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 ُملخص تنفيذي 
 ُملخص البرنامج 

أجل حماية وتحسين صحة جميع األفراد في والية  مع الجهات األخرى من ) وزارة الصحة( Department of Healthتعمل 
. ورؤيتنا التي نسعى لتحقيقها هي المساواة وتمتُّع جميع األفراد بحالة صحية مثالية. هذه هي مهمتنا ورسالتنا األساسية. واشنطن

وتوفير المعلومات   تساعد برامجنا وخدماتنا في الحد من اإلصابة باألمراض واإلصابات، وجعل األماكن صحية للعيش والعمل،
نحن نعمل مع العديد . لمساعدة األفراد على اختيار خيارات صحية، والتأكد من أن واليتنا جاهزة للتعامل مع حاالت الطوارئ

كما أننا نعمل أيًضا على التركيز على القيادة المجتمعية والتعبير عن اآلراء . من الشركاء بشكل يومي من أجل القيام بذلك العمل
 .  ودنا المبذولة كافةفي جه

 
جزًءا من  ) ، صحة األم والطفل Maternal and Child Health )MCH يُعد برنامج الوالية الوارد في قانون الباب الخامس

Office of Family and Community Health Improvement )في قسم  ) مكتب تحسين صحة األسرة والمجتمع
Prevention and Community Health )التابع لـ ) قاية وصحة المجتمعالوDepartment of Health (DOH) . 

 
)  ، منحة مجموعة خدمات رعاية صحة األم والطفلMaternal and Child Health Block Grant )MCHBGتُزود 

صحة   وهي تساعد البرامج التي تعمل على تحسين. الواردة في قانون الباب الخامس الوالية بالدعم المالي والتقني الالزم
 children and youth with special health care needsورفاهية اآلباء والرضع واألطفال والشباب، بما في ذلك 

CYSHCN)تُضيف . وأسرهم) ، األطفال والشباب ذوو احتياجات الرعاية الصحية الخاصةMCHBG  أيًضا إلى إمكانات
ويشمل ذلك القدرات والبرامج األساسية ت صحة عامة أساسية، الوالية والصحة العامة المحلية القدرة على تقديم خدما

بما أن برنامج المنحة يركز على تقديم المساعدة لألفراد ذوي    .للمجتمعات في كل مكان حتى يعمل النظام الصحي في أي مكان
الدخل المنخفض أو الذين ال يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية بسهولة، فهو يدعم عمل الوالية في معالجة قضايا 

 .المساواة في تقديم الخدمات الصحية
 

المساواة ومعالجة احتياجات السكان الذين ال يتلقون خدمات كافية، كما يُطبق  يُركز عمل قانون الباب الخامس لدينا على قضايا 
وقد دفعنا ذلك إلى تركيز عملنا على زيادة المساواة في تقديم الخدمات الصحية من  . حيث تكون هناك حاجة واضحة وظاهرة

كما أننا نعمل على تحسين نتائج  . الفوارقخالل دعم الحلول التي يقودها المجتمع وتصميم تحسينات على النظام تكون مرتبطة ب
ونعمل على تحديد الفجوات حيث يكون . سكان أالسكا األصليين /الوالدة لألمريكيين السود أو األفارقة والهنود األمريكيين 

تفاقيات مع  الطلب على الخدمات أكثر من العرض، مثل خدمات ما قبل الوالدة والخدمات الوراثية في المناطق الريفية، ونُبرم ا
 .مقدمي الخدمة لتقديم الخدمات إلى تلك المناطق بشكل أفضل

 
أجرت والية واشنطن تقييًما لالحتياجات في الفترة بين خريف . بأولويات الوالية الرئيسية MCHBGيتعلق كل عملنا في 

األهداف واإلستراتيجيات لتنفيذ  لتحديد االحتياجات ذات األولوية لخدمات صحة األم والطفل واإلبالغ عن  2020وربيع  2018
 .مدة خمس سنوات MCHBGعمل 

 
 : كأساس لعملنا أربعة مبادئ رئيسيةلقد حددنا 

يُعد تحسين األنظمة التي تخدم . يستحق جميع الناس فرصة في النجاح والنمو وتحقيق أعلى مستوى من الصحة والرفاهية •
ونحن نتبنى هذه . اسية للممارسين في مجال الصحة العامةاألسر واألطفال لتحقيق المساواة بشكل أكبر مسؤولية أس

 .ونلتزم بمناهضة العنصرية في برامجنا وسياساتنا . المسؤولية في عملنا في مجال صحة األم والطفل
وتضمن هذه الممارسات خدمة أنظمتنا  . نحن نُقدر كًال من الممارسات الواعدة القائمة على األدلة، التي يطورها المجتمع •

 .نحن نعمل بطرق تتبنى التواضع الثقافي والمالءمة. ية الجميع؛ وخاصة أولئك الُمهمشين من قبل المجتمع السائدالصح
 .  كما أننا نعمل على ضمان تضمين أساليب التعامل مع الصدمات النفسية بوعي في جميع برامجنا وخدماتنا •
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.  ضمن البرامج كافة، والتعامل مع الوضع كما يلزم األمر 19-ويتعين علينا االستمرار في تقييم اآلثار الناجمة عن كوفيد •
 .وعلينا القيام بذلك مع التركيز بشدة على قيمنا وأهدافنا المتعلقة بالمساواة العرقية واإلثنية

 
 :التي حددناها في التقييم وركز عملنا عليها هي االحتياجات الرئيسية ذات األولويةتُعد 

حلية في مجال الصحة العامة على تحديد وتخطيط وتلبية احتياجات النساء واألطفال بشكل  زيادة قدرة القوى العاملة الم •
 .إستراتيجي في جميع أنحاء الوالية

تعزيز وضبط األنظمة الصحية لزيادة القدرة على الوصول إلى خدمات الرعاية الوقائية، والفحص المبكر، واإلحالة،  •
 . اس في جميع مراحل حياتهموالعالج في الوقت المناسب لتحسين صحة الن

 . تحديد العوائق التي تحول دون الحصول على خدمات رعاية صحية ذات جودة مناسبة، والتخلص منها •
 . تحسين سالمة وصحة ودعم المجتمعات •
 . تعزيز العافية النفسية والمرونة من خالل زيادة إمكان الوصول إلى خدمات الصحة السلوكية وخدمات الدعم األخرى •
تحسين صحة ورفاهية المراهقات والنساء البالغات، باستخدام وسائل شاملة تمكن من المناصرة الذاتية والمشاركة في   •

 .األنظمة الصحية
 . تحسين النتائج الصحية للرضع وفترة ما قبل الوالدة، وتقليل الفوارق التي تؤدي إلى اعتالل ووفيات الرضع •
 .ستخدام أساليب شاملةتحسين صحة ورفاهية األطفال والشباب با •
تحديد العوائق التي تحول دول الحصول على الخدمات والدعم بالشكل الالزم لألطفال والشباب ذوي احتياجات الرعاية   •

 .الصحية الخاصة وأسرهم، والتخلص من تلك العوائق
 .ألم والطفل، واالستجابة لهاتحديد االحتياجات ذات األولوية التي تظهر فيما يتعلق بطوارئ الصحة العامة وآثارها على ا •

 
لقد وجهت احتياجات الوالية ذات األولوية تلك اختياراتنا فيما يتعلق بمقاييس األداء الوطني للمنحة التي يجب التركيز عليها،  

 : وهي
 زيارات االطمئنان على صحة النساء •
 الرضاعة الطبيعية  •
 فحص النمو •
 زيارات االطمئنان على صحة المراهقين •
 العالجدور  •
 التأمين المناسب  •

 
 :نحن نتابع أيًضا التقدم الُمحرز في مقاييس أداء الوالية التالية

 .تقليل نسبة الحوامل الالتي يستخدمن مواد غير مشروعة أثناء الحمل •
 . زيادة نسبة الحوامل الالتي يفحصهن مقدمو خدماتهن خالل فترة الحمل للتأكد من عدم إصابتهن باالكتئاب •
 . األطفال الذين تُدَخل معلوماتهم مرة واحدة على األقل في نظام الفحص التنموي الشامل بوالية واشنطنزيادة عدد  •
 . زيادة نسبة األطفال الذين يتلقون خدمات رعاية صحة نفسية عندما يحتاجون إليها •
عرون بالحزن أو زيادة نسبة طالب الصف السادس الذين يُبلغون عن وجود شخص بالغ يمكنهم التحدث إليه عندما يش •

 .اليأس
 .  زيادة نسبة األطفال الذين يبدأون مرحلة رياض األطفال وهم يظهرون الخصائص االجتماعية والعاطفية لألطفال في سنهم •
 .خفض نسبة طالب الصف العاشر الذين أبلغوا عن تعاطي الكحول خالل الثالثين يوًما الماضية •
ن عن وجود شخص بالغ يمكنهم التحدث إليه عندما يشعرون بالحزن أو زيادة نسبة طالب الصف العاشر الذين يُبلغو •

 .اليأس
 .زيادة نسبة المراهقين الذين يبلغون عن وجود ُمرشد بالغ واحد على األقل في حياتهم •
 . خفض نسبة طالب الصف العاشر من ذوي االحتياجات الخاصة الذين يفكرون في االنتحار •
 . ا على خدمات رعاية صحية بسبب التكلفةخفض نسبة البالغين الذين لم يحصلو •
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 . البدء في تقييم احتياجات صحة األم والطفل للخمس سنوات التالية كعملية تخطيط مستمرة تبدأ مرة أخرى هذا العام •
 .19- دعم جهود حملة تطعيمات كوفيد •

 
فل، ومدى تأثير هذا البرنامج  فيما يلي بعض األمثلة عن كيفية استخدام تمويل منحة مجموعة خدمات رعاية صحة األم والط

 :على المجتمعات
. دائرة صحية محلية ومنطقة مستشفيات محلية واحدة 35إلى  MCHBGنحن نُقدم معظم التمويل الذي نحصل عليه في  •

يُعد من ضمن متطلبات  . في جميع أنحاء الوالية MCHونقوم بذلك األمر لتحسين أنظمة الصحة العامة، وتوفير خدمات 
بالمئة على األقل من التمويل في خدمات الوقاية والرعاية األساسية ودعم األسرة من  30منحة مجموعة الخدمات استخدام 

يمكن . حية محلية تضمين ذلك العمل في خطة عملهم السنويةولهذا السبب، نطلب من كل دائرة ص. CYSHCNأجل 
للدوائر الصحية المحلية استخدام ما يتبقى من التمويل في قائمة من الخيارات التي تدعم أولويات الوالية المشمولة في طلب 

 .المنحة الخاص بنا، وكذلك في خدمات صحة األم والطفل األساسية
 

في الدوائر الصحية المحلية بطرق متنوعة ودعم برامجها، بما يشمل اثنين من   MCHعلى التواصل مع  DOHتُحافظ  •
وهم يوفرون تواصًال مع . استشاريي الموظفين الذين يكون تركيزهما الرئيسي على تنسيق الدائرة الصحية المحلية

لومات والموارد ، ويرسلون رسائل بريد إلكتروني كل أسبوعين بالمعDOHالمتخصصين في المواضيع األساسية في 
ومتطلبات إعداد   MCHكما يستضيفون مكالمات هاتفية جماعية واجتماعات حول مواضيع . MCHالمتعلقة بعمل 

في جميع أنحاء الوالية، مما يساعد على إبالغ  MCHيفهم هؤالء المستشارون االجتماعيون خدمات وفجوات  . التقارير
 . فهمنا لالحتياجات المحلية

 
ألن التمويل اإلجمالي لبرنامج تمريض   CYSHCNلدوائر الصحية المحلية تغيير كيفية خدمتهم إلى كان يتعين على ا •

في الماضي، ركزت معظم الدوائر الصحية المحلية عملها مع . الصحة العامة لم يواكب التكاليف المتزايدة لممارسة العمل
CYSHCN اتب تنافسية لتوظيف أو استبدال المتخصصين في  قلة هم الذين يمكنهم تقديم رو. على إدارة حاالت التمريض

للحفاظ على البرامج والخدمات المستدامة، فهم يحتاجون إلى تطوير شراكات مع المدارس والمنظمات  . مجال التمريض
مة وتُعد ميزة هذا التحول في النطاق هي أن العديد من الدوائر الصحية المحلية مهت. المجتمعية والمنظمات الدينية وغيرها

ستتحاور وزارة الصحة مع دوائر الصحة  . CYSHCNباالستثمار في حلول السياسات واألنظمة من أجل تلبية احتياجات  
.  المحلية خالل العام القادم للنظر في نموذج ومتطلبات توزيع تمويل منحة مجموعة خدمات رعاية صحة األم والطفل

تحديد طرق رفع  و  CYSHCNالمحلية ببعض العمل لخدمة سنراجع متطلبنا الحالي في أن تقوم كل دوائر الصحة  
ولكن تأخرنا  2020لقد خططنا لتنفيذ هذا اإلجراء في عام . الكفاءات وتلبية االحتياجات على مستوى الوالية بشكل أفضل

 . الطارئة التي ظهرت على الساحة 19-في ذلك بسبب أولويات التصدي لكوفيد
 

والتدريبات   CYSHCNتُقدم وزارة الصحة المساعدة التقنية إلى ُمقدمي الخدمة من خالل اجتماعات شبكة اتصاالت  •
 Center for Human )جامعة واشنطن( University of Washington مع مركز MCHBGتتعاقد . األخرى

Development and Disability  )و  )للتنمية البشريةMedical Homes Partnership Project and Nutrition 
Network  )تُقدم . )مشروع شراكة دور العالج للُمعاقين وشبكة التغذيةMCHBG   الدعم لمشاركة األسرة والقيادة من

، والتعاقد مع )، مبادرة القيادة لوالية واشنطنWashington State Leadership Initiative   )WSLIخالل 
مع وكاالت الوالية األخرى وُمقدمي   MCHBGتتعاون  . األسرة، التي تُقدم خدماتها لألسرالمنظمات التي تقودها 

ويشمل . CYSHCNالخدمات في تحسينات األنظمة على مستوى الوالية لتحسين نظام الرعاية والتنسيق لتقديم خدمات  
التعليم   MCHBGتدعم . والفكينذلك استخدام تمويل الوالية لدعم شبكة من مراكز النمو العصبي ومجالس فحص الوجه 

من خالل اتفاقية بين الوكاالت مع   CYSHCNلتقديمها إلى  Medicaidأيًضا، وتواصل الجهود للوصول إلى خدمات 
 .HCAفي الوالية،  Medicaidوكالة 
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لجنة مراجعة تعقد الوالية . تعمل واشنطن على الحد من وفيات األمهات باستخدام مزيج من التمويل الفيدرالي والوالئي •
مراجعة جميع حاالت وفيات  ( Maternal Mortality Review Panelلـ  وفيات األمهات على مستوى الوالية

تسلط النتائج التي توصلت إليها اللجنة  . وتُحدد هذه اللجنة العوامل المساهمة، وتطور توصيات للحد من الوفيات. )األمهات 
نحن . لعرقية واالجتماعية واالقتصادية التي أسهمت في حدوث هذه الوفياتالضوء على العديد من أوجه عدم المساواة ا

 . تنفيذنا لعملنا في المستقبل وأولوياتنا نستخدم هذه المعلومات لتحديد كيفية
 

تعمل وحدتنا الصحية المتعلقة بخدمات ما قبل الوالدة مع العديد من الشركاء لمعالجة القضايا المتعلقة باستخدام المواد   •
 Washington State Opioid يتضمن عملنا على.  فيونية، ال سيما أنها تؤثر في الحوامل واألطفال حديثي الوالدةاأل

and Overdose Response Plan )والموارد   )خطة والية واشنطن لالستجابة للمواد األفيونية والجرعات الزائدة
تعزيز   قانونروع مش(  Promoting Healthy Outcomes for Pregnant Women and Infantsوذات الصلة، 

 )مشروع القانون البديل في مجلس الشيوخ( Substitute Senate Bill )النتائج الصحية للنساء الحوامل والرضع
ية من متالزمة االمتناع الوليدي واآلثار األخرى إلساءة استخدام المواد األفيونية  تطوير إستراتيجيات للوقا) 5835

طورت مجموعة العمل هذه أيًضا إرشادات للتصدي  . والتوحيد القياسي لرعاية األطفال المولودين بأعراض االنسحاب
 .للنساء الحوامل والرضع بعد الوالدة 19-لكوفيد

 
المهمة في عملنا لتحسين صحة الطفل في تعزيز قيمة الفحص التنموي وتوافره، مع المتابعة المبكرة  يتمثل أحد المجاالت  •

نحن نعمل على تقليل العوائق التي تحول دون زيارات االطمئنان على صحة الطفل،  . واإلحالة لخدمات التدخل عند الحاجة
بعد . ، وتحسين ممارسات تحديد تكاليف مقدمي الخدمةوزيادة وتتبع معدالت الفحص التنموي، وزيادة االتصال بالخدمات 

سيكون هذا النظام متاًحا لمقدمي . تلقي التمويل من السلطة التشريعية، نعمل على إنشاء نظام فحص تنموي عالمي جديد
 . مويالخدمة واآلباء، لتتبع معدالت الفحص والمساعدة في ضمان حصول جميع األطفال في الوالية على فحص التأخر التن

 
قد  ). ، المراكز الصحية المدرسيةschool-based health centers )SBHCمع  DOHلتعزيز صحة المراهقين، تعمل  •

يواجه الشباب، وخاصة تلك الشرائح من السكان الذين لديهم نتائج صحية واجتماعية متفاوتة، صعوبة في الوصول إلى  
تشمل تلك العوامل نقص وسائل النقل، أو العزلة االجتماعية، أو ظروف قد . نظام الرعاية الصحية نتيجة للعديد من العوامل

قد يجد هؤالء الشباب الحصول على خدمات الرعاية الصحية أكثر مالءمة  .  الحياة المعقدة، أو التحيز العنصري الجذري
  SBHCلى  هناك دليل قوي على أن الوصول إ. في محيط المدرسة، حيث يحضرون، وقد يشعرون براحة أكبر هناك

والزيارات المنتظمة لالطمئنان على صحة المراهقين يقلل من التغيب عن المدرسة، ومعدالت التسرب، واألمراض 
مع زيادة معدالت التخرج وتحسين إدارة . المزمنة، وتعاطي المخدرات، ومعدالت العدوى المنقولة جنسيًا، ومعدالت الحمل

 .نفسية والعقليةالتعامل مع مرض السكري والربو واألمراض ال
 

تواجه المراكز الصحية المدرسية العديد من العوائق التي تحول دون تلقي مقابل كاٍف للخدمات المقدمة، مما يؤثر في  •
، وهيئة  SBHCsنحن نعمل مع . SBHCsتحديات إضافية إلى    19-خلق التعلم عن بُعد خالل فترة تفشي كوفيد. استدامتها

العديد من المراهقين والشباب بواشنطن مؤهلون للحصول  .  جة قضايا تلقي التكاليف والسدادالرعاية الصحية، وآخرين لمعال
نحن نعمل على تطوير إستراتيجيات لزيادة التسجيل للمساعدة في  . لكنهم غير مسجلين بعد Medicaidعلى خدمات برنامج 

 . زيادة عدد الشباب الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية
 

  Substitute House Bill and 1225: Concerning School Based Health Centers  إلىيرجع الفضل 
، ونحن في صدد بدء  ): الذي يتعلق بمراكز الرعاية الصحية2021  الذي أُصِدر في عام  1225مشروع القانون البديل (

للطالب مع  لتوسيع واستدامة توافر الخدمات SBHCإلنشاء مكتب برنامج  DOH. يوجه مشروع القانون عمل جديد شائق
استخدامنا للتمويل من  وذلك مثال آخر على كيفية  . الذين ال يتلقون خدمات كافية على مر الزمن التركيز على السكان

 .مصادر متعددة لتلبية االحتياجات ذات األولوية
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كما ساعدنا في توفير اإلمدادات والمساعدات األخرى  . 19-لقد عدَّلنا أولوياتنا وأنشطة العمل الخاصة بنا للتصدي لجائحة كوفيد
ودعمنا أيًضا جمع . اللقاح في جميع أنحاء الواليةوساعدنا في توفير . لألشخاص الذين يحتاجون إلى العزل أو الحجر الصحي

 . البيانات وتحليلها لفهم تأثيرات الفيروس بشكل أفضل وكيفية حماية الناس منه
 

لدفع أجزاء من  MCHBGنحن نستخدم أموال . الشامل لدينا MCHتدعم مصادر التمويل الوالئية والفيدرالية المختلفة برنامج 
وهم يعملون لضمان . ين يخططون ويشرفون على العمل اإلستراتيجي لتحسين أنظمة الصحة العامةرواتب مديري البرامج الذ

كما . حصول النساء واألطفال على المزايا الصحية التي يحق لهم الحصول عليها، بما في ذلك خدمات الصحة الوقائية والفحص
 .ضايا مالءمة التغطية التأمينيةأنهم يعززون أهمية الرعاية المنسقة داخل دور العالج، ويعالجون ق

 
 Governor's Officeتساعد استثماراتنا في الوقاية والعافية والرفاهية لألمهات واألطفال والمراهقين أيًضا على تحقيق رؤية

of Equity )يتمتع كل فرد في واشنطن بإمكان الوصول الكامل إلى الفرص والسلطة  "وهي أن  )مكتب الحاكم للمساواة
والموارد التي يحتاج إليها لالزدهار وتحقيق اإلمكانات الكاملة، ويتعين أن يتمتع الجميع بالمساواة والعدالة، وذلك لألجيال  

 ".السبعة المقبلة وما بعدها
 
 

 




