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 سياسة الصحة 
 

 التمهيد 

كما ورد في مقدمة دستور منظمة الصحة العالمية ، فإن الصحة "ليست مجرد غياب المرض أو العجز" ، بل هي "حالة من الرفاه  

الحقوق األساسية  البدني والعقلي واالجتماعي الكامل". عالوة على ذلك ، فإن "التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه هو أحد 

 لكل إنسان دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو المعتقد السياسي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي". 

 

صحة األفراد ممكنة فقط في سياق بيئة صحية ومجتمع. اعترافًا بأن الصحة هي خير فردي ومصلحة عامة ، يصمم جرينز سياسة  

 ع على نطاق أوسع.تعزيز صحة األفراد والمجتمعات والمجتم

 

 الرؤية

سوف يسعى جرينز جاهدا من أجل األنظمة والسياسات الصحية التي تسمح لألفراد والمجتمعات بتحقيق أكبر إمكاناتهم البدنية 

والعقلية والنفسية االجتماعية الفردية والجماعية. مثل جميع الخدمات العامة ، يجب أن تتم حماية الحق في الصحة وتعزيزه دون  

ييز سلبي على أساس العرق أو الدين أو المعتقد السياسي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي أو أي تمييز تعسفي آخر. عالوة  تم

والبرامج   السياسات  لتوجيه  الصحة  ومقاييس  الحياة  جودة  والدولي  الوطني  التقدم  مؤشرات  تدمج  أن  يجب   ، ذلك  على 

 واالستراتيجيات على جميع مستويات الحكومة.

 

 األهداف 

من أهداف جرينز تعزيز خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية الخالية من التمييز السلبي وإدراك حق األفراد والمجتمعات في  

الصحة في جميع مجاالت الحياة. والهدف أيًضا هو تطوير وعي جديد للصحة العامة ، والذي سوف يتحدى من خالل العمل  

 خاصة ويعزز التغييرات الشخصية واالجتماعية والسياسية الالزمة لتحقيق حاالت صحية أفضل. الفردي والجماعي ، المصالح ال

 

 خطة العمل 

تتمثل خطة عمل جرينز في تطوير الخدمات الصحية التي تؤكد على الوقاية وتعزيز وتطوير االعتماد الفردي والمجتمعي على  

وستكون مثل هذه الخدمات تمكينية وتشاركية وديمقراطية وسيتم توجيه تنميتها من  الذات ، باإلضافة إلى عالج المرض والشفاء. 

 خالل تصورات المستخدمين الخاصة الحتياجاتهم الصحية. لذلك ، فإن جرينز يقوم المهام بما يلي:

 

 الرعاية الصحية العامة

 ضمان حصول الجميع على رعاية صحية جيدة ممولة من القطاع العام كحق أساسي  ●

 عمل من أجل الوصول الشامل إلى رعاية األسنان األولية الممولة من القطاع العامال ●

 ضمان الوصول الشامل إلى خدمات الصحة النفسية الممولة من القطاع العام ●

 تأكد  من أن القرارات المتعلقة بالخدمات الصحية مستندة إلى أقوى دليل ممكن ●

 ج الرعاية الصحية التكميلية والبديلة التي ثبت أنها آمنة وفعالة دعم نموذج متكامل للرعاية الصحية يتضمن مناه ●

تأكد من أن الناس من جميع الخلفيات االقتصادية لديهم إمكانية الوصول إلى الموارد والفرص األساسية لصحة جيدة  ●

 ورفاهية 

 تشجيع األساليب والتدابير الوقائية لتخفيف الحرمان االجتماعي ●

 ولية إلى اإلجراءات الوقائية والتدخالت المبكرة والرعاية الروتينية إسناد الرعاية الصحية األ ●

 التأكد من أن نظام الرعاية الصحية يؤكد على كرامة اإلنسان واالختيار الشخصي والخصوصية ●

التغذية ضمان وجود نظام شامل لوضع العالمات الغذائية يتم تطبيقه بقوة ، ويفرض المحتويات الكاملة واإلفصاح عن  ●

 ، وال يسمح إال بالمطالبات الصحية والتغذوية التي تم التحقق منها علميًا

 ضمان الخدمات الصحية المالئمة ثقافياً والتي يتحكم فيها المجتمع للسكان األصليين واألقليات  ●

 دعم التطعيم الطوعي كوسيلة للوقاية من المرض  ●

 

 

 

 المستشفيات والمتخصصون في الرعاية الصحية 
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التدابير والبرامج واإلجراءات التشريعية القائمة التي تزيد من فرص الحصول على خدمات طبية عالية الجودة دعم   ●

 وفعالة من حيث التكلفة للجميع 

 ضمان أسعار قياسية معقولة للسلع والخدمات الطبية  ●

، بما في ذلك تمثيل العاملين  التأكد من أن المستشفيات والعيادات ومقدمي الرعاية اآلخرين يخضعون للحكم الديمقراطي   ●

 في مجال الرعاية الصحية والمستهلكين والمصالح العامة األخرى

ضمان اإلفصاح الواضح والشفاف عن جميع الرسوم والتكاليف والتكاليف العينية ، بما في ذلك الفجوة بين التكاليف   ●

 الصحية وخصومات التأمين الصحي

 األولية والثانوية والمستشفيات التكامل عن كثب بين الرعاية  ●

 التأكد من أن الرعاية لألمراض واإلصابات البسيطة يتم توفيرها من قبل المراكز الصحية المجتمعية ●

 تقليل معدالت اإلفراط في الوصفات الطبية  ●

 ضمان اتباع نهج فعال للوقاية من حوادث العمل والطرق وتقديم خدمات إعادة تأهيل اإلصابات  ●

 إلى المهنيين الصحيين في المناطق الريفية والنائية  زيادة الوصول ●

 ضمان أجور مجزية لجميع العاملين الصحيين ●

 إعطاء األولوية لسالمة المرضى ، بما في ذلك اإلنفاذ الصارم ضد سوء الممارسة واإلهمال واالحتيال ●

والرعاية الصحية األولية والتثقيف  إنشاء مراكز صحة مجتمعية كنقطة محورية للمساعدة الذاتية والمبادرات المجتمعية   ●

 الصحي وبرامج الترويج

 التأكد من أن المراكز الصحية المجتمعية توفر تسهيالت دخول للمرضى الذين يعانون من إصابات وأمراض طفيفة  ●

 

 

 فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز 

 حماية صحة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز ●

وصمة ● اإلعالم    محاربة  ووسائل  القصيرة  األفالم  بمساعدة  اإليدز   / البشرية  المناعة  نقص  بفيروس  المرتبطة  العار 

 ووسائل التواصل االجتماعي وغيرها من وسائل االتصال

 كبح الحاالت الجديدة من فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز بمساعدة التربية الجنسية ●

 ص المناعة البشرية / اإليدزتوعية الشباب بشكل خاص حول فيروس نق ●

 إعادة ترتيب أولويات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز وضمان مشاركة الناس ●

 تحسين رفاهية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ●

 

 

 الصحة الجنسية واإلنجابية 

 اإلنجابية ضمان الحرية الفردية واالستقاللية األخالقية في الخيارات  ●

توفير الوصول إلى خدمات تنظيم األسرة والتمويل الكافي لحمالت التوعية بالصحة الجنسية ، بما في ذلك زيادة الوصول   ●

 إلى الواقيات الذكرية وعيادات الصحة الجنسية مجانًا

وخدمات منع الحمل التي  االعتراف بأن حاالت الحمل غير المرغوب فه يمكن التقليل منها من خالل التربية الجنسية ،  ●

 يمكن الوصول إليها وزيادة المساواة بين الجنسين

الصحة   ● لتوصيات منظمة  الوالدة ، وفقًا  الحمل والوالدة وبعد  أثناء  ثقافيًا  الجودة ومناسبة  أمومة عالية  ضمان رعاية 

 العالمية. 

 دعم الوصول إلى خيارات الوالدة الطبيعية لحاالت الحمل منخفضة الخطورة ●

 ن تقديم الدعم لجميع النساء وشركائهن بعد الوالدة للمساعدة في التعامل مع الصدمات واكتئاب ما بعد الوالدة ضما ●

 تشجيع المباني العامة وأماكن العمل والمحالت التجارية على توفير مرافق الرضاعة الطبيعية للسيدات ●

 ألطفال ، على النحو الذي حددته اليونيسفالتأكد من أن جميع إعدادات الرعاية الصحية تحقق الوضع المناسب ل ●

 ضمان وصول جميع النساء إلى خدمات إنهاء الحمل القانونية والمجانية واآلمنة  ●

●  

 

 الصحة النفسية 

 تنفيذ برامج وتثقيف وحمالت توعية للحد من وصمة العار المتعلقة بالصحة النفسية  ●
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مراض عقلية و / أو جسدية مزمنة من العيش والمشاركة إتاحة خدمات الدعم المجتمعية لتمكين األشخاص المصابين بأ ●

 في مجتمعاتهم

 تشجيع جميع السلطات المحلية على إنشاء مراكز للصحة النفسية ●

 توفير التمويل الكافي للبحث في أفضل ممارسات خدمة الصحة النفسية ●

عرق والجنس والنشاط الجنسي  التأكد من أن خدمات الصحة العقلية حساسة الحتياجات األفراد على أساس العمر وال ●

 والخلفيات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

 تشجيع المدارس على توظيف مستشارين مدربين تدريباً مناسباً ، يمكن لألطفال التحدث إليهم بثقة  ●

 ا التأكد من أن خدمات دعم الصحة العقلية لألطفال والمراهقين يتم تمويلها بشكل صحيح وإمكانية الوصول إليه ●

 التأكد من أن السلطات المحلية تتخذ إجراءات وقائية فيما يتعلق بمواقع االنتحار المعروفة ●

●  

 

 الموافقة المسبقة

ضمان الحق في الموافقة المستنيرة لكل فرد ، دون إكراه أو إجبار، بالنسبة لجسمه ألي إجراء طبي أو طب أسنان أو   ●

 المستنيرة قابلة للتحقق صيدالني أو أي إجراء آخر. يجب أن تكون الموافقة

التشريع بأن المنتجات المشتقة من أنسجة الجسم أو استخراج األعضاء ومن اإلدخال والحقن وأخذ العينات والتصوير ،   ●

 ال يمكن استخدامها دون موافقة مستنيرة من المريض 

لم يقرر الفرد خالف ذلك دون  ضمان الحق في سرية جميع بيانات السجالت الطبية وطب األسنان والصيدالنية للفرد ما   ●

 إكراه أو إجبار 

 التأكد من أن المريض يتمتع بحرية اختيار كاملة لقبول أو رفض العالج ●

التأكد من أن القرارات الطبية المتخذة قرب نهاية حياة المريض )إذا كان القانون يسمح بذلك( يتم اتخاذها على محمل   ●

 م الوصول إلى سجالتهم الطبية وغيرها. الجد وأن للمريض الحق في تعيين أفراد يمكنه

 التأكد من أن الموافقة المستنيرة لهذا المريض موثقة بوضوح وأخطار  ●

 

 

 تنظيم األدوية ورسوم الوصفات الطبية 

 التأكد من أن سالمة األدوية وتنظيمها تخضع لسيطرة وكالة حكومية واحدة ●

ة االصطناعية واألدوية الطبيعية ، بمشاركة ممارسين خبراء تطوير طرق مناسبة قائمة على األدلة لتقييم كل من األدوي ●

 في استخدامات كل منهم 

التأكد من أن وكالة رعاية صحية مستقلة تقدم ضمانًا بشأن فعالية العالجات والتوصيات الخاصة بعالجات جديدة إلى   ●

 السلطة المختصة

 لتكلفة كعائق أمام الوصول إلى العالج المطلوب تنفيذ آليات مراقبة أسعار األدوية والوصفات الطبية التي تزيل ا ●

إعفاء المنتجات الصحية من جميع ضرائب المبيعات و / أو ضرائب القيمة المضافة ، بما يتفق مع الضروريات األساسية  ●

 األخرى. 

 تشجيع استخدام األدوية الجنيسة حيثما توافرت   ●

 

 الخدمات الصحية في المجتمعات والمدارس 

 الخدمات المجتمعية ، مما يتيح توفير الرعاية الصحية في المنزل أو في المرافق المجتمعية بقدر اإلمكانزيادة تمويل  ●

والجسدية  ● العقلية  الصحة  مشاكل  من  يعانون  والذين  السن  اإلعاقة وكبار  ذوي  لألشخاص  المجتمعية  الخدمات  زيادة 

 والذين يعانون من صعوبات التعلم 

التمويل والقدرة على تقديم وجبات غداء طازجة وصحية ويفضل أن تكون محلية المصدر   التأكد من أن كل مدرسة لديها ●

 لطالبها 

تشجيع ممارسة الرياضة البدنية والتعليم في المناهج المدرسية ، وخيارات نشطة خارج المنهج للطالب خارج ساعات   ●

 الدوام المدرسي 

 ن أكثر أمانًاوضع استراتيجية وطنية للحد من المخدرات وتطوير مواقع حق ●

 تطوير برامج تعليمية حول الصحة والقضايا الصحية في المدرسة أو في العمل ●
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 البحث والتطوير 

تنفيذ برنامج بحث شامل في الرعاية الفعالة من حيث التكلفة والوقاية ، ونظام صارم لتقييم واعتماد وتنظيم وتسويق   ●

 وغيرها من العالجات والتقنيات الصحيةاألدوية والسلع العالجية واألجهزة الطبية 

دعم البحث في مجال الرعاية الصحية على جميع المستويات ، وخاصة الصحة العامة وعلم األوبئة والتمريض والرعاية   ●

 المجتمعية ، وخاصة في المجتمع وأماكن الرعاية األولية 

 ميليةدعم تمويل البحوث الخاصة بكل من الرعاية التقليدية والبديلة / التك ●

 

  

 المتفرقات:

 تعزيز قطاع الصناعة والزراعة الذي يحترم البيئة والصحة  ●

حظر المنتجات أو تنظيمها في الزراعة والتصنيع والصناعة التي تشكل خطورة على الصحة ، مثل المبيدات الحشرية  ●

 والجليكول والزئبق والمواد الكيميائية الصناعية 

األطباء لتتبع ومنع المستويات الخطيرة من اإلفراط في تناول األدوية ومنع    تنظيم توزيع األدوية الموصوفة من قبل ●

 اإلدمان

 التأكد من أن أماكن العمل تقدم خدمات الصحة المهنية المناسبة  ●

الخاصة بالمجتمع   ● الصحية  البرامج  أن  المعرضين   LGBTIQالتأكد من  + ممولة وقادرة على تحديد ودعم األفراد 

 للخطر

أي شكل من أشكال العالج القسري الذي يهدف إلى تغيير الهوية الجنسية أو الجنسانية للفرد وتمويله   حظر اإلعالن عن ●

 وممارسته

 تقليل استهالك األطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ●
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