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األخبار

انشغل فريق مبادرة بيانات األمراض المدارية بتحديث دليل صياغة البروتوكول، والمواد التدريبية، وعمليات جمع 
البيانات وإدارتها، على نحٍو يعكس )1( ردودكم على الدراسة االستقصائية لردود المشاركين، و)2( أحدث التوصيات 

الصادرة عن منظمة الصحة العالمية استناداً إلى ُمخَرجات الدورة الرابعة لالجتماع العلمي العالمي بشأن داء التَراُخوَما 
)الرمد الُحبيبي( التي ُعِقدت في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، و)3( أحدث األسئلة األساسية لألسر المعيشية 

ذات الصلة ببرنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف إلمدادات المياه والمرافق الصحية 
والنظافة الصحية. 

م فيما يلي ملخصاً للتغيُّرات الرئيسية في مبادرة بيانات األمراض المدارية: ُنقدِّ
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إذا كانت لديكم دراسة استقصائية مخطط لها وجرى بالفعل اعتماد البروتوكول الخاص بكم باعتباره بروتوكوالً مطابقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فقد أكدت منظمة 
الصحة العالمية أنَّ البروتوكول ال يحتاج إلى تعديل ألخذ هذه التغييرات في االعتبار.

سيجري استعراض أي بروتوكوالت مقدمة بعد نشر منظمة الصحة العالمية للتقرير الخاص بداء التَراُخوَما الصادر عن االجتماع العلمي العالمي الرابع وفقاً لهذه 
التوصيات الجديدة. 

ومن أجل إتاحة الوقت الالزم للتدريب والحفاظ على معايير الجودة، ستكون التدريبات والدراسات االستقصائية، التي تستخدم المنهجية الجديدة، قادرة على االنطالق 
اعتباراً من يوم االثنين 15 تموز/يوليو 2019 فصاعداً. هذا ما يّتسق مع مطلبنا المعتاد بأن يكون لدينا إشعاراً مدته 6 أسابيع لدعم المشروع ويتبع تدريبات تجديد 
بين التي ُتعَقد في تنزانيا في الفترة من 8 إلى 12 تموز/يوليو، والتي من المقرر أن تركز على هذه التغييرات. المعلومات الخاصة ببيانات األمراض المدارية للمدرِّ

ألسئلتكم في هذا الشأن ُيرجى التواصل معنا. 

في االجتماع العلمي العالمي الرابع حول داء التَراُخوَما، 
جرى تغيير تعريف داء انحراف األهداب التَراُخومّي إلى 
ما يلي: "لمس رمش واحد على األقل من الجفن العلوي 
لمقلة العين، أو وجود دليل على إزالة الشعر مؤخراً من 

رموش الجفن العلوي".
سيجري من اآلن فصاعداً جمع األدلة على وجود داء   y
انحراف األهداب من عدمه من الجفن العلوي والجفن 
السفلي بشكٍل منفصل، وكذلك طرح األسئلة المتعلقة 

بإدارة الرعاية الصحية السابقة في حال وجود داء 
انحراف األهداب.

المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية:
جرى تعديل الخيارات والتعاريف تماشياً مع   y

األسئلة واألوصاف المتبعة لدى برنامج الرصد 
المشترك، لما يلي:

• مصدر المياه
• الوقت المستغرق لجمع المياه

• األماكن المخصصة للبالغين لقضاء حاجتهم
•  مرفق غسل اليدين )أصبح اآلن مطلوباً لجميع 

األسر المعيشية، بغض النظر عن وجود 
المراحيض/دورات المياه(

باإلضافة إلى ما سبق، جرى تعديل المواد التدريبية، بما في ذلك ما يلي:
• تدريب المسجلِّين بدءاً من اليوم األول.

ل الرسمي. • اختبار موثوقية الُمسجِّ
• االستخدام الروتيني ألدلة حجم الُجرَيب لتشخيص االلتهاب التَراُخومّي أثناء التدريب وفي الدراسات االستقصائية.

• استخدام الصور ثالثية األبعاد للتدريب على تشخيص داء انحراف األهداب. 
• التركيز بشكل أكبر على التدريب على داء انحراف األهداب ومستوى الدعم الفني.

• تدريب إضافي للفريق، وال سيما منهجية الدراسة االستقصائية المتعلقة بداء التَراُخوَما.
• زيادة التركيز على اإلشراف.

جرى أيضاً تحديث إدارة البيانات وتحليلها واإلبالغ عنها بما يّتسق مع هذه التغييرات. ألسئلتكم المتعلّقة بالبيانات، 
 support@tropicaldata.org ُيرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني التالي

حتى اآلن:

 37 
ً  بلداً تلّقت دعما

1443 دراسة استقصائية 
أُجريت بشأن العمل والبطالة

4٫468٫170 
شخصاً خضع للفحص

 شاركوا قصصكم المتعلّقة 
بالدراسة االستقصائية معنا، 

 وصوركم كذلك! 
# مبادرة بيانات األمراض المدارية

mailto:support%40tropicaldata.org?subject=
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دراسة استقصائية لردود المشاركين!
شكراً جزيالً لكل من أتمَّ الدراسة االستقصائية لردود المشاركين في وقٍت سابق 

من هذا العام. لقد كانت ممارسة مفيدة للغاية، وأتاحت لنا الفرصة لالستماع إليكم 
أنتم مستخدمي خدمة بيانات األمراض المدارية. شكراً جزيالً أيضاً ألولئك الذين 

تركوا التفاصيل الخاصة بهم حتى نتمكن من التواصل معهم بشأن ردودهم.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية والنتائج: 
 بلغ عدد المستجيبين 

61 شخصاً
أفاد 92٪ من المستجيبين بأنَّهم سيستخدمون 

ًة أخرى بيانات األمراض المدارية مرَّ

منحتمونا الدرجات التالية:
4٫21 من أصل 5 لدعم تخطيط الدراسات االستقصائية، مع األخذ بعين   •

االعتبار التخطيط للشروع في العمل، وعملية تقديم الطلبات، ووضع 
البروتوكوالت، والتدريب الوطني، واالتصاالت

4٫30 من أصل 5 لخدمة إدارة البيانات الخاصة بنا، مع األخذ بعين االعتبار   •
التطبيق الذكي، والتحديث الدوري للبيانات، ودعم تنظيف البيانات واعتمادها 

وتحليلها، والوصول إليها، واالتصاالت 

4٫46 من أصل 5 لخدمة بيانات األمراض المدارية بشكٍل عام  •

ُتساعد مبادرة بيانات األمراض المدارية البلداَن على جمع بيانات عالية الجودة عن طريق 
مراقبة األوبئة وتوفير الدعم التدريبي واللوجستي وإدارة البيانات للبرامج الوطنية التي تنفذ 

كافة أنواع الدراسات االستقصائية الشاملة لعدة قطاعات بشأن داء التَراُخوَما. لمزيٍد من 
www.tropicaldata.org :المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع الشبكي
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"في جميع أوجه التفاعل مع فريق 
مبادرة بيانات األمراض المدارية، 
أتت المشاركة مناسبة من حيث 

زت دائماً  التوقيت، والِمهنيَّة، وركَّ
على أفضل أوجه الدعم التي يمكن 

تقديمها للبرامج الوطنية."

أنتم طرحتم األسئلة ونحن نجيب عليها…
الرسالة الرئيسية التي نريد مشاركتها هي: إذا لديكم أي سؤال، ُيرجى 

طرحه علينا! 

بعض األسئلة وتعليقاتكم )وردودنا عليها!(:
د )متوفر على صفحة الموارد الخاصة بنا( وجود نموذج موازنة ُموحَّ  •

إرشادات البروتوكول للدراسات االستقصائية البرنامجية الروتينية، بما في ذلك   •
اإلشارة إلى توصيات منظمة الصحة العالمية )انظر صفحة مواردنا(

نطاق البحوث التشغيلية )ُيرجى التواصل معنا إذا كان لديكم اهتمام بأي بحث   •
من هذه البحوث(

استخدام الموقع الشبكي )انشغلنا بتحديث بعض صفحاتنا، ورسائل البريد   •
اإللكتروني المؤتمتة، وخدمة اإلحالة من خالل الموقع الشبكي( 

تنظيف البيانات، وكيف يمكن للبلدان أن تكون أكثر مشاركة )يجري حالياً   •
التخطيط لمزيٍد من الموارد، ونحثكم في الوقت نفسه على التواصل معنا إذا 

كانت لديكم أي أسئلة في هذا الشأن(

)GitHub رمز تحليل البيانات )متوفر اآلن على  •
تقاسم البيانات مع الشركاء )للحصول على البيانات من الشريك، سيكون   •

ق المعني بداء التَراُخوَما لدى وزارة الصحة من القيام بما يلي  بمقدور الُمنسِّ
تسجيل الدخول ومنح الوصول؛ تسجيل الدخول لتحميل النتائج وإرسالها 

مباشرة عبر البريد اإللكتروني؛ أو بإمكانه التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني 
support@tropicaldata.org إلعطاء اإلذن بمشاركة النتائج مع أفراٍد معينين.(

سيجري أيضاً وضع "مزيد من التوجيهات"، في شكل حلقات دراسية شبكية 
وأشرطة فيديو وموارد متوفرة على الموقع الشبكي، للرد على التعليقات الواردة 

أعاله وغيرها من المسائل األخرى.

جرى تحديث المواد التدريبية مع مراعاة 
طلباتكم ذات الصلة بما يلي:

التركيز على كيفية التدريب، بما في ذلك   •
استخدام األدلة بشكٍل كامل

مزيد من التركيز على تشخيص داء   •
انحراف األهداب

التركيز على اإلشراف   •
مجموعات جديدة من اختبار التوافق بين   •

الفاحصين IGA )قيد التطوير(

مشاركة الشركاء الُمنفِّذين:
جرى طلب زيادة فرص المشاركة بين المنظمات غير الحكومية والشركاء   •

ومبادرة بيانات األمراض المدارية - لذا ُيرجى االتصال بنا وتقديم اقتراحاتكم، 
أو إذا تركتم التفاصيل الخاصة بكم، فمن المرجح أننا سنتواصل معكم! 

ر بشدة المساعدة التقنية  ʺأُقدِّ
المقدمة إلى البلدان وتوافر 

الخدمات. فهذا المستوى الرفيع من 
الجودة ينبغي الحفاظ عليه."

ʺ نرجو منكم مواصلة 
ما تقومون به. فعملكم 

يحظى بالتقدير.ʺ

المستجيبون بحسب إقليم منظمة الصحة العالمية

دة  منظمة الصحة للبلدان األمريكية   مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي في أفريقيا  مناطق متعدِّ
 المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية  مكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليمي

    في غرب المحيط الهادئ
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المستجيبون بحسب الموقع

 منظمة الصحة العالمية  وزارة الصحة  منظمة غير حكومية  أخرى
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http://www.tropicaldata.org
https://github.com/itidat/tropical-data-analysis-public

