ّ
عالمية للعمل
دعوة
ن
تحسي مستوى العناية بذوي كسور هشاشة العظام
نحو

هرم المجتمع يؤدّي إلى زيادة هائلة في حاالت كسور هشاشة العظام ،ويلقي بعبء ثقيل على المرضى وعائالتهم وكذلك
على األنظمة الصحيّة والمجتمعات على مستوى العالم ]1[ .لذا فقد غدا تغيير الوضع الراهن الزما وضرورة مل ّحة .نحن
ي تأخير ،تهدف للعناية بكسور هشاشة العظام وتسعى الستعادة القدرة على أداء
ندعو إلى اعتماد مقاربة منهجية دون أ ّ
األفراد لوظائفهم والحيلولة دون حدوث كسور الحقة.
هناك حا ّجة ماسّة لتحسين:
•

العناية المتعددة االختصاصات للشخص الذي يعاني من كسور هشاشة في الورك  ،في العمود الفقري و من
كسور الهشاشة الرئيسية األخرى

•

ّ
السن
الوقاية الثانوية العاجلة بعد حدوث أول كسر لجميع ،كسور هشاشة العظام  ،بما في ذلك الكسور عند صغار
ي كسور مستقبليّة
والمسنّين على حدّ سواء ،وذلك لمنع أ ّ

•

العناية الفائقة الالحقة لألشخاص الذين تتأثّر قدرتهم على العمل بسبب كسر الورك وكسور الهشاشة الرئيسية

المس ّنون الذين يعانون من كسور هشاشة العظام كثيرا ما يعانون من أمراض مزمنة سابقة تؤثر على التعامل مع حالتهم
بشكل عام ،وكذلك على معدالت البقاء على المدى القصير والطويل وعلى التعافي من الناحية الوظيفيّة واألداء .التقليل من
الهذيان وتجنّب المضاعفات هي أمور بالغة األهمية لتحقيق نتائج جيدة .التعاطي المناسب مع األلم ،التحسين السريع لللياقة
البدنية لحاالت الجراحة ،والجراحة المبكرة يسهمون في تحسين الحاالت المرضيّة وإنقاص معدّل الوفيات .فحوصات ما قبل
الجراحة عندما تجرى بشكل مالئم ،من شأنها أن تسمح بتحديد ومعالجة األمراض الطبية الحادّة أو أن تمنع تفاقم الحاالت
الطبية المزمنة]2[.
سعيا لتحقيق ذلك الهدف ،تجدر اإلشارة إلى ّ
أن الذين يعانون من كسور هشاشة العظام يجب أن يت ّم التعامل معهم في سياق
نظام سريري مالئم وفعّال متعدد االختصاصات  ،يضمن تقييم مسبق للجراحة (خدمة رعاية الشيخوخة -
 .) Orthogeriatricsفي حالة األشخاص الذين يعانون من كسر الورك  ،فإن نموذج الرعاية المشتركة بين العناية
صص للعناية بالشيخوخة قد أدى إلى وقت أقصر إلجراء الجراحة ،ومدة
بالشيخوخة وجراحة تقويم العظام في جناح مخ ّ
إقامة أقصر للمرضى داخل المستشفى ،ومعدّل أق ّل لوفاة المرضى داخل المستشفى ومعدّل أق ّل لوفيات السنة األولى]3[.
جميع األشخاص ذوي كسور هشاشة العظام ومن جميع األعمار لديهم خطر متزايد في المستقبل لكسور الحقة .على أيّة
حال ،فقد وثّقت العديد من الدراسات التي أجريت في جميع أرجاء العالم وجود فجوة عالجيّة رئيسية واضحة وغير مقبولة
في مرحلة ما بعد الكسر ]4[.لذا يجب أن يكون تقييم مخاطر الكسور إلزاميا لتبليغ العالجات الالزمة لهؤالء المرضى م ّمن
لكسور مستقبلية .خيارات العالج الدوائية وغير الدوائية متاحة وفعّالة لمنع المزيد من الكسور ّ -إال
يواجهون خطورة عالية
ٍ
ّ
أن حاليا ٪ ٨٠ ،من األشخاص الذين يعانون من كسور هشاشة العظام ال يزالون غير مشخصين وال تت ّم معالجتهم .إن تنظيم
الرعاية ما بعد الكسر من خالل خدمات كسور مترابطة وبتنسيق ذات قيادة ( )Fracture Liaison Serviceقد أدّى في
العديد من البلدان إلى تحسين الرعاية الوقائية الثانوية المقدّمة ،وذلك يشمل ّ
كال من التعامل مع هشاشة العظام ومنع االنتكاس
على حد سواء .هذه الخدمات أظهرت تحسينا في مستوى الوقاية من تجدّد الكسر في مجموعات المرضى األصغر سنّا
وكذلك لدى المرضى كبار السن]6،5[ .
حوالي نصف المسنّين الذين كانوا مستقلين قبل حصول كسر الورك يفشلون في استعادة قدراتهم على المشي وتنفيذ األنشطة
المعتادة المطلوبة للبقاء مستقلّين كما قبل الكسر .استراتيجيات طويلة األمد إلعادة التأهيل و التي تتعاطى مع عوائق األداء
تحتاج أيضا إلى التنفيذ بعد فترة النقاهة .هذا يتطلب أيضا َ إدارة من قبل فرق رعاية متعدّدة االختصاصات تعمل مع
المرضى وعائالتهم]7[.
للتعامل مع أزمة الكسو اله ّ
شة هذه  ،تتع ّهد المنظمات الموقّعة أدناه بتكثيف جهودها الحالية لتحسين التعاطي الحالي مع جميع
كسور هشاشة العظام  ،ومنع الكسور الالحقة ،والسعي الستعادة القدرات الوظيفية ومستوى الحياة .لقد آن األوان وأصبح
الزما علينا أن نعترف بأن الوضع الراهن لم يعد مقبوال وأن الفرصة للتغيير تبدأ مع الكسر التالي!

ً
أيضا إجراءات محددة يف قطاعات مختلفة:
باإلضافة لذلك  ،مطلوب
ّ
ن
ن
المرض
المرض وحماية
منظمات
أخصائي رعاية صحية
وف المكان المناسب بواسطة
• الدعوة إىل الحصول عىل الرعاية يف الوقت المناسب ي
ي
مناسبي من أجل تحسي نتائج العالج والشفاء بعد حدوث الكرس ومنع المزيد من االنتكاسات والكسور
ن
ّ
الصحة:
األفراد العاملون يف مجال
ّ
ّ
• البحث عن أفضل ممارسة ّ
مبنية عىل األدلة وإنشائها واتباعها
•

ّ
تشكيل فرق متعددة االختصاصات مع الزمالء لتحديد احتياجات األشخاص ذوي كسور هشاشة العظام والتعامل
معها

ّ
ّ
المتخصصة
مجتمعات الصحة
•
•

ّ
ّ
ّ
ّ
صناع القرار بصوت ّ
موحد
والمحىل لتشكيل إتحادات للتحدث إىل
الوطي
التعاون عىل المستوى
ي
ي
ّ
ّ
ّ
تحدد معايي واضحة للرعاية المناسبة ّ
مبنية عىل استخدام أفضل األدلة البحثية
وضع مبادئ توجيهية متفق عليها
المتاحة ،ر
واقياح مقاييس لتقييم األداء
ر
الي يمكنها التأسيس ألفضل الممارسات
توسعة برامج التعليم والبحث ي

•
ّ
ّ
الحكومية
المؤسسات
•

مواجهة تهديد كسور هشاشة العظام لمجتمعاتهم
ّ
إدراك الدور األساس الذي تضطلع به هذه المؤسسات ف تأسيس أنظمة ّ
صح ّية قادرة عىل التعامل مع هذا التحدي
ي
ي
ّ
ّ
ّ
األولوية للعناية الرسيعة والعناية طويلة األمد لكسور الهشاشة وللوقاية يف سياسات الصحة الوطنية
إعطاء

•

زيادة التمويل المتاح لتطوير وتنفيذ واختبار نماذج الرعاية (أي  Orthogeriatricsو )Fracture Liaison Service
ّ
المصممة لتحسي النتائج لألشخاص الذين يعانون من كسور هشاشة العظام

•
•

ن
التأمي (الخاص والعام)
•

وذلك لتغطية تكاليف ر
أكي الخدمات فعالية بغية تحسي التعامل ومنع الكسور الجديدة لدى األشخاص الذين يعانون
من كسور هشاشة العظام

•

ولتحفي تقديم أفضل رعاية ممكنة عند االقتضاء

ّ
إضافية للبحث عن أفضل الممارسات ،للعناية باألشخاص الذين يعانون من كسور هشاشة العظام.
• وكذلك تقديم موارد
ّ
ّ
الطبية
األنظمة الصح ّية والممارسات
ّّ
ّ
مؤشاتها
تبي معايي الجودة وقياس
•
ي
ّ
ّ
الصحية لتقديم العناية المثىل والطويلة األجل لكسور هشاشة العظام والوقاية الثانوية منها
• حث األطباء و األنظمة
•

ّ
إضافية للبحث عن أفضل الممارسات للعناية بكسور هشاشة العظام
تقديم موارد

•

ر
الي يتلقونها والنتائج
جمع وتحليل المعلومات عن األشخاص الذين يعانون من كسور هشاشة العظام  ،وعن الرعاية ي
عىل المدى الطويل واستخدام هذه المعلومات إلحداث تغييات ف الرعاية ومراقبة ّ
تحسنهم والنتائج الرسيرية
ي

الصناعة
•

االستجابة الحتياجات الرعاية والخدمات من خالل تطوير وتقييم المنتجات والتقنيات الجديدة بهدف
عي منظومة قيم تمريض واضحة
تحسي حاالت المرض ر

ّ
 ّشكات التأمي وأنظمة الرعاية، الجامعات، المنظمات الحكومية،المهنية
تعاون مع المجتمعات
العمل بشكل
ي
ّ
ّ
الصحية لتطوير وتقييم هذه المنتجات والتقنيات

•

ّ
منهجية لرعاية كرس هشاشة العظام والوقاية من الكسور مثل
دوىل لتنفيذ رؤى
الدعوة عىل صعيد
ي
.Fracture Liaison Service  وOrthogeriatrics

•

ّ
ّ
.المشخصي وغي المعالجي الذين عانوا من كرس هشاشة العظام
من الواجب علينا أن نتصدى لألزمة غي المقبولة لألشخاص غي
مرضانا ومجتمعنا ال يمكنهم االنتظار ر
!أكي
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