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 تقديم

تعترب البحوث الطبية والصحية أهم مكونات النظام الصحي بل هيي كييي أ أساسيية ل ييل     

مكييوم مييو مكونييات أ  نظييام مييحي واقتيم يية ل توييوام ااييومات واقييواك  الب يي اة          

والتكنولوجيا واقعيوات الطبيية واو واية والتيوايل واة اكأ والوييا أ الصيحيةح ثيالبحوث هيي          

م لتوثري البيانات اقبنية ع ى او لة و الرباهني واليت حتتاجها عي يات التخطيي   مصوك أساسي وها

والتنفيذ واقتابعة والتوييم ل مجيع مكونات النظام الصحيح وح ميا ميو وراكأ الصيحة ل   يي     

بالبحوث الصحية ييا ونوعا ثوو  امت بوعم اسيااتييية تنييية الكيوا ك الب ي اة ل ا يا       

ختصيص موارنية اامية سينواا لتنفييذ البحيوث الصيحية اقخت فية وثي   ليية          البحمي ويذلك 

 ومنهيية موحوأ ع ى اقستوى اق ي   ومستوى احملاثظات اقخت فة وحسب االولوااتح

ام وراكأ الصحة ول نهيها اقستي  لعي ية توييم وظائف النظام الصحي بالس طنة وتوييم احلالة 

م اض وعوامل اطوكتهيا وعبههيا ع يى اوثي ا  وا تييع ميو اي          الصحية اقتيم ة ل انت اك او

اقؤش ات الو يوة اليت تستوى مو البيانات ال وتينية والبحوث اقخت فة ايانت حبوث نظم ميحية  

أو حبوث وبائية أولت اهتياما يبريا لوضيع أولوايات ل بحيوث الصيحية ونوعيية البحيوث ل فياأ        

 الوا مةح 

أولواات البحيوث الصيحية ل ي ح ية الوا مية ليعتيرب  ليي  اساشيا اا        ام هذا الكتيب اااص ب

عي يا واننا ن جيو ميو مجييع البياحمني ل وراكأ الصيحة وااهيات احلكوميية اواي ى والوطيا           

اااص واقؤسسات اويا ميية اقخت فة االستفا أ منه ي يي أ اساسية  ل التوجييه السي يم   

هم ل ال  ي بااومات الصحية واحلالة الصحية لألثي ا  وا تييع   الاتياك هذه اوولواات واليت تسا

 ع ى هذه اوكض الطيبةح

 واهلل ولي التوثي 

 الدكتور أمحد بن حممد السعيدي

 وزير الصحة
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 1   بحوث الصحيةالأولويات 

 

 (0202آلية وضع أولويات البحوث الصحي ضمن النظرة املستقبلية للنظام الصحي )الصحة 

 

لصحية وااومات ا ل كثع مستوى النظام الصحي نظ ا قا متم ه البحوث الصحية مو أهيية بالغة

جه الصا ق  بحوث الصحية اعو ااطوأ االوىل ل التوة، ثام اختاذ   اك بوضع أولواات لاقووم

احلالي مساكا  ااومات الصحيةح واعو هذا التوجه ل الو تل   ي بالبحوث الصحية وبالتالي 

ا تبذله لك ةكتباط البحوث الصحية اكتباطًا وثيوًا مبمجيع  و  العامل وذ ل تيي  تتناثس ع يه

 الوولة ل حتسني ااومات الصحية اقوومةح 

لوعم متخذ  بالبحوث الصحية متسوا مع اقساك العاقي  بالس طنة جاء اهتيام وراكأ الصحةو  و

باقوا اة العامة  الطب اقبين ع ى اال لة والرباهنيح ثوو  امت  ائ أ الوكاسات والبحوثالو اك و

بوضع  ائية بأولواات البحوث الصحية اقتع وة بالنظم الصحية وأولواات البحوث  ل تخطي 

ولواات اقعااري والوواعو و و كاعت الوائ أ ل وضع هذه اواقتع وة باوم اض وعوامل ااطوكأح 

 الع يية اليت اعتيوتها منظية الصحة العاقية واليت تتيمل ل النواط التالية: 

اذ بعني االعتباك س ع يية س يية وموكوسة حيث مت اوولواات ع ى أساوو و مت وضع  ائية 

لبحوث اقنبموة مو ااطة اايسية المامنه ل تنيية الصحية، وأولواات حبوث ا أولواات

احملاثظات، وتوميات أولواات البحوث الصحية مو  بل اقنظيات العاقية  وأولواات البحوث اليت 

( ح وتأييوا ع ى أهيية التعاوم بني 0202ختوم النظ أ اقستوب ية ل نظام الصحي )الصحة 

لك عوو وكشة عيل لط ح بحوث الصحية ومتخذ  الو اك، ثوو مت بعو ذمجيع اقعنيني بال

ولواات مع موكاء العيوم وكؤساء ا االت وموكاء  وائ  التخطي  واارباء  مو أجل ومنا  ة او

اقط وحهح ومت بعو ذلك حتواث  ائية اوولواات بناء ع ى  والوكاسات  أبواء  كائهم حو  اوثكاك

  تهح ما  و مت ط حه ومنا 

 بعو مكمف جمهو  نتاج هي بالوراكأ الصحية البحوث أولواات  ائية موتعكس هذه اق احل أ

وسوف اتم م اجعة هذه اوولواات بوااة يل اطة ح ممنهج وختطي  وتو ي  متحيص

 مخسية أاذا ل االعتباك اااكطة الوبائية والعوامل اوا ى اقتع وة بالصحةح 

 إمكانية واس  تنفيذ الوكاسة ح0 أهيية اق ك ة البحمية وتواعياتها ح1

 تطبي  النتائج والتوميات ح4 جتنب تك اك البحث ح3

 االلت ام بآ اب وأا  يات البحوث ح6 حبوث م حة تتط ب نتائج عاج ة ح0

 الوبو  السياسي لنظام وكؤاة وراكأ الصحة ح7
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 قدمةم

 

 تتيمل ثائوتها االساسية ل اليت واةج اءات واوث ا  اقؤسسات مجيع مو صحيال النظاماتكوم 

 ت م النظام الصحي له مواح ويغريه مو اونظية ثإالصحة ع ى احلفاظ أو واستعا أ تع ا 

ة بهوف حتوي  جميوعة ساسية ميكو تويييها بط ق خمت فلبنات أ 6واليت تتيمل هنا ل 

 ه اقوا ت ال بنات التالية:هوافح وت يل هذحمو أ مو او

 ال خصية الصحية التوا ت توث  اليت ت ك هي اايوأ الصحية ااومات تقديم اخلدمة: ح1

ا ل اقكام هل حيتاجوم الذاو وولهكة ااو أ وعالي منةاآلو فعالةال ال خصية وغري

 وال مام اقناسب مع أ ل هوك ل يواك ح

 الط قب تعيل اليت ت ك هي اايو او اء ذات لصحيةا العام ة الووى القوى العاملة الصحية: ح2

 اقواك  اقيكنة ل ظل الصحية النتائج أثضل لتحوي  تستييب اليتو فعالةالو ن اهةال

 ما حو إىل ورعت اقوظفني، عو  ياف ومتنو  مو ثهات اوجو أ ح اقتاحة والظ وف

 حعالية وإنتاجية استيابةوذات  خمتصة، هيو  ،بط اوة عا له

 إنتاج اضيوو بأغ اض التخطي  افي الذ   صحيةال ع وماتاق نظام :الصحية علوماتامل ح3

 عو مع وماتواوث   اقناسب الو ت ل ل بيانات اقتاحة به موثوق واستخوام ون   وحت يل

 حالصحية احلالة و الصحية النظم وأ اء الصحية، احملو ات

 اضيو جيو ب كل اعيل امحي اظامن تتط ب :والتكنولوجيا واللقاحات الطبية املنتجات ح4

 ااو أ اقضيونة والتكنولوجيا وال واحات اوساسية الطبية اقنتيات إىل العا   الومو 

 حالتك فة حيث مو والفعالية الس مةو

 وجو و االسااتييية سياساتال ضيام ع ى انطو  واحلكم الويا أ :ةكموواحل القيادة ح5

و  واحلواث ، اق ئية اونظية وتوثري التحالفات، بناءو ة،الفعال ال  ابة مع جنب إىل جنبا أط 

 حوال فاثية واقساءلة النظام، تصييم إىل االنتباه
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مو  الكاثيةالذ  ا يب اةحتياجات اقالية  يواا الصحي التيوال نظام: الصحي التمويل ح6

رمة م تضيو ل ناس استخوام ااومات الصحية ال و بط اوه حميية ميكو أ أجل الصحة

مثو مك ف ل خومات الصحية مو  وم التع ض لكاكثة مالية أو إثتواك مو ج اء  ثع 

 ساسية ال رمةح او

هي حتسني الصحة واالستيابة ل نظام الصحي واالنصاف والتوراع واحليااة  أهواف النظم الصحية

 ح ةاقالية واالجتياعية وجعل النظام الصحي أيم  ثاع ية ل استخوام اقواك  اقتاح

ساس الومو  العا   والتغطية وجو أ ااومات اقوومة الصحي ع ى  أ توييم أ اء النظامواتم 

 وضيام س مة اق ضىح

أو االهواف و و اتم تع اف النظام الصحي أما بالايي  ع ى اقوا ت ل ال بنات الست االساسية 

م النظام الصحي مورعة بناء ع ى يا ا ي ذي  وهم أولواات البحوث اليت ختوو ط ق التوييم ، وثيأ

 ال بنات الست اليت ت كل اهليكل االساسي ل نظام الصحي ح 
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 النظم الصحية 

الصحي النظام أداء لبنات النظام الصحي  املخرجات   

 

 األنصاف 

 تقديم الخدمة 

 القوى العاملة الصحية 

الصحية المعلومات 

واللقاحات الطبية المنتجات 

 والتكنولوجيا

الصحي التمويل 

والحوكمة القيادة 

ن الصحة )المستوى تحسي

 واالنصاف والتوزيع ( 

االستجابة 

 الحماية المالية

واالجتماعية من المخاطر 

 واألزمات 

 والفعالية  الكفاءةتحسين 

 الوصولاالنصاف في 

  والحصول على الخدمة

تغطيةال 

جودةال 

سالمةال 
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 أولويات حبوث النظم الصحية

 

 تقديم اخلدمة .1

 فعالةال الشخصية وغري الشخصية الصحية التدخالت توفر اليت تلك هي اجليدة الصحية اخلدمات 

 ا يف املكان والزمان املناسب مع أقل هدر للموارد. هل حيتاجون لذينا ألولئكة اجلودة وعالي منةاآلو

 مو حيثالصحية  وااومات اقوا ت تنظيم كيفيةب اقعنيةهي   ااومات تووامإم وحوأ 

 و الصحية الظ وف  عرب ال عااة ل ستي اكاةاالو س مةوال وااو أ، ومو ،ال ضيامو إ اكتها،

 :توجيه البحوث إىل إىل حاجة هناك حال مو م  ع ى خت فةاق وا عاق عرب

 

 اخلدمات الصحية املقدمة  عنرضى املرضى  .1.1

  التع ف ع ى موى ثوة اق ضى واق اجعني بااومات الصحية اقوومة 

  التع ف ع ى أسباب عوم الموة لوى اق ضى 

  ااكجل ع ج  با التع ف ع ى ع  ة عوم الموة بالكوا ك الطبية والسف 

 االاطاء الطبية ع ى ثوة اقواطنني بااومات الصحية  أث   م ك ة 

  وأنعكاسه ع ى ثوة اق ضى  واالست اكانيمع ثة أث  ضغ  العيل ع ى أ اء اوطباء 

  كاسة حيم م ك ة الت خيص اااطئ وع  ته  بموة اق ضى  

  كاسة موى كغبة اق اجعني ل يؤسسات الصحية بوجو  نوطة اكتكار  ل توامل مع 

 ني واستوبا  ال كاو اقعني

  اث  وجو  وثيوة معتيوأ حلووق اق ضى مبخت ف مستواات ال عااة الصحية ع ى ثوة

 اق ضى ل ال عااة اقوومة 

 التع ف ع ى موى كضى اقستفيواو مو ااومات الصحية اقوومة 

 التع ف ع ى ع  ة اس وب العام ني الصحيني ب ضى اق ضى 

 مع اق ضى أث  غياب ال فاثية ل التعامل 
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  ع  ة كضى اق ضى مع اقتابعة مو  بل نفس الطبيب طوا  ثاأ الع ج  واامة م ضى

 االم اض اق منة

 ع  ة ال ضى عو ااومات الصحية اقوومة مع جنسية ولغة الكوا ك الطبية  التع ف ع ى 

 مية عو ط ق الع ج واو واة موى كضي اق اجعني ل اقؤسسات الصحية احلكو

 ثة هلم مواكنة بالوطا  اااص واقؤسسات الصحية الغري تابعة لوراكأ الصحةوص اق

 بني م اي  احملاثظات والوالاات  ل توث  ااومات الصحية  كاسة مواكنة التباانات

 التابعة ل يحاثظة وتأثريها ع ي اق اض وأس ته

 

 جودة الرعاية الصحية .1.2

  ا  الصحي لوعم جو أ ال عااة الصحية  كاسة قع ثة ط ق توييم أ اء العام يني ل ا

 : اقوومة مو وجهة نظ  ال ؤساء واق ؤوسني

 التوييم مو حيث االلت ام بساعات العيل -

 التوييم مو حيث الويام باوعيا  اقنوطة بهم ع ى الوجه اقط وب -

  انتاجية العام ني الصحينيوتوييم ثعالية 

 ةب غ عنها وتسيي ها والتعامل معها  كاسة اواطاء الطبية وييفية التع ف ع يها وا 

 امكانية تطبي  السيل االلكاوني ل ي ضى 

  مو اقست فيات اال  ييية اىل اقعي ية  كاسة ثعالية النظام اقتبع ةكسا  العينات

 اق ي اة:

 اذ العينة اىل است م النتائجسة متوس  الو ت اقستغ ق مو و ت أ كا -

 ت خيص والع ج وحووث اقضاعفات اث  النظام اقتبع ل تأاري ال -

 ع  ة النظام اقتبع ب ضى اق ضى بااومات اقوومة -

 و ثووت  بسب النظام الوائمعينات اق ضى اليت ت فت أمع ثة نسبة  -

 اث  النظام اقتبع ل استه ك جهو  وو ت اقوظفني -
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 ث  ا اا  السيل االلكاوني ع ى تو يل الو ت ل حصو  ع ى النتائجمع ثة أ -

وتو يل ث ص ضيا  العينات أو نتائيها و تو يل ااهو اقط وب ة اا  بيانات 

 العينات والنتائج

   أث  النوص أو سوء التوراع ل االطباء االاتصاميني واالست اكاني ع ى جو أ ال عااة

 ةالصحية اقووم

 طبية  كاسة أث  اةجارات الغري منتظية ع ى اال اء الوظيفي بني االطباء والفهات ال

 اقساعوأ  

 بني حماثظة مسو  واحملاثظات اوا ى  ل توث  ااومات الصحية  كاسة مواكنة التباانات

 وتأثريها ع ي اق اض وأس ته

  سباب عوم اقساواأ ل ااومات الصحية  ثة احملو ات االجتياعية ل صحة وأقع كاسة 

 والتع يم العيل، صوث  الوال، النو  وممل  واال تصا   االجتياعي الوضع تأثري  

 اقساواأ ل ااومات الصحية واق اضة والعي  والعاهة والوثيات  مكام اة امة ع ي عومو

  كاسة جو أ ال عااة الصحية اقوومة مو الوطا  الصحي اااص  

  نظام التو ي  االي ينيكي مو وجهة نظ  موومي ااومة  اال ااومات  كاسة عو

 الصحية 

  االب غ عو اواطاء الطبية مو وجهة نظ  موومي ااومة كاسة متط بات نظم 

 

  العالج باخلارج .1.3

  التع ف ع ى عو  اق ضى اقساث او ل ع ج باااكج ع ى موى عوأ سنوات سواء ع ى نفوة

 الوولة أو نفوتهم ااامة 

 أسباب سف  اقواطنني ل ع ج ل اااكج 

 اكجحلع جها باا  كاسة اوم اض اليت اساث  اقواطنوم 

 و إستيابة احلاالت اليت ساث ت ل ع ج باااكج و موى توهوك أو التع ف ع ى موى حتسو أ

 التطاب  ل الت خيص
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 التع ف ع ى كضى اق ضى عو ال عااة الصحية اليت مت ت ويها باااكج 

 أث  التوعية الصحية ل ا با  اقواطنني ع ى السف  ل خاكج 

 لع جية وإمكانية االستفا أ مو هذه اارباتيم  الوجهات واق اي  االتع ف ع ى أ 

  حساب التكاليف الطبية وغري الطبية ل ع ج باااكج 

 

 وليةالرعاية الصحية األ .1.4

  بني مستواات ال عااة الصحية نظام اةحالة توييم 

  موى يفاءأ نظام اقواعيو ل ال عااة الصحية االوليةمع ثة 

 ل اختاذ الو اك حو  الع ج ع ى موى كضاه ع م اق اض خبطة الع ج و اش ايه أث  إ

 بااومة الصحية اقوومة

  ل ال عااة الصحية االولية بنو  ااومة اقوومة موى كضى اق اجعني 

 

 الرعاية الصحية الثانوية والثالثية .1.5

  كاسة حيم م ك ة العووى ل اقست فيات وتوراعها حسب احملاثظات واقست فيات 

 واو سام 

 العووى ل اقست فيات وييفية التحكم ثيها  سباب كاسة أ 

  اث  تووام اق وكأ ق ضى اوم اض اق منة ل  حتسني نوعية احلياأ 

 كاسة لتوييم احلاجة الفع ية ل يست فيات مو الكوا ك الطبية اقتخصصة  

  اث  وجو  وتنفيذ اطة الستبوا  واستحواث االجه أ الطبية ع ى جو أ ااومة اقوومة ل

 ات ال عااة الصحية المانواة والمالميةمؤسس

  كاسة قع ثة احتياجات اقست فيات اال  ييية وجه أ التح يل والت خيص اقتوومة 

 ووضع  معااري موحوأ قا جيب توثريه ع ى اقستوى اال  ييي

  كاسة عوائ  الومو  واالستفا أ مو ااومات الصحية )السياسات، نظام ال عااة 

 (وغريها االجتياعيةالصحية، احلواج  
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 وقت األنتظار  .1.6

  متوس  ثاأ اونتظاك ل حصو  ع ى موعو ل فحومات والتحاليل واحلصو  ع ى النتائج او

 اةحالة قستوى أع ى 

  مع ثة موى اكتباط اقواعيو بنوعية احلاالت الصحية 

 الصحية طو  اونتظاك ل العيا ات  بل كؤاة الطبيب ع ى ال ضى عو ااومات  مع ثة ع  ة

 اقوومة ل مؤسسات ال عااة الصحية اوولية

   اسباب طو  االنتظاك ل حصو  ع ى مواعيو ت خيصية أو ل عي يات او الع ج او احلصو

ع ى النتائج او احلصو  ع ى االجه أ التعواضية او اقساعوأ )مو وجهة نظ  اقا  او 

 وموومي ااومة( 

  ضى اق ضى عو ااومات الصحية اقوومة ع  ة و ت اونتظاك ل يواعيو ب  كاسة 

  تأثري اقواعيو البعيوأ ع ى مضاعفات احلالة الصحية 

 الصحية بالسف  اىل اااكج ل ع ج او ال يوء ل وطا  اااص  تع  ة تأا  اقواعيو باقؤسسا 

 

 القوى العاملة الصحية .2

 لتحقيق تستجيب اليتو فعالةالو نزيهةال الطرقب تعمل اليت تلك هي اجليد األداء ذات الصحية العاملة القوى

 عدد كاف ومتنوع من فئات يوجد أي. املتاحة والظروف املوارد املمكنة يف ظل الصحية النتائج أفضل

 .عالية وإنتاجية استجابةوذات  خمتصة، هيو  ،بطريقة عادله ما حد إىل وزعت املوظفني،

  ناسبة ل حو منها ومع ثة احل و  اقهي أ الكوا ك الصحية  كاسة أسباب 

   )هل وضع لوائح ع ى اقياكسة اق  وجة )اقياكسة ل الوطا  احلكومي واااص

 مط وب؟ وأم يام يذلك ثكيف انبغي أم تصيم وتنفذ؟ 

  ييف ميكو ل حواث  اقالية وغري اقالية ام تستبوى العام ني الصحيني اقؤه ني وت او

صحية   وتستخوم لتحسني يفاءأ وجو أ موى ال ضى الوظيفي ل عام ني باقؤسسات ال

 ال عااة الصحية؟ 
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  ما هو اق اج اوممل ل سياسات التنظييية اقالية وغري اقالية لتحسني التوراع واستبواء

 العام ني الصحيني؟ 

 كاسة لتوييم ب امج التوكاب و وكها ل ت  ية او اء الوظيفي  

 الوطا  الصحي حسب اةحتياجات   كاسات لتوييم ب امج /اط  اوبتعاث  ل خاكج ل

 الفع ية لوراكأ الصحة و وكها ل ت  ية او اء الوظيفي وحتسني ااومة اقوومة 

 واقياكسة؟ التوكاب/  التع يم جو أ ع ى ل يحاثظة ال رمة التنظييية اآلليات هي ما 

 العام ني  ما هي اقع ومات اوسااتييية اقط وبة لتوثري نظام ل مو توثري وتوراع وأ اء

 الصحيني؟ 

 وأعوا  العام ني الصحيني  الصحية ييف ميكو متوال التوسع ل الربامج التع ييية

 بط اوة وا عية ومستوامة ل خمت ف ا االت؟ 

 ع ى الفعالة، ااومات تووام أجل مو الصحة جما  ل العام ني تنظيم  كاسة إمكانية 

 م؟ أ ائه وحتسني وم ا بة ،(العالي والتع يم ،والمانو  االبتوائي) ل نظام اقستواات خمت ف

 التوراع ال شيو ل ووى العام ة ل اقؤسسات الصحية وإ اكتها بصوكأ ثعالة وس يية 

   كضى العام ني الصحيني عو تأهي هم اويا ميي وتوكابهم وموى م ئيته باوعيا

 اقنوطة بهم 

 ري بيهة عيل ا  ة وم يعةكضى العام ني الصحيني عو م ئية البيهة اقهنية لتوث 

  م ئية اوجوك ال ه اة مع طبيعة وساعات العيل 

 ييفية تعامل العام ني الصحيني مع ضغ  العيل وا اكأ الو ت و االرمات 

 ثعالية  لية التوييم اقتبع ع ى حتفي  و تووام االش اف اقستي  ع ى ا اء الكا ك الطيب 

 ذ  اؤ ونهكضى العام ني الصحيني عو طبيعة العيل ال 

  أث  اجيا  مساك مهين واضح ل التوكج والا يات مع التأييو ع ى الكفاءأ وال ها ات

 الع يية

  الوظيفي؟  او اءهل تفضيل اق ضى انسية معينة مو العام ني الصحيني اؤث  ع ى 
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  عيل  ل تووا وال اقوظفني وحتفي هم ب تى الوسائل ممل كاتب جيو ىضيام كضأهيية

 ع ى جو أ ال عااة الصحية اقوومة ه وال عوك باالنتياء لف ا  العيل الذ  اووم ب

 

 الصحية املعلومات .3

 به موثوق واستخدام ونشر وحتليل إنتاج يضمنو بأغراض التخطيط الذي يفي صحيةال علوماتامل نظام 

 احلالة و يةالصح النظم وأداء الصحية، احملددات عن معلوماتويوفر  املناسب الوقت يف للبيانات املتاحة

 .للمجتمع الصحية

  حتسني نظام اةب غ والتواكا  ل نظام الامو لألم اض وعوامل مع ثة ييفية

 ااطوكأ وما اتع   باوحواث احليواة 

 لنظاما أ اء ميتوي لتتبع واةضاثية اوساسية واقؤش ات اقواايس مو جميوعة وضع 

 الصحي

 احتياجات لتغطية احلوامة ال ام ة قع وماتوا البيانات توثري الو وف ع ى  ليات وط ق 

ل التخطي  والتوييم واقتابعة ووضعها ل  اعوأ بيانات ختوم البحوث  الصحي النظام

 ل اقؤسسات الصحية 

  كاسة إستط عية بوضع  اعوأ بيانات جمتيعية ل م ي  محي جمتيعي بط اوة 

خطي  حلل ت ك اق ايل ختوم محة ا تيع وت خيص م اي ه وإنتاج البحوث والت

) حيث ت يل إضاثة بيانات  )سكانية / أس اة وأمناط  اقنطوة اليت توع ل نطا ه ل

احلياأ والتطعييات والصحة اةجنابية والصحة اقوكسية والفحص اقبك  والتاكاخ 

 العائ ي لألم اض الوكاثية واقسنني والربامج اوا ى ( ح

  الصحية اقع ومات نظام  جاتخم جو أ حتسنيالتع ف ع ى أساليب 

 سواء مو البحوث أو مو التواكا  ال وتينية الصحية ل يع ومات اوممل االستخوام ييفية 

 )اقخططني واقوكاء وموومي ااومة(  الصحيني العام ني  بل مو
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 والتكنولوجيا واللقاحات الطبية املنتجات  .4

 الطبية املنتجات إىل العادل الوصول نيضم جيد بشكل يعمل صحي نظاميتطلب  إن توفر هذا سوف

 . التكلفة حيث من والفعالية السالمةو اجلودة املضمونة والتكنولوجيا واللقاحات األساسية

   والتكنولوجيا وال واحات الطبية اقنتيات نوعية لتع ا  معااريتوث 

 ت وتكنولوجيا ولواحات نتياتمب والتيسك ال شيو واالستخوام العا   الومو  ت ييع

 عالية جو أ ذات

 والتكنولوجيا وال واحات الطبية اقنتيات وس مة جو أ م ا بة 

  اومات اقختربات: موى التغطية والنوعية و كجة الكفاءأ 

  مصوا ية واعتيا  نتائج اقختربات الطبية ل ت خيص ل الوطاعني العام واااص 

 حية وتوحيو نظام ال فاء بني توسيع البنية اوساسية ال  يية ل اة اكات واقؤسسات الص

 خمت ف اقؤسسات الصحيةح

  تفعيل أساليب االتصا  واالست اكات اةلكاونية عو بعو   اال النظام الصحي )اامة

 اا طات الوماغية، اوم اض النفسية، اووكام، والطواكئ حححح(

 الومو  إىل م ف محي ك يي وطين موحو ل ي اض 

 قص وثة ل ي اجعني ل الوطا  احلكومي باقواكنة مع أث  التفاوت ل جو أ اال واة ا

 الوطا  اااص واقؤسسات الصحية الغري تابعة لوراكأ الصحة

  ضيام حصو  اق اض ع ى  واء أمو وثعا  بتك فة مناسبة 

 

 الصحي التمويل .5

ميكن ان و بطريقه حممية  من أجل الصحة الكافيةيليب اإلحتياجات املالية  يداجل الصحي التمويل نظام 

تضمن للناس استخدام اخلدمات الصحية الالزمة من دون التعرض لكارثة مالية أو إفتقار من جراء دفع 

 مثن مكلف للخدمات الصحية االساسية الالزمة. 

  وسياسة  الصحي التيوال نظام ب أم اقع ومات توثري حتسنيالتع ف ع ى أساليب

 حاستخوامها
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  اومات بتطبي  نظم التامني الصحي ع ى اسا ا  تكاليف بعض ا كاسة ييفية

 بعض ااومات )ممل حوا ث السياكات(

  )كاسة متوال ااومات الصحية )اةحتياج واقتاح  

  كاسة استط   كا  ا تيع ل استيفاء بعض ال سوم مو اقستخومني ل خومة  

 اثظات  كاسة لتوييم وتووام نظم االش اف  واقتابعة ل خومات الصحية م ي اا ول يح

 والوالاات 

 كاسة توراع اوس أ باقست فيات وإ اكتها بصوكأ س يية / ا تصا اة  

 كاسة التكاليف والعائو مو االيت اف والع ج اقبك  لألم اض غري اقعواة  

 كاسة البوائل اقخت فة لتحسني وسائل احتواء التكاليف  

  موى تواث  التك فة مع ااومات الصحية اقوومة 

 فة ااومات الصحية اقوومة مع جو أ احلياأ النوعية ل ي ضى م ئية تك  

  حساب تك فة اق اض السييا ل االم اض اق منة قع ثة التك فة اوممل ل حاالت

 اقتو عة 

  كاسة ثاع ية متواو ساعات العيل ل اق اي  الصحية واقست فيات  

 ( كاسة ثاع ية ا اا  اومة ال عااة الطبية عو بعو Telemedicine ل اقست فيات )

اق جعية والمانواة بينها وبني اقناط  اليت تفتو  ل خومات اقتخصصة/ النا كأ أو الطاكئة 

 ويذلك اقناط  النائية واةسعاف

  كاسة البوائل الووائية اليت تعطي نفس اقفعو  بتك فه ا ل  

 حت يل التطوكات الفع ية ل جما  ال عااة الصحية 

 والربامج الصحية الوائية  لنظم الوطنيةا تك فة  كاسة 

 ( كاسة تك فة عبء اق ض burden of disease) 

 عبء اق ض ع ى الوولة  -

 عبء اق ض ع ى الف   -

 عبء اق ض ع ى االس أ  -
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 عبء اق ض ع ى ا تيع  -

  حساب الطا ات اقفوو أ بسبب العي  الناتج عو اق ض 

 وم اض ثعالية ب امج الو ااة والك ف اقبك  عو ا 

 ثعالية ب نامج الك ف اقبك  ل س طام 

  اقبك  لألم اض اق منة وغري اقعواة ثعالية ب نامج الك ف 

 ثعالية ب نامج الك ف اقبك  عو العيوب اا وية واالعت الت الوكاثية 

  كاسة معوالت شغل االس أ حسب احملاثظات واال سام  

 ت  كاسة تك فة اوس أ غري اق غولة باقست فيا 

  كاسة عبء اقياكسات/ الس وييات ال خصية ع ى جو أ نوعية  احلياأ واقطالب 

 الصحية 

 عبء تناو  الكحو  والتواني  -

 عبء تعاطي اقخوكات  -

 عبء   ة الن اط البوني  -

 عبء احلوا ث -

 

 ةكموواحل القيادة .6

 الفعالة، الرقابة مع بجن إىل جنبا أطر وجودو االسرتاتيجية سياساتال ضمان على ينطوي واحلكم القيادة 

 .والشفافية واملساءلة النظام، تصميم إىل االنتباهو  واحلوافز، املالئمة األنظمة وتوفري التحالفات، بناءو

  ييف ميكو ل حكومة إن اء بيهة أثضل لتع ا  ااهات غري احلكومية اليت تووم

 ااومة ل حتوي  نتائج النظم الصحية؟ 

 أهواف تحواول حمو أ؛ تونية سياسات ويذلك ية،الوطاع االسااتيييات مياغة 

 وااهات واااص العام الوطاعني أ واك وحتواو ااومات، عرب اةنفاق وأولواات واجتاهات

 حاقوني ا تيع و وك الطوعية الفاع ة

 توييم  سياسة ال م ي اة ل إ اكأ ااومات الصحية 
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 توييم  سياسة اة اكأ الذاتية ل يست فيات 

  ا اء نظام البحوث ووضع مؤش ات حمو أ ل توييم  الووك  توييم 

  التوراع اقتوارم ل يواك  اقخت فة 

  النظام الصحي ووضع سياسات وأط   حتسني وتفعيل أساليب االتصا   االمع ثة  ليات

 وطا  الصحي بط اوة تتناسب مع السياسات الوطنية ل 

  ااهات ومع احلكومة ل لوطاعاتا خمت ف ل التحالفات وبناء التعاوم كاسة أهيية 

 احملو ات ع ى العيل ع ى ل تأثري اقوني، ا تيع ذلك ل مبا احلكومة، ااكج الفاع ة

 العامة، ل سياسات الوعم لتوليو الصحية؛ ااومات إىل الومو  و ل صحة ال ئيسية

 'احلكومة إىل انضم' اسيى ما - وضيام التوامل بني الوطاعات

 طوا  التنسي  والع  ة بني الوراكأ واقؤسسات ذات الص ة بالصحة  كاسات لتوييم وت

 والبحوث )البيهة، االع م، اقؤسسات التع ييية والبحمية، اوحوا  اقونية، حححح(

 السياسات صنعل او لةاقع ثة و ب اوولواات حتواو 

  الصحي النظام تواجه اليت والتحواات الف صالتع ف ع ى 

 والظ وف  الصحية، النظم نتائج حتسو أم ميكو اليت لتنظيياتا أنوا  التع ف ع ى

 اقناسبة هلا 



 
 

 17  أولويات حبوث األمراض وعوامل اخلطورة  
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 مقدمة

 

 ما هناك كوما أم أبوا ميكو وال  ائيا حموو أ اقواك  أم هو ل  تصا  اوساسية اقبا ئ أحو

بالتالي ، والتنيية البحوث جما انطب  ل  هنفسحوهذا  حتياجاتاال مجيع لت بية منه اكفي

 بل ثحسب، منصفة تكومال  أم جيب اقواك  وختصيص ثول بح ا االت ولوااتأ حتواو

 ا تصا اا جمواة أاضا

نتائج البحوث  ائيا ما تسف  بنتائج  مو اقستيوأ السياسات تنفيذ ثوائو الصحي، الوطا  ل

  ائيا ميكو ال أو اق  و  فوائوال ليست بوصريأ، السييا ثااتأنها  و تأاذ  إال اق جوأ جيوأ و

 تويييهاال بو مو  وا االت ل بحوث اوولواة إعطاء وبالتاليح اال تصا اة الناحية مو تويييها

 ال  ائح واامة السكام مو معينة ثهات ع ى التأثري اق ض، عبء ممل عوامل عوأ ع ى

 وإعا أ اوم اض مو والو ااة الصحة تع ا  ا تيع، مو الضعيفةذو  اقستواات اال تصا اة 

 حححاخل ا تيعي واوث  التأهيل،

 ومواضيع البحمية ا االت مو العواو حتواو مت ياث ة،اق اقعااريما مت ذي ه و ع ى وبناء

 هاجا كمت إ و وح ا االت هذه ل اارباءاقعنيني و مع واقنا  ات اق اوكات بعو احملو أ البحث

 هذه مو  ائيةاالط   أ ناه ع ى  كو، وميالوطين اقستوى ع ىالصحية  اايسية ااطة ل

 ححاليا ع يها  النظ   يو هي اليتو واقواضيع ا االت

 تغيريتبعا ل  ل  وكاا وحتوامها م اجعتها جيب ا االت هذه ،0202 عام حنو نتح ك وحنو

 اوم اض يانت ،0992 و 0972 عامي بنيح الصحية اق ايلاليت  و حتوث ل أولواة 

 حتت الفعا  التوال ا   مول الس طنة، و صحيةال يلا  تتصوك اقهي اليت اقعواة

 ميكو اليت اقعواة اوم اض يعظمل هذا ا ا  ث يبري تووم إح ار مت ،ال شيوأ ويا أال

 ح تو ابا ي يا ع يها الوضاء مت منها الو ااة

 اوم اض مو   يل وعو  اقعواة غري اوم اض إىل اق ض عبء حتو  الو م، هذا مط ع  بل

 صياغةال ةعا أ الواناميكية العي ية هذه قاذا ن ى أم السهل ثيوااواوأ لذا  اقعواة
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تعكس  اليتل اوولواات و اهلامة الوضااا ع ى الايي  مو البوو البحوث اتوولوا ةالووكا

 اااالوض كومتس ماذاح الصحية ااومات وتووام الصحية ال عااة جما  لنتائيها اةجيابية 

 الصعب مو اكوم  و،  0202 عام حب و  توجيه البحوث ع يها تتط بسوف  اليت الصحية

 ميكو الصحية، البحوث أولواات لتحواو  اناميكية عي ية ا   مو ولكوح اآلم التنبؤ

 .اقتغريأ واووضا  اوو ات مجيع ل الصحيح الط ا  ع ى نكوم أم

 

   اخلطورةأولويات حبوث االمراض وعوامل 

 

 غري املعدية املزمنة ضااألمر .1

% مو إمجالي 62م أم 0220أوضح تو ا  مجعية الصحة العاقية السابع واايسوم عام 

% مو عبء اق ض 47الوثيات ل العامل بسبب اوم اض غري اقعواةح وتستأث  حاليا بو ابة 

مح 0202 و  عام % ع ي التوالي حب62% و 73العاقي ,ومو اقتو ع اكتفا  هذاو اقعولني إلي 

% مو هذه الوثيات حو  العامل حتوث ل الب وام النامية وبني اوشخاص ل 66ومو اق حظ أم 

 سو العيلح

م، ثوو تبني أم االم اض غري اقعواة 0200ووثوا ل تو ا  الذ   ومته منظية الصحة العاقية 

 اوم اض: اقعواة غري اوم اض هذه% مو مجيع الوثيات ل س طنة عيام وت يل 83تسبب 

 ااهار وأم اض ،(٪7) السك   م ضو ،(٪00) الس طام وأم اض ،(٪49) الوعائية الو بية

%( مو عبء 00(ح أم هذه االم اض تستنفو ما انوف ع ى )٪03) أا ى وأم اض( ٪3) التنفسي

النفوات الصحية والع جية , إضاثة إىل تأثريها الكبري وااطري معا ع ى نو  ومستوى 

حيث حتو مو ن اط اق اني   ييتيع مو  ثاك س بية ال حص  هلا،ياأ اليومية، وما تسببه لاحل

مو ابناء الس طنة وتك ف وراكأ الصحة ج اء يبريا مو مي انيتها سنوااح ييا انها تؤث  

ع ى ثاع ية ومستواات االنظية الصحية نظ ا قا تتط ب مو اهتيام ومتابعة حميمة نتيية 

 لإلمابات اقااثوة مع هذه االم اضح  العبء اقت ااو
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 :املزمنة غري املعدية هي  ومن ضمن أولويات البحوث املتعلقة باألمراض

  كاسات لتحواو معوالت وأمناط أنت اك االم اض اق منة وغري اقعواة وعوامل ااطوكأ 

 )وتوييم التوا ت والربامج(  اق تبطة بها

 أم اض الو ب واووعية الومواة  -

 م اض الس طانية االع ى انت اكا وجووى ط ق الفحص اقبك  او -

 م ض السك    -

 م ض اكتفا  ضغ  الوم  -

 السينة وث ط الورم  -

 إات    الكولساو   -

 الف ل الك و أم اض الك ى اق منة و -

ط ق ام اض ااهار التنفسي اق منة: عوامل ااطوكأ واقهييات ل حساسية و -

  اط اق ضالتحكم ثيها ول عو  نوبات ن 

 اا ويوما والكتاكايتا بالعني -

 السيع )معو  االنت اك، اوسباب والو ااة( ضعف  -

   الوماغية السكتات كاسات حو 

 معوالت االنت اك وعوامل ااطوكأ اق تبطة بها -

 التع ف ع ى مضاعفات اا طة وتأثريها ع ى جو أ حياأ اق ضى -

 اث  التوال اقبك  ل تو يل تبعات اا طة  -

سة تأهيل الكوا ك الطبية بأ سام الطواك  ويذلك مؤسسات ال عااة  كا -

 ل ت خيص اقبك  واةحالة اوولية الصحية 

  كاسات حو  االيت اف اقبك  لألم اض غري اقعواة  )موى استيابة اقواطنني 

 واقؤسسات الصحية، العوائ  والصعوبات( 

  اق منة وعوامل ااطوكأ وط ق  كاسة يفاءأ النظام الصحي ل التعامل مع اوم اض

الو ااة )تع ا  الصحة، االيت اف اقبك ، والتغطية بالع ج، التحكم ل اق ض، 
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افض اقضاعفات، معوالت اهل ك، وعي ا تيع واق ضى، نوعية احلياأ، كضى اقا  او 

 و اق ضى( 

 غ  الوم  كاسات قواكنة االشخاص ذو  السيط أ اايوأ ق ض السك   و اكتفا  ض

 الكولساو  مع االشخاص الذاو ليس لواهم سيط أواات   

    تنفيذ  كاسات قع ثة موى الت ام م ضى السك   واكتفا  ضغ  الوم واات

الع جي وأمناط احلياأ الصحي وع  ة ذلك بالتحكم ل اق ض بالنظام الكوليساو  

 وحووث اقضاعفات ونوعية احلياأ 

  ل حو مو انت اك  ثة تعاطي التبغ بكل موكأ )مبا  اقنفذأ لربامجتوييم ااط  وال كاسة

 ل ذلك السيياكأ اةلكاونية( 

  توييم مناذج اقوم والو ى الصحية ممل ن وى، موك، محاك وم له )اامة اوم اض

 اق منة وأمناط احلياأ( 

 لتوييم   كاسة توا ية جمتيعية افض عوامل ااطوكأ وم اض الو ب واالوعية الومواة

 إمكانية التنفيذ والتك فةح 

  حو  عبء اق اضة لألم اض اق منة غري اقعواة ع ى اق اض واالس أ واقؤسسات  كاسة

 الصحية 

  حو  جو أ احلياأ ق ضى اوم اض اق منة غري اقعواة اامة الف ل الك و  اق مو  كاسة

 والس طام 

 ال ئواة اق منة   كاسة جو أ احلياأ ق ضى ال بو  وأم اض السوأ 

  كاسة معو  انت اك اال مام ع ى اقخوكات وتعامل االهل وا تيع، وإعا أ التأهيل وموى 

 احلاجة ةجيا  م اي  ل ع ج 

  احلياأ والبيانات السكانية ضيو النظام إ اا  بيانات أمناط  كاسة لكيفية

 اطة محيةل سم ا  اةلكاوني ل يع ومات اامة باق اي  الصحية ا تيعية

  كاسة مواكنة تك فة ع ج اوم اض اق منة الغري معواة  ل خمت ف مستواات ال عااة 

 (الصحية ) اوولية ، المانواة والمالمية 
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 الوراثية عتالالتواإلالتشوهات اخللقية  .2

ذي ه مو اقهم الايي  ع ى الت وهات اا وية واوم اض الوكاثية اليت   اضاثة اىل ما سب

اص غري  ا كاو ع ى االعتيا  ع ى انفسهم ل أ اء أن طة احلياأ اليومية وهذا خت ف اشخ

لتوثري اق او مو ااومات الصحيةح وجوا  واحلكومة وا تيع  بووكه ا او العبء ع ى اوث ا 

والوكاسات اقناسبة ل هذا ا ا  اليت تعكس   اةحصائيات اتط ب م او مو  هبالذي  أن

% 0.6 هض الوكاثية والت وهات اا وية حيث شك ت هذه اوم اض ما نسبتموى انت اك اوم ا

حسب تو ا  منظية الصحة العاقية عو العبء العاقي  0202مو الوثيات ل سو مبك  عام 

 ح0200لألم اض الصا ك عام 

إم النوص ل اقع ومات اقتع وة بهذه االم اض ل الس طنة الناتج مو   ة الوكاسات والبحوث 

هذا ا ا  اعكس الض وكأ اق حة ل ايي  ع ى الت وهات اا وية واالم اض الوكاثية  ل

مو اجل توييم الوضع احلالي هلذه الفهه وكمو احتياجاتهم ووضع ب امج توعواة وتع ييية 

 ل حو مو هذه االم اض وتأهيل اقصابنيح

 وث التالية:أولويات البح الوراثية واألمراض اخللقية التشوهاتو يتضمن جمال 

  عو اسباب اةمابة بالعيوب اا وية واالعت الت الوكاثية وييفية  جمتيعية كاسة

الو ااة منها وموى توبل ا تيع ل حو مو رواج او اكب و إج اء الفحص اايين/ الوكاثي  بل 

 ال واج/  بل احليلح 

 ل االس أ مع  كاسة حيم م ك ة العيوب اا وية واالعت الت الوكاثية وييفية تعام

 اقصابني 

  كاسة توا ية اساشا اه  بأهيية اق وكأ الطبية والفحص  بل ال واج ل ثهات ا تيع 

 اقخت فةح

 :كاسة عو الك ف اقبك  ل عت الت الوكاثية والعيوب اا وية  

 حساسية ونوعية االاتباكات اقستخومة -

 التك فة والعائو -
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 اف اقبك  اامة أثناء كعااة احلامل توث  الكوا ك الب  اة اقوكبة ل يت -

 أثناء وبعو الوال أو

 االم اض الوكاثية  واامة  أم اض الوم الوكاثية  )مستع ضة وطولية تتبعية( عو  كاسة

 والتع ف ع ى عوامل ااطوكأ ونوعية احلياأ والعي  اقأمو 

 مات الصحية وجو أ ااوالو ائية الفاع ة ل جما  اوم اض الوكاثية اةج اءات   كاسة

  س أ جتاه هذه ااومات واووكضى اق ضى 

 

 واإلصابات  حوادث الطرق .3

تعترب احلوا ث اق وكاة أحو أيرب اق ايل ل الس طنة اليت حتتاج لتضامو جهو  جهات 

عواوأ ل حو منهاح وا ري تو ا  منظية الصحة العاقية عو العبء العاقي لألم اض الصا ك عام 

يام بسبب حوا ث اق وكح وت كل  0202الي الوثيات بالس طنة عام % مو إمج00أم  0200

اةمابات الناجتة عو احلوا ث اق وكاة عبها اجتياعيا وا تصا اا ومحيا ع ى الس طنة 

أ ك% مو إمجالي اقا  او ع ى مؤسسات ورا02 يومتمل اةمابات بسبب حوا ث اق وك حوال

 مح 0200الصحة حسب التو ا  الصحي السنو  لعام 

 ومن ضمن أولويات البحوث املتعلقة حبوادث الطرق هي: 

 اق اضة واةعا ات والوثيات الناجتة عو اةمابات وحوا ث الطواكئ  وأمناط   كاسة معوالت

  اقصاب واةمابة وتوراعها ااغ ال وأمايو ا  ب اومة محيةواصائص 

 كاسة الوعي لوى ا تيع بالس مة اق وكاة  

  استيابة النظام الصحي ل طواكئ ل مكام احلا ث ونول اقصابني واستوبا   كاسة موى

 احلاالت الطاكئة باقؤسسات الصحية 

  كاسة جو أ احلياأ لوى اوشخاص اقصابني مو احلوا ث  

  كاسة موى تأهل اق اي  الصحية والكوا ك الطبية بها الستوبا  االمابات الناجتة مو 

 حوا ث الط ق 

  ثحص طيب وتوعية  بل استخ اج كاصة الويا أ  كاسة تنفيذ 
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  موى إقام والت ام االطباء والصيا لة واقموفات الصحيات بأهيية توعية اق ضى  كاسة عو

 اق يباتع ى  يا أ  ؤث ميكو ام تباوع اض ااانبية لأل واة اليت 

 

 مراض املتعلقة بالشيخوخةاأل .4

هم الكمري مو اق ايل الصحية واليت اقسنني غالبا ما اكوم لوا هو مع وف أمييا 

حباجة اىل كمو ومتابعة ب كل   ي  مو اجل إتاحة التوال اقبك  وبالتالي اقساهية ل 

ال  ي باحلياأ النوعية ل يسننيح وام ما او   وراكأ الصحة بهذا الصو  هو ام نسبة اقسنني ل 

% حب و  عام 03.0ل اىل % مو امجالي السكام ومو اقتو ع ام تص0.0م متمل 0202عام 

مح مما اعين ام الوراكأ جيب ام تكوم مستعوأ مو اآلم بعيل الوكاسات اليت تتيح هلا 0202

 مع ثة اثضل ط ق التوال لتحسني محة اقسو منذ اق احل االوىلح

 و يتضمن جمال صحة املسنني أولويات البحوث التالية:

 والنفسية والس ويية واةجتياعية   كاسة احلالة الصحية ل يسنني ) احلالة البونية

 والبيهية، أن طة احلياأ اليومية واالحتياجات الغري م باه (

 ( بالتغريات اقصاحبة  09 - 42 كاسة مع ثة اقسنني وم ح ة ما  بل ال يخواة )سنه

 واوم اض واق ك ت الصحية بني اقسنني 

  لوياس وكمو التغريات  سنه حتى ال يخواة 40 - 42 كاسة طولية تتبعية ل بالغني

 البونية والنفسية واالجتياعية  واق ايل الصحية اقصاحبة 

  كاسة احلالة الغذائية ومع ومات ومماكسات اقسنني وموومي ال عااة باقن   عو الغذاء 

 الصحي ل م ح ة ال يخواة 

 ني  كاسة امناط احلياأ ل يسنني مو ناحية الن اط البوني والتغذاة الس يية والتوا

 والع  ات االجتياعية

 الذاو أولهك واامة السو، كباكل والتوامل الصحي ل تمويف الط ق أثضل حتواو 

 الذاو و الذاي أ، ل م ايل السيع، أو البص  وضعف اومية،) معوبات مو اعانوم

 (وحوهم اعي وم
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 سسات  كاسة الصعوبات اليت تواجه اقسنني ل ان طة احلياأ اليومية و وك االس أ واقؤ

 احلكومية وااامة والتطوعية ل مواجهة ت ك الصعوبات 

  كاسة الصعوبات النفسية والعو ية )اامة الووكات اة كايية وااليتهاب ( وط ق 

 تعامل االس أ معها

  كاسة من  الااب  االس   بني االجيا  اقخت فة واقتغريات االجتياعية مع تطوك احلياأ 

 ة اقسنني ح هل حنو ل الط ا  إىل إ امة  اك ل يسنني؟ وع  ة ذلك بني  حياأ وكعاا

  كاسة احلوا ث والسووط ل يسنني وع  ة ذلك بالبيهة اقن لية احمليطة واحلالة 

 االجتياعية والصحية 

  كاسة ل تع ف ع ى االحتياجات غري اق باه ل يسنني وت تيبها حسب االولواات  

 ىاحلاجات االجتياعية واال تصا اة واقأو -

 احتياجاتهم لأل وات واالجه أ اقساعوأ -

 ة اقوومة و اليت حيتاجها اقسنومااومات الصحي -

 واقسنني باحتياجات  وأس  اقسنني )اامة موومي ال عااة( وعي ا تيع موى  كاسة

 وموى استفا أ اقسنني بها كعااة اقسنني  ب نامجأهيية يباك السو و

  ضيو ال عااة الصحية اوولية ل يسو الوا ك ع ى  كعااة اقسنني اوماتم يلتوي كاسة

هلا )ااومات اةاصالية وال عااة  ومو  لغري الوا ك يذلك الومو  ل يؤسسة الصحية و

 اقن لية ال مسية وغري ال مسية(

  احلالي ) ل يواك  الب  اة اقوكبة واقصا ك اقا اة واة اكاة  كاسة استعوا  النظام الصحي

 واجهة الت ااو اقتو ع ل اعوا  اقسنني والتعامل مع احتياجاتهم اقتنوعةوالتنظييية ( ق

  كاسة كضى اقسنني عو ااومات اقوومة مو اقؤسسات الصحية وااومات اةاصالية 

 وال عااة اقن لية 

  كاسة إستط عية عو تطعيم اقسنني اامة م ضى ااهار التنفسي والو ب اق منة  

 ة لعيل  ياسات ل يسنني و كاسة جو أ احلياأ  كاسة طولية تتبعي 
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 العجز والعاهة والتأهيل  .5

  كاسة معو  أنت اك العي  والعاهة وأنواعها وأسبابها والفهات العي اة اقصابة  

  موى  وكأ ويفاءأ ااومات الصحية اقوومة مع ثة 

  ج كضا اق ضى اقصابني عو توثري اوجه أ التعواضية واحلصو  ع ى الع كاسة  

  كاسة متوس  طو  و ت االنتظاك ل فهات اقخت فة ل احلصو  ع ى االجه أ التعواضية 

 والع ج  واقتابعة

 الع ج ل التأهيل اومات بأهيية ا تيع لوى الوعي  كاسة 

 التأهيل اومة توث  بعوم وع  تها اق اصني اق ضى لوى والسووط احلوا ث  كاسة 

 ا تيعي

 التأهي ية تااوما جو أ  كاسة 

 التأهيل توث  بو ة  ذلك وع  ة باقست فيات التنوام إعا أ تك اك معوالت   كاسة 

 ال امل

 االعا ة حاالت الستوبا  التأهي ية والكوا ك التأهيل ا سام تأهل موى  كاسة 

 ذو  محة لتع ا  االا ى والوطاعات الصحي الوطا  بني الفعا  التوامل أهيية  كاسة 

 االعا ة

 اوس أ و وك اليومية احلياأ ان طة ل والعا ات االعا ة ذو  تواجه اليت الصعوبات  كاسة 

  الصعوبات ت ك مواجه ل والتطوعية وااامة احلكومية واقؤسسات

 والتعامل االعا ة ذو  أعوا  ل اقتو ع الت ااو قواجة احلالي الصحي النظام استعوا   كاسة 

  اقتنوعة احتياجاتهم مع

 الة النفسية واالجتياعية والوعم اقتاح واقووم ل يعا ني  كاسة احل 
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 جميوعة إىل وال معينة، محية م ك ة ع ى توتص  ال الصحة تع ا  اسااتييياتإم 

 الصحة لتع ا  واسااتيييات مبا ئ تطب  العاقية الصحة منظية ح إمالس وييات مو حمو أ
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 خمت ف ل وذلك واوم اض، ااط ، وعوامل السكام، تثها مو متنوعة اتجميوع إىل وتوجه

 التع يم، مو كات وان طة ل وضعت  و بها اق تبطة وااهو  الصحة، تع ا  إم حالظ وف

 اوم اض مو ل و ااة أاضا ماحلة هيو ،اتوالتنظيي والت  اعات السياسات ا تيع، وتنيية

 واق ايل ،يهة والنظاثة ال خصيةوالتغذاة والب والعنف واةماباتواحلوا ث  الساكاة

 حعواةاق غري اق منة اوم اض مو ل و ااة هي ييا النفسية،

 ومن ضمن أولويات البحوث املتعلقة بتعزيز الصحة هي: 

  ة واحملو ات االجتياعية ل صحة صحيال ياأاحل طاق ك ت الصحية اهلامة وامنا  كاسة

 بني ثهات ا تيع واةنصاف ل الومو  واحلصو  ع ى اومة جيوأ 

 توا يه ل ثع مستوى الوعي الصحي وتغري امناط احلياأ بني أث ا  ا تيع   كاسة 

    كاسة اهيية التوامل والتنسي  الفعا  بني الوطا  الصحي والوطاعات االا ى لتع ا 

 الصحة

  أث  التمويف الصحي ع ى مع ومات وس وييات ا تيع الصحية والسييا الفهات  كاسة

س، اق اهوني، االمهات احلوامل، اقسنني، م ضى اة احلساسة )اوطفا ، ط ب اقواكالعي 

 االم اض اق منة(

 ال عبية لع ج االم اض النفسية )اسباب الع وف عو الع ج  الطبية  كاسة اقياكسات

 الطيب وااتياكهم ل ع ج التو يو ( 

  كاسة اقفاهيم والعا ات الضاكأ وأث ها ع ى الصحة  

 اسة ييفية م اكية ا تيع ل تنفيذ الربامج الصحية وت  ية ا تيع  ك 

  كاسة موى أنت اك سوء استخوام العوا ري مو  بل اقواطنني ويذلك الكوا ك الطبية  

  احلكومية وااامة والك يات س اقواك كاسة ق اجعة وتوييم اقناهج واالن طة ل

ع وة بالصحة العامة وامناط احلياأ الصحية لتحواث وإضاثة اقع ومات واقياكسات اقت

 وكبطها باق ك ت الصحية اهلامة بالس طنة 

  كاسة اث  توثري بيهة عيل محية ل او اء الوظيفي  
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 كاسة حو  م ض االاور  

 موى انت اكه -

 ط ق ومصا ك العووى  -

 حتواو الفهات العي اة و االشخاص االيم  ع ضة لإلمابة  به -

   التمويف الصحي ع ى احلو مو انت اك اق ضاث -

النفسية واالجتياعية ل يصابني بفريوس أث  اق ض ع ى احلالة  -

 (الوثيات وضاعفات اق)اةاور، 

 ق ض اةاور  يفاءأ التوا ت الع جية  -

 يفاءأ وأث  الربنامج الوطين لإلاور  -

 حت يل عبء اق ض مو منظوك وطين  -

 الفريوسية   كاسة حو  التهابات الكبو 

 معوالت االنت اك وتأثريه ع ى الكبو -

 ط ق ومصا ك العووى  -

 التع ف ع ى الفهات االيم   ع ضة لإلمابة -

التع ف ع ى الاييب اايين ل فريوس الكبو  )ب( وع  ة ذلك  -

 باالستيابة ل تطعيم )  كاسة جينية وسريولوجية وبائية (

 (    كاسة وبائيات ثريوس الوكم احل ييي الب HPV اامة الس الت اقس طنة منه )

)واليت تسبب س طام عن  ال حم( ، و كاسة أمكانية استخوام التطعيم ضوها ل و ااة 

 منها ومواكنته بالفحص اا و  الووك  لعن  ال حم 

  كاسة أسباب ظهوك بعض احلاالت مو اةم اض اقعواة واقوكجة جبوو  التطعييات 

سي ب، ولوجية )ممل التهاب الكبو الفريو كاسة وبائية سري –كغم التطعيم 

 حح اخل( النكاف، ااوا   اقائي، ح
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  كاسة لتوييم الووكأ ع ى ايت اف اوم اض اقعواة )واامة اوم اض اقعواة 

اقستيوأ واقنبعمة(  وحتواو االستيابة ال رمة مو ا   حتوي  نظام تأهب وكمو 

 ائح الوولية واستيابة وبائية ثعاله عي  مبتط بات ال و

  توصي التنسي  والتعاوم مع الوراكات اقعنية ل مو اوم اض اقنت  أ ل احليوانات

والوواكض واليت تنتول لإلنسام ) اوم اض اق اية ممل الربوسي  والوكم( 

 ويذلك نا  ت اوم اض ممل احل  ات والووا ع ) اامة الب هاكسيا(

 اة الصحية بني العام ني وموى االلت ام  كاسة معوالت العووى اق تبطة بال عا

 باةج اءات الو ائية مبا ثيها التطعييات

  كاسة معوالت العووى اق تبطة بال عااة الصحية بني اق ضى وموى االلت ام باةج اءات 

 الو ائية

 اق منة )  والو بية  كاسة استط عية لتطعيم اقسنني واق ضى باوم اض التنفسية

 ون ا البكترياة والفريوسية حححإخل(اامة ضو االنف 

  كاسة معوالت االمابة باةسها  وام اض ااهار التنفسي احلا  عنو االطفا  : أسبابها 

)معي يا ( وعوامل ااطوكأ وط ق التعامل معها والو ااة منها، وع  تها بسوء 

اقسي ة التغذاة، وموى االستفا أ والا   ع ى ااومات الصحية ومواكنتها باحلاالت 

واوس أ )ل تع ف ع ى عو  احلاالت اليت  لنفس الفاأ والعبء ع ى ااومات الصحية

 مل تذهب ومل تسيل ل البيانات مبناثذ ااومة الصحية(

   كاسة اسباب ضعف التحكم ل انت اك  الوكم ال ئو  

  كاسة اسباب راا أ عو  حاالت اق كاا وضعف التحكم بها  

  يذلك اقط وبني ل تحصني ضو اوم اض  )باوم اض اقعواة  كاسة ت    اقصابني

وأنواعها وجنسيات اق ضى وعي هم ع ى الوطا  اااص وط ق ويفاءأ  (اقعواة

 إاطاك وراكأ الصحة  بهاح 

  اقعواة اقكت فة بني الواثواو وجنسياتهم عنو التعا و  االم اض كاسة ل تع ف ع ى

 ي واق كاا، حححح(معهم )اامة االاور والكبو الفريوس
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  تأثري بعض اقوجات الوبائية )ممل انف ون ا الطيوك والساكس والكوكونا حح إخل( ع ى

 النظام الصحي وموى االستعوا  قواجهة هذا التحو  

 ( ب نامج التطعييات اقوسعEPI) 

o  توييم تأثري الربنامج الوطين اقوسع ل تطعييات ووضع اسااتيييات

  اا  تطعييات جواوهمبنية ع ى اال لة ة

o  تأثري الم ي اة الربنامج ل اقناط  والوالاات 

o  توييم وحتواو االسااتيييات الستي اك االجنارات اليت حتووت عو

 االم اض اليت امكو الو ااة منها بالتطعييات 

o  )التوييم اال تصا   وإعا أ توييم االمكانيات اقط وبة )ب  اة وما اة

 لتحفي  الربنامج 

o التطعيم ضو االنف ون ا والتح يل اال تصا   الستخوام التطعيم تأثري 

o  كاسة التأثري احملتيل والتك فة/الفائوأ مو اسااتيييات التطعيم اليت 

 تغطي وحتيي ثاأ اق اهوة والبالغني واقسنني 

  

 سوء التغذية  .8

 التع ف ع ى العا ات الغذائية وموى حتويوها ل غذاء اقتوارم وث ا  اوس أ  

  كاسة ط ق تغيري العا ات الغذائية الغري محية حسب الفهات العي اة ونو  اق ض  

  اامة  "نوص الربوتني والطا ة"    كاسة معو  ومن  وأسباب سوء التغذاة عنو اوطفا 

 التع ف ع ى معو  أنت اك وعوامل ااطوكأ ل اا أ الورم والسينة لوى البالغني 

 نيييا ل الفهات العي اة اقخت فة  وحسب اانس  كاسة انوا  ومعوالت انت اك او

 والتوراع ااغ ال 

  توييم التوا ت قكاثحة اونيييا ع ى مستوى اقؤسسات الصحية والتوا ت

 ا تيعية 

  كاسة قع ثة معوالت انت اك نوص اقغذاات الو يوة وأسبابها وع  تها باقياكسات 

 الغذائية
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 غذاة الس يية والتأهيل الغذائي أثناء اةمابة بأم اض  كاسة مماكسات االكواء والت

 الطفولة ال ائعة ممل االسها  والتهابات ااهار التنفسي احلا أ

  تص ف وس وك االس أ الغذائي عنو وجو  شخص مصاب مب ض م مو له ع  ة  كاسة

 بالتغذاة ممل اكتفا  ضغ  الوم والسك   والسينة ونوص اليو 

  إج اءات ال  ابة الغذائية لضيام غذاء محي  مو ل ييتيع  كاسة لتطوا  وحتسني 

  كاسة معوالت استخوام م ح الطعام اقوعوم باليو  ل االس أ وتووا  نسبة اليو  باق ح 

 ويذلك اقوا  اقضا أ ل يو  مبياه ال  ب وبعض اوطعية ول سوائل ااسم 
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 وغريها مو م ايل االبصاك )عيوب   كاسة موى أنت اك واسباب ضعف النظ  والعيى

 ا وية/ انكساكاة، مضاعفات ام اض معواة/ غري معواة، إمابات، شيخواة( 

 يم  ع ضة ق ايل االبصاك وحسبالتع ف ع ى الفهات العي اة واحملاثظات اال 

 اقسبب 

 كاسة اقضاعفات الناجتة عو م ض السك   واكتفا  ضغ  الوم ع ى محة العني  

 ع ثة موى الت ام اق اض باقتابعة والتحكم ل اق ض ل حو مو مضاعفات تنفيذ  كاسة ق

 االم اض اق منة ع ى العني

   توييم أ اء النظام الصحي ل الو ااة وحتسني محة العني / توراع الكوا ك الصحية

 الو ائية والع جية 

 اض اق منة  كاسة وعي ا تيع عو الو ااة مو االم اض اقعواة ل عني ومضاعفات االم 

 غري اقعواة ع ى محة العني 
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  كاسة معوالت ال واج واالجناب اقبك  واقتأا  والتواكب بني الوال ات ووسائل اقباعوأ 

 واالحتياجات غري اق باأ واالمحا  اقفوو أ 

  كاسة أنت اك العوم وضعف ااصوبة واسبابها وتواعياتها االجتياعية والنفسية  
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  كاسة اكتفا  ضغ  الوم والسك   والتهابات ااهار البولي وتسيم احليل والسينة 

واالنيييا بني احلوامل وع  ة ذلك باق اضة والوثيات ل يواليو حو  ثاأ الوال أ 

 )ويذلك م اضة ووثيات االمهات( 

  يل وأثناء احل ( بل ال واج و بل احليل) كاسة جو أ اومات كعااة اومومة واق وكأ

 والوال أ وبعو الوال أ

 ( كاسة منو اانني  اال ال حم IUGR معو  انت اك ب ء منو اانني وحمو اته :)

 ومصريه

   التع ف ع ى ع مات مضاعفات احليل والتمويف الصحي واق وكأ اقوومة مو وجهة نظ

 احلامل والتوامل بني موومي ااومة واحلامل 

 لوال أ الويص اة ) االاتياك  واةجباك ( واث ها ع ى  كاسة قع ثة معوالت عس  الوال أ وا

 محة اقولو  واوم

  اقي ضة/ الواب ة( ع ى التع ف  -  وكأ الوائيني ع ى التوليو ) الطبيب  كاسة قع ثة موى

 وإحالة وتسييل العيوب اا وية واالعت الت الوكاثية اقخت فة ل يولو  

 الطيث  )احلالة النفسية، ه اشة العظام،  كاسة احلالة الصحية ل ي أأ بعو انوطا  

 ( مواة، الفحص اقبك  لألوكاماهل مونات االن

  كاسة وثيات اومومة واحلالة البونية والنفسية )اامة االيتهاب( واستخوام ااومات 

 اسابيع( وتأثريها ع ى السياسة الصحيةح  6الصحية ل ثاأ بعو الوال أ )

 ومتابعة منوه حتى اصل  يو )االسباب وط ق الو ااة( كاسة انت اك نوص ورم اقوال

  ومماله مو االطفا  الطبيعيني

 اسبابها وط ق  وحوامي الوال أ واالطفا   كاسة معوالت وثيات اقواليو حو  الوال أ(

 التحكم ثيها( 

  بنيو اوطفا ذلك ة والفطام وع   كاسة أمناط ال ضاعة الطبيعية 
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 و حوامي الوال أ )الطبيعي، نا ص الورم، اقصابوم بعيوب  كاسة طولية تتبعية ل يوالي

ا وية/ اعت الت وكاثية( حتى م ح ة اق اهوة قتابعة النيو والتطوك واالن طة اليومية/ 

 نوعية احلياأ والعي  اقأمو  ويذلك  كاسة عوامل ااطوكأ 
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 أ ل سينة عنو االطفا  واق اهوني كاسة موى أنت اك وعوامل ااطوك 

  )كاسة وبائية ومكاثحة ام اض الفم واالسنام بني ط ب اقواكس ) توييم اث  الربنامج  

 ، اسباب الغياب الطيب ل ط ب  موى كضى اقستخومني، توييم ب نامج الصحة اقوكسية

 ،حتواو أولواات اق ايل الصحية وط ق التعامل معها(

 الطيب الووك  )نظام التحوال ل يؤسسات الصحية واقتابعة ،  توييم ب نامج الفحص

 ونظام التأهيل(

  ) كاسة طولية تتبعيه )باالستفا أ مو ب نامج الصحة اقوكسية والفحص الطيب الووك 

قتابعة النيو والتطوك الس اع وع مات الب وغ اقصاحب لت ك الفهة العي اة اامة 

 نفسية والوعي والفهم ل س وك الصحي ومناط احلياأ اق اهوني والتغريات الس ويية وال

  كاسة ل تع ف ع ى مع ومات وس وييات ومماكسات ط ب اقواكس وااامعات ومناط 

احلياأ )التواني، التغذاة، الن اط البوني، النظاثة ال خصية،  يا أ السياكأ، ط ق 

 انتوا  االم اض اقعواة والتناس ية، العنف والع اك(

 ع ثة وبائية أم اض العيوم والعيوب االنكساكاة بني الط ب  كاسة ق 

  ( كاسة معامل الذياء ل ت ميذ التع يم اوساسي والمانو  والعوامل اقؤث أ ع يه 

 حححإخل(واالجتياعي التغذاة والطفي يات واقستوى اال تصا  
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 ة )باقصانع وحوهلا، اقيا او عالية الكماثة  كاسة ت وث اهلواء وع  ته بالصحة العام

 اق وكاة، االمايو اق  محة( 
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  كاسة االمابات اقهنية واقن لية ل س طنة عيام )أنوا  اةمابات، موا ع االمابة، ع  ة 

 االمابة بنو  العيل، توييم الس مة اقهنية واقن لية(

 ن   وحو  اقطاكات  كاسة الضوضاء ل اقيا او اق  محة م وكاا وباق 

  كاسة انت اك وخماط  اق وثات الغذائية واقبيوات احل  اة )واقوا  الضاكأ والسامة 

 مة ل ال كاعة والتخ او وباقن  االا ى( اقستخو

 


