت الوفككاة  ،ومككدة االقامككة ،

والعكككككدوى واألحكككككداث الضكككككارة أو المعلمكككككات البيوكيميائيكككككة  .هكككككذ االسكككككتنتاجات مكككككن
مراجعكككككة كوشكككككرين أقكككككيم عليهكككككا الكككككدليل الحقكككككا فكككككى مراجعكككككة للتجكككككارب االكلينكيكككككة
باسكككتخدام بيانكككات طبيكككة قاعديكككة

MEDLINE, CINHAL and Embaso

[. ]357

 12 ،3 ،1موازنة المزايا واألضرار
مزايككككا الت ذيككككة المبكككككرة هككككى أنهككككا قككككد تتككككيح مخككككاطر مضككككاعفات عاليككككة مككككن
الت ذيكككة المعويكككة  ،أ نكككاه أول  48 – 24سكككاعة بعكككد إصكككابة الحكككرا بينمكككا يكككتم إنعكككال
المكككري

مكككن صكككدمة الحكككرا .وكم كككل فككك ن االصكككابة باالنسكككداد المعكككوى ليسكككت غيكككر

شكككائعة فكككى أول يكككوم بعكككد الحكككرا  ،ويمككككن أن تكككيدى إلكككى خطكككر أكبكككر مكككن االلتهكككاب
الرئكككوى بكككالبزل إذا ككككان هنكككاك تصكككميم علكككى تكككوفير األغذيكككة التقليديكككة بكككالفم أو األغذيكككة
المعويككككة  .وبالم ككككل فكككك ن المرضككككى الككككذين ال يككككتم انعاشككككهم بالكامككككل ينب ككككى أال يبككككدأوا
إجكككراه ت ذيكككة أمعكككاه صككك يرة مباشكككرة بسكككبب مخكككاطر عكككدم تحمكككل الجهكككاز المعكككدى –
المعويكككة وإحتمكككال النخكككر فكككى األمعكككاه  .الكككدعم االقتحكككامى للت ذيكككة المعويكككة قكككد ينكككت
عنكككف زيكككادة توصكككيل المكككواد الم ذيكككة فكككى أول يكككومين بعكككد ااصكككابة ،ولككككن ال تكككل ير لكككف
فككى مككدة ااقامككة أو معككدل الوفككاة  .ويكككون مصككحوبا بككلن يحككدث بككلك ر انسككداد شككللى .
[]318
علككككى أنككككف رغككككم عككككدم وجككككود بيانككككات لككككدعم التككككزام ال يهتككككز للت ذيككككة المعويككككة
المبكككككرة  ،فكككك ن عككككددا محككككدودا مككككن الدراسككككات االكلينيكككككة ي بككككت عمليككككا أمككككان الت ذيككككة
المبكككككرة [ . ]361 -319أ بتككككت الممارسككككة االكلنيكككككة علككككى نطككككاا واسككككع أنهككككا عنككككد
اتباعهككككا بحككككري ،ف نككككف يمكككككن بككككده تعككككاطى البروتينككككات والسككككعرات الحراريككككة أ نككككاه
فتكككككرة االنعكككككال االبتدائيكككككة  .هكككككذا معقكككككول بوجكككككف خكككككاي إذا كانكككككت سكككككوائل انعكككككال
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المكككري

تهكككوفر بكككالفم ولكككيس وريكككديا .البكككده المبككككر للت ذيكككة المعويكككة يكككيدى أيضكككا إلكككى

ترجيح التوصل ألهدان الت ذية [. ]362

 12 ،3 ،2القيم والتفضيالت
فكككى أوضكككاا المكككوارد الكككوافرة (م كككل الكككبالد ذات الكككدخل المرتفكككع ) فككك ن مراككككز
الحكككرا التكككى اختكككارت اتخكككاذ الت ذيكككة المعويكككة المبككككرة ككككالتزام فكككى رعايكككة المرضكككى
ب صككككابات لهككككا قككككدرها ( ا  20%مككككن مسككككاحة سككككطح جلككككد الجسككككم ) قككككد خصصككككت
أيضككككا مككككوارد لهككككا قككككدرها انجككككاز هككككذا الهككككدن  .تتضككككمن هككككذ المككككوارد االسككككتعمال
المباشككككر لإلرشككككاد بتصككككوير األنككككن مككككع أنابيككككب الت ذيككككة األنككككن – معويككككة بعككككد زمككككن
قصكككككير مكككككن الكككككدخول  ،وتنفيكككككذ بروتوككككككوالت لتقكككككدم معكككككدل تعكككككاطى هكككككذ الت ذيكككككة
باألنابيككب حتككى التوصككل إلككى معككدل هككدن مطلككوب  .إال أنككف ل يككاب أدلككة علميككة مقنعككة
لكككدعم هكككذ المقاربكككة  ،مكككن الصكككعب تلييكككد تككككوين سياسكككات كهكككذ فكككى مراككككز الحكككرا
التكككى ال تسكككتخدم حاليكككا الت ذيكككة المعويكككة المبككككرة  .ومكككع ذلكككك هنكككاك بالم كككل غيكككاب ألى
بيانكككات لكككدعم تكككلخير الكككدعم ال كككذائى  ،وأفضكككل ممارسكككة عبكككر العكككالم تحبكككذ بكككده الكككدعم
ال ذائى بمجرد أن يكون عمليا و منا .

 12 ،3 ،3التكاليف
فكككى الحقيقكككة كمكككا سكككبق ذككككر أعكككال  ،فككك ن االلتكككزام الحماسكككى بالت ذيكككة المعويكككة
المبككككرة يمككككن أن يككككون مكلفكككا لل ايكككة بسكككبب دور التكنيككككات (م كككل التكككدخل بمصكككدر
األشككككعة أو المنككككاظير باالليككككان الضككككوئية ) للتلكككككد مككككن وضككككع أنابيككككب الت ذيككككة فككككى
الوضككع الصككحيح  .فككى مفارقككة مككع ذلككك  ،ف ك ن بككده الت ذيككة المعويككة المبكككرة قككد يكككون
الخيكككار األقكككل تكلفكككة واألسكككهل للبدايكككة فكككى أوضكككاا األحكككوال ذات المكككوارد المحكككدودة
حيككث االنعككال مككن صككدمة الحككرا يككتم تككوفير بصككيخ تركيبككات مككواد االنعككال بككالفم
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فكككى هكككذ األوضكككاا ككككل مكككا يلكككزم االحتيكككاي لكككف للت ذيكككة المبككككرة هكككو تضكككمين حسكككاه
خفيككن أو مككرا خفيككن مككع صككيخ تراكيككب االنعككال بككالفم ،وبهككذا يككتم إدخككال السككعرات
الحرارية والبروتين بمعدل سرعة بطيئة منة .

 12 ،3 ،4أسئلة وإجابات
 س ال ئ متى يكون أفضل وقت لبده الت ذية بعد إصابة الحرا ؟ اإلجابؤؤؤة ئ لكككيس هنكككاك بيانكككات تكككدعم بوضكككوح إحكككدى المقاربكككات أك كككر مكككن األخكككرى،ولهكككذا فككك ن أفضكككل إجابكككة هكككى بكككده الت ذيكككة بمجكككرد أن يبكككدو أن المكككري
تحمككككل الت ذيككككة .إذا كككككان المككككري

قكككادر علكككى

يككككتم اتعاشككككف بككككالفم  ،يمكككككن اعطككككاه مككككرا صككككان

لتككككدعم سككككائل االنعككككال بككككالفم .األغذيككككة اللينككككة التككككى يسككككهل تحملهككككا  ،م ككككل الحسككككاهات
الصككككافية أو العصككككائر ،واألغذيككككة التككككى يسككككهل مضكككك ها يمكككككن البككككده بهككككا بمجككككرد أن
يككككون المكككري

مسكككتعدا لألككككل  .االنسكككداد المعكككدى ك يكككرا مكككا يصكككاحب الحكككروا فكككى

الفتككككرة مككككن  48 – 24سككككاعة بعككككد االصككككابة  ،ولهككككذا ف نككككف لككككيس مككككن الحكمككككة إجبككككار
المكككري

علكككى الطعكككام وهكككو غيكككر راغكككب فكككى األككككل  .يسكككاعد فكككى اتخكككاد هكككذا القكككرار

فحككككي المككككري

لعالمككككات الككككتمع (م ككككل أصككككوات األمعككككاه ولككككين الككككبطن) .علككككى أن

وجكككود أنبوبكككة الت ذيكككة سكككيتيح االدخكككال البطكككي للت ذيكككة المعويكككة بمعكككدل  20 -10مللتكككر
 /ساعة.
 سؤؤؤؤ ال ئ مككككاهو المفضككككل ئ ت ذيككككة بككككالفم بطعككككام منككككتظم  ،أو الت ذيككككة المعويككككة مككككنخالل أنبوبة فى مسار الجهاز المعدى – المعوى ؟
 اإلجابؤؤؤة ئ مكككرة أخكككرى ف نكككف بكككدون وجكككود أدلكككة علميكككة داعمكككة تتلسكككس أفضكككل إجابكككةعلككككى المككككوارد المحليككككة وأوجككككف التفضككككيل  .إذا كككككان المككككري
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قككككادرا علككككى تنككككاول

مقكككادير كافيكككف مكككن الطعكككام لتكككوفير اامكككداد بكككالبروتين الضكككرورى والسكككعرات الالزمكككة،
فككك ن األغذيكككة بكككالفم بالفاعليكككة نفسكككها وبالتلكيكككد أرخكككي مكككن التراكيكككب المجهكككزة تجاريكككا
للت ذيككككة المعويككككة  .بااضككككافة  ،فكككك ن المزيككككد مككككن تعككككديل الطعككككام بككككالهرس أو الجككككرل
يمكن أن يساعد المضع واالبتالا .

التوصية 4
المرضكككى الكككذين ت طكككى جكككروحهم أك كككر مكككن  %20مكككن مسكككاحة سكككطح الجسكككم،
ينب كككى أن يسكككتخدم لهكككم ت ذيكككة عاليكككة البكككروتين مكككع تكككوفير السكككعرات الكافيكككة لإليفكككاه
باحتياجككككات الطاقككككة  .ينب ككككى أن يتلقككككى البككككال ون  2 – 1,5جككككم بككككروتين لكككككل كيلككككو
جكككرام مكككن الكككوزن لككككل يكككوم (مكككم  /كجكككم  /يكككوم )

بينمكككا يتلقكككى األطفكككال  3جكككرام /

كجم /كل يوم .

 12 ،4االعتبارات لصياغة التوصية 4
تككككيدى زيككككادة الهككككدم للبروتينككككات إلككككى فقككككد مككككا يزيككككد عككككن كيلككككو جككككرام مككككن
العضككككالت العظميككككة والبروتينككككات االحشككككائية فككككى كككككل يككككوم [ .]363فقككككد العضككككالت
العظميكككة يكككيدى إلكككى حلكككول وسكككط خطكككرة علكككى حرككككات الحجكككاب الحكككاجز وبالتكككالى
علكككى وظيفكككة التكككنفس  ،وهكككو يسكككاهم أيضكككا فكككى الكككوهن وفقكككد القكككوة والتحمكككل ،ويطيكككل
فتككككرة إعككككادة التلهيككككل  .فقككككد البروتينككككات االحشككككائية يفسككككد االسككككتجابة المناعيككككة وشككككفاه
الجككككرح .علككككى الككككرغم مككككن ااشككككباا بمككككا هككككو كككككان ظاهريككككا مككككن مقككككادير بروتينككككات
الت ذيكككة والسكككعرات إال أن الهكككدم فكككى أيككك

البكككروتين يتجكككاوز مقكككدار البنكككاه  ،ويتبكككع

ذلك عدم إمكان تجنب فقد الوزن فى أعقاب إصابات الحرا [. ]365 – 364
علككككى الككككرغم مككككن أنككككف ال مفككككر مككككن فقككككد الككككوزن فككككى أعقككككاب الحككككروا فككككى ا
 %20مكككن مسكككاحة سكككطح الجسكككم  ،إال أنكككف مكككن الواضكككح أن األغذيكككة ال نيكككة بكككالبروتين
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تكككيدى إلكككى نتكككائ أفضكككل إكلينكيكككا .األطفكككال المصكككابون بحكككروا شكككديدة الكككذين نككككالوا
ت ذيككة مككن  5جم/كجم/يوميككا لككديهم وظككائن مناعككة أفضككل  ،وعككدد أيككام أقككل مككن تلككوث
الككككدم بالبكتريككككا وعككككدد أيككككام أقككككل للمضككككادات الحيويككككة  ،وأعلككككى معككككدالت بقككككاه علككككى
الحيكككاةة عمكككا فكككى األطفكككال المصكككابين بجكككروح مما لكككة عنكككد جعكككل تجكككاربهم عشكككوائية
إلكككى  3,8جم/كجكككم /يوميكككا [ .]366ب الضكككافة لكككذلك فككك ن األطفكككال المصكككابين بحكككروا
الكككذين يعكككالجوا باستئصكككال الجكككرح مبككككرا والكككدعم ال كككذائى المبككككر المقكككتحم يسكككتفيدون
مككككن انخفككككا

هككككدم العضككككالت العظميككككة [ .]367التوصككككيات الحاليككككة تككككدعم الت ذيككككة

بمقكككدار  2 – 1,5جكككم /كجكككم  /يومكككا فكككى البكككال ين و 3جم/كجكككم /يوميكككا فكككى األطفككككال
[. ]374 – 368

 12 ،4 ،1موازنة المزايا واألضرار
عنككد إعطككاه دعككم غككذائى بجهككد فككى محاولككة لتخفيككن أوجككف الفقككد الهككدمى الككذى
يتبكككع إصكككابة الحكككروا ،فككك ن الكككدعم ال كككذائى بحمكككاس مفكككرط يمككككن أن يقكككدم فقكككط فائكككدة
قليلككة إضككافية أك ككر مككن اتبككاا الحككذر فككى الككدعم ال ككذائى  ،وربمككا يكككون ذلككك ضككارا .
الت ذيكككة المفرطكككة قكككد تكككيدى إلكككى عكككدم تكككوازن فكككى السكككوائل وااللكترواليتكككات ،وزيكككادة
السككككر فكككى الكككدم  ،أو النكككزاز الكككدهنى الكبكككدى [ . ]376 - 375الحقيقكككة أن المحكككاوالت
المبككككرة لمكافحكككة فكككرط االيككك
قد تسهم فى وفاة المري

فكككى الحكككروا بالكككدعم ال كككذائى غيكككر المعكككوى االقتحكككامى

[,]377

ومكككع ذلكككك فككك ن الكككدعم باألغذيكككة التكككى تيككككد تكككوفير مقكككادير كافيكككة ومالهمكككة مكككن
البكككروتين هكككو ممكككا يمككككن توصكككيلف بلمكككان  .يصكككدا هكككذا بوجكككف خكككاي إذا ككككان الكككدعم
ال كككذائى يتكككوفر بواسكككطة األغذيكككة التقليديكككة بكككالفم  .الت ذيسكككة المفرطكككة أمكككر غيكككر مكككرجح
إلككى حككد بككالخ إن لككم يكككن مسككتحيال  ،عنككد اسككتخدام أغذيككة تقليديككة بككالفم  .التلكككد مككن أن
ال ككذاه بككالفم يحككوى بروتينككا غككذائيا كافيككا يكككون عنككدها هككو الهككاجس الوحيككد  .األغذيككة
بكككالفم التكككى تكككوفر سكككعرات كافيكككة فكككى شككككل كاربوهيكككدرات أو دهكككون أو اال نكككين معكككا ،
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ولكنهكككا ينقصكككها البكككروتين الككككافى ،سكككون تكككيدى إلكككى تفكككاقم سكككوه الت ذيكككة – البكككروتين
– السكككعرات الكككذى ك يكككرا مكككا يحكككدث بعكككد الحكككروا فكككى أوضكككاا الحكككاالت ذات المكككوارد
المحدودة .

 12 ،4 ،2القيم والتفضيالت
التفضكككيالت ال ذائيكككة التكككى تكككي ر فكككى نكككوا ومقكككدار تعكككاطى البكككروتين تتنكككوا إلكككى
حككككد واسككككع عبككككر العككككالم  .مصككككادر بككككروتين الت ذيككككة قككككد تكككككون محككككدودة فككككى بعكككك
أوضكككككاا الحكككككاالت ذات المكككككوارد المحكككككدودة بسكككككبب الفقكككككر  ،أو المجاعكككككة أو النكككككزاا
المكككدنى  .اختيكككارات بكككروتين الت ذيكككة قكككد يككككون أيضكككا محكككدود بسكككبب تفضكككيالت قافيكككة
أو دينيكككة  ،م كككل تجنكككب اللحكككم البقكككرى عنكككد الهنكككدوس  ،والسكككمك عنكككد بعككك

العشكككائر

الصومالية  ،والخنزير عن المسلمين واليهود [. ]378

 12 ،4 ،3التكاليف
عنككككد وجككككود تركيبككككات معويككككة تجاريككككة تسككككتخدم للت ذيككككة باألنبوبككككة األنفيككككة –
المعويكككككة يككككككون هنكككككاك اهتمكككككام قليكككككل بمحتكككككوى البكككككروتين ألن التركيبكككككات العياريكككككة
المعويكككة تكككوفر سكككعرات بكككروتين كافيكككة طالمكككا يمككككن الحفكككاظ علكككى معكككدل الهكككدن فكككى
النقكككع بالوريكككد  .فكككى الحقيقكككة  ،فككك ن التراكيكككب المعويكككة المنخفضكككة فكككى البكككروتين (م كككل
تلككككك الخاصككككة بالفشككككل الكلككككوى ) تكككككون عككككادة أغلككككى منككككا عككككن التركيبككككات المعياريككككة
المعتادة .
الككدعم البروتينككى بال كككذاه التقليككدى بككالفم قكككد يكككون األغلككى منكككا .إذا كككان ال كككذاه
الكككذى تكككوفرة المستشكككفى غيكككر ككككان فكككى محتكككوى البكككروتين  .فكككى الك يكككر مكككن أوضكككاا
حكككاالت المكككوارد المحكككدودة  ،يككككون مكككن المتوقكككع مكككن العكككائالت أن تكككوفر علكككى األقكككل
وجبكككة واحكككدة ككككل يكككوم ألقكككاربهم الكككذين دخلكككوا المستشكككفى وربمكككا يحتكككاجون إلكككى دعكككم
أغذيككككة المستشككككفى بلغذيككككة رئيسككككية لهككككا محتككككوى مرتفككككع مككككن الكربوهيككككدرات ولكنهككككا
منخفضكككة البكككروتين  ،م كككل البطكككاطس  ،أو المنيهكككون  ،أو اليكككام أو مكككوز الحنكككة []370
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 ,فككككى هككككذ األوضككككاا تكككككون تكلفككككة تككككوفير مصككككدر مقبككككول لبككككروتين الت ذيككككة – مككككع
إضكككافة وجكككود مضكككاعفات بالحاجكككة إلكككى إعكككداد الطعكككام قبكككل جلبكككف إلكككى المستشكككفى –
هدن ال يمكن أن تحصل عليف العائالت األفقر.

التوصية 5
ينب كككى تقكككدير متطلبكككات الطاقكككة بصكككيخ تسكككتخدم مت كككايرات م كككل حجكككم الحكككرا،
والسن  ،والوزن .

 12 ،5االعتبارات عند صياغة التوصية 5
فككككى أعقككككاب االصككككابة بككككالحرا بنسككككبة ا  %20مككككن مسككككاحة سككككطح الجسككككم ،
يتحككككدد إنفككككاا الطاقككككة حسككككب شككككدة االصككككابة  ،ومسككككتوى النشككككاط الجسككككدى  ،وتكككككرار
العكككدوى  .قهكككدر مكككن زمكككن طويكككل أن الحكككروا الكبيكككرة ( ا  %60 – 50مكككن مسكككاحة
سكككطح جلكككد الجسكككم ) تكككيدى إلكككى مكككا يزيكككد قكككدر عكككن ضكككعن معكككدل االيككك

القاعكككدى ،

إذا لككككم يككككتم االستئصككككال المبكككككر لنككككدوب الحككككرا [ .]381 – 380حتككككى فككككى حككككاالت
الرعايكككة المك فكككة فكككى مراككككز الجراحكككة التكككى تسكككتخدم مقاربكككات جراحيكككة مقتحمكككة ل لكككق
الجكككروح المبككككرة  ،فككك ن الزيكككادة المتوسكككطة لمعكككدل االيككك

القاعكككدى تظكككل عاليكككة إلكككى

حد ملحوظ لما يقرب من  %170فى المرضى بالحروا الكبيرة [.]392
علكككى الكككرغم مكككن عكككدم إمككككان فقكككد الكككوزن بعكككد إصكككابة الحكككرا  ،فككك ن هكككدن
الرعايككككة الشككككاملة للحككككرا هككككو ااقككككالل ألدنككككى حككككد مككككن فقككككد الككككوزن أ نككككاه التعككككافى .
متابعككككة هككككذا الهككككدن تتطلككككب تقككككديرات ابتدائيككككة متقنككككة ومتكككككررة ألوضككككاا الت ذيككككة ،
وككككذلك اسكككتخدام التنبكككيات للمتطلبكككات اليوميكككة مكككن السكككعرات  .ينب كككى أن يلخكككذ التقكككدير
االبتككككدائى فككككى الحسككككبان أوجككككف نقككككي الت ذيككككة الموجككككودة مككككن قبككككل  ،م ككككل الضككككوى
(الهكككزال) أو متالزمكككات نقكككي الفيتامينكككات  .التقكككديرات المسكككتمرة ينب كككى أن تتضككككمن
قياسات روتينية لوزن المري

(على األقل مرتين أسبوعيا) [.]383
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هنكككاك صكككيخ ك يكككرة لتقكككدير الت ذيكككة تكككم اسكككتقايها وأختبكككرت فكككى حكككاالت مرضكككى
الحككككروا البككككال ين واألطفككككال [ .]384لككككوحظ فككككى تقريككككر فككككى  2009أن  %100مككككن
 65مككككن مراكككككز الحككككروا فككككى أمريكككككا الشككككمالية تسككككتخدم صككككي ا مككككن حسككككابات علككككم
الجبككككر لتقككككدير االحتياجككككات السككككعرية أغلككككب التقككككديرات القاعديككككة حككككول السككككعرات /
لككككل كيلكككو جكككرام وزن للجسكككم أو حكككول ازديكككاد معكككدل األيككك

القاعكككدى (ميسسكككة علكككى

معادلكككة هكككاريس – بنكككدكت) والتكككى تعكككدل بواسكككطة عامكككل مكككن ضككك ط ااصكككابة [.]385
لسكككوه الحكككظ  ،ككككل هكككذ الصكككيخ تعكككانى مكككن بعككك
وسككبب ذلككك فككى األرجككح هككو تراوحككات فككى أيكك

درجكككة مكككن عكككدم الدقكككة التنبييكككة ،
المككري

بسككبب إنتككان الجراحككة أو

االلتهككككاب [ . ]386ومككككع ذلككككك فكككك ن اسككككتخدام الصككككيخ التنبييككككة قككككد اتخككككذ مكانككككف بككككين
عناصر أفضل ممارسة فى مراكز الجراحة عالميا .

 12 ،5 ،1موازنة الفوائد واألضرار
كمكككا تكككم ذككككر فكككى أعكككال  .فككك ن الصكككيخ التنبييكككة مكككن األرجكككح ك يكككرا أن تبكككالخ
بككككدال مككككن أن تككككبخس مككككن تقككككدير المتطلبككككات اليوميككككة للسككككعرات  .وهكككككذا فكككك ن أعلككككى
المخككاطر التككى تنبككع مككن االلتككزام بتصككلب بالصككيخ المقككدرة هككى تلككك التككى عككن الزيككادة
المفرطكككة للت ذيكككة وككككل مكككا يصكككحبها مكككن مضكككاعفات  .علكككى عككككس ذلكككك  ،فككك ن خطكككر
اسككتخدام التخمككين المبنككى فقككط علككى التقككديرات االكلينكيككة الفرديككة هككو أنككف سككيتم تككوفير
عككدد غيككر كككان مككن السككعرات بمككا يككيدى إلككى تفككاقم مككا يحككدث مككن تزايككد تككدريجى لفقككد
الكككوزن والكككوهن مكككن فكككرط األيككك

الكككذى ال يكككتم فحصكككف .إال أنكككف مكككن األمكككور الو يقكككة

الصكككككلة بهكككككذا النقكككككال  ،وفكككككى إعكككككادة صكككككياغة لمكككككا قالكككككف ونسكككككتون تشرشكككككل  ،فككككك ن
الصككياغات التنبييككة هككى أسككوأ شكككل  ،لتقككدير الت ذيككة فيمككا عككدا تلككك األشكككال األخككرى
التى تمت تجربتها [. ]387

 12 ،5 ،2القيم والتفضيالت
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فكككى الحقيقكككة فككك ن إحكككدى قكككيم الصكككيخ التنبييكككة هكككى أنهكككا يمككككن توليكككدها بواسكككطة
مراككككككز الحكككككروا الفرديكككككة علكككككى أسكككككاس المراجعكككككات بالتبصكككككر وراه لمجموعاتهكككككا
الخاصكككة مكككن المرضكككى وخبراتهكككا  .باسكككتخدام مت يكككر غيكككر مسكككتقل م كككل فقكككد الكككوزن
يمككككن بنكككاه معكككادالت االرتكككداد علكككى أسكككاس مت يكككرات مسكككتقلة م كككل العمكككر  ،والجكككنس،
وميشكككر كتلكككة الجسكككم (أو الطكككول والكككوزن ) ،ومسكككاحة الحكككرا فكككى سكككطح جلكككد الجسكككم.
يلكككزم تقريبكككا  10مرضكككى لككككل مت يكككر مسكككتقل تتضكككمنف الدراسكككة  ،بحيكككث أن عينكككة مكككن
 60 – 50مككككري

تكككككون كافيككككة لمركككككز حككككروا لتكككككوين معادلتككككف التنبييككككة الخاصككككة

لتقلل إلى أدنى حد من فقد الوزن .
علكككى الكككرغم مكككن أن بعككك

مراككككز الجكككروح قكككد يمككككن لهكككا التوصكككل للكككدخول

فكككككى أنابيكككككب التجويكككككن الواحكككككد المرنكككككة اللينكككككة (  )F 14 -8التكككككى يمككككككن اسكككككتخدامها
للت ذيكككة المعويكككة  ،إال أنكككف قكككد يككككون مكككن المتكككاح إلكككى حكككد محكككدود المنتجكككات التجاريكككة
للت ذيككككة المعويككككة .يمكككككن مككككزي االطعمككككة فككككى أحككككد األجهككككزة وتعاطيهككككا عككككن طريككككق
أنبوبكككة الت ذيكككة  .ميكككزة هكككذ المقاربكككة – إلكككى جانكككب ميكككزة تقليكككل التكلفكككة – هكككى إمككككان
إعطكككاه فاكهكككة وخضكككر طازجكككة  ،وبالتكككالى يتكككوفر للمكككري

م كككذيات نباتيكككة مهمكككة .

مكككن الصكككعب هنكككا الحفكككاظ علكككى التعقكككيم إن لكككم يككككن ذلكككك مسكككتحيال  ،ممكككا يكككيدى إلكككى
مخكككاطر االصكككابة بالتهكككاب معكككدى – معكككوى مكككن الجكككرا يم المرضكككية التكككى يكككتم تناولهكككا
فى الطعام المخلوط .

 12 ،5 ،3التكاليف
تكلفككة تكككوفير دعكككم غكككذائى تت ككاير واسكككعا مكككن موضكككع محلككى لآلخكككر  .حتكككى فكككى
حكككككاالت الكككككبالد ذات الكككككدخل المرتفكككككع  ،يتطلكككككب األمكككككر االعتبكككككار بتكككككروى للصكككككيخ
والتكنيكككككككات  ،المسككككككتخدمة روتينيككككككا لككككككدعم المرضككككككى بككككككالحروا  ،ألن هنككككككاك اآلن
نزعككات مهمككة ك يككرة رائجككة ينقصككها الككدعم العلمككى  .عنككد الطككرن اآلخككر مككن الطيككن
 ،فككك ن الكككبالد ذات الكككدخل المكككنخف

قكككد يطلكككب فيهكككا مكككن عكككائالت مرضكككى الحكككرا أن
201

تكككدعم الطعكككام الميسسكككى بتكككوفير وجبكككات ألقكككاربهم الكككذين دخلكككوا المستشكككفى ،وهكككذا قكككد
يككككون فيكككف المزيكككد مكككن الضككك ط لمكككواردهم الماليكككة المحكككدودة مكككن قبكككل  .إال أنكككف يجكككب
القيككككام بنقككككال حككككول أن الككككدعم ال ككككذائى المناسككككب يمكككككن أن يقلككككل طككككول ااقامككككة فككككى
صكككر مكككدة الشكككفاه وإعكككادة التلهيكككل ،ويكككيدى بكككذلك إلكككى عكككودة أسكككرا
المستشكككفى ،ويق ي
للبيت والعمل لكل من يهتمون باألمر .

 12 ،5 ،4أسئلة وأجوبة
 سؤؤؤ ال ئ أال ينب كككى أن تككككون أول خطكككوة هكككى إكمكككال التقكككدير ال كككذائى عنكككد الكككدخول؟
 اإلجابؤؤؤؤة ئ نعككككم  ،التقككككدير الموضككككوعى الشككككامل للوضككككع ال ككككذائى جككككزه مككككن التقيككككيماالبتكككدائى لككككل مرضكككى الحكككروا  .يجكككب أن يككككون هكككذا متضكككمنا كجكككزه مكككن التكككاري
الكامكككل والفحكككي الجسكككدى  ،اللكككذان يسكككعيان لتحديكككد ككككل العوامكككل المرضكككية المشكككتركة
التككككى سككككتكون لهككككا عالقككككة بالشككككفاه مككككن الحككككروا  ،م ككككل العككككدوى النشككككطة (السككككل ،
المالريا  ،ونقي المناعة المكتسب,
 سؤؤ ال ئ هككل تسككتخدم النتككائ التككى يفككاد بهككا لتحديككد فوائككد أو الككدعم ال ككذائى المالئككمبمعنكككى هكككل معكككدل الوفكككاة ومكككدة ااقامكككة بالمستشكككفى ترجكككع حقكككا للت ذيكككة خاصكككة فكككى
أوضاا الحاالت ذات الموارد المحدودة ؟
 اإلجابؤؤؤة ئ حالكككة الت ذيكككة لهكككا تكككل يرات واضكككحة علكككى نظكككم اعضكككاه ك يكككرة  ،ولككككنهكككذ التكككل يرات قكككد تككككون رهيفكككة ويصكككعب إن لكككم يسكككتحيل فصكككلها عمكككا ال يحصكككى مكككن
ااضكككطرابات التكككى تحكككد ها إصكككابة الحكككرا  .ومكككع ذلكككك  ،فمكككن الواضكككح مكككا يحكككدث
عنكككدما يكككتم إهمكككال وضكككع الت ذيكككة ئ تزدهكككر العكككدوى  ،ويتواصكككل الهكككدم األيضكككى بكككال
توقن  ،ويموت المري

بسوه الت ذية .
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 سؤؤؤ ال ئ بالنسكككبة لمكككا تقكككدم مكككن دراسكككات  ،هكككل الخكككط القاعكككدى لوضكككع الت ذيكككة عنكككدالمرضكككى فكككى أوضكككاا وفكككرة المكككوارد (التكككى تلسسكككت علهيكككا الدراسكككات ) ممكككا يقكككارن
بوضع المرضى فى أوضاا األحوال المحدودة الموارد ؟
 اإلجابؤؤؤة ئ بكككدون وجكككود ألدلكككة مباشكككرة  .فككك ن افتراضكككنا هكككو أن أغلكككب المرضكككى فكككىأوضكككاا حكككاالت المكككوارد المحكككدودة يعكككانون مكككن درجكككة مكككن سكككوه الت ذيكككة ال تهكككرى فكككى
مجموعككككات المرضككككى التككككى دهرسككككت فككككى أوضككككاا المككككوارد الككككوافرة  .ينب ككككى أيضككككا
افترا

ة أن لديهم مخاطر أكبر للمضاعفات والموت بسبب سوه الت ذية.

المراجع
تنقل باالنجليزية من

PP 55- 57
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 – 13إعادة التأهيل
الجزء  – 1ترتيب وضع مريض الحرق
التوصية 1
ترتيككككب وضككككع مككككري

الحككككرا فككككى أوضككككاا مضككككادة لفعككككل عوامككككل الككككتقلي

أمككر مهككم فككى انتككاي نتككائ وظيفيككة جيككدة فككى الشككفاه وترتيككب الوضككع هككذا ينب ككى تنفيككذ
بطول الخط المتصل للرعاية .

 13 ،1االعتبارات عند صياغة التوصية 1
مككككن المككككرجح أن المزيككككد مككككن األبحككككاث سككككيكون لككككف تككككل ير مهككككم فككككى فهمنككككا
للطريقكككة التكككى يكككي ر بهكككا ترتيكككب وضكككع المكككري

فكككى النتكككائ الوظيفيكككة علكككى المكككدى

الطويككككل  .حتككككى اآلن ال توجككككد تجككككارب تنبييككككة تحككككدد فعاليككككة ترتيككككب وضككككع مككككري
الحكككرا  .باعتبكككار األدلكككة علكككى أن النكككدوب قكككد تسكككبب التقلصكككات ا نكككاه وقكككوا الشكككفاه،
فككك ن مهنيكككى إعكككادة التلهيكككل يجتهكككدون لككككى يرتبكككوا أوضكككاا ككككل المسكككاحات المصكككابة
مكككن إجمكككالى سكككطح مسكككاحة الجسكككم فكككى الوضكككع المضكككاد للكككتقلي المصكككاحب لمسكككاحة
معينككككة مككككن الجسككككم  .كككككل بيانككككات األدلككككة التككككى تتعلككككق بترتيككككب وضككككع المككككري

هككككى

مجككرد مالحظككات اكلينكيككة قككد و قككت فككى األدبيككات علككى مككر السككنين  .كككل نظككم ترتيككب
الوضكككع الحاليكككة تسكككتدعى تكككدخال مباشكككرا عنكككد دخكككول المكككري

إلكككى مرككككز الحكككرا.

ينب كككى تصكككميم ترتيكككب األوضكككاا ليسكككاعد علكككى ااقكككالل مكككن األوزيمكككا  ،والحفكككاظ علكككى
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انتظككام الوضكككع الجيكككد للمفصكككل  ،وحمايكككة المفاصكككل التكككى أوقفكككت عكككن الحرككككة  ،ودعكككم
شفاه الجرح  ،وإزالة الض ط  /توقى قروح الض ط .
فيمكككا يلكككى إرشكككادات لترتيكككب وضكككع مكككري

الحكككرا مكككن الكككرأس حتكككى أخمكككي

القدم .
الؤؤؤرأس ئ وجكككود أوزيمكككا الوجكككف يككككون واضكككحا بحكككدة كنتيجكككة لإلصكككابة بحكككرا
شكككديد يكككي ر فكككى رأس المكككري
وضككككع رأس المككككري
المكككري

 .للتخفيكككن مكككن األوزيمكككا المفرطكككة  ،يمككككت ترتيكككب

فككككوا مسككككتوى القلككككب  .يمكككككن إنجككككاز ذلككككك برفككككع راس سككككرير

 ،أو بكككلن يهمكككال سكككرير المكككري

5

كوحكككدة عنكككد درجكككة تقكككرب مكككن 45 – 30

م .فككككى أوضككككاا حككككاالت المككككوارد المحككككدودة يمكككككن التوصككككل إلككككى ترتيككككب الوضككككع
الموصكككون أعكككال عكككن طريكككق اسكككتخدام كتكككل خشكككبية مربعكككة ( كتكككل تقكككاس بمكككا يقكككرب
مككككن  16 -12بوصككككة) توضككككع عنككككد قككككاا أرجككككل السككككرير عنككككد رأس السككككرير .فككككى
الحكككاالت التكككى يصكككاب فيهكككا ورك المكككري
يوضكككع رأس المكككري

إصكككابة شكككديدة ب صكككابة الحكككرا ينب كككى أن

فكككى الوضكككع المطلكككوب برفكككع السكككرير كوحكككدة سيسكككاعد هكككذا
5

علكككى تجنكككب تقلصكككات الكككورك التكككى قكككد تحكككدث إذا هرفكككع رأس السكككرير إلكككى 45 – 30
م.

الرقبؤؤؤؤة ئ يرتككككب وضككككع الرقبككككة فككككى وضككككع محايككككد أو فككككى وضككككع مككككد هككككين
لحكككوالى 515م ،مكككع الحكككري علكككى تجنكككب أى تكككدوير ل نكككى جكككانبى  .فكككى حالكككة إدخكككال
أنابيككب فككى المككري

 ،ينب ككى اتخككاذ الحككذر لعككدم المككد الزائككد للرقبككة  .يمكككن التوصككل

لهككككذا الوضككككع بككككلن توضككككع مككككن الخلككككن فككككوط ملفوفككككة أو مككككادة زبديككككة تحككككت الرقبككككة
مباشككرة بطككول خككط عظككم الكتككن .ينب ككى تجنككب الوسككائد عنككدما تصككاب الرقبككة بجككرح
أمكككامى ألن هكككذا قكككد يسكككبب تقلكككي الرقبكككة فكككى وضكككع ان نكككاه  .بااضكككافة لكككذلك  ،فككك ن
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الوسكككائد قكككد تسكككبب المزيكككد مكككن التلكككن فكككى غضكككارين األذن المصكككابة مكككن قبكككل كنتيجكككة
ألن المري

يريح رأسف فوا الوسادة .

الكتؤؤؤؤف ب اإلبؤؤؤؤط ئ إبككككط المككككري

ينب ككككى ترتيككككب وضككككعف عنككككد حككككوالى  590م

مكككن وضكككع اابعكككاد وعنكككد  520 – 15م مكككن وضكككع ان نكككاه الكتكككن أفقيكككا (إن نكككاه الكتكككن
أفقيكككا يسكككاعد علكككى تخفيكككن الضككك ط علكككى الشكككبكة العضكككدية وقكككد يمنكككع العلكككل العصكككبية
التكككى يسكككببها ترتيكككب الوضكككع لكككزمن طويكككل  .يمككككن التوصكككل لهكككذا الترتيكككب للوضكككع
بسكككككهولة باسكككككتخدام الوسكككككائد  ،واحكككككوا
السككككرير  ،أو أحككككوا

الكككككذراا الزبديكككككة  ،ومناضكككككد إلكككككى جانكككككب

ذراا مككككن البالسككككتك الحككككرارى المعلقككككة مككككن أرجوحككككة فككككوا

الرأس .
المرفؤؤؤؤؤس والسؤؤؤؤؤاعد ئ إصكككككابة المرفكككككق بحكككككرا عميكككككق قكككككد تكككككيدى إلكككككى نشكككككلة
تقلصككككات ان نائيككككة قككككد ينككككت عنهككككا تقييككككد لككككف قككككدر للنشككككاط الككككوظيفى  .ينب ككككى ترتيككككب
وضكككع المرفكككق فكككى إمتكككداد كامكككل تنقصكككف درجكككات قليلكككة (حكككوالى  55م مكككن االمتكككداد
الكامككل) لتجنكككب الضكككيق المحككككم لمحفظكككة المفصكككل  .الوضكككع الكككذى يوصكككى بكككف للسكككاعد
هو الوضع المحايد أو وضع البسط الهين بما يعتمد على موقع وعمق ااصابة .
الرسؤؤؤؤل واليؤؤؤؤد ئ ينب ككككى ترتيككككب وضككككع الرسككككخ فككككى الوضككككع المحايككككد أو فككككى
5

وضكككع المكككد البسكككيط لحكككوالى 510م  .ينب كككى ترتيكككب وضكككع اليكككد فكككى وضكككع 90 – 70

م مككككن ان نككككاه المفصككككل المسككككن ى  /السككككالمى مككككع ترتيككككب وضككككع المفاصككككل البعيككككدة
والقريبككككة مككككا بككككين السككككالميات فككككى وضككككع االمتككككداد الكامككككل  ،اايهككككام ينب ككككى ترتيككككب
وضكككعف فكككى توليفكككة مكككن وضكككع االبتعكككاد الكمبكككرى والكفكككى عنكككد المفصكككل الرسككك ى –
السكككككن ى مكككككع ان نكككككاه بسكككككيط عنكككككد أول متصكككككل سكككككن ى – سكككككالمى  .إذا ترككككككت اليكككككد
المصككابة بشككدة بككال عككالي يحتمككل أنهككا سينشككل فيهككا تقلككي يعككرن باسككم اليككد المخلبيككة ،
التى تقيد بما لف قدر من االستخدام الوظيفى لليد.
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الؤؤؤؤور ئ عنككككدما تكككككون االصككككابة علككككى السككككطح األمككككامى للجسككككم وتمتككككد مككككن
الكككبطن إلكككى الكككورك يككككون الوضكككع المكككريح هكككو ان نكككاه الكككورك  .هكككذا الوضكككع قكككد يكككيدى
إلكككى تقلكككي يقيكككد انتظكككام الوضكككع الطبيعكككى للعمكككود الفقكككرى ويفسكككد التحكككرك الكككوظيفى
عنكككدما يككككون المكككري

خكككاري السكككرير ويسكككتعد السكككتعادة أنشكككطتف فكككى الحيكككاة اليوميكككة.

عنككدما يكككون المككري

مسككتلقيا فككى الفككرال  ،يكككون الوضككع الموصككى بككف للككورك هككو

البسكككط الكامكككل  ،والكككدوران بدرجكككة صكككفر ،وعنكككد حكككوالى  520 – 15م مكككن االبتعككككاد
عن خط الوسط .
الركبؤؤؤة ئ إصكككابة مفصكككل الركبكككة الخلفيكككة قكككد ينكككت عنهكككا تقلكككي باالن نكككاه  ،إذا
ظككل مسككتمرا قككد ينتهككى بككلن ينككت عنككف ان نككاه الككورك والحنككن فككى العمككود الفقككرى فككى
الحككاالت القصككوى  .االصككابة العميقككة فككى السكككطح األمككامى للمفصككل قككد يسككبب إصكككابة
لكككوتر الرصكككفة  .لتجنكككب تقلكككي ان نكككائى وحمايكككة المفصكككل ولحمايكككة المفصكككل ،وحتكككى
يصكككبح المكككري

قكككادرا علكككى الحرككككة  ،ينب كككى أن يرتكككب وضكككع الركبكككة علكككى بسكككط

كامكككل يقكككل بكككدرجات قليلكككة (حكككوالى  55م مكككن البسكككط الكامكككل)  ،وذلكككك لتجنكككب الضكككيق
المحكم لمحفظة المفصل .
القؤؤؤؤدم والكاحؤؤؤؤل ئ أك ككككر تشككككو متكككككرر يككككي ر فككككى القككككدم المحككككروا هككككو فيمككككا
يحتمككل القفككد  .هككذا التشككو المككوهن قككد ينككت عككن حككرا بالسككمك الكامككل يتلككن العصككب
الشككككظوى ويسككككبب انحككككران أو انقككككالب القككككدم ورد اللفعككككل األخمصككككى  .ينب ككككى مبكككككرا
عنكككد الشكككفاه الحفكككاظ علكككى القكككدم  /الكاحكككل فكككى وضكككع محايكككد  .عنكككدما يككككون المكككري
مسككككتلقيا يمكككككن التوصككككل إلككككى وضككككع محايككككد عككككن طريككككق الجبككككائر أو وضككككع القككككدم /
الكاحكككل فكككى مهكككد مكككن الوسكككائد واألربطكككة  .فكككى الوضكككع المكبكككوب قكككد يهسكككمح للقكككدم /
الكاحككل بككلن تسككتقر فككى الوضككع المطلككوب عككن طريككق اسككتخدام مرتبككة مككن الزبككد عنككد
الساا البعيدة ومع مساعدة من قوى الجاذبية .
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 13 ،1 ،1موازنة الفوائد واألضرار
علكككى الكككرغم مكككن نقكككي األدلكككة لكككدعم هكككذ التوصكككيات لترتيكككب الوضكككع  ،نشكككعر
بكككلن المالحظكككات االكلينكيكككة عبكككر السكككنين قكككد ا بتكككت عمليكككا أن نظكككام ترتيكككب األوضكككاا
الموصكككون تنكككت عنكككف نتكككائ مرغكككوب فيهكككا لمنكككع التقلصكككات والتشكككوهات بطكككول الخكككط
المتصكككل اعكككادة تلهيكككل الحكككروا  .الفشكككل فكككى تطبيكككق بروتوككككول لترتيكككب األوضكككاا
فكككى المراحكككل المبككككرة مكككن الشكككفاه قكككد ينكككت عنكككف نتكككائ غيكككر مرغوبكككة وقكككد يتطلكككب
تككدخال جراحيككا لعكسككها  .سككيكون مككن غيككر االخالقككى فككى هككذا الوقككت إجككراه دراسككات
تنبيية عشوائية لتحديد كفاهة ترتيب أوضاا المرضى فى إعادة تلهيل الحروا .

 13 ،1 ،2القيم والتفضيالت
األوضكككاا التكككى وصكككفت يمككككن تطبيقهكككا بسكككهولة علكككى المرضكككى فكككى أى مككككان
فكككى العكككالم .إال أنكككف فكككى أوضكككاا الحكككاالت ذات المكككوارد المحكككدودة حيكككث قكككد يككككون مكككن
الصكككككعب الحصكككككول علكككككى مكككككواد بالسكككككتيكية – حراريكككككة (مكككككواد للجبكككككائر) ،يسكككككتطيع
عنكككدها مهنيكككو إعكككادة تلهيكككل الحكككروا انجكككاز النتكككائ المرغوبكككة ب نشكككاه أدوات لترتيكككب
األوضاا باستخدام الموارد المتاحة محليا .

 13 ،1 ،3التكاليف
وسككككائل ترتيككككب األوضككككاا الحدي ككككة ال اليككككة الكككك من م ككككل األسككككرة الكهربائيككككة ،
والمككككواد البالسككككتيكية – الحراريككككة  ،إلكككك  .قككككد ال تكككككون متاحككككة فككككى الككككبالد الناميككككة .
يمككككن بسكككهولة إنجكككاز توصكككيات ترتيكككب األوصكككان الموصكككوفة أعكككال باسكككتخدام مكككواد
رخيصة ال من ومتاحة محليا فى البالد المختلفة حول العالم .
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مزيد من القراءة
تنقل المراجع فى أول
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 14إعادة التأهيل  :الجزء 2
استخدام الجبائر لمرضى الحرق
التوصية 1
اسكككتخدام الوسكككائل التقويميكككة والجبكككائر للتوصكككل إلكككى الترتيكككب المالئكككم لوضكككع مسكككاحة
سككككطح الجسككككم عنككككدما يكككككون هنككككاك مبككككرر اليقككككان الحركككككة أو للعمككككل تككككدريجيا علككككى
بسط المفاصل والحفاظ أو الدعم للحركة .

 14 ،1اعتبارات صياغة التوصية 1
حتكككى اآلن ال توجكككد تجكككارب تنبييكككة قكككد حكككددت كفكككاهة تجبيكككر مكككري

الحكككرا.

ككككل بيانكككات األدلكككة المتعلقكككة بكفكككاهة تجبيكككر الحكككرا هكككى مجكككرد مالحظكككات اكلينيكيكككة
و راه للخبككككراه  ،وقككككد هو قككككت فككككى األدبيككككات عبككككر السككككنين (أنظككككر التوصككككية بقائمككككة
مراجع للقراهة بلسفل).
بينمككككا تيكككككد إعككككادة تلهيككككل الحككككروا علككككى أهميككككة الحركككككة والوظيفككككة  ،بطككككول
الخكككط المتصكككل للرعايكككة فككك ن مكككري

الحكككرا يجكككب أحيانكككا أن يهمنكككع مكككن الحرككككة أو

أنككككف سككككيحتاي للمسككككاعدة فككككى تحريككككك أطرافككككف  .يككككتم تقليككككديا التوصككككل إلككككى ترتيككككب
األوضكككاا المضكككادة للكككتقلي عكككن طريكككق اسكككتخدام الجبكككائر .وسكككائل التقكككويم والجبكككائر
حيويككككة فككككى إعككككادة تلهيككككل الحككككروا ،حيككككث أنهككككا تسككككتخدم أ نككككاه كككككل شككككفاه المككككري
للحصكككول علكككى ترتيكككب الوضكككع المالئكككم لمنطقكككة سكككطح الجسكككم عنكككدما يككككون إيقكككان
الحركة لف مبرر .
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حاليككككا ،يبككككدأ معظككككم أخصككككائى إعككككادة التلهيككككل اسككككتخدم الجبككككائر عنككككدما تكككككون
إصكككابة الحكككرا جزئيكككة عميقكككة أو بالسكككمك الكامكككل وذلكككك فكككى محاولكككة لترتيكككب وضكككع
المكككككري

المالئكككككم للمسكككككاعدة فكككككى تقليكككككل األوزيمكككككا وتكككككوقى التقلصكككككات  .تسكككككتخدم

تصكككككميمات جبكككككائر متنوعكككككة بطكككككول الخكككككط المتصكككككل لرعايكككككة األوصكككككاا المناسكككككبة
للمفاصل أو لدعم التحرك .

وسائل التقويم والجبائر تستخدم من أجل :
* ترتيكككب الوضكككع المالئكككم لمفصكككل /جكككزه مكككن الجسكككم  .االصكككابات العميقكككة الجزئيكككة أو
بالسكككمك الكامكككل فيهكككا مخكككاطر نشكككلة التقلصكككات أ نكككاه وقكككوا الشكككفاه إذا لكككم تهسكككتخدم
الجبائر /وسائل التقويم .
* دعكككم  ،ووقايكككة  ،وعكككدم تحريكككك األوتكككار /المفاصكككل المكشكككوفة  .ااصكككابات الشكككديدة
المصككككاحبة للحككككروا قككككد تتضككككمن كشككككن الككككوتر  /المفصككككل الككككذى يجككككب أن تككككتم
حمايتف لمنع دوام التلن والتشو .
* المسكككاعدة فكككى حكككاالت األوزيمكككا  ،وتقليكككل األلكككم  .أ نكككاه مرحلكككة االتهكككاب فكككى الشكككفاه
 ،قككد ينككت عككن األوزيمككا تلككن ال عكوسككى م ككل ضكك ط العصككب  ،وهكككذا قككد يككككون
هنككككاك دواعككككى لترتيككككب الوضككككع المالئككككم عككككن طريككككق الجبككككائر لمنككككع المضككككاعفات
التى تسببها األوزيما .
* حمايكككة الجديكككد مكككن الرقكككع وشكككرائح الجراحكككة التكميليكككة  .قكككد تسكككتخدم الجبكككائر لحمايكككة
مكككا هكككو جديكككد مكككن رقكككع  /شكككرائح تجميكككل أ نكككاه فتكككرة إيقكككان الحرككككة بعكككد العمليكككة.
التكنيكككككات المتخصصككككة فككككى الترقيككككع قككككد تتطلككككب اسككككتخدام الجبككككائر لمنككككع الحركككككة
وحماية األماكن الجراحية .
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* تصككككحيح الككككتقلي /التشككككو ئ قككككد تهصككككمم الجبككككائر لممارسككككة ضكككك ط بعكككك

العوامككككل

المعينكككة علكككى السكككطوح التشكككريحية التكككى يحكككدث فيهكككا تكككدريجيا العككككس  /التصكككحيح
للتشوهات والتقلصات.
الحفككككاظ علككككى الحركككككة و  /أو زيادتهككككا  .اسككككتخدام الجبككككائر الديناميككككة أو التقككككدم
التككككدريجى االسككككتاتيكى أو الككككديناميكى قككككد تكككككون هنككككاك دواعككككى السككككتخدامف السككككتقرار
و/أو ترتيكككب وضكككع مفصكككل واحكككد أو أك كككر  ،بمكككا يمككككن المفاصكككل األخكككرى مكككن ئ أن
تقككككوم بوظيفتهككككا علككككى الوجككككف الصككككحيح  ،وأن تسككككاعد العضككككالت الضككككعيفة علككككى أن
تعمككككل ضككككد تككككل يرات الجاذبيككككة  ،وتقككككوى العضككككالت الضككككعيفة (ان تجعككككل المرضككككى
يمارسكككون التكككدريبات إزاه لوالكككب أو أربطكككة مطاطيكككة) ،وتعيكككد نمذجكككة النكككدوب حكككول
المفاصل أو األوتار.

 14 ،2تصميم الجبيرة
أخصككككائيو إعككككادة التلهيككككل يصككككنعون عككككادة جبككككائر اسككككتاتيكية خككككالل كككككل فتككككرة
شكككفاه الجكككرح ،ويكككككون هكككذا أساسكككا لترتيككككب وضكككع المفاصكككل المككككالهم  .بعكككد إغككككالا
الجكككرح وتحكككول بكككيرة االهتمكككام اعكككادة التلهيكككل تجكككا العمكككل علكككى عككككس التقلصكككات
وإعكككادة نمذجكككة نسكككي النكككدوب ،ف نكككف عنكككدها قكككد تككككون هنكككاك حاجكككة للعكككالي باسكككتخدام
جبكككائر التقكككدم التكككدريجى االسكككتاتيكى أو الجبكككائر الديناميكيكككة  .قكككد يككككون هنكككاك حاجكككة
للعكككالي بالجبكككائر الديناميكككة للمسكككاعدة علكككى تحريكككك العضكككالت الضكككعيفة أو العضكككالت
التى ال تعمل أعصابها.
الجبكككائر االسككككتاتيكية  ،الجبكككائر االسككككتاتيكية أو السكككلبية ينب ككككى اختيارهكككا عنككككدما
يككككون هنكككاك حاجكككة للعكككالي بكككلن توقكككن حرككككة المفصكككل أو المفاصكككل المصكككابة أو أن
هذ الحركة يجب أن تهقيد .
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جبيككككرة التقككككدم التككككدريجى االسككككتاتيكى ئ هككككذ الجبككككائر يمكككككن تعككككديلها تعككككديال
متزايدا للوصول إلى وضع مرغوب فيف للمفصل .
الجبيككككرة الديناميككككة ئ تنجككككز هككككذ الجبيككككرة تل يراتهككككا بالحركككككة والقككككوة  ،وتفيككككد
كلحككككد أشكككككال للتعامككككل  .الجبيككككرة الديناميككككة قككككد تسككككتخدم القككككوى التككككى تتولككككد بواسككككطة
عضكككالت المككككري

الخاصككككة أو بواسكككطة قككككوى مفروضككككة خارجيكككا باسككككتخدام أربطككككة

مطاطية أو لوالب .

 14 ،2 ،1أنواع الجبائر
يمككككن اختيكككار العديكككد مكككن أنكككواا الجبكككائر بمكككا يعتمكككد علكككى جكككزه الجسكككم الكككذى
ستستخدم معف .
* الوجؤؤؤؤ ئ أقنعككككة وجككككف شككككفافة مككككن بالسككككتيك حككككرارى لككككدرجات الحككككرارة العاليككككة
(كاملكككككة أو جزئيكككككة )  ،أقنعكككككة بالسكككككتيك حكككككرارى لكككككدرجات الحكككككرارة المنخفضكككككة
(كاملكككككة أو جزئيكككككة ) جبكككككائر للفكككككم (اسكككككتاتيكية أو ديناميكككككة ) أفقيكككككة أو عموديكككككة أو
محيطية)  ،جبائر لألنن ،جبائر لألذن.
* الرقبؤؤؤة ئ تصكككميم جبيكككرة أماميكككة أو خلفيكككة أو جانبيكككة  ،ياقكككة ة داتوسكككى ة ياقكككة رقبكككة
لينة (من الزبد) .
* جبيؤؤؤؤرة اإلبؤؤؤؤط ئ جبيككككرة إبككككط بمسككككتوى الهككككواه (قطعككككة واحككككدة مككككن مككككادى بالسككككتك
حراريكككة ،بتصكككميم م لكككث لوتكككد زبكككدى  ،تصكككميم بالسكككتيك حكككرارى بككك الث نقكككاط ،
تصكككميم قالكككب  ،أو تصكككميم متكككاح مصكككنوا تجاريكككا مكككن قبكككل )  .شككككل لوسكككائد مكككان
إبطية .
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* المرفؤؤؤؤس ئ أمككككامى أو خلفككككى (تصككككميم مككككن قطعككككة واحككككدة  ،تصككككميم بكككك الث نقككككاط ،
تصكككميم قالكككب)  .جبكككائر مرفكككق ديناميكككة لإلن نكككاه أو البسكككط بتصكككميمات مصكككنعة مكككن
قبل أو متاحة تجارية (للتقدم تدريجية استاتيكيا أو ديناميا ) .
* الساعد ئ تصميم جبائر للساعد للوضع المنبسط أو المكبوب
* الرسؤؤؤؤل ئ تصككككميم التقككككدم تككككدريجيا اسككككتاتيكيا أو ديناميككككا أو تصككككميم قالككككب جبككككائر
االن ناه والبسط  ،واالنحران (كعبرى وزندى)
* اليؤؤؤؤـد ئ تصككككميم اسككككتاتيكى  ،التقككككدم التككككدريجى االسككككتاتيكى أو الككككدينامى أو تصككككميم
قالب  .جبائر االن ناه أو البسط .
* الؤؤؤور ئ تصكككميم جبكككائر أماميكككة للكككورك (بسكككط الكككورك )  ،وتكككد إبعكككاد زبكككدى  .قكككد
يكون تصميم قالب ضرورى فى الحاالت القصوى .
* الركبؤؤؤؤة ئ أماميككككة وخلفيككككة (تصككككميم مككككن قطعككككة واحككككدة  ،تصككككميم بكككك الث نقككككاط ،
تصككككميم قالككككب)  .جبككككائر اسككككتاتيكية  ،جبككككائر تقككككدم تككككدرجى اسككككتاتيكيا أو ديناميككككا.
تصكككميمات سكككابقة التصكككنيع متاحكككة تجاريكككا (للتقكككدم التكككدريجى اسكككتاتيكيا أو ديناميكككا)
.
* القؤؤؤؤؤدم ئ ال نكككككى الظهكككككرى  ،أو ال نكككككى األخمصكككككى أو الوضكككككع المحايكككككد (التصكككككميم
األمكككامى أو الخلفكككى )  ،التصكككميم السكككابق الصكككنع المتكككاح تجاريكككا  .تصكككميم القالكككب
عنككد الحاجككة إليككف  .أجهككزة تقككويم بحككرارة عاليككة تصككنع علككى القككدر بالطلككب لتقككويم
كاحككككل القككككدم( فككككى حككككاالت المشككككاكل الدائمككككة العصككككبية للقككككدم ) قككككد يككككتم تصككككنيعها
بواسطة أخصائى تقويم ميهل .

 14 ،2 ،2مواد الجبائر
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يمكككككن اسككككتخدام مككككواد منوعككككة للجبككككائر  .يجككككب فحككككي كككككل المككككواد بحككككري
وتقييمهكككا بوسكككطة أخصكككائى إعكككادة التلهيكككل قبكككل اختيكككار المكككادة األك كككر مالهمكككة التكككى
يلكككزم اسكككتخدامها فكككى بنكككاه جبيكككرة خاصكككة  .توجكككد مصكككفوفة واسكككعة النطكككاا مكككن مكككواد
بالسكككككتيكية حراريكككككة لحكككككرارة عاليكككككة ومنخفضكككككة يمككككككن اسكككككتخدامها بطكككككول الخكككككط
المتصكككل اعكككادة تلهيكككل الحكككرا  .هكككذ المكككواد غاليكككة الككك من وقكككد ال تككككون متاحكككة فكككى
أوضكككاا المكككوارد المحكككدودة  .ينب كككى أن ينظكككر أخصكككائى إعكككادة التلهيكككل نظكككرة إعتبكككار
إلكككى اسكككتخدام بكككدائل لمكككواد الجبكككائر تككككون متاحكككة فكككى ممارسكككتهم  .قكككد تتضكككمن هكككذ
المكككككواد الخشككككككب  ،والقصككككككب  ،والككككككورا المقكككككوى  ،ولفككككككات البالسككككككتيك  ،وأربطككككككة
المطاط  ،والزبد ،إل .
ينب ى اآلتى فى الجبائر ووسائل التقويم ئ
* أال تسبب ألما
* أن ندعم الوظيفة
* أن تكون جذابة من الوجهة التجميلية
* أن تكون سهلة االستخدام واازالة
* أن تكون خفيفة الوزن وذات صورة جانبية منخفضة
* أن يتم بناهها من مواد مالهمة
* أن تتيح التهوية  ،خاصة عند وضعها على جروح مفتوحة .

 14 ،2 ،3تثقيف المريض
ينب ى الحري على ت قين المرضى حول طريقة استخدام جبائرهم وألى وقت
وألى مدى زمنى سيحتاجون الستعمال جبائرهم  .ينب ى إصدار تعليمات عن طريقة تنظين
ورعاية الجبيرة  .يجب إعطاه كل التعليمات للمرضى وهى مكتوبة (بما فى ذلك الصور
واألشكال البيانية عندما يكون ذلك مناسبا) ويجب أن يطلب من المرضى أن يم لوا عمليا
طريقة وضع/إزالة جبائرهم  .فى حاالت معينة قد يحتاي المرضى الستخدام أك ر من جبيرة
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واحدة خالل اليوم كلف بحيث أنف يجب فى التعليمات التى يصدرها أخصائى إعادة التلهيل
أن تكون مكتوبة بوضوح  ،وينب ى إصدار التعليمات للمري

عن نوا الجبيرة والجدول

الزمنى الستخدامها .

 14 ،2 ،4موازنة المزايا واألضرار
رغكككككم نقكككككي األدلكككككة التكككككى تكككككدعم كفكككككاهة مختلكككككن جبكككككائر الحكككككروا ،فككككك ن
المالحظككككات االكلينكيككككة التككككى لوحظككككت عبككككر السككككنين بواسككككطة الخبككككراه فككككى رعايككككة
الحكككروا تطكككرح أن اسككككتخدام جبكككائر الحكككروا ومككككا يتعلكككق بككككل منهككككا مكككن إرشككككادات
(كمكككا هوصكككفت أعكككال ) قكككد ينكككت عنكككف نتكككائ مرغوبكككة دورهكككا أن ( )1تمنكككع التقلصكككات
والتشكككوهات  ،و ( )2قكككد تسكككاعد فكككى انتكككاي تحسكككن وظيفكككى عنكككد إتمكككام إعكككادة تلهيكككل
الحككككرا .الفشككككل فككككى اسككككتخدام بروتوكككككوالت الجبككككائر بطككككول الخككككط المتصككككل اعككككادة
تلهيككككل الحككككروا قككككد ينككككت عنككككف نتككككائ غيككككر مرغوبككككة مككككن حيككككث الحركككككة والوظيفككككة.
سكككيكون مكككن غيكككر األخالقكككى اسكككتبعاد اسكككتخدام الجبكككائر مكككن بروتوككككوالت إعكككادة تلهيكككل
الحروا التى تتلسس على نقي األدلة لدعم كفاهتها .

 14 ،2 ،5القيم والتفضيالت
اارشكككادات الموصكككوفة يبن كككى أن توضكككع موضكككع االعتبكككار عنكككد وضكككع جبكككائر
للبككك اقين علكككى قيكككد الحيكككاة مكككن الحكككروا  .فكككى أوضكككاا الحكككاالت المحكككدودة المكككوارد قكككد
يككككون مكككن الصكككعب الحصكككول علكككى مكككواد بالسكككتيكية حراريكككة لبنكككاه الجبيكككرة ووسكككائل
التقكككويم إال أن مكككن الممككككن أن يسكككتطيع مهنيكككو إعكككادة تلهيكككل الحكككروا التوصكككل إلكككى
نتكككككائ إعكككككادة التلهيكككككل المرغوبكككككة عكككككن طريكككككق تعظكككككيم المكككككوارد المحكككككدودة المتاحكككككة
الموجودة محليا فى أرجاه العالم المختلفة .

 14 ،2 ،6التكاليف
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مككككواد الجبككككائر غاليككككة الكككك من وقككككد ال تكككككون متاحككككة فككككى منككككاطق المككككوارد المحككككدودة .
يسككككتطيع أخصككككائيو إعككككادة التلهيككككل اسككككتخدام بككككدائل رخيصككككة م ككككل الجككككي والخشككككب
والكككككورا المقكككككوى والذبكككككد  ،والعصكككككيان المعدنيكككككة  ،واألربطكككككة المطاطيكككككة  ،الككككك ،
لتصكككميم وصكككنع الجبكككائر .وجكككود بعككك
فى تصميم جبائر فعالة لمري

مكككن الخيكككال والتفكيكككر االبكككداعى يمككككن أن يفيكككد

الحرا وإن كانت غير غالية ال من .

التوصية بمزيد من القراءة للمراجع
تنقل باانجليزية كما هى من خر

PP 60
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 – 15التعامل مع الحكة
التوصية 1
الرعايكككة الروتينيكككة ينب كككى أن تشكككمل تقكككدير مكككدى شكككدة  ،وبقكككاه  ،وتكككل ير الحككككة
بعككد الحكككرا فكككى أنشكككطة الحيكككاة اليوميكككة (كمككا مككك ال فكككى النكككوم  ،والحمكككل  ،والمدرسكككة ،
واالستجمام).

 15 ،1اعتبارات صياغة التوصية 1
حتككككى اآلن ال يوجككككد توافككككق عككككام حككككول عككككالي مفضككككل للحكككككة بعككككد الحككككرا
[ ]388وتتلسكككس ككككل التوصكككيات فقكككط علكككى أفضكككل األدلكككة فكككى ذلكككك الوقكككت  .هنكككاك
العديككد مككن التقريككر التنبييككة عككن انتشككار الحكككة بعككد إصككابة الحككرا  ،بمككا ي بككت عمليككا
أن عكككددا لكككف قكككدر مكككن المرضكككى يبل كككون عكككن وجكككود الحككككة بعكككد إعكككادة تككككوين نسكككي
ال شكككاه الطالئكككى لجكككرح حكككرقهم .بااضكككافة لكككذلك ،ك يكككرا مكككا تككككون الحككككة بعكككد الحكككرا
نتيجكككة تابعكككة ت يكككر الككككرب وتكككي ر فكككى شكككفاه المكككره ونوعيكككة الحيكككاة [ . ]389تصكككور
هككذ التقككارير أن الحكككة بعككد الحككرا ك يككرا مككا تكككون فككى أقصككى حككد لهككا عنككد خككروي
المكككري

و/أو فكككى أعقكككاب الشكككفاه الكامكككل للجكككرح ،كككم تقكككل تكككدريجيا بالوقكككت [،388

. ]398 – 390
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علككككى الككككرغم مككككن االنتشككككار الواسككككع للحكككككة فككككى كككككال مككككن األطفككككال والبككككال ين
الكككذين يبقكككون علكككى قيكككد الحيكككاة بعكككد الحكككرا  ،إال أن فهمنكككا لميكانزمكككات الحككككة التكككى
تتعلكككق بكككالحرا فهكككم محكككدود .علكككى أن الك يكككرين يعتقكككدون أن مسكككار الحككككة يشكككمل معكككا
عنصككككرا طرفيككككا ومركزيككككا [ ]399وأن ميكانزمككككات هككككذا المسككككار مككككن المككككرجح أنهككككا
متعددة العوامل فى طبيعتها [.]400
التقكككدير االكلينكككككى للحككككة بعككككد الحكككرا ينب ككككى أن يككككون مضككككمنا فكككى الرعايككككة
الروتينيكككككة  .ينب كككككى أن يشكككككمل التقكككككدير ،إذا ككككككان األمكككككر مالهمكككككا ،األدوات المالئمكككككة
للسكككن للمسكككاعدة علكككى التقكككدير الكمكككى للحككككة بعكككد الحكككرا مكككن حيكككث الشكككدة والتكككل ير.
حاليككككا ،تككككم التحقككككق مككككن جككككدارة خمككككس أدوات بالل ككككة االنجليزيككككة (إحككككداها مككككن بككككاب
المالحظكككة واألربكككع األخكككرى أدوات للتبليكككخ الكككذاتى ) وكلهكككا تكككم التحقكككق مكككن صكككحتها.
تسككككتخدم اكلينكيككككا مككككع األفككككراد الككككذين لككككديهم جككككرح حككككرا مسككككتدام  .مقيككككاس تورنتككككو
لقيكككاس حكككككة األطفكككال مقيككككاس بالسكككلوك – وبالمالحظككككة لالسكككتخدام مككككع األطفكككال مككككن
عمكككر  5سكككنوات وأقكككل [ .]401مقيكككاس حككككة االنسكككان (مقيكككاس ةليككككرتة بخمكككس نقكككاط
) مفيككككد عنككككد األطفككككال النككككاطقين وقبككككل النككككاطقين مككككن سككككن السادسككككة وأكبككككر[.]407
مقيككككاس ( )5-Dللحكككككة أداة ذات تبليكككككخ ذاتككككى  ،تقككككيس خمسكككككة أبعككككاد لدرجككككة الحككككككة
(الشككككدة )  ،ومككككدى زمنهككككا (عككككدد السككككاعات لكككككل يككككوم )  .واتجاههككككا (مككككا إذا كانككككت
الحككككككة تتحسكككككن أو تسكككككوه) واحكككككداث العجكككككز (التكككككل ير علكككككى األنشكككككطة ) والتوزيكككككع
(الموضكككع علكككى الجسكككم الكككذى يخبكككر فيكككف الفكككرد الحككككة)  .وهكككو مالئكككم لإلسكككتخدام عنكككد
البكككككال ين مكككككن المرضكككككى والككككككن لكككككيس كمقيكككككاس يكككككومى ألنكككككف يعككككككس ةاألسكككككبوعين
اآلخيككككرينة [ . ]404 ، 403المقيككككاس بالمعككككدل الرقمككككى والمقيككككاس البصككككرى بالتما ككككل
بالحكككككة همككككا أداتككككين أخريتككككان مككككن األدوات التككككى تعطككككى تقريككككرا ذاتيككككا تسككككتخدمان
للتقككككدير الكمككككى للحكككككة بعككككد الحككككرا  .كككككال مككككن المقيككككاس بالعككككد الرقمككككى المناسككككب
والمقيككككاس البصككككرى بالتما ككككل أدوات شككككائعة تسككككتخدم لوصككككن خبككككرات ذاتيككككة مختلفككككة
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م ككل الحكككة  ،توجككد علككى الخككط المتصككل إبتككداه مككن ال كال حكككة  .ةووصككوالا أسككوأ حكككة
ممكنكككككة ة (أو قابلكككككة للتصكككككور)  .المقيكككككاس بالتقكككككدير البصكككككرى أو بالتما كككككل أو بالعكككككد
الرقمككككى القياسككككى للحكككككة ك يككككرا مككككا يسككككتخدمان فككككى المرضككككى المككككراهقين والبككككال ين .
يوجكككد قياسكككات أخكككرى بالل كككة اانجليزيكككة لتقكككدير الحككككة ولكنهكككا لكككم يكككتم التحقكككق مكككن
صحتها للتكلم باانجليزية عند مجموعات المصابين بالحرا [. ]406 ،405
بالنسكككبة ل يككككر المتحككككد ين باانجليزيككككة مككككن االكلينكيككككين و/أو المرضككككى  ،يكككككون
مكككككن األرجكككككح أن التقكككككدير باسكككككتخدام المصكككككطلحات الوصكككككفية لوصكككككن نوعيكككككة حككككككة
المكككري

هكككو أفضكككل اسكككتراتيجية تقكككدير لالسكككتخدام حاليكككا  .مكككن المهكككم أن يهتضكككمن مكككع

تقكككدير شكككدة الحالكككة ،تكككل ير الحككككة فكككى أنشكككطة الحيكككاة اليوميكككة التكككى تشكككمل المدرسكككة ،
والعمكككككل ،واالسكككككتجمام ،والنكككككوم  .مكككككع التحقكككككق مكككككن صكككككحة أدوات التقكككككدير بالل كككككات
األخكككككرى  ،فككككك ن اسكككككتخدام هكككككذ الوسكككككائل يوصكككككى بكككككف إذا كانكككككت التحاليكككككل القياسكككككية
السيكولوجية فى نطاا مدى معقول .

 15 ،1 ،1موازنة المزايا واألضرار
تقككدير الحككككة بعككد الحكككرا ال يفكككر

أى ضككرر  .مزايكككا تحديكككد شككدة الحككككة بعكككد

الحكككرا يفكككوا وزنكككا إلكككى حكككد بعيكككد عكككبه االشكككتبا فيهكككا أو مالحظتهكككا بالنسكككبة لهكككذا
التتكككابع الشكككائع .مكككع إ بكككات واسكككتخدام تقكككدير مكككا يتحقكككق صكككحتف مكككن األدوات أجهكككزة
للحكككككة  ،يمكككككن تلسككككيس واختبككككار بروتوكككككوالت جديككككدة للتعامككككل باسككككتخدام القياسككككات
المتسقة للنتائ  .فى النهاية  ،ف ن هذا سييدى إلى نماذي محسنة للعالي .

 15 ،1 ،2القيم والتفضيالت
تفضكككيل أداة تقكككدير الحككككة التكككى تسكككتخدم سكككيعتمد علكككى ال قافكككة وسكككن المكككري
الككككذى تقككككدر حالتككككف .توجككككد أبحككككاث قليلككككة الغيككككر عككككن االختالفككككات ال قافيككككة فككككى إدراك
الحككككة التككككى قككككد تكككي ر فككككى قياسككككات التبليكككخ الككككذاتى .إذا لككككم يككككن يوجككككد أدوات تقككككدير
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متحقكككق مكككن صكككحتها بالنسكككبة لل كككة التكككى يكككتم التحكككدث بهكككا  ،ينب كككى أداه وتو يكككق تقكككدير
اكلينيكى باستخدام المصطلحات العامة ومالحظات المختي االكلينيكيين .

 15 ،3 ،3التكلفة
تكلفكككة انتكككاي هكككذ األدوات قليلكككة ألدنكككى حكككد  ،إال أنهكككا قكككد تظكككل عقبكككة لالسكككتخدام
فككككى بعكككك

أوضككككاا المككككوارد المحككككدودة  .علككككى أنككككف إذا كانككككت األدوات ذات التبليككككخ

الككككذاتى تسككككتخدم وتلمككككس بواسككككطة المككككري

(مكككك ال النسكككك الصككككلبة لقيككككاس التقككككدير

البصككككرى بالتما ككككل أو مقيككككاس حكككككة اانسككككان) ،ف نككككف ينب ككككى ت طيتهككككا بطبقككككة بحيككككث
يمكن تنظيفها بين المرضى وبهذا ال تكون مصدرت للتلوث المختلط .

التوصية 2
فككككى أعقككككاب إعككككادة تكككككوين النسككككي الطالئككككى للجككككرح  ،ينب ككككى دعككككم اارواه
وااقككككالل مككككن الجفككككان ألدنككككى حككككد باسككككتخدام المرطبككككات الجلديككككة  .هككككذ العالجككككات
يوصى باستخدامها لمرات عديدة كل يوم .

 15 ،2االعتبارات فى صياغة التوصية 2
بعككك

التقكككارير تصكككن وجكككود عالقكككة ارتبكككاط بكككين الجفكككان بعكككد االصكككابة فكككى

الجلكككد/الجرح مكككع تزايكككد التبلي كككات عكككن شكككدة الحككككة /الك افكككة [ .]391قكككد يصكككدا هكككذا
بوجككككف خككككاي للجككككروح التككككى تتطلككككب ترقيككككع الجلككككد  ،والتككككى تم ككككل نمطيككككا الجككككروح
األعمق [.]388
المرطبكككات (م كككل زيكككت جكككوز الهنكككد ) ومضكككادات الهسكككتامين المنهجيكككة تشككككل
توليفككككة قائككككدة لعككككالي حكككككة الجلككككد [ . ]388هنككككاك تبلي ككككات حكاياتيككككة تطككككرح اسككككتخدام
العوامككككل المرطبككككة أو المرطبككككات بوضككككعها يوميككككا علككككى الجلككككد الككككذى ه
شككككفى [. ]407
(للتعريككككن التفصككككيلى للمرطبككككات إزاه مككككواد جلككككب الترطيككككب وغيرهككككا مككككن عوامككككل
الترطيكككب أنظكككر أسكككئلة وأجوبكككة ،التعامكككل غيكككر الجراحكككى لنكككدوب الحكككروا ،ي.)...
221

لككككم ي بككككت بعككككد جيككككدا أى المنتجككككات هككككو الككككذى يسككككتخدم  ،إال أن الك يككككر مككككن مراكككككز
الحككرا تطككرح اسككتخدام أ ككر غيككر ملمككوس مككن عوامككل ترطيككب خاليككة مككن أ ككر ظككاهر
من مواد الترطيب والمرطبات [.]408
تسكككجل بعككك

المقكككاالت المنشكككورة حكككدي ا وجكككود كريمكككات موضكككعية أخكككرى لهكككا

أو لككككيس لهككككا مكونككككات إضككككافية يمكككككن أن ت بككككت فائككككدتها إال أن مككككن المطلككككوب هنككككا
إجراه مزيد من األبحاث [ . ]411 ،419 ،409

 15 ،2 ،1موازنة المزايا واألضرار
قككككد تحككككدث حساسككككية ألى مككككادة ترطيككككب موضككككعية  ،وبالتككككالى فقككككد ه
طرحككككت
التوصكككية باسكككتخدام أى منتجكككات خاليكككة مكككن أى أ كككر  .يوصكككى أيضكككا باختبكككار أى مكككادة
مختكككارة مرطبكككةو أو مكككن مرطبكككات يجكككرى اختبارهكككا أوال علكككى منطقكككة صككك يرة مكككن
الجسكككم غيكككر مصكككابة وذلكككك فيمكككا يتعلكككق بنشكككلة أى رد فعكككل ضكككار (مككك ال وجكككود طفكككح
جلدى ،زيادة معدل الحكة ) .

القيم والتفضيالت

15 ،2 ،2

تفضكككيل أى مكككواد الترطكككب أو المرطبكككات هكككو الكككذى يسكككتخدم أمكككر يعتمكككد علكككى
مدى إتاحة المنت وتكلفتف .

 15 ،2 ،3التكلفة
تكلفة هذ المنتجات تت اير وينب ى النظر لها باعتبار عند االختيار.

التوصية 3
العالجكككات باألدويكككة الصكككيدالنية عنكككدما تتكككاح ينب كككى النظكككر لهكككا باعتبكككار للتقليكككل
ألدنى حد من حكة بعد الحرا التى لها قدرها .

15 ،3

االعتبارات عند صياغة التوصية 3
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علككككى الككككرغم مككككن أن المقاربككككة الم لككككى الفارماكولوجيككككة للتعامككككل مككككع الحكككككة
ليسكككت مدعومكككة بدراسكككات أبحكككاث إكلينيكيكككة  ،إال أنهكككا مدعومكككة  ،بككك راه خبكككراه لهكككا
سككيطرتها .السككبب األساسككى لهككذا هككو نككدرة الدراسككات المبنيككة علككى األدلككة التككى تبحككث
أمككككر فعاليككككة العوامككككل المختلفككككة المنهجيككككة والموضككككعية  .فككككى  2010أجككككرى جونككككوس
وزمككككاله مراجعككككة منهجيككككة للعوامككككل العالجيككككة لمعالجككككة حكككككة الحككككرا واسككككتنتجوا أن
معظكككم الدراسكككات حتكككى اآلن ال يوجكككد بهكككا قكككوة احصكككائية كافيكككة لتتكككيح التوصكككية بعكككالي
وحيكككد أو المقاربكككة العالجيكككة لعامكككل واحكككد [ ]407ومكككع ذلكككك  ،ف نكككف يوجكككد العديكككد مكككن
خيكككارات العالجكككات الصكككيدالنية المختلفكككة  ،بمكككا فكككى ذلكككك العالجكككات الموضكككعية (أدويكككة
التخككككدير )  .والعوامككككل المنهجيككككة بككككالفم  ،والعككككالي المولككككن .مككككن المككككرجح أن المزيككككد
مكككن االبحكككاث سكككيكون لكككف تكككل ير مهكككم فكككى دور العوامكككل الفارماكولوجيكككة فكككى عكككالي
الحكة المتعلقة بالحرا .

 15 ،3 ،1األدوية الموضعية
التعككككاطى الموضككككعى ألدويككككة للحكككككة بعككككد الحككككروا يشككككمل مضككككادات مسككككتقبل
الهسكككككتامين  ،ومضكككككادات االكتئكككككاب التكككككى لهكككككا خصكككككائي تمنكككككع تكككككا ير الهسكككككتامين ،
والكريمكككات التكككى بهكككا إنزيمكككات تحلكككل البكككروتين  ،وككككذلك أيضكككا االسكككتخدام االنتقكككائى
ألدوية التخدير الموضعى [. ]414 – 412

 15 ،3 ،2األدوية المنهجية
مضكككادات الهسكككتامين بكككالفم جكككزه رئيسكككى مكككن الك يكككر مكككن خوارزمكككات عكككالي
الحكة التى لها عالقة بالحرا [. ]399 – 388
تطككككرح األدلككككة المتزايككككدة أن اسككككتخدام عوامككككل منهجيككككة لهككككا مفعككككول مركككككزى
أمكككر مفيكككد فكككى عكككالي حككككة الحكككرا  .تطكككرح أبحكككاث عديكككدة اسكككتخدام الجابكككابنتين إمكككا
كعكككالي وحيكككد أو كعكككالي مولكككن مكككع المكككواد المضكككادة للهسكككتامين [-415 ،407 ،399
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 .]417هنككككاك بككككاح ون خككككرون اسككككتخدموا مككككواد مضككككادة أو داعمككككة للتككككل ير األفيككككونى
[. ]418
علككى الكككرغم مككن وجكككود قكككدر معقككول مكككن األبحكككاث حتككى اآلن  ،ال يوجكككد توافكككق
واضكككح حكككول التعامكككل الفارمكككاكولوجى للحككككة بعكككد الحكككرا  .بااضكككافة لكككذلك ،لكككم تكككتم
تكميكككة أهميكككة مسكككتوى شكككدة الحككككة الكككذى يكككرجح أن يتطلكككب العكككالي ولكككم يكككتم االتفكككاا
علككى هككذا مسككتوى كهككذا  .باالضككافة لككذلك  ،يظككل باقيككا السككيال عككن ئ هككل شككدة الحكككة
هكككى التكككى تملكككى الحاجكككة للعكككالي (مككك ال مسكككتوى 4أو أعلكككى علكككى جهكككاز قيكككاس التكككرقيم
بالتما كككل بدرجكككة مكككن صكككفر إلكككى  10للحككككة ) أو أن مكككا يملكككى العكككالي هكككو تكككل ير الحككككة
فككى نشككاط المككره فككى الحيككاة اليوميككة (مكك ال التككل ير فككى قككدرة المككره للعمككل أو الككدخول
فككى النككوم أو الحفكككاظ علككى النككوم خكككالل الليككل)؟ هكككذا االسككتنتاي اليككزال فكككى حاجككة إلكككى
تحديد .

 15 ،5 ،3موازنة المزايا واألضرار
القكككرار بشكككلن طريقكككة وزمكككن عكككالي الحككككة بالنسكككبة ألى فكككرد يجكككب أن يكككوزن
إزاه النتككككائ السككككلبية (بمعنككككى النتككككائ الجانبيككككة ) لنظككككام العككككالي الككككذى يككككتم اختيككككار .
يجككككب أن ينظكككككر االكلينكيكككككون باعتبكككككار إلكككككى هككككذا عنكككككد وصكككككن اسكككككتخدامهم للعكككككالي
باعتبككككار أن بعكككك

مككككن العالجككككات المطروحككككة تهظهككككر مفعولهككككا عككككن طريككككق الجهككككاز

العصكككبى المركككككزى .تككككل ير الحككككة علككككى أنشككككطة المككككره فكككى الحيككككاة اليوميككككة ونوعيككككة
الحياة يجب أن يكونا جزها من تقدير تبرير بده بع

العالجات .

 15 ،3 ،4القيم والتفضيالت
فكككى أوضكككاا األحكككوال ذات المكككوارد المحكككدودة هكككذا القكككرار ربمكككا ينبنكككى علكككى
مككككدى إتاحككككة األدويككككة  ،المنهجيككككة والموضككككعية معككككا .مككككن األمككككور الخطيككككرة أهميككككة

224

التشككككارك فككككى النتككككائ فككككى أبحككككاث المسككككتقبل وفككككى اسككككتخدام المقاربككككات المعياريككككة
وقياسات النتائ (بمعنى استخدام أدوات تقديرات الحكة والتحقق من صحتها ).

 15 ،3 ،5التكلفة
باعتبكككار البيانكككات المحكككدودة التكككى ت بكككت عمليكككا اختيكككارا واضكككحا فكككى نظكككم عكككالي
حككككة الجلكككد فكككى الحكككروا ،ال توجكككد نسكككبة واضكككحة للجكككدوى االقتصكككادية عنكككد اسكككتخدام
أى نظام فارماكولوجى واحد أو عالي مولن .
التوصية 4
التعامككككككل غيككككككر الفارمككككككاكولوجى للحكككككككة أمككككككر مالئككككككم سككككككواه كككككككان العككككككالي
الفارمككككاكولوجى متكككككاح أو غيككككر متكككككاح  .العالجككككات غيكككككر الفارماكولوجيككككة التكككككى قكككككد
تسكككاعد فكككى تحسكككين الراحكككة تتضكككمن ترطيكككب الجلكككد (وضكككع قطكككع مالبكككس رطبكككة) ،
والتككككدليك (مجتمعككككا مككككع غسككككول مرطككككب) والضكككك ط المحلككككى  ،وتجهيككككزات أكككككالت
الشكككككوفان  ،وتطبيقكككككات األجهكككككزة الكهربائيكككككة  -الفيزيائيكككككة م كككككل التنبيكككككف الكهربكككككائى
للعصب عبر الجلد .

 15 ،4االعتبارات عند صياغة التوصية 4
العالجكككات غيكككر الفارماكولوجيكككة بمكككا فيهكككا أككككالت الشكككوفان ال رويكككة  ،والليكككزر
بالصكككب ة النابضكككة  ،وأنكككواا جيكككل السكككليكون  ،وتكككدليك النكككدوب  ،والتنبيكككف الكهربكككائى
للعصككب عبككر الجلككد كلهككا أ بتككت عمليككا نتككائ كلينيكيككة إيجابيككة للتقليككل مككن حكككة مككا بعككد
الحكككرا .إال أن معظكككم هكككذ العالجكككات سكككتتطلب دراسكككات إكلينيكيكككة أفضكككل لتحقكككق مكككن
صحة استخدامها [. ]421 – 419 ،410 ،407

 15 ،4 ،1موازنة المزايا واألضرار
صكككككورة الفائكككككدة  /الضكككككرر تتنكككككوا بمكككككا يعتمكككككد علكككككى اختيكككككار العكككككالي غيكككككر
الفارماكولوجى.
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 15 ،4 ،2القيم والتفضيالت
قيمكككككة اسكككككتخدام العكككككالي غيكككككر الفارمكككككاكولوجى فكككككى عكككككالي الحككككككة المتعلقكككككة
بكككالحرا تبكككدو أمكككرا واعكككدا  .باعتبكككار الحكككد األدنكككى للتكلفكككة لكككبع

أنكككواا هكككذا العكككالي،

ف نهكككا قكككد تككككون جكككديرة بالمتابعكككة فكككى بيئكككات ك يكككرة بمكككا فكككى ذلكككك الكككبالد ذات الكككدخل
المنخف

– المتوسط – والمرتفع .

 15 ،4 ،3التكاليف
باعتبكككار البيانكككات الحاليككككة التكككى ال ت بككككت عمليكككا أى اختيككككار واضكككح لالسككككتخدام
فكككى العالجكككات االضكككافية للحككككة فكككى الحكككرا  ،ال توجكككد نسكككبة واضكككحة مكككن الجكككدوى
االقتصككككادية يمكككككن ذكرهككككا السككككتخدام أى اسككككتراتيجية موحككككدة غيككككر فارماكولوجيككككة .
إال أن العديكككد مكككن هكككذ العالجكككات تكلكككن القليكككل أو ال تكلكككن شكككيئا  ،وبالتكككالى ف نهكككا قكككد
تكككوفر قيمكككة أك كككر للمكككري
الككككذى يتطلككككب مككككن المككككري

 .قكككد يصكككدا هكككذا بوجكككف خكككاي السكككتخدام تكككدليك النكككدوب
و/أو عضككككو األسككككرة الككككذى يعطككككى الرعايككككة أن يككككتعلم

العككالي بالتككدليك للنكككدوب والجككروح التككى شكككفيت  .تككدليك النككدوب ك يكككرا مككا يهجمككع بينكككف
وبكككين وضكككع مكككادة ترطكككب  /مرطكككب  ،وبهكككذا تتكككوفر فائكككدة مضكككافة بتكلفكككة قليلكككة (أنظكككر
التعامل غير الجراحى لندوب الحرا ،ي ) ...
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المراجع
تنقل كما هى باانجليزية من PP62 – PP 63
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 – 16قضايا أخالقية
التوصية 1
يجكككككب احتكككككرام االسكككككتقالل الكككككذاتى للمكككككري
القكككرارات التكككى تتعلكككق بكككالعالي .إذا ككككان المكككري

 ،حيكككككث المكككككري

نفسكككككف يتخكككككذ

عكككاجزا عكككن أن يكككتكلم عكككن نفسكككف،

عنكككدها يجكككب أن يعكككين وكيكككل مسكككئول ليكككزود بكككالقرارات بشكككلن الرعايكككة  .يكمكككن دور
فريككككق العككككالي فككككى تككككوفير أفضككككل المعلومككككات للمككككري

و/أو وكيلككككف حككككول السككككياا

المرجح .

معجم
االسؤؤؤؤتقالل الؤؤؤؤذاتى ئ حالككككة أو حككككق الفككككرد فككككى أن يككككدير شككككئونف الخاصككككة  ،والككككتحكم
الذاتى فى قراراتف  ،واستقاللف .
الموافقؤؤؤة المبينؤؤؤة علؤؤؤى إعطؤؤؤاء معلومؤؤؤات ئ مكككنح ااذن بالموافقكككة مكككع معرفكككة النتكككائ
الممكنكككة ،وهكككو علكككى نحكككو نمطكككى ااذن الكككذى يمنحكككف المكككري للطبيكككب للعكككالي مكككع
معرفتف الكاملة بما يمكن من مخاطر ومزايا .
وكيل ئ شخي يهعين للتصرن مكان شخي خر .
عالقؤؤؤة الطبيؤؤؤب – المؤؤؤريض ئ عالقكككة رسكككمية أو مرجعيكككة بكككين الطبيكككب والمكككري ،
تنشككككككل بمجككككككرد أن يتككككككولى الطبيككككككب أو يقككككككوم بمهمككككككة الرعايككككككة الطبيككككككة أو عككككككالي
المري .
المعروف ئ الحنان النشط
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عدم اقتراف الشر ئ التصرن بتجنب فعل الشر .

 16 ،1اعتبارات صيانة التوصية 1
إحتككككرام األشككككخاي واالسككككتقالل الككككذاتى للفككككرد همككككا بككككين العالمككككات المميككككزة
للفلسكككفة األخالقيكككة والقكككانون  .هكككذا المبكككدأ تكككم علكككى نحكككو متككككرر تنظيمكككف فكككى أخالقيكككات
الطب البيولوجى وقوانين األحكام والسوابق .
مفهككككوم الموافقككككة المبنيككككة علككككى إعطككككاه معلومككككات للعككككالي نشككككل أساسككككا خككككالل
مناقشكككات الفلسكككفة األخالقيكككة وفكككى المحكككاكم [ ،]422وهكككو أساسكككى فكككى ممارسكككة الطكككب
 .وإذن فككك ن أسكككاس مكككنح المكككري

للموافقكككة هكككو حكككق المكككري

فكككى ااسكككتقالل الكككذاتى

فككككى اختيككككار العككككالي يتحقككككق ذلككككك مككككن خككككالل عمليككككة مككككنح الموافقككككة المبنيككككة علككككى
المعلومكككات  .هكككذا الحكككق تدعمكككف مبكككاد ،احتكككرام األفكككراد  ،والكككتحكم الكككذاتى  ،والحريكككة
لككككف

 ،والخصوصككككية [ .]423كككككل هككككذ األمككككور تبلككككخ الككككذروة فككككى فكككككرة أن المككككري
الحق فى اتخاذ الخيارات للعالي التى تتسق مع قيمف  ،وتفضيالتف [. ]424
يمككككن النظكككر إلكككى مكككنح الموافقكككة المبنيكككة علكككى المعلومكككات علكككى أنكككف تفكككوي

السككلطة للعككالي الطبككى  .فككى حالككة الحككروا ،يكككون ذلككك لعككالي جككرح الحككرا وكككل مككا
يصككككحبف مككككن ت يككككرات تشككككريحية وفيزيولوجيككككة  ،سككككواه محليككككا أو منهجيككككا .تفككككوي
هكككذ السكككلطة يتضكككمن إتخكككاذ القكككرارات باسكككتقالل ذاتكككى بواسكككطة المكككري

فيمكككا يتعلكككق

برعايتككككف  .هككككذا االسككككتقالل الككككذاتى يمكككككن التخلككككى عنككككف لآلخككككرين عنككككدما يككككتم ذلككككك
تطوعيكككككا  .ينب كككككى أن تككككككون العمليكككككة بحيكككككث تهحتكككككرم رغبكككككات المكككككري
وتهككككرف

الخاصكككككة ،

فكككككرة أن الطبيككككب ينب ككككى أن يتصككككرن باسككككتقالل لصككككالح المككككري

إال إذا

ككككان ذلكككك قكككد تكككوقل بوضكككوح وتكككم االتفكككاا عليكككف أو توقعكككف مكككن الطكككرفين معكككا وأن
يهنظر لهذا باعتبار بالنسبة لكل عالي معين .
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هنكككاك أربعكككة عناصكككر لمكككنح ااذن بكككالعالي الطبكككى بنكككاه علكككى المعلومكككاتئ أن
يككككون تطوعيكككا (خاليكككا مكككن ااجبكككار)  ،وأن يككككون هنكككاك قكككدرة علكككى إصكككدار القكككرار
(قكككدرة قانونيكككة وعقليكككة)  ،والمكاشكككفة (التوصكككيل الكامكككل للمخكككاطر  ،والمزايكككا وبكككدائل
العكككككالي)  ،وفهكككككم العكككككالي المقتكككككرح وتضكككككميناتف المحتملكككككة [ .]415ينب كككككى أن تكككككيدى
المناقشككككة مككككع تفسككككيرات واضككككحة بل ككككة يمكككككن أن يفهمهككككا المككككري

[ .]426ينب ككككى

وصكككن المضكككاعفات الشكككائعة بصكككرن النظكككر عكككن شكككدتها  ،ككككذلك أيضكككا ينب كككى هكككذا
بالنسكككبة لمكككا يتككككرر لمكككرات أقكككل مكككن المخكككاطر وإن كانكككت فيمكككا يحتمكككل شكككديدة أو غيكككر
عكوسية [.]424 ، 422
المرضككككى بككككالحروا يشككككيع عجككككزهم عككككن أن يككككوفروا مككككنحهم ااذن الخككككاي
بهكككم المبنكككى علكككى المعلومكككات بسكككبب ااغمكككاه أو تكككل يرات ااصكككابة التكككى تلهكككى االنتبكككا
 ،وبالتكككالى فكككك نهم ال يسكككتطيعون التوصككككل إلككككى القكككدرة علككككى فهكككم العككككالي وخياراتككككف .
فكككى هكككذ الحالكككة ينب كككى الع كككور علكككى وكيكككل يسكككتطيع أداه بكككدور البكككديل للمكككري

عنكككد

اتخككاذ القككرارات الملحككة  .هككذا الشككخي يكككون م اليككا أحككد أفككراد أسككرة المككري

أو لككف

[ .]427توجككككد فككككى معظككككم المجتمعككككات القككككوانين التككككى

عالقككككة لهككككا قككككدرها بككككالمري

تتعلكككق بمكككنح الوكيكككل لكككإلذن ونظكككام األفكككراد الكككذين علكككى عالقكككة بكككالمري

ويسكككتطيعون

القيككككام بككككدور الوكيككككل  .ينب ككككى بككككذل المجهككككود التبككككاا المعككككايير ال ابتككككة لمككككنح الوكيككككل
للموافقة عندما يكون المري

نفسف فاقدا لهذ القدرة .

 16 ،1 ،1موازنة المزايا واألضرار
إحتكككرام مطالكككب األفكككراد بكككلن تككككون قكككرارات العكككالي لمكككري
الوصكككول إليككككف مكككع مككككنح موافقككككة المكككري

الحكككرا ممكككا تكككم

بنككككاه علككككى إعطكككاه المعلومككككات هككككو و/أو

وكيلكككف  .مزايكككا هكككذ المقاربكككة تيككككد أن قكككيم المرضكككى الخاصكككة ورغبكككاتهم فيمكككا يتعلكككق
بنظرتهم الخاصة يتم اعتبارها .
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فكككى بعككك

مواقكككن الطكككوار ، ،فككك ن التكككلخيرات التكككى قكككد يكككتم وقوعهكككا للتوصكككل

إلككككى مككككنح الموافقككككة المبنيككككة علككككى المعلومككككات قككككد تسككككبب فككككى الحقيقككككة زيككككادة احتمككككال
الضككرر  .فكككى هكككذ الحكككاالت ينب كككى القيكككام بعكككالي طكككوار ،بكككدون مكككنح الموافقكككة المبنيكككة
علكككى المعلومكككات إذا وافكككق أفكككراد معقولكككون علكككى أن التكككلخير فكككى الحصكككول علكككى مكككنح
الموافقكككة الرسكككمية بنكككاه علكككى المعلومكككات سكككون يسكككبب األذى فكككى الحقيقكككة  .ومكككا عكككدا
ذلك يجب الحصول على منح الموافقة المبنية على المعلومات .

 16 ،1 ،2القيم والتفضيالت
توجكككد اختالفكككات قافيكككة ك يكككرة فيمكككا يتعلكككق بالممارسكككة المعتكككادة للحصكككول علكككى
مكككنح إذن بنكككاه علكككى المعلومكككات  .فكككى بعككك

المجتمعكككات  ،يككككون مكككن المتوقكككع مكككن

الفكككرد أن يتخكككذ قكككرار الخكككاي  .فكككى مجتمعكككات أخكككرى يككككون هنكككاك أفكككراد محترمكككون
مسككككئولون عككككن القككككرارات .عمومككككا ينب ككككى إتبككككاا مبككككدأ احتككككرام األفككككراد مككككع تككككوفير
المكككري

نفسكككف لمكككنح ااذن بكككالعالي .إذا اختكككار المكككري

التخلكككى عكككن أتخكككاذ القكككرار

آلخككرين  ،فكك ن هككذا يكككون أيضككا قككرارا بنككاه علككى المعلومككات  .علككى أن اتخككاذ القككرار
ال يمككككككن االسكككككتياله عليكككككف  ،وينب كككككى أن يعطكككككى لككككككل المرضكككككى الفرصكككككة لتحديكككككد
رعككككايتهم الخاصككككة أو ألن يتخككككذوا بوضككككوح قككككراراتهم بككككلن يجعلككككوا خككككرين يتخككككذون
القككككرار مككككوفر الرعايككككة للحككككرا هككككو المسككككئول عككككن التلكككككد بككككلن قككككرارات الرعايككككة
الصحية يتم اتخاذها باحترام االستقالل الذاتى للفرد.

 16 ،1 ،3التكلفة
تكلفكككة الحصكككول علكككى ااذن المبنكككى علكككى المعلومكككات هكككى نمطيكككا ليسكككت تكلفكككة
ماليككككة  ،ولكنهككككا بككككدال مككككن ذلككككك تتطلككككب الوقككككت والجهككككد لمككككوفر الرعايككككة والمعهككككد
العالجككى .فكككى معظككم المجتمعكككات واألحككوال ينب كككى اعتبككار هكككذ التكككالين ككككلمر كككانوى
بالنسبة للحقوا التى ه
شرحت أعال .
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التوصية 2
أفضككككل سككككياا لعككككالي الحككككروا تلسككككس علككككى األدلككككة الحاليككككة ينب ككككى أن يهجعككككل
متاحكككا علكككى أسكككاس زمنكككى مالئكككم مكككع اعتبكككار إتاحكككة المكككوارد  .يجكككب أن تكككوفر ككككل
قرارات العالي فى رعاية الحرا فائدة مباشرة للمري

حسب رغباتف

 16 ،2اعتبارات صياغة التوصية 2
فيمككككا يتفككككق مككككع التقاليلككككد والقككككيم الراسككككخة للعالقككككة بككككين الطبيككككب  /المككككري

،

ينب كككى التوصكككية بلفضكككل عكككالي متكككاح لجكككرح الحكككروا واألحكككوال المتعلقكككة بكككف  ،ومكككع
مكككككنح إذن المكككككري

المبنكككككى علكككككى المعلومكككككات  .فكككككى بعككككك

المواقكككككن  ،يتبكككككين أن

العالجكككات المتاحكككة علكككى نحكككو شكككائع فكككى البيئكككات األخكككرى األوفكككر فكككى مواردهكككا قكككد ال
تكككككون متاحككككة بسككككهولة  ،حتككككى فككككى البيئككككات ذات المككككوارد المرتفعككككة  ،فككككى أوقككككات
األزمككة م ككل وقككوا كككوارث إصككابات بلعككداد كبيككرة  ،قككد تكككون أوجككف العككالي محككدودة
 .فككككى هككككذ الحككككاالت ينب ككككى إعطككككاه أفضككككل عككككالي متككككاح محليككككا  .يككككدعم هككككذا المبككككدأ
بتجنب اقتران األذى [. ]428
رعايكككة الحكككروا تتقكككدم باسكككتمرار مكككع إنشكككاه عالجكككات جديكككدة  .علكككى أن هكككذ
العالجككات الجديككدة هككى ووسككائل إعطاههككا قككد تكككون نككادرة  ،وبالتككالى ك يككرا مككا تكككون
مصككحوبة بتكككالين غاليككة  .هككذ التكككالين قككد تتجككاوز المككوارد فككى بعكك

البيئككات فيمككا

يتعلكككككق بمصكككككالح أخكككككرى ضكككككاغطة  ،حيكككككث أن مكككككوارد الرعايكككككة الصكككككحية محكككككدودة
بكككبع

المكككدى حتكككى فكككى أفضكككل الظكككرون  .وإذن  ،فككك ن المسكككئولية األخالقيكككة لمكككوفر

رعايكككة الحكككرا هكككى أن يكككوفر أعلكككى مسكككتوى للرعايكككة باعتبكككار ظكككرون بيئتكككف  .عنكككدما
تكككون أوجكككف العككالي األفضكككل الراسككخة فكككى البيئككات األخكككرى غيككر متاحكككة  ،تكككون مكككن
مسكككئولية نظكككام رعايكككة الحكككرا أن يجتهكككد الكتسكككاب المكككوارد لهكككذ العالجكككات اعطكككاه
أفضل رعاية حروا ممكنة .
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اسكككتخدام أوجكككة العكككالي الجديكككدة ينب كككى دعمكككف بالكامكككل قبكككل اسكككتخدامف  .ينب كككى
إتخكككاذ القكككرارات بشكككلن الرعايكككة مكككع اعتبكككار مصكككالح المكككري
فكككى المقدمكككة ،وبعككك

علكككى المكككدى الطويكككل

أوجكككف العكككالي قكككد تكككيدى بالفعكككل علكككى نحكككو غيكككر مباشكككر إلكككى

زيكككادة العكككبه علكككى المكككري

وعلكككى نظكككام الرعايكككة الصكككحية بمكككا يتجكككاوز مكككا يسكككتخدم

مباشكككرة للعكككالي المهكككم .كم كككل لكككذلك  ،اسكككتخدام مرادفكككات األديمكككة لإلقكككالل مكككن تككككوين
النككككدوب قككككد يسككككتدعى ضككككرورة إجككككراه عمليككككات علككككى مراحككككل  ،وبالتككككالى يزيككككد مككككن
عككككبه الرعايككككة لمككككدة زمنيككككة أطككككول بالنسككككبة للمككككري

ولنظككككام الرعايككككة الصككككحية .

وهككككذا  ،ينب كككى بكككذل الجهكككود للنظكككر باعتبكككار لككككل التككككالين مكككع صكككنع تعديالتكككف قبكككل
التنفيذ .
أحيانكككا ينظكككر بنظكككرة اعتبكككار فكككى عكككالي الحكككروا إلكككى عالجكككات بكككدون برهكككان
علككى فائككدتها  .علككى أنككف بككدون توقككع معقككول لفائككدة مباشككرة لمككري

معككين  ،فكك ن هككذ

ينب ككككى اعتبارهككككا أمككككور للبحككككث  .ممارسككككة االبحككككاث علككككى البشككككر لهككككا تقاليككككد طويلككككة
الكككزمن مكككن خطكككوط اارشكككاد واالتزامكككات تكككم حصكككرها فكككى إعكككالن هلسكككنكى وتقريكككر
بلمونكككت [ .]430 ، 429عنكككد النظككككر فكككى أمكككر عالجككككات لكككم ت بكككت فائككككدتها فككك ن هككككذ
الممارسكككات التكككى نهظمكككت قوانينهكككا فكككى أخالقيكككات البحكككث بنب كككى أن تهتكككابع لبكككذل الجهكككد
لتحديككد الفائككدة المحتملككة وحمايككة المرضككى مككن مخككاطر غيككر مالهمككة وغيككر متنبككل بهككا
.

 16 ،2 ،1موازنة الفوائد واألضرار
االعتبكككارات التكككى تتعلكككق بالعالقكككات المسكككتعملة فكككى الحكككروا ومكككا يترتكككب علكككى
اسكككتخدام مواردهكككا يجكككب أن تسكككعى إلكككى التكككوازن بكككين فائكككدة المكككري
للمككككري

وتكلفكككة العكككالي

وللمجتمككككع  .الهككككدن العككككام للعككككالي لشككككخي محككككدد هككككو بوضككككوح تحسككككين

نتائجككككف بمككككا يتفكككككق مككككع مبكككككدأ أداه االحسككككان [ ]423هككككذ النتيجكككككة ينب ككككى تعظيمهكككككا
بالنسكككبة لهكككذا الفكككرد باسكككتخدام أفضكككل أوجكككف العكككالي المتاحكككة  .ينب كككى أن اليهجبكككر أى
233

مككري

علككى تحمككل تكككالين عككالي الرعايككة للحككرا تكككون أقككل مككن أجككل فائككدة عككالي

خر .

 16 ،2 ،2القيم والتفضيالت
تتبكككككاين إتاحكككككة مكككككوارد رعايكككككة مرضكككككى الحكككككرا عبكككككر المجتمعكككككات  ،وككككككذلك
حسكككب العكككبه النسكككبى لعكككدد المرضكككى  .فكككى مجتمكككع المكككوارد غيكككر المحكككدودة  ،يتلقكككى
ككككل مرضكككى الحكككرا أفضكككل العالجكككات الممكنكككة الغيكككر إال أن مكككوارد رعايكككة الحكككرا
ال تكككون بككلى حككال غيككر محككدودة حيككث أننككا نعككيل فككى عككالم مككن الحقككائق االقتصككادية
والنكككدرة  .مكككوفر رعايكككة الحكككرا عليكككف مسكككئولية أن يكككوفر أفضكككل عكككالي ممككككن باعتبكككار
إتاحككككة المككككوارد المحليككككة لهككككذ الرعايككككة .أوجككككف العككككالي المتاحككككة فككككى البيئككككات الككككوافرة
المكككوارد قكككد ال يسكككهل الحصكككول عليهكككا فكككى أوضكككاا المكككوارد المحكككدودة  ،وفكككى هكككذ
الحالكككة  ،ينب كككى قيكككاس أوجكككف العكككالي علكككى القكككد لتكككوفر للفكككرد فكككى ذلكككك المككككان وذلكككك
الوقت افضل رعاية .

 16 ،2 ،3التكاليف
تر يككككز أوجكككف النقكككال أعكككال علكككى التككككالين والفوائكككد التكككى لهكككا مت يكككرات ك يكككرة
هككى نفسككها تت يككر عبككر الككزمن وحسككب المرضككى الفككرديين  .أقصككى مككا يجككب التمسككك
بككف كحقيقككة فككى رعايككة مرضككى الحككروا هككو تككوفير أفضككل رعايككة يمكككن توصككيلها لهككم
بدون تكلفة غير مناسبة لآلخرين .

التوصية 3
ينب كككى تصكككميم نظكككم رعايككككة للمصكككابين بحكككروا لهككككا قكككدرها لتكككوفير الخككككدمات
لكككككل مككككن تكككككون هنككككاك أدلككككة علككككى احتيككككاجهم لهككككا  .ينب ككككى تككككوفير خككككدمات رعايككككة
الحككككككروا بصككككككرن النظككككككر عككككككن العككككككرا  ،أو الجككككككنس  ،أو العقائككككككد  ،أو الطبقككككككة
االقتصادية االجتماعية .

234

 16 ،3اعتبارات صياغة التوصية 3
حسكككب الئحكككة األخالقيكككات الطبيكككة للجمعيكككة األمريكيكككة الطبيكككة  ،يعمكككل مكككوفرو
الرعايكككة علكككى دعكككم التوصكككل للرعايكككة الطبيكككة لككككل األفكككراد  ،كمكككا يضكككرب لهكككا الم كككل
فكككى هكككذ التوصكككية .ينب كككى وجكككود الكككدعم لتكككوفير المكككوارد فكككى نظكككام الرعايكككة الصكككحية
وككككذلك أيضكككا لجعكككل هكككذ المكككوارد متاحكككة بصكككرن النظكككر عكككن العكككرا ،أو اللكككون  ،أو
العقيدة .
نظككككم الرعايككككة الصككككحية موجككككودة فككككى كككككل المجتمعككككات  ،وبعضككككها لككككف مككككوارد
أك كككر مكككن اآلخكككرين  .فكككى التوصكككل العكككام للرعايكككة الصكككحية  ،تككككون الحكككروا إصكككابات
شكككائعة سكككون يكككتم اللقكككاه بهكككا  .وكمكككا أن بعككك

المجتمعكككات لكككديها مكككوارد أك كككر مكككن

األخكككرى  ،ف نكككف بم كككل ذلكككك يككككون لبعضكككها أيضكككا نسكككبة أكبكككر مكككن الحكككروا التكككى لهكككا
قككدرها .لسككوه الحككظ أنككف توجككد فيمككا بككين المجتمعككات عالقككة إرتبككاط مرتفعككة بككين مككدى
تحكككدد المكككوارد ووقكككوا الحكككروا [ ،]431بمكككا يعككككس ملسكككاة الفقكككر  .ومكككع ذلكككك يوجكككد
المبككككدأ األساسككككى األخالقككككى بلنككككف بصككككرن النظككككر عككككن المككككوارد المتاحككككة  ،ينب ككككى
تصكككميم الجهكككود المحليكككة لتعظكككيم النتكككائ ألقصكككى حكككد وااقكككالل مكككن المعانكككاة عنكككد مكككن
لكككككديهم حاجكككككة حسكككككب مبكككككدأ أداه االحسكككككان [ ]423ينب كككككى أخالقيكككككا أن تحكككككدث هكككككذ
الجهكككود علكككى مسكككتوى الفكككرد وككككذلك أيضكككا علكككى مسكككتوى الكككنظم  .مكككن الكككالزم علكككى
المجتمكككع أن يجككك يد لزيكككادة المكككوارد لتعكككال بفعاليكككة مكككن لكككديهم الحكككروا وككككذلك أيضكككا
لزيكككادة المكككوارد المباشكككرة تجكككا تكككوقى ااصكككابة ،حيكككث أن التكككوقيى لكككف تكككل ير أعلكككى مكككن
أى عككككالي أو وسككككيلة شككككفاه  .بااضككككافة لككككذلك  ،يجككككب أن تتضككككمن هككككذ الككككنظم إتاحككككة
مسككتوى الرعايككة نفسكككف لكككل األفكككراد فككى المجتمكككع بمككا يتفكككق مككع مبكككدأ العدالككة واحتكككرام
األفككككراد [ .]428توصكككككيل هكككككذ الرعايكككككة وتكلفتهكككككا قككككد يكككككتم إجرايهكككككا مكككككع ااعتبكككككار
للمسئولية الشخصية لتحمل تكلفة العالي .
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 16 ،3 ،1موازنة المزايا واألضرار
اسكككتخدام المكككوارد المحليكككة يتطلكككب دائمكككا مبكككادالت بكككين مصكككالح ك يكككرة متنافسكككة
 ،ويصكككككدا هكككككذا أيضكككككا علكككككى الرعايكككككة الصكككككحية  .ينب كككككى اتخكككككاذ القكككككرارات بشكككككلن
تخصكككيي هكككذ المكككوارد مكككع النيكككة علكككى تكككوفير أعظكككم فائكككدة ألغلكككب األفكككراد  .ينب كككى
أيضككككا ااقككككالل بلقصككككى مككككا يمكككككن ألدنككككى حككككد مككككن المضككككار .بالنسككككبة لهككككذ القضككككايا
المتعلقكككة برعايكككة الحكككروا سكككيتطلب ذلكككك جهكككود حريصكككة فكككى نظكككم الرعايكككة الصكككحية
عمومكككا لكككت ي
عظم إلكككى أقصكككى حكككد مكككن اسكككتخدام المكككوارد المتاحكككة  ،وبكككذل الجهكككود أيضكككا
الكتساب المزيد من الموارد لزيادة الفوائد وكذلك أيضا اقالل المضار .
باعتبككككار تخصككككيي مككككوارد رعايككككة الحككككرا بككككين المجموعككككات فككككى المجتمككككع ،
فككك ن مكككن الحقكككوا الرئيسكككية إتاحكككة المكككوارد المتسكككاوية لمكككن يحتاجونهكككا بصكككرن النظكككر
عكككن المعتقكككدات ،أو الجكككنس  ،أو العكككرا  .ينب كككى التمسكككك بهكككذا الحكككق بصكككرن النظكككر
عن التكلفة .

 16 ،3 ،2القيم والتفضيالت
يتفق كل موفرى الرعاية عموما على أن نتائ توصيل الرعاية الصحية ينب ى أن
ي
تعظم بلقصى درجة ممكنة  ،وبالتالى ف ن مبدأ توفير إتاحة الخدمات ألولئك الذين يحتاجونها
ليس حقا موضع قضية  .على أن موفرى الرعاية يجب أن يحرصوا على تلكيد أن االنحياز
بسبب االختالفات فى الخلفية واالعتقادات بين مقدم الرعاية والمري

ال تتدخل فى إتاحة

العالي أو فى توصيلف .

 16 ،3 ،3التكاليف
المفكككككاهيم أعكككككال محوريكككككة بالنسكككككبة لمفكككككاهيم أخالقيكككككات الطكككككب البيولوجيكككككة ،
وينب ى إتباعها بصرن النظر عن التكلفة .

 16 ،3 ،4أسئلة وإجابات
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 س ال ئ ما الذى يشكل ةعدم جدوىة الرعاية ؟ اإلجابؤؤؤة ئ يمككككن تعريكككن عكككدم جكككدوى الرعايكككة بلنهكككا مسكككتوى عتبكككة بدرجكككة عاليكككةمكككن اليقكككين  ،ال يمككككن عنكككدها اايفكككاه بلهكككدان الرعايكككة فكككى أى وقكككت  ،وال يوجكككد مكككا
يبككككرر المزيككككد مككككن الجهككككد للوصككككول فككككى هككككذ األهككككدان  .يتضككككمن هككككذا فككككى حككككاالت
الحكككروا تعريفكككا واضكككحا ألهكككدان الرعايكككة (مككك ال البقكككاه علكككى قيكككد الحيكككاة  ،مسكككتوى
األداه الكككوظيفى ) وتوقكككع متكككى يمككككن اايفكككاه بهكككذ األهكككدان ،مكككع إدراك أنكككف بمجكككرد
الوصكككول إلكككى حالكككة اتكككزان فكككى سكككياا العكككالي  .فككك ن الحالكككة تتحسكككن عمومكككا بمكككرور
الوقككككت  .المككككوارد المتاحككككة لتوصككككيل أوجككككف العككككالي لضككككمان حالككككة التككككوازن (مكككك ال
إغككككالا الجككككرح  ،دعككككم العضككككو ) يجككككب أيضككككا اعتبارهككككا فككككى القككككرار المتككككيقن مككككن
المكككرجح أن هكككذ المكككوارد سكككتختلن فيمكككا بكككين األوضكككاا المحتملكككة م كككل تلكككك التكككى فكككى
بكككالد بكككدخل مرتفكككع وتلكككك التكككى فكككى بكككالد بكككدخل متوسكككط أو مكككنخف

 ،سكككون تختلكككن

توقعات مستوى الرعاية المتاح والنتيجة المحتملة .
مكككن المكككرجح أن ااحتمكككاالت المسكككتعملة فكككى تحديكككد عكككدم الجكككدوى تت يكككر عبكككر
الوقككككت مككككع التقككككدم التكنولككككوجى والتظيمككككى ويجككككب أن تبقككككى فككككى الككككذهن عنككككد اتخككككاذ
قكككرارات عكككدم الجكككدوى .هنكككاك أم لكككة حدي كككة تتضكككمن إنشكككاه بكككدائل جديكككدة للجلكككد ل لكككق
الجكككرح  ،واالسكككتخدام الواسكككع النطكككاا لتكنولوجيكككات االسكككتبدال الكلكككوى [ ،]432وككككال
مككككن األمككككرين يككككيدى إلككككى تحسككككن النتككككائ  .فككككى توافككككق مككككع مبككككدأ احتككككرام االسككككتقالل
الكككذاتى لألشكككخاي والفكككرد ينب كككى اتخكككاذ ككككل القكككرارات بالنسكككبة لعكككدم جكككدوى العكككالي
مع عطاه ااذن المبنى على المعلومات من المري

أو وكيلف .

 س ال ئ ما هى الرعاية التخفيفية وما الذى ينب ى أن تتضمنف ؟ اإلجابؤؤؤة ئ عنكككد الوصكككول إلكككى قكككرار عكككن عكككدم جكككدوى الرعايكككة  ،يظكككل باقيكككا احتكككراماألفككككراد ومبككككدأ كرامككككة الحيككككاة فككككى قككككرارات العككككالي  .الرعايككككة التخفيفيككككة إذن هككككى
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إسككككتمرار للعككككالي مككككع التلكيككككد علككككى التككككراحم  ،م ككككل تخفيككككن األلككككم والقلككككق ،والككككدعم
الوجدانى للمري

واآلخرين من المهمين لف .

المراجع
تنقل كما هى باانجليزية خر PP66
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برنككككام أحككككد مراكككككز الحككككروا لتحسككككين الجككككودة ينب ككككى أن يتضككككمن جككككدوال
منتظما لميتمر للمراضة والوفيات يشمل مراجعة األنداد وإغالا اللولب.

 17 ،1االعتبارات عند صياغة التوصية 1
حككككاول دونابككككديان فككككى  1966تلخككككيي األدبيككككات المتاحككككة حككككول مككككنه قيككككاس
مكونكككات ئ
الجكككودة قكككى الرعايكككة الصكككحية  .الجكككودة كمكككا ي
عرفهكككا هكككو  ،تتضكككمن كككالث ي
النتكككائ  ،والعمليكككة  ،والبنيكككة التحتيكككة [ . ]433فكككى وقكككت أحكككدث فكككى  ، 1996عرفكككت
أكاديميكككة العلككككوم للمعاهكككد القوميككككة بالواليكككات المتحككككدة جكككودة الرعايككككة بلنهكككا ةالدرجككككة
التكككى يحكككدث عنكككدها أن الخكككدمات الصكككحية لألفكككراد والمجموعكككات تزيكككد مكككن تككككرجيح
ارتفككاا النتكككائ الصكككحية المطلوبكككة وتتسكككق مككع المعرفكككة المهنيكككة الحاليكككة ة (تعبكككر صكككفة
الخكككالن)  .تطكككور المصكككطلح عبكككر السكككنين إلكككى عمليكككة تهكككدرك أالن علكككى أنهكككا تحسكككين
للجككككودة وتتطلككككب جعككككل المككككوارد فككككى وضككككع أم ككككل بالنسككككبة لصككككالح تحسككككن الرعايككككة
الطبيكككة وصكككحة المكككري

 .يتطلكككب هكككذا المفهكككوم متابعكككة مسكككتمرة للعمليكككات المشكككتركة

فكككى التشكككخيي والعكككالي  ،وعالقكككة اارتبكككاط بكككين هكككذ العمليكككات مكككع نتكككائ المكككري
الفعليككككة  .البرنككككام القككككوى الصككككحى لتحسككككين الجككككودة ربمككككا يتضككككمن جمككككع بيانككككات
بكككككالنظر أمامكككككا و وراه لمقكككككدمى رعايكككككة األفكككككراد وأيضكككككا للكككككنظم التكككككى يكككككيدون فيهكككككا
وظيفككتهم  .بينمككا تكككون التنظككيم هككو فككى ال الككب المستشككفى  ،ف نككف ينب ككى لعمككل برنككام
للرضكككككك  Traumaأو الحككككككرا  ،أن يتضككككككمن النظككككككام رعايككككككة طككككككوار ،لمككككككا قبككككككل
المستشكككفى [ ]434وأن يتضكككمن علكككى وجكككف م كككالى تسكككهيالت بالعيكككادة الخارجيكككة حيكككث
يتلقى المرضى رعاية متابعتهم.
علككككى الككككرغم مككككن أن األدبيككككات الحاليككككة المتعلقككككة بككككالحروا ال تحككككوى مقككككاالت
منشكككورة تتعلكككق بتحسكككين الجكككودة  ،إال أنكككف يوجكككد فيهكككا لمحكككات لجهكككود مجتمكككع الحريكككق
لتحسككككين جككككودة الرعايككككة والنتككككائ الم لككككى للمككككري

 .فككككى أوائككككل تسككككعينيات القككككرن

العشككككرين هوضككككع مشككككروا بواسككككطة جمعيككككة الحككككروا األمريكيككككة ارسككككاه ميشككككرات
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جكككودة لنتكككائ الحكككروا ونكككت عكككن ذلكككك تقريكككر نشكككرتف ة مجلكككة رعايكككة الحكككروا وإعكككادة
التلهيككككل ة  .يطككككرح هككككذا التقريككككر فئتككككين مككككن الميشككككرات ئ معككككايير تنظيميككككة (نظككككام)
تعككككككككس العمليكككككككة  ،ونتكككككككائ إكلينيكايكككككككة  ،تعككككككككس الممارسكككككككة [ . ]425فكككككككى 2001
خصككككي ملحككككق لمجلككككة ةرعايككككة الحككككروا وإعككككادة التلهيككككلة ارشككككادات الممارسككككة
لرعايككككة الحككككروا )ameriburn.org

 . (htt//wwwكنتيجككككة ألن هككككذ اارشككككادات

لكككم تنشكككر قكككط قائمكككة لهكككا فكككى ببمكككد ) ، (Pubmedف نهكككا لكككم يككككن يتكككاح الوصكككول لهكككا
علككى نطككاا واسككع  ،وقككد روجككع الك يككر منهككا ( )67بعككدها ونشككرت فككى مجلككة ةرعايككة
الحروا واألبحاثة [.]440 – 436
ذروة الجهكككككود األمريكيكككككة لتحسكككككين نتكككككائ مرضكككككى إصكككككابات الحكككككروا هكككككى
برنككككام التحقككككق لمركككككز الحمعيككككة األمريكيككككة للحككككروا  .الفلسككككفة وراه هككككذا البرنككككام
للجككككودة وفككككرت خطوطهككككا الخارجيككككة فككككى إرشككككادات ةلجنككككة مراكككككز رعايككككة مرضككككى
الحكككروا ة  .الفصكككل  14مكككن لجنكككة الكليكككة األمريكيكككة للجكككراحين  ،للنشكككر عكككن مكككوارد
الرعايكككة الم لكككى للمكككري

المصكككاب

) . (https://www.facs .org1علكككى الكككرغم

مكككن هكككذا البرنكككام  ،ال يوجكككد إال القليكككل فكككى األدبيكككات الطبيكككة لإلرشكككاد انشكككاه برنكككام
خكككاي للحكككروا لتحسكككين الجكككودة .فكككى  2016أ هجكككرى بحكككث مسكككح فكككى )(Pubmed
ببمكككد عكككن الحكككروا وتحسكككين الجكككودة لكككم ينكككت عنكككف أى مقكككاالت منشكككورة  .علكككى أنكككف
كككون جككككزها مككككن المجككككال األكبككككر للرضكككك  ،والجراحككككة ،
حيككككث أن منطقككككة الحككككروا تكك ي
والرعايكككة الطبيكككة  ،فككك ن مجتمكككع الحكككروا يمككككن اامتكككداد بخطكككف البيكككانى لإلرشكككادات
ليسكككتوفى بعككك

خطكككوط اارشكككادات مكككن األدبيكككات لتلكككك المنكككاطق االكلينيكيكككة [-241

.]244
فككككى إسككككتجابة لحاجككككات يككككتم إدراكهككككا لككككدعم االسككككتخدام الشككككامل لتحسككككين هككككذ
البككرام للرض ك أقككرت ةالجمعيككة الصككحية العالميككة السككتونة القككرار WHA 60 ss
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(نظكككم الرعايكككة الصكككحية لرعايكككة الطكككوار . )،تطكككرح هكككذ الو يقكككة توصكككيات انشكككاه
نهظم رعاية طوار ،شاملة وطالبت منظمة الصحة العالمية بلن ئ
* تحدد المعايير  ،والميكانزمات  ،والتكنيكات للتفتيل على المرافق
* تكككوفير دعكككم للكككدول األعضكككاه لتصكككميم بكككرام تحسكككين الجكككودة والطرائكككق األخكككرى
المالئمكككة لتكككوفير مكككا هكككو ضكككرورى مكككن رعايكككة الرضككك ورعايكككة الطكككوار ،علكككى
نحو فيف قدرة وفى الوقت المناسب .
* تكككوفير الكككدعم للكككدول األعضكككاه عنكككد الطلكككب  ،لتقكككدير االحتياجكككات  ،والتفتكككيل علكككى
المرافككككق ،وبككككرام تحسككككين الجككككودة  ،ومراجعككككة القككككونين الموضككككوعة ،والجوانككككب
األخرى لتقوية توفير رعاية الرض ورعاية الطوار. ،
أدى القككككرار إلككككى أن نشككككرت منظمككككة الصككككحة العالميككككة فككككى  2009ةإرشككككادات
بكككرام تحسكككين جكككودة الرضكككوخة وتعمكككل بم ابكككة مراجعكككة منهجيكككة لكككدواعى ااسكككتعمال
مكككن أجكككل مزايكككا .وتكنيككككات إنشكككاه برنكككام لتحسكككين نظكككام الرضككك (إرشكككادات منظمكككة
الصكككحة العالميكككة لتحسكككين جككككودة نظكككام الرضككك ) .هككككذ اارشكككادات المنشكككورة تكككككرر
القكككول بكككلن بكككرام تحسكككين الرضككك تبكككين باسكككتمرار تحسكككين عمليكككة الرعايكككة ،وتقلكككل
معكككدل الوفيكككات وتقلكككل التككككالين .هنكككاك مكككا يبررتزايكككد جهكككود الكككدعم لتحسكككين جككككودة
الرضكككك الشككككاملة  .إحككككدى نقككككط التركيككككز المهمككككة لورقككككة بحككككث الوضككككع عنككككد منظمككككة
الصكككحة العالميككككة هككككى القككككدرة علككككى التوصككككل إلككككى تحسككككين الجككككودة فككككى بككككالد الككككدخل
المككككنخف

– والمتوسككككط  .بككككل حتككككى فككككى الواليككككات المتحككككدة يلسككككن مقككككدمو الرعايككككة

بسكككبب تكلفكككة إضكككافة عناصكككر بيانكككات قياسكككات الجكككودة لسكككجالت الحكككروا  ،ويعجبكككون
كيكككن يككككون ذلكككك سكككهال بالنسكككبة ألوضكككاا األحكككوال ذات المكككوارد المحكككدودة  ،التكككى ال
يهسكككتخدم الك يكككر منهكككا سكككجالت صكككحة الكترونيكككة  .علكككى أنكككف توجكككد أدلكككة قويكككة علكككى أن
تطبيكككق خدمكككة رضكككوخ ذات بنيكككة  ،كاملكككة ببرنكككام تحسكككين جكككودة يتبكككع نمكككوذي دونكككا
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بيكككديان للبنيكككة  ،أو العمليكككة  ،والنتكككائ  ،يكككيدى إلكككى تحسكككن الفكككرز ونتكككائ المكككري

،

بمككككا فككككى ذلككككك معككككدل الوفيككككات [ .]441هنككككاك أيضككككا أم لككككة علككككى التككككل يرات المفيككككدة
لبكككرام تحسكككين الرضككك القويكككة فكككى الكككبالد الناميكككة  ،أهجريكككت فكككى  2013دراسكككة علكككى
تككل ير تسكككجيل الرضككك وبرنكككام لتحسكككين الجكككودة فكككى بالكسكككتان ،وسكككجل الميلفكككون بعكككد
عكككدلت بالمعكككادالت فكككى  2002أن المرضكككى تقكككل نسكككبة تكككرجيح
تطبيكككق خدمكككة رضككك ه
وفكككاتهم بمقكككدار  4,9مكككرات و قلكككت نسكككبة ظهكككور مضكككاعفات عنكككدهم بنسكككبة  2,6مكككرة
بالمقارنككككة بالمرضككككى الككككذين عولجككككوا قبككككل تطبيككككق برنككككام لتحسككككين الجككككودة [.]445
يوضكككح هكككذا المشكككروا سكككهولة األداه واالسكككتمرارية فكككى برنكككام تحسكككين الجكككودة فكككى
األوضاا محدودة الموارد.

17 ،1 ،1
البرنككام النككاجح لتحسككين الجككودة ينظككر إليككف علككى نطككاا واسككع علككى أنككف يخلككو
مكككن أى وجكككف للكككوم  ،بمعنكككى أنكككف ال يحكككدث أى ضكككرر بواسكككطة أحكككد األفكككراد أو الكككنظم.
المراجعككة المسككتمرة لتحسكككين الجككودة وإغككالا اللولكككب فككى الوقككت المناسكككب فككى النظكككام
الناضكككك لرعايككككة الحككككروا ينب ككككى أن تككككيدى إلككككى بروتوكككككول يسككككتقى مككككن الرعايككككة
االكلينكيكككة  ،وبكككرام ت قيفيكككة مسكككتمرة  ،وإذا لكككزم األمكككر  ،تكككدخالت مسكككتهدفة بواسكككطة
المهنيكككين غيكككر المطكككاوعين  .تطبيكككق خطكككوط اارشكككادات الحاليكككة  ،أو المسكككارات  ،أو
البروتوككككككوالت ينب كككككى أن يتضكككككمن التعكككككديل مكككككع انب كككككاا بيانكككككات جيكككككدة أو إدخكككككال
ابتككككارات  .ينب كككى أن تككككون بكككرام الت قيكككن مبنيكككة علكككى أسكككاس واسكككع  ،وفيهكككا إدمكككاي
لتضككككمينات م ككككل العككككرو

المقدمككككة للحككككاالت ،ونككككوادى المجككككالت ينب ككككى إعطككككاه

األولويككككة الحتضككككان التكنولوجيككككا ولتضككككمين مككككا ينشككككل مككككن تقككككديم عككككرو
عككككرو

فيككككديو أو

ميسسككككة علككككى شككككبكة ويككككب .ينب ككككى أن يكككككون التككككدخالت المسككككتهدفة غيككككر

شكككائعة ولكنهكككا ينب كككى أن تبكككدأ بالتكككدريب الفكككردى أو االستشكككارة الفرديكككة ،وينب كككى فقكككط
فى أحوال نادرة أن ينت عنها تقييد للمزايا .
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 17 ،12 ،2القيم والتفضيالت
إلكككى جانكككب دمككك العناصكككر األساسكككية لبرنكككام تسكككحين الجكككودة  ،يجكككب تفسكككير
برنككككام جككككودة الرعايككككة حسككككب القككككيم والتفضككككيالت للنظككككام الفككككردى  .وكم ككككل  ،فككككى
استكشككككان اسككككترالى للتنبككككيات عمككككا يشكككككل جككككودة الرعايككككة فككككى الممارسككككات الريفيككككة
الطبيكككة التكككى يتكككوفر فيهكككا الرعايكككة بواسكككطة أفكككراد عمكككوميين  ،تحكككدد أن مهنيكككى الصكككحة
الريفيككككة يفككككككرون غالبكككككا فككككى أمكككككر الجوانكككككب التكنيكيككككة للرعايكككككة  ،ولككككككن المرضكككككى
الكككريفيين نظكككروا إلكككى أن التوصكككيل لكككدخول الرعايكككة المحليكككة جكككزه مهكككم مكككن الجكككودة
العامكككككة للرعايكككككة [ .]446حيكككككث أننكككككا نعكككككرن أن مراككككككز الحكككككرا [ ]447والرضككككك
[ ]448تنحككككو إلككككى أن تكككككون مناطقيككككة وقككككد تتطلككككب نقككككل المككككري

ألوقككككات طويلككككة ،

ينب ككككى أن يعطككككى االعتبككككار لتلكيككككد أن وجهككككات نظككككر المرضككككى يككككتم التعامككككل معهككككا
كجككككزه مككككن جككككودة الرعايككككة  .بااضككككافة لككككذلك  ،فكككك ن المالحظككككات المككككذكورة أعككككال
تككككون فكككى خكككط األسكككاس مكككن النقطكككة بكككلن وجهكككات نظكككر المرضكككى تجكككا جكككودة مرككككز
الحكككروا تلقكككى ضكككوها علكككى الحاجكككة انشكككاه تكنولوجيكككات تكككوفر خكككدمات للكككدعم فكككى
المجتمعات المحلية .
علككككى الككككرغم مككككن أن لوبابككككديان مشككككهور بتعريفككككة للجككككودة المبنيككككة علككككى تقيككككيم
النتكككائ  ،والعمليكككات  ،والبنيكككات التحتيكككة ف نكككف أيضكككا قكككد طكككرح وضكككع إطكككار للرعايكككة
الصحية يتحدد بواسطة سبع صفات إضافية []449ئ
 – 1تأثير ئ القدرة على تحسين رعاية صحة المري

.

 – 2فعالية ئ الدرجة التى يتحقق بها الوصول لتحسينات الصحة
 – 3كفاءة ئ القدرة على التوصل إلى أم ل تحسن للصحة بلقل تكلفة
 – 4الوضع األمثل ئ أك ر نسبة مفيدة من الجدوى االقتصادية
 – 5التقبؤؤؤؤل ئ التوافككككق مككككع تفضككككيالت المككككري
وعالقات مقدم الرعاية – المري

باعتبككككار مككككدى التوصككككل للككككدخول،

) الجاذبية  ،والنتائ  ،والتكلفة ) .
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 – 6الشؤؤؤؤرعية ئ التوافككككق مككككع التفضككككيالت االجتماعيككككة  ،فيمككككا يتعلككككق بكككككل مككككا ذكككككر
أعال
 – 7المساواة  :العدل فى توزيع الرعاية وتل ير فى الصحة .
هكككذ العناصكككر الفرديكككة لتقكككدير جكككودة الرعايكككة الصكككحية هكككى فكككى خكككط األسكككاس
للحاجكككة إلكككى دمككك القكككيم والتفضكككيالت المناطقيكككة فكككى بكككرام الجكككودة لمرككككز الحكككرا
والرض .

 17 ،1 ،3التكلفة
فككككى بحككككث مسككككح لمراكككككز الرضكككك فككككى  2012فككككى بككككالد ذات دخككككل مرتفككككع
بالنسككككبة للمواقككككن إزاه بككككرام تحسككككين جككككودة الرضكككك  ،سككككجل البككككاح ون أن إحككككدى
الفككككري األساسككككية لتحسككككين جككككودة الرضكككك هككككى التلكككككد مككككن تككككوفير مككككوارد كافيككككة
[ .]450تخصككككككيي مككككككوارد بشككككككرية  ،وشككككككراه والحفككككككاظ علككككككى معككككككدات البرمجككككككة
للتسككككجيل  ،وإرسككككاه ميكانزمككككات غلككككق اللولككككب كمككككا ذكككككرت خطوطهككككا فككككى اعككككال ،
تتطلكككب وقتكككا ومكككال  .علكككى أن الدراسكككات فكككى االتحكككاد األوروبكككى قكككد أ بتكككت عمليكككا أن
تنفيكككذ اسكككتراتيجية داخليكككة لتحسكككين الجكككودة لهكككا تكككل ير إيجكككابى فكككى نتكككائ المستشكككفيات،
بمكككا فكككى ذلكككك محوريكككة المكككري

[ ،]451والمعكككدالت األقكككل للمضكككاعفات المصكككاحبة

فكككى المستشكككفى مكككع تعكككديلها [ ]452والتكككى فكككى النهايكككة تكككيدى لكككى تخفكككي

التككككالين

العامكككة للرعايكككة [ .]453حكككدد تقريكككر عكككن التكلفكككة النسكككبية لبرنكككام تحسكككين الجكككودة أنكككف
حتكككككى رغكككككم أن البنيكككككة والبنيكككككة التحتيكككككة  ،وقياسكككككات النتكككككائ  ،تولكككككد كلهكككككا تككككككالين
تصككككاحب المتابعككككة والت ذيككككة المرتككككدة  ،فكككك ن تقليككككل المضككككاعفات ،ينككككت عنككككف تخفككككي
النفقكككات العاليكككة لإلدخكككال فكككى المستشكككفى أو العمليكككات [ ]454بااضكككافة لتلكككك  ،فككك ن
القيمكككككة االقتصكككككادية لبرنكككككام تحسكككككين الجكككككودة يلكككككزم أن تضكككككع موضكككككع االعتبكككككار .
تفتضيالت المري

[ ، ]455والوضع الوظيفى وجودة الحياة .
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التوصية 2
برنكككام تحسكككين الجكككودة للحكككروا ينب كككى أن يتضكككمن تسكككجيل يسكككتخدم قياسكككات
للجودة لها عالمات قياس إزاه المعايير االكلينيكية الخاصة بالحروا .

 17 ،2االعتبارات عند صياغة التوصية 2
منتككككككككدى الواليككككككككات المتحككككككككدة القككككككككومى

quality

(http://www.

) porum.orgيحدد الث مزايا رئيسية لقياس النتائ ئ
 قياس تحسين الحافز ئ مقدمو الرعاية الصحية الذين يراجعون قياسات إجراهات اآلداهيستطيعون تعديل الرعاية  ،وتقاسم النجاحات  ،وسبر غور األسباب
 قيكككاس مسكككتهلكى المعلومكككات  .يسكككتطيع المسكككتهلكون استشكككارة مصكككادر قوميكككة م كككلمقارنككككة المستشككككفى )hhs.gov

Compare

 (hospitalلتقككككدير جككككودة الرعايككككة ،

وإتخاذ قرار االختيارات ،وإلقاه األسئلة  ،وتلييد الرعاية الصحية الجيدة .
 قيككككاس تككككل ير الككككدفع  ،دافعككككو المككككال يسككككتخدمون إجككككراهات كشككككروط مسككككبقة للككككدفعواسككككتهدافات المكافكككك ت  ،سككككواه كككككان المككككال المككككدفوا هككككو لككككالداه أو لتلسككككيس عككككدم
الككدفع للمضكككاعفات التكككى تنشككل عكككن األحكككداث الخطيكككرة المخططككة التكككى سكككجلها المنتكككدى
القومى للرعاية.
إبتككككككداها مككككككن سككككككبعينيات القككككككرن العشككككككرين أرسككككككى د .إرفككككككي فيلككككككر تبككككككادل
المعلومكككات القكككومى عكككن الحكككروا ،قاعكككدة بيانكككات أنشكككئت بهكككدن شكككام لتحسكككين جكككودة
رعايكككككة الحكككككرا  ،وللتخطكككككيط للرعايكككككة الصكككككحية المناطقيكككككة ،وتخصكككككيي المكككككوارد ،
واألبحككككاث  ،وجهككككود التككككوقى  .تطلككككب هككككذا النظككككام مشككككاركة مراكككككز الحككككروا بتقككككديم
بيانككككات عككككن طرائككككق العككككالي والنتككككائ عككككن طريككككق البطاقككككات الم قوبككككة ،التككككى كانككككت
تسكككتخدم ارسكككاه معكككايير خكككط األسكككاس لرعايكككة مكككري

الحكككرا والبقكككاه علىقيكككد الحيكككاة

 .فككى النهايكككة تطكككور هكككذا الجهكككد إلكككى الحفكككظ فكككى مسكككتودا للجمعيكككة األأمريكيكككة المقدمكككة
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للحككككروا ،وهككككو يسككككجل مككككدى وقككككوا الحككككروا ،واآلسككككباب  ،والنتككككائ الحككككادة  .يم ككككل
ملخككككي هككككذ الجمعيككككة ( ، 2015التقريككككر السككككنوى ) لمسككككتودا الجمعيككككة األمريكيككككة
القوميككككة للحككككروا) مجموعككككة بيانككككات مولفككككة مككككن إدخككككال حككككاالت حككككروا حككككادة فككككى
الفتكككرة بكككين  ،2014 – 2005وتضكككمن سكككجالت لعكككدد مكككن  203’442مكككن  99مرككككز
للحروا فى الواليات المتحدة وكندا والسويد .
فكككى مقكككال منشكككور فكككى  1992عكككن إرشكككادات نظكككام الرضككك تلييكككد بكككلن تحسكككين
الجكككودة النكككاجح للرضككك يعتمكككد علكككى نشكككلة سكككجل محوسكككب للرضككك [ .]456كمكككا فكككى
حكككاالت مسكككتودا بيانكككات الحكككروا .فككك ن سكككجالت الرضككك االبتدائيكككة رككككزت االهتمكككام
أساسككا علككى معككدل الوفككاة وطككول مككدة ااقامككة فككى المستشككفى كنتككائ مهمككة  .مككع نشككلة
البرنكككام القكككومى لتحسكككين الجكككودة الجراحيكككة وجكككودة الرضككك  ،تزايكككد إدراك الحاجكككة
لبيانككككات أك ككككر انتظامككككا عككككن النتككككائ  .لسككككوه الحككككظ كمككككا ت بككككت األدلككككة مككككن مركككككز
الواليككككات المتحككككدة للككككتحكم فككككى المككككر

وتوقيككككف  ،وشككككبكة التككككوقى للنظككككام القككككومى

للصكككحة  ،وبيانكككات القاعكككدة فكككى الصكككندوا المتخكككذ لنظكككام الصكككحة فكككى الجامعكككة  ،فككك ن
نتككككائ الحككككروا والجراحككككة العامككككة أو الرضكككك ال توجككككد عالقككككة إرتبككككاط بككككين إحككككداها
واألخككككرى  .وبالتككككالى  ،فكككك ن مجمككككع الحككككروا يجككككب أن ينشككككي وسككككيلة لمتابعككككة أ ككككر
النتككككائ التككككى يمكككككن اسككككتخدامها لصككككنع عالمككككات قيككككاس للنتككككائ الخاصككككة بككككالحروا،
تحليكككل  4سكككنوات مكككن البيانكككات فكككى سكككجل حكككروا اسكككتراليا ونيوزيلنكككدا يكككدل علكككى أن
قاعككككدة بيانككككات تحسككككين جككككودة الحككككروا يسككككهل الحصككككول عليهككككا  ،ولكككككن البيانككككات
االبتدائيككة تككدل علككى أن بككروفيالت مراكككز الحككرا تت ككاير إلككى حككد لككف قككدر بمككا يطككرح
الحاجككة إلككى فهككم الطريقككة التككى تككي ر بهككا الت ككايرات فككى المارسككة فككى نتككائ المرضككى
[ .]458وكمكككا أن مجتمكككع الواليكككات المتحكككدة للرضككك قكككد شككككل برنكككام تحسكككين جكككودة
الرضككك  ،ف نكككف بم كككل ذلكككك يمككككن لمجتمكككع الحكككروا الكككدولى إنشكككاه برنكككام يمككككن أن
يتضكككمن الحككككاالت المكتسككككبة فككككى المستشككككفى  ،والنتكككائ علككككى المككككدى الطويككككل وكككككذلك
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أيضكككا بيانكككات المكككري

التقليكككدى وعناصكككر بيانكككات ااصكككابة  .التسكككجيل فكككى طبقكككات

مرصوصكككة يمككككن أن يتكككيح لمراككككز الحكككروا عالمكككات قيكككاس إزاه أمكككاكن مما لكككة إمكككا
بواسطة حجم مركز الحرا  ،أو وضع دخل البالد  ،أو الموقع الج رافى .

 17 ،2 ،1موازنة المزايا واألضرار
مككككع التزايككككد المسككككتمر اهتمككككام الواليككككات المتحككككدة بنقطككككة متابعككككة مسككككار نتككككائ
الطبيكككب ومكككع إدخكككال الحكومكككة الواليكككات المتحكككدة لنظكككام حكككوافر تتلسكككس علكككى الجكككودة
التككى تتطلككب مسككاهمة الطبيككب فككى نظككام لتسككيجل الجككودة للطبيككب  ،فكك ن هككذا البرنككام
يمككككن أن يصكككبح ضكككروريا لتبقكككى مرككككز الحكككروا علكككى قيكككد الحيكككاة ماليكككا .حيكككث أن
بككككرام تحسككككين الجككككودة تنتشككككر ممتككككدة علككككى نحككككو عككككالمى ،فكككك ن مككككن المككككرجح أن
وزارات الصكككككحة سكككككون تسكككككتخدم هكككككذ البيانكككككات لتحكككككدد مسكككككتويات تمويكككككل لبكككككرام
للحكككروا والرضككك  .أحكككد االعتبكككارات الهامكككة فكككى إنشكككاه التسكككجيل هكككى صكككحة ودقكككة
واكتمكككال السكككجل [ ،]455وفكككى حكككين أن البيانكككات غيكككر الصكككحيحة سكككتيدى إلكككى حكككل
وسككككط بنتككككائ خطيككككرة بالنسككككبة لبرنككككام تحسككككين الجككككودة [ ]485فكككك ن مككككا هككككو مبنككككى
داخليككا مكككن عمليكككات التحقكككق والمتابعكككة المسكككتمرة يمككككن أن ييككككد إمككككان االعتمكككاد علكككى
البيانات .

 17 ،2 ،2القيم والتفضيالت
مقارنككككة النتككككائ بككككين مواقككككع الككككبالد ذات الككككدخل المرتفككككع والككككبالد ذات الككككدخل
المكككنخف

ال يضكككين قيمكككة لبرنكككام تحسكككين الجكككودة فكككى مرككككز الحكككرا بسكككبب الت كككاير

فكككى أسكككباب الحكككرا ،وخيكككارات العكككالي  ،والمكككوارد والنتكككائ  ،وقكككدرات القيكككاس علكككى
القككككد حسككككب الطلككككب لسككككجالت مراكككككز الحككككرا المحليككككة  ،ونتككككائ بيانككككات عالمككككات
القيكككاس إزاه المواقكككع القابلكككة للمقارنكككة  .إحكككدى الفوائكككد المحتملكككة لقاعكككدة لبيانكككات دوليكككة
لبرنكككككام تحسكككككين الجكككككودة للحكككككرا الكككككذى يتضكككككمن مواقكككككع لككككككل الكككككبالد ذات الكككككدخل
المرتفكككككع وذات الكككككدخل المكككككنخف

وككككككذلك مكككككن منكككككاطق ريفيكككككة وحضكككككرية لمراككككككز
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حككروا هكككى وجككود فرصكككة لتحديككد مكككا إذا كانكككت جككودة خكككدمات رعايككة الحكككرا تتكككوزا
بمسكككاواة عبكككر المجموعكككات التكككى يحكككددها السكككن  ،والعكككرا ،والجكككنس والكككدخل [.]459
سككون يشككككل هككذا فرصكككا للبحككث وللتلييكككد يمككككن أن تم يكككن مكككن اخككتالن حكككول السياسكككة
الصحية بشلن توزيع جودة رعاية الحرا .

 17 ،2 ،3التكاليف
يتطلكككب إنشكككاه والحفكككاظ علكككى سكككجل أن توجكككد المكككوارد [ ]450سكككيلزم لمجتمكككع
الحكككروا أن يجكككد الحلكككول لكككدعم تكلفكككة البرمجكككة لمراككككز الحكككرا المحكككدودة المكككوارد .
إا أن معظكككم الدراسكككات تكككدل علكككى أن تككككالين متابعكككة أ كككر النتكككائ االكلينيكيكككة يفوقهكككا
فكككى الكككوزن التكككل يرات المفيكككدة فكككى نتكككائ المستشكككفى وأنخفكككا
[.]452

المراجع
تنقل كما هى باالنجليزية
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