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نُشرت الطبعة األصلية لهذا العمل من ق َبل مكتب العمل الدولي ،جنيف ،تحت عنوان:

HealthWISE: Trainers’ Guide/Action Manual, Work Improvement in Health Services

حقوق النشر ©  2014منظمة العمل الدولية ،جنيف
حقوق النشر للطبعة العربية ©  2017المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية ،دمشق
وقد تمت ترجمته وإعادة إصداره بموافقة مكتب العمل الدولي.

ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ،التي تتفق مع تلك التي تستخدمها
األمم المتحدة ،وال العرض الوارد فيها للمادة التي تتضمنها ،على التعبير عن أي رأي كان من جانب مكتب العمل الدولي ومنظمة
الصحة العالمية بشأن المركز القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم أو لسلطات أي منها ،أو بشأن تعيين حدودها.

ومسؤولية اآلراء المع َّبر عنها في المواد أو الدراسات أو المساهمات األخرى التي تحمل توقيع ًا هي مسؤولية مؤلفيها وحدهم ،وال
يمثل النشر مصادفة من جانب مكتب العمل الدولي ومنظمة الصحة العالمية على اآلراء الواردة فيها.
واإلشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتب العمل الدولي ومنظمة الصحة العالمية
عليها ،كما أن إغفال ذكر شركات أو منتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها.
ال يقر مكتب العمل الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالمسؤولية عن صحة الترجمة العربية أو عدم الدقة أو األخطاء أو الحذف أو
ستنسخ الشعار الرسمي لمنظمة العمل الدولية وال الشعار الرسمي لمنظمة
العواقب التي تنشأ عن االستخدام أو ما يتعلق به .ال ُي َ
الصحة العالمية من طبعات هذا الكتاب الموجودة على الموقع اإللكتروني.

مقدمة مكتب العمل الدولي
إن العمال هم في صميم الخدمات الصحية ،ويسهمون في رفاه المجتمعات .أما أماكن العمل في قطاع الخدمات الصحية فهي بيئات معقدة يمكن أن تكون خطرة
في بعض األحيان ،ويمكن أن تؤدي ظروف العمل غير اآلمنة إلى تناقص القوى العاملة في قطاع الخدمات الصحية .يجب على ظروف العمل الالئق في هذا
القطاع أن تأخذ بالحسبان صحة العاملين ورفاههم ،ألن جودة الرعاية التي يقدمها العاملون الصحيون تعتمد جزئي ًا على جودة بيئة عملهم.
إن هذا الكتاب« ،تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية ُ - »HealthWISEمنتَج مشترك لمنظمة العمل الدولية ) (ILOومنظمة الصحة العالمية ) - (WHOهو
منهجية تشاركية عملية بغية تحسين جودة المرافق الصحية استناد ًا إلى مبادئ برنامج منظمة العمل الدولية ) (ILOبعنوان «تحسين العمل في المنشآت الصغيرة»
) .(Work Improvement in Small Enterprises - WISEإنه يشجع المدراء والموظفين على العمل مع ًا لتعزيز أماكن العمل اآلمنة والصحية؛ وهذا ،بدوره ،يساعد
في تحسين أداء الخدمات الصحية وقدرتها على تقديم رعاية إلى المرضى تتسم بالجودة .يعزز «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEتطبيق
حلول ذكية وبسيطة وقليلة التكلفة ،باستخدام الموارد المحلية ،التي تؤدي إلى فوائد ملموسة للعمال وألصحاب العمل.
لمنظمة العمل الدولية ) (ILOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOتفويضات تكميلية في مجال الخدمات الصحية ،السيما بما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين؛ وفي
ضوء ذلك ،انضمت جهود هاتين المنظمتين إلى بعضها بشأن «تحسين الصحة في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEلمساعدة متخذي القرار والممارسين
على بناء قدرتهم لضمان بيئات عمل آمنة وصحية والئقة من أجل القوى العاملة في قطاع الخدمات الصحية.
في عام  2010اتفق فريق عمل ثالثي األطراف من الخبراء يضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومات ،باإلضافة إلى اختصاصيين من منظمة العمل
الدولية ) (ILOومنظمة الصحة العالمية ) ،(ILOعلى إطار لتحسين ظروف العمل ،والسالمة والصحة للعاملين في قطاع الخدمات الصحية .تتضمن المطبوعات التي
صدرت كنتيجة لهذه المشاورة كتابي Joint WHO/ILO/UNAIDS policy guidelines on improving health workers’ access to HIV and TB prevention, treatment, care
)( and support services (2010), and the ILO-WHO Global Framework for national occupational health programmes for health workers (2010المبادئ التوجيهية
المتعلقة بالسياسة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة لمتالزمة نقص المناعة المكتسب ) (WHO/ILO/UNAIDSبشأن
والسل (التَّدَ ُّرن) ())2010؛
تحسين حصول العاملين الصحيين على خدمات الوقاية والمعالجة والرعاية والدعم المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية )ُّ (HIV
) ILO-WHO Global Framework for national occupational health programmes for health workers (2010و(اإلطار العالمي لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة
العالمية ) (ILO-WHOللبرامج الوطنية المتعلقة بالصحة المهنية للعاملين الصحيين (.))2010
ِ
لقد ُوضع «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEلدعم تنفيذ هذا اإلرشاد .لقد تم تجريب نسخة مشروع هذا الكتاب في عدد من المستشفيات
ِ
والمرافق الصحية في السنغال وجمهورية تنزانيا المتحدة وتايالند في عام  ،2011وتم التنقيح في عام  ،2012وتم استعراضها ثانية من ق َبل اختصاصيي منظمة
العمل الدولية ) (ILOومنظمة الصحة العالمية ( ،)WHOباإلضافة إلى فريق عمل ثالثي األطراف من الخبراء في عام  2013قبل وضع اللمسات األخيرة.

يجمع «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEبين العمل وال َّت َع ُّلم .يساعد دليل العمل على البدء بإحداث التغييرات والحفاظ عليها من أجل
دربين هو وثيقة مرافقة لدليل العمل ويتضمن إرشاد ًا وأدوات للدورة التدريبية .يتضمن القرص المدمج
الم ِّ
التحسين وهو ُم َص َّمم لتعزيز ال َّت َع ُّلم عن طريق العمل .إن دليل ُ
دربين مثاالً لعرض توضيحي بتنسيق بوربوينت ( )PowerPointلكل جلسة تدريبية.
الم ِّ
) (CD-ROMالمرفق مع دليل ُ

دربي وممارسي «تحسين العمل في قطاع
لم ِّ
دربين ودليل العمل أن يؤسسوا في المستقبل شبكة ُ
الم ِّ
نأمل من األشخاص الذين يستخدمون الحقيبة المؤلفة من دليل ُ
الخدمات الصحية  »HealthWISEلتعزيز النهج العملي الذي سيعزز النُّ ُظم الصحية في بلدانهم.
Alette van Leur

Maria Neira

مدير
قسم الصحة العامة والبيئة
والمحددات االجتماعية للصحة
منظمة الصحة العالمية

مدير
قسم السياسات القطاعية
مكتب العمل الدولي
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مقدمة المعهد العربي للسالمة والصحة المهنية
يشكل العاملون الصحيون نسبة كبيرة من القوى العاملة؛ ونظر ًا ألنهم يقدمون الخدمات الصحية ويسهمون في الحفاظ على صحة األفراد والمجتمعات ورفاههم
وعافيتهم ،فإن الكثيرين يظنون أن العاملين الصحيين في منأى عن حدوث األمراض المهنية ووقوع الحوادث المهنية وما يتلوها من إصابات؛ لكن على النقيض،
بح ْمل المرضى ونقلهم،
إنهم عرضة للمخاطر البيولوجية (الحيوية) ،كالتهابي الكبد الفيروسي  Bو Cالمنقول بالدم؛ والمخاطر األرغونومية (التالؤمية) المتمثلة َ
والم ْربِكَة ،والقيام باألعمال المتكررة؛ والمخاطر الفيزيائية ،كالتعرض لألشعة السينية؛ والمخاطر الكيميائية ،كاألدوية السامة؛ والمخاطر
واتخاذ الوضعيات السيئة ُ
ِ
النفسية كالك َْرب ِ
والتحرش والعنف؛ عدا عن وقوع
(الو ْرد ِّيات) والعمل ليالً ،باإلضافة إلى التمييز
(اإل ْجهاد) بسبب طبيعة عمل الخدمات الصحية ونظام النَّوبات َ
ّ
الحوادث وما يتلوها من إصابات.

أمام هذه التحديات َط َّورت منظمة العمل الدولية ) (ILOومنظمة الصحة العالمية ) (WHOحقيبة تدريبية تركز على نهج «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
»HealthWISE؛ حيث تهدف هذه الحقيبة إلى تحقيق ظروف العمل الالئق للعاملين الصحيين ،والحفاظ على صحتهم ورفاههم ألن جودة الرعاية التي يقدمها
العاملون الصحيون تعتمد ولو جزئي ًا على جودة بيئة عملهم .إن الحقيبة عبارة عن منهجية تشاركية عملية تشجع المدراء والموظفين على العمل مع ًا لتعزيز أماكن
العمل اآلمنة والصحية ،كما أنها تعزز تطبيق حلول بسيطة وقليلة التكلفة باستخدام موارد محلية تعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل ،كما أن هذه المنهجية
ُم َص َّممة لتعزيز ال َّت َع ُّلم عن طريق العمل.
ِ
دربين يحتوي على األدوات من أجل البرنامج التدريبي النَّشط ،ودليل للعمل يساعد في الشروع بالتغييرات واستمرارها من أجل
للم ِّ
تتألف الحقيبة من دليل ُ
دربين.
الم ِّ
التحسين ،و 12مجموعة عروض توضيحية بتنسيق بوربوينت تخص دليل ُ
نظر ًا ألهمية الدليلين والعروض التوضيحية المرفقة معهما ،يسرنا أن نضع بين أيدي قراءنا األعزاء هذين الدليلين لعلهما يكونان مرجعين مفيدين رائدين في هذا
المجال ،كما أنهما أول إصدار للمعهد على شكل حقيبة تدريبية في ميدان قطاع الخدمات الصحية.

يتضمن الدليالن ثماني وحدات تدريبية أساسية حول التحكم بالمخاطر ،واألخطار العضلية الهيكلية ،والمخاطر البيولوجية (الحيوية) وضبط العدوى ،والتصدي
للتمييز والتحرش والعنف في مكان العمل ،ونحو مكان عمل أخضر وصحي ،وتعيين الموظفين ودعمهم وإدارتهم واالحتفاظ بالعمل ،ووقت العمل والتدابير
الصديقة لألسرة ،واختيار المعدات واللوازم وتخزينها وإدارتها؛ باإلضافة إلى وحدة بشأن صياغة وتنفيذ خطة العمل بشأن «تحسين العمل في قطاع الخدمات
َح ُّقق ذات صلة
الصحية  »HealthWISEو َم ْس َرد بأهم المصطلحات الواردة في الدليلين ،وملحق يتضمن أمثلة لألنشطة التعليمية واستمارة تقييم التدريب ،وقائمة ت َ
بالموضوع.

الدليالن موجهان إلى كافة المهتمين بتحسين أماكن العمل في القطاع الصحي؛ بما في ذلك العاملون الصحيون ،ومدراء الرعاية ،والمشرفون ،وممثلو العمال
والمدَ ِّربون ،والمثقفون.
وأصحاب العمل ،ومفتشو العمل ،واختصاصيو الصحة المهنيةُ ،

لتكرمه بمنحنا الموافقة والتمويل لترجمة الدليلين األصليين
ختام ًا نجد لزام ًا علينا أن نتوجه بخالص شكرنا وجزيل امتناننا إلى مكتب العمل الدولي في جنيف ّ
الصادرين باللغة اإلنجليزية ولدعمه المستمر ألنشطة المعهد .كما نشكر الدكتور بسام أبو الذهب للجهد الذي بذله في ترجمة هذا العمل الهام وله منا كل التقدير.

والله ولي التوفيق....
القائم بأعمال مدير المعهد
الدكتورة رانية رشدية
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مالحظة عامة
يرمز مصطلح  HealthWISEإلى الحرف األول من كلمة ( Workأي العمل) ،والحرف األول من كلمة ( Improvementأي التحسين) ،والحرفين األول والثاني من
كلمة ( Servicesأي الخدمات) ،باإلضافة إلى كلمة ( Healthأي الصحة)؛ وبناء على ذلك يصبح هذا المصطلح باللغة العربية كما يلي« :تحسين العمل في قطاع
الخدمات الصحية».
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ماهو «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE؟

يضع «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEالقوى العاملة
الصحية في موضع االهتمام ويعالج المواضيع التي هي األساس لتقديم رعاية
تتسم بالجودة .إنه يشجع كل شخص للمشاركة في جعل مكان العمل ليس
فقط مكان ًا جيد ًا للعمل ،ولكن أيض ًا بيئة رعاية صحية متسمة بالجودة التي
ي َث ِّمنها المرضى والمجتمع.

يرمز مصطلح  HealthWISEإلى الحرف األول من كلمة ( Workأي العمل)،
والحرف األول من كلمة ( Improvementأي تحسين) ،والحرفين األول والثاني
من كلمة ( Servicesأي الخدمات) ،باإلضافة إلى كلمة ( Healthأي الصحة)؛
وبناء على ذلك يصبح هذا المصطلح باللغة العربية كما يلي« :تحسين العمل في
ِ
قطاع الخدمات الصحية» .لقد ُطوِّ َر هذا الدليل بشكل مشترك من ق َبل منظمة
العمل الدولية ( )ILOومنظمة الصحة العالمية ( ،)WHOويستند إلى منهجية ILO
( WISEتحسين العمل في المنشآت الصغيرة) المطبقة بنجاح منذ أكثر من 20
عام ًا في  45بلد ًا وتمت مواءمتها بما يناسب قطاعات اقتصادية عديدة.

إن «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEهو أداة تجمع
العمل وال َّت َع ُّلم ،وتتألف تلك األداة من كتابين :دليل العمل الذي يساعد في
الشروع بالتغييرات واستمرارها من أجل التحسين ،وقد ُص ِّمم من أجل
دربين الذي يحتوي
الم ِّ
االستخدام الفوري ليعزز ال َّت َع ُّلم عبر العمل؛ ودليل ُ
ِ
على األدوات من أجل البرنامج التدريبي النَّشط ،ويتضمن عروض ًا توضيحية
بتنسيق بوربوينت ( )PowerPointلكل وحدة.

يهدف «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEإلى تزويد
ُح ِّقق عالقة التكلفة -
مؤسسات الرعاية الصحية بأداة عملية وتشاركية وت َ
الفعالية بغية تحسين ظروف العمل ،والسالمة والصحة المهنيتين للعاملين
الصحيين ،واألداء ،وجودة الخدمات الصحية .ت َ
ُدخل التحسينات وتتواصل
عبر الجهود المشتركة لإلدارة والموظفين ضمن فريق متخصص.

ِ
م ْن أجل َم ْن «تحسين العمل في قطاع الخدمات
الصحية »HealthWISE؟

يستطيع أي شخص يعمل في الرعاية الصحية أن يستخدم «تحسين العمل
في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEلتحسين ممارسته ومكان عمله
مهما يكن حجم مكان عمله .مع ذلك ،إنه أكثر فعالية عندما ينفذه فريق يمثل
المدراء والعمال على السواء .ينبغي للموظفين في كافة المستويات وفي كافة
األقسام أن يشاركوا فيه ،ألن للجميع مصلحة ودور ًا في تحسين مكان عملهم
وممارستهم.

يسترشد «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE
بهدف العمل الالئق كما ع ََّر َفته منظمة العمل الدولية ( )ILOوأقرته
الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام .2008

يلخص العمل الالئق رؤية بيئة العمل حيث الدخل عادل ،والعمل
آمن ،وظروف العمل آمنة وصحية ،والحماية االجتماعية متاحة عند
الحاجة .إن العمل الالئق حق أساسي ولكنه يفضي أيض ًا إلى تحسين
اإلنتاجية والكفاءة واألمن االقتصادي.

يعتمد «تحسين ال��ع��م��ل ف��ي ق��ط��اع ال��خ��دم��ات الصحية
ِ
�����رت ك�����إدارة ال��ج��ودة
 »HealthWISEع��ل��ى ن��م��اذج ُأق
َّ
الشاملة ،ويكمل أدوات تحسين ال��ج��ودة القائمة كنهج
 5S Kaizenالذي ُيستخدَ م على نحو مطرد في مرافق الرعاية الصحية
(وزارة الصحة والرفاه االجتماعيHasegawa and ;2009 ،
Karandagoda 2011).
ُط ِّو َر «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEعلى
ِ
نحو مشترك من ق َبل منظمة العمل الدولية ( )ILOومنظمة الصحة
العالمية ( )WHOويستند إلى معايير هاتين المنظمتين وأدواتهما
وسياساتهما في ميدان الخدمات الصحية.

1

الم ِّ
دليل ُ
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دربين ومنهجيته
الم ِّ
 .IIمضامين دليل ُ
1.II

دربين
الم ِّ
غرض دليل ُ

2.II

إن هذا الدليل هو وثيقة مرافقة لدليل العمل ِ
لـ «تحسين العمل في قطاع
دربين والممارسين
للم ِّ
الخدمات الصحية  .»HealthWISEوتوفر الحقيبة ُ
اآلخرين مجموعة كاملة من مواد العمل والتدريب .إن الغرض مساعدتهم
على إجراء التدريب بغية البدء بإجراء التحسينات في مكان العمل في القطاع
الصحي ودعمها.

نهج «تحسين العمل في قطاع الخدمات
الصحية »HealthWISE

ِ
إن ال َّت َع ُّلم النَّشط (اإليجابي) هو منهجية «تحسين العمل في قطاع الخدمات
دربين معلومات أساسية
الم ِّ
الصحية  :HealthWISEيقدم دليل العمل ودليل ُ
درب
الم
يوجهها
التي
المشاركين
ذات الصلة بمجال المواضيع؛ لكن خبرة
ُ ِّ
 -هي التي ستساعد في تحديد الحلول الفعالة والمناسبة.

دربين من هذا الكتاب ومجموعة من العروض التوضيحية
الم ِّ
يتألف دليل ُ
بتنسيق بوربوينت ) (PowerPointالمرافقة له .ثمة عرضان توضيحيان إضافيان
بتنسيق بوربوينت )ُ (PowerPointي ِ
ظهران قائمة الت ََّح ُّقق ويقدمان إرشاد ًا بشأن
خطط العمل.

ِ
ال َّت َع ُّلم النَّشط (اإليجابي)

ِ
درب ،كما أنه يشجع
الم ِّ
يركز ال َّت َع ُّلم النَّشط (اإليجابي) على المتعلم ال ُ
على المشاركة .التالميذ ليسوا متلقي معلومات سلبيين (منفعلين) :تُعت َبر
المدَ ِّرب
خبراتهم وأفكارهم كمصدر َق ِّيم .ثمة تبادل ثنائي الطريقة بين ُ
والمتدربين .يتم إنجاز ال َّت َع ُّلم والسعي إلى تحقيق نتائج عملية من خالل
مجموعات العمل الصغيرة واألنشطة األخرى.

مجموعة متنوعة من أشكال الدورات التدريبية .يجعل هذا الدليل من الممكن
إجراء التدريب على مستويات مختلفة ،بناء على االحتياجات والظروف
المحلية؛ على سبيل المثال:
 .1ضمن مرفق صحي:

ِ
ثمة َّت َع ُّلم نَشط (إيجابي) حتى في المجموعات األوسع والجلسات
العامة :اِ ِ
َح َّق ْق أن المشاركين أدركوا خط
طرح األسئلة ،وت ْ
َوقف ،وت َ
ِ
دع إلى التعليقات .يمكن أن يتخلل العروض التوضيحية
تفكيرك ،وا ُ
جلسات قصيرة أو العمل الجماعي  -إن مجرد االنقسام إلى مجموعات
يتكون كل منها من اثنين لدقائق قليلة يعتبر أسلوب ًا فعاالً للمحافظة على
مشاركة المجموعة بأكملها.

 بإمكان الشخص الذي ُيعت َبر نقطة اتصال لـِ (تحسين العمل في قطاع
الخدمات الصحية  »HealthWISEاستخدام هذه المواد لتدريب فريق
«تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEمن أجل
مكان عمل أو عمله؛

 بإمكان فريق «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
 »HealthWISEتدريب زمالء آخرين بغية توسيع نطاق اإلدراك
والممارسة الجيدة؛

درب «تحسين
  .2على مستوى المنطقة أو المستوى اإلقليمي :بإمكان ُم ِّ
العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEاستخدام هذه المواد
لتدريب ممثلي مرافق صحية عديدة الذين بإمكانهم بعدئذ االضطالع بدور
نقاط اتصال لـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE
في مؤسساتهم.

المواءمة بما يناسب السياق المحلي
دربين عام بالضرورة ،واألمثلة مأخوذة من
الم ِّ
إن النصح في دليل العمل ودليل ُ
دربين الذين
الم ِّ
المؤسسات والنُّ ُظم المختلفة في العالم .مع ذلك ،نطلب من ُ
ِ
َيستخدمون هذا الدليل اإلعداد للدورة التدريبية عبر البحث عن األمثلة المحلية
للمارسة الجيدة؛ حيث يساعد ذلك على:

دربين ( )TOTأن
الم ِّ
  .3على المستويين الوطني واإلقليمي :يمكن لتدريب ُ
يساعد في بناء مجموعة من خبراء «تحسين العمل في قطاع الخدمات
الصحية  »HealthWISEالذين ينظمون بدورهم التدريب في أقاليمهم أو
مناطقهم إليجاد أشخاص كنقاط اتصال جديدة لـِ «تحسين العمل في
قطاع الخدمات الصحية .»HealthWISE

 التأكد أن الممارسات ذات صلة بالوضع والموارد التي تخص المرافق
الم َم َّثلة؛ و
ُ

 تشجيع المشاركين على إجراء تغييرات من خالل تقديم أمثلة إليهم يمكن
أن تكون ذات صلة بهم.

ِ
اسأ ْل وزارة الصحة أو المكتب المحلي لمنظمة الصحة العالمية ( )WHOأو
دربين آخرين أو دورات
منظمة العمل الدولية ( )ILOلتعلم ما إذا كان ثمة ُم ِّ
َ
بلدك بشأن «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
تدريبية متوفرة في
.»HealthWISE

َستطيع تجميع األمثلة أثناء اإلعداد للدورة التدريبية؛ مثالً ،عبر زيارة المرافق
ت
ُ
َ
َ
إقليمك.
مجتمعك أو
الصحية في

2

قائمة الت ََّح ُّقق المتعلقة بـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات
الصحية »HealthWISE

3.II

المواضيع التقنية

دربين نفس الهيكلية:
الم ِّ
يغطي دليل العمل المواضيع التالية ،و َيتَّبِع دليل ُ

المستخدَ مة في كافة برامج «تحسين العمل
إن قائمة الت ََّح ُّقق هي األداة األساسية ُ
في المنشآت الصغيرة ُ »WISE -ا ِ
نظر الجلسة  2لمزيد من التفاصيل) .إن غرضها
هو التأكد أن التحسينات التي تتخذها المرافق تستند إلى واقع أوضاعها وتؤدي
إلى إجراءات عملية.

الوحدة  :1التحكم بالمخاطر المهنية وتحسين السالمة في مكان
العمل
للسالمة أولوية كبرى ،لمصلحة الموظفين باإلضافة إلى المرضى  -إن البيئة
التي َتت ََح َّقق فيها القواعد الصحية واآلمنة والخالية من المخاطر ضرورية لتقديم
خدمات صحية تتسم بالجودة .تنظر هذه الوحدة في سبل الوقاية من المخاطر
أو الحد منها من خالل تنفيذ النظام المتكامل إلدارة الصحة والسالمة .تتناول
الوحدات األربع القادمة مخاطر معينة ،البدنية والنفسية على السواء ،بمزيد من
التفاصيل.

لكل وحدة من دليل العمل مدخل قصير إلى الموضوع ،ثم هناك قائمة تتكون
َح ُّقق للمساعدة في تقييم االحتياجات واالنتقال إلى
من أربع أو خمس نقاط ت َ
َح ُّقق نفس التنسيق :إنها تشرح لماذا النقطة هامة ومن ثم
الحلول .لكل نقطة ت َ
دربين
الم ِّ
النظر في كيف يمكن إجراء التغييرات .عالوة على ذلك ،يقترح دليل ُ
أسئلة مختلفة تتعلق بالمتابعة لمساعدة المشاركين في استكشاف كل نقطة
بشكل كامل.

الوحدة :2

ِ
س َيستخدم المشاركون قائمة الت ََّح ُّقق عندما يعودون إلى أقسامهم أو مؤسساتهم
لتقييم االحتياجات ،واتخاذ القرار بشأن األولويات ،والتخطيط لالستجابات.

(التالؤمية)

األخطار العضلية الهيكلية والحلول األرغونومية

تتناول هذه الوحدة االضطرابات العضلية الهيكلية  -أنواع من اإلصابات
يمكن أن تنشأ عندما يرفع الموظفون األوزان الثقيلة جد ًا بالنسبة لمقدرتهم،
أو يعملون بوضعيات ُم ْربِكَة ،أو يقومون بأعمال متكررة .إنها من أكثر األسباب
َ
تساعدك الوحدة في التخطيط
شيوع ًا إلصابة الموظفين وتغيبهم عن العمل.
لمجموعة من التدابير األرغونومية (التالؤمية) التي َث ُبت بأنها فعالة في العديد
من المواقع.

التمرين المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق:

َخ ْ
َح ُّقق في مكان عمل مرفق صحي.
طط لتمرين تُستخدَ م فيه قائمة ت َ
ِ
س َيستخدم المشاركون مثالي ًا قائمة الت ََّح ُّقق مباشرة في مكان عملهم كجزء
من الدورة التدريبية .في حالة أن المشاركين في الدورة التدريبية هم من
مرافق مختلفة ،فإن بإمكان مجموعات العمل الصغيرة زيارة أماكن
عملهم أو مرفق قريب.

الوحدة  :3المخاطر البيولوجية (الحيوية) وضبط العدوى ،مع
اإلشارة بصفة خاصة إلى فيروس نقص المناعة البشرية ()HIV
والسل (التَّدَ ُّرن)
ُّ

ت ََذك َّْر؛ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEهو
الفعـل ،والمشـاركة ،وال َّت َع ُّلم بواسطة العمل�

تشكل المخاطر البيولوجية (الحيوية) أيض ًا تحدي ًا أساسي ًا للقطاع الصحي
وهي موضع اهتمام كبير لدى العاملين .لقد سبب انتشار فيروس نقص المناعة
السل ،صعوبات خاصة في الظروف
البشرية ( )HIVوالعدوى المرافقةُّ ،
الطبية والتمريضية ،كما أن التعرض في مكان العمل يقلق العاملين الصحيين
على وجه الخصوص .تتناول هذه الوحدة ُس ُب ْل تحديد المخاطر البيولوجية
(الحيوية) والتحكم بها عبر جميع المجاالت ،مع اإلشارة بصفة خاصة إلى
بعض األدوات المتاحة لالستجابة إلى أخطار فيروس نقص المناعة البشرية
والسل في مكان العمل.
(ُّ )HIV

الوحدة :4
العمل

التصدي للتمييز والتحرش والعنف في مكان

لم يتم اإلقرار بالضرورة بالمخاطر التي تتناولها هذه الوحدة على أنها أخطار
على السالمة في مكان العمل ،لكنها ال تقل عن خطر التعرض للعدوى أو
الحريق  -وتحتاج إلى التعامل معها بحزم وفعالية .تبحث الوحدة في ثالثة
جوانب للتمييز والعنف :التمييز والعنف اللذين يعاني منهما الموظفون
3

الم ِّ
دليل ُ
دربين ل ِـ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE

ِ
ِ
الناشئَين عن المرضى؛ والعنف والتمييز اللذين يعاني منها الموظفون الناشئَين
ِ
عن زمالء العمال ،والتميز والعنف اللذين يعاني منهما المرضى الناشئَين عن
العاملين الصحيين في مراكز الرعاية حيث ُيعا َلج هؤالء المرضى.

4.II

َ
لدورتك التدريبية
التخطيط

قد تكون مسؤوالً عن نوع واحد من نوعي الدورات التدريبية (أو االثنين مع ًا):
َ
مرفقك
دورة تدريبية للزمالء من

الوحدة  :5نحو مكان عمل أخضر وصحي

دورة تدريبية للزمالء الذين يمثلون مجموعة من المرافق

َ
تساعدك اإلجابة
إن العملية األساسية للتخطيط للتدريب هي نفسها للنوعين.
على األسئلة الواردة في قائمة الت ََّح ُّقق التالية في اإلعداد بطريقة منهجية.

تنامى وعي الجمهور بشأن المسائل البيئية على مدى العقود القليلة األخيرة،
بدء ًا من آثار انبعاثات الكربون وتحديات إدارة النفايات ،إلى نضوب الوقود
األحفوري واإلمداد بالمياه .تبحث هذه الوحدة في كيف يمكن حتى لمرفق
ِ ِ
صحي صغير أن يسهم في التقليل من النفايات ،وفي ا ْستدا َمة الموارد ،مما
يحقق وفورات محتملة في التكاليف ،باإلضافة إلى الفوائد البيئية ذات اآلثار
اإليجابية على صحة العاملين والمرضى والمجتمع.

التخطيط لنشاط تعليمي
ما هو الهدف الرئيسي للنشاط؟
ِ
َ
لديك معلومات كافية بشأن المؤسسة التي
م ْن أجل َم ْن هذا النشاط؟ هل
يعمل فيها أو القسم الذي يعمل فيه المشاركون ،ومسمياتهم الوظيفية،
واحتياجاتهم؟

الوحدة  :6الدور الرئيسي للموظفين :التعيين والدعم واإلدارة
واالحتفاظ بالعمل
المرفق الصحي ال شيء بدون موظفين  -العاملين والمدراء ،والعاملين الطبيين
وغير الطبيين .إن التأكد من وجود عدد ٍ
كاف من الموظفين المؤهلين هو واحد
من مجموعة التحديات؛ وللحاجة إلى تقييمهم ودعمهم وإعالمهم وتدريبهم
َ
مرفقك في تحسين
وتحفيزهم نفس القدرة من األهمية .تساعد هذه الوحدة
الممارسة في هذه الميادين.

كيف ستضمن التوازن بين الجنسين؟

ما هي األهداف التعليمية النوعية (كنتيجة للنشاط ،كيف سيتم تغيير المعرفة
لدى المشاركين ومهاراتهم ومواقفهم وسلوكهم)؟

كم ستستغرق من الوقت ،هل ستكون الجلسات متواصلة أم ستمتد على
مدى عدة أسابيع؟

الوحدة  :7وقت العمل والتدابير الصديقة لألسرة

أين س ُيقام؟

ما هي المعلومات والمواد التي تحتاج إلى اإلعداد المسبق؟

إن تنظيم وقت العمل هو مسؤولية كبرى في المرافق الصحية؛ حيث يحتاج
َ
تساعدك هذه الوحدة
معظمها إلى التشغيل على مدى  24ساعة في اليوم.
في وضع البروتوكوالت واإلجراءات التي توازن بين حاجة مكان العمل إلى
تقديم خدمات أساسية وبين المسؤوليات الشخصية للعمال وحاجتهم للراحة
المهمة.

هل ستدعو أشخاص ًا للحصول على موارد خارجية؟

ماذا ستطلب من األشخاص أن يفعلوا كنتيجة لهذا النشاط؟
كيف س ُت َق ِّيم تحقيق األهداف والغايات؟

ما هي الميزانية؟ ما هي مصادر التمويل؟
كيف ستكون المتابعة من ِق َب َ
لك ،بما يتعلق بالحفاظ على التواصل مع
المشاركين وفيما بينهم (ولو عن بعد) ،التزويد بالدعم ،التشجيع على تبادل
المعلومات ،اتخاذ الترتيبات لألنشطة اإلضافية؟

الوحدة  :8اختيار المعدات واللوازم وتخزينها وإدارتها
إن ضمان التوريد المتواصل للمواد واألدوات والمعدات المناسبة والمتسمة
بالجودة يدعم تقديم الخدمات في الوقت المناسب وبكفاءة .تبحث هذه
الوحدة في مسائل اختيار المعدات واللوازم وتخزينها ومناولتها اآلمنة،
َ
ُشجعك على التخطيط من أجلها بطريقة متكاملة.
وت
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َ
لخطتك في جدول بسيط ،كما يرد في هذا المثال:
قد تجد أنه من المفيد إيجاز النقاط الرئيسية

المجموعة
الم ْست َْهدَ َفة
ُ

أهداف التدريب

المواد والمعدات
الالزمة

المضمون
والطرائق

ﺁلية التقييم

المتابعة

من التدريب إلى التنفيذ  -النهج الشامل لـِ «تحسين العمل في قطاع
الخدمات الصحية »HealthWISE
ُ .3ق ْم بإجراء التدريب على «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
»HealthWISE؛ إن التدريب بــدوام كامل على المضمون قد يتطلب
نظر نموذج ًا لبرنامج حلقة العمل في
دورة تدريبية مدتها  8-5أيام ( ُا ْ
ً
نهاية «المدخل») .قد ُي ْجرى التدريب الكامل أيضا على مدى عدة
أسابيع من خالل التركيز في كل جلسة على موضوع واحد أو اثنين.
إن حصيلة الــدورة التدريبية هي خطة عمل وضعها المشاركون من
أجل إجــراءات التحسين في أماكن عملهم على مدى فترة من الزمن
متفق عليها.

إن «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEال يعتبر دورة
تدريبية واحدة لتبادل المعرفة فحسب بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك نحو
تدريب المشاركين كي يأخذوا المبادرة واالنخراط في إجراءات التنفيذ.
إلدخال «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE ،بنجاح
نصح بتخطيط دورة
كأداة جديدة في اإلقليم أو المجتمع أو المرفقُ ،ي َ
األحداث مع مرور الوقت لألنشطة الترويجية قبل إجراء الدورة التدريبية
الحالية ،عالوة على أحداث المتابعة الداعمة التي تساعد الممارسين
دربين حديث ًا بشأن «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
الم َّ
ُ
ِ ِ
 »HealthWISEفي التقدم بإجراءات التحسين وا ْستدا َمتها.

 .4من الممكن أن تأخذ المتابعة أثناء فترة التنفيذ شكلين :زيارات داعمة
في المرافق الصحية الستعراض التقدم المتعلق بتنفيذ خطط العمل
ِ
التي ُوضعت أثناء التدريب؛ و/أو تنظيم «حلقة عمل بشأن اإلنجاز»
متوسط األمد حيث يتحدث المشاركون في الدورة التدريبية عن
التقدم المحرز في العمل ،ويناقشون التحديات واستثارة األفكار
بشأن الحلول.

يمكن أن يتألف التدريب الكامل ودورة اإلجراءات من الخطوات التالية:
 �1حلقة العمل ألصحاب المصلحةَ :أ ْ
دخل «تحسين العمل في قطاع
ائمه بما يناسب السياق المحلي.
الخدمات الصحية َ »HealthWISE
وو ْ
دع متخذي القرار وأصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك
ُا ُ
العاملون والمدراء من المرافق الصحية ،وممثلو المجتمعات المحلية،
وأي أشخاص آخرين ذوي صلة بحضور جلسة المعلومات أو حلقة
العملَ .قدِّ ْم منهجية «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
َ ،»HealthWISEأ ِ
دخل المنهجيةْ ،
ناقش أهميته وفوائده للمرافق الصحية
َ
بإمكانك أيض ًا أن تناقش كيفية مواءمة مواد «تحسين العمل في
المحلية.
قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEبما يناسب السياق المحلي.

 .5تهدف حلقة العمل النهائية إلى اعتراف الجمهور باإلنجازات بعد انتهاء
إجراءات التحسين ،وتقييم نتائج «تحسين العمل في قطاع الخدمات
الصحية  ،»HealthWISEوالتخطيط للتحسينات طويلة األمد .من
األهمية بمكان تقديم نتائج عملية «تحسين العمل في قطاع الخدمات
دع قادة المجتمعات
الصحية  »HealthWISEإلى جمهور أوسع؛ ُا ُ
المحلية أو ممثلين مهمين آخرين بصفة متحدثين ضيوف لالعتراف
باإلنجازات ،حيث أن ذلك سيحفز المشاركين على مواصلة إجراءات
التحسين .عالوة على ذلك ،إنها لفكرة جيدة تأسيس شبكة بين
المشاركين من أجل التبادل المستمر لتجاربهم.

 �2اِ ِ
ختر المرافق الصحية المهتمة في تنفيذ «تحسين العمل في قطاع
ِ ِ
الخدمات الصحية  .»HealthWISEاتخذ الترتيبات إلجراء جولة أولية
في المرفق مع المدراء  -سيساعد ذلك في إقناعهم بالفوائد وااللتزام
دع المشاركين من تلك المرافق أو المؤسسات إلى الدورة
بالتنفيذُ .ا ُ
ِ
التدريبية الذين سيكونون في المستقبل نقاط أو فرق اتصال لـ «تحسين
العمل في قطاع الخدمات الصحية .»HealthWISE
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5.II

دربي «تحسين العمل في قطاع
لم ِّ
نصائح عملية ُ
الخدمات الصحية »HealthWISE

المباني والمعدات والوسائل البصرية المساعدة
تَأكدْ أن المباني مناسبة مع مساحة للعمل الجماعي ،والوصول إلى أماكن
تناول المرطبات ،وإلى المراحيض.

الممارسات التعليمية

تَأكدْ أن تصميم الغرفة مناسب  -ال ينبغي أن يجلس المشاركون في صفوف،
بل حول طاوالت صغيرة ،إن أمكن.

ِ ِ ِ
ف الرسالة الرئيسية التي ترغب بنقلها لكل جلسة ،واِ ْ
جعل ذلك واضح ًا
 اعْر
للمشاركين.

تَأكدْ أن المعدات األساسية متوفرة ،السيما اللوحات القالبة و/أو السبورة
ِ
ِ
السوداء أو البيضاء .استخد ْم لوحة قالبة أو لوحة أثناء جلسات استثارة
ِ
ألصق الصحائف على الجدار كوسيلة
األفكار والتمارين الجماعية.
ِ
ِ
كتب
للتذكير أو طريقة سريعة لتقارير المجموعات؛ استخد ْم أقالم ًا ملونةُ ،ا ْ
بيانات قصيرة.

دربون إلى:
الم ِّ
 ينبغي أن يهدف ُ

التأكيد على األفكار العملية بدالً من النظرية العامة؛
إثارة النقاش وتبادل األفكار بدالً من إلقاء المحاضرات؛

تضمين المتابعة والخطوات القادمة؛

ِ
زَ ود المشاركين بنسخة من دليل العمل لـِ «تحسين العمل في قطاع
الخدمات الصحية  »HealthWISEأو بنسخ من الوحدات ذات الصلة التي
ستغطيها الدورة التدريبية.

 البناء على قدرات المشاركين وإنجازاتهم بدالً من المشاكل ونقاط
الضعف؛
ِ
ْ
حافظ على
 إيجاد بيئة تسودها الثقة والصداقة؛ َواجه الجمهور،
حب باألسئلة والتعليقات؛ ُا ِ
شكر األشخاص على
التواصل بالعينين؛ َر ْ
مساهماتهم.

من الضروري توفر جهاز عرض البيانات أو جهاز عرض علوي لتقديم
العروض التوضيحية بتنسيق بوربوينت ( )PowerPointأو الصحائف
الشفافة .إذا ما تعذر توفر إحداها؛ بإمكانك طباعة الشرائح وتوزيعها
إلى المشاركين؛ بإمكانك أيض ًا تقديم الدورة التدريبية بدون شرائح.
مالحظة :للحفاظ على الورق ُق ْم بطباعة  6-4شرائح على كل صفحةُ .ق ْم
بطباعة نسخة واحدة من الشرائح مع مالحظات المتحدث الستخدامها من
ِق َب َ
لك.

ْ
حاول إنشاء « َمعالِ َم مميزة» في عروضك التوضيحية لمساعدة المشاركين

فـي تتبع أين همُ .ق ْل ما ستفعله في الجلسة َ -أوجزْ في النهاية ما فعلته.
َذ ِّك ِر المجموعة بما حدث في الجلسة األخيرة .على سبيل المثال« :إحدى
التحديات لهذا اليوم ستكون....؛ سنركز اليوم على [ثالث] أفكار
رئيسية.....؛ كانت النقاط الرئيسية التي نوقشت باألمس.»...

كلمة بشأن العروض التوضيحية بتنسيق بوربوينت ( :)PowerPointقد تقتل هذه
العروض التواصل وال َّت َع ُّلم ما لم تُستخدَ م بعنايةَ .تك ُْمن ميزتها في توضيح
المسائل والتركيز على الرسائل الرئيسية  -ينبغي أن تدعم العرض التوضيحي
لكن دون تكرار كل ما قلته .بالمثل ،ال ينبغي أن تشعر أنك ُم ْلزَ م بقراءة كل
شريحة بصوت ٍ
عال  -بإمكان الحضور القراءة ألنفسهم! بل ينبغي أن تلتقط
ِ
النقاط الرئيسية وتطورها ،ا ِ
طرح األسئلة ،تَأكدْ أن المعلومات ُف ِه َمت.

 تَأكدْ أنك بحالة استعداد جيد:

ُك ْن على دراية بالمسائل وت ََو َّق ِع األسئلة الممكنة؛

 ح ِ
اول الحصول على الكثير من أمثلة التحسين ما أمكن ،السيما من
َ
المرافق المحلية ،لمساعدة األشخاص اآلخرين على تنفيذ التغييرات؛
اِ ِ
َح َّقق من وجود المواد والكراسي والماء...
ختبر المعدات مسبق ًا وت َ

مالحظة:
إن العروض التوضيحية بتنسيق بوربوينت ( )Power Pointالمرافقة لهذا
الدليل بحاجة إلى مالءمتها وفق ًا لألهداف الخاصة بالدورة التدريبية
والسياق المحلي .تحتوي بعض الشرائح على الكثير من النصوص
 كي تستطيع إدراك النقاط على نحو أفضل أثناء اإلعداد للتدريب؛يوصى باختزال النصوص أو تقليل عدد الشرائح؛ عَدِّ ِل العروض
َ
وأسلوبك بالتسهيل.
التوضيحية وفق الدورة التدريبية والمشاركين

6

أنشطة تعليمية

ِ
إن األنشطة التعليمية ضرورية للمساعدة في ال َّت َع ُّلم النَّشط (اإليجابي).
وعادة ما تتضمن األلعاب ،أو ممارسة األدوار ،أو التظاهر ،أوعملية صياغة،
أو مناقشة جماعية.

ال تنضم إلى المجموعات  -بإمكانك مساعدتها ،ولكن ال تتدخل كثير ًا.
جع على المناقشة العامةُ .ق ْم بالتقاط النقاط الرئيسية
بعد مرحلة التقاريرَ ،ش ْ
ِ
شرح ما هي
من التقارير .قد تبرز توصيات ونقاط عمل من التقارير -ا ْ
المتابعة الممكنة.

استخدام دراسات الحالة

استخدام ممارسة األدوار

دربين كأمثلة
الم ِّ
باإلمكان مناقشة دراسات الحالة في دليل العمل ودليل ُ
توقفت بعد وصف
للمارسة الجيدة .من الممكن أن تصبح أكثر فائدة إذا ما
َ
المشكلة أو الوضع وقمت بتغطية القسم الذي يصف ماذا كانت إجراءات
دع المشاركين إلى التمعن بالحقائق بعناية ،اِ ِ
قترح األولويات
المؤسسةُ .ا ُ
ِ
َ
بإمكانك كشف سير اإلجراءات التي ُاتُّخذت في الممارسة
والحلول؛ بعدئذ
وقارنْها مع اقتراحات المجموعات .يمكن أيض ًا استخدام دراسات الحالة
في مجموعات العمل الصغيرة.

تتطلب ممارسة األدوار مجموعة صغيرة لتقدم وضع ًا أو سيناريوهات .إنها
فعالة عند إعادة تشكيل وضع جماعي ،كاجتماع لجنة أو تفاوضُ .ق ْم بإعداد
مالحظات مكتوبة تشرح األهداف ،وتضع الخلفيات ،وتوفر موجز ًا لكل
«شخصية» .تختار المجموعة من سيقوم بأدوار مختلفة .تَأكدْ أن السيناريو
غير معقد كثير ًا ويتسم بالمرونة النخراط أعداد مختلفة من «الممثلين» .في
النهاية ،يخرج المشاركون من دورهم ويعلقون على العملية؛ ثم تُقدِّ م كل
مجموعة تقرير ًا في الجلسة العامة بشأن ما َت َع َّلموه من ذلك الوضع.

استخدام مجموعات العمل
يمكن إعطاء مجموعة متنوعة من األسئلة والمهام إلى مجموعات صغيرة
من المشاركين .تَأكدْ أنها واضحة :التعليمات المكتوبة هي األسهل من
وض ْع حد ًا زمني ًا .قد تشمل
طلب منهم تعيين رئيس ومقرر َ
أجل المتابعةُ .ا ْ
المهام المناقشة ،عملية صياغة ،دراسة قانون أو سياسة ،تصميم ملصق
التقارير
المجموعات
جداري (بوستر) أو نشرة تثقيفية ،إلخ .بعد ذلك ُت َقدِّ ُم
ُ
َ
إلى اآلخرين بما يتاح من وسائل الدعمَ .ح ْ
َ
لديك مساحة من
اول أن يكون
الجدار لعرض صحائف اللوحة القالبة كي يتمكن كل شخص من المجيء
وقراءتها  -إنه خيار مفيد إذا لم يكن َ
لديك ما يكفي من الوقت لالستماع إلى
التقارير الشفهية من كل مجموعة.
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اليوم 1

عينة لبرنامج حلقة عمل يشمل كافة الوحدات التدريبية بشأن
«تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE
صباح ًا

بعد الظهر

اليوم 2

صباح ًا

اليوم 3

صباح ًا

اليوم 4

صباح ًا

اليوم 5

صباح ًا

اليوم 7

حفل االفتتاح

مدخل إلى منهجية «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE
مدخل إلى التمرين المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق

التمرين المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق :زيارة إلى مرفق رعاية صحية ،جولة في وحدات مختارة باستخدام قائمة
الت ََّح ُّقق والتقاط الصور للممارسات والفرص الجيدة من أجل التحسين
مناقشة جماعية وعرض توضيحي ُيقدَّ م في الجلسة العامة

مناقشة عامة وتغذية مرتدة من التمرين المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق
ِ
مواضع تقنية (اثنان في كل يوم) ،بما في ذلك مواءمة الوحدات بما يناسب السياق المحلي

األيام 5-2

اليوم 6

حفل االفتتاﺡ ومدخل إلى «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE

الوحدة 1

بعد الظهر

الوحدة 2

بعد الظهر

الوحدة 4

بعد الظهر

الوحدة 6

بعد الظهر

الوحدة 8

صباح ًا

الوحدة 3
الوحدة 5

الوحدة 7

وضع خطط العمل

التخطيط لﻺجراءات والتنفيذ

بعد الظهر

تخطيط المتابعة :زيارات المراقبة ،حلقة عمل لتبادل المعرفة

صباح ًا

التخطيط لحلقة العمل النهائية

التخطيط لحلقة العمل النهائية وتقييم التدريب

مواصلة إجراءات التحسين

التغذية المرتدة من المشاركين بشأن الدورة التدريبية

حفل االختتام

مغادرة المشاركين
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 .I I Iمضامين الدورة التدريبية :الجلسات

هناك إحدى عشرة جلسة تغطي دليل العمل بأكمله :جلسة واحدة لكل من
الوحدات الثماني ،وجلسة تمهيدية في البداية ،ويتبعها جلسة بشأن كيفية
استخدام قائمة الت ََّح ُّقق ،وجلسة نهائية بشأن التخطيط.

دربين بعض المواد اإلضافية ،بما في ذلك نتائج البحوث،
الم ِّ
يتضمن دليل ُ
ودراسات الحالة وصحائف الحقائق األكثر تفصي ً
ال  -إن صحائف الحقائق
على وجه الخصوص ُم َص َّممة كنشراتُ .ق ْم بطباعة المواد قبل الجلسة
ِ
ِ
واستخد ْمها إما من أجل المعلومات والنقاش (في الجلسة العامة أو في
المجموعات الصغيرة) أثناء الجلسة أو لقراءتها فيما بعد.

تُدعَم كل جلسة بعرض توضيحي بتنسيق بوربوينت ( ،)PowerPointودراسات
الحالة ،وصحائف الحقائق لتوزيعها على المشاركين .هناك أيض ًا مالحظات
دربين تتعلق بعدد الشرائح ،لكنها تُستخدَ م لإلرشاد فقط .ستكون الدورة
للم ِّ
ُ
مت العناصر
التدريبية بالشكل األكثر فعالية إذا ما ا ْق َتنَيت تلك المواد واِستخدَ َ
في الطرق التي تعلم أنها تعمل بالشكل األفضل.

لم نحدد وقت ًا ثابت ًا لكل جلسة ألننا نعلم أن الظروف تتباين كثير ًا؛ ورغم ذلك،
َ
بوسعك تغطية الوحدة بأقل من نصف يوم  -حتى لو
من غير المرجح أن يكون
أسرعت كثير ًا وسيتوجب عليك التخلي عن بعض أنشطة القراءة.

لن نكرر كافة المعلومات الواردة في دليل العمل؛ ورغم ذلك ،فإننا نتوقع َ
منك
استخدام المدخل إلى الوحدات كمدخل إلى الجلسة ومن ثم اللجوء إلى
َح ُّقق .ينبغي أن يكون لدى المجموعة نسخة
المقدَّ مة لكل نقطة ت َ
المعلومات ُ
واحدة على األقل للعودة إليها في كافة األوقات ،ومن األفضل نسخة واحدة
لكل مشارك يمكن العودة إليها باستمرار .تَأكدْ أن كل مشارك حصل على نسخة
من دليل العمل الستخدامه في عمله بعد الدورة التدريبية ،إذا ما كانت الحالة
تدريب ممارسي «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية .»HealthWISE

تُقدَّ م األهداف التعليمية للجلستين  1و 2في بداية هاتين الجلستين.
تُقدَّ م األهداف التعليمية للجلسات  11-3في الصفحة .24
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الجلسة :1
مدخل ونظرة عامة بشأن الدورة التدريبية والدليل
مدخل

األهداف التعليمية:

في نهاية الجلسة ،سيدرك المشاركون الغرض من الدورة
التدريبية ،وماذا ستغطي الجلسات والنهج التعليمي للدورة
التدريبية.

ال ت ُْم ِ
ض وقت ًا طوي ً
ال في الحديث عن الخلفيات  -النقطة الرئيسية هي أن
منهجية «تحسين العمل في المنشآت الصغيرة» «ُ »WISEج ِّربت و ُاختبِرت في
مواقع مختلفة عديدة .وهي سهلة اإلدراك والمواءمة أيض ًا.

َ
إنك بحاجة إلى إضافة شريحة أو أن ُت ْع ِلم المجموعة شفهي ًا بشأن الجدول
الزمني للدورة التدريبية ،بناء على ما إذا كنت تغطي الوحدات المختارة في
حلقة عمل واحدة أو تجزئة الوحدات على مدى عدة أسابيع.

لديك الطرق الخاصة َ
سيكون َ
بك إلدارة المدخل وكسر الجليد في بداية الدورة
التدريبية .بعد المدخلُ ،ق ْم بجذب انتباه المشاركين إلى عنوان الدورة :ينصب
طلب منهم أن يقولوا
التركيز على تحسين ممارسات العمل وظروف العملُ .ا ْ
ما فهموه من العنوان ،وما يعتقدون أنه يمكن أن يتضمن ،وما هي توقعاتهم.

بعد ذلكُ ،ق ْم باإلشارة إلى الوحدات التي ستغطيها الدورة التدريبية ككل  -من
المفترض أن االختيار تم بالتشاور مع المؤسسة (المؤسسات) المعنية ( ُا ِ
نظر
النقطة  2في الصندوق بشأن النهج الشامل للتدريب المتعلق بـِ «تحسين العمل
في قطاع الخدمات الصحية  ،»HealthWISEالصفحة  .)10إذا لم يتضمن
طلب منهم أن ينظروا إلى دليل العمل ليروا ما هي
البرنامج كافة الوحداتُ ،ا ْ
الوحدات األخرى المتاحة.

َأ َّكدْ على حقيقة أن الدورة التدريبية وموادها األساسية  -السيما دليل العمل -
ِ
هي أدوات عملية الستخدامها من ق َبل الممارسين الصحيين .إن خبرة هؤالء
الممارسين هي أيض ًا مصدر رئيسي ،وسيستفيد الميسر (أنت!) من معارفهم
وأفكارهم وخبراتهم.

يشمل المدخل بعد ذلك بعض األفكار والنهوج األساسية التي ستكون مفيدة
لكافة الوحدات ،وهي:

يعني ذلك توجيه المجموعة نحو إجاباتهم وحلولهم الخاصة بهم ،وليس
ِ
ببساطة إعطائهم قوائم باألشياء التي سيقومون بهاَ .ط ْمئنْهم بأن الدليل يرمي
إلى استخدامه ومواءمته وفق ًا الحتياجات وموارد مؤسساتهم أو أقسامهم .ال
الجميع.
قياس واحد
َ
يالئم ٌ

نهج متكامل للتخطيط  -فماذا يعني ذلك؟

إدخال «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEفي مكان
َ
عملك

خطوات إدخال السياسة وتنفيذها َ -وز ِّْع صحيفة الحقائق « 1صياغة
سياسة أو اتفاق لمكان العمل والموافقة عليه وتنفيذه»
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صحيفة الحقائق 1

صياغة سياسة أو اتفاق لمكان العمل والموافقة عليه وتنفيذه
مثال:

يقترح عدد من الوحدات وضع سياسة لميدان معين ،كطريقة لتوجيه العمل
ومراقبته؛ مثالً ،السالمة والصحة المهنيتين ،أو حماية األمومة ،أو مكافحة
التمييز.

 �Iبيان عام
تبدأ السياسة ببيان عام أو مدخل يربط المسألة باحتياجات المرفق
والقوانين/السياسات القائمة.

سياسة أو اتفاق مفاوضة جماعية لمكان العمل:
يزود ببيان بااللتزام وبإطار للعمل؛

 �IIإطار السياسة ومبادئها العامة

يضع معيار ًا للسلوك ويقدم إرشاد ًا للمشرفين والمدراء؛

ُتن ِْشئ السياسة بعض المبادئ العامة كأساس لألحكام األخرى ،مع
التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات.

يساعد العمال في إدراك حقوقهم ومسؤولياتهم.

َ
بلدك ،على سبيل المثال:
قد ال يكون هذا النهج هو المعيار في

 �IIIأحكام محددة

قد تُوضع السياسة على المستويين الوطني أو القطاعي ،وليس على
مستوى مكان عمل معين.

تتضمن السياسة بنود ًا بشأن جوانب محددة من المسألة

من الممكن أن يضع مكان العمل قواعد أو بروتوكوالت لتوجيه
ممارساته بدالً من السياسات.

 �IVالتنفيذ والرصد

توضع خطوات لوضع السياسة موضع التطبيق ،السيما إنشاء
الهيكليات وتعيين األشخاص المسؤولين.

لذلك ،قد ال يكون اإلرشاد الوارد أدناه ذا صلة تمام ًا ،لكن ال نزال
َ
ننصحك بأن تأخذ بعين االعتبار أثر بيان السياسة أو التعبير عن االلتزام
باتخاذ إجراءات في ميدان معين ،مهما يكن األمر موجز ًا.

شكل السياسة

خطوات لوضع سياسات لمكان العمل

ينبغي أن تُوضع السياسة من خالل تعاون صاحب العمل  -العامل .قد
يكون األمر موجز ًا جد ًا ،كبيان موجز بااللتزام؛ على سبيل المثال «إنها بيئة
بدون تدخين» ،أو «في هذا المرفق الصحي التسامح ممنوع على اإلطالق
الم ْر َتكَب ضد الموظفين أو المرضى أو الزوار أو غيرهم من
بشأن العنف ُ
األشخاص».

تتضمن عملية وضع سياسات لمكان العمل الخطوات التالية:
ِ
تفق على المسألة التي يتعين معالجتها.
 .1ا ْ

قد تكون سياسة أو اتفاق ًا مفص ً
ال بشأن مسألة محددة؛ على سبيل المثال،
فيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVأو متالزمة نقص المناعة المكتسب
( ،)AIDSأو جزء ًا من سياسة أو اتفاق نطاقه أوسع وقائم فعالً.

َح َّق ْق من القوانين واللوائح أو البروتوكوالت الوطنية ذات الصلة.
 .4ت َ
ُ .5ا ِ
كتب السياسة.

ُ .2ق ْم بإعداد خطة عمل .يجب أن تتضمن هذه العملية مشاركة ودعم
اإلدارة والعمال في الخطوط األمامية وممثلي العمل.
ِ
وحدِّ ْد احتياجات الموظفين واإلدارة.
 .3اجم ِع المعلومات َ

َشاور مع كافة أصحاب المصلحة ذوي الصلة بشأن السياسة و َن ِّق ْحها
 .6ت ْ
وفق ًا لذلك.
 .7اِ ْ
حصل على الموافقة على السياسة.
ِ
ُ .8ان ُْش ِر السياسة واضم ْن وعي الموظفين.
ُ .9ق ْم بصياغة خطة تنفيذ ذات إطار زمني واضح ،وتتضمن تكليف
الموظفين بأدوار واضحة.

ُ .10ارصدْ دوري ًا للت ََّح ُّقق ما إذا من الضروري تعديل السياسة أو توسيع
نطاقها.
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الجلسة :2
استخدام قائمة الت ََّح ُّقق المتعلقة بـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE
ك َِّر ِر القول بأن قائمة الت ََّح ُّقق تجمع بين نقاط الت ََّح ُّقق المحددة للمواضيع
ِ
َح ُّقق بدورها
الثمانية التي يغطيها دليل العمل .تُناقش كل وحدة كل نقطة ت َ
وتغطي لماذا هي نقطة/مسألة مفيدة أو هامة وكيف يتم التعامل معهاَ .أ ِ
خبر
المشاركين بأنه يقع على عاتقهم تحديد ما إذا اإلجراءات ضرورية أم ال في
مرفقهم حيث يعملون ،وهل تُعت َبر أولوية ،وأخير ًا التخطيط لإلجراءات إذا لزم
األمر.

األهداف التعليمية:

المشاركون في نهاية الجلسة:

سوف يدركون الغرض من قائمة الت ََّح ُّقق المتعلقة بـِ :تحسين العمل
في قطاع الخدمات الصحية  ،»HealthWISEوسوف يستخدمون
تلك القائمة؛

مارسوا استخدام قائمة الت ََّح ُّقق في مرفق صحي.

تقتضي نقاط الت ََّح ُّقق من المشاركين أن يراقبوا ظروف العمل ببساطة  -على
سبيل المثال ،ارتفاع منضدة المختبر ،أو إمكانية الوصول إلى الجهاز المزيل
للرجفان  -أو قد يحتاجون إلى مزيد من المناقشة المفصلة مع الموظفين
المعنيين .ينبغي أن ُي َط ْمئنوا الموظفين إلى أنهم ليسوا في موضع الحكم عليهم.
على النقيض من ذلك ،ستكون آراؤهم ومعارفهم ثمينة في تحديد القضايا
والثغرات والفرص.

َ
بإمكانك شرح استخدام قائمة الت ََّح ُّقق المتعلقة بـِ«تحسين العمل في قطاع
هنا
الخدمات الصحية  »HealthWISEواإلعداد للتمرين المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق.
إن الهدف من قائمة الت ََّح ُّقق هو استخدامها كأداة للتقييم األولي لمكان العمل.
إنها توفر نقطة البدء من أجل:
تحديد الممارسات الجيدة والمناطق حيث يمكن إجراء التحسينات.

زع قائمة الت ََّح ُّقق المتعلقة بـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
ُو ْ
ِ
منح الوقت للمشاركين كي يقرؤوها ويطرحوا األسئلةَ .ط ْمئنِ
 »HealthWISEوا ِ
ُّ
المشاركين أن قائمة الت ََّحقق تُستخدَ م في هذه المرحلة للحصول على نظرة
عامة :سيدركون بشكل أفضل الغرض من هذه القائمة ونقاط الت ََّح ُّقق عندما
يبدؤون باستخدامها أثناء التمرين المقبل المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق.

التخطيط للتحسينات ورصدها.

َأ ِّكدْ على أن قائمة الت ََّح ُّقق تهدف إلى المساعدة في التخطيط وليس الحكم على
مرفق الرعاية الصحية أو انتقاده.
شر إلى أن األسئلة في قائمة الت ََّح ُّقق تتوافق مع نقاط الت ََّح ُّقق لكل وحدة في
َأ ْ
دليل العمل .تُعت َبر نقاط الت ََّح ُّقق األربع أو الخمس لكل وحدة أداة قوية لتحديد
التحسينات التي يتعين إجراؤها في تلك المنطقة .إنها تُقدِّ م أفكار ًا للعمل،
وليس مجرد مجاالت للت ََّح ُّقق من أجل المشاكل الممكنة .إن الكثير من
األفكار بسيط وسهل التطبيق.

ِ
وضح أن قائمة الت ََّح ُّقق هي أداة يمكن أن تُستخدَ م من ق َبل أي شخص ملتزم
َأ
ْ
بتحديد المسائل من أجل التحسين وإدخال التغييرات ،ومن الناحية المثالية
من ِق َبل فريق مشترك من اإلدارة والعمال كلجنة السالمة والصحة المهنيتين
أو فريق «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  .»HealthWISEمع ذلك،
عادة ما َي ْلزَ م اإلقرار من اإلدارة قبل أن يتمكن الموظفون من تقديم التوصيات
أو إدخال التحسينات.
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التمرين المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق

الهدفَ :ت َع ُّلم كيفية استخدام قائمة الت ََّح ُّقق في مكان العمل لمرفق صحي

المدة 90 :دقيقة إلى  4ساعات

ِ
ابد ْأ بالتمرين المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق مباشرة بعد المدخل إلى «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
»HealthWISE
يتم إجراء التمرين المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق كأول نشاط تدريبي لألسباب التالية:
وجهة نحو الفعل للدورة التدريبية؛
الم َّ
التأكيد على األنشطة العلمية ُ

دربين لمعارف المشاركين وخبراتهم؛
الم ِّ
إظهار تقدير ُ

تجميع مجموعة من األمثلة التي ستُنا َقش في األنشطة المقبلة؛

البدء بالعمل الجماعي وانخراط المشاركين.

يتعين اتخاذ الترتيبات بدقة لزيارة المرفق الصحي بغية إجراء التمرين المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق بفعالية ،بما في
ذلك اإلذن المسبق من اإلدارة والترتيبات المتعلقة بنقل المشاركين إلى المرفق ومنه.

نصائح عملية إلجراء التمرين المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق

بعد مدخل قصير وإجراء مقابلة مع المدير ،س ُيجري المشاركون جولة على الوحدات المختارة ويطبقون
قائمة الت ََّح ُّقق أثناء مراقبة مكان العمل.

إن األسئلة بشأن كيفية تطبيق قائمة الت ََّح ُّقق مالئمة جد ًا.

االنقسام إلى مجموعات ومناقشة النتائج وتقديم وجهات النظر بشأن األمثلة المتعلقة بالممارسات
الجيدة واإلجراءات ذات األولوية من أجل التحسين.

تشجيع المشاركين على اتخاذ المبادرة وتحديد الحلول القابلة للتطبيق .ال تُقدِّ م تفاسير مفصلة
دربين السماح
للم ِّ
وال توجه المشاركين إلى أي من الحلول التقنية التي ينبغي أن تحظى باألولوية .ينبغي ُ
للمشاركين بتشكيل أحكامهم الخاصة بهم.

ُم ْق َت َبس من المرجع التاليWISE – Work Improvement in small enterprises: Package for Trainers. Bangkok: ILO, 2004 :
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قائمة الت ََّح ُّقق المتعلقة بـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات
الصحية »HealthWISE

التحضيرات:

ِ
ْ
ستنسخ ما يكفي من قائمة التقييم بحيث يستطيع كل شخص/كل مجموعة
 ا
ِ
إكمال النماذج على نحو مفصل .اقر ْأ أسئلة قائمة الت ََّح ُّقق قبل أن تبدأ
بالتقييم.

تُعت َبر قائمة الت ََّح ُّقق الخطوة األولى في عملية «تحسين العمل في قطاع الخدمات
الصحية »HealthWISE؛ إنها أداة لتقييم مكان العمل من أجل تحديد مجاالت
إجراءات التحسين وتحديد أولوياتها ،وهي ُم َص َّم َمة لت ُْملأَ َ أثناء إجراء الجولة
في المرفق الصحي.

ِ
 اضم ْن توافر آالت التصوير اللتقاط الصور ألمثلة الممارسات الجيدة
والقضايا موضع االهتمام ،حيث أن الهدف من ذلك هو التقاط صورة
أخرى بعد تنفيذ إجراءات التحسين .إن صور « َق ْب َل و َب ْعدَ » هي أدوات
قوية لتكوين تصور بشأن اإلنجازات  -إنه يحفز ويشجع كل شخص على
االستمرار ويقنع متخذي القرار أو المانحين لتقديم الدعم .يمكن استخدام
صور الممارسات الجيدة كأمثلة لوحدات أخرى لإليجاد بحلولها.

من األفضل مشاركة األشخاص الذين يؤدون أنواع ًا مختلفة من الوظائف في
المرفق الصحي؛ على سبيل المثال ،بإمكان العمال والمدراء استكمال قائمة
التقييم في مجموعات صغيرة أو على نحو منفصل ،ومن ثم مناقشة اإلجابات
كمجموعة .سيوفر هذا النهج التشاركي مجموعة متنوعة من وجهات النظر
وأساس ًا أكثر شمولية من أجل الحلول الممكنة.
َ
سيمنحك نظرة عامة للمناطق حيث
ان استخدام قائمة الت ََّح ُّقق تلك في البداية
ِ
ويساع َ
َ
َ
وتوجهك
دك في تحديد األولويات.
يمكنك اقتراح اتخاذ إجراء بشأنها
هذه األولويات في التخطيط للتحسينات.

ِ
كيف تَستخدم قائمة الت ََّح ُّقق:

1

َح ِّد ِد المسائل أو منطقة العمل التي يتعين تقييمها.
في حالة المرفق الصحي الصغير ،فإنه يمكن تقييم مكان العمل بأكمله .وفي حالة المرفق الصحي األكبر ،فإنه يمكن تحديد
مناطق عمل معينة للتقييمات المنفصلة.

3

ُخ ْذ بعين االعتبار كل سؤال بعناية؛
َ
َ
ومعلوماتك.
لمالحظاتك
َض ْع إشارة «✓» عند كلمة «نعم» أو كلمة «ال» وفق ًا
إن وضع إشارة «✓» عند كلمة «نعم» يعني أن الظرف أو اإلجراء الموصوف في ذلك السؤال قائم في مكان العمل .ومع ذلك،
ال يزال ثمة أحد يرى الحاجة إلى إجراءات التحسينات.
إن وضع إشارة «✓» عند كلمة «ال» يعني أن الظروف أو التدبير الموصوف في ذلك السؤال غير متوفر في مكان العمل؛ ففي تلك
الحالة ،ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات لضمان تنفيذها.

1
2

4
5

ِ ِ
ِ
اِقر ْأ قائمة الت ََّح ُّقق وت ْ
َجول لبعض الوقت في منطقة العمل ،والتقط الصور الفوتوغرافية و/أو َد ِّون المالحظات المفصلة للمسائل
التي تثير القلق أو التي قد تكون نماذج للممارسات الجيدة .اِ ْ
سأل موظفي الوحدة إذا ما رغبت بمزيد من المعلومات اعتماد ًا
على خبرتهم.

َ
َ
واقتراحاتك المتعلقة باإلجراءات والتحسين أسفل عبارة «ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟» اقتراحات
أفكارك
َد ِّو ْن
َ
لديك أفكار لحلول
َض ْع إشارة «✓» عند كلمة «أولوية» من أجل اإلجراءات التي تَعتبِر أنها تحظى بأولوية عالية والتي من أجلها
معقولة.

6

ِ
بمجرد االنتهاء من النماذجَ ،د ِّو ْن كافة النقاط على قائمة الت ََّح ُّقق حيث
تفق على
وضعت إشارة «✓» عند كلمة «األولوية» وا ْ
َ
ِ
ترتيب األولويات ،ومن ثم َحدِّ د التدابير الالزمة.

77.

ِ
ِ
وخ ِّص ِ
ْ
ص المسؤوليات.
وض ْع أهداف ًا قابلة للتحقيق .ا ْ
تفق على جدول زمني َ
ناقش وضع خطة عمل :ابد ْأ بالتغييرات األكثر جدوى َ
َأن َْش ِئ التغييرات في الهيكليات واإلجراءات القائمة ما أمكن ذلك.
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معلومات التقييم
اسم المؤسسة

......................................................................................................................

الوحدة/منطقة العمل التي يتم تقييمها

......................................................................................................................

اسم القائم بالتقييم/الفريق

......................................................................................................................

تاريخ التقييم

......................................................................................................................
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الوحدة 1

التحكم بالمخاطر المهنية وتحسين السالمة في مكان العمل

1.1

هل ُت َط َّبق إجراءات منتظمة لتحديد المخاطر في مكان العمل وتقييمها (بما في ذلك ذلك المخاطر الفيزيائية
والكيميائية والبيولوجية (الحيوية) واألرغونومية (التالؤمية) والنفسية)؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

2.1

 أولوية

هل هناك تدابير قائمة للتحكم بالمخاطر وللسالمة في مكان العمل؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

3.1

 أولوية

هل يتم التشجيع على اإلبالغ عن األحداث والكشف عن المرض من خالل ثقافة «عدم اللوم»؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

4.1

 أولوية

هل ُينَ َّفذ نظام للسالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل ،بما في ذلك الوقاية من المخاطر والتحكم بها
باإلضافة إلى تقديم خدمات الصحة المهنية؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

 أولوية
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الوحدة 2

األخطار العضلية الهيكلية والحلول األرغونومية (التالؤمية)
1.2

هل هناك تقييم منتظم لتحديد المخاطر األرغونومية (التالؤمية) والوقاية منها الناجمة عن رفع ونقل المرضى
أو المعدات؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

2.2

 أولوية

هل المعدات وممارسات العمل مناسبة للحد من رفع األشياء الثقيلة ودفعها وسحبها؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

3.2

 أولوية

هل المسافات في مكان العمل ُم َص َّم َمة للحد من ِ
اإل ْجهاد والحركات المتكررة والوضعيات السيئة؟.

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

4.2

 أولوية

هل هناك إذكاء للوعي لدى الموظفين وتدريبهم بشأن الممارسات األرغونومية (التالؤمية) الجيدة (مثالً،
ممارسات المهارة أثناء رفع المعدات)؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

 أولوية
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الوحدة 3

المخاطر البيولوجية (الحيوية) وضبط العدوى ،مع اإلشارة بصفة خاصة إلى فيروس نقص المناعة البشرية
والسل (التَّدَ ُّرن)
(ُّ )HIV

1.3

هل هناك إجراءات اعتيادية لتحديد المخاطر البيولوجية (الحيوية) في مكان العمل وتقييمها؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

2.3

 أولوية

هل ُتت َ
َّخذ التدابير للوقاية من المخاطر المنقولة بالدم كفيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVوالتهاب
الكبد وللتحكم بهما؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

3.3

 أولوية

كالسل؟
هل العاملون الصحيون والمرضى والزوار محميون من التعرض للمخاطر المنقولة بالهواء ُّ

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

4.3

 أولوية

والسل؟
هل ُتنَ َّفذ برامج الرعاية والوقاية الشاملة في مكان العمل من فيروس نقص المناعة البشرية (ُّ )HIV

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

 أولوية
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الوحدة 4

التصدي للتمييز والتحرش والعنف في مكان العمل

1.4

هل ُتت َ
َّخذ اإلجراءات لحماية الموظفين من العنف؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

2.4

 أولوية

هل ُتت َ
َّخذ تدابير محددة للتصدي للوصمة والتمييز؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

3.4

 أولوية

هل هناك إذكاء للوعي والتدريب بشأن العنف في مكان العمل للمرفق الصحي؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

4.4

 أولوية

هل المؤسسة ملتزمة بمكان عمل يتسم باإلنصاف واالحترام؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

 أولوية
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الوحدة 5

نحو مكان عمل أخضر وصحي
1.5

هل هناك تدابير قائمة لتحديد مخاطر الصحة البيئية وتقييم تلك المخاطر والحد منها؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

2.5

 أولوية

هل هناك ممارسات للحفاظ على المياه؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

3.5

 أولوية

هل هناك تدابير لتقييم كفاءة الطاقة وتحسينها؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

4.5

 أولوية

هل للمرفق الصحي استراتيجية خضراء؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

 أولوية
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الوحدة 6
الدور الرئيسي للموظفين :التعيين والدعم واإلدارة واالحتفاظ بالعمل
1.6

هل هناك خطة طويلة األمد الحتياجات التوظيف ،مع توصيف واضح للوظائف؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

2.6

 أولوية

هل تتاح للموظفين مرافق الغسل وتغيير المالبس والراحة وتناول الطعام؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

3.6

 أولوية

هل هناك إعانات نقدية وتدريب أثناء الخدمة؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

4.6

 أولوية

هل ُي َعزَّ ز التواصل والعمل الجماعي واإلشراف الداعم؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

5.6

 أولوية

هل ممارسات العقود ،وإجراءات الشكاوى ،والتدابير التأديبية قائمة ،وهل هي شفافة و ُت َط َّبق بإنصاف؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

 أولوية

21

الم ِّ
دليل ُ
دربين ل ِـ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE

الوحدة 7
وقت العمل والتدابير الصديقة لألسرة
1.7

هل الجدول الزمني لوقت العمل ُم َص َّمم بطريقة لتخفيض ساعات العمل الطويلة والتقليل إلى أدنى حد من
(الو ْر ِد َّيات) غير المنتظمة؟
النَّوبات َ

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

2.7

 أولوية

(الو ْر ِد َّيات)ـ ويتم اللجوء إلى
هل يحصل الموظفون على وقت كاف من الراحة أثناء العمل وبين النَّوبات َ
ساعات العمل اإلضافية في الحدود الدنيا؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

3.7

 أولوية

هل ُتنَ َّفذ الترتيبات المتعلقة بالوقت المرن للعمل وباإلجازات؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

4.7

 أولوية

أثناء تخطيط الجداول الزمنية للعمل ،هل تؤخذ بالحسبان المسؤوليات العائلية والمنزلية واالجتماعية
للموظفين؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

5.7

 أولوية

هل تتوفر الحماية االجتماعية واإلجازة الوالدية ،بما في ذلك ترتيبات الرضاعة الطبيعية؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

 أولوية
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الوحدة 8
اختيار المعدات واللوازم وتخزينها وإدارتها
1.8

هل هناك خطط مكتوبة بشأن االحتياجات من المعدات واللوازم لكافة الوحدات؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

2.8

 أولوية

هل يتم اختيار المعدات المناسبة اعتماد ًا على السالمة ،باإلضافة إلى القدرة على تحمل التكاليف والتوافر؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

3.8

 أولوية

هل هناك حيز آمن للتخزين وذو بطاقة تعريف واضحة لكافة الموجودات؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

4.8

 أولوية

هل هناك نظام قائم لجرد المخزون والصيانة ،بما في ذلك التحكم بالمخاطر؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

5.8

 أولوية

دربون بشأن االستخدام اآلمن للمعدات وصيانتها ،السيما المنتجات والنماذج
هل الموظفون ُم َّ
(ال ِّطرازات) الجديدة؟

 نعم  ال

ما هي اإلجراءات التي تقترحها؟
اقتراحات:

 أولوية
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األهداف التعليمية للجلسات  11-3بشأن
المواضيع التقنية:
 أن يدرك المشاركون القضايا التي تم تناولها في
الوحدات .8-1

 أن يكون بوسع المشاركين تحديد الممارسات الجيدة
ومجاالت التحسين استناد ًا إلى تجاربهم في أماكن
عملهم ،أو اتباع التمرين المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق.

 أن يعرف المشاركون كيف يحددون األولويات
ويتخذون اإلجراءات التي تم التخطيط لها.

24

الجلسة :3

الوحدة  - 1التحكم بالمخاطر المهنية وتحسين السالمة في مكان العمل
َح ُّقق تباع ًا ،حيث ترد
من هنا فصاعد ًا ،تبحث الجلسة والشرائح في كل نقطة ت َ
في البداية فقرة «لماذا» اإلجراء ضروري ،وثم ترد فقرة «كيف» يمكن تحقيقه.
َ
لمساعدتك في الحصول على
َح ُّقق
فيما يلي اقتراحات ألسئلة البدء لكل نقطة ت َ
الكرة المتدحرجة .ثمة أيض ًا أسئلة في مالحظات المتحدثين لبعض الشرائح.
َ
وإطارك الزمني  -قد ُت َف ِّضل إن تطلب من
بدالً من ذلك  -بناء على المجموعة
ِ
شرح أن أسئلة االستنتاج هي مجرد الحصول
المشاركين اقتراح أسئلة مفيدة .ا ْ
على أول رد فعل شخصي  -سيحتاج المشاركون إلى التشاور على نطاق واسع
في مرافقهم.

األهداف (الشريحة :)2

تحديد المخاطر في مكان العمل وتقييمها.

وضع نظام للوقاية من تلك المخاطر والتحكم بها.

لماذا يحظى هذا الموضوع باألهمية (الشريحة )3؟
 تُقدَّ م الرعاية المتسمة بالجودة بأفضل شكل حيثما يعمل الموظفون في بيئة
آمنة.

ِ
 1.1حدِّ د المخاطر في مكان العمل و َق ِّي ْمها
َ
(الشرائح )8-5

 تعني الوقاية من الحوادث حماية رفاه المرضى والزوار والموظفين،
والحفاظ على اإلنتاجية ،وتفادي التكاليف المباشرة وغير المباشرة.

األسئلة:

 التأكيد على أن القطاع الصحي هو بيئة عالية الخطورة (انظر األمثلة الواردة
في الوحدة  1من دليل العمل  -تم اقتباس إحداها كما يرد أدناه):

هل تُحدَّ د المخاطر بطريقة منتظمة ومنهجية؟ هل تتوفر معلومات كافية بشأن
المجال الكامل للمخاطر ،من المواد الكيميائية إلى الك َْرب ِ
(اإل ْجهاد)؟ ما هي
إجراءات اإلبالغ القائمة؟ هل يتم اتباعها؟ هل تُق َّيم شدة المخاطر بمجرد أن
ِ ِ
تُحدَّ د؟ ِم ْن ِق َبل َم ْن؟ هل ُتت َ
َّخذ اإلجراءات دوم ًا؟ م ْن ق َبل َم ْن؟

في كندا  -كانت فئة التمريض األولى من حيث التغيب عن العمل من
بين  34فئة مهنية؛ بينما في أيرلندا كان القطاع الصحي الثاني من حيث
معدالت اإلصابة بالمرض بعد العاملين الزراعيين.

قبل عرض الشريحة  - 7فئة المخاطر وتعريفها -اِ ِ
سأل المجموعة عن الفئات
واألمثلة وآثار المخاطر ( ُا ِ
نظر األعمدة الثالثة األولى من صحيفة الحقائق
.)1.1

اِ ِ
سأل المشاركين ما هي التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يستطيعون
تحديدها.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

نقاط الت ََّح ُّقق (الشريحة )4

1.1

ِ
َحدِّ د المخاطر في مكان العمل و َق ِّي ْمها

2.1

َض ْع تدابير للتحكم بالمخاطر ولتحسين السالمة

3.1

َع ِّز ْز ثقافة «عدم اللوم» التي تدعم اإلبالغ عن األحداث والكشف
عن المرض

4.1

َض ْع نظام ًا للسالمة والوقاية من المخاطر وإدارتها في مكان العمل

 نعم  ال

 نعم  ال

َ 2.1
 ض ْع تدابير للتحكم بالمخاطر ولتحسين السالمة (الشرائح
)22-9
األسئلة:

هل األنواع المختلفة من تدابير التحكم معروفة ومفهومه؟ هل المخطط
التسلسلي الهرمي لتدابير التحكم معروف ومفهوم؟ هل الموارد  -البشرية
والتقنية والمالية  -متوفرة للتصدي للمخاطر ولتحسين السالمة؟ ما هي
الشراكات والمساعدة المتوفرة لدعم الجهود بشأن السالمة والصحة
المهنيتين؟
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في نهاية الجلسةَ ،وزِّ ْع صحيفة الحقائق « 1.1ملخص للمخاطر والتدابير
ِ
المتعلقة بالوقاية والتحكم» .امنح الوقت للمشاركين لقراءتها وطرح األسئلة
َح ُّقق بشأن السالمة
للتوضيح .أخير ًاَ ،وزِّ ْع صحيفة الحقائق « 5.1قائمة ت َ
والصحة في مكان العمل (صادرة عن قسم العمل في جنوب أفريقيا)»

قبل عرض الشريحة َ ،11وزّ ْع صحيفة الحقائق « 2.1أنواع تدابير التحكم
المتعلقة بالمخاطر المهنية» ،وصحيفة الحقائق « 3.1استخدام معدات
الوقاية الشخصية و(القفازات) أثناء مناولة المواد» ،وصحيفة الحقائق 4.1
«إدارة النفايات المكونة من األدوات الحادة :تحسين حاويات األدوات
الحادة/صناديق التخلص».

ليأخذها المشاركين معهم وقراءتها وربما مواءمتها الستخدامها الخاص من
ِ
اعتقدت بأنه ضروري؛ على
الم ْس َرد (في نهاية هذا الدليل) إذا ما
َ
ق َبلهمَ .قدِّ ِم َ
سبيل المثال ،إذا لم يكن لدى المشاركين نسخة من دليل العمل في متناول اليد.

َ
لديك الوقت.
يتوفر اقتراح بشأن ممارسة األدوار إذا ما توفر

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال

َ   3.1ع ِّز ْز ثقافة «عدم اللوم» التي تدعم اإلبالغ عن األحداث
والكشف عن المرض (الشريحتان  23و)24
األسئلة:

ما هو اإلجراء بشأن اإلبالغ عن الحوادث؟ هل ُي َب ِّلغ الموظفون عن الحوادث،
حتى عندما قد يكونون مسؤولين عنها ،دون خوف من العواقب؟ ما هي
الم َع َّرضين للخطر أو الذين
التدابير القائمة لمساعدة الموظفين أو المرضى ُ
ُأصيبوا بالحادث؟ ما هي التدابير القائمة لتحسين ممارسات الموظفين ،عند
ِ
المؤَ ِّسس َّية إلى المخاطر واالضطرابات النفسية؟
الضرورة؟ كيف تنظر الثقافة ُ

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال

َ 4.1
 ض ْع نظام ًا للسالمة وللوقاية من المخاطر وإدارتها في مكان
العمل (الشرائح )29-25
األسئلة:
هل للمرفق سياسة بشأن السالمة والصحة المهنيتين؟ إذا كانت الحالة كذلك،
هل تشمل كافة الوحدات واألقسام؟ هل تشمل كافة األخطار والمخاطر،
الفيزيائية والنفسية؟ هل من الواضح أن التدابير مطبقة بواسطة الموظفين
المسؤولين ،وهل ُت َّت َبع التدابير؟ هل تحظى الوقاية باألولوية القصوى؟

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال
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فئة المخاطر
والتعريف

صحيفة الحقائق 1.1
ملخص للمخاطر والتدابير المتعلقة بالوقاية والتحكم

أمثلة في أماكن العمل
للخدمات الصحية

اآلثار الصحية

الفيزيائية
عوامل أو أشكال من الطاقة يمكن
أن تسبب ضرر ًا في الجسم إذا ما
تم التعرض لها.

اإلشعاع ،والليزر ،والضوضاء
(الضجيج) العالية ،ودرجات الحرارة
الشديدة ،واألعطال الكهربائية،
والحرائق ،وسطح األرض غير
المستوي ،واألدراج غير اآلمنة،
والعنف في مكان العمل.
الم َط ِّه َرات ،ومواد التنظيف،
ُ
كأكْسيد ِ
والم َع ِّقمات ُ
اإلثيلين
ُ
والفورما ْل ِدهيدو الغلوتارا ْل ِدهيد؛
وبقايا غازات التخدير؛ واألدوية
الخطرة كالعوامل السامة للخاليا
والبنتاميدين والريبافيرين.

البيولوجية (الحيوية)
ِ
عوامل ُم ْعد َية ،كالجراثيم أو
الفيروسات أو الفطريات أو
الطفيليات ،التي يمكن أن تنتقل
بواسطة التماس مع المرضى
المصابين بالعدوى (األَ ْخماج)،
مفرزات/سوائل الجسم الملوثة،
اإلصابات الناجمة عن وخزات
ِ
اإل َبر؛ وكذلك بواسطة العفن،
الحشرات ،الدُّ َويبات (الطفيليات
الحيوانية) ،الحيوانات.

فيروس نقص المناعة البشرية ( ،)HIVفيروس نقص المناعة
البشرية ( )HIVومتالزمة
المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة
نقص المناعة المكتسب
( ،)SARSالنزلة الوافدة (االنفلونزا)،
ِ
المعوية الم ِ
والسل ،والتهاب
قاو َمة
(ُّ ،)AIDS
المك ََّو َرة َ َّ ُ
ُ
ِ
الكبد ،وسرطان الكبد،
للفانكوميسين ( ،)VREال ُعنْقود َّية
الذ َهبِية الم ِ
قاو َمة للميثيسي ّلين ( ،)MRSAوأمراض أخرى.
َّ َّ ُ
فيروس التهاب الكبد  ،Bفيروس
السل.
التهاب الكبد ُّ ،C

الكيميائية

أشكال مختلفة من المواد
الم َه ِّي َجة
الكيميائية السامة أو ُ
بشكل محتمل ألجهزة الجسم،
بما في ذلك األدوية والمحاليل
والغازات.

المنتجات كلورية األساس
الم َط ِّه َرات وتنقية
المستخدَ مة في ُ
ُ
المياه؛ و ُأكْسيد ِ
المستخدَ م
اإلثيلين ُ
في التعقيم؛ والزئبق في أجهزة قياس
ضغط الدم وميازين الحرارة.

حروق في العين والجلد،
التكدمات ،الجروح،
نقص السمع ،السرطان،
الرضوض البدنية والنفسية.

تدابير/
إجراءات التحكم

إجراءات التحكم اإلدارية :السياسة ،التعليمات
والتدريب ،الفحوص الطبية.
إجراءات التحكم الهندسية :تنظيم درجة الحرارة،
التهوية ،عزل األسالك.
معدات الوقاية الشخصية :دروع ومالبس واقية.
عدم استخدام المواد الكيميائية غير الضرورية (مثالً،
ال يوصى بنقع األدوات الحادة في الكلور التي سيتم
ترميدها.

ت ََه ُّيج العين والجلد ،الربو،
األَ َر ِج َّية (الحساس َّية)،
التهاب الجلد ،اعتالل
فشل
األعصاب المحيطية،
االستبدال بمواد كيميائية أقل سمية وتتمتع بنفس
اإلجهاض
الكبد ،السرطان،
الفعالية.
التلقائي وآثار إنجابية
إجراءات التحكم الهندسية :األنظمة المغلقة ،التهوية،
أخرى.
استبدال المواد الكيميائية السامة.
إجراءات التحكم اإلدارية :السياسة ،التعليمات
والتدريب ،الفحوص الطبية ،القواعد الصحية
(الهايجين).

اإلجراءات المتعلقة بممارسات العمل :صب مواد
التنظيف على السطح أو القماش بدالً من َذ ّرها.

اإلجراءات البيئية :تنظيف انسكابات المواد الكيميائية،
إدارة النفايات.

معدات الوقاية الشخصية :حماية العينين ،حماية الجهاز
التنفسي.

إجراءات التحكم اإلدارية :سياسة مكتوبة (احتياطات
معيارية) تثقيف العامل وتدريبه ،القواعد الصحية لليدين،
التخلص اآلمن من األدوات الحادة ،تقليل استخدام
الح ْقن.
َ
إجراءات التحكم الهندسية :معدات الحقن اآلمن،
وسائل بدون إبر.
اإلجراءات البيئية :إدارة النفايات ،التطهير ،تنظيف
االنسكابات.

معدات الوقاية الشخصية :القفازات ،القناع ،حماية
العينين.
إجراءات التحكم اإلدارية :تقييم الخطر وتدابير للحد من
الرفع اليدوي ،تحسين مواقع العمل ،التدريب.

رفع المرضى ونقلهم،مخاطر التعثر /االضطرابات العضلية
األرغونومية (التالؤمية)
الهيكلية ،إصابات الظهر
(الميكانيكية/الميكانيكية الحيوية) االنزالق ،المعدات غير اآلمنة/
إصابات
العلوية،
واألطراف
األماكن
المزَ َّو َدة بوسيلة حماية،
غير ُ
عوامل في بيئة العمل تسبب أو
إجراءات التحكم الهندسية :تجهيزات الرفع ،ألواح
المتكرر.
اإلجهاد
تتواجد
التي
العمل
أماكن
المحصورة،
تؤدي إلى الحوادث ،أو اإلصابات
انزالقية.
فيها األكوام والعوائق ،الجهد الشديد،
العضلية الهيكلية ،أو اإلجهاد أو
اإلجراءات البيئية :ممرات واضحة ،معالجة سطوح
الم ْربِكَةِ ،
اإل ْجهاد بالتماس
الوضعيات
َِ
ُ
اإلزعاج.
األراضي الزَ لقة.
الم َو َّضع ،االهتزازات ،الحركات أو
ُ
األنشطة المتكررة/طويلة المدة.
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صحيفة الحقائق 2.1
أنواع تدابير التحكم المتعلقة بالمخاطر المهنية
االحتياطات
المعيارية

إجراءات التحكم
الهندسية

غسل اليدين والتطهير

 إِ َبر أكثر أمان ًا ،أدوات

 استخدام معدات الوقاية
الشخصية (قفازات،
ِوزْ رات ،إلخ)..

 مناولة مناسبة للمعدات

وللمالءات (ال َبياضات)
ُ

 الوقاية من اإلصابات
الناجمة عن األدوات

الحادة

 التنظيف البيئي وإدارة
االنسكابات

المناولة المناسبة

للنفايات

حادة قابلة إلعادة غمدها

أو قابلة للسحب نحو
داخل المحقنة

 معدات وريدية بدون إبر
 تجهيزات بأنظمة مغلقة
لألدوية الخطرة

 تجهيزات رفع ميكانيكية،
لوحات انزالقية

 عوازل احتواء التدفق
ِ
الصفائحي أو الطاه َرة
أثناء استخدام األدوية
الخطرة

إجراءات التحكم اإلدارية
وإجراءات ممارسات
العمل
 ممارسات العمل؛ مثالً،
عدم إعادة قلنسوة اإلبر

وتفادي الرفع اليدوي من
ِ
ق َبل شخص واحد فقط
 سياسات اإلدارة لضمان

النظام المتكامل للسالمة
والصحة المهنيتين

 عزل المرضى المصابين
بأمراض سارية

 تدابير لحماية المرضى

سريعي التأثر والعاملين

الصحيين

 معلومات وتعليمات
وتدريب للموظفين

 برامج الرصد الطبي
 صيانة المعدات وأنظمة
التهوية
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إجراءات التحكم
البيئية

معدات الوقاية الشخصية
واستراتيجيات الحد من
الخطر الشخصي

 تنظيف االنسكابات

 حماية جهاز التنفس

 إدارة النفايات

 القفازات

 اعتيان الجسيمات

ِ
 الوزْ رات (مالبس

المنقولة بالهواء

 تطهير السطوح
والمعدات

 ترطيب الغبار والتدابير
األخرى المتعلقة

بالتحكم بالغبار

 عدم تناول الطعام في
مواقع العمل ،بل في

أماكن مخصصة لذلك

 ممرات واضحة وضمان
ِ
أن األرضيات غير زَ ل َقة

طويلة)

 حماية العينين والوجه
 أغطية للكمين والشعر
والحذاءين

 التخلص من معدات
الوقاية الشخصية
المستخدَ مة
ُ

 تمنيع العاملين الصحيين
ضد التهاب الكبد B

والنزلة الوافدة

(االنفلونزا) واألمراض

األخرى القابلة للوقاية
بال ّلقاحات

صحيفة الحقائق 3.1
استخدام معدات الوقاية الشخصية والقفازات أثناء
مناولة المواد الخطرة
 استخدام القفازات التي توفر حاجز ًا كيميائي ًا .يوصى بقفازات النيتريل الستخدامها أثناء إعطاء عوامل المعالجة الكيميائية ،وهي أكثر مقاومة للمواد
الكيميائية من الالتكس.
يوصى باستخدام القفاز المزدوج ألن كافة القفازات نفوذة إلى حد ما ،وتزداد نفوذيتها بمرور الزمن.
 عند استخدام القفاز المزدوج ،ينبغي وضع القفاز األول تحت كم ِ
الوزْ َرة والقفاز اآلخر فوقه .إن السطح بين القفاز ِ -
الوزْ َرة ينبغي أن يكون بحيث
ال يتعرض جلد الذراع والمعصم.

 للحد من نقل التلوث من حجرة السالمة البيولوجية (الحيوية) ( )BSCإلى منطقة العمل ،فإنه ينبغي خلع القفاز الخارجي بعد أداء كل مهمة أو دفعة
من العمل ،وينبغي وضعه في أكياس تغلق ِبزمام منزلق ،أو حاويات قابلة لإلغالق للتخلص منها.

 ينبغي تغيير القفازات بفترات منتظمة (كل ساعة) أو فور ًا إذا ما تمزقت أو انثقبت أو تلوثت باالنسكابات.
 يوصى بقفازات الالتكس األطول واألثخن التي تغطي كم ِ
الوزْ َرة بدون استخدام المسحوق أو باستخدام القليل منه ألن المسحوق قد يمتص بروتين
(المسببة للحساس َّية).
المؤَ ِّر َجة ُ
الالتكس ويطلق ُضبوب ًا (أيروسول) من الجسيمات ُ
 ينبغي أن يرتدي العامل ِ
الوزْ رة الواقية التي ُت ْطرح بعد استعمالها لمرة واحدة المصنوعة من قماس ٍ
خال من الوبر وقليل النَّفوذية وذات وجه خارجي
َ
َ
صلب وأكمام طويلة ومرنة ومالئمة لليد و ُت ْطبِق عليها بإحكام.
 غسل اليدين :ينبغي غسل اليدين وتجفيفهما قبل ارتداء القفازات وبعد خلعها.
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صحيفة الحقائق 4.1
إدارة النفايات المكونة من األدوات الحادة:
تحسين حاويات األدوات الحادة/صناديق التخلص
َ
مرفقك يعاني من نقص في حاويات التخلص من األدوات الحادة.
يمكن تطبيق عدد من الحلول السهلة وقليلة التكلفة في حالة أن
َ
مرفقك الصحي يمكن تحويلها إلى صناديق لألدوات الحادة طالما أنها غير قابلة لالنثقاب وال تنفذ منها السوائل بغية
يمكنك العثور على حاويات كثيرة في
ضمان التخلص اآلمن من اإلبر.

تضع بطاقة تعريف على حاويات التخلص من األدوات الحادة ُيكتب عليها «أدوات حادة ُمستخدَ مة» وبحيث يكون محتواها واضح
من األهمية بمكان أن
َ
ِ
للمستخدمين وخطر االنثقاب في حدوده الدنيا.
ُ
الم ْبت ََس َرة:
من األمثلة لحاويات األدوات الحادة ُ
قارورة مياه بالستيكية؛

عبوات الصابون السائل أو المنظف؛

المستخدَ م للتَّحال الدموي (غسل الكلية) أو أي عبوة بالستيكية أخرى تُستخدَ م الحتواء السوائل من أجل التحليل في المختبر؛
عبوة السائل ُ

 صندوق من الورق المقوى يوضع بداخله كيس بالستيكي لضمان أن السوائل لن تتسرب منه .ال ينبغي التخلص من الصندوق واألكياس على نحو منفصل
بل على أساس أنهما وحدة واحدة.

تحذير :محاقن

أدوات حادة ُمستخدَ مة

أدوات حادة
ُمستخدَ مة
أدوات حادة ُمستخدَ مة
ال تقم بإعادة التدوير

 )2عبوة صابون سائل/منظف

 )1قارورة مياه بالستيكية

أ
دوا
ت
حا
مس
دة ُ
دمة
خَ
ت

قفازات التكس
جراحيـــة ُم َع َّقمـَة

 )4صندوق من الورق المقوى
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 )3عبوة سوائل التحال الدموي (غسل
الكلية)

صحيفة الحقائق 5.1
قائمة ت ََح ُّقق بشأن السالمة والصحة في مكان العمل
(صادرة عن قسم العمل)

ِ
التفتيش من ق َبل قسم العمل

سيزور مفتشو قسم العمل أماكن العمل للت ََّح ُّقق من مستوى االمتثال لتشريعات
العمل .فيما يلي بعض الجوانب التي س َيت ََح َّقق منها المفتشون:
األسئلة

 .1هل أنت ُم َس َّجل في صندوق التعويضات؟
 .2هل أنت ُم َس َّجل في صندوق تأمينات البطالة؟
.3هل َ
لديك نسخة من قانون السالمة والصحة المهنيتين واللوائح ذات الصلة بشأن المنشأة ،وهل القانون واللوائح
متاحة للعمال إذا ما رغبوا بقراءتها؟

نعم

ال

 .4هل تقوم بعرض ملخص للشروط األساسية لقانون االستخدام؟
 .5هل تقوم بعرض ملخص لقانون المساواة في االستخدام؟

 .6هل َع َّين َْت ممثلي السالمة والصحة؟

َ
عملك؟
ّلت لجان السالمة والصحة المهنيتين في مكان
 .7هل شك َ
َ
دربون إلدراك قضايا السالمة والصحة؟
 .8هل أنت
وعمالك ُم َّ
هل األجزاء المتحركة ،كسيور نقل الحركة والسالسل ،مجهزة بوسائل حماية؟
هل تُستخدَ م المواد الكيميائية بأمان ،وتُخزَّ ن في مكان آمن؟
هل مخارج الطوارئ ذات عالمات واضحة ويمكن الوصول إليها بسهولة؟
هل يمكن الوصول إلى مطافئ الحريق ،وهل تُصان بفترات منتظمة؟
هل تُخزَّ ن وتُستخدَ م المواد القابلة لاللتهاب على نحو صحيح؛ مث ً
ال بعيد ًا عن النيران؟

 .9هل يوجد في المباني صناديق اإلسعافات األولية المجهزة بشكل كامل؟

َ
عملك؟
 .10هل كافة األسالك الكهربائية معزولة وتُستخدَ م المقابس المالئمة في مكان
 .11هل ُت َب ِّلغ عن اإلصابات في العمل إلى قسم العمل؟
ِ
ُح ِّقق القواعد الصحية؟
 .12هل يتوفر للذكور واإلناث في المباني مراحيض ومرافق للغسل ( َمغاسل) ت َ

َ
َ
عملك؟
لديك سجل للحضور في مكان
 .13هل

َ
عليك تدارك األمر
إن من واجب أصحاب العمل توفير مكان عمل آمن وصحي .إذا أجبت بـِ «ال» على أي من األسئلة الواردة أعاله ،فإنه يجب
فور ًا .إن فشل االمتثال للمكونات الواردة أعاله ُيعت َبر جريمة.ينبغي أن ُي َب ِّلغ العمال إلى صاحب عملهم و/أو ممثل السالمة والصحة عن الظروف
غير اآلمنة وغير الصحية.
فضلكِ ،
َ
َ
عملك.
ساعدْ مفتشي قسم العمل عندما يزورون مكان
من
المكاتب الفرعية لقسم العمل في المحافظات

العمـــل
قسم العمل

في جمهورية جنوب أفريقيا
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الجلسة :4

الوحدة  - 2األخطار العضلية الهيكلية والحلول األرغونومية (التالؤمية)
األهداف (الشريحة :)2

َح ُّقق تباع ًا ،حيث ترد
من هنا فصاعد ًا ،تبحث الجلسة والشرائح في كل نقطة ت َ
في البداية فقرة «لماذا» اإلجراء ضروري ،وثم ترد فقرة «كيف» يمكن تحقيقه.
َ
لمساعدتك في الحصول
َح ُّقق
فيما يلي اقتراحات ألسئلة البدء لكل نقطة ت َ
على الكرة المتدحرجة .ثمة أيض ًا أسئلة في مالحظات المتحدثين لبعض
َ
وإطارك الزمني  -قد ُت َف ِّضل إن
الشرائح .بدالً من ذلك  -بناء على المجموعة
ِ
شرح أن أسئلة االستنتاج هي مجرد
تطلب من المشاركين اقتراح أسئلة مفيدة .ا ْ
الحصول على أول رد فعل شخصي  -سيحتاج المشاركون إلى التشاور على
نطاق واسع في مرافقهم.

 إذكاء الوعي بشأن مدى المخاطر األرغومية (التالؤمية)
على العاملين الصحيين؛ و

تسليط الضوء على أهمية الوقاية من تلك المخاطر
والتحكم بها؛ و
توفير إرشاد تقني.

لماذا تحظى األرغونومية (التالؤم) باالهتمام؟ (الشريحة )3

ِ
ِ
منع حدوثها
 حدِّ د المخاطر األرغونومية (التالؤمية) و َق ِّي ْمها وا ْ
َ 1.2
(الشرائح )9-7

إن األخطار العضلية الهيكلية هي المؤثر األكثر احتماالً على العاملين الصحيين،
وقد تكون إصابات الظهر المساهم األهم الوحيد في نقص الممرضات.

األسئلة:

إن المناولة اآلمنة للمرضى هي مسؤولية تحظى باألولوية بالنسبة للمؤسسات
الصحية .يمكن استخدام النهوج األرغونومية (التالؤمية) لتحسين عمليات
العمل وتصميم مكان العمل.

هل تعرف حجم مشكلة االضطرابات العضلية الهيكلية ( )MSDsبين الموظفين؟
ما هو نظام الرصد القائم؟ هل تستطيع تحديد أي من عوامل الخطورة في مكان
َ
لت المسببات؟ هل من المفيد مالحظة الوحدات التي ُت َب ِّلغ عن
عملك؟ هل ح َّل َ
تعلمت
العدد األقل من االضطرابات العضلية الهيكلية ( )MSDsوأن تعرض ما
َ
منها ُ -خ ْذ بالحسبان العوامل ،كتنظيم العمل والدور الذي يمارسه األفراد.
كيف يتم التعامل مع المخاطر األرغونومية (التالؤمية)؟ هل تغطيها السياسة
العامة للسالمة والصحة المهنيتين؟ إذا كانت الحالة كذلك ،هل ُيعت َبر ذلك
كاف لضمان اإلجراء الوقائي؟

َوزِّ ْع صحيفة الحقائق « 1.2تعاريف» وصحيفة الحقائق « 2.2بيانات
بشأن إصابات الظهر بين العاملين الصحيين ،الواليات المتحدة
ِ
ِ
األمريكية ،المملكة المتحدة» .اقر ْأ مدخل الوحدة  2في دليل العمل وا ِ
منح
المشاركين وقت ًا لالطالع على البيانات .اِ ْ
سأل كيف يقارنون تجربتهم مع النتائج
من نيجيريا أو المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة األمريكية.

النتيجة:

نقاط الت ََّح ُّقق (الشريحة )4

1.2

ِ
ِ
َحدِّ د المخاطر األرغونومية (التالؤمية) و َق ِّي ْمها وا ْمن َْع حدوثها

2.2

َعدِّ ِل العمل للحد من رفع األشياء الثقيلة ودفعها وسحبها

3.2
4.2

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

َعدِّ ِل العمل للحد من ا ِ
إل ْجهاد والحركات المتكررة والوضعيات
السيئة

ُق ْم بإذكاء الوعي للموظفين بشأن األرغونومية (التالؤم)
ِ
وساعدْ هم على تحسين ممارساتهم
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َ  2.2ع ِّد ِل العمل للحد من رفع األشياء الثقيلة ودفعها وسحبها
(الشرائح :)14-10

ُ   4.2ق ْم بإذكاء الوعي للموظفين بشأن األرغونومية (التالؤم)
ِ
وساعدْ هم على تحسين ممارساتهم (الشرائح )21-19

إنها اإلجراءات التي تسبب معظم إصابات الظهر ولذا تحتاج إلى
فحص دقيق

إن اإلجراءات الناجحة هي اشتراك ٍ
كل من الحلول التقنية ووعي الموظفين
والتدريب.

األسئلة:

ْ
الحظ أن كلمة «العمل» تُستخدَ م في معنى واسع لتشمل تنظيم العمل (بما
في ذلك عدد الموظفين) ،وممارسات العمل ،ومواقع العمل (بما في ذلك
المعدات).

هل هناك خطة لتدريب الموظفين ترتبط بشكل محدد باالضطرابات العضلية
الهيكلية ( )MSDsوالممارسات األرغونومية (التالؤمية) الجيدة؟ إذا كانت
الحالة غير ذلك ،هل األرغونومية (التالؤم) ُمدْ َر َجة عموم ًا في التدريب أثناء
الخدمة؟ في التدريب للموظفين الجدد؟ ما هي العناصر الرئيسية للتدريب،
المستخدَ مة إلذكاء الوعي؟
سواء كان متخصص ًا أو ال؟ ما هي التدابير األخرى ُ

األسئلة:

هل تعرف حجم مشكلة إصابات الظهر النوعية بين الموظفين ،وكيف تتعلق
باالضطرابات العضلية الهيكلية عموم ًا؟ ما الخطوات التي ُات ِ
ُّخذت للقضاء
َ
سياستك
على رفع األشياء الثقيلة ودفعها وسحبها ،أو للحد منها؟ هل تغطي
المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيتين هذه اإلجراءات بالتحديد؟ هل هناك
مشاورات مع الموظفين للحصول على أفكارهم من أجل التحسينات؟ هل
تستطيع اإلشارة إلى ممارسات جيدة للحد من تلك اإلصابات؟

َوزِّ ْع في نهاية الجلسة صحيفة الحقائق « 4.2المبادئ األرغونومية (التالؤمية)
العشرة األولى» .اِ ِ
منح الوقت للقراءة والمناقشة ،إذا أمكن ذلك.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

َوزِّ ْع صحيفة الحقائق « 3.2بحث مقارن في الحلول األرغونومية (التالؤمية)،
الواليات المتحدة األمريكية  -الوقاية من اإلصابات الناجمة عن رفع المرضى
ونقلهم لدى عاملي الرعاية الصحية» اِ ْ
سأل كيف تقارن النتائج من الواليات
المتحدة مع تجربتهم الخاصة.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال

َ 3.2ع��دِّ ِل العمل للحد من ا ِ
إل ْج��ه��اد والحركات المتكررة
والوضعيات السيئة (الشرائح )18-15
األسئلة:

هل تعرف حجم مشكلة االضطرابات العضلية الهيكلية غير المرتبطة بإصابات
الظهر؟ هل َق َّي ْم َت المخاطر المتعلقة بهذا النوع؟ هل التدابير قائمة للحد من
تلك المخاطر؟ هل هناك مشاورات مع الموظفين للحصول على أفكارهم من
أجل التحسينات؟ هل تستطيع اإلشارة إلى الممارسات الجيدة للحد من تلك
اإلصابات؟

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال
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صحيفة الحقائق 1.2
تعاريف

االضطرابات العضلية الهيكلية هي مشاكل صحية في الجهاز الحركي ،الذي هو ،العضالت واألوتار والهيكل واألربطة واألعصاب .تتراوح تلك
المشاكل من االضطرابات العابرة البسيطة إلى اإلصابات غير القابلة للشفاء والمسببة للعجز .تشتمل أجزاء الجسم المتأثرة على الطرفين العلويين
(الذراعان ،اليدان ،المعصمان ،األصابع)؛ والعنق والكتفين ،والظهر والطرفين السفليين .تؤثر أنواع مختلفة من العمل على أجزاء مختلفة من الجسم
وح ْملها أو عن التعرض لالهتزازات .من الممكن أن تنجم اضطرابات
بطرق مختلفة؛ مثالً ،غالب ًا ما تنجم االضطرابات في أسفل الظهر عن رفع األحمال َ
الطرف العلوي عن جهد شديد سكوني متكرر أو طويل األمد (مثالً ،الرفع).
تبحث األرغونومية (التالؤم) في نوع العمل الذي يمارسه األشخاص واألدوات التي يستخدمونها وبيئة العمل بأكملها .يكمن الهدف في إيجاد
المالءمة األفضل بين العاملين وظروف عملهم بحيث تكون آمنة ومريحة وتجعلهم أقل عرضة لالضطرابات واإلصابات الهيكلية .و َيت ََح َّقق ذلك
بواسطة تصميم المهام والمساحات في مكان العمل واألدوات والمعدات كي تتالءم مع القدرات والتقييدات البدنية للعامل ،مدعوم ًا بتدريب ذي صلة.
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صحيفة الحقائق 2.2

بيانات بشأن إصابات الظهر بين العاملين الصحيين ،الواليات المتحدة والمملكة المتحدة
 إن التكاليف السنوية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بإصابات الظهر في صناعة الرعاية الصحية في الواليات المتحدة تقدر بـِ  20بليون دوالر
أمريكي.
 تعاني الممرضات ومساعداتهن من أعلى انتشار ( 18.8بالمئة) و ُي َب ِّلغون عن معظم الحاالت السنوية ( )269٫000من ألم الظهر المرتبط بالعمل
بين العامالت في الواليات المتحدة.

في عام  2000عانت  10٫983ممرضة مسجلة ( )RNsمن اإلصابات المؤدية إلى التغيب عن العمل بسبب رفع المرضى.

إن  12بالمئة من الممرضات َأ ْب َل ْغ َن بأنهن ت َ
َخ َّل ْي َن عن مهنة التمريض بسبب ألم الظهر (المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنيتين .)NIOSH-US

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) at http://www.cdc.gov/niosh/ and A Compendium of NIOSH
Economic Research 2002–3 at http://www.cdc.gov/niosh/docs/2005-112/pdfs/2005-112.pdf

تعزو إدارة الصحة الوطنية البريطانية ما مقداره  40بالمئة من التغيب عن العمل ألسباب صحية إلى االضطرابات العضلية الهيكلية ( .)MSDsلقد قدَّ رت
نقابة القطاع العام ( )UNISONأن حوالي  3٫600ممرضة في عام  2003اِ ْض َط َر ْر َن إلى التقاعد بسبب إصابات الظهر .إن إجمالي أيام التغيب عن العمل
الم َب َّلغ عنها .مع األخذ بعين االعتبار معدل التغيب عن العمل ألسباب صحية
ألسباب صحية يشمل أيام غير العمل إذا كانت تقع ضمن فترة التغيب ُ
في عامي  ،2012 - 2011فقد وجد مركز معلومات الرعاية الصحية واالجتماعية ( )HSCICفي المملكة المتحدة أن عمال اإلسعاف المؤهلين سجلوا
أعلى معدل من أي مجموعة موظفين أخرى وهو  6.18بالمئة ( 405٫000يوم) وأيض ًا أعلى معدل في السنتين السابقتين ( 6.18بالمئة أو 401٫000
يوم في عامي  2011/2010و 6.38بالمئة أو  404.000يوم في عامي .)2010 - 2009
UNISON Health and Safety Organiser (http://www.unison.org.uk/acrobat/B868.pdf) and Health & Safety Information Sheet, Back
Pain – Musculoskeletal Disorders (October 2010) http://www.unison.org.uk/safety/pages_view.asp?did=15123
HSCIC report, July 2012: see http://www.hscic.gov.uk/article/2421/Sickness-absence-rate-among-NHS-workers-falls-to-412-percent
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صحيفة الحقائق 3.2

بحث مقارن في الحلول األرغونومية (التالؤمية) ،الواليات المتحدة األمريكية
الوقاية من اإلصابات الناجمة عن رفع المرضى ونقلهم لدى عاملي الرعاية الصحية
ُأجريت تجربة ُم َع َّشاة مضبوطة بشواهد لمقارنة فعالية التدريب والمعدات للحد من اإلصابات العضلية الهيكلية ولزيادة الراحة وللحد من المتطلبات
البدنية لدى موظفي مستشفى كبير للرعاية الحادة في الواليات المتحدة األمريكية.
قارنت التجربة نهجين يتعلقان برفع المرضى ،على الرغم من أن موظفي كلتا الحالتين تلقوا تدريب ًا مكثف ًا في العناية بالظهر وتقييم المرضى وتقنيات
الم َح َّسنَة لمناولة المرضى باستخدام
المناولة .لقد كان االختالف الرئيسي أن مجموعة واحدة  -مجموعة اختبار نهج «الرفع اآلمن» َ -ط َّب َقت التقنيات ُ
الم ْج ِهد» إلى التخلص من المناولة اليدوية للمرضى من خالل استخدام معدات ميكانيكية إضافية
معدات يدوية فقط .هدفت مجموعة «الرفع غير ُ
ِ
ومعدات ُمساعدَ ة أخرى.
أظهرت النتائج تحسينات لكال المجموعتين بما يتعلق بالتعب ،وألم الظهر والكتف ،واالنزعاج البدني؛ مع ذلك ،أظهر الموظفون الذين استخدموا
الم ْج ِهد» ،الذي تكون من اشتراك كل من التدريب وتوفر معدات
المعدات الميكانيكية تحسينات أكبرَ .خ ُل َصت الدراسة مع ذلك إلى أن نهج «الرفع غير ُ
ِ
ميكانيكية و ُمساعدَ ة أخرى لرفع المرضيَ ،ح َّسن بفعالية أكبر من الراحة والسالمة أثناء مناولة المرضى ،وخفض من التعب لدى الموظفين ،وانقص
المتطلبات البدنية.
Yassi, A. et al, A Randomized Controlled Trial to Prevent Patient Lift and Transfer Injuries of Health Care Workers, in Spine, 15 August
2001, Volume 26, Issue 16, pp. 1739–1746.
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صحيفة الحقائق 4.2

المبادئ األرغونومية (التالؤمية) العشرة األولى
ِ
َ
ظهرك
مارس العمل بوضعيات معتدلة (محايدة) ،حيث يكون
.1
َ
َ
وكتفاك بحالة
وعنقك بوضعية مستقيمة،
على شكل منحن كحرف «،»s
َ
َ
ومعصماك بوضعية معتدلة (محايدة).
ومرفقاك على الجانبين،
استرخاء،
ُانظِر األمثلة في الصور التوضيحية الواردة أدناه:

 .3اِ ْ
جعل كل شيء في متناول اليد بسهولة

َق ِّل ْل من حجم منطقة العمل إذا كان الوصول إلى األدوات أو المعدات أو
اللوازم ينطوي على ِ
اإل ْجهاد أو االنفتال أو االنحناء.

ِ
مارس العمل في ارتفاعات مناسبة
.4

عَدِّ ْل ارتفاع سطوح العمل (طاوالت المكتب ،العربات اليدوية بعجالت،
ِ
��رة ،مناضد المختبرات ،الرفوف) لتفادي الوضعيات السيئة ،أو
األَس َّ
ِ
اإل ْجهاد صعود ًا أو هبوط ًا ،أو التعب ،أو اإلصابة.

َ .5ق ِّل ْل من الحركات المفرطة ،السيما ما يكرر نفس الحركات
ِ
َ .6ق ِّل ْل إلى أدنى حد ممكن من التعب/الح ْمل السكوني

إن َم َعص ال ُكتَّاب هو مثال للتعب الناجم عن القوة والمدة المتواصلتين،
ِ ِ
حتى ولو لم يكن القبض شديد ًا .اتخذ التدابير األرغونومية (التالؤمية)
للحد من اإلجهاد ،كالحد من الفترات الطويلة للكتابة واستخدام مقبض
ذي وسادة.

 .7تخفيف نقاط الضغط

إن ِ
اإل ْجهاد بالمالمسة أو نقاط الضغط المباشر شائعة في أماكن عمل
ِ
كثيرة .عَدِّ ل األدوات أو التجهيزات (بما في ذلك طاوالت المكتب،
الكراسي) لتوزيع الضغط بالتساوي.
يمكن الحيلولة دون حدوث االضطرابات الناجمة عن الوقوف على
الم َخ ِّف َفة للتعب
أرضيات صلبة لفترات طويلة بواسطة استخدام الحصائر ُ
وحشوات بوسادة في داخل الحذاء ،باإلضافة إلى التمارين وفواصل من
الراحة ،واستعراض المهام ما إذا باإلمكان تأدية بعضها بوضعية الجلوس.

َ .2ق ِّل ْل من القوة المفرطة

َق ِّل ْل إلى أدنى حد ممكن من الحاجة إلى ِ
اإل ْجهاد المفرط؛ مثالً ،عبر
تجزيء األحمال الكبيرة إلى أحمال أصغر حجم ًا ،وإضافة مقابض أو
الرزَ م والعبوات ( ُا ِ
نظر الصورة التوضيحية أدناه) ،واإلمساك
َم ْسكات إلى ُّ
باألشياء األثقل قريبة من الجسمَ .و ِّف ْر مكان ًا للتخزين بالقرب من مواقع
العمل للحد من الحاجة إلى َح ْمل المواد.

َ .8و ِّف ِر المسافات

َو ِّف ْر مسافات كافية للرأس والركبتين والفخذين باإلضافة إلى إمكانية
الرؤية عبر إعادة تنظيم المعدات ومواقع العمل وإزالة العوائق.

ِ
 .9ت ْ
ومارس التمارين وت ََمدَّ ْد
َحرك

إن جسم اإلنسان بحاجة أثناء يوم العمل إلى الحركة بطرق مختلفة وشدّ
العضالت على أساس منتظمَ .و ِّف ْر مرافق بسيطة للتشجيع على ممارسة التمارين
وتَأكدْ أن فواصل الراحة تُعطى للموظفين الذين يجلسون لفترات طويلة.

 .10حافِ ْظ على بيئة مريحة

تعتمد بيئة العمل المريحة على تشارك عدة عوامل ،كاإلضادة المناسبة
ودرجات الحرارة المستقرة والمناسبة ،والتحكم بالضوضاء (الضجيج)،
ومنطقة العمل المريحة .تُعت َبر االهتزازات مشكلة شائعة لدى عمال
المو ِّلدة لالهتزازات،
الصيانة ،ويمكن الحد منها عبر تخميد األدوات ُ
المستخدَ مة.
الم َخ ِّمدَ ة لالهتزازات ،وتبديل األدوات ُ
وارتداء القفازات ُ

المصدرُ :م ْق َت َبس من MacLeod, D.(2008). Ten principles of ergonomics. Available
at: http://danmacleod.com/ErgoForYou/10_ principles_of_ergonomics.htm; and
ILO / IEA(2010). Ergonomic Checkpoints. Available at http://www.ilo.org/global/
 publications/ books/WCMS_120133/lang--en/index.htmأصدر المعهد العربي

للصحة والسالمة المهنية بدمشق في عام  2000الترجمة العربية لهذا الكتاب الصادرة في
عام  1998بعنوان :نقاط تفتيش أرغونومية  -حلول عملية وسهلة التنفيذ لتحسين السالمة
والصحة وظروف العمل؛ الكتاب متو ِّفر لدى المعهد.
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الجلسة :5
الوحدة  - 3المخاطر البيولوجية (الحيوية) وضبط العدوى ،مع اإلشارة بصفة خاصة إلى فيروس نقص المناعة
والسل (التَّدَ ُّرن)
البشرية (ُّ )HIV

مالحظة هامة :لهذه الوحدة تنسيق مختلف قليالً ،وهي جوهرية بمقدار
أكبر بالمقارنة مع الوحدات األخرى؛ ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه
الوحدة ُص ِّممت كي تُستخدَ م أيض ًا كوثيقة إعالمية قائمة بذاتها لإلرشاد بشأن
اإلجراءات في هذا المجال ،السيما تنفيذ توصية منظمة العمل الدولية بشأن
فيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVومتالزمة نقص المناعة المكتسب ()AIDS
وعالم العمل( 2010 ،رقم )200؛ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسة
المشتركة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم
المتحدة لمتالزمة نقص المناعة المكتسب ( )WHO-ILO-UNAIDSبشأن تحسين
حصول العاملين الصحيين على الوقاية والمعالجة والرعاية والدعم المتعلقة
والسل (التَّدَ ُّرن) Joint WHO-ILO-
من فيروس نقص المناعة البشرية (ُّ )HIV

نقاط الت ََّح ُّقق (الشريحة )4

1.3

UNAIDS policy guidelines on improving health workers’ access to HIV and
TB prevention, treatment, care and support services.

األهداف (الشريحة :)2

 تحديد ما هي المخاطر البيولوجية (الحيوية) وأخطار
انتقالها

ِ
َ
عملك و َق ِّي ْمها
َحدِّ د المخاطر البيولوجية (الحيوية) في مكان

2.3

َن ِّف ْذ تدابير الوقاية من المخاطر المنقولة بالدم والتحكم بها،
كفيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVوالتهاب الكبد

3.3

َن ِّف ْذ تدابير الوقاية من المخاطر المنقولة بالهواء والتحكم بها،
كالسل (التَّدَ ُّرن)
ُّ

4.3

َن ِّف ْذ برنامج ًا شام ً
ال في مكان العمل بشأن الوقاية والرعاية بما
والسل (التَّدَ ُّرن)
يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية (ُّ )HIV

من هنا فصاعد ًا ،تبحث الجلسة والشرائح في كل نقطة ت ََح ُّقق تباع ًا ،حيث ترد في
البداية فقرة «لماذا» اإلجراء ضروري ،وثم ترد فقرة «كيف» يمكن تحقيقه .فيما
َ
لمساعدتك في الحصول على الكرة
يلي اقتراحات ألسئلة البدء لكل نقطة ت ََح ُّقق
ً
المتدحرجة .ثمة أيض ًا أسئلة في مالحظات المتحدثين لبعض الشرائح .بدال من
َ
وإطارك الزمني  -قد ُت َف ِّضل إن تطلب من المشاركين
ذلك  -بناء على المجموعة
ِ
شرح أن أسئلة االستنتاج هي مجرد الحصول على أول رد
اقتراح أسئلة مفيدة .ا ْ
فعل شخصي  -سيحتاج المشاركون إلى التشاور على نطاق واسع في مرافقهم.

تسليط الضوء على أهمية التدابير الفعالة لضبط العدوى

 توفير إرشاد عملي بشأن الوقاية واإلدارة الفعالتين
للمخاطر البيولوجية (الحيوية)

لماذا تحظى المخاطر البيولوجية (الحيوية) باألهمية؟ (الشريحة )3

َ
عملك و ُق ِّي ْمها
 حدِّ ِد المخاطر البيولوجية (الحيوية) في مكان
َ 1.3
(الشرائح )9-5

توجد المخاطر البيولوجية (الحيوية) في كافة مواقع الرعاية الصحية وتتضمن
الم ْم ِر َضة المنقولة بالهواء والمنقولة بالدم.
العوامل ُ

إن كافة األفراد الذين يصبحون على تماس مع عوامل خطرة بيولوجي ًا (حيوي ًا)
هم معرضون للخطر بشكل محتمل :موظفو األقسام الطبية وغير الطبية
باإلضافة إلى المرضى والزوار .إن استراتيجية إدارة الخطر للوقاية من التعرض
في مكان العمل ولحماية الموظفين تحمي المرضى أيض ًا.

األسئلة:

ِ
طلب من المجموعة تقديم أمثلة للتعرض المهني أو
ابد ْأ بتحديد المخاطرُ :ا ْ
المخاطر المحتملة في أماكن عملهم .اِ ْ
جعل ذلك استثارة سريعة لألفكار ألن
المشاركين سوف يرون بعد قليل بمزيد من التفصيل السراية المنقولة بالدم
والمنقولة بالهواء بشكل منفصل .بعد ذلك َوزِّ ْع أو عُدْ إلى صحيفة الحقائق 1.3
«المخاطر البيولوجية (الحيوية)» في دليل العمل لالطالع فقط .إنهم اآلن بحاجة
إلى التفكير بشأن تقييم احتمال الخطر وشدته .أي المخاطر التي ذكرتها األكثر قلق ًا
بالنسبة َ
لك بالمقارنة مع غيرها؟ هل تعرف حاالت عدوى شديدة حدثت في
َ
مرفقك؟ كيف تقيس مستوى الخطر الذي يواجهه الموظفون والمرضى؟

إن خطر العدوى بعد التعرض لـِ:

التهاب الكبد  Bهو  30-18بالمئة؛ و
التهاب الكبد  Cهو  1.8بالمئة؛ و

فيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVهو  0.3بالمئة.

إن  65-40بالمئة من حاالت العدوى بفيروس التهاب الكبد
وفيروس التهاب الكبد  (HCV) Cلدى عاملي الرعاية الصحية في البلدان النامية
ع ُِز َيت إلى التعرض المهني بطريق الجلد؛ أما في البلدان الصناعية ،فاألرقام
أقل ولكنها ليست ضئيلة .إن نسبة الوقاية من فيروس التهاب الكبد (HBV) B
بعد إعطاء  3جرعات من لقاح هذا الفيروس هي  95بالمئة ،لكن ال يوجد لقاح
ضد فيروس التهاب الكبد  (HCV) Cمما يجعل الوقاية من التعرض والمعالجة
الباكرة أساسيتين.
(HBV) B

َوزِّ ْع أو َأ ِش ْر إلى صحيفة الحقائق « 2.3قائمة ت ََح ُّقق نموذجية لتقييم خطر
فيروس نقص المناعة البشرية ( ،»)HIVواِ ِ
مض من خالل ذلك مع المجموعة.
هل األسئلة مفيدة؟ هل هي كاملة؟ هل ترغب بإضافة أي شيء إلى قائمة
الت ََّح ُّقق أو تغيير أي شيء؟
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النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

الم ْم ِر َضة المنقولة بالدم بين العاملين الصحيين ،منظمة الصحة العالمية
للعوامل ُ
طلب من المجموعة مناقشة العناصر األربعة
) »(WHOللعمل في قاعة التدريبُ .ا ْ
الرئيسية (ال ينبغي أن يكون من الضروري إنفاق وقت كثير بشأن المخطط
التسلسلي الهرمي إلجراءات التحكم ،لكن األمثلة مفيدة إلظهار كيف يمكن
تطبيقها على المخاطر البيولوجية (الحيوية)) .نظر ًا لعدم اإلشارة إلى تلقيح
طلب من المجموعة النظر في
العاملين الصحيين في صحيفة الحقائق ُ ،5.3ا ْ
صحيفة الحقائق « 4.3مذكرة منظمة الصحة العالمية ( )WHOبشأن التلقيح
ضد التهاب الكبد  ،»Bلالطالع ،و َأ ِّكدْ على حقيقة أن التلقيح هو تدبير أساسي
لوقاية العاملين الصحيين من العدوى ،وينبغي أن يكون ذلك إجرا ًء اعتيادي ًا لكل
من يعمل في الرعاية الصحية.

 نعم  ال

 نعم  ال

َ   2.3ن ِّف ْذ تدابير الوقاية من المخاطر المنقولة بالدم والتحكم
بها ،كفيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVوالتهاب الكبد
(الشرائح )16-10
تسير نقطتا الت ََّح ُّقق القادمتان نحو التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من الخطر -
إن ذلك يتعلق بالمخاطر المنقولة بالدم ويتعلق بالتالي بالمخاطر المنقولة بالهواء.

األسئلة:

تمــريـن:

من يحظى بأولوية أكبر ،الوقاية أم التحكم؟ أيهما يبدو لك أن تحقيقه أسهل؟
ماهي بعض التدابير التي ستتخذها؟ من أجل الوقاية؟ من أجل التحكم؟ كم
منكم ُأعْطي اللقاح المعتاد لفيروس التهاب الكبد (HBV) B؟ ما مدى التكامل
َ
مرفقك؟ هل معدات الوقاية الشخصية
الجيد لالحتياطات المعيارية في
مناسبة؟ كيف تمنع حدوث اإلصابات الناجمة عن األدوات الحادة؟ ما هي
القواعد األساسية لالستخدام والتخلص اآلمنين؟ بعد سماع ردود المجموعة،
شر إلى صندوق «الوقاية من إصابات األدوات الحادة» في دليل العمل.
َوزِّ ْع أو َأ ْ

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

ْ
ح��اول أن تجد الوقت ال�لازم لهذا النشاط القصير بشأن القواعد
ِ
ِ
الصحية لليدين .ا ِ
ْ
حصل
جعل المشاركين يجلسون على شكل دائرة وا
على كرة لينة لتوزيعها عليهم ،أو حتى ورقة ُمك ََّو َرةُ ،ق ْم بتحويل
صحيفة الحقائق « 10.3القواعد الصحية لليدين» إلى جلسة سؤال
ِ
وجواب؛ على سبيل المثال ،ماذا تَستخدم لغسل يديك؟ متى ينبغي أن
ِ
ِ
تَستخدم ُم َط ِّهرات الجلد؟ متى ينبغي أن تَستخدم الصابون السائل؟ ما
ِ ِ
الم َط ِه َرة؟ اقذف الكرة إلى أشخاص مختلفين
فوائد فرك اليدين بالمادة ُ
في الدائرة  -سيجيب من يلتقط الكرة .لن تحتاج إلى تغطية كافة الردود
خبرهم أن يقرؤوا صحيفة الحقائق بعد ذلك.
في اللعبة َ -أ ْ

 نعم  ال

 نعم  ال

َ  3.3ن ِّف ْذ تدابير الوقاية من المخاطر المنقولة بالهواء والتحكم بها،
كالسل (التَّدَ ُّرن) (الشرائح )28-17
ُّ

ثمة العديد من صحائف الحقائق في دليل العمل ،وهي مرتبطة بنقطة الت ََّح ُّقق
هذه ،التي ينبغي أن تجذب انتباه المجموعة إليها:
ِ
الم ْمر َضة
صحيفة الحقائق « 3.3اإلسعافات األولية بشأن التعرض للعوامل ُ
المنقولة بالدم».

األسئلة:

صحيفة الحقائق « 4.3مذكرة منظمة الصحة العالمية ( )WHOبشأن التلقيح
ضد التهاب الكبد »B

َ
لكنك قد ترغب
السل الشاغل الرئيسي للمشاركين،
من المحتمل أن يكون ُّ
بالت ََّح ُّقق مما يعرفونه بشأن المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ()SARS
والمتالزمة التنفسية للشرق األوسط (.)MERS

 صحيفة الحقائق « 5.3النهج الشامل للوقاية من االنتقال المهني للعوامل
الم ْم ِر َضة المنقولة بالدم بين العاملين الصحيين( ،منظمة الصحة العالمية
ُ
»)WHO

َ
مرفقك الصحي؟ ما نسب المرضى المصابين بهذا
السل في
ما حجم مشكلة ُّ
َ
لمرفقك
المرض؟ هل هناك حاالت من العدوى المهنية بين الموظفين؟ هل
بالسل والتحكم بها؟ إذا كانت الحالة
الصحي برنامج للوقاية من العدوى ُّ
السل مشمول في السالمة
كذلك ،هل يغطي البرنامج الموظفين والمرضى؟ هل ُّ
والصحة المهنيتين و/أو سياسة ضبط العدوى ،إن ُو ِجدت؟ هل التدابير ،إن
قاوم متعدد األدوية/الم ِ
و ِجدت ،تختلف من أجل السل الم ِ
قاوم للدواء على
ُ
ُ
ُ
ُّ
نطاق واسع ()MDR/XDR؟ ما هي القواعد الصحية المتعلقة بالجهاز التنفسي؟

 صحيفة الحقائق « 6.3مذكرة منظمة الصحة العالمية ( )WHOبشأن
االحتياطات المعيارية في الرعاية الصحية»

 صحيفة الحقائق « 7.3توصيات لمرافق الرعاية الصحية بشأن االحتياطات
المعيارية»

صحيفة الحقائق « 8.3معدات الوقاية الشخصية للحماية من المخاطر
المنقولة بالدم»

هل بإمكانكم جميع ًا أن تُقدِّ موا لي مثاالً للممارسة الجيدة من مرفقكم ،واقتراح ًا
واحد ًا من أجل تدبير غير قائم حتى اآلن وتعتقدون أنه قد يكون مفيد ًا؟

 صحيفة الحقائق « 10.3القواعد الصحية لليدين»

لن يكون هناك ما يكفي من الوقت لقراءة كافة صحائف الحقائق تلك في
قاعة التدريب ،لذا ينبغي َ
لك أن تشجع على اتخاذها كواجبات منزلية .نقترح
َ
عليك أن تأخذ صحيفة الحقائق  5.3النهج الشامل للوقاية من االنتقال المهني

قد ترغب باستخدام هذه األسئلة من قائمة الت ََّح ُّقق المتعلقة بالتقييم في الوحدة
 3من دليل العمل:
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 هل يغطي المرضى والموظفون أنوفهم وأفواههم عندما يعطسون أو
يسعلون؟ هل هناك نظام تهوية قائم؟ هل الحجرة العلوية أو تجهيزات
التشعيع المبيد للجراثيم باإلشعاعات فوق البنفسجية المجهزة بدرع قائمة؟
()UVGI؟ هل تُستخدَ م الكمامات ( )FFP3/N95أو أنواع أخرى) ،السيما
من أجل اإلجراءات المثيرة للسعال عالية الخطورة؟

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

أن تتضمن األمثلة إسداء النصح بشأن التغذية أو التكييف المعقول (تعديل
لوظيفة أو لمكان العمل يتيح إمكانية العمل) أو الدعم لمجموعة العون الذاتي
للموظفين ،أو مركز العافية  -أنظر دراسة الحالة من سوازيلند و ُا ْد ُع للتعليقات.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال

 نعم  ال

ِ
بالسل
َوزِّ ْع أو َأش ْر إلى صحيفة الحقائق « ،12.3خارطة الخطر للعدوى ُّ
(التَّدَ ُّرن) في المرافق الصحية» و ُا ْد ُع للنقاش .إذا أمكن ذلكَ ،وزِّ ِع المشاركين
إلى أربع مجموعات كما يلي لمناقشة األخطار المحددة في كل خطوة واالتفاق
على إجراء رئيسي واحد لكل خطوة:

 نعم  ال

إن صحائف الحقائق ذات الصلة في دليل العمل هي:

صحيفة الحقائق « 9.3معدات الوقاية الشخصية للحماية من المخاطر
المنقولة بالهواء»

المجموعة  - 1الخطوتان  1و2
المجموعة  - 2الخطوات  3و 4و5
المجموعة  - 3الخطوات  6و 7و8

صحيفة الحقائق « 10.3القواعد الصحية لليدين»

للسل (التَّدَ ُّرن)»
صحيفة الحقائق « 11.3خارطة الخطر العامة ُّ

بالسل (التَّدَ ُّرن) في
صحيفة الحقائق « 12.3خارطة الخطر للعدوى ُّ
المرافق الصحية»

المجموعة  - 4الخطوتان  9و10

ُوزِّ ْع أو َأ ِش ْر إلى الصندوق بشأن «المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسة المشتركة
لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة لمتالزمة
نقص المناعة المكتسب ( )WHO-ILO-UNAIDSبشأن تحسين حصول العاملين
الصحيين على خدمات الوقاية والمعالجة والرعاية والدعم التعلقة بفيروس
والسل (التَّدَ ُّرن) :إجراءات لمكان العمل» Joint
نقص المناعة البشرية (ُّ )HIV

َ
للسل إلى نقطة الت ََّح ُّقق المقبلة.
نقترح
عليك تأجيل مناقشة خرائط الخطر ُّ

َ   4.3ن ِّف ْذ برنامج ًا شام ً
ال في مكان العمل بشأن الوقاية والرعاية بما
والسل (التَّدَ ُّرن)
يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية (ُّ )HIV
(الشرائح )33-29

WHO-ILO-UNAIDS policy guidelines on improving health workers’ access to HIV

.and TB prevention, treatment, care and support services: workplace actions
طلب من المشاركين تحديد األولويات في القائمة :ما هي اإلجراءات الثالثة
ُا ْ
التي يمكن أن تحظى باألولوية القصوى؟

السل هو عدوى منقولة بالهواء وفيروس نقص المناعة البشرية ()HIV
بالطبع إن ُّ
َح ُّقق منفصلة؟ إنه سؤال معقول قد
ت
نقطة
فلماذا
بالدم،
منقولة
هو عدوى
َ
َ
َ
فضلك ف ِّس ْر بأن ثمة سببان رئيسيان:
يطرحه المشاركون ،لذا من

إن دراسات الحالة جيدة جد ًا إلثارة النقاش بشأن مشكلة فيروس نقص المناعة
البشرية ( )HIVواألخطار المهنية األخرى في مكان العمل للمرفق الصحي .إذا
َ
َ
تجاربك المهنية ،فإن هناك الكثير
يديك من
لم تكن دراسات الحالة في متناول
من المواد الجيدة المتاحة عبر اإلنترنت.

إن العاملين الصحيين يخشون بشدة فيروس نقص المناعة البشرية ( ،)HIVإنه
السل ،وأيض ًا إنه حساس جد ًا بطريقة هي لدى عدد قليل
المسؤول عن عودة ُّ
من األمراض األخرى .عالوة على ذلك ،إنه أحد األمراض القليلة التي تتمركز
ِ
في السكان البالغين النَشطين.

إن الفيديو بعنوان ( Sharp Senseشعور حاد) الذي أنتجته المجموعة الدولية
ظهر في هذا الفيديو
للخدمات العامة ( )PSIهو مثال لمواد التبصر الجيدةَ .ي َ
شورة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص
الم َ
ممرضة ،ومسؤول َ
المناعة المكتسب ( ،)HIV/AIDSوطبيب بشأن هذا الفيروس وهذا المرض،
حيث يتبادلون خبراتهم بشأن اإلصابات الناجمة عن وخزات اإلبر .يؤكد الفيديو
على أهمية الحماية والوقاية األساسيتين،والتعامل الشخصي مع اإلصابات
الناجمة عن وخزات اإلبر ،وإدارة الخطر المحتمل مع الوقاية بعد التعرض.

لقد أصدرت منظمة العمل الدولية ( )ILOومنظمة الصحة العالمية ( )WHOمبادئ
والسل
توجيهية للعاملين الصحيين بما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية (ُّ )HIV
والوقاية بعد التعرض وتسدي نقطة الت ََّح ُّقق هذا النصح بشأن التنفيذ.

األسئلة:

ما هو المسبب الرئيسي لوفاة مرضى متالزمة نقص المناعة المكتسب ()AIDS
َ
َ
َ
مرفقك لحماية الموظفين
ومرفقك؟ ما هي الخدمات التي تُقدَّ م في
بلدك،
في
والسل؟ هل هناك سياسة أو بروتوكول
من فيروس نقص المناعة البشرية (ُّ )HIV
َ
بمرفقك الصحي موقف
أو اتفاق جماعي بشأنهما في مكان العمل؟ هل
رسمي بشأن التمييز على أساس الحالة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
( ،)HIVالسيما األرضيات من أجل إنهاء العمل؟ هل يحصل الموظفون على
الم َحدَّ َثة والتثقيف والتدريب بشأنهما؟ بفترات منتظمة أم أحيان ًا؟
المعلومات ُ
هل الترتيبات قائمة بشأن االختبار الطوعي؟ من أجل المعالجة؟ للوقاية بعد
التعرض ()PEP؟ هل هناك أي تدابير أخرى ُم َص َّم َمة لتقديم الرعاية والدعم
للموظفين إيجابيي اختبار فيروس نقص المناعة البشرية ()HIV؟ من الممكن

فيديو

( :Sharp sense: promoting the safety of health care workersشعور
حاد :تعزيز سالمة عاملي الرعاية الصحية)
الفيديو الكامل (18دقيقة)

http://www.world-psi.org/en/sharp-sense- promoting-safetyhealth-care-workers

اإلصدار القصير ( 4دقائق)

http://www.world-psi.org/en/essential-sharp-sense
Public Services International, 2011.
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الجلسة :6
الوحدة  - 4التصدي للتمييز والتحرش والعنف في مكان العمل
ْ
الحظ أن ممارسة األدوار يمكن أن تكون نشاط ًا جماعي ًا ف َّعاالً لهذه الجلسة.
ت ْ
َ
ً
َخيل وضعا ال يتصف بالعنف أو التمييز ،وفك ِّْر في األشخاص الذين قد
يصبحون منخرطين وما ينبغي أن تكون أدوارهم.

نقاط الت ََّح ُّقق (الشريحة )6

1.4

األهداف (الشريحة :)2

2.4

استعراض مدى األفعال العنيفة التي قد تحدث في مكان
العمل وإظهار أثرها
تحديد عوامل الخطورة

3.4

تقديم إرشاد بشأن التدابير للتعامل معها

4.4

اِ ِ
ِ
ناقش
سأل المشاركين بشأن ما الذي يعتبرونه عنف ًا في مكان العمل ،ثم
التعاريف في الشريحة .3

ِ ِِ
ِّخذ اإلجراءات لحماية الموظفين من العنف
ات
ِ ِِ
ِّخذ تدابير محددة للتصدي للوصمة والتمييز
ات
وو ِّف ِر التدريب بشأن العنف في مكان العمل
ُق ْم بإذكاء الوعي َ
ِ
ا ْع َم ْل على إيجاد التزام ُم َؤ َّس ِسي بمكان عمل ُمن ِْصف ويسوده
االحترام

َح ُّقق تباع ًا ،حيث ترد
من هنا فصاعد ًا ،تبحث الجلسة والشرائح في كل نقطة ت َ
في البداية فقرة «لماذا» اإلجراء ضروري ،وثم ترد فقرة «كيف» يمكن تحقيقه.
َ
لمساعدتك في الحصول على
َح ُّقق
فيما يلي اقتراحات ألسئلة البدء لكل نقطة ت َ
الكرة المتدحرجة .ثمة أيض ًا أسئلة في مالحظات المتحدثين لبعض الشرائح.
َ
وإطارك الزمني  -قد ُت َف ِّضل إن تطلب من
بدالً من ذلك  -بناء على المجموعة
ِ
شرح أن أسئلة االستنتاج هي مجرد الحصول
المشاركين اقتراح أسئلة مفيدة .ا ْ
على أول رد فعل شخصي  -سيحتاج المشاركون إلى التشاور على نطاق واسع
في مرافقهم.

لماذا يحظى العنف في مكان العمل باألهمية؟ (الشريحة )4
 يمكن أن يأخذ العنف في مكان العمل عدد ًا من األشكال .يتميز القطاع
الصحي بأنه قطاع عالي الخطورة بما يتعلق بالعنف في العمل.
 ال تقتصر اآلثار السلبية على الضحية فحسب ،لكن مكان العمل ككل أيض ًا؛
مما يسبب انعدام األمن ،والخوف ،وتدني المعنويات.

ِ ِ
  1.4اتِّخذ اإلجراءات لحماية الموظفين من العنف
(الشرائح )12-7

 يجب إدراك البعد المتعلق بنوع الجنس للمشكلة ألن الغالبية العظمى من
القوى العاملة الصحية هي من اإلناث.

األسئلة:

ْ
الحظ أن التحرش والتمييز ُيعت َبران من أشكال العنف.

َ
مرفقك من العنف الذي يمارسه المرضى أو الزوار؟
هل يخشى الموظفون في
هل يتسم المناخ بين الموظفين بالثقة والمودة؛ أو هل يخشى بعض العاملين
َ
لديك أي خبرة أو
من التحرش أو الت ََّس ُّلط؟ كيف يمكن حماية الموظفين؟ هل
معرفة باستجابات فعالة تجاه العنف في مكان العمل ،السيما عندما يكون هناك
بعد يتعلق بنوع الجنس؟

ُوزِّ ْع أو َأ ِش ْر إلى صحيفة الحقائق « 1.4العنف في مكان العمل في القطاع
الصحي :نتائج البحوث من كندا ورواندا».

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:
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 نعم  ال

 نعم  ال

الم ِّ
دليل ُ
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  2.4اِت ِ
ِّخ ْذ تدابير محددة للتصدي للوصمة والتمييز
(الشرائح )16 - 13

األقران أو أي شكل من التدريب ،السيما للمشرفين؟ هل ُك ِّلف أي من
الموظفين و ُد ِّرب لتنسيق األنشطة في هذا المجال ،بما في ذلك في مجال
شورة والتواصل بشأن تغيير السلوك و/أو تسوية النزاع؟
الم َ
َ

على الرغم من أنه يمكن القول ان التمييز هو شكل من أشكال العنف ،فإنه ُيعتَبر
مسألة خاصة للغاية ينبغي التصدي لها مباشرة من خالل ٍ
كل من السياسات
والتثقيف .في مواجهة وباء متالزمة نقص المناعة المكتسب ( ،)AIDSفإن
التمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVيمثل مشكلة
جسيمة ،لكن أشكاالً أخرى كثيرة من التمييز ُت َق ِّوض تكافؤ الفرص في العمل،
بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس والدين والعجز.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

َ
الحظت
تجربتك في الوصمة والسلوك التمييزي في العمل؟ هل
ما هي
َ
سمعت عنها أو مررت بتجارب عنها؟ إذا كان الجوانب
األح��داث أو
َ
باإليجاب ،هل انطوت في معظم الحاالت على التمييز من ِق َبل اإلدارة أو بين
َ
برأيك ما هو اإلجراء األكثر فعالية؟ ما الدور الذي ينبغي أن
زمالء العمل؟
َ
تمارسه النقابة؟ هل لديك أمثلة للمارسات الجيدة؟ ُوزِّ ْع صحيفة الحقائق 4.4
«اتخاذ إجراء بشأن التمييز».

األسئلة:

َ
مرافقك ،هل توجد سياسات أو بروتوكوالت أو مبادئ توجيهية
في أي من
أو خطط عمل تعالج مباشرة العنف في مكان العمل؟ هل قدَّ م أي عضو بارز
من الموظفين بيان ًا عام ًا بشأن هذه القضية؟ هل باإلمكان مواءمة أي سياسات
أو مبادئ توجيهية قائمة لتشمل العنف؟ هل إجراءات ال َّت َظ ُّلم كافية لمواجهة
العنف؟

كيف تقارن استجابة مؤسستهم بالنصيحة الواردة في صحيفة الحقائق 4.4؟
اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

ِ
ِ
مؤس ِسي بمكان عمل ُمنْصف
  4.4ا ْع َم ْل على إيجاد التزام َّ
ويسوده االحترام (الشريحتان  20و)21

األسئلة:

النتيجة:

 نعم  ال

النتيجة:

 نعم  ال

اإلجراء ضروري:

 نعم  ال

إنه ذو أولوية:

وو ِّف ِر التدريب بشأن العنف في مكان العمل
ُ   3.4ق ْم بإذكاء الوعي َ
(الشرائح )19-17

 نعم  ال
 نعم  ال

قبل نهاية الجلسة وزِّ ع ِ
وناق ْش صحيفة الت ََّح ُّقق « 2.4خطة عدم التسامح
ُ ْ
في مستشفى  Westfries Gasthuisفي هورن بهولندا» ،وصحيفة الحقائق 3.4
«الحد من العنف في مكان العمل في الواليات المتحدة األمريكية».
طلب منهم أن يقرؤوا إحدى هاتين الصحي َفتين فقط ،ألن االثنتين مع ًا طويلتان.
ُأ ْ
ِ
استخد ْم دراسة الحالة من تايالند في دليل العمل إذا كان الوقت قصير ًا جد ًا .عُدْ
أيض ًا إلى صحيفة الحقائق « 4.4اتخاذ إجراء بشأن التمييز».

األسئلة:

َ
عملك؟ بأي طريقة يتم الحديث
أنت على علم بأي أحداث عنف في مكان
هل َ
ُ
أي نوع من االستقصاء بشأن
عن العنف في العمل ،هل تتم معالجته؟ هل أجري ُ
العنف في مكان العمل؟ إذا كان الجواب باإليجاب ،هل أفضى إلى إجراءات؟
إذا كان الجواب بالنفي ،هل سيكون مفيد ًا؟ هل يوضح مرفقك ما هي معايير
السلوك المتوقعة من حيث االحترام المتبادل؟ هل رافق تلك الجهود تثقيف

المت َ
َّخذة؟ هل بإمكانهم استخدامها في
بماذا يفكر المشاركون بشأن التدابير ُ
أوضاعهم الخاصة بهم أم بعد مواءمتها؟
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صحيفة الحقائق 1.4

العنف في مكان العمل في القطاع الصحي :نتائج البحوث من كندا ورواندا
درست وزارتي الخدمات العامة والصحة في رواندا في عام  2007العنف
في مكان العمل في القطاع الصحي .لقد كان  39بالمئة من العاملين
الصحيين من شكل ما من العنف في مكان العمل في السنة السابقة .حددت
الدراسة أنماط االرتكاب المرتبطة بنوع الجنس واإليذاء وردود الفعل
تجاه العنف .كان الرجال مرتكبي معظم حاالت الت ََّس ُّلط واالعتداء البدني
والتحرش الجنسي ،في حين كانت النساء أكثر احتماالً بأن يكن مرتكبات
لحاالت اإلساءات اللفظية .لقد أثرت التصورات النمطية السلبية للنساء
والتمييز القائم على العمل واألمومة والمسؤوليات العائلية على تجارب
العامالت الصحيات وأسهمت في سياق العنف .لقد قللت المساواة بين
الجنسين من احتماالت معاناة العاملين الصحيين من العنف.

خضعت الممرضات المسجالت في ألبرتا وكولومبيا البريطانية بكندا

الستقصاء بشأن تجاربهم في العنف في مكان العمل خالل النَّوبات
(الو ْر ِد َّيات) الخمس األخيرة .لقد أظهر االستقصاء أن الممرضات يعانين
َ
من أحداث كثيرة من العنف في أسبوع عمل معين ،السيما في مواقع
الطوارئ والطب النفسي والجراحة .لقد ارتكب المرضى معظم أعمال
العنف ،ولكن ثمة أيض ًا نسبة كبيرة من العنف وسوء المعاملة ارتكبهما
زمالؤهم في المستشفى ،السيما اإلساءة العاطفية والتحرش الجنسي؛ كما
أشارت النتائج إلى عدم اإلبالغ عن غالبية أحداث العنف في مكان العمل.
المصدرHesketh et al. 2003. Workplace Violence in Alberta and British Columbia :
hospitals. In: Health Policy, Vol.63, Issue 3, March 2003, pages 311-321. Available at:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/12595130

المصدرNewman et al. 2011. Workplace violence and gender discrimination in :
Rwanda’s health workforce: Increasing safety and gender equality. In: Human Resources
.for Health. Available at: http:// www.human-resources-health.com/content/9/1/19
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صحيفة الحقائق 2.4

خطة عدم التسامح في مستشفى  Westfries Gasthuisفي هورن بهولندا
ِ
األساس الذي ُاستخدم لمناقشة كيف يمكن إجراء التحسينات:

المشكلةُ :س ِّجل في عام  2001في مستشفى  Westfries Gasthuisفي هورن
بهولندا  300حدث؛ وقد تنامى الشعور بانعدام األمن بين الموظفين ،ولهذا
ِ
السبب ُوضعت خطة «الرعاية اآلمنة».

  األحمر :خطر ٍ
عال بما يتعلق باالعتداء والعنف ،و/أو منطقة تحتوي
على سلع َق ِّي َمة تجذب المجرمين.

ِ
الحلُ :وضعت و ُق ِّدمت خطة العمل في اجتماع إطالق؛ وبعد تقديم العرض
ِ
التوضيحي عُقدت جلسة مناقشة مع رئيس المشروع وممثلين عن الشرطة،
وإدارة المدعي العام ،والمجلس التنفيذي للمستشفى؛ ُ
وشكِّلت أيض ًا فرقة
الم َع َّر َضة
عمل تكونت من أعضاء مختلفين من الموظفين من األقسام ُ
ظهر االستقصاء أن معظم األحداث وقعت في أقسام االستقبال،
للخطرَ .أ َ
والحوادث والطوارئ ،والطب النفسي ،وفي عطلة نهاية األسبوع ،وفي
المساء ،وليالً.

  األصفر :ال يوجد خطر مهم بما يتعلق باالعتداء والعنف ،و/أو منطقة
تحتوي على سلع جذابة لكن غير َق ِّي َمة.
  األخضر :ال يوجد أشياء ثمينة :فرصة االعتداء قليلة.

يحمل كل موظف وسيلة إنذار يمكن تنبيهها بمجرد وجود أي شكل من
التهديد .سيتواجد موظفو األمن في المشهد في غضون دقائق ،ثم يتم تقييم
شدة الوضع ،وفي المرحلة األولى يحاول موظفو األمن السيطرة على
الوضع؛ وإذا ما تعذر ذلك ،يمكن استدعاء الشرطةُ .يستخدَ م «نظام البطاقة»
الذي يكبح حدوث االعتداء كما يلي:

لقد ُأ ْجري قياس للخط القاعدي باستخدام البيانات التالية:
تقارير األحداث.

  االعتداء اللفظي :الشتم ،سلوك التهديد ،التهديد غير الخطير ،الترهيب
الجنسي.

المت َ
َّخذة بغية منع األحداث ،حيث من الممكن أن تكون
 فحص التدابير ُ
في حقل التنظيم وتصميم المباني والتدريب.

  التهديدات الخطيرة :التهديد الخطير ،المضايقة ،المالحقة ،تهديد
العائالت ،التهديد بأداة ،محاولة إحداث إصابة ،محاولة ضرب شخص
أو ركله ،التصريحات التمييزية.

الم َع َّر َضة
 نتائج االستقصاءات والمقابالت مع الموظفين في األقسام ُ
للخطر.

  العنف البدني :االعتداء ،بما في ذلك االعتداء الجنسي؛ تحطيم األثاث،
رمي األشياء ،منع األشخاص من مغادرة الغرفة ،الدفع أو السحب أو البصق،
العض أو الخدش ،الضرب ،الركل أو النطح بالرأس ،إلحاق الضرر.

وضعت الفرقة العاملة في البداية قائمة باألخطار .ثم وضعت خارطة على
المخطط الطابقي للمستشفى باستخدام األلوان للمناطق األقل أمان ًاَ .ل َّون
الموظفون ورئيس المشروع الغرف باستخدام اللون المناسب ،وكان هذا

الرعاية اآلمنة

َ
عملك»
بطاقة« :الرعاية اآلمنة في

في العمل

ناجح
تهدئة

تسجيل الحدث

تسجيل الحدث

الحصول
على الزمالء
كشهود

فاشل
إنذار

تهديد ،و/أو تمييز،
و/أو اللمس

إيذاء بدني (ضرب،
ركل) أو استخدام أسلحة

الخطوات األمنية ،وتسجيل األحداث ،واتخاذ المزيد من
اإلجراءات (بطاقة صفراء)

إنذار

الجاني قيد الحجز
ويحصل على بطاقة حمراء

إنذار

تسجيل الحدث

إبالغ السلطات

ُم ْبلِّغ إلى السلطات.
الجاني يتلقى العقوبة
و ُي ْمنَع من دخول المؤسسة

European Agency for Safety and Health at Work, European Week for Safety and Health at Work, Prevention of Psychosocial Risks and Stress at
Work in Practice, Bilbao, November 2002, p. 42.
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الحد من العنف في مكان العمل
في الواليات المتحدة األمريكية
ِ
ُأدخلت اإلج��راءات للحد من العنف بين الزمالء في العمل (يدعى
(الم َشدَّ َدة)
ذلك أحيان ًا بـِ «العنف الجانبي») في وحدة العناية المركزة ُ
لحديثي الوالدة في كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية .كانت
الرسالة الرئيسية «كسر جدار الصمت» وكان التثقيف في صميم التدخل/
البرنامج .تضمنت المراحل الثالث ما يلي:
« )iاإلعراب عن المشكلة» من خالل مجموعات تركيز لمدة ساعة واحدة
في المستشفى وندوات لمدة يوم واحد خارج الموقع؛ و
 )iiتثقيف الموظفين من خالل حلقات دراسية داخلية وخارجية يجريها
مستشار خارجي وفريق من المستشفى ،مع جلسات متابعة منتظمة؛ و
 )iiiسياسة «عدم التسامح».
كانت النتائج إيجابية ،حيث أبدى الموظفون مستوى ٍ
عال من الرضا
الم َب َّلغ عنها.
للعالقات بين األشخاص في العمل وانخفاض في الشكاوى ُ
Needham et al. (ed.) 2008. Proceedings of the first International Conference
on Workplace Violence in the Health Sector: Together, Creating a Safe Work
Environment. Amsterdam: Kavanah.
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صحيفة الحقائق 4.4

اتخاذ إجراء بشأن التمييز
السرية

السياسة

ُق ْم بوضع سياسة أو ُق ْم بصياغة اتفاق:

يساعد احترام الخصوصية والسرية في إيجاد مناخ من الثقة .ال ينبغي إلزام
العمال باإلفصاح عن معلومات شخصية تخص زمالءهم في العمل ،وينبغي
أن يكون الوصول إلى البيانات الشخصية أو الطبية مقيد ًا بقواعد السرية التي
تتماشى مع مدونة الممارسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بعنوان

يحمي العمال من التمييز على أي أساس؛ و

يحمي االستخدام (عدم الفصل من العمل ألسباب كالحمل أو الوضع
بما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية ()HIV؛ و
يضمن السرية والخصوصية.

ILO Code of Practice on the Protection of Workers’ Personal Data
(ILO, 1997).

ُك ْن على َب ِّينَة بشأن القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية (السيما اتفاقية
منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في االستخدام والمهنة)( 1958 ،رقم
 ))111التي يمكن استخدامها لحماية الحقوق وتوفير أساس لإلنصاف في
حالة التمييز.

التثقيف

ينبغي أن تُدعَم السياسة أو تحليل التكلفة  -الفائدة ) (CBAبواسطة
المعلومات والتثقيف لمساعدة العمال على إدراك القضايا .ينبغي أن يكون
المدراء والمشرفون جزء ًا من أنشطة التثقيف؛ ينبغي تدريبهم بشأن كيفية
تنفيذ سياسة مكان العمل وكيفية دعم العمال الذين يعانون من التمييز.

46

الجلسة 7
الوحدة  - 5نحو مكان عمل أخضر وصحي
َح ُّقق تباع ًا ،حيث ترد
من هنا فصاعد ًا ،تبحث الجلسة والشرائح في كل نقطة ت َ
في البداية فقرة «لماذا» اإلجراء ضروري ،وثم ترد فقرة «كيف» يمكن تحقيقه.
َ
لمساعدتك في الحصول على
َح ُّقق
فيما يلي اقتراحات ألسئلة البدء لكل نقطة ت َ
الكرة المتدحرجة .ثمة أيض ًا أسئلة في مالحظات المتحدثين لبعض الشرائح.
َ
وإطارك الزمني  -قد ُت َف ِّضل أن تطلب من
بدالً من ذلك  -بنا ًء على المجموعة
ِ
شرح أن أسئلة االستنتاج هي مجرد الحصول
المشاركين اقتراح أسئلة مفيدة .ا ْ
على أول رد فعل شخصي  -سيحتاج المشاركون إلى التشاور على نطاق واسع
في مرافقهم.

يحظى تغير المناخ والتدهور البيئي وآثارهما السلبية باهتمام متزايد من شعوب
كثيرة .تستهلك المستشفيات على وجه الخصوص قدر ًا كبير ًا من الطاقة وتولد
أطنان ًا من النفايات التي بعضها خطر ،وبالتالي يمكن أن تشكل خطر ًا على المجتمع
المحلي فض ً
ال عن البيئة العامة .ومن المحتمل أن بعض المشاركين لم يتمكنوا من
ِ
ِ
َ
يمكنك استخدام
معرفة االرتباط بين اال ْستدا َمة البيئية وأماكن العمل الصحية ،لذا
المثال من الهند في «مدخل» الوحدة  5في دليل العمل إلظهار الفوائد العملية ،بما
ِ
حاول العثور على أمثلة مشابهة من البيئة المحلية،
في ذلك وفورات في التكاليف.
إذا أمكن ذلك.

األهداف (الشريحة :)2

ِ 1.5
وحدَّ منها
حدِّ د المخاطر الصحية البيئية و َق ِّي ْمها ُ
َ
(الشرائح )15-5

 إدخال فكرة مرفق رعاية صحية أخضر

 تحديد فرص التحسينات البيئية والوفورات

التوجيه نحو تطوير استراتيجية خضراء لمكان
العمل.

األسئلة:

ما هي المخاطر البيئية الناجمة عن أنشطة الرعاية الصحية؟ ما هي بعض
عملك؟ ِ
َ
الح ْظ أن معظمها
المخاطر األولى التي يمكن أن تفكر بها في مكان
يرتبط بالمواد الكيميائيةَ .وز ِّْع صحيفة الحقائق « 2.5المواد الكيميائية
المستخدَ مة في المرافق الصحية»  -اِ ْمن َِح المجموعة الوقت لقراءتها واِ ْط َر ِح
ُ
األسئلة للتوضيح عند الضرورة.

لماذا تُعتَبر المخاوف البيئية قضية؟ (الشريحة )3

 لدينا كرة أرضية واحدة فقط َ -دعونا نرعاها!
 ت ِ
ُظهر التجارب أن َخ ْض َرنَة المرافق الصحية يمكن أن تعزز رعاية
المرضى ،وتؤدي إلى وفورات مالية ،وتعزز اإلنتاجية ،وتحد من الضرر
البيئي.

ب من المشاركين تطبيق خطوات تحديد المخاطر وتقييمها (الوحدة )1
ثم ُا ْط ُل ْ
على القضايا التي حددوها في مرافقهم.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

نقاط الت ََّح ُّقق (الشريحة :)4

1.5

ِ
وحدَّ منها
َحدِّ د المخاطر الصحية البيئية و َق ِّي ْمها ُ

2.5

َض ْع تدابير للحفاظ على المياه

3.5

وح ِّس ْن إدارتها
َق ِّل ْل من النفايات َ

4.5

َق ِّي ْم كفاءة الطاقة َ
وض ْع تدابير لتحسينها

5.5

َض ْع استراتيجية خضراء على كافة المستويات التنظيمية

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال

َ 2.5
ض ْع تدابير للحفاظ على المياه (الشرائح )18-16
األسئلة:

َ
مرفقك؟ أين ُيستخدَ م أكبر المقادير من المياه؟
ماذا تعرف بشأن استهالك المياه في
َ
بإمكانك تحديد أي إجراءات تُهدَ ر فيها المياه؟
هل

هل َ
لديك فكرة للمقارنة مع استهالك المياه في مرفق محلي آخر؟ ما األفكار التي
َ
لديك أي أمثلة للممارسات الجيدة في هذا
تقترحها للحفاظ على المياه؟ هل

47

الم ِّ
دليل ُ
دربين ل ِـ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE

المجال؟ أي من االقتراحات بشأن الحفاظ على المياه في صحيفة الحقائق تبدو
مفيدة ويمكن إدارتها على السواء؟

نشاط تعليمي:
فصل النفايات

وزِّ ع ِ
وناق ْش إما صحيفة الحقائق « 5.5اقتراحات للحفاظ على المياه» أو القائمة
َ ْ
األقصر في دليل العمل (النقطة  2من فقرة «كيف») .ينبغي أن يعتمد ذلك على
االحتياجات ومستوى المجموعة والوقت المتاح.

لوحة قالبة أو سبورة بيضاء،

النتيجة:

شريط الصق.

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

المعدات والمواد:

صور لنفايات الرعاية الصحية،

 نعم  ال

َقدِّ ْم لكل مشارك خمس صور لنفايات الرعاية الصحية من فئات
ب منهم فصل نفاياتهم عبر وضع صورها على
النفايات المختلفةُ .ا ْط ُل ْ
اللوحات القالبة .تمثل الصحائف ( )1سلة نفايات عامة )2( ،حاوية
نفايات األدوات الحادة )3( ،حاوية نفايات ُم ْع ِد َية (غير حادة))4( ،
حاوية نفايات كيميائية )5( ،حاوية نفايات خطرة أخرى .اِ ْس َت ْع ِر ِ
ض
َ
يمكنك أن تضع
النتائج مع المشاركين .إذا ما كانت المعلومات متاحة،
تكلفة التخلص من األنواع المختلفة من نفايات الرعاية الصحية ،أو
اِس ِ
أل المشاركين ما إذا يعلمون تكلفة التخلص من األنواع المختلفة
ْ
من النفايات.
ُفصل النفايات ،فإن كافة النفايات المختلطة خطرة
مالحظة :عندما ال ت َ
وتتطلب عمليات معالجتها والتخلص منها تكلفة أكبر كثير ًا.

 نعم  ال

وح ِّس ْن إدارتها (الشرائح )33-19
َ 3.5ق ِّل ْل من النفايات َ
األسئلة:

َ
لمرفقك خطة
هل تعرف أي لوائح محلية تنطبق على نفايات المستشفى؟ هل
إلدارة النفايات؟ كيف ُت َق ِّيم جودة إدارة النفايات في الوقت الحاضر؟ هل ثمة
فصل للنفايات الخطرة وغير الخطرة؟ هل تعلم أين يتم التخلص النهائي من
َ
مرفقك بعد إخراجها من المرفق؟ أي من االقتراحات الواردة في دليل
نفايات
العمل إلدارة النفايات يبدو أنها بالنسبة َ
لك األكثر فائدة واألكثر قابلية لإلدارة؟
َ
لديك أي أمثلة للممارسات الجيدة في هذا المجال؟ ما هي المواد الالزمة
هل
َ
لفصل النفايات وجمعها بغية تحسين إدارة النفايات في مرفقك؟

بديل أسرعُ :ق ْم بعرض للصور واِ ْس ْأل أين يضع األشخاص كل واحدة
منها.

َوزِّ ْع صحيفة الحقائق « 6.5فئات النفايات والحاويات الالزمة لإلدارة اآلمنة»

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

َ .4.5ق ِّي ْم كفاءة الطاقة َ
وض ْع تدابير لتحسينها (الشرائح )36-34

 نعم  ال

التفكير
إن الصواميل والمسامير لهذه المسألة تقنية تمام ًا ،ولكن سيكون مفيد ًا
ُ
الحسي السليم بشأن أين تُستخدَ م الطاقة وأين يبدو أنها تُهدَ ر (وبالتالي يمكن
الحفاظ على األموال واستخدامها الحتياجات أخرى).

 نعم  ال

األسئلة:

أي من االقتراحات الواردة في دليل العمل للحفاظ على الطاقة يبدو أنه بالنسبة
َ
َ
لديك أي أمثلة للممارسات الجيدة
إليك مفيد وقابل لإلدارة على السواء؟ هل
في هذا الميدان؟

َوزِّ ْع صحيفة الحقائق « 7.5كفاءة الطاقة» واِ ْخت َْر دراسة حالة واحدة لمناقشتها
مع المجموعة.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:
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 نعم  ال

َ 5.5
ض ْع استراتيجية خضراء على كافة المستويات التنظيمية
(الشريحتان  37و)38

نشاط تعليمي:
مجموعة العمل في المستشفى الخضراء

المعدات والمواد:

األسئلة:

صحائف لوحات قالبة وأقالم لكل مجموعة

رأيك بفكرة «المستشفى الخضراء»؟ ماذا يعني ذلك َ
َ
لك؟ هل تعتقد أنها
ما
هدف جدير باالهتمام؟ لماذا «نعم» ،أو لماذا «ال»؟ ما هي مجاالت التحسين
التي يمكن أن تحددها؟ كيف تقرر األولويات وتحولها إلى استراتيجية؟ ما هي
محاسن ومساوئ إنشاء «فريق أخضر» خاص مقابل التعامل مع الجوانب البيئية
ضمن اللجان أو مجموعات العمل القائمة؟ هل تعتقد أنه يساعد على وجود
َ
َ
بإمكانك إجراء بعض التعديالت على السياسات
لمرفقك؟ هل
سياسة خضراء
أو البروتوكوالت القائمة؟ إذا كانت األخيرة هي الحالة ،فماذا ستكون؟ كيف
َ
يمكنك أن تكتشف ما إذا ثمة أي مبادئ توجيهية أو تشريعات محلية كنقطة
مرجعية؟

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

ُق ْم بتوزيع المشاركين إلى مجموعات أصغر؛ تمثل كل منها مجموعة عمل
المستشفى التي ُك ِّل َفت لتحسين الجوانب البيئية لعمل المستشفىُ .ا ْط ُل ْب من كل
مجموعة أن تتفق على مهمة وقائمة أهداف ُم َر َّت َبة بحسب األولويات.
تُقدِّ م كل مجموعة تقريرها إلى الجلسة العامة.
نشاط تعليمي بديل:
أهداف المستشفيات الخضراء

َوزِّ ْع صحيفة الحقائق « 1.5األهداف العشرة للمستشفيات الخضراء» و ُق ْم
بتوزيع المشاركين إلى مجموعات أصغر ،يجب على كل مجموعة أن تختار
األهداف الثالثة التي تعتبرها ذات أولوية .يجب على المجموعات أن تقترح
إجراءات التحسين لتحقيق كل هدف من األهداف الثالثة المختارة.

 نعم  ال

 نعم  ال

تُقدِّ م كل مجموعة تقريرها إلى الجلسة العامة.
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صحيفة الحقائق 1.5

األهداف العشرة للمستشفيات الخضراء
يدعم جدول األعمال العالمي للمستشفيات الخضراء والصحية الجهود القائمة في أنحاء العالم لتعزيز المزيد من ِ
اال ْستِدا َمة والوعي البيئي في القطاع
ال للمستشفيات والنُّ ُظم الصحية في كل مكان لتحقيق قدر أكبر من ِ
الصحي ،وبالتالي تعزيز النُّ ُظم الصحية عالمي ًا .إنه يوفر إطار ًا شام ً
اال ْستِدا َمة وللمساهمة في
تحسين الصحة العامة البيئية .يتألف اإلطار من عشرة أهداف مترابطة؛ ويحتوي كل منها على سلسلة من بنود العمل التي يمكن للمستشفيات والنُّ ُظم الصحية
تنفيذها .تتوفر األدوات والموارد لدعم التنفيذ على الموقع التاليwww.greenhospitals.net and www.noharm.org. :

األهداف العشرة

يرد شرح كامل لكل منها في التقرير ،وهو متاح على الموقع التالي:

http://www.greenhospitals.net/wp-content/uploads/2011/10/Global-Green-and-Healthy-Hospitals- Agenda.pdf

.1

			
القيادة

اِ ِ
منح األولوية للصحة البيئية

.2

		
المواد الكيميائية

اِ ْس َت ْب ِد ِل المواد الكيميائية الضارة بأخرى أكثر أمان ًا

.3

			
النفايات

وعالجها وت َ
ص منها بأمان
َق ِّل ْل من نفايات الرعاية الصحية
َخ َّل ْ
ْ

.4

			
الطاقة

َط ِّب ْق مبادئ كفاءة الطاقة وتوليد طاقة متجددة نظيفة

.5

			
المياه

َق ِّل ْل من استهالك المستشفى من المياه وزَ ِّو ْد بالمياه الصالحة للشرب

.6

			
النقل

َح ِّس ْن استراتجيات النقل للمرضى وللموظفين

.7

			
الغذاء

ُق ْم بشراء وتقديم غذاء صحي بشكل ُم ْستَدام

.8

المستحضرات الدوائية

ُق ْم باإلدارة والتخلص اآلمنين من المستحضرات الدوائية

.9

			
المباني

.10

			
الشراء

اِ ْدع َْم تصميم وتشييد المستشفيات الخضراء والصحية

ُق ْم بشراء منتَجات ومواد أكثر أمان ًا وأكثر اِ ْستِدا َمة
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صحيفة الحقائق 2.5

المستخدَ مة في المرافق الصحية
المواد الكيميائية ُ
العاملون الصحيون

موظفو التنظيف

موظفو قسم الغسيل

المخاطر الكيميائية

والم َع ِّقمات ،المواد الكيميائية لتلميع األراضي وتنظيف األرضيات ،المواد الكيميائية
الم َط ِّهرات ُ
 ُ
للتنظيف
الم َط ِّهرات ،المواد الكيميائية للتنظيف
 ُ

موظفو المختبرات

المستخدَ مة في المختبرات ،كالفور َما ْل ِدهيد أو الطولوين أو الزايلين أو
 المواد الكيميائية ُ
األَكْريالميد؛
ِ
والم َع ِّقمات ُ
كأكْسيد اإلثيلين ()Eto
الم َط ِّهرات كالغْلوتارا ْلدهيدُ ،
 ُ

موظفو َجناح الجراحة

كأكْسيد ِ
والم َع ِّقمات ُ
اإلثيلين ،المواد الكيميائية للتنظيف
الم َط ِّهرات ُ
 غازات التخديرُ ،

موظفو الصيدلية ،األطباء ،الممرضات

 األدوية الخطرة

موظفون عامون

والم َع ِّقمات ،المواد الكيميائية للتنظيف،
الم َط ِّهرات ُ
 ُ

المستخدَ مة في وحدات التصوير باألشعة السينية ()X
 األدوية الخطرة ،العوامل الكيميائية ُ
كال ْغ ُلوتار َا ْل ِدهيد
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صحيفة الحقائق 3.5
تعريف

المركَّبات العضوية المتطايرة ( )VOCsهي مواد كيميائية ضغط بخارها ٍ
عال في ظروف درجة حرارة الغرفة العادية ،وتنشأ عن نقطة غليان منخفضة؛ مما
َُ
الم َركَّبات العضوية المتطايرة (ُ )VOCsم َركَّبات كيميائية من صنع اإلنسان
تتضمن
المحيط.
الهواء
إلى
والدخول
الجزيئات
من
كبيرة
أعداد
تبخر
يسبب
ُ
و ُم َركَّبات كيميائية تحدث طبيعي ًا ،بعضها خطير على صحة اإلنسان أو يسبب ضرر ًا للبيئة .ينظم القانون استخدامها ،السيما داخل المباني حيث تكون التراكيز
الم َركَّبات العضوية المتطايرة ( )VOCsالضارة سامة بشكل حاد ،لكن بدالً من ذلك تكون
األعلى  -ولكن من الصعب قياسها والتحكم بها .عادة ما ال تكون ُ
آثارها الصحية طويلة األمد.
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صحيفة الحقائق 4.5

بدائل استخدام الزئبق في المعدات الطبية
البديل

المعدات المحتوية على الزئبق

رقمية أو إلكترونية بشكل أساسي

مقاييس الحرارة

أجهزة قياس ضغط الدم (مقاييس ضغط الدم)

عديمة السوائل بشكل أساسي (قرص ميكانيكي أو رقمي)

ناظِمات الحرارة

إلكترونية

المت ََأ ِّل َقة
األنابيب ُ

مصابيح قليلة المحتوى من الزئبق

(المدَّ ِخرات)
البطاريات ُ

(مدَ ِّخرات) خالية من الزئبق/قابلة إلعادة
بطاريات ُ
الشحن

األنابيب الم ِع ِدية ِ
الم َع ِو َّية
َ َّ

أنابيب بأوزان تنغستينية

الم َر َّك َبة/الحشوات
األيونومر الزجاجي/الحشوات ُ
الراتينية

حشوات األملغم السنية
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صحيفة الحقائق 5.5

اقتراحات للحفاظ على المياه
أنظمة/إمدادات المياه

تخفيض استهالك المياه المنزلية

والم ِ
ِّب أجهزة إِ ْحالل مياه خزان المرحاض على
باولَ .رك ْ
 المراحيض َ
ِ
ِ
ِ
ِ
والمباو َل قليلة الفعالية بتصاميم
المراحيض
ل
د
ب
ت
س
ا
أو
َ
التصاميم القديمة ْ ْ
َ
الر ْحض المزدوج.
الم َج َّهزَ ة بخيار َّ
قليلة التدفق ،كتلك ُ

الري بالرش ِ
(الم َر َّشات)َ .ق ِّل ْل إلى أدنى حد ممكن من استخدام المياه للري
ِ
ِّب وسائل اإلغالق في الطقس الرطب و/أو
(مثالً؛ عَدِّ ِل الم َر َّشاتَ ،رك ْ
وسائل التحكم برطوبة التربة)َ .ح ِّق ْق في تجميع مياه األمطار مع تخزين آمن
وإعادة استخدام المياه الرمادية.

ِ
ِّب صمامات اإلغالق األوتوماتيكية أو
المغاسل واألَ ْدواشَ .رك ْ
  َ
المن ََّشط بالحركة.
الصنابير ذات َ
الح َّساس ُ

المطابخ

معدات العملية

وق ِ
غسل الحموالت الكاملة فقط ،و َأ ِ
غسل األطباق .اِ ِ
ف التدفق المستمر
المستخدَ م لتنظيف صينِيات الصرف آلالت المشروبات ( َن ِّظ ِ
ف الصينِ َّيات
َّ
ُ
عند الحاجة فقط).

  عندما َت ْت َلف األجهزة والمعدات ،اِ ْس َت ْب ِد ْلها بتصاميم ُم َب َّر َدة بالهواء أو
تصاميم حفظ المياه.

الم َك َّثف من
  َمصائد البخار .هي صمامات أوتوماتيكية تطلق البخار ُ
حيز البخار بينما تمنع فِقدان البخار الحي .إنها موجودة في العديد من
الم َع ِّقمات،
المرافق (تسخين الهواء والماء ،المطابخ ،معدات الغسيلُ ،
وصدَ ات ( َِم َح َّمات التعقيم أو األوتوغالف) ،إلخ) .إن َمصائد البخار
الم َ
ُ
ِ
ِ
التي أصابها الخلل تهدُ ُر المياه والطاقة؛ ا ْس َت ْبد ْلها بأخرى فعالة وتتطلب
قلي ً
ِّب وسائل على مصائد البخار ت َُمكِّن من إعادة
ال من الصيانةَ .رك ْ
الم َك َّثف بدالً من تصريفه إلى الغالف الجوي.
استعمال الماء ُ
الم َع ِّقمات التي
  معدات التعقيمَ .رك ْ
ِّب َأنظمة َد ّك ُك َثا َفة البخار على ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
تعمل بتفريغ الهواء أو ال َّثقال َّية .ا ْس َت ْبدل األجهزة التي تعمل بتفريغ الهواء
الم َع ِّقمات بمضخات كهربائية.
حر َضة بالماء على ُ
الم َّ
ُ
ِ
  التحول من معدات التصوير الشعاعي القائم على الفيلم ،التي تَستخدم

أقسام الغسيل

َب ْر ِم ْج آالت الغسيل للتخلص من دورات الشطف اإلضافي ،إذا أمكن ذلك
ولم يكن ُم َق َّيد ًا من ِق َبل القسم الصحي .اِ ِ
غسل الحموالت الكاملة فقط أو
َخ َّف ْض مستويات المياه لتقليل المياه الالزمة لكل حمولة من الغسيل.

ُم ْق َت َبس من ’Water conservation opportunities’ at Health Care Environmental Resource

Center, http://www.hercenter.org/ facilitiesandgrounds/waterconserve.cfm

كميات كبيرة من المياه ،إلى التصوير الرقمي الذي ال يعتمد على المياه
الم َل ِّو َثة.
وال المواد الكيميائية ُ
ِ
ِ
  ُمعالِجات الفيلم .اِ ْس َت ْبد ْل أو َأعدْ تأهيل أنظمة التدفق المستمر بمعدات
التحكم بالتدفق.
ِ
ِ
ِ
والم َج ِّمدات وأجهزة ُصنْع
  معدات التبريد .ا ْستَعد الكُثافات من ال َب َّرادات ُ
الجليد بهدف إعادة استخدامها.

وجدت المستشفيات في الواليات المتحدة أن ربع استخدام المياه
منزلي ،أي الم ِ
غاسل واألَ ْدواش والمراحيض  -لذا من المنطقي أن نبدأ
َ
هنا .بالمثل ،تستهلك المطابخ قدر ًا كبير ًا وتوفر الكثير من فرص الحفاظ
على المياه.
َخ َّف َضت مستشفى  Providence St Peterفي واشنطن بالواليات المتحدة
األمريكية استخدامها للمياه بما يفوق  4000غالون يومي ًا عن طريق رفع
مستوى [تحسين] أجهزة التعقيم بالبخار لجعلها أكثر كفاءة في استخدام
المياه.

إعادة استعمال المياه

الم َس ِّرع الخطي للمعالجة اإلشعاعية (يخلق إشعاع ًا عالي الطاقة
  ُ
لمعالجة السرطانات) .ي ِ
المنْ َت َبذ
الجانب
من
المياه
تؤخذ
أن
ن
مك
ُ
ُ
ِ
للم َس ِّرع الخطي وت َُضخ إلى أبراج التبريد في ا لمرفق
للمبادالت الحرارية ُ
ُ
و ُيعاد استخدامها من أجل التبريد التبخيري.

المصدرhttp://www.epa.gov/watersense/commercial/types. html#tabs-hospitals :

َّناضح العكسي
 
المنْت ََجة في عملية الت ُ
ُ
التناضح العكسي ( .)ROإن مياه النبذ ُ
المستخدَ م في التحال  -غسيل الكلية  )-يمكن استصالحها
)
RO
(
ُ
الستخدامها كمياه صالحة للشرب ،أو في المراحيض والحدائق.
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صحيفة الحقائق 6.5

فئات النفايات والحاويات الالزمة لإلدارة اآلمنة
أوصت منظمة الصحة العالمية ( )WHOبمخطط فصل النفايات

نوع النفايات

نفايات ُم ْع ِد َية للغاية

لون الحاوية والعالمات

نوع الحاوية

«م ْع ِد َية للغاية» ،مع رمز المخاطر
أصفر ،مع عالمة ُ
البيولوجية (الحيوية)

نفايات ُم ْع ِد َية أخرى ،نفايات َم َر ِض َّية
وتشريحية

أصفر ،مع رمز المخاطر البيولوجية (الحيوية)

متينة ،كيس بالستيكي ال تتسرب منه
السوائل ،أو حاوية يمكن وضعها
في الموصدَ ات ِ
(م َح َّمات التعقيم أو
ُ َ
األوتوغالف)

كيس أو حاوية ال تتسرب منها السوائل

األدوات الحادة

أصفر ،مع عالمة «أدوات حادة» ،مع رمز المخاطر
البيولوجية (الحيوية)

حاوية ال تنثقب

النفايات الكيميائية ونفايات
المستحضرات الدوائية

بني ،مع بطاقة تعريف ،مع رمز مخاطر مناسب

كيس بالستيكي أو حاوية صلبة

الم ِش َّعة
النفايات ُ

بطاقة تعريف ،مع رمز اإلشعاعات

صندوق من الرصاص

نفايات عامة للرعاية الصحية

أسود

كيس بالستيكي

WHO manual, Safe Management of Wastes from Health Care Activities, 2nd edition, 2013 (page 79).
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صحيفة الحقائق 7.5
كفاءة الطاقة

إذكاء الوعي بشأن الحفاظ على الطاقة :مستشفى  Sir Jamshedji Jeejeebhoyفي بومباي بالهند
يعد هذا المستشفى من بين أقدم وأكبر المستشفيات في جنوب شرق آسيا .في عام  ،2001في أعقاب دعوة رئيس الوزراء الهندي للحفاظ على الطاقة،
أطلقت سلطات المستشفى حملة للوعي للحد من استخدام الطاقة في حرم المستشفى .تضمنت الحملة شعارات وملصقات جدارية (بوسترات) وأدوات
أخرى.
ُن ِّف َذت أيض ًا تدابير بسيطة للحفاظ على الطاقة على نطاق حرم المستشفى ،بما في ذلك إيقاف معدات المكاتب بشكل منهجي ،واستخدام اإلضاءة الطبيعية
خالل ساعات النهار في ممرات المستشفى ،والقضاء على التسربات من أنظمة تكييف الهواء .أدى المشروع إلى وفورات إجمالية في الطاقة مقدارها
 512٫000كيلو واط ساعي من عام  2002إلى عام  ،2004ووفورات في التكاليف مقدارها  90٫000دوالر أمريكي .يأخذ حالي ًا الموظفون بعين االعتبار
الم ْقت َِصدَ ة باستخدام الطاقة.
اعتماد تدابير إضافية للحفاظ على الطاقة ،بما في ذلك تسخين المياه بالطاقة الشمسية واإلضاءة ُ

التثقيف من أجل كفاءة الطاقة :مستشفى  Dr Agosthino Netoفي غوانتانامو بكوبا

أظهرت المراجعة «التدقيق» الذي ُأجريت في عام  2006الستهالك الطاقة اإلجمالي للمستشفى وجود  30مشكلة في الممارسات المتعلقة بالطاقة في
المستشفى .حتى يومنا هذا ،تم التصدي لـِ  23من هذه المشاكل وتم حلها .عموم ًا ،حقق المستشفى انخفاض ًا في استخدام الطاقة مقداره  30بالمئة -
إنجاز يعزوه الموظفون إلى حملة التثقيف واسعة النطاق في المستشفى ومشاركة الجميع ،بما في ذلك األطباء ومشغلو الغَلاَّ يات (الم ِ
راجل) وعمال غسيل
َ
المالبس.
مصادر بديلة للطاقة في رواندا :شركاء في العيادات الصحية في مناطق Mulindi, Rusumo, Rukira, Nyarabuye, and Kirehe

نظر ًا ألن  5بالمئة فقط من رواندا موجود على شبكة الكهرباء ،فقد واجهت منظمة «شركاء في الصحة» ( )PIHخيار استخدام طاقة الديزل لتشغيل عياداتها
الخمس في شرق رواندا أو اختيار خيار بديل للطاقة .ونظر ًا ألن وقود الديزل مكلف و ُم َل ِّوث وغير موثوق به ،فقد اتجهت منظمة «شركاء في الصحة»
( )PIHإلى «منظمة صندوق اإلضاءة باستخدام الطاقة الشمسية» ( »)SELFللحصول على المساعدة .وضعت هذه المنظمة أنظمة الديزل الشمسية المختلطة
للعيادات الخمس .توفر الشمس حالي ًا  90بالمئة من الطاقة الالزمة للعيادات ،حيث ُيستخدَ م الديزل كداعم احتياطي فقط.
Healthy Hospitals – Healthy Planet – Healthy People: Addressing climate change in health care settings. A draft discussion paper published by the World Health
Organization and Health Care Without Harm.
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الجلسة :8

الوحدة  - 6الدور الرئيسي للموظفين :التعيين والدعم واإلدارة واالحتفاظ بالعمل

قد تكون هذه الجلسة األكثر تحدي ًا ،اعتماد ًا على اختالط العمال أو اإلدارة،
وآرائهم ومواقفهم .تكمن الرسالة الرئيسية في أن ظروف العمل والرفاه العام
للعمال ،باإلضافة إلى صحتهم وسالمتهم ،تُعتَبر أساسية بالنسبة لقدرة المرافق
َح ُّقق ،تَأ َّكدْ أن المشاركين
على تقديم رعاية تتسم بالجودة .بالنسبة لكل نقطة ت َ
يقبلون «لماذا» قبل المضي إلى «كيف».

إن أسباب هذا النقص معقدة ،وتتراوح من العدد الكبير من العاملين الصحيين
الذين يتخلون عن المهنة أو يهاجرون بسبب الظروف السيئة للعمل والمعيشة،
إلى االفتقار إلى البنى التحتية في المناطق الريفية ،إلى القدرات التدريبية غير
الكافية أو فقدان فرص االستخدام في القطاع الصحي الوطني .لقد وجد
استعراض في الدراسات المتعلقة بفقدان القوى العاملة الصحية في أفريقيا
أن من بين األسباب الرئيسية لهذا الفاقد هي اإلدارة السيئة للموظفين ،وتوزيع
المت َِّسم بالكفاءة ،وعدم التوافق بين المهارات
الموظفين غير المناسب وغير ُ
واالحتياجات ،وسوء السالمة والصحة.

ِ
لديك الوقت ،اِ
َ
ستخد ْم لمناقشة المجموعات دراسة الحالة
إذا ما توفر
ُ
« 1.6االحتفاظ بالموظفين  -جنوب أفريقيا» .إذا ما تعذر ذلك ،ق ْم بإحالة
المجموعة إلى دراسة الحالة في دليل العمل.

نقاط الت ََّح ُّقق (الشريحة :)4

األهداف (الشريحة :)2

 شرح أثر التخطيط الجيد واإلش��راف الداعم واإلدارة
االستشارية على تعيين الموظفين واالحتفاظ بهم وأدائهم.

1.6

 تقديم أمثلة للنهوج العملية للتحسين.

2.6

لماذا تُعت َبر هذه المواضيع قضية؟ (الشريحة :)3

والم ِ
ورد األكثر
العاملون الصحيون هم في صميم عملية الرعاية الصحية َ
قيمة في المرفق الصحي.

تبدأ اإلدارة الجيدة للموارد البشرية بممارسات التعيين الشفافة ،والتوصيف
لمن ِْص َفة ،والتدريب المناسب.
الواضح للوظائف والعقود ا ُ

خَ ِّط ْط احتياجات التوظيف على المدى الطويل ،مع توصيف
واضح للوظائف

َو ِّف ِر المرافق الالزمة للموظفين بما يتعلق بالغسل وتغيير
المالبس والراحة وتناول الطعام

3.6

َو ِّف ْر إعانات غير نقدية والتدريب أثناء الخدمة

4.6

َعز ِِّز االتصاالت والعمل الجماعي واإلشراف الداعم

5.6

َض ْع ما يتعلق بالممارسات التعاقدية وإجراءات التظلم
والتدابير التأديبية التي تتسم بالشفافية والتطبيق بإنصاف

َح ُّقق تباع ًا ،حيث ترد
من هنا فصاعد ًا ،تبحث الجلسة والشرائح في كل نقطة ت َ
في البداية فقرة «لماذا» اإلجراء ضروري ،وثم ترد فقرة «كيف» يمكن تحقيقه.
َ
لمساعدتك في الحصول على
َح ُّقق
فيما يلي اقتراحات ألسئلة البدء لكل نقطة ت َ
الكرة المتدحرجة .ثمة أيض ًا أسئلة في مالحظات المتحدثين لبعض الشرائح.
َ
وإطارك الزمني  -قد ُت َف ِّضل أن تطلب من
بدالً من ذلك  -بنا ًء على المجموعة
ِ
شرح أن أسئلة االستنتاج هي مجرد الحصول
المشاركين اقتراح أسئلة مفيدة .ا ْ
على أول رد فعل شخصي  -سيحتاج المشاركون إلى التشاور على نطاق واسع
في مرافقهم.

إن االحتفاظ بالقوى ا لعاملة الصحية عبر ضمان عالقات االستخدام البناءة
وبيئة العمل الداعمة يؤدي إلى وفورات في تكاليف التعيين وإعادة التدريب،
المؤَ َّس ِس َّية ،وعن عدم اِتِّساق اإلنتاجية.
واالبتعاد عن فقدان الخبرة والذاكرة ُ
العاملون الصحيون هم ُم ِ
ورد نادر عالوة على أنه َق ِّيم :لقد ُقدِّ ر النقص في
عدد العاملين الصحيين ،بما ما يفوق  4.3مليون عامل صحي في العالم في
عام ( 2006منظمة الصحة العالمية .)WHO
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1.6خَ ِّط ْط احتياجات التوظيف على المدى ا لطويل ،مع توصيف
واضح للوظائف (الشرائح )10-5

َ 3.6و ِّف ْر إعانات غير نقدية والتدريب أثناء الخدمة
(الشرائح )16-14

َيفترض «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEأن مسؤولية
تحديد األجور تقع خارج نطاق سيطرة مكان العمل؛ لذلك يتم التركيز على
اإلعانات العينية .لقد ُا ِ
دخل التدريب هنا كفائدة ،لكن ينبغي أيض ًا أن تؤخذ
بالحسبان في خطة التوظيف االحتياجات التدريبية للمرفق.

األسئلة:

َ
قارن مع
هل دوران الموظفين (تعاقب الموظفين على المهام) في
مرفقك ُي َ
المرافق األخرى في المنطقة؟ هل ترصد األسباب التي تعاقب الموظفين على
المهام تدفع الموظفين إلى المغادرة الطوعية؟ هل هناك خطة للتوظيف أو
ِ
َستخدمها لتقدير
هل تتم التعيينات عندما تنشأ الحاجة؟ ما هي المعايير التي ت
االحتياجات من الفئات المختلفة للعمال؟ كيف تَضع توصيف الوظائف؟ هل
تجري تحلي ً
ال للوظائف قبل وضع توصيف الوظائف والتعيين؟ هل تم التشاور
مع كافة العاملين بشأن توصيف وظائفهم؟ هل يدرك كافة العاملين ما ينبغي أن
يفعلوه ،وكيف ينبغي أن يفعلوه ،وإلى من يجب أن ُي َب ِّلغوا؟ هل هم على َب ِّينَة
بشأن حقوقهم ومسؤولياتهم المتعلقة بعملهم؟

األسئلة:

ِ
َستخدمها إلكمال األجور ،أو لتقديم
ما هي اإلعانات العينية التي تقدمها؟ هل ت
ِ
الحوافز ،أو كمكافأة لألداء؟ كل ما ُذ ِكر ،أم ال شيء مما ُذكر؟ هل يحصل
عليها كافة الموظفين وهل يدرك كافة العمال كيف يحصلون على المكافأة؟
كيف يقدَّ ر األداء الجيد أو يميز؟ هل تدريب الموظفين ٍ
كاف لتلبية احتياجات
ُ َّ
ُ
المؤسسة؟ هل ثمة خطة أو استراتيجية للتدريب؟ كيف ينظر الموظفون إلى
فرص التدريب؟ ما األساس الذي يستند إليه اختيار الموظفين للتدريب؟

تصف دراس ُة الحالة  1.6تدابير االحتفاظ بالعمل في جنوب أفريقيا .وت ِ
ُظهر
دراسة الحالة  2.6اإلجراءات المتخذة في أستراليا والواليات المتحدة
األمريكية لتحسين نسبة الموظفين  -المرضي .قد ال يبدو ذلك خيار ًا عملي ًا
َ
ولكنك قد ال
لكثير من المرافق التي ال يتوفر لديها ما يكفي من الموارد،
تزال تجد أنه من المفيد مناقشة القضية والحصول على الشعور بالوضع في
أماكن عمل المشاركين .ثمة تمرين مقترح للعمل الجماعي بشأن توصيف
َ
لديك الوقت.
الوظائف ،إذا ما توفر

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

األسئلة:

 نعم  ال

َ
هل مفهوم اإلشراف الداعم واضح؟ هل تشعر أنه ُيجرى فع ً
عملك؟
ال في مكان
إذا كانت الحالة غير ذلك ،هل سيكون من المفيد دعمه في هذا االتجاه؟ كيف
َ
عملك؟ كيف تتدفق المعلومات ،هل هي فعالة
ُت َق ِّيم االتصاالت في مكان
َ
لديك استراتيجية لالتصاالت؟ ما هي نقاط
وتصل في الوقت المناسب؟ هل
َ
بإمكانك تحديدها؟ الفرق األقوى على أي مستوى
القوة في الفريق التي
(الوحدة ،القسم ،المرفق) ؟ ما الخطوات التي تتخذها لتعزيز روح الفريق؟

األسئلة:

ُوزِّ ْع صحيفة الحقائق « 3.6بعض األفكار لبناء الفرق وتطوير روح
ب من المجموعة قراءة
الفريق» قبل التوجه إلى نقطة الت ََّح ُّقق التاليةُ .ا ْط ُل ْ

َ
عملك؟ ما أسباب عدم
أي من المرافق الموصوفة في الوحدة متوفرة في مكان
وجود مرافق؟ هل يدعَم الموظفون على نحو ٍ
كاف بما يتعلق باالحتياجات
ُ
الم ْر ِضية المتعلقة بالعمل؟ ما أعظم ما يقدره الموظفون بشأن الترتيبات العملية
ُ
ِ
َ
لهذا النوع في مكان عملك؟ هل تُعت َبر هذه المرافق من ق َبل اإلدارة كحق أم
امتياز أم تكلفة أم استثمار؟

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

َ 4.6عز ِِّز االتصاالت والعمل الجماعي واإلشراف الداعم
(الشريحتان  17و)18

َ 2.6و ِّف ِر المرافق الالزمة للموظفين بما يتعلق بالغسل وتغيير
المالبس والراحة وتناول الطعام (الشرائح )13 -11

النتيجة:

 نعم  ال

األفكار لبناء الفريق واختيار أحد أعضاءه ليحاول في نقطة ما خالل الدورة
التدريبية.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

 نعم  ال

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال
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 نعم  ال

 نعم  ال

َ 5.6
ض ْع ما يتعلق بالممارسات التعاقدية وإجراءات التظلم
والتدابير التأديبية التي تتسم بالشفافية والتطبيق بإنصاف
(الشرائح )22-19
األسئلة:

َ
مرفقك الصحي؟ كيف يتم
هل تعرف مدى وجود أنواع تعاقدية مختلفة في
تقييم العقود؟ هل يتم التشاور مع النقابة أو ممثل العمال (حسب االقتضاء)؟
هل العقود وإجراءات التظلم والتدابير التأديبية ُمن ِْص َفة وشفافة ،وهل يفهمها
الموظفون؟ هل يعتقد الموظفون أنهم ُيعا َملون بإنصاف؟ ما اإلجراءات
التي تتخذها إذا ما َأ ْبلَغْ العاملون عن تظلم؟ هل إجراءات التظلم القائمة (إن
ُو ِجدت) كافية للتعامل مع معظم األوضاع التي تنشأ؟ ما التحسينات التي يمكن
إجراؤها؟

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال
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دراسة الحالة :2.6
زيادة نسب الممرضات إلى المرضى

دراسة الحالة :1.6
االحتفاظ بالموظفين  -جنوب أفريقيا

الوضع :نتيجة لعبء العمل ،تخلت الممرضات عن الخدمة الصحية،
مما أدى إلى عدم كفاية موظفي التمريض ،وهذا بدوره قاد إلى هبوط في
نسب الممرضات إلى المرضى.

الوضع :فقدان المهنيين الصحيين ذوي المهارات العالية وتحولهم إلى
القطاع الخاص وأصحاب العمل المنافسين اآلخرين.
اإلجراءُ :و ِّقع في عام  2007اتفاق مفاوضة جماعية بشأن نظام التوزيع
المهني المحدد ( .)OSDيعترف نظام التوزيع المهني المحدد ( )OSDبقلة
الموارد البشرية في الخدمات العامة ،بما في ذلك الممرضات والقابالت
واألطباء والمصورون الشعاعيون والمعالجون الفيزيائيون والصيادلة؛
وهو ينص على زيادة المرتبات وتحسين زيادة األجور بهدف االحتفاظ
بالموارد البشرية في القطاع العام .إنه يعطي ميزات إضافية للتخصصات
النادرة وسنوات الخبرة السريرية .يتألف اتفاق المفاوضة الجماعية من
العناصر التالية:
للم َرتَّبات لكل مهنة؛
هيكل وحيد ُ

اإلجراءَ :ن َّفذت مدينة فيكتوريا بأستراليا في عام  2001النسب الدنيا
اإللزامية في كافة مرافق القطاع العام .لقد كانت النسبة  5ممرضات إلى
 20مريض ًا؛ وتتباين النسب الدنيا لتلبية احتياجات الوحدات والنَّوبات
(الو ْر ِد َّيات) المختلفة؛ فمث ً
ال كانت النسبة في وحدات األمومة 5:1
َ
خالل النهار و 6:1في الليل ،وكانت لدى المرضى فاقدي الوعي في
غرف اإلفاقة .1:1
أصدرت والية كالفيورنيا بالواليات المتحدة األمريكية في عام 1999
تشريع ًا حدد النسب الدنيا للممرضات إلى المرضى كي ُين َّفذ تدريجي ًا
على مدى السنوات الخمس المقبلة ،وقد كانت النسب مختلفة بحسب
الوحدة.

 هياكل التدرج المحدد مركزي ًا والمالمح الوصفية واسعة النطاق
للوظائف؛

النتائج :تم اإلبالغ عن التحسينات في فيكتوريا بأستراليا منذ تنفيذ
النسب كما يلي:
ِ
أكثر من  3000ممرضة إضافية عَم ْل َن في المستشفيات

الفرص الوظيفية على أساس الكفاءات والخبرة واألداء؛

الم َرتَّب.
تدرج األجر ضمن مستوى ُ

النتيجة :نجح هذا النظام في توظيف الممرضات والمهنيين الصحيين
النادرين وإعادتهم ثانية إلى مستشفيات القطاع العام في جنوب أفريقيا.

 انخفاض دوران الموظفين (تعاقب الموظفين على المهام) والتغيب
عن العمل

ِ ِ
دامةَ :ت َط َّلب النظام تموي ً
ال إضافي ًا من الدولة ،ويجري
التكاليف واال ْست َ
تنفيذه على مراحل على مدى عدد من السنوات الستيعاب كافة المهنيين
الصحيين وغيرهم من الموظفين العامين كالمدرسين.

ازدياد مقداره  25بالمئة في عدد المرشحات لمدارس التمريض
تقبل عام أفضل لحكومة الوالية.

ِ ِ
دامة :بسبب ازدياد عدد الموظفين ،فقد ازدادت
التكاليف واال ْست َ
التكاليف؛ ولم يتم العثور على بيانات عن المثال األسترالي ،لكن مثال
كاليفورنيا أشار إلى ازدياد في ميزانية ُم َرتَّبات الممرضات وصل حتى
 1.7بالمئة .لقد تمت المحافظة على هذه النسب إلى يومنا هذا.

Public Services Coordinating Bargaining Council (PSCBC) and the Public Health
and Social Development Sectoral Bargaining Council (PHSDBC) in South Africa
http://www.pscbc.org.za/content. aspx?PageID=168

;ICN Fact sheet on Nurse: Patient Ratios; Gordon, S. 2007 and Coffman, J.M.
Seago, J.A. & Spetz, J. (undated). Minimum Nurse-To- Patient Ratios in Acute Care
Hospitals in California.
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بيئات الممارسات اإليجابية  -أماكن عمل تتسم بالجودة من أجل رعاية تتسم بالجودة
هياكل الدعم

تتضمن هذه الصحيفة قائمة ت ََح ُّقق للخصائص األساسية ألماكن عمل
الرعاية الصحية التي تتسم بالجودة؛ وهي ُم َص َّم َمة كأداة لتقييم نقاط

اِ ْس َت ْث ِم ْر في الصحة وبيئات العمل.
عَزِّ ِز العالقات اإليجابية بين أصحاب العمل/العمال/زمالء العمل/
المرضى.
اِ ْلت َِز ْم باألُطر التنظيمية التي تضمن ظروف العمل اآلمنة.
َو ِّف ْر إمكانية الحصول على المعدات واللوازم الكافية ،واِ ْد َع ِم الموظفين.

القوة والضعف لبيئة الممارسات ،ولوضع االستراتيجيات المناسبة .إنها
تنطوي على حقوق ومسؤوليات كافة المعنيين من أصحاب العمل والعمال
والمدراء .إن االحترام واالعتبار المتبادلين هما مكونان أساسيان لمناخ
المؤسسة الذي ينبغي تأسيسه والحفاظ عليه بصرامة.

 َد ِع العمال ينخرطون في التقييم المستمر وتحسين تصميم العمل وتنظيم
العمل.
عَزِّ ِز التوازن السليم بين العمل والحياة من خالل السياسات والبرامج
المن ِْص َفة والقابلة لإلدارة ،ومتطلبات الوظائف،
التي تدعم أعباء العمل ُ
وترتيبات العمل المرنة.
َو ِّف ِر األمان الوظيفي وإمكانية التنبؤ بالعمل.

التقدير المهني

وو ِّف ِر االستقالل
اِ ْعت ْ
َرف بالمجال الكامل لكفاءات عاملي الرعاية الصحية َ
الذاتي لهذه الكفاءات كي يتم تحقيقها بشكل كامل.
عَزِّ ِز السيطرة المهنية على الممارسات ووتيرة العمل.
ساهمات أداء العمال وكافِئْهم.
اِ ْعت َِر ْ
بم َ
ف ُ

ف بموجب النتائج.
َق ِّي ْم ،بفترات منتظمة ،رضا الموظفين وت ََص َّر ْ

اِضم ْن ممارسات العمال في إطار مدونة األخالقيات الشاملة.
َواص ْل بوضوح واِ ْدع َْم معايير الممارسات.
ت َ
اِ ْس َت ْع ِر ْض بفترات منتظمة نطاقات الممارسات والكفاءات.

الممارسات الفعالة لإلدارة

اِ ْلت َِز ْم بتكافؤ الفرص والمعاملة العادلة.

َو ْفر تعويض ًا كافي ًا وفي الوقت المناسب يتناسب مع الدرجة العلمية الفرص التعليمية
والخبرة والمسؤوليات المهنية.
حافِ ْظ على ُن ُظم إدارة األداء الفعال.

اِ ْدع َْم فرص التدريب المهني ،والتطوير ،واالرتقاء الوظيفي.

َقدِّ ْم برامج توجيه شاملة للموظفين الجدد.
عَزِّ ِز البرامج الفعالة لإلشراف والرصد وتدريب األقران.

َقدِّ ْم مجموعة من المزايا الالئقة والمرنة.

 َد ِع ا لعمال يشاركون في التخطيط واتخاذ القرار المؤثر على ممارساتهم
وبيئة عملهم ورعاية مرضاهم.

الصحة والسالمة المهنيتين.
اِ ْلت َِز ْم بمستويات التوظيف اآلمنة.

َ ش ِّج ْع على التواصل المفتوح والزمالة والعمل الجماعي والعالقات
الداعمة.

 َت َب َّن سياسات وبرامج الصحة والسالمة المهنيتين ،والعافية التي تعالج
المخاطر المهنية ،والتمييز ،والعنف البدني والعنف النفسي ،والقضايا
ذات الصلة بأمن األفراد.

عَزِّ زْ ثقافة الثقة واإلنصاف واالحترام المتبادل.
اِ ْعت َِم ِد السياسات واإلجراءات التي تشجع إيجابي ًا على اإلبالغ عن سوء
السلوك المهني أو انتهاك القوانين/اللوائح.

International Council of Nurses (2007), Positive practice
environments: quality workplaces = quality patient care.
Information and Action Tool

َو ِّف ْر توصيف ًا/مواصفات واضحة وشاملة للوظائف.
عَزِّ ِز الشفافية في عملية اتخاذ القرار (حيثما ينطبق).

اِ ْض َم ْن إن اإلجراءات الفعالة للتظلم/الشكاوى قائمة.
َأ ْظ ِه ِر الممارسات الفعالة لإلدارة والقيادة.
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صحيفة الحقائق 2.6

العناصر العامة لتوصيف الوظائف
المسمى الوظيفي:
القسم :قسم أو وحدة في المؤسسة حيث يؤ َّدى العمل.
إرسال تقارير عن الوضع إلى :المدراء التنفيذيين أو المشرف.
الدور والمسؤوليات الرئيسية :وظيفة ضمن قسم أو وحدة ،بما في ذلك الوظائف اإلدارية والتنسيق مع األشخاص أو األقسام األخرى.
المهام المحددة :مهام العمل اليومية.
(الم َشدِّ َدة) ،القبالة ،أو إدارة الوحدة ،أو المهارات لصيانة
الم َر َّكزَ ة ُ
المهارات والكفاءات :متطلبات وظيفة معينة؛ مثالً ،المهارات الالزمة لتمريض العناية ُ
معدات متخصصة ،باإلضافة إلى المهارات العامة كالتواصل الجيد ،حفظ السجالت ،إلخ.
المؤهالت :بما في ذلك المستوى التعليمي ،والتدريب المهني ،واعتماد المؤهالت من السلطة التنظيمية والروابط المهنية.
الخبرة وغيرها من المتطلبات :الفترة الدنيا من الخبرة ،متطلبات العمل الخاصة كالقدرة على إدارة المشاريع أو القدرة على العمل باستقالل.
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بعض األفكار لبناء الفرق وتنمية روح الفريق
َشاو ْر مع الموظفين في كافة الوحدات لتحديد كيف يرغبون بتنظيم فرق العمل.
 ت َ

َ ش ِّج ْع على عقد اجتماعات منتظمة قصيرة ضمن الفرق لمساعدتها على تنسيق عملها.
 تستفيد الفرق من درجة من االستقاللية بشأن كيفية توزيع المهام.

  َن ِّظ ْم حلقات عمل للموظفين لتبادل المهارات والخبرات الخاصة بالعمل.

َ و ِّف ْر فرص ًا للموظفين للقيام باألنشطة مع بعضهم البعض حيث ال ترتبط هذه األنشطة بالعمل.

ُ خ ْذ بعين االعتبار إدخال تدريبات بشأن بناء الفريق  -حيث أن ذلك قد يكون ممتع ًا باإلضافة إلى أنه يساعد على تحسين االتصاالت وبناء الثقة؛ إنها أكثر
فعالية إذا ما ُأ ْج ِريت في اجتماعات منتظمة ،ال إجراءها مرة أو مرتين في السنةُ .ا ِ
نظر الصندوق أدناه المتضمن بعض األمثلة لتمارين بسيطة  -ثمة الكثير
منها على اإلنترنت ،أو بإمكانك ابتكار الخاصة َ
بك.
ب من المجموعة تخمين أي شعار ُيع ِّبر عن
ب من الجميع تصميم شعار شخصي يشعرون بأنه يعبر عن أنفسهم ،ثم ُا ْط ُل ْ
شعاريُ .ا ْط ُل ْ
شخص معين.
ما هو الفريق؟ ُا ْط ُلب من كل شخص في المجموعة إعطاء م ِ
رادف لكلمة فريق (مثالً ،ممتع تمام ًا وجنوني)!
ْ
ُ

العروض التوضيحيةُ .ا ْد ُع أعضاء المجموعة لتقديم لمحة موجزة عن موضوع ِ
عارض كاللون المفضل أو الفريق الرياضي المفضل.

ب من
ب من الفرد في كل زوج الجلوس ظهر ًا إلى ظهر الفرد اآلخر بنفس الزوجُ .ا ْط ُل ْ
ظهر ًا إلى ظهرَ .ق ِّس ِم المجموعة إلى أزواج ،و ُا ْط ُل ْ
ِ
شخص واحد في كل زوج أن يفكر في شكل ،أو َأعطهم صورة .يجب على هذا الشخص بعد ذلك إعطاء تعليمات شفهية لشركائه بشأن
ب من كل زوج مقارنة الشكل األصلي مع الرسم الفعلي.
كيفية رسم الشكل  -دون إخبار ،فعالً ،الشركاء بما هو .بعد االنتهاءُ ،ا ْط ُل ْ
حقيقتان وكذبة واحدة .يكتب كل عضو في الفريق شيئين حقيقيين عن نفسه وكذبة واحدة .يستطيع اآلخرون طرح األسئلة ثم تخمين أي
منها هي الكذبة .مالحظة :يمكن استخدام هذه الطريقة في عدد من الجلسات ،بحيث يجيب شخص واحد فقط عن األسئلة في كل مرة،
ويستغرق النشاط دقائق قليلة فقط.
َ
َ
مجموعتك
مجموعتك على التواصل والتوافق على ضمان «بقائهم على الحياة»َ .أ ْخبِ ْر
سيناريو البقاء على قيد الحياة .يجبر هذا التمرين
أن طائرتهم تحطمت في المحيط .هناك حجرة على قارب النجاة لكل شخص ،باإلضافة إلى  10بنود سوف يحتاجون إليها للبقاء على
قيد الحياة في الجزيرةُ .ا ْط ُلب من الفريق اختيار البنود التي يرغبون بأخذها .كيف يقررون؟ كيف يضعون في مراتب أو يق ِّيمون كل بند؟
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الجلسة :9

الوحدة  - 7وقت العمل والتدابير الصديقة لألسرة
إن المضمون الذي تغطيه هذه الوحدة كثيف جد ًا؛ وقد تأخذ بعين االعتبار
َ
الح َظ
تجزئة الجلسة إلى جلستين ،اعتماد ًا على الوقت المتاح .من
فضلكْ ،
أن شرائح هذه الوحدة ُق ِّس َمت إلى جزأين لجعل العرض التوضيحي أكثر قابلية
لإلدارة :يغطي الجزء األول وقت العمل (نقاط الت ََّح ُّقق  )3.7-1.7ويغطي
الجزء الثاني التدابير الصديقة لألسرة (نقطتا الت ََّح ُّقق  4.7و.)5.7

نقاط الت ََّح ُّقق (العرض التوضيحي  ،1الشريحة :)5

1.7
2.7

األهداف (العرض التوضيحي  ،1الشريحة :)2

3.7

الس ُبل المختلفة التي يمكن بها تنظيم وقت العمل بغية:
تقديم ُّ
المساعدة في تخطيط الجداول الزمنية للعمل التي تحسن
السالمة والكفاءة وتقديم الخدمات؛ و

4.7

األخذ بالحسبان احتياجات الموظفين للتوازن بين العمل
والحياة الخاصة والمسؤوليات العائلية.

5.7

لماذا ُيعت َبر وقت العمل قضية؟
(العرض التوضيحي  ،1الشريحتان  3و)4

َن ِّظ ْم وقت العمل لتخفيض الساعات الطويلة والتقليل إلى
أدنى حد ممكن من الجداول الزمنية غير المنتظمة للعمل
تَأكَّدْ أن كافة الموظفين يحصلون على وقت ٍ
كاف للراحة وأنه
يتم الحفاظ على ساعات العمل اإلضافية في الحدود الدنيا
اِست ِ
َخد ِم الوقت المرن للعمل والترتيبات المرنة لإلجازات
ْ

خَ ِّط ْط الوقت بهدف األخذ بالحسبان المسؤوليات العائلية
والمنزلية واالجتماعية للموظفين

َو ِّف ْر حماية األمومة واإلجازة الوالدية ،بما في ذلك ترتيبات
الرضاعة الطبيعية

تُغ َّطى النقطتان  4.7و 5.7في العرض التوضيحي الثاني ،أما المالحظات فترد
أدناه.
َح ُّقق تباع ًا ،حيث ترد
من هنا فصاعد ًا ،تبحث الجلسة والشرائح في كل نقطة ت َ
في البداية فقرة «لماذا» اإلجراء ضروري ،وثم ترد فقرة «كيف» يمكن تحقيقه.
َ
لمساعدتك في الحصول على
َح ُّقق
فيما يلي اقتراحات ألسئلة البدء لكل نقطة ت َ
الكرة المتدحرجة .ثمة أيض ًا أسئلة في مالحظات المتحدثين لبعض الشرائح.
َ
وإطارك الزمني  -قد ُت َف ِّضل أن تطلب من
بدالً من ذلك  -بنا ًء على المجموعة
ِ
شرح أن أسئلة االستنتاج هي مجرد الحصول
المشاركين اقتراح أسئلة مفيدة .ا ْ
على أول رد فعل شخصي  -سيحتاج المشاركون إلى التشاور على نطاق واسع
في مرافقهم.

إنه حق ًا امتداد للصحة والسالمة في مكان العمل :تُدعَم صحة الموظفين
بالترتيبات المعقولة المتعلقة بوقت العمل التي تعزز رفاههم وأداءهم ،وبالتالي
المقدَّ مة للمرضى.
جودة الرعاية ُ
يعني التنظيم األمثل لوقت العمل:

 موظفون بأعراض ك َْرب (إِ ْجهاد) أقل ،ومعدالت إصابة باألمراض أقل،
وحضور أفضل؛
ناتج عمل أكثر اِت َِّساق ًا؛
تكاليف أقل لساعات العمل اإلضافية؛

َ   1.7ن ِّظ ْم وقت العمل لتخفيض الساعات الطويلة والتقليل إلى أدنى
حد ممكن من الجداول الزمنية غير المنتظمة للعمل
(العرض التوضيحي  ،1الشرائح )11-6

حوادث أقل وتحسين سالمة المرضى ورعايتهم.

َوزِّ ْع صحيفة الحقائق « 1.7توجيهات االتحاد األوروبي بشأن وقت
العمل» ُ -ا ْد ُع إلى التعليقات بشأن قائمة األحكام الرئيسية :ما مدى توافقها مع

الترتيبات في أماكن عمل المشاركين؟

ِ
والمناوبات
َوزِّ ْع صحيفة الحقائق « 2.7تذكير بشأن النَّوبات َ
(الو ْرد َّيات)» ُ
اعتقدت بأنه ثمة حاجة لها فقط.
إذا ما
َ
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ِ
ستخدمت جيد ًا وأين يمكن إجراء التحسينات؟
ما هي ترتيبات وقت العمل التي ُا
إلى أي مدى يتم التشاور مع الموظفين ومشاركتهم في تصميم الجداول الزمنية
(الو ْر ِد َّيات)؟ ما وجهات نظر المشاركين بشأن تصميم ترتيبات وقت
للنَّوبات َ
ِ
العمل بمشاركة الموظفين؟ ا ْس ْأل عن وجهات النظر بشأن العمل وفق نظام
ِ
ب من المشاركين تقديم اقتراحاتهم
(الورد َّيات) والعمل الليلي ،و ُا ْط ُل ْ
النَّوبات َ
قبل عرض الشريحة « 8الحد من األثر السلبي للعمل وفق نظام النَّوبات
(الو ْر ِد َّيات)؟ أخير ًا ،هل من مشكلة بشأن الجداول الزمنية غير المنتظمة
َ
للعمل ،وهل يتم التخطيط لها مسبق ًا؟

ممارسة األدوارَ :وزِّ ِع المشاركين إلى مجموعات تضم كل منها 4-3
أشخاص.

ينبغي أن تضم كل مجموعة الشخصيات التالية:

عامل يقدم طلب ًا للتحول إلى العمل بعض الوقت ،أو أسبوع العمل
المضغوط أو وقت العمل المرن؛ و
مدير يعارض الفكرة؛ و

ممثل النقابة.

ال تناقش فترات الراحة في هذه النقطة ألن نقطة الت ََّح ُّقق المقبلة ستغطيها.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

ُيمنَح كل شخص  5دقائق للنظر في حججه (حججها) ،ثم تبدأ
ف بعد  15دقيقة.
الشخصيات بالتفاوض بشأن طلب العامل .ت ََو َّق ْ
يمكن لمشارك إضافي في كل مجموعة أن يكون مراقب ًا يدون المالحظات
ويقدم التغذية المرتدة إلى الشخصيات بشأن حججها أو طريقة تقديمها،
فض ً
ال عن عملية التفاوض بأكملها :ما الذي سار على ما يرام وماذا كانت
التحديات ( 5دقائق).

 نعم  ال

 نعم  ال

  2.7ت ََأكَّدْ أن كافة الموظفين يحصلون على وقت ٍ
كاف للراحة وأنه
يتم الحفاظ على ساعات العمل اإلضافية في الحدود الدنيا
(العرض التوضيحي  ،1الشرائح )15-12

بعد ذلك تُقدِّ م المجموعات تقريرها في الجلسة العامة وتقوم بتبادل
خبراتها .هل توصلت المجموعات إلى اتفاق ،أو عثرت على حل
مؤقت ،أم أن الحوار لم يكن بناء؟ اِس ِ
أل المشاركين عن شعورهم
ً ْ
بأدوارهم وكيف سيقاربون مثل هذا الوضع في الحياة الحقيقية ،سواء
كمدراء أو كممثلي نقابة.

األسئلة:

ِ
الح ْظ ما تقوله توجيهات االتحاد األوروبي بشأن وقت العمل .ما مدى تطابقها
مع تجربة المشاركين؟ ما وجهات نظرهم بشأن أهمية وقت الراحة؟ ما عواقب
المستخدَ م في
التعب؟ هل يتم تفادي ساعات العمل اإلضافية؟ ما المقدار ُ
مكان (أماكن) عملهم وهل يمكن تخفيضه؟ كيف؟ َو ِّج ْه انتباه المشاركين إلى
المثال الوارد في دليل العمل من هيدلبورغ بألمانيا بشأن إدارة ساعات العمل
اإلضافية.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

األسئلة:

ما هي بعض األمثلة للوقت المرن للعمل؟ ما الفوائد والمساوئ المحتملة لكل
منها؟

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال

 نعم  ال

 نعم  ال

َقدِّ ْم صحيفة الحقائق « 3.7نصائح للعاملين الصحيين الذين يعملون
(الو ْر ِد َّيات)» (للقراءة واالستخدام الخاصين بعد جلسة
وفق نظام النَّوبات َ
التدريب) وصحيفة الحقائق « 4.7نقاط عامة إلدارة وقت العمل»  -إن
استثارة األفكار لمعرفة وجهات نظر المشاركين بشأن النقاط التي يفكرون بها
هو األكثر أهمية.

ِ
   3.7اِ
ستخد ِم الوقت المرن للعمل والترتيبات المرنة لإلجازات
(العرض التوضيحي  ،1الشرائح )19-16

ِ
مالحظة :قد تكون بعض األفكار جديدة لبعض المشاركين ،لذلك اِ
ستخد ْم
وقتك لشرح الفوائد التي تُقدِّ مهاِ .
حاو ِل العثور على مشارك لديه خبرة في
الوقت المرن للعمل كي يقدم رأيه (رأيها).

ِ
اِ
ستخد ِم شرائح العرض التوضيحي الثاني لنقطتي الت ََّح ُّقق  4.7و 5.7التاليتين
 -اِ ْنت َِق ْل إلى الجلسة الثانية إذا كان ذلك ممكن ًا.
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لماذا تُعت َبر التدابير الصديقة لألسرة وحماية األمومة قضية؟
(العرض التوضيحي  ،2الشريحة )3

َ 5.7و ِّف ْر حماية األمومة واإلجازة الوالدية ،بما في ذلك ترتيبات
الرضاعة الطبيعية (العرض التوضيحي  ،2الشرائح )19-9

اِ ْبد ْأ بالنقطة الواضحة التي ال يستطيع العمل والمنزل الحفاظ عليها منفصلة.
إن العمل والمنزل جانبان هامان في حياة الشخص ،لذا من المنطقي محاولة
اِتِّساقهما بشكل كامل بقدر اإلمكان .إلدخال التدابير الصديقة لألسرة ،بما في
ذلك حماية األمومة ،المزايا التالية:

قد تجد بعض المقاومة لفكرة إجازة األبوة أو اإلجازة الوالدية ،لكن ال تتردد في
فتح نقاش بشأن فوائدهما ،بما في ذلك الرابطة الوالدية وتقوية وحدة األسرة.
سيكون من المفيد أيض ًا معرفة وجهات النظر بشأن الرضاعة الطبيعية وفهمها.

األسئلة:

إنها تحسن عالقات العمل والمعنويات والرضا الوظيفي ،وتقلل من التغيب
عن العمل ودوران الموظفين (تعاقب الموظفين على المهام)؛

ما هو القانون في هذا المجال ،وهل ُأ ْد ِرج هذا المجال في سياسة مكان العمل
َ
لديك َب ِّينَة لتناقص الموظفات بسبب االفتقار إلى حماية
وممارساته؟ هل
األمومة ،و/أو ترتيبات الرضاعة الطبيعية ،و/أو رعاية األطفال؟ ما التدابير
البسيطة التي يمكن أن تحسن ظروف العمل لألمهات المرضعات والحوامل؟

إنها تجعل اجتذاب الموظفين الجيدين واالحتفاظ بهم أكثر سهولة؛

إنها تعزز تكافؤ فرص العمل وتقلل من عدم المساواة بين الجنسين؛

إنها تساعد في الحفاظ على صحة العمال ودخلهم وأسرهم ،مما يعزز
االزدهار ورفاهية المجتمع المحلي.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

4.7خَ ِّط ْط وقت العمل بهدف األخذ بالحسبان المسؤوليات
العائلية والمنزلية واالجتماعية للموظفين
(العرض التوضيحي  ،2الشرائح )8-4
األسئلة:

من الصعوبة بمكان التخطيط دون معرفة المزيد بشأن احتياجات الموظفين،
لهذا من الممكن أن تبدأ األسئلة هنا .كم عدد العاملين الذين يقع على عاتقهم
مسؤوليات الرعاية ،كم منهم لديه رحالت طويلة كي يصلوا إلى العمل ،كم
منهم الوالد الوحيد ،ما هي المرافق أو الترتيبات القائمة حالي ًا  -كالوقت
المرن للعمل وترتيبات اإلجازات ،أو رعاية األطفال  -أي منها يمكن أن يدعم
الموظفين؟ ما التغيير األكثر فائدة في هذا المجال؟ قد تحتاج إلى التعامل مع
وجهات النظر الراسخة بشأن األدوار والمسؤوليات المتعلقة بنوع الجنس.
بدالً من تحدي شخص ما مباشرةَ ،ش ِّج ِع المشاركين اآلخرين على التعبير عن
وجهات نظر مختلفة.

ناق ْش مثال ترتيبات رعاية األطفال من بوليو بفرنسا في دليل العملِ .
ِ
ساع ِد
المشاركين على رؤية أن العامل األساسي في النجاح كان تجميع الموارد -
شيء يمكن القياس به على أي مستوى.

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال
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 نعم  ال
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توجيهات االتحاد األوروبي بشأن وقت العمل
ُت َع ِّرف التوجيهات الصادرة عن االتحاد األوروبي بتاريخ  4تشرين الثاني/نوفمبر  )Directive 2003/88/EC( 2003وقت العمل بـِ «أي فترة يعمل خاللها
العامل تحت تصرف صاحب العمل ويؤدي أنشطته أو واجباته ،وفق ًا للقوانين و/أو الممارسات الوطنية» .و ُت َع ِّرف فترات الراحة بأنها «أي فترة ليست وقت
العمل» .وال توجد فئة مرحلية.
يعتبر وقت العمل أحد المجاالت األهم لالستخدام حيث تَدَ َّخل االتحاد األوروبي من خالل التشريعات لتحسين ظروف العمل وصحة وسالمة العاملين.
تُط َّبق التوجيهات على كافة قطاعات النشاط العام أو الخاص على السواء .فيما يلي األحكام الرئيسية:

ُحسب على مدى فترة مرجعية مدتها أربعة
 متوسط عدد ساعات العمل بحد أقصى مقداره  48ساعة أسبوعي ًا ،بما في ذلك ساعات العمل اإلضافية (ت َ
أشهر)؛

 متوسط عدد ساعات العمل مقداره ثماني ساعات لكل  24ساعة للعمال الليليين ُ -ي َع َّرف على أنه شخص يعمل عادة على األقل ثالث ساعات أثناء
الليل؛
 فترة استراحة بعد ست ساعات متعاقبة من العمل؛

 فترات راحة ال تقل عن  11ساعة متعاقبة لكل  24ساعة و 35ساعة متعاقبة لكل فترة مقدارها سبعة أيام؛

 إجازة سنوية مدفوعة األجر مدتها ال تقل عن أربعة أسابيع التي ال بد من الحصول عليها أثناء السنة ،وال يمكن أن ُيد َفع بدل نقدي عنها في حالة أن العامل
لم يرغب بالحصول عليها ،باستثناء الحاالت التي ُينْهى فيها استخدام العامل ،أو في حالة وجود عامل عرضي ألجل قصير ،حيث يمكن أن ُيد َفع بدل
نقدي عنها.

مالحظة :العمل اإلضافي هو العمل الذي يؤديه عامل خالل ساعات تزيد عن ساعات العمل العادية التي ُط ِلبت رسمي ًا ووافقت عليها اإلدارة .إنه العمل
الم َجدْ َول زمني ًا على شكل منتظم والذي من أجله يمكن تعويض العامل عنه .إن الفترة المرجعية هي فترة
الذي ليس جزء ًا من أسبوع عمل الموظف ُ
من الزمن تحددها التشريعات أو اتفاق ،التي على مداها يمكن حساب متوسط وقت العمل األسبوعي .العامل ال َع َرضي هو عامل بعقد عمل مؤقت مع
استحقاقات محدودة عموم ًا لإلعانات وقلة األمان الوظيفي أو انعدامه.
إن توجيهات االتحاد األوروبي بشأن وقت العمل متاحة على الموقع التاليhttp://eur-lex.europa.eu//en/index.htm :
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صحيفة الحقائق 2.7

ِ
ناوبات
والم َ
تذكير بشأن النَّوبات َ
(الو ْرد َّيات) ُ
(الو ْر ِد َّيات)
النَّوبات َ

ِ
(الو ْر ِد َّيات) نفس الساعات وأوقات البدء/االنتهاء كل يوم لفترة غير محددة.
(الو ْرد َّيات) الثابتة :تغطي النَّوبات َ
النَّوبات َ

ِ
(الم َشدَّ َدة) أن يعملن من الساعة  8صباح ًا إلى
النَّوبات َ
المر َّكزَ ة ُ
(الو ْرد َّيات) الدَّ َّو َارة :تتغير فترة العمل دوري ًا ،لذا يمكن للممرضات في وحدة العناية َ
ال في األسبوع التالي ،ثم من الساعة  11لي ً
الساعة  3بعد الظهر أسبوعي ًا ،ثم من الساعة  3بعد الظهر إلى  11لي ً
ال إلى الساعة  7صباح ًا في األسبوع التالي.
ِ
(الو ْرد َّيات) ذات الـ  12ساعة ،السيما خالل الليل .غالب ًا ما تُستخدَ م النَّوبات
حيثما يكون النقل محدود ًا ،أو أن المسافات طويلة ،فقد يفضل العمال النَّوبات َ
(الو ْر ِد َّيات) الدَّ َّو َارة ألنها تُعت َبر ُمن ِْص َفة لكافة الموظفين ،في حين أنه من ناحية أخرى ،فإنها تميل إلى أن تسبب مزيد ًا من األخطار الصحية .ينطوي دوران
َ
ِ
(الو ْرد َّيات) على التخطيط ووضع الجداول الزمنية واإلخطار المبكر للموظفين بحيث يستطيعون إدارة وقتهم الشخصي ومسؤولياتهم العائلية.
النَّوبات َ

ِ
(الو ْر ِد َّيات) إلى األمام من النهار إلى بعد الظهر إلى الليل ،ألن َن ْظم الجسم البشري ينضبط
(الو ْرد َّيات) إلى األمام :يوصى بدوران النَّوبات َ
دوران النَّوبات َ
ِ
(الو ْرد َّيات).
بشكل أفضل عند المضي قدم ًا بدالً من االتجاه نحو الخلف؛ كما أنه مفضل بسبب وجود فواصل زمنية أطول بين النَّوبات َ
ناوبات
الم َ
ُ

ناوبات إلى سجل لألسماء ُي ِ
ظهر الترتيب الذي يأخذ فيه الناس دورهم ألداء واجبات معينة .وينبغي أن ُيتاح على أساس منتظم وفي الوقت المناسب
الم َ
تستند ُ
قبل تاريخ أداء الواجبات.
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(الو ْر ِد َّيات)
نصائح للعاملين الصحيين الذين يعملون وفق نظام النَّوبات َ
أنماط النظام الغذائي وتناول الطعام

(و ْر ِد َّية) عملهم
ينبغي لموظفي فترة ما بعد الظهر تناول وجبة طعامهم في منتصف اليوم بدالً من منتصف نَو َبة ُ
(الو ْر ِد َّية) وتناول وجبة إفطار معتدلة
ينبغي للموظفين الليليين تناول وجبات خفيفة من الطعام على مدى النَّو َبة َ
اِ ْس َترخِ خالل وجبات الطعام ووفر وقت ًا لهضم الطعام
َناو ْل كثير ًا من الماء
ت َ
 َق ِّل ْل من األطعمة الغنية للغاية بالملح
 َق ِّل ْل من األطعمة الغنية بالدهون
حافِ ْظ على أنماط منتظمة لتناول الطعام مع وجبات متوازنة جيد ًا

 َتن ِ
َاول الطعام المتوازن االعتيادي المؤلف من الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن والسمك ومشتقات األلبان والحبوب والخبز

والمن َِّومات
تَفا َد االستخدام المفرط لألقراص (الحبوب) المضادة للحموضة والمهدئات ُ
 َق ِّل ِل المأخوذ من الكافيين (القهوة) والمشروبات الكحولية
تَفا َد الوجبات السريعة وآالت البيع التلقائي للطعام والمشروبات

النوم

َ
َ
وحاجتك من النوم
نومك
تأكد أن عائلتك وأصدقاءك مدركون ويراعون ساعات
َ
لديك مكان ًا مريح ًا هادئ ًا للنوم خالل النهار
اِ ْض َم ْن أن

والسدَّ ادات الرغوية لألذنين والستائر الجيدة.
من األمثلة للوسائل واألجهزة التي يمكن أن تحسن نوم العامل ،تكييف الهواء وآلة الرد على الهاتف َّ
ُخ ْذ قلي ً
ال من الوقت لالسترخاء الهادئ قبل الذهاب إلى السرير لتسهيل النوم (القراءة ،تمارين التنفس ،تقنيات استرخاء العضالت ،إلخ).
ض ْع جدوالً زمني ًا للنوم للمساعدة في تأسيس الروتين (النظام االعتيادي) وجعل النوم خالل النهار أكثر سهولة
َ
َ
جسمك ستبقى بمستوى مرتفع لعدة ساعات ،مما يجعل النوم صعب ًا
تَفا َد التمارين المجهدة قبل النوم ألن عملية االستقالب (األيض) في
أخفقت في النوم بعد ساعة واحدة ،اِ ْقر ْأ كتاب ًا أو اِ ْست َِم ْع إلى الموسيقى الهادئة
إذا
َ
إذا ما استمر اإلخفاق في النومُ ،ق ْم بإعادة وضع الجدول الزمني لساعات النوم في وقت الحق من اليوم

األنشطة االجتماعية

ض ْع جدوالً زمني ًا لتناول على األقل وجبة واحدة يومي ًا مع األسرة ،ألن ذلك يساعد على الحفاظ على قنوات االتصال مفتوحة ويعزز عادات تناول الطعام
َ
الجيدة
ِ
ِ
(الو ْرد َّية) األخرى وعائالتهم؛ ألن ذلك يساعد على التقليل إلى أدنى حد ممكن من االضطراب الذي يمكن
اع َْم ْل على إنشاء صداقات مع موظفي النَّو َبة َ
ِ
َ
حياتك االجتماعية
(الو ْرد َّيات) على
أن يكون أثر ًا للعمل وفق نظام النَّوبات َ
َ
َ
وأطفالك كل يوم
زوجك
حافِ ْظ على التواصل مع
َ
َ
ولزوجك
لنفسك
ص وقت ًا
َخ ِّص ْ
ِ
َخ ِّط ْط بعناية أنشطة األسرة؛ إن الروابط العائلية ثمينة َ
(خ ِّطط األيام مسبق ًا إذا أمكن ذلك)
(الو ْر ِد َّيات) ويمكن أن
 ُق ْم بإيالء اهتمام شديد للياقة البدنية؛ يساعد برنامج التمارين المنتظمة على التكيف مع اآلثار السلبية للعمل وفق نظام النَّوبات َ
يساعد أيض ًا على تحسين جودة النوم ومدته
ِ
مار ْس تمارين الحد من الك َْرب ِ
(اإل ْجهاد)
ِ
 اِ
ستخد ْم تقويم ًا لوضع جدول زمني لألحداث
ِ
حاو ْل ترتيب أولويات المهام والتصدي لها

ُم ْق َت َبس من hiftwork: Health Effects & Solutions, Occupational Health Clinics for Ontario Staff Inc , revised 2005. Available at http://www.healthunit.org/workplace/Toolkits/
Shift%20Work/OHCOW-Shiftwork.pdf.

69

الم ِّ
دليل ُ
دربين ل ِـ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE

صحيفة الحقائق 4.7

نقاط عامة إلدارة وقت العمل
 َد ِع الموظفين يشاركون في التخطيط؛ اِ ْمن َْح خيارات للعمال
(الو ْر ِد َّيات) للحصول على اإلنتاجية المثلى
َص ِّم ِم النَّوبات َ
 اِ ْمن َْع ساعات العمل الطويلة
 َق ِّيدْ من استخدام ساعات العمل اإلضافية

 ُق ْم بإدارة العمل لي ً
ال
اِ ْض َم ِن الوقت الكافي للراحة
است ِ
َخد ْم ترتيبات الوقت المرن للعمل
عَزِّ ِز المساواة بين الجنسين من خالل وقت العمل

وض ْع أحكام ًا للنساء الحوامل والمرضعات
ُخ ْذ بالحسبان المسؤوليات الشخصية/العائليةَ ،

ُم ْق َت َبس من ILO (2007). Decent Working Time - Balancing Workers’ Needs with Business Requirements. Available at http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/ wcms_145391.pdf
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الجلسة :10

الوحدة  - 8اختيار المعدات واللوازم وتخزينها وإدارتها

يعتبر توافر المعدات واللوازم المناسبة والسليمة في الوقت المناسب عنصر ًا
أساسي ًا في التقديم الفعال للخدمات الصحية.

المملكة المتحدة ،حيث تم العثور على لوازم عديدة تجاوزت فترة الصالحية
الستخدامها ومخزونات عديمة الفائدة!

ُق ْم بتلخيص صحيفة الحقائق « 1.8قضايا ضبط المخزون في المملكة
المتحدة» أو َو ِّز ْعها.

األهداف (الشريحة :)2

فحص كل جزء من عملية إدارة المعدات واللوازم
وتقييمه ،بما في ذلك:

قد تحتاج إلى الت ََّح ُّقق أن المشاركين مرتاحون لمفهوم النظام المتكامل
للمخزون والتخزين؛ وأنهم يشعرون بأنهم يستطيعون إدارة هذا النهج .تأكد
َ
أنك تستطيع شرح الشكل على الشريحة ،واِ ْمن َْح وقت ًا للنقاش.

تقييم االحتياجات؛

اختيار المعدات واللوازم المناسبة؛

تنظيم التخزين وإدارة المخزون وصيانة المعدات؛

نقاط الت ََّح ُّقق (الشريحة :)4

ضمان أن الموظفين يعرفون كيف يستخدمون المعدات
والتعامل مع التخزين وضبط المخزون.

1.8

إجراء االتصاالت بين األج��زاء المختلفة للعملية
وإظهار كيف يمكن للنظام المتكامل أن يحسن التدفق
والكفاءة.

2.8
3.8

لماذا يعتبر هذا الموضوع قضية؟ (الشريحة )3

إن المواد والمعدات واللوازم األخرى هي مكونات باهظة الثمن للرعاية
الصحية.

4.8

إن التخزين والتعامل مع المخزون المناسبين:

5.8

السة ويوفران الوقت من خالل الوصول السهل إلى
بس َ
يضمنان سير العمل َ
المواد؛

خَ ِّط ْط الحتياجات كافة الوحدات بما يتعلق بالمعدات
واللوازم
اِخْ ت َِر المعدات األكثر أمان ًا واألنسب المتاحة ومعقولة األسعار
َو ِّف ْر مساحة تخزين آمنة وذات بطاقة تعريف واضحة لكافة
المستخدَ مة
البنود ُ
َض ْع نظام ًا للجرد والصيانة ،بما في ذلك التحكم بالمخاطر
َد ِّر ِب الموظفين على االستخدام والصيانة اآلمنين للمعدات،
السيما المنتَجات أو النماذج الجديدة.

َح ُّقق تباع ًا ،حيث ترد
من هنا فصاعد ًا ،تبحث الجلسة والشرائح في كل نقطة ت َ
في البداية فقرة «لماذا» اإلجراء ضروري ،وثم ترد فقرة «كيف» يمكن تحقيقه.
َ
لمساعدتك في الحصول على
َح ُّقق
فيما يلي اقتراحات ألسئلة البدء لكل نقطة ت َ
الكرة المتدحرجة .ثمة أيض ًا أسئلة في مالحظات المتحدثين لبعض الشرائح.
َ
وإطارك الزمني  -قد ُت َف ِّضل أن تطلب من
بدالً من ذلك  -بنا ًء على المجموعة
ِ
شرح أن أسئلة االستنتاج هي مجرد الحصول
المشاركين اقتراح أسئلة مفيدة .ا ْ
على أول رد فعل شخصي  -سيحتاج المشاركون إلى التشاور على نطاق واسع
في مرافقهم.

يمنعان االنقطاعات في تقديم الخدمات بسبب فقدان المواد في المخزون؛
يدعمان السالمة في مكان العمل؛
 ُي َجنِّبان تقييد األموال في المخزون المفرط.
تتعلق هذه الوحدة بقضايا عملية جد ًا وال ينبغي أن يكون من الصعب
على المشاركين الموافقة على أنه يمكن إجراء التحسينات بشكل مفيد في
مؤسساتهمَ .أ ِش ْر إلى أن تنظيم المخزون والتخزين ليسا بحاجة إلى االعتماد
على الموارد .قد يكون المشاركون مهتمين بالسماع عن دراسة الحالة من
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 1.8خَ ِّط ْط الحتياجات كافة الوحدات بما يتعلق بالمعدات واللوازم
(الشرائح )8-5

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

األسئلة:

َ
مرفقك؟ هل المعدات
كيف ُت َق ِّيم االحتياجات من المعدات واللوازم في
أعددت
متاحة ومالئمة للغرض لتلبي متطلبات كافة الوحدات واألقسام؟ متى
َ
ُحدِّ د أولويات
آخر مرة قائمة بالمفقودات أو الموجودات التي ال تعمل؟ هل ت َ
االحتياجات مع الموظفين المعنيين ،مع األخذ بعين االعتبار سالمة المرضى
دت نوع
وواجب الرعاية ،عالوة على صحة الموظفين وسالمتهم؟ هل َحدَّ َ
ِ
ستخدمون؟
الم
المستخدَ مة جيد ًا و َقدَّ َرها ُ
المعدات ُ

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

َ 4.8
 ض ْع نظام ًا للجرد والصيانة ،بما في ذلك التحكم بالمخاطر
(الشريحتان  17و)18
األسئلة:

هل يوجد نظام لتتبع كمية المخزون وضمان االستبدال في الوقت المناسب؟
هل نظام التخزين مرتبط بالجرد؟ هل يمتد الجرد إلى الت ََّح ُّقق من جودة
َ
لديك َب ِّينَة للحوادث
المعدات واللوازم وأدائها؟ هل هناك خطة للصيانة؟ هل
بسبب المناولة السيئة أو غير الصحيحة للمعدات؟

ك َِّر ِر االستفسار عن اللوازم (من األربطة واألدوية إلى منتَجات التنظيف وورق
الطباعة).

النتيجة:

 نعم  ال

َوزِّ ْع صحائف الحقائق « 4.8خيارات لضبط المخزون» ،و« 5.8مهام
ضبط المخزون ،و« 6.8نموذج الجدول الزمني لصيانة المعدات».

 نعم  ال

 نعم  ال

النتيجة:

  2.8اِخْ ت َِر المعدات األكثر أمان ًا واألنسب المتاحة ومعقول األسعار
(الشرائح )11-9

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال

األسئلة:
َ   5.8د ِّر ِب الموظفين على االستخدام والصيانة اآلمنين
( ِ
الح ْظ أن نقطة الت ََّح ُّقق هذه تنطبق على الشخص المسؤول عن الشراء)
للمعدات ،السيما المنتَجات والنماذج الجديدة
(الشرائح )21 - 19
َ
لديك َب ِّينَة
ما المعايير التي ينبغي اتباعها في اختيار المعدات واللوازم؟ هل
للحوادث الناجمة عن المناولة السيئة أو غير الصحيحة للمعدات؟ بغض
النظر عن التكلفة والتوافرُ ،خ ْذ بعين االعتبار إمكانيات المصادر المحلية
والتكنولوجيا المناسبة؛ عالوة على سالمة المرضى ،وواجب الرعاية ،وسالمة
الموظفين وصحتهمَ .وزِّ ْع صحيفة الحقائق « 3.8حكومة فيكتوريا بأستراليا:
مبادئ توجيهية لمجلس الشراء.»2007 ،

النتيجة:

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

األسئلة:

ما نوع التدريب القائم حالي ًا؟ هل يغطي كافة المعدات وكافة الموظفين الذين
ِ
يستخدمون المعدات؟ هل هو متاح منهجي ًا بمجرد الحصول على معدات
َ
لديك َب ِّينَة للحوادث بسبب المناولة السيئة أو غير الصحيحة
جديدة؟ هل
للمعدات؟ هل لديك َب ِّينَة بشأن كسر المعدات أو تلفها سريع ًا كنتيجة للمناولة
ِ
والح ْظ
السيئة؟ أيض ًا َحدِّ ْد ما هو التدريب الذي ُي َقدِّ ره الموظفون وتبي َن أنه مفيد
ما يمكن تعلمه من ذلك.

 نعم  ال

 نعم  ال

النتيجة:

َ 3.8و ِّف ْر مساحة تخزين آمنة وذات بطاقة تعريف واضحة لكافة البنود
المستخدَ مة «الشرائح )16-12
ُ

اإلجراء ضروري:

إنه ذو أولوية:

 نعم  ال

 نعم  ال

األسئلة:
َوزِّ ْع في نهاية الجلسة صحيفة الحقائق « 2.8خطة متكاملة للوازم
ِ
يستخدمها المشاركون في المستقبل .اِ ْمن َْحهم وقت ًا كافي ًا
كيف ُينَ َّظم التخزين حالي ًا؟ هل المساحة كافية؟ هل المكان (األماكن) مناسبة؟ المعدات» كي

هل كافة العناصر قيد االستخدام ،وضمن فترة الصالحية؟ هل من السهل
العثور على العناصر والوصول إليها سريع ًا عند الضرورة.

لطرح األسئلة للتوضيح وكيف بإمكانهم مواءمتها بما يناسب سياقهم
المحلي.
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صحيفة الحقائق 1.8

قضايا ضبط المخزون في المملكة المتحدة
يمكن الحد من الهدر وتحقيق وفورات كبيرة في التكلفة من خالل مراقبة أفضل للمخزون .في الجرد الذي ُأجري في عام  2010في خمس مستشفيات في
المملكة المتحدة عُثِر على الرفوف على لوازم طبية مدة صالحيتها منتهية في كافة هذه المستشفيات ،وفي إحدى المستشفيات انتهت مدة صالحية بعض
الم َع َّق َمة في عام .2002
اللوازم الطبية ُ

يمكن إزالة حتى  20بالمئة من ما هو ُم َخزَّ ن في المستشفيات ألنها لم تعد تُستخدَ م؛ وتساعد هذه اإلزالة في حل مشكلة المساحة المتاحة وتحسن سالمة
المرضى .إن بعض المخزون القديم يمكن حتى استخدامه للتدريب بدالً من رميه .وجد استقصاء منفصل أجرته مجلة  ،Nursing Magazineفي المملكة
المتحدة أن  63بالمئة من الممرضات و 56بالمئة من األطباء وضعوا وجهة نظر لمستويات المخزون بين أولوياتهم الثالث األولى لدعم تكنولوجيا
المعلومات.

إن الخطوة األولى المهمة هي إجراء تقييم للنظر في ما ُط ِلب بالضبط ولماذا .في كثير من األحيان ،ال جدال في عملية الشراء ،تستمر الطلبات النظامية وتصل
اللوازم ،لكن يبقى بعضها دون استخدام ويتراكم المخزون .بدالً من ذلك ،عندما ُيستخدَ م شيء ُي ْط َلب بدل منه بغض النظر ما إذا ثمة حاجة إليه فعالً .إن ذلك
ليس ً
خطأ من أي فرد؛ ببساطة إن اللوازم الجيدة متناثرة مع اللوازم القديمة ،وغالب ًا أنظمة قائمة على الورق تنتمي إلى الحقبة الماضية .إن الرعاية الصحية في
وقتنا الحاضر معقدة للغاية تتطلب تنوع ًا هائ ً
ال من المعدات والمواد ،وتلك األنظمة ببساطة غير مناسبة لهذا الغرض.

المصدرHaspel,J. “The impact of poor stock control”. In SupplyChain Digital, Sept. 2010. Available at http://www.supplychaindigital.com/blogs/ economics/impact-poor-stock- :
control
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صحيفة الحقائق 2.8

خطة متكاملة للوازم والمعدات

ستساعد األسئلة التالية الموظفين المسؤولين في تشكيل خطة متكاملة للوازم والمعدات.

إلم ِ
داد َّيات (ال ُّل ِ
وج ْستِ َّيات)
معلومات إدارة ا ِ ْ

ِ
َ
الم ْست َْه َلكات في المخزون؟
يستخدمها
 .1ما النماذج التي
مرفقك لتتبع ُ

بطاقات المخزون
دفاتر المستودع
(حدِّ ْد)  ......ال شيء
أخرى َ

ِ
َ
مرفقك لتلقي اللوازم؟
يستخدمها
 .3ما النماذج التي

مذكرة تسليم قسيمة طلب وإصدار
(حدِّ ْد) ....
أخرى َ

ِ
تستخدمها لحساب الكمية التي ستُط َلب؟
 .5ما المعلومات التي

متوسط االستهالك الشهري
عدد المرضى المخزون المتبقي
(حدِّ ْد)......
أخرى َ
ال أعلم/غير متأكد

ِ
َ
مرفقك لطلب اللوازم؟
يستخدمها
 .2ما النماذج التي

سجل الطلبيات
ِّ
مذكرة تسليم قسيمة طلب وإصدار
(حدِّ ْد) ....
أخرى َ

 .4من يحدد الكمية التي س ُت ْط َلب؟

رئيس القسم اإلدارة المركزية
(حدِّ ْد).....
أخرى َ

ضبط المخزون
للم ْست َْه َلكات؟
 .1هل هناك حد أدنى لمستوى المخزون ُ
 .2هل تُرا َقب أرصدة المخزون بانتظام بحيث يمكن اتخاذ قرارات الشراء وإجراءاته؟ كم مرة يتم استعراض مستوى المخزون؟
 .3ما اإلجراء الذي ُيت َ
َّخذ بعد استعراض مستويات المخزون؟
َ
للم ْست َْهلكات ال ينبغي أن يتجاوزه مستوى المخزون؟
 .4هل هناك حد أقصى لمستوى المخزون ُ

 .5هل ُت ْف َصل فعلي ًا المنتَجات التالفة/منتهية الصالحية عن المخزون وتُزال من سجالت المخزون؟

التخزين
 .1هل سعة التخزين الحالية كافية للتعامل مع كميات اللوازم المطلوبة في الوقت الحالي؟ هل من المرجح أن تزداد االحتياجات على مدى السنوات
الثالث إلى الخمس القادمة ،وهل السعة كافية الستيعاب الكميات المتزايدة؟

 .2هل سعة التخزين البارد كافية للتعامل مع الكميات الحالية من األدوية والكواشف التي تتطلب التبريد؟ وأي احتياجات إضافية على مدى السنوات
الثالث إلى الخمس القادمة؟
 .3هل هناك نظام توزيع مقرر للوازم والمعدات إلى الوحدات ذات الصلة؟
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حكومة فيكتوريا بأستراليا :مبادئ توجيهية لمجلس الشراء2007 ،
الحصول على عروض أسعار شراء حتى  102٫500دوالر أسترالي
السياق:

إن هدف الشراء بما يتعلق بالمشتريات التي تقل عن  102٫500دوالر أسترالي هو اختبار السوق لتشجيع المنافسة وضمان أن الشراء يمثل قيمة مقابل
المال.

المتطلبات الرئيسية:
 .1شراء سلع أو خدمات قيمتها أقل من  2٫00دوالر أسترالي

يجب الحصول على عرض سعر واحد لفظي أو مكتوب كحد أدنى.
يتعين تسجيل كافة العروض اللفظية في ملف و ُت ْعت ََمد من ِق َبل مسؤول االستالم.

 .2شراء سلع أو خدمات قيمتها بين  2٫000وأقل من  15٫400دوالر أسترالي
يجب البحث عن عرض سعر واحد مكتوب كحد أدنى.

 .3شراء سلع أو خدمات قيمتها بين  15٫400وأقل من  102٫500دوالر أسترالي

يجب البحث عن ثالثة عروض أسعار مكتوبة كحد أدنى ،ويجب أن ت َُس َّجل في ملف أسباب عدم الحصول على العدد األدنى المطلوب من عروض
السعر.

 .4شراء من اتفاق العرض الدائم (عقود شراء الدولة ،أو عقود شراء الدولة المفتوحة ،أو اتفاق العرض الدائم لإلدارة)
 ُت َط َّبق قواعد االستخدام عند الشراء من اتفاق العرض الدائم.

في حالة عدم وجود قواعد االستخدام بما يتعلق بعروض المصدر من الدائم.

 ُت َط ِّبق اتفاق العرض ،وعرض السعر المعياري ،ومتطلبات المناقصة (العطاء).

 .5تقرير توصية الشراء

الم َف َّضل ووضعه في ملف.
يجب توثيق أساس اختيار عرض السعر ُ

المصدر:

Ombudsman Victoria (2008). Probity controls in public hospitals for the procurement of non-clinical goods and services. http://www.ombudsman.vic.gov.au/resources/
documents/probity_controls_in_public_hospitals_august_082.pdf
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صحيفة الحقائق 4.8

خيارات لضبط المخزون
إن النظام اليدوي األبسط هو سجل المخزون الذي يناسب المرافق الصغيرة ذات بنود المخزون المحدودة .إنه يمك َ
ِّنك من االحتفاظ بسجل المخزون
المستَلم والمخزون الصادر.
ُ
تُستخدَ م بطاقات المخزون ألنظمة أكثر تعقيد ًا؛ فلكل نوع من المخزون بطاقة مرفقة معه تتضمن معلومات ،مثالً:
الوصف
القيمة

الموقع

مستويات إعادة الطلب

الم َو ِّرد
تفاصيل ُ

تفاصيل عن تاريخ المخزون الماضي
ثمة أنظمة يدوية أكثر تعقيد ًا تتضمن ترميز ًا لتصنيف البنود .قد تشير الرموز إلى قيمة المخزون وموقعه والدفعة التي هو منها ،والتي يمكن أن تكون مفيدة
لضبط الجودة.
َ
بإمكانك الحصول سريع ًا
وس َبة مبادئ مماثلة لألنظمة اليدوية ،لكنها أكثر مرونة ،كما أن استرجاع المعلومات أكثر سهولة.
الم َح َ
ُت َط ِّبق أنظمة ضبط المخزون ُ
وسب هو خيار جيد ألماكن العمل التي تتعامل مع أنواع مختلفة كثيرة من المخزون .من
الم َح َ
على قوائم جرد المخزون أو التخمين عند الحاجة؛ إن النظام ُ
الوسائل األخرى ضبط المخزون آلي ًا ،حيث ُت ْط َلق أوامر عندما يبلغ المخزون مستوى معين ًا.
ِ
ستخدم النظام الرموز الشريطية (باركود)
لقد وضعت  The Leeds Teaching Hospitals Trustفي المملكة المتحدة نظام ًا لمراقبة المخزون والتنبؤ به ،حيث َي

لمساعدة الموظفين على الحفاظ على التحديث المباشر الستخدام المخزون .يوفر النظام معلومات دقيقة عن المخزون مما يقلل من التكاليف ألنه يحافظ
المؤَ ت َْمت لضبط المخزون إلى خفض كبير في مقدار األموال المقيدة في المخزون بينما تحسن
تمام ًا على المقدار الصحيح من المخزون .لقد أدى النظام ُ
مستوى الخدمات إلى  98بالمئة منذ عام .2007
المصدرGS1UK: Company case study - Leeds Teaching Hospitals NHS Trust (Bar coding and RFID) - Using asset tracking to improve patient safety and productivity (2007). :
Available at: http://www.gs1uk.org/news/Pages/CaseStudyDetails.aspx?CaseStudyID=2
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مهام ضبط المخزون

 َأ ْد ِخ ْل معلومات الفاتورة إلى نظام الحاسوب في غضون  6ساعات
ِ
الم ْس َت َل َمة مع ملصقات الرموز الشريطية
من االستالم َ
وحدِّ د المنتجات ُ
(الباركود) بحيث يتم تحديد سجالت المخزون بانتظام.

إن الوصف التالي لواجبات مراقب المخزون مفيد كمثال لتوصيف الوظائف
(انظر الوحدة  )6وكنظرة ثاقبة على نظام ضبط المخزون لمستشفى في
بريتوريا بجنوب أفريقيا.

زَ ِّو ْد مدير الوحدة بمذكرة االئتمان ألغراض التحديد.
اِ ْحت َِف ْظ بالسجالت الدقيقة التي تتضمن كافة الفواتير والطلبات وعروض
األسعار ومذكرات االئتمان لكل ُم َو ِّرد مرتبة شهري ًا.
ت ََأ َّكدْ من معالجة البيانات في الوقت المناسب لضمان مراقبة حد االئتمان.

مخرجات رئيسية متوقعة لمراقب المخزون
طلب المخزون واستالمه

حافِ ْظ على مستويات المخزون الدنيا في مستودع كبير واحترم حدود
االئتمان.

 ُا ْض ُب ْط استخدام المخزون بناء على تعليمات من المدير المسؤول /النظافة والترتيب وواجبات الجرد

المدير اليومي أو طلب من موظفي المستشفىُ ،ا ْط ُل ِ
ب البنود التي إما
تُستخدَ م لمرة واحدة أو تتطلب تعام ً
ال متخصص ًا؛ مثالً ،البدائل (األطراف
االصطناعية) والخيوط الجراحية.
اِ ْح َص ْل على عروض األسعار واِ ْض َم ِن األسعار األفضل.
َحدِّ ِد المنتَجات االختصاصية بناء على طلب من مدير الوحدة.
حافِ ْظ على سجل رسمي لكافة المخزونات التي ُط ِل َبت (أوامر الشراء)
واِ ْض َم ْن أن السلطة المناسبة است ُِلمت تلقت ووقعت قبل أن يتم إصدار أي
أمر (مع استثناء ممكن لعملية تجديد النظام اليومية القائمة على الفواتير).

اِ ْض َم ْن أن كافة المخزونات معبأة باِتِّساق و ُم َخزَّ نة وفق ًا لمعايير ُمت َفق عليها
ِ
وساع ِد األجنحة على إدارة المستودع.
َح َّق ْق بانتظام أن كافة المخزونات ُو ِض َع ْت عليها رموزها الشريطية
ت َ
ِ
ُ
(الباركود) ،واتُّخذت اإلجراءات في حالة فقدان بطاقات تعريفها عبر
إلصاق بدل منها كمسألة ملحة.
ِ
ساع ِد المستشفيات في ضبط المخزون والرصد واإلبالغ عن االتجاهات
المؤدية إلى الخسائر.

نَس ْق بشكل وطيد مع كاتب الفواتير لضمان تحرير فواتير بنود محددة؛ األمن وضبط الجودة
ِّ

ِ
توضع في المنطقة المخصصة لها
الم ْس َت َل َمة َ
ا ْض َم ْن أن كافةالمخزونات ُ
تحديد ًا وأن أبواب الوصول إليها مقفلة في كافة األوقات.
اِ ْض َم ْن أنه ال يستطيع الوصول إلى المخازن إال الموظفين المفوضين
بذلك.
ِ
ِ
ب مشاكل عملية العمل أو
ا ْلت َِز ْم بإجراءات المستشفيات ومعاييرها ،وراق ْ
االختناقات التي تحول دون بلوغ األهداف والغايات والمرامي.
اِت ِ
َّخ ِذ اإلجراءات المناسبة من خالل المناقشات مع المدير لتحسين أي

مثالً ،بديل (طرف اصطناعي) لمرة واحدة ،إلخ.
ِ ِ
المست َلمة مقابل
الم َو ِّردين ،وت َ
َح َّقق من الكمية ُ
َض ِع المخزون وا ْستَل ْمه من ُ
مذكرة تسليم /قسيمة شحن /فاتورة.

َح َّق ْق من جودة التعبئة والتغليف ،كعدم وجود أي كسور أو تلف أو تسرب
ت َ
المنتَج ألغراض القبول أو الرفض.
أو أي خلل يمكن أن يؤثر على جودة ُ

الم ْس َت َلم واألمر الصادر ،وفي حالة
الم َو ِّرد للمخزون ُ
َو ِّف ْق بين بيانات ُ
حدوث تباين باألسعار ،اِ ْلت َِم ِ
س النصح من المدير المعني وتفاهم
الم َو ِّرد لتدارك األمر في شكل مذكرة االئتمان أو الوثائق األخرى
مع ُ
المناسبة.
اِ ْض َم ْن أن بطاقات تعريف الرموز الشريطية (باركود) موجودة على جميع
الم ْس َت َل َمة.
المخزونات ُ

عملية ستتيح تحسين سير العمل و/أو خفض التكلفة و/أو تحسين
الجودة والخدمات واإلنتاجية.
اِ ْض َم ْن تكامل البيانات وتحديثات األسعار العادية المكتسبة بما يتماشى
مع البروتوكول.
ِ
ِ
ِ
والم َو ِّردين
 َأنْش ْئ وحاف ْظ على عالقات عمل منتجة مع المهنيين الطبيين ُ
من خالل االتصاالت المستمرة والتغذية المرتدة.

المصدرJob advertisement at http://www.jobspace.co.za/job/stock_controller_-_irene_day_hospital_pty_ltd/930664 :
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صحيفة الحقائق 6.8
نموذج الجدول الزمني لصيانة المعدات
اسم ونموذج (طِراز)
اآللة/األداة/المعدات

توافر دليل
ِ
ستخدم
الم
ُ

توافر عقد الخدمة/
الوكيل المحلي

دفتر سجل اآللة
الحديث

المعدات تعمل/
ال تعمل
(التواريخ ،التفاصيل)

الجزء المطلوب ( َقدِّ ِم
التفاصيل)

العمالة الخارجية
الالزمة

تقدير التكلفة

اإلصالح ُم َص َّرح به
(التاريخ ،االسم)

اإلصالح ُمن َْجز
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الجلسة :11

صياغة وتنفيذ خطة العمل بشأن «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE

َل ِّخ ِ
الم َقدَّ َمة لكل خطوة .وبدالً من ذلك ،إذا ما قام المشاركون
ص المعلومات ُ
بطباعة النسخ ،بإمكانك ببساطة المضي معهم من خالل الصفحات ذات الصلة.
َ
مستشفاك بتنفيذ
ب أمثلة :كيف يمكنك إقناع مجلس
َش ِّج ْع على النقاشُ ،ا ْط ُل ْ
«تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE؟ ما فوائد ومساوئ
تشكيل فريق «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE؟
كيف ستشكل الفريق؟

اآلن بعد أن أكمل المشاركون الوحدات (جميعها أو القسم الذي تم اختياره
باالتفاق) ،فإن الخطوة التالية من أجلهم هي تنفيذ «تحسين العمل في قطاع
الخدمات الصحية  »HealthWISEفي مؤسستهم أو قسمهم.
ستكون المهمة مختلفة من أجل أولئك الذين سيعملون بمفردهم إلدخال
«تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEإلى مرافقهم
وأولئك الذين سيكونون جزء ًا من فريق «تحسين العمل في قطاع الخدمات
الصحية »HealthWISE؛ لكن المسؤولية األساسية هي نفسها :لترجمة ،بشكل
تعاوني ،المعلومات واإلرشاد التي اكتسبوها إلى إجراءات عملية و ُم ْستَدا َمة في
أماكن عملهم.

ِ
الح ْظ أن الخطوات الثالث األولى ُم َع َّم َمة إليجاد الظروف إلجراء التمرين
المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق بفعالية ،والخطوات األخرى لتنفيذ التغييرات التي
ُحدِّ دت على أنها ضرورية ،باإلضافة إلى الرصد .إن الخطوة الرئيسية -
استراتيجية التنفيذ أو خطة العمل  -هي محور هذه الجلسة.

ستكون المؤسسة على َب ِّينَة بشأن «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
 »HealthWISEفي بعض الحاالت ،في حين أنه في الحاالت األخرى سيحتاج
المشاركون إلى التشاور مع اإلدارة أو السلطة بغية تحديد كيفية المضي قدم ًا.
ِ
َستخدم دليل العمل» الخطوات
يغطي دليل العمل في القسم بعنوان «كيف ت
الخمس الموجزة في المخطط الوارد أدناه .إن الهدف من ذلك هو قيادة
الممارسين من مرحلة إدخال مفهوم وحقيبة «تحسين العمل في قطاع الخدمات
الصحية  »HealthWISEفي مرافقهم ،مـن خـالل فحـص قوائـم الت ََّح ُّقق
والمواد المرافقة لها ،إلى درجة حيث استراتيجية/خطة التنفيذ بحاجة إلى أن
ِ
واستخد ْم بما يناسب وضع المشاركين.
وائم
َ
توضع .من فضلكْ ،

اِ ْح َص ْل على
التفويض

َأن ِْش ِئ الفريق

َط ِّب ْق قائمة الت ََّح ُّقق
المتعلقة بالعمل

ُق ْم باإلعداد
والتخطيط
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ينبغي أن يبدؤوا بالتغييرات األكثر جدوى ووضع أهداف ًا قابلة للتحقيق .اِ ْعت َِمدْ
أثناء التغييرات في البنى واإلجراءات القائمة ما أمكن ذلك.

ماذا يتعين أن تفعل؟

بعد أن استخدم المشاركون قائمة الت ََّح ُّقق في أماكن عملهم ،فإنه ينبغي أن يكون
لديهم فكرة أوضح بشأن أين التحسينات ضرورية .إن استراتيجية/خطة التنفيذ
هي مخطط للعمل من أجل تلك التحسينات.

اِ ْمن َِح الوقت الكافي لوضع خطة العمل.

بعدَ ذلك تُقدَّ م وتُنا َقش مشاريع الخطط في الجلسة العامة .هذا االستعراض
األقران يساعد في توفير تغذية مرتدة بناءة من خالل طرح أسئلة بناءة أو يساعد
على االقتراحات عندما توجد التحديات .ينبغي دوم ًا أن تشجع على «الت ََّح ُّقق
من الواقع» من خالل اإلصرار على اتخاذ تدابير عملية وواقعية ملموسةَ .ذك ِِّر
المشاركين بمبادئ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE
للبحث عن حلول بسيطة قليلة التكلفة ،مبنية على الممارسات والموارد
المحلية.

نشاط تعليمي:

وقتك لشرح النموذجِ ،
َ
ناق ْش في
َوزِّ ْع على المشاركين نموذج خطة العملُ .خ ْذ
حالة أن المشاركين سيوائمونها عبر إضافة بنود أخرى بعد ذلك.
سيضع المشاركون خطط عملهم استناد ًا إلى نتائج التمرين المتعلقة بقائمة
الت ََّح ُّقق.

يمكن وضع خطة العمل على مستوى الوحدة أو القسم كما يلي:
يتم إعالم الموظفين وحشدهم للمشاركة؛

يشكل أولئك المشاركون من نفس المرفق فريق ًا لترجمة المعلومات من التمرين
المتعلق بقائمة الت ََّح ُّقق إلى خطة عمل؛ في حين أنه يتوجب على اآلخرين العمل
بمفردهم على خطة عملهم؛ تَأ َّكدْ أن تكون متاحة لكافة المشاركين لمساعدتهم
على وضع خططهم.

يشارك الموظفون في المشاورات مع فريق أو منسق «تحسين العمل في
قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEمركزين على المجاالت التقنية التي
تغطيها قوائم الت ََّح ُّقق  -األهداف واألولويات المتفق عليها؛
يضع الموظفون مشروع خطة عمل  -العناصر األساسية هي النشاط المقترح،
واإلط��ار الزمني (بدء العمل واالنتهاء منه) ،والشخص (األشخاص)
المسؤولون ،والنتائج المتوقعة؛

يأخذ المشاركون قوائم الت ََّح ُّقق الخاصة بهم التي استكملوها ويبدؤون بمالحظة
كافة النقاط على قائمة الت ََّح ُّقق حيث قدموا اقتراحات من أجلها ،مع التركيز
على ما حددوه كأولويات؛ بعد ذلك ينبغي أن يتفقوا على ترتيب األولويات،
وتحديد التدابير الالزمة ،واألطر الزمنية ،والمسؤوليات .س ِّل ِ
ط الضوء على أنه
َ

.1
.2
.3
.4
.5

يختار الموظفون فرد ًا أو فريق ًا صغير ًا لمراقبة التقدم و ُيقدِّ مون تقرير ًا إلى
فريق «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية .»HealthWISE

اقترحت إجراءات فيها
َض ْع في قائمة كافة نقاط الت ََّح ُّقق التي
َ
َحدِّ ْد كافة األقسام التي تنطبق عليها نقاط الت ََّح ُّقق تلك
َحدِّ ِد األولويات اعتماد ًا على الحاجة وجدوى اإلجراءات
َض ْع خطة عمل لكل قسم
ُا ْر ُص ِد التقدم المحرز في التنفيذ
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خطة العمل :نموذج مقترح

المجال التقني

1

وصف المشكلة

الم ْقت ََرح
التحسين ُ

اسم القسم:
تاريخ االنتهاء

كسب ًا للوقت ،بإمكانك استخدام تعابير؛ مث ً
ال * ُب ِد َء به ** ،متقدمُ *** ،من َْجز.

ينبغي إدراج عملية الرصد في استراتيجية التنفيذ منذ البداية .سيساعد منسق
أو فريق «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEعلى
تتبع تنفيذ خطة العمل وعلى تقييم أثر التغييرات التي يجري إدخالها .وينبغي
للمنسق أو الفريق أيض ًا أن يوافق على مؤشرات للمهام الرئيسية أو مجاالت
العمل الرئيسية .ينبغي بغية وضع مؤشر ما أن يفكِّر بالتحسين الذي سيرغبون
برؤيته ،ومن ثم العمل على ما يمكن اعتباره ك َب ِّينَة للتغيير الناجح.
من الممكن أن تكون المؤشرات قابلة للقياس؛ على سبيل المثال:

انخفاض في كمية األدوية التي ألقيت بسبب انتهاء مدة صالحيتها.

انخفاض معدل التغيب عن العمل/دوران الموظفين (تعاقب الموظفين
على المهام).
أعداد الذين تم تدريبهم على القضايا الرئيسية (الحد من النفايات ،الوقاية
من المخاطر ،عدم التمييز).
أعداد السياسات أو البرتوكوالت ذات الصلة التي ُأ ِ
دخلت أو عُدِّ لت.

من المفيد أيض ًا إجراء استقصاءات للموظفين في بعض المواضيع التي يصعب
قياسها؛ مثالً؛ مستويات الرضا بشأن ترتيبات اإلجازات أو ساعات العمل،
والشعور باألمان (أو ال) عندما يعملون ،وجودة العالقة مع المدراء التنفيذيين.
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َم ْن المسؤول

ما المطلوب

الحالة الراهنة
1
في ]التاريخ[

الم ِّ
دليل ُ
دربين ل ِـ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE

نصائح من أجل التنفيذ الناجح
فيما يلي خمس قواعد بسيطة لمساعدة المشاركين على تحقيق النتائج التي  .2تَأكَّدْ أن األفكار مجدية

يرغبون بها؛ إنها مفيدة أيض ًا بجعل التحسينات مستمرة على مدى فترة طويلة
من الزمن.
مالحظة :لقد ُا ْس ُتن ِْسخت هذه القواعد على العروض التوضيحية بتنسيق
( ،)PowerPointلكنك قد تفضل طباعتها للمناقشة الجماعية؛ في كلتا الحالتين،
اِ ْ
ستخد ِم األسئلة للتشجيع على المشاركة.

ت ََو َّق ْع المشاكل وتَأ َّكدْ أن كافة العوامل المهمة ُأ ِخ َذت بعين االعتبار .ما الذي
َ
يجعلك تعتقد أن هذا التحسين سيعمل جيد ًا؟

قمت بتجريب ُس ُبل مختلفة لحل مشاكل مشابهة وإحداها يعمل على النحو
َ
األفضل
قمت بتجريبها على نطاق صغير وهي تعمل جيد ًا
َ

ال شام ً
َ .1ض ْع ح ً
ال

رأيتَها تعمل في ظروف مشابهة في مرفق صحي آخر

قد ال تعمل التحسينات أحيان ًا ألن التدابير المتخذة جزئية .على سبيل المثال؛
إذا ما كانت الحاجة تحسين الحقن اآلمنُ ،خ ْذ بعين االعتبار شتى الوحدات
والعمليات ذات الصلة .ما هي المجموعة الكاملة للتغييرات الالزمة بغية بلوغ
الهدف المحدد للحقن اآلمن؟ ما التغييرات التي يجب إجراؤها،

تلقيت نصح ًا من شخص آخر أجرى نفس التغييرات
قرأت عنها أو
َ
َ

سبب آخر

في المعدات والمواد؟

ُ .3ا ْح ُشدْ دعم الموظفين

في التحكم بالمخاطر األخرى؟
في المباني أو اإلضاءة أو مرافق الرعاية أو تصميم مكان العمل؟

َ
برنامجك المتعلق بالتحسينات على التعاون المستنير والدعم الن َِّشط
يعتمد
ألولئك المتأثرين مباشرة بالتغييرات .كي يدعم الموظفون ما تفعله ،فإنهم
َ
نواياك.
بحاجة إلى فهم

في إدارة وقت العمل وتنظيمه؟

ما التقنيات التي ستستخدمها إلعداد الموظفين من أجل إدخال التغيير؟
شرح ونقاش سابقين ومستمرين

في تدريب الموظفين ودعمهم؟

التشاور مع النقابة و/أو روابط الموظفين
انخراط الموظفين في تصميم التحسين وإدخاله

ُا ِ
نظر المثال التالي «نهج متكامل لسالمة اإلبر» في «مدخل» دليل العمل.

إظهار كيف يعمل هذا االبتكار في مرفق صحي آخر
توفير التدريب
أخرى
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َ
نفسك:
بعد ذلك اِ ْس َأ ْل

َ .5ن ِّظ ِم التغيير

من سيكون المتأثر مباشرة بهذا التغيير؟

َ
تخطيطك:
ُق ْم بإجراء ما يلي بشأن

بأي طرق سيكونون متأثرين؟

َحدِّ ِد المهام بوضوح َ -جز ِ
ِّئ المهام األكثر تعقيد ًا إلى أجزاء قابلة لإلدارة؛
ت ََو َّص ْل إلى معايير للمهام الرئيسية

إيجابي ًا؟ سلبي ًا؟

ماذا ستفعل للقضاء على اآلثار السلبية أو الحد منها؟

َض ْع مواعيد نهائية صارمة لكن واقعية لكل مهمة
 َع ِّي ْن شخص ًا مسؤوالً لتنسيق التحسين ورصده

ُ .4ق ْم بإجراء التحسينات التي تدوم

َخ ِّص ِ
ص الموارد الكافية (الوقت والمواد واألموال)

يختفي العديد من االبتكارات الجيدة في نهاية المطاف بسبب عدم اتخاذ
إجراءات معينة لجعلها ُم ْستَدا َمة .العادات القديمة تموت بصعوبة! ثمة سبيالن
رئيسيان للمساعدة في مواجهة ذلك:

ب تقارير منتظمة بشأن التقدم واِ ْست ِ
ب بسرعة بشأن القضايا أو
َج ْ
 ُا ْط ُل ْ
االختناقات التي ُحدِّ دت

ت ََح َّق ْق أن التحسينات تعمل ،ومقبولة من ِق َبل الموظفين ،وخالية من اآلثار
الجانبية غير المقصودة

 ُق ْم بإجراء التغيير في المعدات والمرافق واإلجراءات والنُّ ُظم ،و
َغ ِّي ْر عادات الناس ومواقفهم وسلوكهم.

َ
َ
ت ََأكَّدْ َ
امتنانك
ومشرفيك تقودون الطريق بواسطة اتباع القواعد ،و َع ِّب ْر عن
أنك
للموظفين الذين يستخدمون التحسين أو يعززونه

ما التغييرات التي ستجري على األدوات والمعدات للمساعدة في ضمان أن
التحسينات ُم ْستَدا َمة؟

 ُق ْم بالعمل بطرق تشجع على التغذية المرتدة من الموظفين؛ مثالً ،خطة
اقتراحات (األفكار األفضل ُتن َْشر و ُيكا َفئ أصحابها) ،واالجتماعات
المنتظمة حيث ُي َش َّجع الموظفون على شرح المشاكل واقتراح األفكار؛
ِ
سـتخدم الموظفــون قائمة الت ََّح ُّقق؛ وتقديم االقتراحات.
وتمارين حيثما َي

َأ ِ
زل األدوات أو المعدات التي تجعل من المستحيل أو أكثر صعوبة العودة
إلى العادات القديمة
 ُق ْم بإجراء التحسين في المعدات بحيث ال يمكن إزالتها

أخرى

َص ِّم ْم معدات جديدة أو ُم َعدَّ َلة بحيث يصبح استخدامها وصيانتها في الطريقة
الجديدة أكثر سهولة

اِ ْض َم ِن اللوازم الكافية والتخزين الذي ُيدار جيد ًا

َو ِّف ِر الملصقات الجدارية (البوسترات) مع التعليمات ،والمخططات
التسلسلية ،و ُق ْم بإجراء تغييرات أخرى بحيث ُيرى التحسين بسهولة وتتم
متابعته بشكل طبيعي.

أخرى
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الم ِّ
دليل ُ
دربين ل ِـ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE

ِ
دربين:
الم ِّ
الم ْس َرد المتعلق بـ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  - »HealthWISEدليل ُ
َ

اإلساءة
Abuse

الحادث

Accident

الم ْم ِر َضة المنقولة بالهواء
العوامل ُ
Airborne pathogens

االعتداء/الهجوم

Assault/ attack

المخاطر البيولوجية (الحيوية)
Biological hazards/
biohazards

الم ْم ِر َضة المنقولة بالدم
العوامل ُ
Blood-borne pathogen

ترتيبات الرضاعة الطبيعية

Breastfeeding Arrangements

الت ََّس ُّلط/المضايقة

Bullying/mobbing

أسبوع العمل المضغوط

Compressed work week

التلوث

Contamination

إجراءات التحكم (اإلدارية)

)Controls (Administrative

إجراءات التحكم (الهندسية)

سلوك ُي ِذ ّل فرد ًا أو ُي ِح ّط من قدره أو يشير إلى عدم احترام كرامته وقيمته.

ُا ِ
نظر الحادث المهني
عوامل مسببة للمرض تنشر العدوى من خالل آليات كالقطيرات أو الغبار.
سلوك يرمي إلى إيذاء شخص آخر أو إلحاق ضرر به بدني ًا ،بما في ذلك االعتداء الجنسي.
عوامل ُم ْع ِد َية أو مواد بيولوجية (حيوية) خطرة تشكل خطر ًا أو خطر ًا محتم ً
ال على صحة اإلنسان أو الحيوان
أو البيئة .من الممكن أن يكون الخطر مباشر ًا من خالل العدوى َ
(الخ َم ْج) أو غير مباشر من خالل إلحاق
ضرر بالبيئة.
عضويات دقيقة توجد في دم اإلنسان بوسعها أن تسبب مرض ًا لدى اإلنسان.

اتخاذ ترتيبات (بسيطة) لمساعدة العامالت الالتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية أو يستخرجن حليب
الثدي في إطعام أطفالهن في مكان العمل.
محاوالت متكررة انتقامية قاسية ك ِ
َيد َّية إلذالل فرد أو مجموعة من العمال أوإلضعاف مكانتها .وعلى غرار
اإلساءة ،ولكن يمكن أن يتضمن أيض ًا حجب معلومات أو موارد بغية جعل من الصعب على العامل تأدية
وظيفته.
ِ
(و ْرد َّيات) أقل عدد ًا لكن أطول زمن ًا؛ مما يؤدي إلى أسابيع
نظام يتيح إعادة ترتيب وقت العمل إلى ن َْو َبات َ
عمل عدد أيامها أقل.
في سياق الرعاية الصحية ،التلوث هو وجود عامل محتمل العدوى أو الخطورة على سطح أو في مواد؛
يشتمل ذلك ،على سبيل المثال ،وجود الدم وسوائل الجسم والمواد البيولوجية (الحيوية) محتملة العدوى
على التجهيزات أو على سطح ما.

استخدام التدابير اإلدارية (أي ،السياسات واإلجراءات وتدابير اإلنفاذ) للحد من خطر التعرض للعضويات
الم ْم ِر َضة أو للمخاطر المهنية األخرى.
ُ

)Controls (Engineering

إجراءات التحكم التي تعزل أو تزيل المخاطر من مكان العمل .من الممكن أن تتضمن استخدام آليات
وطرائق ومعدات مناسبة للحيلولة دون تعرض العامل.

إجراءات التحكم (المتعلقة بممارسات
العمل)

الممارسات في العمل اليومي االعتيادي التي تقلل من احتمال التعرض عن طريق تغيير الطريقة التي ُتنَ َّفذ
بها المهمة (مثالً ،خطر إعادة قلنسوة اإلبر بتقنية استخدام اليدين االثنتين).

التمييز

يستلزم التمييز معاملة األشخاص على نحو مختلف بسبب سمات مميزة معينةِ ،
كالع ْرق أو اللون أو الجنس،
مما يؤدي إلى خلل في تكافؤ الفرص والمعاملة.

)Controls (Work practice
Discrimination
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األرغونومية (التالؤم)
Ergonomics

التعرض

Exposure

الصديقة لألسرة (تدابير مكان العمل)
Family-friendly (workplace
)measures

المسؤوليات العائلية

Family responsibilities

الوقت المرن للعمل

Flexible working time

المستشفى الخضراء/مرفق الرعاية
الصحية األخضر

Green hospital/health-care
facility

التحرش

Harassment

المخاطر

Hazard

المخطط التسلسلي الهرمي

Hierarchy of hazard controls

التوازن السليم بين العمل والحياة
Healthy work-life
balance

الحدث

Incident

التفتيش (مكان العمل)

)Inspections (Workplace

إجازة األمومة

Maternity leave

دراسة الترابط بين اإلنسان واألدوات والمعدات التي يستخدمها اإلنسان في مكان العمل والبيئة التي يعمل
فيها.
وضع أو ظرف أو نشاط يضع العامل على تماس مع مخاطر مهنية محتملة.
ممارسات تسهل التوفيق بين العمل والحياة العائلية ،وتُدْ َخل الستكمال المتطلبات القانونية.
تشمل مسؤولية األسرة أكثر من عمل األمهات أو اآلباء الذين يهتمون باألطفال؛ أنها تشمل أيض ًا أي عامل
يرعى أحد أفراد األسرة اآلخرين؛ مثالً ،البالغون العازبون الذين يهتمون بالعمات أو الخاالت ،أو األشقاء
البالغون الذين يرعون بعضهم البعض.

نظام قد تتباين فيه ساعات عمل العامل ،إما من فترة مهام إلى الفترة التالية ،أو من أسبوع إلى آخر ،أو على
مدار العام .يتسم عادة بالتغيرات في وقت بدء فترات العمل وانتهائها و/أو في األيام التي يتم العمل فيها
ِ
(الو ْر ِد َّيات) التي يتم العمل فيها).
(الو ْرد َّية) ،النَّوبات َ
(و ،وفي حالة العمل بنظام النَّو َبة َ

تُستخدَ م كلمة «أخضر» لتصف اإلجراءات التي تجعل الخدمات الصحية أكثر مالءمة للبيئة ،وأكثر أمان ًا
للموظفين والمرضى ،والتي تجعل المستوى الصحي لهم أعلى ،باإلضافة إلى مزيد من كفاءة الطاقة وهدر
أقل.

أي سلوك قد يستهدف سمات مميزة خاصة للضحية؛ مثالً ،السن أو نوع الجنس أو ِ
الع ْرق أو الدين أو اللغة
أو العجز أو الميل الجنسي أو الوضع بما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية ( ،)HIVحيث يتصف هذا
السلوك بأنه غير متبادل وغير مرغوب فيه يؤثر على كرامة الرجال والنساء في العمل.
هي احتمال حدوث ضرر أو تأثير سيء على صحة العامل أو المريض؛ أي شيء يمكن أن يسبب إصابة أو
اعتالالً صحي ًا ألي شخص في مكان العمل أو بالقرب منه.
طريقة لوضع أولويات لالستراتيجيات والتدابير بغية التحكم بالمخاطر المهنية الموضوعة في قائمة،
وهي بالترتيب التالي وفق الفعالية :اإلزالة ،واالستبدال ،وإجراءات التحكم الهندسية ،وإجراءات التحكم
اإلدارية ،وإجراءات التحكم المتعلقة بممارسات العمل ،ومعدات الوقاية الشخصية.

مدى انخراط الفرد على قدم المساواة في دوره (دورها) في العمل ودوره (دورها) في األسرة  -والرضا
على قدم المساواة بشأن هذين الدورين .يتألف التوازن بين العمل والحياة من ثالثة مكونات:
 توازن الوقت يشير إلى إعطاء الوقت المتساوي ألدوار العمل واألسرة على السواء؛ و
 توازن االنخراط يشير إلى المستويات المتساوية لالنخراط النفسي في أدوار العمل واألسرة على
السواء؛ و
 أخير ًا ،توازن الرضا يشير إلى المستويات المتساوية للرضا بشأن أدوار العمل واألسرة على السواء.

ينجم عنه إصابة شخصية ،أو حيث تتطلب اإلصابة
حدوث غير آمن ناجم عن العمل أو أثناءه ،حيث ال ُ
الشخصية تقديم اإلسعافات األولية فقط.
التقييم المنظم والرسمي ألماكن العمل للمساعدة في تحديد المخاطر وتقييم األخطار ورصد تنفيذ
سياسات الصحة والسالمة واالمتثال لهذه السياسات.
حق المرأة بفترة راحة من العمل بسبب الحمل أو الوالدة أو الفترة بعد الوالدة.
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االضطرابات العضلية الهيكلية

Musculoskeletal disorders

الحادث المهني

Occupational accident

المرض المهني

Occupational disease/ illness

اإلصابة المهنية

Occupational Injury

إجازة األبوة

Paternity leave

إجازة الوالدية

Parental leave

العمل بعض الوقت (بدوام جزئي)
Part-time work

االحتياطات (المعيارية)

)Precautions (standard

الوقاية بعد التعرض

Post-exposure prophylaxis

اإلبالغ

Reporting

الخطر المتبقي

Residual risk

إصابات أو اضطرابات في العضالت واألعصاب واألوتار والمفاصل والغضاريف والهياكل الداعمة
للطرفين العلويين والطرفين السفليين والعنق وأسفل الظهر التي تنجم أو ت َُس َّرع أو تتفاقم بواسطة
إجهاد مفاجئ أو تعرض طويل المدة لعوامل فيزيائية كالتكرار أو القوة أو االهتزازات أو الوضعية
الم ْربِكَة.
ُ

حدوث غير متوقع أو غير مخطط له ،بما في ذلك أفعال العنف ،ناشئ عن العمل أو بما يتصل به الذي يؤدي
إلى إصابة أو مرض أو وفاة شخصية لعامل أو أكثر.
أي مرض يحدث كنتيجة للتعرض لعوامل الخطورة الناشئة عن نشاط العمل.
أي نوع من اإلصابة أو المرض أو الوفاة الناجمة عن حادث مهني.

إجازة التغيب عن العمل المحمية لآلباء العاملين وقت والدة زوجاتهم .عموم ًا ،إن فترات إجازة األبوة
أقصر بمقدار كبير من إجازة األمومة .غالب ًا ما يستمر العاملون الحاصلون على إجازة األبوة بتلقي أجرهم
الكامل بسبب فترة التغيب القصيرة.

إجازة التغيب عن العمل المحمية لألبوين العاملين التي غالب ًا ما تكون مكملة لفترات محددة من إجازتي
األمومة واألبوة ،وهي تتبع عادة إجازة األمومة ،لكن ال ينطبق ذلك على كافة البلدان .إن استحقاق فترة
إجازة الوالدية هي إما ألحد الوالدين أم لالثنين ،لكن استحقاق دعم الدخل العام يكون ألحدهما بحيث
يطالب به أحدهما في أي وقت من األوقات.

عندما تكون ساعات العمل العادية للشخص العامل أقل من ساعات العاملين بوقت كامل.
الم ْم ِر َضة األخرى
الم ْم ِر َضة المنقولة بالدم والعوامل ُ
الم َص َّم َمة للحد من خطر العوامل ُ
مجموعة من التدابير ُ
من مصادر مميزة وغير مميزة على السواء .إنها المستوى األساسي الحتياطات ضبط العدوى التي يتعين
استخدامها ،كحد أدنى ،في رعاية كافة المرضى.
معالجة فورية مضادة للفيروسات القهقرية ،وتطبق ألمد قصير بغية تقليل احتمال العدوى بفيروس نقص
المناعة البشرية ( )HIVبعد تعرض محتمل.

إجراء يحدده صاحب العمل وفق ًا للقوانين واللوائح الوطنية ،ووفق ًا لممارسات المؤسسة من أجل أن يقوم
العمال بتقديم معلومات إلى مشرفهم المباشر أو الشخصي المعني أو أي شخص أو هيئة محددة بشأن أي
حادث أو إصابة مهنية تنشأ أثناء العمل أو بما يتصل به ،وحاالت ُم ْش َت َب َهة من األمراض المهنية ،وحوادث
التنقل ،والحدوثات واألحداث الخطيرة.

المستوى المتبقي من الخطر بعد اتخاذ كافة تدابير معالجة الخطر.

الخطر

اشتراك احتمال حدوث خطر وشدة اإلصابة أو الضرر الذي يسببه الحدث في صحة األشخاص أو
الممتلكات.

تقييم الخطر

عملية تقييم األخطار على سالمة العمال وصحتهم من مخاطر مكان العمل؛ إنه فحص منهجي لكافة جوانب
العمل التي تأخذ بعين االعتبار احتمال حدوث حدث خطر ،وشدة اإلصابة أو الضرر الذي يسببه الحدث.

Risk

Risk assessment

إدارة الخطر

Risk management

التطبيق المنهجي للسياسات واإلجراءات والممارسات على مهام تحديد المخاطر وتقييم الخطر والتحكم
به ورصده.
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ناوبات
الم َ
ُ
Rotas

التعقيم

Sterilization

الوصمة

Stigma

التهديد

Threat

العنف (البدني)

)Violence (physical

العنف (النفسي)

)Violence (psychological

العنف (مكان العمل)

)Violence ( workplace

أنظمة ت ِ
ُظهر الترتيب الذي يأخذ فيه األشخاص دورهم ألداء واجبات معينة.
إجراء فيزيائي أو كيميائي لتخريب كافة أشكال حياة الجراثيم ،بما في ذلك األبواغ الداخلية الجرثومية
ِ
المقاو َمة للغاية.

تصف ردود الفعل أو المشاعر حول مجموعة أو فرد على أساس سمات مميزة معينة ،سواء كان جنسه أو
لونه أو دينه أو حالته الصحية أو ميله الجنسي أو سمة أخرى ،غالب ًا ما تنشأ عن تدني الفهم ،بما في ذلك
المعلومات الكاذبة والمفاهيم الخاطئة ،أو الخوف من المجهول ،أو ببساطة بسبب ال َّت َع ُّصب.

وعد باستخدام القوة أو المقدرة البدنية (أي ،القوة النفسية) مما يؤدي إلى الخوف من الضرر البدني أو
الم ْست َْهدَ َفة.
الجنسي أو النفسي ،أو عواقب سلبية أخرى على األفراد أو المجموعات ُ
استخدام قوة بدنية ضد شخص آخر يؤدي إلى ضرر بدني و/أو نفسي .تتضمن األمثلة الدفع والقرص
والضرب والركل والصفع والطعن وإطالق النار واالغتصاب.

االستخدام المتعمد للقوة ،بما في ذلك التهديد باستخدام القوة البدنية ضد شخص أو مجموعة أخرى قد
يؤدي إلى إلحاق الضرر بالنمو البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي .يتضمن هذا النوع
من العنف اإلساءة اللفظية والت ََّس ُّلط/المضايقة والتحرش والتهديدات.

أي فعل أو حدث أو سلوك يخرج عن السلوك المعقول الذي يتعرض فيه شخص لالعتداء أو التهديد أو
الضرر أو اإلصابة أثناء عمله أو كنتيجة مباشرة لعمله أو عملها؛ ويمتد ذلك إلى كافة األماكن التي يحتاج
العمال إلى أن يكونوا فيها أو الذهاب إليها بسبب عملهم والتي تقع تحت السيطرة المباشرة وغير المباشرة
لصاحب العمل.
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مـالحــق
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أمثلة لألنشطة التعليمية
الوحدة 1

التمرين  :1.1تحديد المخاطر المهنية

المدة 20 :دقيقة
المعدات والمواد:

ِ
ِ
وائمه بما يناسب السياق المحلي)
دربون مقدم ًا (استخد ِم النموذج في الصفحة التالية؛ ْ
الم ِّ
 5صحائف قالبة مع فئات المخاطر المهنية التي أعدها ُ

شريط الصق

 ُقصاصات الصقة ملونةُ /قصاصات ملونة للمالحظات (لونان مختلفان)

أقالم
ِ
ِ
مالحظة :إذا لم يكن بحوزتك ُقصاصات الصقة ،استخد ْم أقالم ًا لها لونان مختلفان لوضع عالمة على البنود
َوزِّ ْع ما ال يقل عن عشر ُقصاصات الصقة لكل مشارك (خمس ُقصاصات من كل لون).

ب من المشاركين إلصاقها على الصحيفة القالبة لوضع عالمة على المخاطر التي يعتبرونها ذات أولوية للتصدي لها في مرفق الرعاية الصحية حيث
ُا ْط ُل ْ
ِ
يعملون .ينبغي أن َيستخدم المشاركون لون ًا واحد ًا لوضع عالمة على مخاطر الموظفين الطبيين واللون اآلخر على مخاطر موظفي التنظيف( .بدالً من
ذلك ،يضعون عالمة على المخاطر بقلم بلونين مختلفين).

اِ ْم ِ
نح المشاركين دقيقتين إللصاق كافة ُقصاصات المالحظات التي بحوزتهم؛ بعد ذلكُ ،قم ب َعدّ العالمات لكل نوع من المخاطر وقم بالتلخيص :أي من
المخاطر التي ميزتها المجموعة هي األهم للتصدي لها.
أيض ًا اِ ْس َم ْح للمشاركين بكتابة مخاطر إضافية على الصحائف القالبة التي لم تُدرج في القائمة األصلية.

ِ
وح ِّل ْل مع المجموعة :ما هي المشكلة التي يعتقد المشاركون أنها األكبر؟ ما المخاطر الكبرى التي يتعرض لها الموظفون؟ ما أصل األحداث
ناق ْش َ
واألمراض المرتبطة بالمهنة في مرفق الرعاية الصحية؟

َذك ِِّر المشاركين بأن القضاء على المخاطر في مصدرها هو االستجابة األكثر فعالية.
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التمرين  :1.1تحديد المخاطر المهنية (تتمة)

نماذج للصحائف القالبة مع فئات المخاطر المهنية
المخاطر البيولوجية (الحيوية)

المخاطر األرغونومية (التالؤمية) ،الميكانيكية/الميكانيكية
الحيوية

فيروس التهاب الكبد  ،Bفيروس التهاب الكبد C

السل (التَّدَ ُّرن)
ُّ
فيروس الحصبة
فيروس نقص المناعة البشرية ()HIV
االنفلونزا (النزلة الوافدة)
المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة ()SARS
حاالت العدوى (األَ ْخماج) الم ِع ِدية ِ
الم َع ِو َّية
َ َّ
َ

 رفع المرضى ونقلهم

 مخاطر التعثر ،األرضيات الزَّ لِ َقة ،األماكن المحصورة ،المناطق/
الممرات التي تتواجد فيها األكوام والعوائق

 معدات غير آمنة/غير محمية

 وضعيات ُم ْربِكَة ،حركات أو أنشطة متكررة/طويلة المدة

المخاطر الفيزيائية
اإلشعاع

الليزر

المخاطر الكيميائية

الضوضاء (الضجيج)

والم َع ِّقمات ( ُأكْسيد ِ
اإلثيلين ،الفورما َل ِدهيد،
 الم َط ِّهرات ُ
ُ
الغلوتارا ْل ِدهيد)

الكهرباء

درجات الحرارة الشديدة

 نفايات غازات التخدير

 األدوية الخطرة (العوامل السامة للخاليا ،بنتاميدين ،ريبافيرين)

المخاطِر النفسية االجتماعية
الكرب ِ
(اإل ْجهاد)
ْ

العنف في مكان العمل
ِ
(الو ْرد َّيات)
العمل وفق نظام النَّوبات َ

التوظيف غير الكافي ،عبء العمل الشديد

ساعات العمل الطويلة
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الوحدة 1

التمرين  :1.2ال لقفازات الالتكس  -تسوية الخالف

المدة 45 :دقيقة

مدة اإلعداد			
إصالح الخالف بالوسطاء وتقديم تقرير
				
المناقشة

 10دقائق
 25دقيقة
 10دقائق

المعدات والمواد:

ن َُسخ من نشرة المعلومات األساسية ( ُا ِ
نظر الصفحة التالية)

َوزِّ ِع المشاركين إلى مجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال الصحيين/النقابة والوسطاء .ستحتاج إلى مشارك أو اثنين كوسطاء .إن دور الوسطاء هو
تسهيل ،بشكل محايد ،عملية التفاوض وتقديم تقرير من كل مجموعة بشأن االتفاق الذي توصلت إليه في المدة المحددة ،باإلضافة إلى النقاط الرئيسية
للحجج التي استخدمها الطرفان.
ينبغي تقديم موجز لمجموعتي أصحاب العمل والعاملين الصحيين/النقابة بشأن الخالف المتعلق باستخدام قفازات الالتكس كمعدات وقاية ،وتزويدهما
بنشرة المعلومات األساسية.

الخالف:

طلب الموظفون استبدال قفازات الالتكس بأخرى غير الالتكس بسبب ارتفاع انتشار األَ َر ِج َّية (الحساس َّية) لالتكس في المستشفى .أشارت اإلدارة إلى أنها
ال تستطيع شراء قفازات غير الالتكس بسبب عدم توفر أموال إضافية في الميزانية لمعدات الوقاية؛ وعالوة على ذلك ،لدى المستشفى فع ً
ال عدد كبير من
قفازات الالتكس في المخزون ،حيث اعتمدت اإلدارة حديث ًا سياسات جديدة لزيادة الوعي بشأن الصحة المهنية وأهمية استخدام معدات الوقاية الشخصية؛
وتقوم اإلدارة حالي ًا بتعزيز ثقافة السالمة داخل المرفق الصحي لتحقيق أهداف الحكومة بشأن الحد من اإلصابات في مكان العمل وحاالت العدوى
الم ْست َْش َف ِو َّية.
(األَ ْخماج) ُ

لدى كل مجموعة  10دقائق للمناقشة والوصول إلى اتفاق بشأن تلك الحجج ،ثم تجتمع المجموعات للتفاوض :تُقدِّ م المجموعات حججها بشكل منفصل
إلى الوسيط ،ثم يناقشون؛ ويساعد الوسيط على تسهيل تسوية الخالف.
ينبغي أن تركز مناقشة الجلسة العامة على أن مسألة السالمة في مكان العمل معقدة ،وعلى أهمية اتخاذ القرارات المشتركة للوصول إلى حلول مجدية طويلة
األمد.
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التمرين ( 2.1تتمة)
نشرة :المعلومات األساسية

لقد ُا ْعتُبِرت َأ َر ِج َّية (حساس َّية) الالتكس كأحد أخطار الصحة المهنية لموظفي الرعاية الصحيةَ .قدَّ رت رابطة الممرضات أن  20-8بالمئة من عاملي الرعاية
الصحية لديهم َأ َر ِج َّية (حساس َّية) من الالتكس؛ وفي حين أنه لم تحدث إلى يومنا هذا وفيات مرتبطة باستخدام قفازات الالتكس ،فإن حاالت األَ َر ِج َّية
(الحساس َّية) تزداد.
المستخدَ م في
تدخل بروتينات الالتكس إلى الجسم من خالل الجلد أو األغشية المخاطية أو عبر األوعية أو عبر االستنشاق ،حيث يحمل مسحوق نشاء الذرة ُ
قفازات الالتكس تلك البروتينات .تتطور تفاعالت األَ َر ِج َّية (الحساس َّية) مع مرور الزمن وتؤدي إلى تشقق الجلد ،مما قد يجعل الموظف ينسحب من أنشطة
العمل التي تتطلب استخدام القفازات.
إن تكلفة القفازات غير الالتكس أكبر بمرتين إلى ثالث مرات من قفازات الالتكس .يعتمد التوافر المحدود للقفازات غير الالتكس وتقلب أسعارها على قدرة
الم َصنِّعين على اإلمداد بالمواد األولية الالزمة لإلنتاج وعلى االفتقار إلى الطلب المت َِّسق؛ لذلك من الصعب على مدراء المستشفيات الحصول على ما يلزم من
ُ
القفازات غير الالتكس الموثوقة ومعقولة األسعار.
من الصعب على المدراء مقارنة تكلفة القفازات غير الالتكس مع تكلفة الفاقد من اإلنتاجية ،كاإلجازات المرضية بسبب األَ َر ِج َّية (الحساس َّية) الناجمة عن
الالتاكس.

يبدو أن للقفازات غير الالتكس معدل قصور أعلى من قفازات الالتكس ،فبعض عيوب القفازات غير الالتكس غير مرئية بالعين المجردة وقد تكون سبب ًا غير
مباشر لعدوى َ
الم ْم ِر َضة المنقولة بالدم.
(خ َمج) الجرح الجراحي ،أو قد تسهم بخطر التلوث المتصالب للعوامل ُ
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الوحدة 2

ِ
ومارس التمارين
التمرين  :1.2ت ََح َّر ْك وت ََمدَّ ْد

المدة 10-5 :دقائق
ِ
المع ِدات والمواد:

 ُم َشغِّل األقراص المضغوطة ( )CDأو حاسوب مع مكبرات للصوت وموسيقى راقصة وموسيقى بطيئة لالسترخاء.

أثناء الدورة التدريبيةُ ،خ ْذ بعض الوقت بين الحين واآلخر للراحة وألداء بعض التمارين البدنية؛ ويمكن أن تكون تلك التمارين بسيطة كالوقوف والتجول،
ب من المشاركين إعطاء تعليمات بشأن التمارين التي يتعين على المجموعة القيام بها.
أو دعوة لرقصة قصيرة ،أو ُق ْم ببعض تمارين التمددُ .ا ْط ُل ْ
خالل الموسيقى البطيئة بإمكانك إعطاء التعليمات لتمارين االسترخاء ،كالتنفس العميق.
اِ َ
سأ ِل المشاركين ما إذا بإمكانهم القيام ببعض التمارين عندما يعودون إلى أماكن عملهم.
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الوحدة 4

التمرين  :1.4العنف في مكان العمل  -تقييم الخطر
المدة 30 :دقيقة

إن إحدى الخطوات األولى عند النظر في الحيلولة دون حدوث العنف في مكان العمل هو تقييم الخطر ذي الصلة .ينبغي إجراء تحليل داخل كل مكان عمل
الم ْست َْه ِدف والفعال.
ولكل فئة من العمال كشرط مسبق للتدخل ُ

المعدات والمواد:

نسخة لكل مشارك من النشرة المتعلقة بتقييم خطر العنف في مكان العمل ( ُا ِ
نظر الصفحات التالية)

ينبغي للميسر أن ُيعدَّ صحائف قالبة مع العناوين التالية من األقسام الخمسة للتقييم( :مالحظة :يمكن أن َ
يوضع القسمان األخيران في نفس الصحيفة)

أ .نوع العنف في مكان العمل

ب .المهن المعرضة لخطر العنف

ج .األوضاع التي يمكن أن تشكل خطر ًا خاص ًا في العنف

د .مناطق العمل ذات الخطر الخاص

هـ .أوقات العمل في اليوم عندما يكون حدوث العنف أكثر احتماالً
( ُق ْم بإحالة المشاركين إلى تعاريف المصطلحات في َم ْس َرد دليل العمل).
ينبغي لكل مشارك في البداية أن يستكمل التقييم بمفرده استناد ًا إلى خبرته.
ومن ثم ،في الجلسة العامة ،ينبغي أن يتحدث الميسر عن أنواع العنف ويسأل عن األعداد العالية والمتوسطة والمتدنية وأن يبين اإلجماليات على الصحيفة
القالبة .لكل قسم (نوع العنف ،المهن ،المناطق ،األوضاع ،األوقات) ينبغي أن يوجز الميسر النتائج ويسلط الضوء على األقسام التي ُا ْعتُبِرت األكثر تعرض ًا
للخطر؛ ويتبع ذلك مناقشة عامة استناد ًا إلى النتائج ،ينبغي أن يشير المشاركون ما إذا كانت ثمة أي مفاجآت ،وما الذي تعلموه أثناء القيام بهذه العملية ،وما
إذا لديهم أي أفكار بشأن كيفية الحد من األخطار.
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التمرين ( 1.4تتمة)

نشرة :تقييم خطر العنف في مكان العمل

َ
عملك بحسب مدى الصلة بالمخاطر:
أَ .حدِّ ْد نوع العنف الشائع في مكان
االعتداء/الهجوم البدني

الت ََّس ُّلط/المضايقة/التحرش
اإلساءة اللفظية

التحرش الجنسي

التحرش العنصري
التهديدات

أخرى ................

ٍ
عال
ٍ
عال

متدن

متوسط

متوسط

ٍ
عال
ٍ
عال

متدن

متوسط

متدن

متوسط

متدن

متوسط

ٍ
عال
ٍ
عال

متدن

متوسط

ٍ
عال

متدن
متدن

متوسط

َ
عملك بحسب مدى الصلة بالمخاطر:
بَ .حدِّ ِد المهن المعرضة لخطر العنف في مكان
األطباء

موظفو التمريض  -المسجلون

موظفو التمريض  -المساعدون

الموظفون اإلداريون

موظفو اإلسعاف/الموظفون الطبيون
المساعدون
الموظفون التقنيون
موظفو الصيانة
اإلدارة

أخرى ................

ٍ
عال
ٍ
عال

متوسط

متدن

متوسط

متدن

متوسط

ٍ
عال
ٍ
عال
ٍ
عال

متدن

متوسط

متدن

متوسط

متدن

متوسط

متدن

متوسط

ٍ
عال
ٍ
عال

متدن

متوسط

ٍ
عال
ٍ
عال

متدن
متدن

متوسط

َ
عملك ذات الخطر الخاص بشأن العنف بحسب مدى الصلة بالمخاطر:
جَ .حدِّ ِد األوضاع في مكان
العمل منفرد ًا (مثالً ،موظفو التمريض في الفترة الليلية والرعاية المنزلية)

العمل على تماس مع الجمهور (مثالً ،مكتب المعلومات)

ٍ
عال
ٍ
عال

ٍ
عال
ٍ
عال

العمل مع األشياء الثمينة (مثالً ،أمين الصندوق)

العمل في بيئة عرضة للعنف «الخارجي» (مثالً ،اإلسعافات األولية)

ٍ
عال
ٍ
عال

العمل مع أشخاص في ضائقة خاصة

أخرى ................
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متوسط

متدن

متوسط

متدن

متوسط

متدن

متوسط

متوسط

متوسط

متدن

متدن

متدن
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َ
عملك بحسب مدى الصلة بالمخاطر:
دَ .حدِّ ِد المجاالت ذات الخطر الخاص بشأن العنف في مكان
رعاية عامة
عناية ُم َرك ََّزة ( ُم َشدَّ َدة)

رعاية حاالت الطوارئ

الرعاية المتعلقة بالطب النفسي
رعاية المسنين
الم َع َّوقين
رعاية ُ
أخرى ................

ٍ
عال

متوسط

متدن

متوسط

متدن

متوسط

متدن

متوسط

متدن

ٍ
عال

متوسط

متدن

متوسط

متدن

ٍ
عال

متوسط

متدن

ٍ
عال
ٍ
عال

ٍ
عال

ٍ
عال

َ
عملك بحسب مدى الصلة بالمخاطر:
هـَ .حدِّ ِد األوقات ذات الخطر الخاص بشأن العنف في مكان
صباح ًا
منتصف اليوم
بعد الظهر
مساء
لي ً
ال
وقت متأخر من الليل
فجر ًا

(الو ْر ِد َّيات)
تبديل النَّوبات َ

ٍ
عال

متوسط

متدن

متوسط

متدن

متوسط

متدن

متوسط

متدن

ٍ
عال

متوسط

متدن

متوسط

متدن

ٍ
عال

متوسط

متدن

متوسط

متدن

ٍ
عال

ٍ
عال

ٍ
عال
ٍ
عال

ٍ
عال
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الوحدة 4

التمرين  :2.4إدراك الوصمة والتمييز في مكان العمل
المدة 40-30 :دقيقة
المعدات والمواد:

نشرة :األشكال األساسية للتمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية (ُ ( )HIVانظر الصفحة التالية)

صحائف قالبة

ب منهم أن يقرؤوها ويضعوا إشارة «✔» عند المربع الذي تعتقد أنه األنسب ( 10-5دقائق)
َوزِّ ِع النشرة على المشاركين و ُا ْط ُل ْ

َقدِّ ِم األسئلة التالية (على الصحيفة القالبة أو نسخة أو شريحة) إلى المشاركين للمناقشة في مجموعات صغيرة تتألف كل منها من  4-3أشخاص:
(أ) ما هي بعض الممارسات التمييزية التي يقوم بها الموظفون في قطاع الرعاية الصحية؟
(ب) لماذا تُستخدَ م هذه الممارسات؟

(ج) كيف تعتقد أن األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVيشعرون بهذه التدابير؟

(د) ما هي الوصمة وكيف يمكن أن تؤثر على األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ()HIV؟

َ
مرفقك؟
(هـ) كيف يتأثر العاملون الصحيون المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVفي عملهم/في

(و) ما الذي يمكن القيام به لضمان أن األشخاص محميون بشكل مناسب من العدوى ،باإلضافة إلى الشعور بالوصمة بمقدار أقل؟
(ز) ما التدابير التي ت َ
َ
مرفقك الصحي لمنع الوصمة والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية ()HIV؟
ُتخذ في

اِ ْمن َْح  15دقيقة للمناقشة ضمن مجموعات صغيرة و 15دقيقة للمشاركة مع بقية المجموعة .بما تم تحديدهَ .ض ْع في قائمة كافة القضايا التي أشار إليها
المشاركون على الصحيفة القالبة بحيث يمكن الرجوع إليها فيما بعد.
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التمرين ( 2.4تتمة)

نشرة :األشكال الرئيسية للتمييز المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية ()HIV

فيما يلي مؤشرات من برنامج األمم المتحدة بشأن متالزمة نقص المناعة المكتسب (« )UNAIDSبروتوكول لتحديد التمييز ضد األشخاص المصابين بفيروس
نقص المناعة البشرية ( .)UNAIDS/2000/1( »)HIVإن الغرض هو تحديد ما إذا أي من البنود الواردة في األعمدة يوفر تقييد ًا أو اختالف ًا أو استبعاد ًا محدد ًا
يمكن أن يكون تمييز ًا تعسفي ًا ممكن ًا لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVومتالزمة نقص المناعة المكتسب (( )AIDSفعلي ًا أو مفترض ًا).

القضية

مقبول

 .Iالرعاية الصحية

.1رفض العالج على أساس الوضع الفعلي أو المفترض بما يتعلق بفيروس
نقص المناعة البشرية ( )HIVومتالزمة نقص المناعة المكتسب (.)AIDS

.2معاملة مختلفة على أساس الوضع الفعلي أو المفترض بما يتعلق بفيروس
نقص المناعة البشرية ( )HIVومتالزمة نقص المناعة المكتسب (.)AIDS

 .3االختبار دون معرفة.

 .4رفض إبالغ الشخص بنتيجة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية (.)HIV

.5الضوابط الصحية ،و/أو الحجر الصحي ،و/أو اإلقامة الجبرية ،و/أو العزل
في المستشفى ،العيادة ،دار التمريض ،إلخ.

.6اإلخطار اإللزامي عن الحالة بما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية ()HIV
ومتالزمة نقص المناعة المكتسب ( )AIDSإلى الشريك (الشركاء) الجنسي
و/أو األقرباء.
.7عدم السرية :تقديم أسماء األفراد الذين ُو ِجد أنهم إيجابيو فيروس نقص
المناعة البشرية ( )HIVألي طرف آخر ،والسماح بمراجعة الملفات السرية
عن علم أو إهمال.

 .IIالعمل

 .8االختبار اإللزامي عند التعيين.
 .9االختبار اإللزامي أثناء العمل.

.10أسئلة بشأن استمارات التعيين و/أو أثناء المقابلة المتعلقة بالوضع الذي
يخص فيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVومتالزمة نقص المناعة
المكتسب ( )AIDSو/أو «نمط الحياة».
.11االفتقار إلى السرية بما يتعلق بالوضع الذي يخص فيروس نقص المناعة
البشرية ( )HIVأو متالزمة نقص المناعة المكتسب (.)AIDS

.12الفصل التعسفي من العمل أو التغيير (التغييرات) في ظروف العمل على
أساس الوضع الفعلي أو المفترض بما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية
( )HIVومتالزمة نقص المناعة المكتسب (.)AIDS

.13القيود بسبب ا لوضع الفعلي أو المفترض بما يتعلق بفيروس نقص المناعة
البشرية ( )HIVومتالزمة نقص المناعة المكتسب (( )AIDSمثالً ،الترقية،
و/أو موقع العمل ،و/أو التدريب و/أو إعانات العمل).

.14الحرمان من العمل على أساس الوضع الفعلي أو المفترض بما يتعلق
بفيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVومتالزمة نقص المناعة المكتسب
(.)AIDS

الوثيقة الكاملة متاحة في الموقع التاليhttp://data.unaids.org/Publications/IRC-pub01/jc295-protocol_en.pdf :
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تمييزي/
غير مقبول

قانوني
أو غير مشروع؟

الوحدة 6

التمرين  :1.6صياغة توصيف للوظائف

المدة  50-40دقيقة

العمل الجماعي
كتابة التقرير

المناقشة

 20دقيقة

 20-15دقيقة
 10دقائق

المعدات والمواد:

صحائف قالبة لكل مجموعة
أقالم

نسخ من النشرة من أجل التمرين  :1.6العناصر العامة لتوصيف الوظائف

التعليمات:

ب من المشاركين التوزع ضمن مجموعات صغيرة ( 5-4أشخاص)َ .وزِّ ْع نسخ نشرة «العناصر العامة لتوصيف الوظائف».
ُا ْط ُل ْ

تحصل كل مجموعة على مهمة صياغة توصيف وظائف لوظيفة واحدة من الوظائف التالية باستخدام النشرة كهيكل( :مالحظة :عَدِّ ِل المسميات الوظيفية
بما يناسب السياق المحلي)
األطباء (قسم الطوارئ)
مدير خدمات التمريض

موظف إداري

ينبغي للمجموعة أن تختار في البداية نوع مؤسسة الرعاية الصحية التي يتم تشغيل العمال فيها .ينبغي أن تحدد المجموعة مهام الوظيفة للموضوع قيد البحث
والمهارات الالزمة لكل مهمة .ما المؤهالت الالزمة لهذا المنصب؟ ما خبرة العامل الالزمة؟ كيف تعثر على مرشح مؤهل ذي خبرة لهذا المنصب ،وكيف
تجذبه؟
يستطيع المشاركون استخدام الصحائف القالبة لتدوين توصيف الوظائف وتقديمه في الجلسة العامة.
االستنتاجات :إن توصيف الوظائف لوظائف جديدة يساعد المدراء على اختيار الموظفين استناد ًا إلى مهاراتهم ومعايير أخرى ذات الصلة .يساعد توصيف
الوظائف أيض ًا فريق تحليل العمل القائم في مرفق صحي لتحسين تنظيم العمل.
باإلمكان توسيع التمرين بالمناقشة التالية:

ب من المشاركين تحليل المهام التي يتعين القيام بها لكل من المناصب وما إذا الفئة المهنية المختارة هي األفضل إلكمال المهمة .هل يمكن تخصيص
ُا ْط ُل ْ
المهام على نحو مختلف:
الستخدام مهارات العمال وخبرتهم بالشكل األكثر فعالية
لمنع ِ
الح ْمل الزائد على العمال
السة؟
لجعل عملية العمل أكثر َس َ

االستنتاجات :من المفيد أن تؤخذ بعين االعتبار المهام التي يمكن أن تؤديها الفئة المهنية .يمكن نقل بعض المهام إلى موظفين في فئة مختلفة يمكن
تدريبهم بسهولة للقيام بالعمل ،كالموظفين المساعدين أو اإلداريين أو موظفي الصيانة .يمكن استخدام وقت عمل الطبيب أو الممرضة بشكل أفضل لرعاية
المرضى بدالً من قيامهم بالعمل الذي يمكن أن يؤديه شخص آخر بنجاح .من األهمية بمكان أن َ
تؤخذ بعين االعتبار لوائح نطاق الممارسة وحدود تفويض
السلطة .في النهاية ،ينبغي إيجاد التوازن بين سالمة المريض والعامل والجودة من جهة والكفاءة واالستخدام الف ّعال للموارد.
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التمرين ( 1.6تتمة)

نشرة :العناصر العامة لتوصيف الوظائف

المسمى الوظيفي:
القسم :قسم أو وحدة في المؤسسة حيث يؤ َّدى العمل.
إرسال تقارير عن الوضع إلى :المدراء التنفيذيين أو المشرف.
الدور والمسؤوليات الرئيسية :وظيفة ضمن قسم أو وحدة ،بما في ذلك الوظائف اإلدارية والتنسيق مع األشخاص أو األقسام األخرى.
المهام المحددة :مهام العمل اليومية.
(الم َشدِّ َدة) ،القبالة ،أو إدارة الوحدة ،أو المهارات لصيانة معدات
الم َر َّكزَ ة ُ
المهارات والكفاءات :متطلبات وظيفة معينة؛ مثالً ،المهارات الالزمة لتمريض العناية ُ
متخصصة ،باإلضافة إلى المهارات العامة كالتواصل الجيد ،حفظ السجالت ،إلخ.
المؤهالت :بما في ذلك المستوى التعليمي ،والتدريب المهني ،واعتماد المؤهالت من السلطة التنظيمية والروابط المهنية.
الخبرة وغيرها من المتطلبات :الفترة الدنيا من الخبرة ،متطلبات العمل الخاصة كالقدرة على إدارة المشاريع أو القدرة على العمل باستقالل.
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الوحدة 6

التمرين  :2.6اقتراحات عملية بشأن إدارة الموظفين وتحفيزهم
المدة 30 :دقيقة

العمل الجماعي      10دقائق
كتابة التقرير والمناقشة  20دقيقة

المعدات واألدوات:

صحائف قالبة & أقالم لكل مجموعة صغيرة

التعليمات:
ب من المشاركين التوزع إلى مجموعات صغيرة ( 6-5أشخاص) لمناقشة وتحديد:
ُا ْط ُل ْ

مثالين إيجابيين لممارسات إدارة الموظفين وتحفيزهم التي لوحظت أو نوقشت خالل زيارة المرفق أو في مكان عملهم؛
ثالثة اقتراحات ملموسة عملية لتحسين الممارسات في إدارة الموظفين وتحفيزهم؛

األثر المحتمل لهذه االقتراحات.

َذك ِِّر المشاركين أن اقتراحاتهم ينبغي أن تفيد الموظفين والمؤسسة على السواء .ينبغي أن تكون االقتراحات عملية ومجدية وقليلة التكلفة .إذا لم يكن لدى
المشاركين أفكار ملموسة للمنشأة التي زاروها ،فإنه بإمكانهم التفكير في مؤسستهم .ينبغي أن تختار كل مجموعة شخص ًا لتقديم نتائج المناقشة.
ب من المجموعة تقديم اقتراحاتها َ
المقدَّ مة من المجموعات المختلفة.
ُا ْط ُل ْ
وش ِّج ْع على مناقشة االقتراحات ُ
في النهاية تضع المجموعة بأكملها األولويات للتوصيات األكثر أهمية واألكثر جدوى.
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الوحدة 7

التمرين  :1.1أثر ساعات العمل الطويلة
المدة  30-20دقيقة

العمل الجماعي

    10دقائق

كتابة التقرير والمناقشة  20دقيقة

المعدات والمواد:

صحيفتان قالبتان & أقالم

ِ
الم َقدَّ مة.
ناق ْش أثر ساعات العمل الطويلة على السالمة واإلنتاجية وجودة الخدمات ُ

ُخ ْذ بعين االعتبار وجهات نظر المرضى والعمال والمدراء والجودة الشاملة من أجل الخدمات الصحية.

ُوزِّ ِع المجموعة إلى مجموعتين (تأكد أن المجموعتين تضمان مشاركين من أنواع مختلفة من فئة الوظائف) .يجب أن تضع إحدى المجموعتين
(المحاسن) قائمة بكافة فوائد ساعة العمل الطويلة ،وأن تضع المجموعة األخرى (المساوئ) قائمة بكافة المشاكل الناجمة عن ساعات العمل الطويلة.
ينبغي لكلتا المجموعتين أن تأخذ بعين االعتبار وجهات النظر المختلفة من أجل المرضى والعمال والمدراء وجودة الرعاية و ....إلخ.

المحاسن

ما فوائد ساعات العمل الطويلة؟

كيف يمكن تحقيق هذه الفوائد بجداول زمنية للعمل أقصر زمن ًا وأكثر انتظام ًا؟

المساوئ

ما العواقب السلبية لساعات العمل الطويلة؟ ما أثر ساعات العمل الطويلة على األخطاء الطبية أو خطر إصابات المريض/العامل؟
هل يمكن التقليل إلى أدنى حد ممكن من األثر السلبي؟ كيف؟

ينبغي تقديم نتائج عمل المجموعات في الجلسة العامة .أي االقتراحات التي تمثل التسويات األفضل لتحسين ٍ
كل من اإلنتاجية وتفادي األخطاء
واإلصابات؟
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الوحدة 7

التمرين  :2.7اقتراحات عملية بشأن وقت العمل

المدة 30 :دقيقة
ب من المشاركين التوزع في مجموعات صغيرة ( 6-5أشخاص) لمناقشة وتحديد:
ُا ْط ُل ْ

مثالين إيجابيين للممارسات المتعلقة بوقت العمل التي الحظوها أو ناقشوها خالل زيارة المرفق؛
ثالثة اقتراحات ملموسة عملية لتحسين ممارسات إدارة وقت العمل في مرافق الرعاية الصحية؛
اقتراح واحد أو اثنان من أجل مشاركة الموظفين في تحسين الجداول الزمنية للعمل؛
األثر المحتمل لتلك االقتراحات.

َذك ِِّر المشاركين بأن اقتراحاتهم ينبغي أن تفيد الموظفين والمؤسسة على السواء .إذا لم يكن لدى المشاركين أفكار ملموسة للمرفق الذي تمت زيارته،
فبإمكانهم التفكير بشأن مؤسستهم .ينبغي أن تختار كل مجموعة شخص ًا لتقديم نتائج المناقشة.
ب من المجموعات أن تُقدِّ م اقتراحاتهاَ ،
وش ِّج ْع مناقشة مقترحات المجموعات المختلفة.
ُا ْط ُل ْ
في النهاية تضع المجموعة بأكملها األولويات للتوصيات األكثر أهمية واألكثر جدوى.

الوحدة 7

التمرين  :3.7فوائد إدخال التدابير الصديقة لألسرة

المدة 30-20 :دقيقة
المعدات والمواد:

صحائف قالبة لكل مجموعة
أقالم

شريط الصق
ب من المشاركين التوزع في مجموعتين.
ُا ْط ُل ْ
تناقش إحدى المجموعتين فوائد إدخال التدابير الصديقة لألسرة من أجل األمهات واآلباء ،وتناقش المجموعة األخرى الفوائد من أجل المدراء
والمؤسسة ككل.
ب من المجموعتين وضع قائمة بالنقاط الرئيسية على الصحائف القالبة وتقديمها إلى بقية المجموعة.
ُا ْط ُل ْ

ُقم بعرض الشريحة المتعلقة بالتدابير الصديقة لألسرة (المجموعة الثانية ،الشريحة ِ ِ )5
المدْ َر َجة في
المقدَّ مة من المجموعات مع الفوائد ُ
وقارن األفكار ُ
ْ
ِ
الشريحة وناق ْش.
االستنتاجاتَ :أ ِّكدْ على أن التدابير الصديقة لألسرة هي استراتيجية «الكل رابح» في مكان العمل التي يمكن أن تساعد الموظفين على تحقيق التوازن بين
المقدَّ مة.
عملهم وحياتهم الخاصة بشكل أسهل ،لكن أيض ًا تعود بالفائدة على المرفق الصحي من خالل تحسين أداء الموظفين وجودة الخدمات ُ
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الوحدة 7

التمرين  :4.7جدول األعمال اليومي
المدة 30-20 :دقيقة
المعدات والمواد:

ِ
صحيفتان قالبتان مع جدول أعمال ساعة بساعة الذي يعده المدربون مسبق ًا (اِ
ستخد ِم النموذج الوارد في الصفحة التالية)
ُ ِّ

أقالم

شريط الصق

ب من كل مجموعة أن تناقش وتضع في قائمة أنشطتها ومهامها
َوزِّ ِع المشاركين في مجموعة تتألف إحداهما من الرجال فقط واألخرى من النساء فقطُ .ا ْط ُل ْ
ليوم عمل اعتيادي على الصحيفة القالبة ساعة بساعة لمدة  24ساعة ،بما في ذلك مهام العمل والعمل المنزلي وفترات الراحة ووقت الفراغ .تُقدِّ م كل
وح ِّل ِل االختالف.
مجموعة جدول أعمالها اليومي إلى المجوعة األخرى من المشاركينَ .ض ْع قوائم المهام اليومية للرجال والنساء بجانب بعضها البعض َ
من المرجح أن يظهر للعيان أن لدى النساء عبئ ًا أكبر من المسؤوليات وساعات عمل أطول ،بما في ذلك عملهن المهني واألعمال المنزلية ورعاية األسرة
(العمل بأجر وبدون أجر على السواء)ِ .
ناق ْش عبء العمل ضمن األسرة.
االستنتاجات :أوجز المناقشة برسالة بشأن ضرورة تقاسم المسؤوليات.
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التمرين  :4.7الجدول الزمني اليومي في حياتي (العمل والوقت الخاص)
الوقت

المهام المنفذة واألنشطة وأوقات الراحة

07:00 – 06:00
08:00 – 07:00
09:00 –08:00
10:00 – 09:00
11:00 – 10:00
12:00 – 11:00
13:00 – 12:00
14:00 – 13:00
15:00 – 14:00
16:00 – 15:00
17:00 – 16:00
18:00 – 17:00
19:00 – 18:00
20:00 – 19:00
21:00 – 20:00
22:00 – 21:00
23:00 – 22:00
24:00 – 23:00
06:00 – 24:00
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الوحدة 8

التمرين  :2.8التخزين اآلمن

المدة  20دقيقة
المعدات والمواد:
حاويات بأشكال وأحجام مختلفة مع بطاقات تعريف تشير إلى ما بداخلها

المستخدَ مة في مرافق الرعاية الصحية
بدالً من ذلك :صور لحاويات مختلفة من المنتَجات ُ
َض ْع على طاولة عدد ًا من الحاويات ذات بطاقات تعريف ،كاألدوية أو مستلزمات المداواة ،ومواد التنظيف ،وكريمات ومحاليل لالستعمال الخارجي،
ِ
تستخدم صور ًاَ ،ض ِع الصور على الجدار أو الصحيفة القالبة.
ماكنت
و ُم َط ِّهرات ،وأطعمة ومشروبات ،وغيرها .بدالً من ذلك ،إذا
َ
ب من المشاركين اقتراح ُس ُبل جديدة لتخزين هذه المواد بأمانَ .ض ْع قائمة األفكار التي طرحها المشاركون على صحيفة قالبة أو سبورة بيضاء
ُا ْط ُل ْ
ِ
أو شريحة .ا ْس َم ْح للمشاركين بطرح أي أفكار قد يجدونها مفيدة لتخزين هذه المواد بأمان .بإمكانك أيض ًا السماح لهم بتنظيم الحاويات أو الصور بأنفسهم.
ِ
ناق ْش ما الطريقة األفضل لفصل أنواع مختلفة من المواد وتخزينها لضمان سالمة المرضى والموظفينُ .ا ْد ُع للتعليقات بشأن االحتياجات المختلفة لمختلف
األقسام ضمن المرفق الصحي .اعتماد ًا على المناقشاتَ ،ض ْع قائمة تتضمن المبادئ األساسية التي ينبغي اتباعها عند تنظيم المعدات والمواد.

الوحدة 8

التمرين  :3.8أمثلة لخزائن التخزين

المدة 15 :دقيقة
المعدات والمواد:
صور ضوئية للممارسات الجيدة والقضايا ذات األهمية التي برزت أثناء تمرين تقييم قائمة الت ََّح ُّقق
صحائف قالبة

أقالم ،شريط الصق

ُق ْم بعرض الصور الضوئية المتضمنة أمثلة لتخزين المعدات واللوازم من المرافق الحقيقية للرعاية الصحية صورة تلو األخرى و َد ِع المشاركين يعلقون على
ما يالحظون :ما هي الممارسة الجيدة وما هي الممارسة السيئة ولماذاَ .ش ِّج ِع المشاركين على التفكير في أمثلة لخزائن التخزين الجيدة والسيئة في مرافقهم
الصحية.

ينبغي أن يناقش المشاركون أيض ًا االرتباط بين التخزين وسالمة العاملين الصحيين والمرضى ،عالوة على كفاءة الخدمات الصحيةَ .ش ِّج ِع المشاركين على
َ
بإمكانك كتابة التعليقات والحفاظ على عدد من النقاط اإليجابية والسلبية على الصحيفة
العثور على األشياء الجيدة والسيئة على السواء في نفس الصورة.
القالبة.
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تابِ ِع التدريب بشأن «تحسين العمل في قطاع الخدمات
الصحية »HealthWISE

َن ِّظ ْم حلقة عمل نهائية

إن متابعة الدورة التدريبية هي المرحلة األكثر أهمية لنهج «تحسين العمل في
قطاع الخدمات الصحية  .»HealthWISEفي هذه المرحلة سيتم تحويل ،تدريجي ًا،
الدروس التي تم تلقيها خالل الدورة التدريبية إلى التحسينات المتوقعة في
ظروف العمل واإلنتاجية .فيما يلي بعض األمثلة ألنشطة المتابعة من أجل رصد
نظر أيض ًا «المدخل» ،صندوق «من التدريب إلى التنفيذ
تنفيذ خطط العملُ ( .ا ْ
 النهج الشامل لـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية )»HealthWISEالمنسقة جيد ًا المشاركين المحليين على إنشاء
غالب ًا ما تساعد أنشطة المتابعة
َّ
شبكة معلومات لمساندة أنشطة التنفيذ.

في نهاية فترة التنفيذ المتفق عليها ،ستوجز حلقة العمل النهائية كافة التحسينات
واإلنجازات وت ُِق ُّر بها .من األهمية بمكان تقديم نتائج عملية «تحسين العمل في
قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEإلى جمهور أوسع .يدعى المتحدثون
الضيوف المتميزون إللقاء خطابات التهنئة .يتضمن الجزء األساسي لحلقة
العمل تلك العروض التوضيحية النهائية إلنجازات المشاركين والخطط
المستقبلية يتبعها مناقشات قصيرة.

األنشطة الترويجية

َأ ْظ ِهر للعيان  -اِ ْلت َِق ِ
ط الصور
ْ

َذك ِِّر المشاركين بأنه ينبغي أن يوثقوا التقدم بشأن إنجازاتهم بالصور
الضوئية إلظهار التحسينات المنجزة من خالل اللجوء إلى أسلوب «صور
َق ْبل َ -ب ْعد».

َن ِّظ ْم زيارات المتابعة الداعمة

يتم دعم مؤسسات المشاركين في خططها المتعلقة بالتحسين ،و ُي ْر َصد و ُي َق َّيم
درب والمشاركين من الدورة
الم ِّ
تقدمها باستمرار .يمكن أن تشمل الزيارات ُ
التدريبية للتشجيع على تبادل المعلومات بين األقران.
سيقدِّ م وسيناقش المشاركون من المرفق اإلنجازات والقيود مع زمالئهم في
دربين .يمكن الحصول على النصائح العملية للتغلب
والم ِّ
مجموعة الزائرين ُ
على التحديات المحددة الخاصة بهم من الحكمة المحلية وأمثلة النجاح.
دربي «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE
لم ِّ
ينبغي ُ
أن ينظروا في الجوانب التنظيمية لهذه التحسينات ،كحشد الموارد المحلية،
ونطاق مشاركة المشرفين والعمال.

َن ِّظ ْم «حلقات العمل بشأن اإلنجاز»

يجتمع كافة المشاركين في الدورة التدريبية من مرافق صحية مختلفة لعرض
تقدمهم المحرز في تنفيذ خطط العمل والنتائج في مناخ غير رسمي ومريح.
دربو «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE
سيساعد ُم ِّ
المشاركين على إعداد العروض التوضيحية التي تقدم تفاصيل عن خطط
عملهم وإنجازاتهم .سيتم اإلطراء على العروض التوضيحية البصرية التي
تشتمل على الشرائح أو الصور الضوئية والصفائح الشفافة ،السيما عندما
تتضمن أوضاع تحسين مكان العمل بأسلوب « َق ْب َل و َب ْعدَ » .لن تكون المواد
من الدورة التدريبية مقنعة فحسب ،ولكن أيض ًا يمكن أن تضاف إلى المواد
التدريسية للدورات التدريبية التي ستقام في المستقبل.
107

دربي «تحسين العمل في قطاع
وم ِّ
شبكة للتواصل بين ممارسي ُ
الخدمات الصحية »HealthWISE

دربين والممارسين لتنظيم أنفسهم في شبكات لتبادل
الم ِّ
ينبغي تشجيع ُ
الخبرات والدعم والتخطيط .الفكرة هي أنهم سيجتمعون بفترات منتظمة
ليناقشوا مع ًا تقدم أنشطة «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
 »HealthWISEوالتغلب على الصعوبات المحتملة .أخير ًا ،قد ُتن ِْشئ
دربين أيض ًا هيئة خاصة بهم تقدم خدماتها التقنية واالستشارية
الم ِّ
فرق ُ
للمشاركين.

اِ ْمن َْح لقب البطل المحلي لـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات
الصحية »HealthWISE

إن تحديد البطل المحلي لـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
 »HealthWISEبين المؤسسات الصحية يمكن أن يؤدي إلى محاكاة إيجابية
ونشر سريع للمنهجية.

ِ
دربين األفضل
الم ِّ
ا ْمن َْح جائزة لفريق ُ

دربين ،سيساعد منح جائزة لفريق
الم ِّ
لمزيد من الدعم للمبادرة ولتحفيز ُ
دربين األفضل على تقديم أفضل التحسينات في مجال «تحسين العمل
الم ِّ
ُ
في قطاع الخدمات الصحية  .»HealthWISEيمكن أيض ًا تقدير المبادرة
المتخذة في مجاالت تركيز خاصة.

دراسات الحالة

ينبغي جمع ونشر الحاالت النموذجية للتدخالت المتعلقة بـِ «تحسين العمل
في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEفي المؤسسات الصحية ،وذلك
بغية تعزيز تكرارها وزيادة تطويرها في مؤسسات صحية أخرى.

الم ِّ
دليل ُ
دربين ل ِـ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE

استمارة تقييم التدريب المتعلق بـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE
االسم:

............................................................................................

التاريخ:

.......................................................................................................................

َ
مسماك الوظيفي:

.......................................................................................................................

اسم المرفق أو المؤسسة الصحية:

.......................................................................................................................

نثمن أن نتلقى َ
منك التغذية المرتدة بغية تحسين التدريب المتعلق بـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية .»HealthWISE
َ
َ
َ
َ
َ
اسمك إذا كنت تفضل ذلك.
بإمكانك تقديم التغذية المرتدة بدون ذكر
واقتراحاتك.
وتعليقاتك
نظرك
نرجو منحنا بضع دقائق لنعرف وجهات
ضع إشارة « »xعلى اإلجابات كما في المثال الواردة أدناه.
معقول

بحاجة إلى تحسين

X

ممتاز

جيد

َ
تقييمك للدورة التدريبية المتعلقة بـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE

الجوانب العامة للتقييم
 .1كان الوقت المخصص للتدريب:
كافي ًا

قصير ًا جد ًا

المستخدَ مة:
 .2كانت مواد التدريب ُ
غير كافية

معقولة

دربون من إيصال الرسالة بشكل:
الم ِّ
 .3تَمكَّن ُ
ليس جيد ًا جد ًا

جيد نوع ًا ما

طوي ً
ال جد ًا

ممتازة

جيدة

جيد جد ًا

جيد

تعليقات عامة (كيفية تحسين استخدام وقت التدريب والمواد والجوانب التعليمية ،إلخ).

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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الجلسة  :1مدخل إلى الدورة التدريبية والدليل
َ
َ
مؤسستك الصحية؟
بمرفقك أو
هل تَعتبِر أن هذا الموضوع ذو صلة

قلي ً
ال

كثير ًا

بشكل معتدل

ما تقييمك العام للتقديم؟

بحاجة إلى تحسين

جيد

معقول

ممتاز

ما هو الجانب من الجلسة الذي يحتاج إلى التحسين؟

المضمون

األمثلة

ال شيء

التمارين

َ
فضلك اِ ْق َت َِر ْح كيف يمكن تحسين التقديم:
من

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

الجلسة  :2استخدام قائمة الت ََّح ُّقق المتعلقة بـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE
َ
َ
مؤسستك الصحية؟
بمرفقك أو
هل تَعتبِر أن هذا الموضوع ذو صلة

قلي ً
ال

كثير ًا

بشكل معتدل

ما تقييمك العام للتقديم؟

معقول

بحاجة إلى تحسين

جيد

ممتاز

ما هو الجانب من الجلسة الذي يحتاج إلى التحسين؟

المضمون

األمثلة

َ
فضلك اِ ْق َت َِر ْح كيف يمكن تحسين التقديم:
من

ال شيء

التمارين

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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الجلسة  :3التحكم بالمخاطر المهنية وتحسين السالمة في مكان العمل
َ
َ
مؤسستك الصحية؟
بمرفقك أو
هل تَعتبِر أن هذا الموضوع ذو صلة

قلي ً
ال

كثير ًا

بشكل معتدل

ما تقييمك العام للتقديم؟

بحاجة إلى تحسين

جيد

معقول

ممتاز

ما هو الجانب من الجلسة الذي يحتاج إلى التحسين؟

المضمون

األمثلة

ال شيء

التمارين

َ
فضلك اِ ْق َت َِر ْح كيف يمكن تحسين التقديم:
من

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

الجلسة  :4األرغونومية (التالؤم) :القضاء على األخطار العضلية الهيكلية
َ
َ
مؤسستك الصحية؟
بمرفقك أو
هل تَعتبِر أن هذا الموضوع ذو صلة

قلي ً
ال

كثير ًا

بشكل معتدل

ما تقييمك العام للتقديم؟

معقول

بحاجة إلى تحسين

جيد

ممتاز

ما هو الجانب من الجلسة الذي يحتاج إلى التحسين؟

المضمون

األمثلة

َ
فضلك اِ ْق َت َِر ْح كيف يمكن تحسين التقديم:
من

ال شيء

التمارين

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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الجلسة  :5المخاطر البيولوجية (الحيوية) وضبط العدوى ،مع اإلشارة بصفة خاصة إلى فيروس نقص المناعة
والسل (التَّدَ ُّرن)
البشرية (ُّ )HIV
َ
َ
مؤسستك الصحية؟
بمرفقك أو
هل تَعتبِر أن هذا الموضوع ذو صلة

قلي ً
ال

كثير ًا

بشكل معتدل

ما تقييمك العام للتقديم؟

بحاجة إلى تحسين

جيد

معقول

ممتاز

ما هو الجانب من الجلسة الذي يحتاج إلى التحسين؟

المضمون

األمثلة

ال شيء

التمارين

َ
فضلك اِ ْق َت َِر ْح كيف يمكن تحسين التقديم:
من

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

الجلسة  :6التصدي للتمييز والتحرش والعنف في مكان العمل
َ
َ
مؤسستك الصحية؟
بمرفقك أو
هل تَعتبِر أن هذا الموضوع ذو صلة

قلي ً
ال

كثير ًا

بشكل معتدل

ما تقييمك العام للتقديم؟

معقول

بحاجة إلى تحسين

جيد

ممتاز

ما هو الجانب من الجلسة الذي يحتاج إلى التحسين؟

المضمون

األمثلة

َ
فضلك اِ ْق َت َِر ْح كيف يمكن تحسين التقديم:
من

ال شيء

التمارين

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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الجلسة  :7نحو مكان عمل أخضر وصحي
َ
َ
مؤسستك الصحية؟
بمرفقك أو
هل تَعتبِر أن هذا الموضوع ذو صلة

قلي ً
ال

كثير ًا

بشكل معتدل

ما تقييمك العام للتقديم؟

بحاجة إلى تحسين

جيد

معقول

ممتاز

ما هو الجانب من الجلسة الذي يحتاج إلى التحسين؟

المضمون

األمثلة

ال شيء

التمارين

َ
فضلك اِ ْق َت َِر ْح كيف يمكن تحسين التقديم:
من

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

الجلسة  :8الدور الرئيسي للموظفين :التعيين والدعم واإلدارة واالحتفاظ بالعمل
َ
َ
مؤسستك الصحية؟
بمرفقك أو
هل تَعتبِر أن هذا الموضوع ذو صلة

قلي ً
ال

كثير ًا

بشكل معتدل

ما تقييمك العام للتقديم؟

معقول

بحاجة إلى تحسين

جيد

ممتاز

ما هو الجانب من الجلسة الذي يحتاج إلى التحسين؟

المضمون

األمثلة

َ
فضلك اِ ْق َت َِر ْح كيف يمكن تحسين التقديم:
من

ال شيء

التمارين

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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الجلسة  :9وقت العمل والتدابير الصديقة لألسرة

َ
َ
مؤسستك الصحية؟
بمرفقك أو
هل تَعتبِر أن هذا الموضوع ذو صلة

قلي ً
ال

كثير ًا

بشكل معتدل

ما تقييمك العام للتقديم؟

بحاجة إلى تحسين

جيد

معقول

ممتاز

ما هو الجانب من الجلسة الذي يحتاج إلى التحسين؟

المضمون

األمثلة

ال شيء

التمارين

َ
فضلك اِ ْق َت َِر ْح كيف يمكن تحسين التقديم:
من

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

الجلسة  :10اختيار المعدات واللوازم وتخزينها وإدارتها
َ
َ
مؤسستك الصحية؟
بمرفقك أو
هل تَعتبِر أن هذا الموضوع ذو صلة

قلي ً
ال

كثير ًا

بشكل معتدل

ما تقييمك العام للتقديم؟

معقول

بحاجة إلى تحسين

جيد

ممتاز

ما هو الجانب من الجلسة الذي يحتاج إلى التحسين؟

المضمون

األمثلة

َ
فضلك اِ ْق َت َِر ْح كيف يمكن تحسين التقديم:
من

ال شيء

التمارين
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......................................................................................................................................................................................
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الجلسة  :11صياغة وتنفيذ خطة العمل بشأن «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE

َ
َ
مؤسستك الصحية؟
بمرفقك أو
هل تَعتبِر أن هذا الموضوع ذو صلة

قلي ً
ال

كثير ًا

بشكل معتدل

ما تقييمك العام للتقديم؟

معقول

بحاجة إلى تحسين

جيد

ممتاز

ما هو الجانب من الجلسة الذي يحتاج إلى التحسين؟

المضمون

األمثلة

َ
فضلك اِ ْق َت َِر ْح كيف يمكن تحسين التقديم:
من

ال شيء

التمارين

.......................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................
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دربين لـِ «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية »HealthWISE
الم ِّ
دليل ُ
تُعت َبر الخدمات الصحية بيئات عمل معقدة يمكن أن تكون خطرة في بعض األحيان .ويمكن أن تؤدي ظروف
العمل غير اآلمنة إلى تناقص القوى العاملة في قطاع الخدمات الصحية .يجب على العمل الالئق في القطاع
الصحي أن يشمل صحة العمال ورفاههم ،ألن جودة بيئة العمل يمكن أن تؤثر على جودة الرعاية التي يقدمها
العاملون الصحيون.

إن «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  - »HealthWISEكتاب مشترك لمنظمة العمل الدولية ومنظمة
الصحة العالمية ( - )WHO/ILOهو أداة تحسين تشاركية عملية لجودة المرافق الصحية .إنه يشجع المدراء
والموظفين على العمل مع ًا لتحسين مكان العمل والممارسات .يعزز «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية
 »HealthWISEتطبيق حلول ذكية وبسيطة وقليلة التكلفة تؤدي إلى فوائد ملموسة للعمال وللخدمات الصحية،
وفي نهاية المطاف ،للمرضىُ .ن ِّظمت المواضيع في ثماني وحدات تتناول قضايا السالمة والصحة المهنيتين،
وإدارة الموظفين ،والصحة البيئية.

يجمع «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية  »HealthWISEبين العمل وال َّت َع ُّلم .يساعد دليل العمل في
البدء بإحداث التغييرات والحفاظ عليها من أجل التحسين باستخدام قائمة ت ََح َّقق كأداة لتقييم مكان العمل،
وهي ُم َص َّم َمة لتحديد مجاالت العمل ووضع أولوياتها .إن كل وحدة من الوحدات الثماني توضح نقاط الت ََّح ُّقق
دربين إرشاد ًا وأدوات للدورة التدريبية ويرافقه قرص
الم ِّ
الرئيسية للمساعدة في توجيه العمل .يحتوي دليل ُ
مدمج ( )CD-ROMيتضمن مثاالً لعرض توضيحي بتنسيق ( )PowerPointلكل جلسة من الجلسات التدريبية.
إن «تحسين العمل في قطاع الخدمات الصحية ُ »HealthWISEم َص َّمم الستخدامه من ِق َبل كافة المهتمين بتحسين
أماكن العمل في القطاع الصحي؛ بما في ذلك العاملون الصحيون ،ومدراء الرعاية ،والمشرفون ،وممثلو العمال
والم َث ِّقفون.
دربونُ ،
والم ِّ
وأصحاب العمل ،ومفتشو العمل واختصاصيو الصحة المهنيةُ ،

