دور املؤصضاث الوقفيت في الخدماث الصحيت
نماذج وججارب عامليت
د .خالد بن ابراهيم القميزي
استشاري طب ألاسرة
كليت الطب –جامعت ألامام دمحم بن سعود إلاسالميت
نموذج الرعايت –مكتب تحقيق الرؤيت بوزارة الصحت

ملاذا نخحدث عن املؤصضاث الوقفيت في الخدماث الصحيت؟
 اخللفية التارخيية.
 تنامي االحتياج.
 تعدد ادلنافع وامتداد الضرر.
 تعدد الفرص.

 االرتباط ادلهين.
 عدم ثبات الطلب.
 األزمات والكوارث.

ملحاث جاريخيت عن املشاركت الخيريت في القطاع الصحي
إنشاء البيمارستانات ( التخصصية والعامة)
إنشاء ادلرافق التعليمية ادلرتبطة بالبيمارستانات
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جنامي إلاحخياج
 زيادة اعداد السكاف.
 زيادة متوسط اعمار السكاف.
 زيادة نسبة اظتسنُت.
 زيادة تكاليف الرعاية الصحية.
.1

العاملُت.

.2

التجهيزات.

.3

األدوية.

.4

اظتستلزمات الطبية.

.5

الوسائل التشخيصية.
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حعدد املنافع وامخداد الضرر
 تأثَت الصحة على اإلنتاجية.
 تأثَت الصحة على مؤشرات التنمية األخرى.
 النتائج الوخيمة للمشاكل الطبية.
 .1الفرد.

 .2اجملتمع.
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حعدد الفرص
 التعليم.
 التدريب.
 اطتدمات اظتتخصصة.
 اطتدمات اظتساندة.
 الربامج الوقائية.
 تنوع مصادر التمويل.
 االستثمار.
 األحباث.
 اإلبداع واالبتكار.
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الارجباط املنهي
 االرتباط التارخيي.
 رغبة العاملُت يف العمل اطتَتي.
 .1األطباء.
 .2اظتمرضُت.

 .3العاملُت الصحيُت اآلخرين.
 .4الطالب والطالبات.
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عدم ثباث الطلب
 التغَت اظتوشتي لالحتياجات الصحية.
 تغَت اإلحتياج باظتواسم اطتاصة.
 ظهور األزمات اظتفاجئة.
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ألازماث والكوارث
 تاثري األزمات والكوارث الصحية على:
 .1الفرد.
 .2اجملتمع.
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نماذج عامليت
 مؤسسة كيزر فاملي .Kaiser Family Foundation
 كايزر بَتمننيت .Kaiser Permanente
 صندوؽ اظتلك .King’s Fund
 صندوؽ الكومنولث .Commonwealth Fund

 وقفية ويلكوـ .Wellcome Trust
 منظمة باث .PATH
 صندوؽ إعانة اظترضى.
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مؤصضت كايسر فاملي Kaiser Family Foundation
 تعترب مؤسسة عائلة ىنري جاي كايزر واليت تأسست يف عاـ  1948من قبل ىنري جاي كايزريف أوكالند مؤسسة أمريكية غَت
رحبية ومقرىا حاليا يف مينلو بارؾ بوالية كاليفورنيا .وبعد فاة السيد كايزر يف عاـ  ،1967ورثت زوجتو نصف ؽتتلكاتو ،وذىب
النصف اآلخر إىل اظتؤسسة .ومل حيصل أبناء السيد كايزر إال على قدر ضئيل جدا من اظتَتاث اظتباشر؛ ولكنهم حصلوا على السلطة
لتشغيل شركات كايزر الصناعية ،ومؤسسة كايزر فاملي.
 تركز اظتؤسسة على قضايا الرعاية الصحية الرئيسية اليت تواجو البالد ،فضال عن دور الواليات اظتتحدة يف السياسة الصحية العاظتية.
 ترى اظتؤسسة إهنا مصدر غَت متحيز للحقائق والتحليالت واالقًتاع والصحافة ولصناع السياسات ووسائط اإلعالـ وغتتمع الرعاية
الصحية وعامة الناس  ،ومن اظتعروؼ أف موقع  www.kff.orgيقدـ " معلومات ػتدثة ودقيقة عن السياسة الصحية "و" وما
جيب قراءتو لدي اظتهتمُت بالرعاية الصحية".
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مؤصضت كيزر فاملي Kaiser Family Foundation
 ويف عاـ  ،1977أي بعد عشر سنوات من وفاة كايزر ،تفرقت غتموعة كايزر للصناعات  .حيث كانت اظتؤسسة يف البداية مالكا
رئيسيا لألسهم ،مث أصبحت دتتلك  32يف اظتئة فقط ,وحبلوؿ عاـ  ،1985مل تعد دتلك اظتؤسسة أي حصة يف شركات كايزر ومل
تعد مرتبطة بكايزر بَتماننت أو كايزر للصناعات .وىي اآلف منظمة وطنية مستقلة خيتار غتلس ادارهتا اثنُت من أفراد األسرة للعمل يف
غتلس اإلدارة.
 وقد قامت اظتؤسسة بتمويل كراسي حبثية يف جامعات كاليفورنيا يف بَتكلي وستانفورد وىارفارد وجونز ىوبكنز حتمل إسم األستاذ
ىنري جاي كايزر.
 وابتداء من سبتمرب  ،1990قاد درو ألتماف الرئيس التنفيذي للشركة إصالحا كامال ظتهمة اظتؤسسة وأسلوب عملها" .حيث غَت
ألتماف "منظمة اظتنح النائمة " (حوايل  30مليوف دوالر فوائد سنوية من أوقاؼ تبلغ حوايل  400مليوف دوالر) ،إىل صوت رائد
ومصدر للحقائق واظتعلومات حوؿ قضايا الرعاية الصحية.
 بلغت إيراداهتا ( 138,581,631 )2015دوالر بينما بلغت نفقاهتا لنفس
العاـ حوايل  57,248,276دوالر
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كايسر بيرمننتي Kaiser Permanente
تعترب كايزر بَتماننت حتالف رعاية مدارة ومتكاملة ،ومقرىا يف أوكالند ،كاليفورنيا ،الواليات اظتتحدة األمريكية ،وقد أسسها يف عاـ
 1945كل من الصناعي ىنري كايزر والطبيب سيدين غارفيلد .وتتكوف كايزر بَتماننت من ثالث غتموعات وكيانات متميزة ولكنها
مًتابطة:
 .1مؤسسة كايزر ىيلث بالف  ،والشركات اإلقليمية العاملة التابعة عتا.

 .2مستشفيات مؤسسة كايزر.
 .3اجملموعات الطبية اإلقليمية الدائمة.
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كايسر بيرمننتي Kaiser Permanente
 اعتبارا من عاـ  ،2017أصبحت خدمات كايزر بَتماننت تغطي ذتاين واليات (ىاواي وواشنطن وأوريغوف وكاليفورنيا وكولورادو
وماريالند وفرجينيا وجورجيا) ومقاطعة كولومبيا ،وىي أكرب منظمة رعاية مدارة يف الواليات اظتتحدة.
 لديها أكثر من  11.7مليوف عضو يف اطتطة الصحية ،و  208.975موظفا ،و  21275طبيبا ،و  54 072ؽترضا ،و 39
مركزا طبيا ،و  720منشأة طبية اخرى.
 يف  31ديسمرب  ،2016أفادت اجملموعة عن حتقيق ارباح بقيمة  1.9مليار دوالر أمريكي من دخل بلغ  64.6مليار دوالر
أمريكي من اإليرادات التشغيلية.

 وقد مت تقييم جودة الرعاية الصحية يف اجملموعة بدرجة كبَتة ،ويعزى ذلك إىل الًتكيز القوي على الرعاية الوقائية ،ويعطى األطباء
رواتب بدال من الدفع على أساس الرسوـ مقابل اطتدمة ،ويتم تقليل الوقت الذي يقضيو اظترضى يف اظتستشفيات ذات التكلفة العالية
عن طريق ختطيط إقامتهم بعناية وتكامل.
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صندوق امللك King’s Fund
 يعترب صندوؽ اظتلك مركز فكري مستقل يف انكلًتا وقد تأسس يف عاـ  1897كمبادرة من أمَت ويلز آنذاؾ للسماح بتجميع األمواؿ وتوزيعها
دعما ظتستشفيات لندف .وكاف الغرض األساسي منو ىو رتع األمواؿ ظتستشفيات لندف التطوعية ،واليت كانت يف ذلك الوقت تقدـ اطتدمات
الصحية الوحيدة للفقراء يف العاصمة .وكفلت أيضا أف توجو اظتسامهات اليت يتم رتعها ؿتو اظتستشفيات األشد حاجة.
 وأدى إنشاء دائرة الصحة الوطنية يف عاـ  ،1948وىي خدمة وطنية مفتوحة للجميع ؽتولة من الضرائب ،إىل إعادة تقييم الدور اطتَتي
للصندوؽ ،وفتح إمكانية قيادتو ؿتو اجتاىات جديدة لعملو.
 وبدأ الصندوؽ يف تركيز خرباتو وموارده على تطوير اظتمارسات اصتيدة يف دائرة الصحة الوطنية  ،على سبيل اظتثاؿ من خالؿ الدورات التدريبية،
وعلى اظتنح اظتصممة لدعم اظتبادرات اصتديدة لتحسُت صحة لندف.
 ومنذ عاـ  ،1997عمل الصندوؽ مع شركة غالكسو شتيثكالين لتمويل جائزة سنوية ظتكافأة اظتؤسسات اطتَتية الصحية الصغَتة واظتتوسطة واليت
تعمل على حتسُت صحة الناس

 وتبلغ اظتيزانية السنوية أكثر من  15مليوف جنيو إسًتليٍت وتعمل على دمج ثقافة حتسُت اصتودة يف اطتدمات الصحية والسلوكيات القيادية يف
مقدمي اطتدمات الصحية الوطنية عالية األداء وكذلك على اثراء النقاش حوؿ مستقبل الصحة العامة وصياغة برنامج عملها.
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صندوق امللك King’s Fund
ويعمل الصندوق في نظام الصحة البريطاني على تطوير اآلتي :

 كيفية تعريف "نظاـ الصحة العامة«.
 االجتاىات الرئيسية اليت من اظترجح أف تؤثر على الصحة العامة على مدى السنوات اؿ  15-10اظتقبلة.
 نقاط القوة والضعف يف النظاـ اضتايل.
 التغيَتات الالزمة لتقومي التطوير مبا يف ذلك فهم دور الوسائل السياسية مثل التنظيم والضرائب واظتعلومات.
 اآلثار اظتًتتبة على قوة العمل وقادة النظاـ واظتساءلة.

 العوامل اظتؤثرة يف برنامج عمل الصندوؽ يف اظتستقبل.
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صندوق الكومنولث Commonwealth Fund
 يعترب الصندوؽ مؤسسة وقفية خاصة يف الواليات اظتتحدة تأسست كواحدة من أوىل اظتؤسسات اليت أنشأهتا امرأة وذلك يف عاـ 1918
وذلك بتمويل من آنا ـ .ىاركنس (اظتستثمرة الرئيسية يف شركة ستاندرد أويل) بقيمة  10ماليُت دوالر تقريبا حيث أرادت أف "تفعل شيئا
من أجل رفاىية اصتنس البشري" .مث أصبح ابنها إدوارد أوؿ رئيس للصندوؽ وكاف لديو "التزاـ عاطفي باإلصالح االجتماعي" وكاف "عازما
على حتسُت اطتدمات الصحية لألمريكيُت".
 من خالؿ اعتبات والوصايا اإلضافية بُت عامي  1918و  ،1959بلغ إرتايل مسامهة عائلة ىاركنس يف صندوؽ اعتبات أكثر من 53
مليوف دوالر .واليوـ ،لدى الصندوؽ أوقاؼ تقارب  700مليوف دوالر.
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صندوق الكومنولث Commonwealth Fund
يهدؼ الصندوؽ اىل "تعزيز نظاـ الرعاية الصحية عالية األداء واليت حتقق وصوال أفضل ،وجودة أحسن وكفاءة أكرب ،وخاصة للفئات
الضعيفة يف اجملتمع وكبار السن".
وتنشط ادلؤسسة يف عدد من اجملاالت منها:
 .1إصالح نظاـ تقدمي الرعاية الصحية.

 .2حتسُت تغطية الرعاية الصحية والوصوؿ إليها.
 .3السياسات الصحية الدولية.
 .4فرص الطفرات يف الرعاية الصحية.
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وقفيت ويلكوم Wellcome Trust
 تعترب ويلكوـ ترست منظمة خَتية تعٌت بالبحوث الطبية اضتيوية ومقرىا يف لندف ،باظتملكة اظتتحدة .وقد تأسست يف عاـ  1936بوصية من الصيدالين السيد
ىنري ويلكوـ لتمويل البحوث لتحسُت صحة اإلنساف واضتيواف.

 اعتدؼ من الوقفية ىو "حتقيق حتسينات غَت عادية يف غتاؿ الصحة من خالؿ دعم أظتع العقوؿ«.
 إضافة إىل دتويل البحوث الطبية اضتيوية فقد قامت بدعم فهم اصتمهور للعلوـ.
 لديها أوقاؼ بقيمة  23.2مليار جنيو اسًتليٍت ( )2017ؽتا جيعلها ثاين أغٌت مؤسسة خَتية يف العامل ،بعد مؤسسة بيل وميليندا غيتس .وىي أكرب ؽتوؿ غَت
حكومي للبحث العلمي يف اظتملكة اظتتحدة وواحدة من أكرب مقدمي اطتدمات يف العامل .
 استمدت دخلها من ما كاف يسمى أصال ببوروز ويلكوـ ،مث شتيت الحقا باسم مؤسسة ويلكوـ احملدودة .ويف عاـ  ،1986باعت اظتؤسسة  ٪25من أسهم
ويلكوـ للجمهور .وىو ما مثل بداية فًتة من النمو اظتايل الذي شهد زيادة قيمة الصندوؽ بنحو  14مليار جنيو اسًتليٍت يف  14عاما ،حيث جتاوزت منافعها
حدود صناعة اظتستحضرات الصيدالنية.
 يف عاـ  ،1995ختلصت اظتؤسسة نفسها من أي مصلحة يف اظتستحضرات الصيدالنية من خالؿ بيع رتيع األسهم اظتتبقية لشركة غالكسو  ،اظتنافس الربيطاين
التارخيي للشركة ،وتأسست شركة غالكسو ويلكوـ مث اختفى اسم ويلكوـ يف عاـ  2000من جتارة األدوية دتاما عندما اندغتت غالكسو ويلكوـ مع
شتيثكالين بيتشاـ ،لتشكيل غالكسو شتيثكالين.
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وقفيت ويلكوم Wellcome Trust
البحوث الطبية احليوية

تتوىل اظتؤسسة أو تشًتؾ يف دتويل عدد من مبادرات البحوث الطبية اضتيوية الرئيسية منها:
 دراسة أفوف وىي دراسة طولية للوالدين واألطفاؿ ( ،)ALSPACدراسة أترابية لألطفاؿ اظتولودين يف انكلًتا خالؿ عامي  1991و 1992
 مشروع جينوـ السرطاف يف معهد ويلكوـ ترست ساؾتر.

 تطوير مبادرة التميز يف القيادة والتدريب والعلوـ ( ،)DELTASبالتعاوف مع إدارة التنمية الدولية ( )DFIDإلنشاء أحدث األحباث وبرامج التدريب يف
رتيع أؿتاء القارة األفريقية.
 مبادرة الطوارئ اظتتعلقة بفَتوس إيبوال ،وىي برنامج حبثي سريع اظتسار يهدؼ إىل حتديد التدخالت السريرية والتدخالت الصحية العامة ظتواجهة وباء إيبوال يف
غرب أفريقيا.
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وقفيت ويلكوم Wellcome Trust
 مؤسسة أحباث مرض السكري للصغار /مركز ويلكوـ ترست للسكري واإللتهابات للبحث يف اظتكوف الوراثي لداء السكري من النمط األوؿ ،وىو مرتبط مبعهد
كامربيدج للبحوث الطبية.

 مبادرة الكشف عن بذور األدوية.
 احتاد اصتينومات اعتيكلية ،وىي منظمة دولية تركز على اعتياكل ثالثية األبعاد للربوتينات ذات الصلة الطبية مع الًتكيز على البيانات اظتفتوحة.
 معهد ويلكوـ ترست ساؾتر ،وىو معهد ألحباث اصتينومات وعلم الوراثة وىوغَت ىادؼ للربح.
 البنك اضتيوي باظتملكة اظتتحدة وغتلس األخالؽ واضتوكمة للبنك اضتيوي باظتملكة اظتتحدة.
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وقفيت ويلكوم Wellcome Trust
الربامج الرئيسية يف اخلارج

 برنامج البحوث كمري – ويلكوـ ترست ،والذي أنشئ يف عاـ  1989بالشراكة مع معهد كينيا للبحوث الطبية.
 برنامج ماالوي ويلكوـ ترست وبرنامج اكسفورد لألحباث السريرية  ،والذي أنشئ يف عاـ .1995
 اظتركز األفريقي لدراسات الصحة والسكاف يف جنوب أفريقيا ،والذي أنشئ يف عاـ  1998باالشًتاؾ مع غتلس البحوث الطبية يف
جنوب أفريقيا.
 برنامج جامعة ماىيدوؿ ويلكوـ ترست وأكسفورد ألحباث الطب االستوائي يف تايلند والوس ،والذي أنشئ يف عاـ .1979
 وبرنامج البحوث الفيتنامية ووحدة البحوث السريرية جبامعة أكسفورد ىف مدينة ىو شى منو وىانوي.
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وقفيت ويلكوم Wellcome Trust
مبادرة اكتشاف بذور األدوية SDDI

 وقد بدأت ىذه اظتبادرة ،اليت تعرؼ أيضا باسم "سدي" ،يف أكتوبر  2005مبهمة "تسهيل تطوير جزيئات صغَتة شبيهة باألدوية
تعاًف االحتياجات الطبية غَت اظتتحققة".
 خالؿ اطتمسة أعواـ األوىل  ،قدمت سدي أكثر من  80مليوف جنيو اسًتليٍت يف  30مشروعا مقسمة بُت اظتؤسسات األكادديية
والشركات .ويف أوائل عاـ  ،2010كاف كل واحد من اظتتلقُت من الشركات قد بدأ او على وشك البدء .يف مايو  ،2010دتت
إضافة مبلغ إضايف قدره  110ماليُت جنيو إسًتليٍت إىل صندوؽ سدي هبدؼ دتديد ىذه اظتبادرة ظتدة  5سنوات إضافية.
عضوية يف صندوق التكنولوجيا ادلبتكرة العادلية للصحة (غيت)
 يف صيف عاـ  ،2015انضمت مؤسسة ويلكوـ إىل اضتكومة اليابانية ،و  7شركات يابانية لألدوية والتشخيص ،ومؤسسة بيل
وميليندا غيتس ،وبرنامج األمم اظتتحدة اإلمنائي كشريك دتويل لصندوؽ التكنولوجيا اظتبتكرة يف غتاؿ الصحة العاظتية ،والبحث العلمي
والتطوير ظتكافحة العدوى والتشخيص لألمراض اليت تؤثر يف اظتقاـ األوؿ على العامل النامي.
23

وقفيت ويلكوم Wellcome Trust
دعم الوصول للمعلومات والبيانات ادلفتوحة
 تلعب مؤسسة ويلكوـ دورا ىاما يف تشجيع نشر البحوث يف أقنية اظتعلومات اظتفتوحة مثل بومبد األوروبية اظتركزية ( .)EuropePMCوترى
أف حتقيق أقصى قدر من توزيع ىذه األوراؽ  -من خالؿ توفَت الوصوؿ اجملاين عتا ىو الطريقة األكثر فعالية لضماف إمكانية الوصوؿ إىل البحوث
وقراءهتا والبناء عليها .وىذا بدوره سيعزز ثقافة حبثية أكثر ثراء.
 ويف عاـ  ،2016أعلنت ويلكوـ ترست أهنا ستطلق ويلكوـ لألحباث اظتفتوحة ،ونظاـ نشر الوصوؿ اظتفتوح الذي يعمل على منصة F1000
للبحوث وىي اآلف مفهرسة يف .PubMed

ادلشاركة العامة وجمموعة ويلكوم
 يف يونيو  ،2007أعيد افتتاح مبٌت ويلكوـ بعد جتديده كمكاف عاـ ،يضم غتموعة ويلكوـ ،ومركز ويلكوـ ترست لتاريخ الطب يف كلية لندف
اصتامعية ومكتبة ويلكوـ .ويهدؼ إىل تعزيز فهم اصتمهور للعلوـ الطبية والتاريخ .وحيتوي اظتبٌت على مساحات للمعارض ومرافق للمؤدترات
ومساحة للمناقشات وورش العمل .وتُعرض فيو عينة من أعماؿ السَت ىنري ويلكوـ ،وتستضيف برناغتا لألحداث واظتعارض .وىومفتوح
للجمهور غتاناً.
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منظمت باث PATH
 تعترب باث منظمة غَت رحبية تأسست يف عاـ 1977؛ ومقرىا سياتل وموقعها  www.path.orgووسعت اظتنظمة ىدفها
للعمل على غتموعة واسعة من القضايا الصحية العاظتية الناشئة واظتستمرة يف غتاالت التكنولوجيات الصحية وصحة األـ وصحة
الطفل والصحة اإلؾتابية واللقاحات والتحصُت ،واألمراض الوبائية مثل فَتوس نقص اظتناعة البشرية واظتالريا والسل.
 كانت تعرؼ باث سابقا بربنامج التكنولوجيا اظتالئمة يف الصحة وتركز على ستس منصات  -اللقاحات ،واألدوية ،والتشخيص،
واألجهزة ،واإلبتكارات يف النظم واطتدمات ،لتطوير االبتكارات وتنفيذ اضتلوؿ اليت تنقذ األرواح وحتسن الصحة ،ال سيما بُت النساء
والفتيات.
 وشعارىا ىو "قيادة االبتكارات التحويلية إلنقاذ األرواح".
 ومنذ عاـ  ،2000توسعت باث من حوايل  300موظف مبيزانية سنوية قدرىا  60مليوف دوالر إىل مايزيد عن  1600موظفا
يعملوف يف  70بلدا وميزانية قدرىا  305مليوف دوالر يف عاـ  .2016وىي اآلف واحدة من أكرب اظتنظمات غَت الرحبية يف الصحة
العاظتية اليوـ.
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منظمت باث PATH
 تقوـ رؤية باث حوؿ "عامل يضمن فيو االبتكار أف تكوف الصحة يف متناوؿ اصتميع" .ومهمتو ىي "حتسُت صحة الناس يف رتيع أؿتاء العامل من
خالؿ النهوض بالتكنولوجيات ،وتعزيز النظم ،وتشجيع السلوكيات الصحية".
التكنولوجيات الصحية
 تطور باث وتكيف وتقدـ التكنولوجيات اليت تركز على تشخيص األمراض واألدوية وتقدمي اللقاحات والتغذية والصحة اإلؾتابية واظتياه والصرؼ
الصحي ،وغَتىا من اجملاالت.
تقنيات اللقاحات واألدوية
 إحدى تقنيات باث اظتعروفة ىي رصد قارورة اللقاح بواسطة ملصق صغَت حبيث يتغَت لوهنا عندما تتعرض للحرارة مع مرور الوقت .ويساعد
الالصق العاملُت الصحيُت على معرفة مىت وصل اللقاح إىل حد درجة اضترارة احملددة مسبقا وبالتايل ال ديكن استخدامو بأماف .وىو يعزز اظتوثوقية
العالية للتطعيمات فضال عن وفورات يف التكاليف ،ألف العاملُت الصحيُت لن يتلفوا اللقاحات ألهنم قد شكوا فقط يف صالحيتها.
 ومن التقنيات األخرى للقاح اليت وضعتها باث ىو نظاـ حقن اصترعة الوحيدة ،وىو نظاـ حقن تلقائي يتكوف من إبرة تعلق على فقاعة صغَتة
من البالستيك يتم تعبئتها مسبقا بالدواء .ويهدؼ ىذا النظاـ إىل منع انتقاؿ األمراض ودتكُت العاملُت يف غتاؿ الصحة من خالؿ تدريب بسيط
 من إعطاء اللقاحات وغَتىا من األدوية يف القرى النائية .
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منظمت باث PATH
التغذية
 يطور برنامج "باث" ابتكارات تركز على التغذية مثل "ألًتا رايس" ،وىي عبارة عن "حبوب" مصنعة مع مغذيات رخيصة الثمن حيث ختلط
اظتغذيات مع األرز ظتكافحة سوء التغذية يف البلداف اليت يعترب األرز فيها غذاء أساسيا .ولأللًتا رايس مظهر وطعم األرز احمللي ويقدـ اظتغذيات
الدقيقة احملددة اليت حيتاجها السكاف .وقد مت إنتاجو واختباره يف عدة بلداف ،منها الربازيل وبوروندي واعتند ،حيث مت تقدديها يف برامج الغداء
اظتدرسية .ويعمل برنامج باث مع الشركاء يف كمبوديا لتوزيعو من خالؿ برامج اظتساعدات الغذائية .ويف الربازيل ،أبرمت شركة باث شراكة مع
منتج جتاري لألرز لبيع األلًتا رايس على رفوؼ السوبر ماركت لتصل إىل  10ماليُت مستهلك منخفض الدخل يف ثالث سنوات.

الصحة اجلنسية واإلجنابية
 مت إنتاج اختبار  care HPVكأوؿ تشخيص جزيئي للكشف عن فَتوس الورـ اضتليمي البشري  ،HPVوىو السبب األكثر شيوعا لسرطاف
عنق الرحم وذلك للكشف اظتبكر عنو يف العيادات يف ظروؼ منخفضة اظتوارد أواليت تفتقر إىل اظتياه النظيفة أو الكهرباء.
 وكذؾ طورت انتاج اضتجاب الوقائي للسيدات سيلكس () ،SILCSوىو "حبجم واحد يناسب األغلبية " ظتنع اضتمل .واصتهاز خيتلف عن
اضتجاب التقليدي يف أنو مصنوع من السيليكوف بدال من الالتكس ،ويهدؼ إىل مقاومة درجات اضترارة القصوى وضعف ظروؼ التخزين
 الشائعة يف البلداف النامية ،والحيتاج اىل طبيب لتثبيتو.
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منظمت باث PATH
ادلاء والنظافة
 يعمل برنامج باث على حتسُت نوعية اظتياه يف البلداف النامية ،مبا يف ذلك مساعدة الشركات على تطوير فالتر منخفضة التكلفة وأدوات ووسائل معاصتة اظتياه
األخرى لتحفيز السوؽ التجارية واضتفاظ على األسعار منخفضة.

صحة األم والطفل
 يعاًف برنامج باث مضاعفات اضتمل وقضايا التغذية والتحديات الصحية األخرى اليت تؤثر على النساء واألطفاؿ يف البلداف النامية ويؤدي إىل ارتفاع معدالت
اظتراضة والوفاة.

 يف عاـ  ،2012أكملت باث مشروعا ظتدة سبع سنوات يف اعتند تركز على الوالدة اآلمنة لألمهات واألطفاؿ .وعمل برنامج باث مع اضتكومات احمللية
واجملموعات اجملتمعية لتشجيع قادة اجملتمع والعاملُت الصحيُت والنساء اضتوامل واألسرعلى الوالدة يف اظتراكز الصحية بدال من اظتنازؿ ،واعتماد أفضل اظتمارسات
األخرى ضتماية األمهات ورضعهن أثناء اضتمل والوالدة والطفولة.
 ويف جنوب أفريقيا ،يقود الربنامج مشروعا مدتو ستس سنوات لتحسُت صحة  750,000من اضتوامل واألطفاؿ عن طريق تشجيع الرضاعة الطبيعية وحتسُت
الرعاية الصحية

 للحوامل واألطفاؿ الصغار.
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منظمت باث PATH
اللقاحات والتحصني
 يعمل برنامج باث مع شركات التكنولوجيا اضتيوية والصيدالنية لتطوير لقاحات األمراض مثل التهاب السحايا وااللتهاب الرئوي
ودخاؿ لقاحات ألمراض الطفولة مثل الفَتوسة العجلية والتهاب الدماغ الياباين.
التهاب السحايا
 قامت منظمة الصحة العاظتية ومؤسسة صحة عامل واحد بتطوير لقاح يدعى مينافريفاؾ إلهناء وباء التهاب السحايا  Aيف جنوب
الصحراء الكربى بأفريقيا  ،حيث يتعرض  450مليوف شخص يف  26بلدا طتطر اإلصابة هبذا اظترض .وقد مت تطوير اللقاح من قبل
معهد األمصاؿ يف اعتند ومت استخدامو يف بوركينا فاسو ومايل والنيجر يف ديسمرب  2010ظتنع انتشار ىذه الساللة من التهاب
السحايا اظتوجودة فقط يف أفريقيا .ويف غضوف ستة أشهر ،منع اللقاح اضتاالت اصتديدة من التهاب السحايا  Aيف اظتناطق اليت
أدخل فيها .وحبلوؿ هناية عاـ  ،2012وصل اللقاح إىل  100مليوف شخص يف عشر دوؿ وىو أوؿ لقاح يتم تطويره ظترض موجود
فقط يف أفريقيا.
 كانت اللقاحات اظتستخدمة سابقا منخفضة الفعالية وتكلف  80دوالرا أمريكيا لكل جرعة بينما ديلك اللقاح اصتديد فعالية عالية
ضد ىذا النوع األكثر انتشارا يف أفريقيا ويكلف أقل من  0.50دوالر للجرعة الواحدة .وكلف مشروع البحث والتطوير يف غتاؿ
التطعيم بأكملو أقل من  100مليوف دوالر أمريكي ،أي حوايل ستس التكلفة النموذجية لتطوير اللقاح.
 يف عاـ  ،2012دتت اظتوافقة أيضا على ختزين مينافريفاؾ دوف تربيد ظتدة تصل إىل أربعة أياـ ،ؽتا ديكن العاملُت إلعطائو بسهولة أكرب
للمرضى يف القرى الريفية ويف اظتناطق اليت ليس هبا كهرباء.
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منظمت باث PATH
فريوس الروتا
 تدعم باث إدخاؿ لقاحات ضد فَتوس الروتا يف البلداف النامية ضتماية األطفاؿ الصغار من اإلسهاؿ الشديد .ويف عاـ ،2006
ساعدت باث نيكاراغوا لتصبح أوؿ بلد ناـ يدخل لقاح فَتوس الروتا يف غضوف أشهر من إعتمادىا.
التهاب الدماغ الياباين
 تعمل باث مع اعتند ودوؿ أخرى يف اظتنطقة إلدخاؿ اللقاح بأسعار معقولة للحماية من التهاب الدماغ الياباين  -وىو مرض تقدر
منظمة الصحة العاظتية مسؤليتو عن وفاة مابُت  10000اىل  15000شخص سنويا معظمهم من األطفاؿ ،ويسبب تلف دائم يف
الدماغ يف كثَت من األحياف .ويف عاـ  ،2006وساعدت باث حكومة اعتند بإطالؽ زتلة التحصُت للوصوؿ باللقاح إىل ماليُت
األطفاؿ يف اظتناطق عالية اطتطر .كما دعم برنامج باث زتالت التحصُت الناجحة يف كمبوديا وكوريا الشمالية ودوؿ أخرى للوصوؿ
إىل أكثر من  60مليوف طفل.

31

منظمت باث PATH
األمراض الوبائية
 يركز جزء من عمل باث على بعض األمراض العاظتية األكثر انتشارا وهتديدا :كاظتالريا وفَتوس نقص اظتناعة البشرية والسل واألنفلونزا.

ادلالريا
 دعمت باث مبادرة اللقاح ضد اظتالريا لعدة مرشحُت إلنتاج لقاح للمالريا يف مراحل ؼتتلفة من التطوير يف رتيع أؿتاء العامل ،مبا يف
ذلك اظترشح األكثر تقدما ،والذي يدعى رتس.
 ومن اظتبادرات األخرى لربنامج "باث" ظتعاصتة اظتالريا الشراكة ظتكافحة اظتالريا وتقييمها يف أفريقيا ،واليت تركز على مكافحة اظتالريا من
خالؿ استخداـ الناموسيات اظتعاصتة مببيدات اضتشرات ،والرش الداخلي ظتبيدات اضتشرات ،وأدوات التشخيص اصتديدة إلكتشاؼ
األصابة  ،واألدوية الفعالة للعالج  .ففي زامبيا ،ساعد ىذا العمل على خفض معدؿ اظتالريا بُت األطفاؿ الذين تقل أعمارىم عن 5
سنوات بنسبة  50يف اظتائة خالؿ عامُت.
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منظمت باث PATH
فريوس نقص ادلناعة البشرية
 يعمل برنامج باث يف أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى إلبطاء انتشار فَتوس نقص اظتناعة البشرية وتقدمي الدعم لألشخاص اظتتضررين من
ىذا اظترض.
 يف كينيا ،حيث تعمل "باث" منذ أكثر من  20عاما ،جتري اظتؤسسة حبوثا بشأف "تكنولوجيات الوقاية اظتتعددة األغراض" اليت ديكن
أف حتمي اظترأة من فَتوس نقص اظتناعة البشرية واضتمل ،وتقدـ غتموعات الدعم واطتدمات الصحية للمراىقُت اظتتزوجُت وغَتىم من
الفئات اظتعرضة طتطر اإلصابة بفَتوس نقص اظتناعة البشرية .ويقود اظتشروع أيضا مشروعا كبَتا مع اضتكومات احمللية واظتنظمات
اجملتمعية لتعزيز وتوسيع نطاؽ اطتدمات اظتتعلقة بفَتوس نقص اظتناعة البشرية واظتالريا والسل وصحة األمهات واظتواليد.
 ومن اظتشاريع األخرى اليت يضطلع هبا برنامج مكافحة فَتوس نقص اظتناعة البشرية يف أفريقيا ظتعاصتة فَتوس نقص اظتناعة البشرية يف
أفريقيا حتسُت فرص اضتصوؿ على العالج واطتدمات اظتتعلقة بفَتوس نقص اظتناعة البشرية يف إثيوبيا وتوسيع نطاؽ اظتشورة والفحص
يف غتاؿ فَتوس نقص اظتناعة البشرية واطتدمات األخرى يف رتهورية الكونغو.
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التمويل والنفقات
 يتلقى برنامج باث التمويل من اظتؤسسات ،واضتكومة األمريكية ،واضتكومات األخرى ،واظتنظمات غَت اضتكومية ،والوكاالت اظتتعددة
األطراؼ ،واألفراد .وبلغت ميزانيتو لعاـ  2012حوايل  305مليوف دوالر أمريكي.
 منحت منظمة تشارييت نافيغاتور ،أكرب مقيم مستقل يف أمريكا للمنظمات غَت الرحبية ،باث أعلى تصنيف عتا ،أربعة ؾتوـ ،لإلدارة
اظتالية السليمة ظتدة تسع سنوات متتالية.ويف عاـ  ،2012مت تصنيفها كسادس أفضل منظمة غَت حكومية يف العامل.
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صندوق إعانت املرض ى
 يعترب صندوؽ إعانة اظترضى احد اظتؤسسات اطتَتية الفعالة يف دولة السوداف ويقدـ خدمات متعددة للمرضى ويعترب مزود اطتدمة الثاين تقريبا بعد
اضتكومة وقد بدأ نشاطو يف عاـ  1986عرب الصندوؽ الكوييت إلعانة اظترضى مث حتوؿ اظتسمى اىل صندوؽ إعانة اظترضى وتنامى نشاط الصندوؽ
عرب أكثر من  30عاما حىت بلغ عدد اظتستفيدين من ىذا الصندوؽ خالؿ عاـ  2016حوايل  1681818مستفيدا وذلك بواقع
 673342مراجعا للمؤسسات العالجية و 748130فردا عرب برامج اإلغاثة الطارئة واضتمالت الطبية باإلضافة لػ  254468مستفيدا عرب
برامج الرعاية اإلجتماعية والصحية األخرى وما يزيد عن  5000متدرب يف مراكز الصندوؽ اظتختلفة .
 ديتلك الصندوؽ عدد من اظتستشفيات واظتراكز الصحية اظتختلفة واليت يزيد عددىا عن  25منها  5امستشفيات و 3مراكز ختصصية و 17مركزا
صحيا متوزعة عرب مايزيد عن  13والية سودانية.

 يسعى الصندوؽ لتقدمي الربامج التوعوية وتطوير الكفاءات الطبية وتعزيز البحث العلمي واظتسامهة بتطوير اظتناطق اليت يعمل هبا من خالؿ التنفيذ
اظتباشر أو اظتساندة عرب شراكات فاعلة لتطوير كادر صحي متميز ومنوذجي جيمع بُت اظتهنية والقيم .
 يقدـ الصندوؽ ايضا غتوعة من الربامج اظتشًتكة مع العديد من اظتؤسسات اطتَتية العاملة يف اجملاؿ الصحي يف بعض الدوؿ األفريقية الفقَتة
واظتنكوبة
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الدروش املضخفادة
 آفاؽ العمل اطتَتي وفرص اظتؤسسات الوقفية يف اجملاؿ الصحي متنوعة وواعدة جداً.
 الربامج اظتمنهجة واظتمتدة عتا مفعوؿ كبَت جدا ومتنامي.

 ىناؾ حاجة اىل اإلبداع واإلبتكار لتلبية اإلحتياجات اظتتزايدة للخدمات الصحية.
 اظتسامهة يف تقومي وتطوير الرعاية الصحية ال يقل أمهية عن اظتسامهة اظتباشرة يف تقدديها.
 اإلستقالؿ اظتايل واإلداري للمؤسسات الوقفية الصحية واختيار الكفاءات يف قيادهتا عامل مهم يف دديومتها وؾتاحها.
 بناء الشراكات مع اظتؤسسات الناجحة والتعاوف اإلسًتاتيجي مع اظتؤسسات البحثية والفكرية يساىم يف حتقيق ؾتاحات أكرب.
 إغتناـ الفرص وفقا لطريقة تقدمي وشراء اطتدمات الصحية احمللية يعزز ؾتاح اظتؤسسات اطتَتية الصحية.
 إدراؾ اضتكومات للمنافع اليت جتلبها اظتؤسسات الوقفية الصحية ودعمها عامل مهم يف ردـ الفجوات يف الرعاية جبودة أعلى وقيمة أفضل.
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وهللا املوفق،،،

