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كانــت ســالمة المرضــى فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ومــا زالــت تشــكل مصــدر قلــق عالمــي خطيــر، 
ــات صانعــي سياســة الصحــة العامــة  علــى الرغــم مــن أن ســالمة المرضــى ظلــت فــي مقدمــة أولوي
ــزال هنــاك حاجــة إلــى تركيــز دولــي أكثــر، وإلــى إجــراء البحــوث  ــه ال ي ــة القــرن الماضــي، إال أن منــذ بداي

ــى.  ــالمة المرض ــين س ــة لتحس والمناقش

ــراء الدولييــن للحــوار والتواصــل مــع وزراء الصحــة وغيرهــم مــن  ــة للخب ُأتيحــت فــرص محــدودة للغاي
صانعــي القــرار السياســي رفيعــي المســتوى، أو مــن أجــل تعــاون فعــال بيــن البلــدان.

ــة الصحيــة العديــد مــن البلــدان إلــى االســتثمار فــي العديــد مــن  قــاد الخطــر الواضــح فــي مجــال الرعاي
اإلجــراءات لتعزيــز أنظمــة الرعايــة الصحيــة وتحســين ســالمة المرضــى. بــدأت الجهــود فــي عــام 2015، 
ــة العالميــة لســالمة المرضــى، وقــد انعقــدت  والتــي بلغــت ذروتهــا فــي إطــالق سلســلة القمــة الوزاري
القمــة األولــى فــي لنــدن العــام 2016، وتلتهــا بــون فــي عــام 2017 ومــن ثــم طوكيــو فــي عــام 2018، 
حيــث انخــرط الخبــراء الدوليــون مــع صانعــي السياســات لتعزيــز الحفــاظ علــى نهــج تعاونــي لتحســين 

ســالمة المرضــى علــى مســتوى العالــم.

يســتند إعــالن جــدة بشــأن ســالمة المرضــى علــى المبــادئ التــي اســتهدفتها القمــة العالميــة الوزاريــة 
الرابعــة لســالمة المرضــى 2019، بجــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي بدورهــا تضــع توصيــات 
واقتراحــات لتطويــر المعاييــر الدوليــة، والمبــادئ التوجيهيــة واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى معالجــة 
ــا ذات أهميــة عالميــة فــي مجــال ســالمة المرضــى، مــع تركيــز قــوي علــى البلــدان المنخفضــة  قضاي
والمتوســطة الدخــل )LMIC(. وبالتالــي، فــإن القمــة ترســي »ســالمة المرضــى« كمبــدأ أساســي ضمــن 

.)UHC( الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة

ــد مــن الجبهــات، وللكثيــر مــن  إن إعــالن جــدة بشــأن ســالمة المرضــى هــو دعــوة للعمــل علــى العدي
ــي  ــن مقدم ــدءًا م ــا – ب ــة وتقديمه ــة الصحي ــر الرعاي ــتويات توفي ــع مس ــى جمي ــة، وعل ــات الفاعل الجه

ــات.  ــاع السياس ــة وصن ــات التنظيمي ــى الجه ــة إل الخدم

يســتند اإلعــالن علــى مبــدأ أنــه مــن الضــروري التفكيــر فــي فعاليــة الممارســات الحاليــة مســتندا علــى 
القواعــد المثبتــة المبنيــة علــى األدلــة فــي ســالمة المرضــى الحاليــة والتــي تمتــد لعشــرين عاًمــا؛ 
ــر لحلــول ســالمة  ــل للتطوي ــة للتطبيــق المســتدام والقاب والمضــي قدمــً بشــكل جماعــي مــع رؤي

ــج المرضــى، وثقافــة الســالمة. ــة، ونتائ ــم الرعاي المرضــى المعروفــة بتحســين نظــم تقدي

يشير اإلعالن إلى التزام جماعي وعالمي قوي لتشكيل وإرساء أنظمة أكثر أمانًا لألجيال القادمة.
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وزير الصحة

المملكة العربية السعودية

توفيق بن فوزان الربيعة



لتســليط الضــوء علــى أهميــة التوصيــات الســابقة والعمــل علــى الحفــاظ علــى زخــم حركــة ســالمة 
المرضــى العالميــة، ال ســيما فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل )LMICs(، يقــر إعــالن جــدة 2019

بشــأن ســالمة المرضــى النقــاط التــي حددهــا إعــالن طوكيــو بشــأن ســالمة المرضــى التــي قدمــت فــي 
القمــة الوزاريــة العالميــة الثالثــة بشــأن ســالمة المرضــى، 14 أبريــل 2018، طوكيــو، اليابــان.

في ضوء هذه الدعوة إلى العمل، تعلن األطراف في هذا االتفاق:

 )LMIC( تعزيز سالمة المرضى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل  .1

وفقــً لمنظمــة الصحــة العالميــة )WHO(، كل عــام ، ينتــج عــن الرعايــة غيــر اآلمنــة فــي البلــدان منخفضــة 
ومتوســطة الدخــل 134 مليــون حــدث ضــار، تســهم فــي 2.6 مليــون حالــة وفــاة ســنويً. ومــن ثــم، مــن 
المهــم تشــجيع البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى العمــل بشــكل وثيــق مــع البلــدان منخفضــة 

ومتوســطة الدخــل لتعزيــز ســالمة المرضــى فــي هــذه البلــدان. 

ــة  ــة العربي ــت المملك ــة، التزم ــة الملح ــة العالمي ــب الصح ــة مطال ــي تلبي ــاهمتها ف ــن مس ــزء م كج
الســعودية بمبــادرة للتوعيــة بســالمة المرضــى لتعزيــز الســالمة والعمــل علــى تحديــد أولويــات بحــوث 

ســالمة المرضــى مــع التركيــز بشــكل خــاص فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل.

2.  االستفادة من الصحة الرقمية لدعم سالمة المرضى في جميع أنحاء العالم

تقتــرح المملكــة العربيــة الســعودية إطــالق منصة افتراضية للمســاعدة في التعاون بيــن المتخصصين 
فــي الرعايــة الصحيــة مــن الــدول ذات الدخــل المرتفــع والــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل. ســوف توفر 

هــذه المنصــة الرقميــة الدعــم الفنــي للعامليــن في الرعايــة الصحية.

تعزيز تمكين المرضى وإشراك المجتمع في سالمة المرضى  .3

ــذه  ــأن ه ــن ش ــرهم. وم ــى وأس ــي للمرض ــن عمل ــتراتيجيات تمكي ــي اس ــى تبن ــدول عل ــجيع ال لتش
ــالل  ــن خ ــال م ــبيل المث ــى س ــتركة عل ــة المش ــادئ الخدم ــى مب ــوء عل ــلط الض ــتراتيجيات أن تس االس

ــض. ــى المري ــز عل ــذري المرتك ــبب الج ــل الس ــز تحلي ــرار وتعزي ــة وإق ــة الصحي ــو األمي ــز مح تعزي

تطويــر مفهــوم التصنيــف الدولــي لألمــراض مــن خالل إنشــاء التصنيف الدولــي لألحداث   .4
الجســيمة

لتحســين فهمنــا لحجــم األحــداث الســلبية، ولتعزيــز التصنيــف الدولــي لألمــراض )ICD( - الــذي يتــم 
تنفيــذه علــى مســتوى العالــم، فإننــا نوصــي باالســتفادة من عملية تطويــر ICD إلنشــاء ICAE )التصنيف 

الدولــي لألحــداث الســلبية( الــذي سيســاعد فــي توحيــد تصنيــف األحــداث الســلبية.
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تطبيق واستدامة نظم اإلبالغ والتعلم الوطنية من أجل سالمة المرضى  .5

التأكيــد علــى أهميــة قيــام الــدول بإنشــاء نظــم التعلــم والتبليــغ عــن االحــداث الســلبية )المؤسســية، 
المحليــة، الوطنيــة و / أو العالميــة(. يجــب أن تعــزز هــذه األنظمــة التوحيــد القياســي مــن خــالل وجــود 

تصنيــف موحــد لألحــداث الســلبية.

االستثمار في تعليم وسالمة القوى العاملة كمحركين لسالمة المرضى  .6

تعتبــر ســالمة القــوى العاملــة )البدنيــة والنفســية( ذات أهميــة قصــوى لســالمة المرضــى. ومــن ثــم، 
فمــن المهــم أن تعتمــد البلــدان سياســات وطنيــة تتنــاول مــا يلــي:

ــن  ــم م ــم دعمه ــة(: أن يت ــاء طبي ــي أخط ــون ف ــة المتورط ــة الصحي ــو الرعاي ــة )مقدم ــة الثاني -   الضحي
اإلدارات ذات الصلــة داخــل المستشــفيات )مرافــق الرعايــة الصحيــة(.

-   تمليك مهني ومهاري مناسب للتمريض في المستشفيات.

-  إضافــة منهــج ســالمة المرضــى لطــالب البكالوريــوس فــي العلــوم الطبيــة والتمريضيــة وطــب 
األســنان والعلــوم الطبيــة األخــرى.

التفاعلــي  المهنــي  التعليــم  المهنييــن الصحييــن مثــل  -  اســتخدام أســاليب مبتكــرة لتدريــب 
المحــاكاة. علــى  المعتمــد 

التعلم من القطاعات األخرى  .7

ــرى  ــات األخ ــن الصناع ــالمة م ــال الس ــي مج ــات ف ــل الممارس ــن أفض ــم م ــى التعل ــدول عل ــجيع ال لتش
ــا، أطلــق المركــز الســعودي  ــة، النفــط / الغــاز، الفضــاء، الســيارات(. ومــن هن ــة النووي ــران، الطاق )الطي
لســالمة المرضــى برنامجــً للتعــاون فــي مجــال الســالمة، والــذي يضــم خبــراء الســالمة مــن مختلــف 

الصناعــات للعمــل علــى التعــاون المتبــادل مــن أجــل تحســين الســالمة فــي جميــع القطاعــات.

تعزيز سالمة الدواء في الصيدليات المجتمعية  .8

لتعزيــز تطبيــق التحــدي العالمــي الثالــث بشــأن ســالمة المرضــى »األدويــة بــدون ضــرر«، فــي الصيدليــات 
المجتمعيــة. ومــن شــأن هــذه الخطــوة أن تســاعد فــي تحســين الســالمة الدوائيــة باإلضافــة إلــى تعزيــز 

جهــود تمكيــن المرضــى ومشــاركة المجتمــع.
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األخذ باالعتبار األجهزة الطبية والواجهة البشرية كعامل حاسم لسالمة المرضى  .9

ــن  ــد م ــة والح ــال المرون ــرية )HFE( إلدخ ــة البش ــتراتيجيات الهندس ــاد اس ــى اعتم ــدان عل ــجيع البل لتش
ــة. ــزة الطبي ــة باألجه ــارة المتعلق ــداث الض األح

 )AMR( ومقاومــة المضــادات الحيويــة )IPC( تطبيــق اســتراتيجيات مكافحــة العــدوى  .10
المرضــى لســالمة 

ــة، وخاصــة السياســات التــي تحظــر الوصــول إلــى المضــادات  ــز اإلشــراف علــى المضــادات الحيوي لتعزي
الحيويــة دون وصفــة طبيــة فــي البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل. وكذلــك لتشــجيع ودعــم 

ــة. ــم الرعاي ــد تقدي ــن عن ــة اليدي ــال بنظاف ــتمرار االمتث ــة باس ــة الصحي ــي الرعاي مقدم

الحــد مــن الفجــوة االنتقاليــة الثانيــة )الفجــوة بيــن النظريــة والتطبيــق( مــن خــالل دعــم   .11
التطبيــق والتعزيــز المســتدام لتداخــالت ســالمة المرضــى مــن حيــث فعاليتهــا المعروفــة على 

المســتوى الوطنــي والعالمــي.

ــا. مــن أجــل  ــا إلــى فجــوة التطبيــق حالًي ــة منــذ 20 عاًم لقــد انتقلــت ســالمة المرضــى مــن فجــوة األدل
ــة  ــز أنظم ــروري أن ترك ــن الض ــة، م ــرين القادم ــنوات العش ــدى الس ــى م ــى عل ــالمة المرض ــل س تحوي
الثانيــة«،  االنتقاليــة  لتقليــل مــا يســمى »الفجــوة  التطبيــق  اســتراتيجيات  الصحيــة علــى  الرعايــة 

وبالتالــي زيــادة القيمــة المضافــة لقاعــدة األدلــة الموســعة علــى ســالمة المرضــى. 
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