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-1 األساس املنطقي للتأسيس شبكات وطنية لكسور هشاشة العظام:

يشهد سكان العامل حاليًا شيخوخة مبعدل غري مسبوق ]1[. ستكون النتيجة املبارشة ل »املعجزة طول العمر« هذه هي انفجار يف 
حدوث األمراض املزمنة التي تصيب كبار السن. استجابة لهذا التحدي ، يحتاج صانعو السياسات يف جميع أنحاء العامل إىل تطوير 
وتنفيذ اسرتاتيجيات من شأنها أن تضمن استمرار كبار السن يف العيش بصحة جيدة وسعادة وحياة مرضية. يجب أن تقلل هذه 

االسرتاتيجيات العبء الذي يفرضه املرض املزمن عىل األفراد وأرسهم وأنظمتهم الصحية واملالية الوطنية. تشكل كسور الهشاشة تهديًدا 
كبريًا لنوعية حياة كبار السن ، مام يسبب األمل وفقدان القدرة عىل الحركة والقدرة عىل البقاء مستقلني والعيش يف منازلهم.

]2[:تشمل املالحظات الرئيسية 

يف عام 2010 ، قّدر عدد األفراد البالغني من العمر 50 عاًما أو أكرث املعرضني لخطر هشاشة العظام يف جميع أنحاء العامل بنحو 158 
مليونًا ، ومن املقرر أن يتضاعف بحلول عام 2040.

يف نفس العام ، قدرت حاالت اإلصابة بكسور الفخذ يف العامل بنحو 2.7 مليون حالة يف السنة

التكاليف املرتبطة بكسور الهشاشة مذهلة:

يف عام 2010 ، كلفت 3.5 مليون كسور هشة حدثت يف االتحاد األورويب 37 مليار يورو.

بحلول عام 2025 ، من املتوقع أن تتجاوز نسبة حدوث كسور الهشاشة السنوية يف الواليات املتحدة 3 ماليني حالة ، بتكلفة 25 مليار 
دوالر أمرييك

تشري التوقعات األخرية الصادرة عن االتحاد اآلسيوي لجمعيات ترقق العظام إىل حدوث أكرث من 1.1 مليون كسور يف الفخذ يف تسعة 
بلدان / مناطق آسيوية يف عام 2018 بتكلفة 9.5 مليار دوالر أمرييك ، ومن املتوقع أن تزداد األرقام إىل 2.6 مليون كسور يف الفخذ .]3[

بتكلفة 15 مليار دوالر أمرييك بحلول عام 2050 

العامالن الرئيسيان اللذان يؤديان إىل كسور هشاشة هام: (1) هشاشة العظام (2) وخطر السقوط. كالهام قابل للعالج ، مام يتيح - 
من حيث املبدأ - اسرتاتيجية وقائية. بالنسبة لتلك الكسور التي تحدث ، ميكن تقديم عالج أكرث فعالية من حيث التكلفة من خالل 

نهج متعدد التخصصات يجمع بني مهارات الجراح ومهارات األطباء واملمرضني وأخصائيي التأهيل. لقد تم تعلم هذه الدروس وتعزيزها 
يف العديد من البلدان. عالوة عىل ذلك ، تعلمنا أن التحالفات الوطنية متعددة االختصاصات ، التي تتحدث بصوت موحد ، فعالة يف 

إقناع السياسيني .واملديرين بإجراء تغيريات عىل سياسة الرعاية الصحية الالزمة لضامن حدوث تحسن فعيل عىل نطاق واسع يف أي بلد 
معني

النداء العاملي للعمل

يف عام 2018 ، أطلقت شبكة كرس الهشاشة (FFN) - بالتعاون مع 80 منظمة مهنية رائدة يف طب الشيخوخة وجراحة العظام 
وهشاشة .العظام وإعادة التأهيل وأمراض الروماتيزم والتمريض - نداء عاملي للعمل

 :حدد هذا النداء أربعة “أعمدة” من شأنها أن تحدث تحسينات كبرية يف رعاية األشخاص الذين يعانون من كسور الهشاشة
 الرعاية الحادة متعددة التخصصات لألشخاص الذين يعانون من كسور الورك والفقرات الرسيرية وغريها من كسور الهشاشة 

 الرئيسية1.
  إعادة تأهيل ورعاية مستمرة لألشخاص الذين يعانون من كسور يف الورك والكسور الهشة الرئيسية األخرى2.

ملنع 3. الوقاية الثانوية الرسيعة بعد أول ظهور لجميع كسور الهشاشة ، مبا يف ذلك تلك املوجودةعندالشباب وكذلك عند كبار السن 
 ،.الكسور يف املستقبل

. تشكيل تحالفات وطنية بني الجمعيات املهنية ذات الصلة إلقناع السياسيني وتشجيع أفضل املامرسات بني الزمالء4.

تم تحديد اإلجراءات التي يتعني تنفيذها من قبل التحالفات متعددة التخصصات عىل النحو التايل:

• التحدث بصوت موحد لواضعي السياسات.

• إنتاج إرشادات إجامعية و وضع معايري واضحة للرعاية الكافية باستخدام أفضل األدلة البحثية ، واقرتاح مقاييس لتقييم األداء.

 •توسيع برامج التعليم التي ميكن أن تبني قوة عاملة متعددة التخصصات قادرة عىل تقديم أفضل املامرسات املستندة إىل األدلة عىل 
نطاق واسع.
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الغرض من هذا الكتيب واملوارد املرتبطة به عىل الويب هو املساعدة يف تحويل النداء العاملي للعمل إىل إجراء فعيل من خالل دعم 
الزمالء يف البلدان التي ليس لديها حاليًا تحالف وطني. سوف تحفز شبكة كرس الهشاشة الوطنية (nFFN)عىل إنشاء تحالف وطني 

متعدد التخصصات املشار إليه أعاله. يف الوقت نفسه ، ستؤدي الروابط بني الشبكات الوطنية الرائدة واألفراد العامليني إىل تبادل 
الخربات واإللهام بكفاءة من شأنها أن تساعد يف دفع األمور إىل األمام. يف البلدان التي أنشأت بالفعل تحالًفا وطنيًا يتعلق بجوانب 

الرعاية الحادة لكسور الهشاشة والوقاية من الكسور الثانوية أو إعادة التأهيل بعد الكرس . 

 FFN global مبثل هذه التحالفات للنظر يف النهج املوصوف يف النداء العاملي للعمل ويف هذا الكتيب. تلتزم FFN global ترحب
بدعم التحالفات الوطنية التي تشرتك يف أولوياتنا االسرتاتيجية ، سواء تم تشكيلها عىل أنها nFFN أم ال. يرجى مالحظة أن FFN (عىل 
الصعيدين العاملي والوطني) يتم تشكيلها عن قصد كشبكة. ال تهدف إىل استبدال أو التنافس مع الجمعيات املهنية القامئة ؛ والغرض 

منها هو تسهيل التعاون بني الجمعيات القامئة.
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 -2 عملية إنشاء شبكة وطنية لكسور الهشاشة:

الخطوة 1: التواصل مع نشطاء من الجمعيات املهنية الصحية الوطنية األساسية

ال يتطلب بدء nFFN وطني عدًدا كبريًا من األشخاص. لكنه يتطلب املزيج الصحيح من الناس: ممثلو جميع التخصصات التي تلعب ، 
أو ينبغي أن تلعب، دوراً يف إدارة املرىض الذين يعانون من كرس هش ، مبا يف ذلك الرعاية الحادة وإعادة التأهيل والوقاية الثانوية.

يعود للنشطاء الذين يبادرون بـ nFFN أن يحددوا ، يف سياق بلدهم ، الجمعيات التي تشكل جوهر التحالف الوطني. ومع ذلك ، • 
نويص بأن يكون للمجموعة األوىل عادة أعضاء يف الجمعيات الوطنية من أجل:

طب العظام؛ هذا أمر رضوري للغاية ، ألن معظم كسور الهشاشة تقدم إىل مجتمع تقويم العظام. وبدون مشاركتهم ، ال ميكن تغيري • 
يشء.

طب الشيخوخة. إذا كان هناك عدد قليل من أطباء الشيخوخة ، فقم بتضمني أطباء آخرين (مثل الطب الداخيل) ، ولكن مع إدراك • 
أن الضعف هو القضية الرئيسية عند مرىض الكرس املسنني

إعادة تأهيل؛ إذا كان هناك نظام منفصل للطب النفيس أو ما شابه ذلك يف بلدك• 

هشاشة العظام؛ قد يكون أطباء الغدد الصامء ، أطباء الشيخوخة ، الروماتيزم الخ• 

متريض• 

العالج الطبيعي• 

قبل النرش ، متت دعوة منظامت طب الشيخوخة وجراحة العظام وهشاشة العظام وإعادة التأهيل وأمراض الروماتيزم والتمريض 
لتأييد الدعوة إىل العمل. وشملت هذه املنظامت تلك العاملة عىل املستوى العاملي ، واملستوى اإلقليمي (آسيا واملحيط الهادئ ، أوروبا 

، أمريكا الالتينية ، الرشق األوسط وأفريقيا) وعىل املستوى الوطني لخمس دول مكتظة بالسكان (الربازيل ، الصني ، الهند ، اليابان 
والواليات املتحدة). منذ نرشها ، عرضت العديد من الجمعيات الوطنية من بلدان أخرى تأييدها للدعوة إىل العمل وتعهدت بالعمل 

 بالتعاون مع منظامتها الوطنية “الشقيقة” لتنفيذ توصياتها.
بالنظر إىل أن الركن الرابع - أهمية التحالفات الوطنية متعددة التخصصات - واضح يف اتفاقية “دعوة عاملية للعمل” ، إذا تم تقديم 

تأييد من قبل إحدى الجمعيات األساسية ، بحكم الواقع ، فقد تم االلتزام بالعمل بشكل تعاوين مع الجمعيات املهنية الصحية الوطنية 
األخرى إلنشاء التحالف الوطني.

مبدئيًا ، قد يكون أو ال يكون النشطاء املجتمعني لبدء (nFFN) كبار يف رابطاتهم املهنية ، وقد يحق أو ال يحق لهم التحدث باسم تلك 
املنظامت. بطبيعة الحال ، فإن الهدف هو تأمني قبول جمعيات بأكملها ، ولكن يف البداية ، فإن اليشء األسايس هو أن األفراد املجتمعني 

يجب أن يكونوا نشطاء ملتزمني يؤمنون بالعمل املتعدد االختصاصات. إذا قاموا بعملهم إلبالغ جمعياتهم بالتطورات وطلب املشورة 
بشأن القضايا املناسبة يف شبكة nFFN ، فسوف تتطور الثقة واملشاركة تدريجياً.

ميكن للمبادرين يف nFFN البحث عن مشاركة الجمعيات املهنية الصحية الوطنية من خالل دعوتهم رسميًا إىل تأييد النداء العاملي 
للعمل . يحتوي موقع FFN العاملي عىل قسم مخصص لهذه العملية. ميكن استخدام هذا الطلب باعتباره “بطاقة اتصال” لفتح حوار 

مع تلك الرابطة ومتكني تحديد هوية أعضائها الذين من املرجح أن يكونوا مهتمني باملرشوع.

 nFFN الخطوة 2: االجتامع االفتتاحي إلنشاء شبكة

بعد تجميع مجموعة مبدئية مناسبة ومتوازنة االختصاصات مصممة عىل إنشاء nFFN ، فإن الخطوة التالية هي عقد اجتامع لتلك • 
املجموعة الستكشاف فكرة nFFN رسميًا ، أو لبدء املؤسسة فعليًا. من املحتمل أن تشمل املوضوعات ذات األولوية للمناقشة ما 

ييل:

االتفاق عىل هيكل الحوكمة مع التمثيل املناسب متعدد التخصصات ، عىل أن ينص عليها النظام األسايس.• 

االتفاق عىل عملية النتخاب أو تعيني األفراد يف مناصب الرئيس ، األمني العام ، أمني الصندوق ، وغريها من أعضاء املجلس. يجب • 
إيجاد مزيج ، بني االنفتاح الدميقراطي والتنسيق املركزي ، الذي يوفر التوازن بني التخصصات واملناطق الجغرافية والجنس.

تكوين “مجلس اإلدارة” الذي سيدير   الشبكة إىل حني إجراء االنتخابات.• 

االتفاق عىل عملية لتحديد الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية.• 

تقييم احتياجات التمويل األولية واسرتاتيجية لتأمني تكاليف بدء التشغيل هذه.• 

االتفاق عىل اسرتاتيجية لتوسيع املشاركة (انظر القسم التايل).• 

 •nFFNs تحديد املشاريع لتحقيق األهداف االسرتاتيجية .انظر القسم الخاص بـ املشاريع التي سيتم تنسيقها من قبل

تقييم االحتياجات التعليمية وتطوير القوى العاملة الوطنية والنظر يف ما ميكن أن تفعله nFFN للمساعدة يف تلبيتها• 

االتفاق عىل عملية لتطوير اسرتاتيجية اتصال لزيادة الوعي بتكوين شبكة nFFN واملشاريع الالحقة (لتشمل تطوير املوقع ووجود • 
وسائل التواصل االجتامعي).

االتفاق عىل عملية لتطوير اسرتاتيجية الدعوة لدفع التغيري يف السياسة.• 
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nFFNs -3 توسيع نطاق عمل ال-

استناًدا إىل الخربة السابقة من البلدان التي أنشأت شبكات غري حكومية وطنية أو غريها من التحالفات الوطنية املامثلة ، هناك 
. nFFn مرحلتان متميزتان لتوسيع نطاق املشاركة ، عقب إنشاء

أهداف فورية

الجمعيات املهنية الصحية الوطنية األساسية

يف البدء ، أكدنا عىل أهمية إرشاك الناشطني من جميع الجمعيات املهنية الوطنية ذات الصلة. وهذا يضع األساس ملشاركة أوسع مع 
عضوية تلك الجمعيات ؛ تحقيق ذلك هو أولوية عالية السرتاتيجية التواصل ل-. nFFN يجب إرشاك كل من القيادة والعضوية العامة 

لكل جمعية إذا كانت nFFN تهدف إىل تنفيذ أهدافها االسرتاتيجية. 

ابحث عن طرق مبتكرة للتواصل مع وجود سبب الرتكيز االسرتاتيجي لـ nFFN ، وكيف ميكن ألفراد املجتمع الفردي املساهمة يف 
تحسني رعاية األفراد الذين يعانون من كسور الهشاشة.

من الناحية العملية ، قد يشمل ذلك تخصيص أوقات مشرتكة يف االجتامعات السنوية للجمعيات الوطنية العلمية مع nFFN ، وعرض 
nFFN من خالل قنوات التواصل االجتامعية ومنشورات التحرير / الرأي التي تصف nFFN يف مجالت الجمعيات العلمية.

الجمعيات املهنية الصحية الوطنية األخرى

سعت التحالفات الوطنية الراسخة أيًضا إىل االنخراط مع مجموعة واسعة من الجمعيات الوطنية ، التي تغطي جميع الفئات املهنية 
املشاركة يف إدارة األشخاص الذين يعانون من كسور الهشاشة. قد يشمل ذلك جمعيات التخدير والغدد الصامء والتمرين وعلوم 

الرياضة ، الوقاية من السقوط ، أطباء األرسة ، الضعف ، العالج الطبيعي ، طب العضالت والعظام ، التغذية ، التوليد وأمراض النساء ، 
متريض العظام ، الصيدلة ، الطب الطبيعي ، الصحة العامة ، األشعة

. كام هو موضح أعاله بالنسبة للمجتمعات الوطنية األساسية التي شاركت يف تأسيس الشبكة ، يجب بذل جهد للمشاركة عىل نطاق 
واسع مع األعضاء.

املنظامت غري الحكومية

باإلضافة إىل املشاركة مع مجموعة من الجمعيات املهنية الوطنية للرعاية الصحية خارج نطاق التخصصات األساسية ، فإن nFFN لديها 
القدرة عىل تعزيز وجودها من خالل التواصل مع املنظامت غري الحكومية ذات الصلة. يف حني أن الجمعية الوطنية لهشاشة العظام 

من الطبيعي أن أن تعترب جمعية رئسية ، فقد يشمل ذلك املنظامت غري الحكومية التي تركز عىل الرعاية العامة لكبار السن مثل 
Age) Concern و Age UK و (HelpAge International National affiliates ومؤسسات مقدمي الرعاية واملجموعات التي تركز 

عىل صحة املرأة.

منظامت القطاع الخاص

 دعا النداء العاملي للعمل بشأن كسور الهشاشة إىل اتخاذ اإلجراءات املحددة التالية من قبل املؤسسات الصناعية:• 
االستجابة الحتياجات الرعاية والخدمة من خالل تطوير وتقييم املنتجات والتقنيات الجديدة التي تهدف إىل تحسني النتائج املتوخاة 

لدى املرىض.

العمل بشكل تعاوين مع الجمعيات املهنية واملؤسسات الحكومية والجامعات ورشكات التأمني وأنظمة الرعاية الصحية يف تطوير • 
وتقييم هذه املنتجات والتقنيات.

الدعوة عىل املستوى العاملي لتنفيذ نُهج منهجية للعناية بالكسور الهشة والوقاية من الكسور مثل خدمات طب العظام لدى املسنني • 
(FLS) وخدمات االتصال بالكسور (OGS)

فيام يتعلق بنقطة العمل الثالثة ، فإن األمر مرتوك لقيادة nFFN لتقرير ما إذا كانت ستضم رشكاء الصناعة ضمن صفوفها أم ال. تعترب 
FFN العاملية رشكاء الصناعة كرشكاء حقيقيني ، يف حدود قواعد االمتثال ، منذ بدايتها.



FRAGILITY FRACTURE NETWORK | 5

األهداف الالحقة

يف املرحلة التي حددت فيها nFFN بوضوح أهدافها االسرتاتيجية وتوسيع نطاق مشاركتها مع الناشطني األفراد ، والجمعيات املهنية 
الصحية الوطنية ، واملنظامت غري الحكومية ، ورمبا رشكاء الصناعة ، ميكن أن تبدأ املرحلة الالحقة من املشاركة األوسع. قد يستغرق 

هذا عدة سنوات.

قادة النظام الصحي

ميكن للسعي للمشاركة مع قادة النظام الصحي ، يف كل من القطاعني العام والخاص ، إنشاء منرب للحوار الستكشاف كيف ميكن 
 لألهداف االسرتاتيجية لـ nFFN أن تتناسب مع السياق األوسع ألولويات األنظمة الصحية.

إن إبراز أوجه التآزر مع مبادرات تحسني الجودة الحالية يف املجاالت العالجية األخرى من املرجح أن يعزز استجابة إيجابية من هؤالء 
القادة. مثال عىل هذا النهج الذي تم استخدامه يف العديد من البلدان هو إمكانية التفاعل البناء بني خدمات كرس الهشاشة والخدمات 

لألشخاص الذين يعيشون مع الخرف. السبب األكرث شيوًعا الذي يجعل األفراد الذين يعيشون مع الخرف يقدمون إىل خدمات الرعاية 
العاجلة هو السقوط أو الكرس. وفًقا لذلك ، توجد فرصة إلنشاء مسارات قوية لضامن استفادة األفراد الذين يسقطون أو يكرسون من 

 الوصول إىل عيادات الذاكرة ]5[. 
يف املقابل ، فإن املرىض الذين يرتادون عيادات الذاكرة عادة ما يكونون عرضة لخطر اإلصابة بسقوط وكسور ، وبالتايل ميكنهم االستفادة 

من اإلحالة إىل خدمات الوقاية إلدارة هشاشة العظام والخطر. إن إدراك “الصورة األكرب” التحديات التي يواجهها قادة النظام الصحي 
.nFFN عرب مجموعة واسعة من الرعاية الطبية التي توفرها أنظمتهم من املرجح أن تؤدي إىل استقبال إيجايب السرتاتيجية

(رشكات التأمني (العامة والخاصة

 دعا النداء العاملي للعمل بشأن كسور الهشاشة إىل اتخاذ اإلجراءات املحددة التالية من قبل رشكات التأمني:
 • التعويض عن الخدمات األكرث فعالية لتحسني اإلدارة والوقاية من الكسور يف األشخاص الذين يعانون من كرس هشاشة

 • التحفيز عند االقتضاء عىل تقديم أفضل رعاية
• توفري موارد إضافية للبحث عن أفضل املامرسات لرعاية األشخاص الذين يعانون من كسور الهشاشة ألن رشكات التأمني يف كل من 

القطاعني العام والخاص غالباً ما تلعب دوراً حاسامً يف تحديد ما هي جوانب الرعاية التي يتم تعويضها أم ال ، ووضع خطة قوية 
للمشاركة مع هذه املنظامت لها أهمية كبرية.

صناع السياسة الوطنية

سيكون الهدف النهايئ لشبكة nFFN هو السعي إىل مشاركة هادفة مع صانعي السياسات الوطنية لتحفيز الحكومات عىل تنفيذ 
اإلجراءات املحددة التي تم تسليط الضوء عليها يف النداء العاملي للعمل

االستجابة للتهديد الذي ميثل له مجتمعهم من كسور الهشاشة.• 

إدراك الدور الحاسم الذي يلعبونه يف إنشاء أنظمة صحية قادرة عىل مواجهة هذا التحدي.• 

إعطاء األولوية للرعاية والوقاية من كرس الهشاشة وذلك ملدة طويلة األجل يف االسرتاتيجيات الصحية الوطنية• 

لزيادة التمويل املتاح لتطوير وتنفيذ واختبار مناذج الرعاية (FLS , OGS) املصممة لتحسني النتائج لألشخاص الذين يعانون • 
من كسور الهشاشة. يف حني أن تحقيق املشاركة مع صناع السياسة قد يبدو طموًحا ، فقد حقق تحالفان وطنيان عىل األقل هذا 
بالتحديد. كان لدى التحالف الوطني لصحة العظام (NBHA) يف الواليات املتحدة اتصاالت حكومية من خمس وكاالت: مراكز 
السيطرة عىل األمراض والوقاية منها (CDC) ، مراكز الرعاية الطبية وخدمات الرعاية الطبية (CMS) ، اإلدارة الوطنية للمالحة 

.(FDA)املعاهد الوطنية الصحة وإدارة الغذاء والدواء األمريكية ، (NASA) الجوية والفضاء

 (MOH) ووزارة الصحة ، (ACC) يف نيوزيلندا من هيئة التعويض عن الحوادث Live Stronger for Long Alliance يتكون تحالف 
، هيئة جودة وسالمة الصحة (HQSC) ، باإلضافة إىل املجالس الصحية يف املقاطعة ، واملهنيون الصحيون ومقدمو الرعاية املنزلية 

واملجموعات املجتمعية. جميعهم يعمل عىل تقديم الخدمات املثىل لكبار السن ، عالوة عىل ذلك ، يف أكتوبر 2018 ، كانت الوكاالت 
الحكومية النيوزيلندية أول منظامت من هذا النوع يف العامل تؤيد النداء العاملي للعمل ، سابقة ميكن أن تدعى الحكومات األخرى إىل 

متابعتها.
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nFFNS 4 املشاريع التي ميكن تنسيقها من قبل- .

ميكن قيادة و / أو تنسيق مجموعة من املرشوعات واألنشطة بواسطة nFFNs ، مبا يف ذلك ما ييل. هذه تتعلق باألهداف االسرتاتيجية 
لشبكة FFN العاملية.

إجامع املبادئ التوجيهية

يحتاج كل بلد إىل مجموعة من املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلدارة الحادة وإعادة التأهيل والوقاية الثانوية من كسور الهشاشة. توجد 
العديد من األمثلة عىل إرشادات اإلجامع املتعلقة باإلدارة الحادة متعددة التخصصات والوقاية الثانوية من كسور الهشاشة ، مبا يف ذلك 

ما ييل:

املبدأ التوجيهي األسرتايل ونيوزيلندا (ANZ) للعناية بالكسور يف الورك ]6[• 

 •Libro Azul de la Fractura Osteoporótica en España ]7[

رعاية املرىض الذين يعانون من كرس الهشاشة (اململكة املتحدة) ]8[• 

املعايري الرسيرية

تحدد املعايري الرسيرية أو معايري الجودة معايري الرعاية الخاصة مبختلف مكونات إدارة األشخاص الذين يعانون من كسور الهشاشة ، 
والتي ميكن أن متكن بسهولة من وضع معايري ملعايري تقديم الخدمات. وتستمد املعايري الرسيرية من أفضل املامرسات املوىص بها يف 

املبادئ التوجيهية لإلجامع. أمثلة لكل من اإلدارة الحادة متعددة التخصصات والوقاية الثانوية من كسور الهّشة تشمل ما ييل

 اإلدارة املتعددة التخصصات الحادة التي تقدمها خدمات طب العظام:• 

» ]ANZ) ]9)املعيار الرسيري للعناية بالكسور الورك

معيار الجودة نيس 16: معيار الجودة للعناية بكسور الفخذ (اململكة املتحدة)]10[ «

• الوقاية من الكسور الثانوية التي تقدمها خدمات االتصال بالكسور: 

املؤسسة الدولية لهشاشة العظام (IOF) برنامج التقاط الكرس]11[ «

]املعايري الرسيرية لخدمات االتصال بالكسور (اململكة املتحدة)]12[.. «

املقارنة مع قواعد البيانات الوطنية

قد تم تطوير قواعد البيانات الوطنية يف العديد من البلدان لتمكني قياس تقديم الرعاية مقارنًة مع املعايري الرسيرية. 

يف عام 2017 ، وصف Johansen et al ]13[ تطوير وتأثري سجالت كسور الورك الوطنية. تعد قاعدة البيانات الوطنية لكسور الورك يف 
اململكة املتحدة (NHFD) أكرب مراجعة مستمرة للعناية بالكسور الحادة والوقاية من الكسور الثانوية يف العامل ، حيث تم توثيق أكرث 

من 600000 حالة منذ إطالق NHFD يف عام 2007 ]14[

تم تطوير سجل كسور الورك (ANZ HFR) بشكل كبري من خالل تجربة من NHFD يف اململكة املتحدة

]15[ يف عام 2018 ، تم نرش أول تقرير سنوي ANZ HFR لتقديم البيانات عىل أساس مستشفى مسمى ]16[

تشمل قاعدة بيانات FLS الوطنية التي تم تطويرها يف اململكة املتحدة ]17[ وقاعدة بيانات Own The Bone® التابعة للجمعية 
األمريكية لجراحة العظام يف الواليات املتحدة ]18[ األمثلة الناشئة لقواعد بيانات FLS املشابهة
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-5 دور nFFNS يف التعليم وتطوير القوى العاملة

تعد اإلدارة متعددة التخصصات لكسور الهشاشة معقدة ويهدف FFN العاملي إىل رفع مستوى العالج عىل مستوى العامل عن طريق 
التعليم ونرش مبادئ العالج القامئة عىل األدلة. يف اإلدارة الحادة للمرىض األكرب سناً مع كسور الهشاشة ، يظل منوذج تقويم العظام ، 
عىل الرغم من أنه النموذج األكرث فاعلية والراسخ يف بعض البلدان ، غري معروف يف العديد من البلدان األخرى ، وخاصة االقتصادات 

النامية: يف بعض البلدان ، ال يوجد تخصص لطب الشيخوخة . لذلك ، علينا أن نوضح ما هو مفيد يف نهج تقويم العظام ومساعدة 
الزمالء عىل توفريه.

يعد التعليم عىل املستوى العاملي أمرًا مهاًم ، ولكن ميكن أن يكون ال- nFFNs أكرث فعالية ألنهم يعرفون االحتياجات واإلمكانيات 
املحددة املوجودة يف بلدانهم. من خالل الجمع بني الناشطني وقادة الرأي من الجمعيات املهنية الوطنية ذات الصلة - جراحة العظام 

، طب الشيخوخة ، التخدير ، التمريض ، العالج الطبيعي وما إىل ذلك - ميكنهم تحفيز التدريب وتطوير السياسات. عىل الرغم من أنه 
ميكن نقل اإلرشادات واملعايري ومقاييس األداء املتفق عليها من دول أخرى ، إال أنها تحتاج إىل تكييفها و “امتالكها” من قبل املتخصصني 

 يف كل بلد حيث سيتم تطبيقها.
ميكن أن تنترش االسرتاتيجيات التعليمية من املستوى الدويل إىل املستوى الوطني ، ولكن العكس أيًضا. عىل سبيل املثال ، يف مجال 

التمريض ، أتيحت لنا الفرصة لتنظيم دورة يف سان سريفولو (إيطاليا) يف عام 2016 ، ومبساعدة خرباء وطنيني ، تم تنظيم دورات متابعة 
خالل 2018/2017 يف بولونيا ، بريوت ، أثينا، فيلنيوس ودبلن وبرلني ومانشسرت واسطنبول وتنظيم دورات أخرى ال تزال جارية. يف هذه 

 الدورات ، أتيحت للممرضات الفرصة للتعلم من البلدان ذات النهج التمرييض املختلف ، لتحسني كفاءاتهم ونقلها
نهج جديد لسياقهم الرسيري. وباملثل ، ميكن لألفكار الخارجة من nFFNs املفردة أن تقدم رؤى جديدة ملجتمع FFN العاملي. عىل 

 nFFNs العاملية و FFN إيطاليا ، شارك طبيب نفساين كعضو يف مجلس اإلدارة. هذا يرسل رسالة إىل - FFN سبيل املثال ، ألول مرة يف
األخرى حول أهمية رعاية الجوانب النفسية ملرىض الكرس املسنني ، والتي من شأنها أن تحسن بشكل كبري شفائهم.

غالبًا ما ميثل تجميع جمهور متعدد التخصصات لألحداث التعليمية تحديًا كبريًا. قد يكون من املغري تشغيل الحدث متعدد 
التخصصات إىل جانب اجتامع نقابة مهنية ، عىل أمل أن يضمن ذلك أعداًدا معقولة عىل األقل من هذا اإلختصاص. املشكلة هي أنه 

من الصعب عندئذ إقناع الناس من التخصصات األخرى للقدوم إىل مكان يسيطر فيه إختصاص أخر. يف العديد من الحاالت ، قد يكون 
من األفضل عقد حدث متعدد التخصصات بشكل رصيح باسم التحالف الوطني ، والذي قد يكون عبارة عن nFFN أو ما يعادله. مثال 

عىل هذا النهج هو دورات كرس الهشاشة التي أجريت يف مستشفى العظام الوطني املليك يف ستامنور ، اململكة املتحدة. 

ومع ذلك ، لتوصيل الرسالة متعددة التخصصات بأعداد أكرب يف تخصص معني ، قد يكون من املفيد أيًضا عقد ندوة / جلسة يف اجتامع 
الجمعيات املهنية ودعوة متحدثني إليها من التخصصات األخرى.
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-6 دور ال- nFFNS يف تغيري السياسات

إنها لحقيقة محزنة للحياة ،إذ إذا أخربت جمعية محرتفة الساسة ومديري الخدمات الصحية أن هناك مشكلة تحتاج إىل موارد إضافية 
، فسيتم افرتاض أن الدافع لجعل هذه القضية هو املصلحة الذاتية إىل حد كبري. هذا يصبح أقل احتامال إذا كان يتم تقديم القضية 

بواسطة جمعيات متثل عدة تخصصات تتحدث بصوت واحد. يصبح أيضاً أقل احتاماًل إذا تم توسيع نطاق التحالف ليشمل املرىض ، أو 
 املرىض املحتملني - أي الناخبني. هذه هي القيمة األساسية للتحالف الوطني.

عند البحث عن لقاءات مع الوزراء واملديرين ، من األفضل القيام بذلك باسم العديد من الجمعيات املهنية املمثلة ، بدالً من باسم 
nFFN ، التي لديها - عىل األقل يف البداية - سلطة قليلة. لذلك ، يجب أن يسبق عرض القضية عىل السياسيني ,عرض القضية عىل 
املجالس أو الهيئات املختصة األخرى يف الجمعيات الوطنية ذات الصلة ، والسعي إىل موافقتها عىل الحجج التي سيتم طرحها. من 

 الرضوري أن يكتسب nFFN ويحافظ عىل سمعة تجعله يعكس بدقة وجهات نظر الهيئات املهنية السائدة.
تصبح الحالة أقوى بكثري إذا كانت مدعومة ببيانات جيدة النوعية ، خاصة تلك التي تم الحصول عليها من خالل قواعد البيانات 

املراجعة واملراجعة الرسيرية كام هو موضح يف قسم املشاريع. غالبًا ما توجد بيانات مفيدة يف منشورات مثل املراجعات اإلقليمية 
.(http://www.iofbonehealth.org/regional-audits) ملؤسسة هشاشة العظام الدولية

أهداف الخطة

األهداف األساسية مشرتكة بني الجميع - وهي موضحة يف النداء العاملي للعمل: الركائز الثالث الرسيرية:• 

اإلدارة املشرتكة متعددة التخصصات يف املرحلة الحادة بعد الكرس ، بناًء عىل مبادئ تقويم العظام وإرشاك أطباء التخدير واملمرضني • 
بالكامل.

إعادة تأهيل ممتازة متعددة التخصصات ، يقودها أطباء الشيخوخة أو األطباء الفيزيائيني ، وتصل بسالسة إىل رعاية ما بعد الحادة • 
يف املجتمع.

الوقاية الثانوية املوثوقة بعد كل كرس هش ، ومعالجة كل من صحة العظام ومخاطر السقوط ، من خالل FLS أو منوذج خدمة • 
مامثل. يتمثل التحدي الذي يواجه nFFN يف تكييف تلك األهداف مع ظروف بلدك. توفر االجتامعات الدولية مثل املؤمتر العاملي 

FFN واالجتامعات اإلقليمية فرصة ممتازة للحصول عىل أفكار ألهداف واسرتاتيجيات السياسة.

. يعرض قسم الهيكلة اإلقليمية ملوقع FFN العاملي قصًصا عن التغيري الناجح يف السياسة - يرجى املساهمة يف ذلك باإلضافة إىل التعلم 
منه
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-7 العالقة بني nFFNS و FFN العاملية.

 nFFNsهي منظامت مستقلة ذاتيا ، متوافقة مع القانون يف بلدها. ومع ذلك ، فإنهم يستخدمون اسم و “العالمة التجارية” لشبكة 
FFN العاملية ، والتي تتوقع يف املقابل أن تقوم nFFN مبا ييل:

 •.FFN االلتزام بالرؤية والرسالة والرتكيز االسرتاتيجي لل

االلتزام بعضوية متعددة التخصصات ومجلس اإلدارة.• 

االلتزام بأسلوب FFN يف العمل: دمج املنظامت القامئة ، وليس التنافس معها.• 

السعي للحصول عىل اعرتاف رسمي ككيان رشعي يف بلدها.• 

رفع مواردها الخاصة محليا.• 

أإرسال حصة معقولة من املمثلني إىل كل مؤمترات عاملية سنوية ، بحيث يتم الحفاظ عىل متاسك رسالة FFN العاملية وإثرائها.• 

• إنشاء موقع عىل شبكة اإلنرتنت مع روابط ملوقع FFN العاملي.

سوف تسعى شبكة FFN العاملية إىل الحفاظ عىل مجلس متوازن من خالل االختصاص واملنطقة العاملية. لذلك ، سيكون هناك 
دامئًا بعض أعضاء nFFN يف املجلس العاملي. ومع ذلك ، هناك أيًضا طريق آخر تتواصل به FFNs الوطنية والعاملية - لجنة الهيكلة 

اإلقليمية.

(RegCom) لجنة الهيكلة اإلقليمية

هذه واحدة من اللجان الفرعية الخمس للمجلس العاملي - واللجان األخرى هي لجان علمية وتعليمية وترشيحات واتصاالت. رئيسها 
بحكم منصبه هو عضو يف اللجنة التنفيذية وينتخب مبارشة من قبل الجمعية العامة. االختصاصات الحالية لـ RegCom موجودة يف 
قسم املوارد ؛ ومع ذلك ، فهي ال تزال تتطور. الغرض الشامل من RegCom هو تشجيع تشكيل شبكات nFFN وتنسيق عملها مع 

 بعضها ومع شبكة FFN العاملية. ستكون RegCom مسؤولة عن تحديث هذا الدليل.
يوجد بالفعل عدد كبري جًدا من nFFNs ليكون لكلن منها ممثل يف .RegCom. بدالً من ذلك ، سيكون هناك ممثل واحد عىل األقل 

من كل منطقة عاملية: آسيا واملحيط الهادئ ، أمريكا الالتينية ، أوروبا ، أمريكا الشاملية والرشق األوسط / إفريقيا. يف كل منطقة عاملية 
، ستكون هناك لجنة من رؤساء / nFFN ستختار تلك اللجان املمثلني وتضمن أنهم يحملون آراء جميع nFFNs يف تلك املنطقة إىل 

.RegCom.

nFFN مواقع

يوىص بشدة ل- nFFNs بإنشاء موقع ويب وطني واملحافظة عليه ؛ يف مثل هذا اليوم وهذا العرص ، بالكاد ميكن القول بوجود منظمة 
 بدون موقع ويب.

سوف تحتفظ nFFN باملسؤولية الكاملة عن محتويات موقع الويب الخاص بها ؛ ومع ذلك ، من املتوقع وجود روابط واسعة النطاق 
ثنائية االتجاه بني املواقع الوطنية والعاملية.

اإلقليمية FFN اجتامعات

ليس لدى FFN نية إلنشاء منظامت إقليمية دامئة ؛ سيكون هناك فقط مستويات وطنية وعاملية للتنظيم. ومع ذلك ، فمن الواضح 
أن االجتامعات اإلقليمية العرضية (رمبا كل سنتني) ستكون ذات قيمة يف السامح لـ nFFNs بتبادل الخربات. يجب أن تتناوب شبكات 

nFFN يف منطقة معينة لتكون املضيفة ، وينبغي أن ترشف RegCom عىل جدولة االجتامعات. من املهم أال تقوض االجتامعات 
اإلقليمية حضور املؤمتر العاملي. بشكل عام ، يجب عقد اجتامعات إقليمية يف الربع األول من العام ، واملؤمتر العاملي يف الربع الثالث.
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-8 موارد مفيدة

تتوفر مجموعة كبرية من املوارد مجانًا عرب اإلنرتنت والتي تتعلق بالركائز الرسيرية الثالثة لالتفاقية. يتبع أمثلة مفيدة ، والتي سيتم 
تحديثها عندما تتوفر موارد جديدة. باإلضافة إىل ذلك ، يتم تقديم الركن الرابع من nFFNs والتحالفات الوطنية األخرى.

اإلدارة املشرتكة متعددة التخصصات يف املرحلة الحادة بعد الكرس

• FFN website: https://www.fragilityfracturenetwork.org

• International Geriatric Fracture Society: https://www.geriatricfracture.org

تأهيل متعدد التخصصات

• FFN Rehabilitation Research Special Interest Group 2016 Review. 
https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s128770-0332-016-

• Global Hip Fracture Recovery Research Network Special Interest Group.  
https://www.fragilityfracturenetwork.org/what-we-do/special-interest-groups/ 
rehabilitation-research-sig/

الوقاية الثانوية من الكرس

• IOF Capture the Fracture® Program website: 
https://www.capturethefracture.org/

• Osteoporosis Canada: http://fls.osteoporosis.ca/ 
Osteoporosis New Zealand:

• https://osteoporosis.org.nz/resources/health-professionals/fracture-liaisonservices/ 
Royal Osteoporosis Society (UK):

• https://theros.org.uk/healthcare-professionals/fracture-liaison-services/ 

 nFFNs والتحالفات الوطنية األخرى

• FFN Japan: http://ffn.or.jp/FFN Malaysia: http://www.ffnmalaysia.com/

• SOS Fracture Alliance (Australia): https://www.sosfracturealliance.org.au/

• Live Stronger for Longer Alliance (New Zealand): 
https://www.livestronger.org.nz/

برنامج لعقد اجتامع وطني متعدد التخصصات
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5th Stanmore Fragility Fractures Course

Programme – Day 1 Wednesday, 30th March 2011

10.00 REGISTRATION & COFFEE 

10.45
Welcome & Introduction
David Marsh

Underlying Science
Chairman: Roger Francis

11.00 Cellular mechanisms of sarcopenia 
Steve Harridge

11.30 Sarcopenia and the basis for frailty
Finbarr Martin

12.00 Cellular mechanisms of osteoporosis
Graham Russell

12.30 Osteoporosis and the basis for bone fragility
Ken Poole

13.00 LUNCH & VIEWING OF EXHIBITION STANDS 

The multidisciplinary team
Chairman: David Marsh

14.00 Acute orthogeriatric care 
Helen Wilson

14.20 The surgery of osteoporotic fractures 
James Elliott

14.40 The role of the elderly trauma nurse coordinator
Karen Hertz

14.55 Anaesthesia in elderly trauma patients
Stu White

15.10 The role of the General Practitioner
Graham Davenport

15.30 AFTERNOON TEA & VIEWING OF EXHIBITION STANDS

How do we achieve universal secondary prevention in the UK?

16.00 BREAKOUT SESSIONS – 3 x 30 mins (all participants rotate)

16.30
Lecture Theatre

The NOS campaign
James Cooper; Juliette Brown

17.00
Seminar Room 1

FLS models in primary and secondary care 
Debbie Stone; Mary Elliot

Seminar Room 2 An FLS Database to match the NHFD
Alastair McLellan; David Marsh

17.30 Plenary session to feedback from breakouts
Pam Brown; Graham Davenport; Finbarr Martin

رنامج لعقد اجتامع وطني متعدد التخصصات
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Programme – Day 2 Wednesday, 31st March 2011

08:30 REGISTRATION & COFFEE  

Secondary prevention
Chairman: Karen Hertz

09.00 Risk factors for fracture 
Roger Francis

09.30 What works in falls prevention?
Mathias Toth

10.00 Current and emerging osteoporosis treatments
Richard Keen

10.30 Current and emerging treatments for sarcopenia
tbc

11.00 COFFEE & VIEWING OF EXHIBITION STANDS 

11:30 BREAKOUT SESSIONS 

14.00 Acute orthogeriatric care 
Helen Wilson

14.20 The surgery of osteoporotic fractures 
James Elliott

14.40 The role of the elderly trauma nurse coordinator
Karen Hertz

14.55 Anaesthesia in elderly trauma patients
Stu White

15.10 The role of the General Practitioner
Graham Davenport
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RegCom اختصاصات

اختصاصات لجنة الهيكلة اإلقليمية

 (ExCom) لجنة فرعية دامئة تابعة للمجلس. يكون رئيسها عضًوا مصوتًا يف اللجنة التنفيذية (RegCom) تكون لجنة الهيكلة اإلقليمية
بحكم منصبه.

الهدف

يجب أن يكون الغرض الشامل من RegCom هو تشجيع تكوين شبكات nFFN وتنسيق عملها مع بعضها ومع شبكة FFN العاملية.

جديدة nFFNs تعزيز

 سوف تقوم RegCom ب: 
 • تحدد البلدان التي تظهر أن هناك كتلة من الناشطني الراغبني يف إنشاء شبكة وطنية غري حكومية وسياق محيل مناسب للقيام بذلك.

nFFN إقناع املبادرين املقرتحني برضورة االلتزام باملبادئ املنصوص عليها يف دليل تشكيل • 
• التأكد من أن FFNs العاملية والوطنية األخرى ذات الصلة عىل دراية بالتطورات وتقديم كل الدعم الالزم لإلطالق: املتحدثون وما إىل 

ذلك.

nFFN دليل لتشكيل

ستقوم RegCom بكتابة دليل عميل لتشكيل شبكات nFFNS و تحديثه عند الرضورة. سوف تغطي الوثيقة:

 •Board examples الحاجة إىل عضوية متعددة التخصصات و 
دساتري / لوائح nFFNs املنشأة.

• فلسفة بناء تحالفات وطنية إلحداث تغيري يف السياسة.• 

أمثلة ألهداف السياسة وأشكال التحالف الوطني.• 

رضورة قيام أعضاء مجلس اإلدارة بتمثيل الجمعيات املهنية الوطنية واملنظامت غري الحكومية ذات الصلة (مثل جمعيات ترقق • 
 العظام) والتحدث مع السلطات بالنيابة عنهم.

الحاجة إىل التحالف الوطني من أجل:
إنشاء إرشادات إجامعية تحدد معايري واضحة للرعاية الكافية باستخدام أفضل األدلة البحثية ، واقرتاح مقاييس لتقييم األداء «

توسيع برامج التعليم والبحث التي ميكن أن تنشئ أفضل املامرسات «

مبادئ العالقة املناسبة بني nFFN والعاملية• 

  أهمية إنشاء موقع إلكرتوين للمنظمة الوطنية ، مستقل ولكن مع روابط ملوقع FFN العاملي• 
الحاجة إىل االعرتاف القانوين باملنظمة داخل البلد املعني.

أمثلة عىل خطابات / شهادات االعرتاف الخ «

أهمية الحصول عىل الكفالة داخل البلد املعني.• 

سيكون الدليل متاًحا مجانًا عىل موقع FFN العاملي.

nFFNs العالقات بني

سوف تقوم ال- nFFNs بإرسال عدد معقول من األعضاء إىل املؤمتر العاملي السنوي كل عام ، عىل استعداد لإلبالغ عن تقدمهم إىل كل 
من لجنة RegCom وإىل املؤمتر ككل. سيدفع هؤالء األعضاء رسوم التسجيل للمؤمتر ، إال إذا كانوا أعضاًء عامليني يف مجلس اإلدارة أو 

 متحدثني مدعوين ، أو برعاية مواردهم الوطنية.
سيتم تنظيم اجتامعات إقليمية من حني آلخر ، تجمع بني nFFNs يف املنطقة املعنية ، لتبادل الخربات وتعزيز تشكيل nFFNs األخرى.

تكوين

 رئيس
يتم انتخاب رئيس RegCom مبارشة من قبل الجمعية العامة من بني املرشحني الذين تسميهم لجنة العضوية. مدة الوالية سنتان. 

 إعادة االنتخاب ممكنة مرة واحدة فقط.
 أعضاء اللجنة

يتم تحديد عضوية اللجنة من قبل مجلس اإلدارة بناًء عىل توصية من رئيس اللجنة. يجب أن تكون العضوية متوازنة حسب االختصاص 
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واملنطقة العاملية. يجوز ملجلس اإلدارة تعيني عضو متمرس كنائب رئيس وأمني عام ، بناًء عىل توصية من رئيس

 RegCom. يجوز لنائب الرئيس حضور اجتامعات اللجنة التنفيذية مع أو بدالً من الرئيس ، كعضو ال يتمتع بحق التصويت.

االجتامعات وتقديم التقارير

سوف تجتمع RegCom عن طريق التداول عن بعد عىل فرتات شهرية تقريبًا و وجهاً لوجه يف املؤمتر العاملي السنوي. سيقدم الرئيس 
 تقريراً شهريًا إىل اللجنة التنفيذية ومرة كل شهرين إىل مجلس اإلدارة.

 وفًقا لجدول األعامل والوضع العام ، قد ينضم إىل االجتامعات مدير Commcoms أو رئيس EduCom أو أعضاء ExCom اآلخرون.
سيتم أخذ الدقائق ومراجعتها يف االجتامع التايل.

نسخة 3 أغسطس 2018
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