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مقال

 تكييف تدخل المعالجة المطورة للمشكالت للتنفيذ :
 الدروس المستفادة من سياقات القطاع العام في 

رواندا، وبيرو، والمكسيك، وماالوي
 سارة ف. كولمان1، هيلدغارد موكاساكيندي2، ألكسندرا ل. روز3، جيروم ت. جاليا4، بياتا نيرانداجيجيمانا5، جانفييه هاكيزيمانا6، 

 روبرت بينفينو7، بريا كوندو8، أوجيني أويمانا7، أناثالي أووامويمازا7، كارمن كونتريراس9، فاطمة ج. رودريغيز كويفاس10،11، خيمينا مازا10، 
 تود رودرمان12، إميليا كونولي13، مارك تشاالماندا14، ويست كايرا15، كينجسلي كازول16، كساكراد ك. كيلي17، جيسي ه. ويسلون18، 

أمروتا أ. هودي19، إليزابيث ب.ماجيل20، جوزيبي ج. رافيوال1،21 & ستيفاني ل. سميث22

1ماجستير، شركاء في الصحة، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية، MGHD2، بكالوريوس، شركاء في الصحة/ Inshuti Mu Buzima، رواندا، 3ماجستير، قسم علم النفس، جامعة ميريالند، 

كوليدج بارك، الواليات المتحدة األمريكية، 4دكتوراه، ماجستير العمل االجتماعي، كلية العمل االجتماعي وكلية الصحة العامة، جامعة جنوب فلوريدا، تامبا، الواليات المتحدة األمريكية؛ 
قسم الصحة العالمية والطب االجتماعي، كلية الطب في جامعة هارفارد، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية، 5ماجستير، بكالوريوس، شركاء في الصحة/ Inshuti Mu Buzima، رواندا، 

 ،Inshuti Mu Buzima /شركاء في الصحة ،DO8 ،رواندا ،Inshuti Mu Buzima /رواندا، 7بكالوريوس، شركاء في الصحة ،Inshuti Mu Buzima /بكالوريوس شركاء في الصحة ،MECDD6

 ،Compañeros En Salud/ بيرو، هارفارد للصحة العالمية، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية، 10ماجستير، شركاء في الصحة ،Socios En Salud/رواندا، 9بكالوريوس، شركاء في الصحة
 ،Abwenzi Pa Za Umoyo/ماجستير، شركاء في الصحة ،DO 13 ،ماالوي ،Abwenzi Pa Za Umoyo/شركاء في الصحة ،DO 12 ،المكسيك، 11ماجستير، كلية لندن للصحة والطب االستوائي

ماالوي؛ قسم طب األطفال وقسم طب المستشفيات، المركز الطبي لمستشفى سينسيناتي لألطفال، سينسيناتي، أوهايو، الواليات المتحدة األمريكية، CO 14، بكالوريوس، شركاء في الصحة/
Abwenzi Pa Za Umoyo، ماالوي، 15ماجستير، شركاء في الصحة/Abwenzi Pa Za Umoyo، ماالوي، 16بكالوريوس، شركاء في الصحة/Abwenzi Pa Za Umoyo، ماالوي، 17دكتوراه، 
ماجستير، شركاء في الصحة، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية، 18ماجستير، شركاء في الصحة، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية، 19ماجستير، ماجستير، شركاء في الصحة، بوسطن، 

الواليات المتحدة األمريكية، 20بكالوريوس، مدرسة إيكان للطب في ماونت سيناي، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، 21طبيب، ماجستير، شركاء في الصحة، قسم الصحة العالمية والطب 
االجتماعي، كلية الطب في جامعة هارفارد، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية؛ الدكتور تشيستر ميدلبروك بيرس، قسم الطب النفسي العالمي، مستشفى ماساتشوستس العام، بوسطن، 

الواليات المتحدة األمريكية، 22ماجستير، شركاء في الصحة، بوسطن، ماجستير؛ قسم الصحة العالمية والطب االجتماعي، كلية الطب في جامعة هارفارد،

موجز

 تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( هــو تدخــل نفســي منخفــض الكثافــة 
مطــور مــن منظمــة الصحــة العالميــة يمكــن أن ُينفــذ مــن غيــر المتخصصيــن لمعالجــة 
وتوضــح  بالمحــن.  المتأثريــن  األشــخاص  لــدى  الشــائعة  النفســية  الصحــة  حــاالت 
الناشــئة فعاليــة تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( فــي مجموعــة  األدلــة 
للتدخــالت  التكييــف  عمليــات  المنشــورة  الدراســات  توثــق  ال  ولكــن،  من الســياقات. 
النفســية مــع الســياق أو الثقافــة، بمــا فــي ذلــك المناهــج، أو عمليــات التكييــف للتنفيــذ 
إال بصــورة نــادرة. وُيعــد التوجيــه العملــي لتكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
النفســية  للعناصــر  الدقــة  علــى  نفســه  الوقــت  فــي  والحفــاظ  الســياق  مــع   )PM+(
األساســية أمــرًا أساســيًا للمنفذيــن فــي مجــال الصحــة النفســية لتمكيــن التكــرار والتــدرج. 
يصــف هــذا التقريــر عمليــة التكييــف الســياقي لتدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
)+PM( للتنفيــذ فــي روانــدا، وبيــرو، والمكســيك، ومــاالوي التــي تضطلــع بهــا منظمــة 
دوليــة غيــر حكوميــة، شــركاء فــي الصحــة. وبحســب علمنــا، فهــذه المبــادرة هــي مــن بيــن 
أولــى المبــادرات التــي ُتكّيــف تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( للتنفيــذ 
بصــورة دوريــة عبــر الرعايــة األساســية المتعــددة للقطــاع العــام والســياقات المجتمعيــة 
بالشــراكة مــع وزارات الصحــة. تســاهم الــدروس المســتفادة فــي تحقيــق فهــم علــى نطــاق 
أوســع للعمليــات الفعالــة لتكييــف التدخــالت النفســية منخفضــة الكثافــة مــع ســياقات 

العالــم الفعلــي.

الكلمات الرئيسية: حاالت الصحة النفسية الشائعة، تكييف المناهج الدراسية، 
القطاع العام، تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM(، مشاركة المهام 

اآلثار الرئيسية للممارسة
يمكــن صياغــة تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( اســتنادًا 	 

إلــى االعتبــارات الثقافيــة واعتبــارات التنفيــذ مــع الحفــاظ علــى العناصــر 
النفســية األساســية فــي ســياقات مختلفــة. 

للمشــكالت 	  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  تكييــف  الضــروري  مــن 
لتنفيــذ  عملــي  توجيــه  ووضــع  المحليــة،  الصحــة  ألنظمــة   )PM+(

الروتينيــة. الرعاية 
التكــراري 	  للتكييــف  أساســية  التنفيــذ  مواقــع  فــي  الشــراكات  ُتعتبــر 

الفــرص  وتوفيــر   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  لتدخــل 
المســتفادة. الــدروس  لمشــاركة 
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هــذه مجلــة ذات وصــول مفتــوح، وُتــوزع المقــاالت بموجــب شــروط ترخيــص مســاهمة المشــاركات اإلبداعيــة- 
غيــر التجــاري- الترخيــص بالمثــل 4.0، الــذي يتيــح لآلخريــن التعديــل والبنــاء علــى العمــل غيــر التجــاري، طالمــا 

رخــص األعمــال اإلبداعيــة الجديــدة بموجــب الشــروط المتماثلــة.  أنــه ُيذكــر المصــدر بشــكل مناســب وتُ
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المطــورة  المعالجــة  تدخــل  تكييــف   .)2021( ســميث  ل.  ســتيفاني  رافيــوال،  ج.  جوزيبــي 
وبيــرو،  روانــدا،  فــي  العــام  القطــاع  ســياقات  مــن  مســتفادة  دروس  للتنفيــذ:  للمشــكالت 

.66-58  ،)1(  19 إنترفنشــن،  والمكســيك، ومــاالوي 
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مقدمة
تســاهم حــاالت الصحــة النفســية فــي نســبة كبيــرة مــن األمــراض، حيــث تشــكل 
 التــي يعيــش بهــا أي شــخص تحــت وطــأة 

ً
الســبب فــي ثلــث الســنوات تقريبــا

علــى  يؤثــر  واالكتئــاب  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  اإلعاقــة  أشــكال  مــن  شــكل 
أكثــر مــن 300 مليــون شــخص علــى مســتوى العالــم )جاكــوب وباتــل 2014؛ 
األدلــة  علــى  القائمــة  الفعالــة  التدخــالت  وتتوافــر   .)2016 فيجو وآخــرون 
المنخفــض  الدخــل  ذات  الــدول  بعــض  فــي  المعرفــي  الســلوكي  العــالج  مثــل 
والمتوســط. ولكــن، هنــاك فجــوة فــي العــالج تصــل نســبتها إلــى 90٪، ألنهــا 
 متخصصيــن مدربيــن فــي مجــال الصحــة النفســية ممــا يجعلهــا 

ً
تتطلــب تاريخيــا

 طويــًا )باتيــل وآخــرون، 2010(.
ً
تدّخــالت أكثــر تكلفــة ويســتغرق وقتــا

األولــى  للمــرة  شــر 
ُ
ن الــذي   ،)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل 

للتشــخيصات  وعابــر  الكثافــة  ومنخفــض  بســيط،  تدخــل  هــو   ،2016 عــام 
طورتــه منظمــة الصحــة العالميــة لمعالجــة فجــوات العــالج المتعلــق بالصحــة 
الصحــة  )منظمــة  والمتوســط  المنخفــض  الدخــل  ذات  الــدول  فــي  النفســية 
 )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  ويتيــح   .)2016 العالميــة، 
غيــر المتخصصيــن أو مقدمــي الخدمــات الصحيــة العادييــن معالجــة حــاالت 
ــم أربــــع 

ّ
عل الصحــة النفســية الشــائعة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن المحــن، وتُ

استراتيجيات أساسية خالل خمس جلسات: )1( إدارة الضغط النفسي و)2( 
حــل المشــكالت، و)3( التنشــيط الســلوكي، و)4( تعزيــز الدعــم االجتماعــي، 
باإلضافــة إلــى منــع االنتــكاس. وتثبــت األدلــة العالميــة الناشــئة فعاليــة تدخــل 
المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( لتقليــل المعانــاة النفســية عنــد تنفيــذه 
لألفــراد والمجموعــات )داوســون وآخــرون، 2016؛ بيريــرا وآخــرون، 2020؛ 

.)2020 ســانجراوال وآخــرون، 

والتدخــالت   )PM+( للمشــكالت المطــورة  المعالجــة  تدخــل  تنفيــذ  يتطلــب 
العــالج،  التكييــف الســياقي والثقافــي لزيــادة قبــول  النفســية األخــرى بنجــاح 
ورضــا المســتخدمين، والفعاليــة )منظمــة الصحــة العالميــة، 2016(. ولكــن، 
للتدخــالت  المواقــع  عبــر  التكييــف  عمليــات  المنشــورة  الدراســات  تبيــن  ال 
النفســية مــع الســياق أو الثقافــة، بمــا فــي ذلــك المناهــج، أو عمليــات التكييــف 
للتنفيــذ إال بصــورة نــادرة )شــودري وآخــرون، 2014(. وُيعــد التوجيــه العملــي 
لتكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( مــع االســتخدام فــي 
للعناصــر  الدقــة  علــى  الوقــت  نفــس  فــي  والحفــاظ  الفعلــي  العالــم  ســياقات 
أمــرًا   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  لتدخــل  األساســية  النفســية 
والتــدرج  التكــرار  لتمكيــن  النفســية  الصحــة  مجــال  فــي  للمنفذيــن   

ً
أساســيا

عالميــة. بصــورة 

يصــف هــذا التقريــر العمليــات عبــر المواقــع لتكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة 
فــي  األوليــة  الرعايــة  وســياقات  المجتمــع  فــي  للتنفيــذ   )PM+( للمشــكالت 
ربحيــة،  غيــر  منظمــة  نفذتهــا  التــي  ومــاالوي  والمكســيك،  وبيــرو،  روانــدا، 
عــد هــذه المبــادرة  شــركاء فــي الصحــة، بيــن 2016 و2020. وبحســب علمنــا، تُ
للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  لتكييــف  األولــى  المبــادرات  بيــن  مــن 
)+PM( بالشــراكة مــع وزارات الصحــة لتقديــم الرعايــة الدوريــة فــي ســياقات 
القطــاع العــام خــارج مجــال البحــث أو االســتجابة للطــوارئ. نلخــص التكييــف 
التسلســلي لتدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( مــع الســياق بــدءًا 
تدخــل  لتنفيــذ  الضروريــة  لالعتبــارات  فهمنــا  مــن  واالســتفادة  روانــدا،  مــن 
المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( فــي مواقــع متعــددة. ونظــرًا للنطــاق 
الواســع لهــذا العمــل، نهــدف إلــى مشــاركة الــدروس المســتفادة التــي يمكــن أن 
تســاهم فــي تحقيــق فهــم علــى نطــاق أوســع للعمليــات الفعالــة للتكييــف عبــر 
المواقــع للتدخــالت النفســية منخفضــة الكثافــة مــع ســياقات العالــم الحقيقــي. 
التكييــف  تبيــن  التــي  بالموقــع  الخاصــة  المفصلــة  التقاريــر  ذلــك  بعــد  ســيأتي 
المحلــي للتدخــالت النفســية، بــدءًا مــن التقريــر الميدانــي عــن تكييــف تدخــل 
المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( فــي المكســيك )رودريغيــز كويفــاس 

.)2021 وآخــرون، 

الطرق
السياق عبر المواقع

علــى  تعمــل  حكوميــة  غيــر  دوليــة  منظمــة  هــي  الصحــة  فــي  شــركاء  منظمــة 
الحكوميــة  الصحــة  وزارات  مــع  الوثيــق  بالتعــاون  الصحيــة  األنظمــة  تعزيــز 
فــي  الســكان  مــن   

ً
األكثــر ضعفــا الفئــات  إلــى  الخدمــات  تقــدم  11 دولــة،  فــي 

خدمــات  تقديــم  المنظمــة  وتدعــم  الحضريــة.  وشــبه  الريفيــة  المجتمعــات 
 ضمن جهود تعزيز األنظمة 

ً
الصحة النفســية اآلمنة والفعالة والســليمة ثقافيا

القــدرة  للمنظمــة  المواقــع  عبــر  النفســية  الصحــة  برنامــج  ويدعــم  الصحيــة. 
علــى تقديــم الرعايــة المحليــة فــي كل موقــع مــن خــالل نمــوذج استشــاري عابــر 
ــع ركائــز: التوجيــه المســتمر، وتنفيــذ البرنامــج،  ـ للحــدود الوطنيــة قائــم علــى أربـ
واالســتخدام الذكــي للمراقبــة والتقييــم والتكنولوجيــا، والدعــم البحثــي الموجــه 
لمنظمــة  الدولــة  فــي  2020(. ويطــور كل موقــع  الصحــة  فــي  )شــركاء   

ً
محليــا

تناســب  التــي  المجتمعيــة  النفســية  الصحــة  خدمــات  الصحــة  فــي  شــركاء 
أهدافــه وســياقه علــى أفضــل وجــه مــن خــالل التوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء 
بشــأن حــاالت الصحــة النفســية ووســائل العــالج ذات األولويــة، مــع دعــم بنــاء 
القدرات اإلدارية والموارد البشرية لتنفيذ مسارات للرعاية المتعلقة بالصحة 
النفســية تتســم بالفعاليــة. وُيدمــج تقديــم الرعايــة المتعلقــة بالصحــة النفســية 
فــي الرعايــة األوليــة والمجتمعــات مــن خــالل "مشــاركة المهــام"، ممــا يتيــح لغير 
المتخصصيــن ومقدمــي الرعايــة العادييــن تقديــم الرعايــة )رافيــوال وآخــرون، 
النفســية  التدخــالت  بــأن  التســليم  جــرى  المنظمــة،  مواقــع  وعبــر   .)2019
منخفضــة الكثافــة مثــل تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( تتمتــع 
إلــى الخدمــات غيــر الدوائيــة لحــاالت  بالقــدرة علــى توســيع نطــاق الوصــول 
ونبيــن  والصدمــات.  والضغــط،  االكتئــاب،  مثــل  الشــائعة  النفســية  الصحــة 
بالتفصيــل عمليــة التكييــف فــي روانــدا باعتبارهــا أول موقــع للمنظمــة لتجربــة 
تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(، مــع بيــان أمثلــة رئيســية مــن 

بيــرو، والمكســيك لتوضيــح عمليــة التكييــف عبــر المواقــع.

عملية التكييف في رواندا
لقــد قامــت وزارة الصحــة فــي روانــدا بجعــل عمليــة خدمــات الصحــة النفســية 
مــن المرافــق المتخصصــة فــي الرعايــة األوليــة والمجتمعــات ال مركزيــة كجــزء 
 .1994 عــام  الجماعيــة  اإلبــادة  منــذ  الوطنيــة  النفســية  الصحــة  مــن سياســة 
محــدودة  النفســية  للصحــة  والرأســمالية  البشــرية  المــوارد  تــزال  ال  ولكــن، 
المعرفــة  الصحــة،  فــي  شــركاء  منظمــة  قدمــت   .)2020 وآخــرون،  )ســميث 
 باســم )Inshuti Mu Buzima )IMB، الدعــم لتعزيــز نظــام الصحــة 

ً
محليــا

. وبعــد الدمــج الناجــح لتقديــم  العامــة فــي ثالثــة مناطــق ريفيــة لمــدة 15 عامــاً
 فــي المجتمــع 

ً
خدمــات الصحــة النفســية األساســية للحــاالت األكثــر احتياجــا

أ،   2017 وآخــرون،  )ســميث  بوريــرا  منطقــة  فــي  األوليــة  الرعايــة  وســياقات 
وب(، حــددت منظمــة شــركاء فــي الصحــة الحاجــة إلــى إدخــال تدخــل نفســي 
مثــل تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( فــي إطــار عملهــا لمعالجــة 

الحــاالت الشــائعة للصحــة النفســية.

فعالــة  عمليــة  صياغــة  جــرى  النفســي،  التدخــل  إلــى  الحاجــة  تحديــد  وعنــد 
القائمــة علــى األدلــة  التوصيــات  التدخــل وتنفيــذه. ويعكــس نهجنــا  لتكييــف 
عمليــات  وتتضمــن  والســياق.  الثقافــة  مــع  النفســية  التدخــالت  لتكييــف 
األنمــاط،  تراعــي  النفســي  للتدخــل  منهجيــة  "تعديــالت  الثقافيــة  التكييــف 
ذلــك،  علــى  وعــالوة  للتدخــل".  للخاضعيــن  الثقافيــة  والقيمــة  والمعانــي، 
واالقتصــادي،  االجتماعــي،  الســياق  اعتبــارات  الثقافــي  التكييــف  يعكــس 
التدخــل والنظــام الصحــي )برنــال وســايز   لمتلقــي 

ً
والسياســي األوســع نطاقــا

ســانتياغو، 2006، برنــال وآخــرون، 2009؛ موفسيســيان وآخــرون 2019(. 
مــع  الثقافــي والســياقي  للتكييــف  الرســمية  األطــر  فــي عناصــر  النظــر  وجــرى 
المناســب  الوقــت  فــي  الخدمــة  قــدرات  لبنــاء  الموقــع  باحتياجــات  االهتمــام 
وبصــورة عمليــة لمعالجــة حــاالت الصحــة النفســية الشــائعة. ويــرد فــي المربــــع 

التكييــف. لعمليــة  الرئيســية  المراحــل   )1(



 من]
ً
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المربــــع 1: المراحــل الرئيســية لتكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
)+PM( مــع الســياق

اإلعداد للتكييف( 1)

المعالجــة 	  تدخــل  اختيــار  وتــم  للدراســات  مراجعــة  إجــراء 
)PM+( للمشــكالت  المطــورة 

المعالجــة 	  تدخــل  لتكييــف  تقنــي  عمــل  فريــق  تشــكيل 
)PM+( للمشــكالت  المطــورة 

فــي 	  العامليــن  وكادر  المســتهدفة،  الســكانية  الفئــة  اختيــار 
مجــال الرعايــة الصحيــة لتنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة 

)PM+( للمشــكالت 
والحكومــة، 	  المحليــة،  المعنيــة  الجهــات  مــع  التشــاور 

المنفــذة والجهــات 
التشــاور مــع خبــراء تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 	 

)+PM( فــي ســياقات أخــرى
تكييف التدخل والتخطيط للتنفيذ( 2)

والتنفيــذ 	  المحتــوى  لتعديــالت  المحــددة  المجــاالت 
العمــل  لفريــق  الشــاملة  المراجعــة  خــالل  مــن  المطلوبــة 

ذلــك: فــي  بمــا  التقنــي، 
التعديــل الثقافــي علــى اللغــة، ودراســات الحالــة، والصــور،   )1(

والتعابيــر
التعديالت على التنفيذ للتوافق مع سياق النظام الصحي  )2(

التشاور مع الجهات المعنية المحلية لإلبالغ بالتعديالت	 
راجع فريق العمل التقني بشكل متكرر األدلة المعدلة	 
 	 

ً
وفقــا المحتــوى  تعقيــد  ومــدى  التدريــب  مــدة  تكييــف 

المقدميــن لمســتوى 
العمليــة، 	  المهــارات  وبنــاء  اإلضافيــة،  األدوار  تنفيــذ  درج 
ُ
أ

الفعالــة التدريــب  وأســاليب 
تطويــر مســار للرعايــة الســتخدام تدخــل المعالجــة المطــورة 	 

ذلــك  فــي  بمــا  الصحــي،  النظــام  فــي   )PM+( للمشــكالت 
تكييــف بروتوكــوالت التقييــم للرعايــة الدوريــة

المحليــة 	  المعنيــة  الجهــات  تعليقــات  علــى  الحصــول 
والخبــراء بشــأن التعديــالت علــى األدلــة، ومســارات الرعايــة، 

األخــرى والمــواد 
تمت الترجمة إلى اللغة المحلية	 

التدريب التجريبي، واالختبار، والمراجعة( 3)

استكمال التدريب للمدربين	 
الحصول على التعليقات وإدراجها بعد تدريب المدربين	 
التنفيــذ التجريبــي لتدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 	 

)+PM( علــى المســتوى المحلــي
فــي 	  بمــا  التجرببــي  واإلشــراف  الميدانيــة  المعاينــات  إجــراء 

الحاليــة مــواد اإلشــراف  أو تكييــف  إعــداد و/  ذلــك 
تدخــل 	  ومتلقــي  المعنيــة  الجهــات  مــن  التعليقــات  إدراج 

المجتمــع فــي   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 
تخطيط توسيع نطاق التدريب والتدخل	 

اإلعداد للتكييف
أواًل، اســتعرضت فرق الصحة النفســية لمنظمة شــركاء في الصحة الدراســات 
التي خضعت للمراجعة من ِقبل النظراء والمؤلفات الرمادية بشأن التدخالت 
النفســية المصممــة للتنفيــذ مــن ِقبــل مقدمــي الخدمــات غيــر المتخصصيــن. 

فــي أواخــر 2016، أجــرى أعضــاء مــن وزارة الصحــة الروانديــة فــي مقاطعــة 
تدخــل  اختيــار  وتــم  للنتائــج   

ً
اســتعراضا الصحــة  فــي  شــركاء  ومنظمــة  بوريــرا، 

المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( لألفــراد ألنــه: )1( عابــر للتشــخيصات 
فــي الرعايــة األوليــة، و)3( خضــع لالختبــار  وقابــل للتوســيع، و)2( مناســب 

فيمــا يتعلــق بالفعاليــة فــي إفريقيــا فــي كينيــا )براينــت وآخــرون، 2017(.

منظمــة  لت 
ّ
شــك  ،)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  لتســهيل 

مــن  يتكــون  التخصصــات  متعــدد  تقنــي  عمــل  فريــق  الصحــة  فــي  شــركاء 
العمــل  فريــق  وتضمــن  للمشــروع.  المعنيــة  والجهــات  الحالييــن  الموظفيــن 
التقنــي أطبــاء نفســيين محلييــن ودولييــن، ومتخصصيــن فــي الصحــة العامــة، 
وأخصائــي  األوليــة،  الرعايــة  وممرضــات  النفســية،  الصحــة  برامــج  ومنســقي 
تطويــر  فــي  ومتخصــص  المجتمعيــة،  الصحيــة  للرعايــة  ومديــر  نفســي، 
المناهــج، ومترجميــن خبــراء. وطلبــت المجموعــة مــواد المشــارك )المتــدرب( 
العالميــة  الرؤيــة  فريــق  مــن  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  )المــدرب(  والميســر 
الــذي أجــرى تجربــة ســابقة علــى فعاليــة تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
)+PM( فــي كينيــا. وجــرى استشــارة الجهــات المعنيــة المحليــة وخبــراء تدخــل 
تنفيــذ  بشــأن  أخــرى  ســياقات  فــي   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 
مــن  المثــال،  ســبيل  علــى   ،)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل 
خــالل المكالمــات الجماعيــة بيــن فريــق العمــل التقنــي وفريــق البحــث الكينــي.

الوطنيــة  الخطــة  مــع  التوافــق  لضمــان  الصحــة  وزارة  مدخــالت  وبــإدراج 
المســتهدفة  الســكانية  الفئــة  التقنــي  العمــل  فريــق  اختــار  النفســية،  للصحــة 
وكادر مقدمــي الرعايــة الصحيــة الذيــن ســينفذون تدخــل المعالجــة المطــورة 
إلــى  للوصــول  األوليــة  الرعايــة  إطــار  اختيــار  وجــرى   .)PM+( للمشــكالت 
مجموعــات كبيــرة مــن الســكان يعانــون مــن حــاالت الصحــة النفســية الشــائعة، 
مــع التركيــز علــى االكتئــاب. وجــرى اختيــار ممرضــات الرعايــة األوليــة كمقدمــات 
للرعايــة ألنــه لديهــن بالفعــل مهــارات تقديــم رعايــة الصحــة النفســية األوليــة مــن 
خــالل تطويــر برنامــج الصحــة النفســية الســابق ومهــارات التعامــل مــع اآلخريــن. 
 توجيــه ممرضــات الرعايــة األوليــة. وُحــدد 

ً
وتولــى مشــرف نفســي معيــن حديثــا

العاملــون فــي مجــال الصحــة المجتمعيــة لدعــم اكتشــاف الحــاالت وسيســاعد 
األخصائيــون االجتماعيــون فــي إعــادة اإلدمــاج فــي المجتمــع.

تكييف التدخل والتخطيط للتنفيذ
مــن منظمــة  الميســر والمشــاركين  أدلــة  التقنــي  العمــل  أواًل، اســتعرض فريــق 
وخــالل  العالميــة.  الصحــة  لمنظمــة  األصليــة  واإلصــدارات  العالميــة  الرؤيــة 
سلســلة مــن االجتماعــات الشــخصية واالجتماعــات عــن ُبعــد فــي الفتــرة بيــن 
ديســمبر 2016 وفبرايــر 2017، حــدد فريــق العمــل التقنــي المحتــوى أو اللغــة 
إلــى  الــذي يتطلــب التكييــف مثــل الحاجــة  األقــل مالءمــة للســياق الروانــدي 
تغييــر المهــن فــي دراســات الحالــة مــن عمــال المصانــع إلــى المزارعيــن الريفييــن. 
فــي روانــدا، علــى  الســياق  فــرص لوضــع  الوقــت نفســه، لوحــظ وجــود  وفــي 
ســبيل المثــال، إضافــة معلومــات أساســية عــن التأثيــر الدائــم لإلبــادة الجماعيــة 
عــام 1994 علــى الصحــة النفســية. وأخيــرًا، ُحــددت الفــرص إلضافــة محتــوى 
خــاص بتقديــم الرعايــة الدوريــة، مثــل الحاجــة إلــى تطويــر مســار رعايــة تدخــل 
المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( للنظــام الصحــي الروانــدي. وُخصــص 

المحتــوى الــذي يشــير بالتحديــد إلــى إجــراء الدراســات البحثيــة لالســتبعاد.

بعــد رصــد جميــع التغييــرات المحتملــة، طلــب فريــق العمــل التقنــي تعليقــات 
والمــكان  المســتهدفة  الســكانية  بالفئــة  درايــة  علــى  إضافييــن  منفذيــن  مــن 
المســتهدف، مثل موظفي منظمة شــركاء في الصحة وفريق تدخل المعالجة 
المطــورة للمشــكالت )+PM( مــن كينيــا. وتولــى منســقان للمشــروع للتنظيــم 
واالتصــال اإلشــراف علــى المهــام والتغييــرات باســتخدام ُمتعقــب المشــروع.
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العالميــة.  الصحــة  منظمــة  لدليــل  األصلــي  التصميــم  علــى  الحفــاظ  جــرى 
ــزت عمليــات التكييــف علــى ســياق المعلومــات الخاصــة بتقديــم الرعايــة، 

ّ
ورك

والمشــاركين،  الميســر  توجيهــات  وإضافــة  األدوار،  تنفيــذ  تكييــف  وعمليــات 
عمليــات  تلخيــص  وجــرى  التنفيــذ.  وتوجيهــات  اللغــة،  تكييــف  وعمليــات 
ضيفــت اللغــة إلــى 

ُ
التكييــف الرئيســية فــي الجــدول )1(. علــى ســبيل المثــال، أ

"إدارة المشكالت" لمساعدة الممرضات على تحديد المشكالت ذات الصلة 
بالثقافــة التــي يمكــن لألفــراد التأثيــر عليهــا مثــل "الخالفــات مــع زوجــي حــول 
دفع الرســوم الدراســية لألطفال". كما جرى تكييف دليل الميســر اســتنادًا إلى 
المعاييــر الثقافيــة، واألســماء، والتعابيــر، والعبــارات، واســتبدال النــص بالصــور. 
النهــج الروانــدي لالتصــال  المثــال، ُعدلــت التوجيهــات لتعكــس  علــى ســبيل 
الجســدي. وجــرى تكييــف مصطلحــات الرعايــة الصحيــة مثــل تغييــر "العميــل" 
إلــى "المريــض" و "المســاعد" إلــى "ممرضــة المركــز الصحــي" حيــث اســُتخدم 
مصطلــح المريــض بالفعــل فــي أماكــن الرعايــة األوليــة التــي ُينفــذ فيهــا تدخــل 

.)PM+( المعالجــة المطــورة للمشــكالت

وبعــد ذلــك، جــرى تكييــف المــواد لتنفيــذ الرعايــة الدوريــة. جــرى تكييــف مســار 
اســتنادًا  المتدرجــة  الرعايــة  خــالل  مــن  للعــالج  لالكتئــاب  الســريرية  الرعايــة 
الدوائيــة،  وغيــر  الدوائيــة  للرعايــة  توجيهــات  ليتضمــن  األعــراض  شــدة  إلــى 
بما فــي ذلــك تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(. وجــرى توضيــح 
التوجيــه إلدارة األفــراد الذيــن يحتاجــون إلــى رعايــة بديلــة أو إضافيــة للصحــة 
ذلــك  فــي  بمــا   ،)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  لتدخــل  النفســية 
تعديــل  وجــرى  الحــادة،  لألزمــات  الطــوارئ  حــاالت  فــي  اإلصابــات  تصنيــف 
معاييــر االســتبعاد مــن بروتوكــول البحــث األصلــي لتدخــل المعالجــة المطــورة 
 لضمــان أن يظــل 

ً
ضيــف التوجيــه أيضــا

ُ
للمشــكالت )+PM( ليعكــس ذلــك. وأ

 تجــاه االحتياجــات 
ً
تنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( مرنــا

الجلســة  مــدة  تكييــف  إمكانيــات  توضيــح  ذلــك  فــي  بمــا  للمرضــى،  الســريرية 
ومــدة العــالج )مثــل إضافــة جلســات إضافيــة(، ولســيناريوهات الرعايــة األوليــة 

لت أدوات التقييــم 
ّ
الشــائعة مثــل إحضــار أفــراد العائلــة إلــى الجلســات. وشــك

عبــر  األشــخاص  لنقــل  المصممــة   
ً
محليــا منهــا  التحقــق  تــم  التــي  الســريري 

 )PHQ-9( مســارات رعايــة محــددة )بمــا فــي ذلــك اســتبيان صحــة المريــض
الكاملــة  المجموعــة  مــن  بــداًل  للتنفيــذ  أولويــة  االكتئــاب(  يســتهدف  الــذي 
ألدوات التقييــم المنفــذة فــي الدراســات البحثيــة األصليــة لتدخــل المعالجــة 
علــى  المفروضــة  الزمنيــة  القيــود  إلــى  بالنظــر   ،)PM+( للمشــكالت المطــورة 
ممرضــات الرعايــة الروتينيــة، ولمنــع إجهــاد مقدمــي الخدمــات. وجــرى دمــج 
أدوات المســاعدة علــى العمــل، واإلشــراف، واألدوات الســريرية لدعــم جــودة 
ســبيل  علــى   .)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  تنفيــذ  ودقــة 
عــدت قائمــة مرجعيــة للمراقبــة الســريرية بغــرض مســاعدة المشــرفين 

ُ
المثــال، أ

علــى تتبــع مهــارات مقدمــي الخدمــة العادييــن الذيــن ينفــذون تدخــل المعالجــة 
المطــورة للمشــكالت )+PM(، وللمشــرفين لالســتخدام فــي تقديــم التعليقــات 

تجــاه نقــاط القــوة الســريرية ومجــاالت التحســين للمقدميــن.

فــردي  إشــراف  وأعقبــه  أيــام،   5 إلــى  أيــام   10 مــن  التدريــب  مــدة  ُخفضــت 
ُمــدرب،  نفســي  مشــرف  ِقبــل  مــن  أشــهر   6 لمــدة  الموقــع  فــي  أســبوعي 
نظرًا لخلفيــة الصحــة النفســية الحاليــة لممرضــات المركــز الصحــي والقيــود 
هــو  وكمــا  الســريرية.  المســؤوليات  مــن  اســتبعادهن  علــى  العمليــة  الزمنيــة 
الحــال لدليــل تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(، تضمنــت طــرق 
التدريــب المحاضــرات التعليميــة، وتحليــل دراســات الحالــة، وتنفيــذ األدوار، 
األدوار  لتنفيــذ   

ً
إضافيــا  

ً
وقتــا الُمكيــف  التدريــب  وتضمن هــذا  والمناقشــة. 

االســتراتيجية. تنفيــذ  وتســهيل  األلفــة  لتحقيــق 

المشــارك،  دليــل  التقنــي  العمــل  الميســر، عــدل فريــق  دليــل  اســتكمال  وعنــد 
المطــورة  المعالجــة  تدخــل  تدريــب  الفريــق  وأعــد  النســختين.  وطابــق 
للمشــكالت )+PM( بمــا فــي ذلــك تكييــف الشــرائح وجــداول عمــل التدريــب 
المــواد، خضــع  اكتمــال  وبعــد  فريــق كينيــا.  مــواد  مــن  المشــاركين  واختبــارات 
المحتــوى للمراجعــة للتأكــد مــن دقتــه، وجــرى ترجمتــه مــن استشــاري خارجــي
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رجمــت الشــرائح إلــى الفرنســية. وبعــد 
ُ
إلــى اللغــة المحليــة، كينياروانــدا. كمــا ت

المعنيــة  للجهــات  عمــل  فــي حلقتــي  المــواد ومراجعتهــا  ترجمــة  عيــد 
ُ
أ ذلــك، 

اإلنجليزيــة،  اللغــة  يجيــدون  الذيــن  التقنــي  العمــل  فريــق  أفــراد  ِقبــل  مــن 
والكينياروانديــة، والفرنســية بطالقــة، والذيــن صححــوا االختالفــات بالتوافــق 
في اآلراء، وتأكدوا من الوصف الدقيق للتعابير المحلية. وُطبعت المنتجات 
فــي  التنفيــذ  أجــل  مــن  ولإلعــداد  التدريــب.  فــي كتيبــات  درجــت 

ُ
وأ النهائيــة 

رعايــة دوريــة، جــرى توســيع نطــاق قاعــدة بيانــات إلكترونيــة لتخزيــن بيانــات 
القائمــة المرجعيــة لإلشــراف، وُحــدث الســجل الطبــي اإللكترونــي المســتخدم 
فــي مراكــز الرعايــة األوليــة لنقــاط جمــع البيانــات لتدخــل المعالجــة المطــورة 

.)PM+( للمشــكالت 

التدريب التجريبي، واالختبار، والمراجعة
فــي مــارس 2017، أجــرت منظمــة شــركاء فــي الصحــة التدريــب األول للمدربيــن 
تــم  التــي   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  مــواد  باســتخدام 
تكييفهــا مــع مقدمــي الرعايــة األوليــة للصحــة النفســية فــي مستشــفى مقاطعــة 
المتعلقــة  الرعايــة  وممرضــات  النفســيين،  المشــرفين  ذلــك  فــي  بمــا  بوريــرا 
للمدربيــن  التدريــب  النفســية، واألخصائييــن االجتماعييــن. وُصمــم  بالصحــة 
لتوفيــر المعرفــة المطلوبــة إلــى المشــاركين لتدريــب ممرضــات الرعايــة األوليــة 
المعالجــة  تدخــل  تنفيــذ  ولتســهيل  الصحيــة  المراكــز  فــي  النفســية  للصحــة 
المطــورة للمشــكالت )+PM( . وتضمــن محتــوى تدريــب المدربيــن تقنيــات 
ل 

ّ
تعليــم البالغيــن وتدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( . كمــا شــك

فرصــة لمقدمــي الخبــرات لتبــادل الخبــرات وتقديــم التعليقــات بشــأن مقبوليــة 
نظــام  فــي   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  تقييــم  وجــدوى 
ل 

ّ
شــك المدربيــن،  تدريــب  وبعــد  المحليــة.  العامــة  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة 

المدخــالت  مــن  المزيــد  وقدمــوا  صغيــرة،  مناقشــة  مجموعــات  المشــاركون 
تجــاه صياغــة الدليــل، وتقنيــات تيســير التدريــب، وتنفيــذ األدوار، ومهــارات 
مقــدم الخدمــة المكتســبة، وتدفــق الجلســة، والعوامــل الســريرية، واســتجابة 
درجــت جميــع التعليقــات فــي التعديــالت، وجــرى التوصيــة 

ُ
المســتفيدين. وأ

المعرفيــة. الفجــوات  بتقديــم توجيــه إضافــي لمقدمــي الخدمــات لمعالجــة 

وبعــد ذلــك، قــام المشــاركون فــي تدريــب المدربيــن بتجربــة وممارســة تدخــل 
المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( فــي عيــادة الصحــة النفســية للمرضــى 
إلــى أغســطس   2017 إبريــل  مــن  فــي مستشــفى مقاطعــة بوريــرا  الخارجييــن 
 .)PM+( 2017 لضمــان إتقــان تنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت
مــن  التعليقــات  وُجمعــت  اإلشــراف.  تقديــم  أجنبــي  نفســي  طبيــب  وتولــى 
الجهــات المعنيــة فــي المجتمــع والمســتفيدين األولييــن مــن تدخــل المعالجــة 
هــذا  عــن  المســتخدم  عــن رضــا  التــي كشــفت   )PM+( للمشــكالت المطــورة 
ــدم تدريــب ثــاٍن لمقدمــي تدخــل المعالجــة 

ُ
التدخــل. وفــي ســبتمبر 2017، ق

علــى  اإلضافييــن  المشــرفين  ذلــك  فــي  بمــا   ،)PM+( للمشــكالت  المطــورة 
مســتوى المقاطعــة لــوزارة الصحيــة، باإلضافــة إلــى ممرضتيــن للصحــة األوليــة 
لــكل مركــز صحــي، وأعقبــه اإلشــراف علــى جميــع المشــاركين. وُخطــط لتنفيــذ 
مــدار  علــى  المقاطعــة  فــي   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل 
عــدة ســنوات. وســُتقدم النتائــج مــن عمليــة تنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة 

. قريبــاً  )PM+( للمشــكالت 

تكييف تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM( عبر مواقع 
منظمة شركاء في الصحة

يخطط كل موقع من مواقع منظمة شركاء في الصحة تنفيذ تدخل المعالجة 
المطــورة للمشــكالت )+PM( مــن خــالل مراحــل التكييــف علــى النحــو المبيــن 
مــن  بالفعــل  تكييفهــا  تــم  بمــواد  المواقــع  بــدأت  وبالتتابــع،   .)1( ــع  ـ المربـ فــي 
منظمــة شــركاء فــي الصحــة بــداًل مــن إصــدارات منظمــة الصحــة العالميــة العامــة 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  إصــدارات  ومراجعــة  الجهــود،  ازدواجيــة  لتقليــل 
األصليــة للمقارنــة ولضمــان اكتمــال المحتــوى ذي الصلــة. ويلخــص الجــدول 
)1( الخصائــص ذات الصلــة علــى مســتوى الموقــع والتعديــالت الرئيســية التــي 

تــم إجراؤهــا لتعكــس الســياق المحلــي.

بيرو/ شركاء في الصحة
بــدأت وزارة الصحــة البيروفيــة فــي جعــل خدمــات الصحــة النفســية فــي عــام 
2015 غيــر مركزيــة، مسترشــدة ببرنامــج عمــل ســد الفجــوة القائمــة فــي مجــال 
مــع  بالتنســيق  العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  التابــع  النفســية  الصحــة  معالجــة 

المنظمــات غيــر الحكوميــة مثــل منظمــة شــركاء فــي الصحــة. تدعــم منظمــة 
شــركاء فــي الصحــة بشــكل أساســي المجتمعــات شــبه الحضريــة المســتضعفة 
فــي كارابايلــو، ليمــا، كمــا تدعــم توظيــف وتدريــب العامليــن فــي مجــال الصحــة 
المجتمعيــة واألخصائييــن النفســيين لتحديــد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
مشــاكل تتعلــق بالصحــة النفســية وإحالتهــم إلــى العيــادات الحكوميــة، وتقديــم 
التدخالت المجتمعية المباشــرة. وتدعم منظمة شــركاء في الصحة مجموعة 
مــن الســكان، تتضمــن النســاء واألطفــال المعرضيــن للخطــر )إبيــن وآخــرون، 
الصحــة  لحــاالت  الرعايــة  نطــاق  توســيع  إلــى  الحاجــة  أصبحــت   .)2018
األطفــال  أمهــات  تجــارب  مالحظــة  خــالل  مــن  واضحــة  الشــائعة  النفســية 
المشــاركين فــي برنامــج التدخــل فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة لمنظمــة شــركاء 

فــي الصحــة، CASITA )نيلســون وآخــرون، 2018(.

للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  الصحــة  فــي  شــركاء  منظمــة  أدرجــت 
اختيــار  وتــم  الــوالدة.  حــول  مــا  فتــرة  فــي  للنســاء  برامجهــا  فــي   )PM+(
األخصائييــن النفســيين مــن الحاصليــن علــى البكالوريــوس باعتبارهــم مقدميــن 
منظمــة  موقــع  قــادة  وبــدأ   .)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  لتدخــل 
شــركاء فــي الصحــة وموظفــو المنظمــة فــي تنفيــذ عمليــة التكييــف مــن خــالل 
تحديــد جميــع المعلومــات الخاصــة بمنظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي روانــدا 
والنظــام  بالثقافــة  المتعلقــة  التكييــف  عمليــات  ذلــك  فــي  بمــا  واســتبدالها، 
يتعــرض  التــي  المحــن  أنــواع  لتعكــس  التدريــب  موجــزات  وُحــررت  الصحــي. 
تدخــل  ســُينفذ  حيــث  ليمــا،  ضواحــي  فــي  يعيشــون  الذيــن  األشــخاص  لهــا 
اإلســبانية  إلــى  اللغــة  رجمــت  وتُ  .)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 
البيروفيــة، وُعدلــت الصــور. ولــم يتــم التركيــز علــى المعلومــات الموجهــة إلــى 
باألدويــة  المتعلقــة  المعلومــات  )مثــل  روانــدا  فــي  الطــب  فــي  المتخصصيــن 
وزارة  ِقبــل  مــن  النفســية  التقييمــات  عــن  بمعلومــات  واســُتبدلت  النفســية( 
الصحــة. وفــي فبرايــر 2018، أجــرى طبيــب رئيســي مــن فريــق الصحــة النفســية 
عبــر المواقــع لمنظمــة شــركاء فــي الصحــة وزميــل مــا بعــد الدكتــوراه لمنظمــة 
 لمــدة 5 أيــام لخمســة أفــراد مــن األخصائييــن 

ً
 شــخصيا

ً
شــركاء فــي الصحــة تدريبــا

النفســيين فــي منظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي بيــرو. وكمــا هــو الحــال مــع منظمــة 
شــركاء فــي الصحــة فــي روانــدا، يتألــف التدريــب مــن عــروض تقديميــة تعليميــة، 

المنزليــة. الواجبــات  وتنفيــذ  األدوار،  وتنفيــذ  ومناقشــات، 

منظمة شركاء في الصحة/ المكسيك
يتضمــن أحــدث برنامــج وطنــي للصحــة لــوزارة الصحــة المكســيكية توجيهــات 
بشــأن دمــج الصحــة النفســية فــي الرعايــة األوليــة فــي الســياقات المجتمعيــة 
شــركاء  الشــقيقة،  المنظمــة  وتعمــل   .)2020 وآخــرون،  إســبوندا  )ميغيــل- 
وثيقــة  بصــورة  الصحــة  فــي  شــركاء  لمنظمــة  المكســيك  فــي  الصحــة،  فــي 
إلــى الخدمــات ذات الجــودة العاليــة فــي  مــع وزارة الصحــة لتوفيــر الوصــول 
العمــوم  األطبــاء  يقــدم  المكســيك.  تشــياباس،  فــي  المهمشــة  المجتمعــات 
الشــباب الذيــن يعملــون لمــدة عــام فــي الخدمــات الحكوميــة الرعايــة المتعلقــة 
بالصحــة النفســية فــي عيــادات الرعايــة األوليــة )اجويربيــر وآخــرون، 2019؛ 
المجتمعيــة  الصحــة  مجــال  فــي  العاملــون  ويقــدم   ،)2017 وآخــرون  أرييتــا 
التثقيــف النفســي، ويراقبــون االلتــزام بالمعالجــة، ويقومــون بإجــراء اإلحــاالت 
، تولــى األطبــاء العمــوم الشــباب تقديــم الرعايــة المتعلقــة 

ً
المجتمعيــة. وتاريخيــا

المجتمعيــة  الصحــة  مجــال  فــي  العامليــن  متابعــة  مــع  النفســي  بالطــب 
الدوائيــة. الخدمــات غيــر  زيــادة  إلــى  الحاجــة  ُحــددت  لالكتئــاب. ولكــن، 

بيــرو،  فــي  الصحــة  فــي  شــركاء  لمنظمــة  الالتينيــة  أمريــكا  تجربــة  إلــى  اســتنادًا 
قامــت منظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي المكســيك عــام 2019 بتكييــف تدخــل 
المرتفعــة  المعــدالت  لمعالجــة   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 
لحــاالت الصحــة النفســية الشــائعة لــدى النســاء، وبشــكل خــاص فــي األماكــن 
ضيفــت توجيهــات 

ُ
التــي يحــدث فيهــا العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. وأ

 أن مقدمــي الخدمــات اكتشــفوا 
ً
تجــاه مرونــة مــدة الجلســات وعددهــا، وخاصــة

أطــول   
ً
وقتــا الغالــب  فــي  ويســتغرق  للمرضــى،  مفيــد  اإليجابــي  االســتماع  أن 

مــن الوقــت المخصــص فــي بروتوكــول 90 دقيقــة. وعــالوة علــى ذلــك، ُعــدل 
نطــاق النتائــج النفســية لمنظمــة الصحــة العالميــة لمســتويات معرفــة القــراءة 
والكتابــة باســتخدام مقيــاس حالــة تناظــري بصــري بــداًل مــن األعــداد. وُعيــن 
خمســة مــن العامليــن فــي مجــال الصحــة النفســية المجتمعيــة مــن الحاصليــن 
المطــورة  المعالجــة  تدخــل  لتنفيــذ  الثانــوي  إلــى  االبتدائــي  التعليــم  علــى 
فــذ التدريــب والتكييــف بالشــراكة مــع منظمــة شــركاء 

ُ
للمشــكالت )+PM(. ون



 من]
ً
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فــي الصحــة لســياق مــواد بيــرو. وســافر الزمــالء مــن منظمــة شــركاء فــي الصحــة 
فــي بيــرو مــن بيــرو إلــى المكســيك لتســهيل تدريــب تدخــل المعالجــة المطــورة 
للمشــكالت )+PM( مــع منظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي المكســيك للعامليــن 
فــي مجــال الصحــة النفســية المجتمعيــة فــي يونيــو 2019. وُعيــن أخصائــي 
المســتمر  والتعليــم  الحــاالت،  وإدارة  األســبوعي،  لإلشــراف  محلــي  نفســي 
للعاملين في مجال الصحة النفســية المجتمعية. وجرى توســيع نطاق مســار 
 
ً
الرعايــة الحاليــة لالكتئــاب ليشــمل حــاالت الصحــة النفســية األوســع نطاقــا
فذ تدخــل 

ُ
للمشــكالت )+PM(. ون المطــورة  المعالجــة  يعالجهــا تدخــل  التــي 

المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( مــن ِقبــل العامليــن فــي مجــال الصحــة 
إلــى  المشــاركون لالنضمــام  فــي زيــارات منزليــة، وُدعــي  المجتمعيــة  النفســية 
المرتفعــة  المعــدالت  ولمعالجــة  الحاليــة.  النفســي  التثقيــف  مجموعــات 
للصدمــات، ركــز تدريــب منفصــل علــى الرعايــة فــي حــاالت الحــزن والفقــدان، 
واإلســعافات األوليــة النفســية، والصدمــات. ووفــر هــذا للعامليــن فــي مجــال 
الصحــة النفســية المجتمعيــة جلســات إزالــة الحساســية المتعلقــة بالصدمــات 
تجــارب  عــن  أفصحــوا  الذيــن  للمرضــى  العنــف  مــن  الســالمة  أو تخطيــط  و/ 
مؤلمــة، قبــل تنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(. ونســقت 
والمرافــق،  المجتمــع  علــى  القائمــة  الرعايــة  الشــهرية  الموظفيــن  اجتماعــات 
وقدمــت توجيهــات متعــددة التخصصــات بشــأن إدارة الحــاالت المعقــدة التــي 
حددهــا العاملــون فــي مجــال الصحــة النفســية المجتمعيــة )رودريغيــز كويفــاس 

.)2021 وآخــرون، 

شركاء في الصحة/ ماالوي
منطقــة  فــي  مــاالوي  فــي  الصحــة،  فــي  شــركاء  الشــقيقة،  المنظمــة  اشــتركت 
نينــو الريفيــة لمنظمــة شــركاء فــي الصحــة مــع وزارة الصحــة فــي مــاالوي منــذ 
عتبــر مــاالوي مــن بيــن الــدول  2007 لدعــم تطويــر خدمــات الصحــة النفســية. تُ
التــي تحصــل علــى أقــل تمويــل للصحــة النفســية، كمــا أنهــا مــن األقــل عــددًا مــن 
حيــث قــدرات المــوارد البشــرية المتخصصــة والخدمــات الســريرية فــي إفريقيــا 
قــدم خدمــات الرعايــة المتعلقــة بالصحــة النفســية التــي  )أوديــدي، 2016(. وتُ
تدعمهــا منظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي مــاالوي مــن ِقبــل ممرضــات وموظفيــن 
ســريريين غيــر متخصصيــن مــن المســتوى المتوســط مــن خــالل عيــادة الرعايــة 
نقــص  فيــروس  خدمــات  بيــن  تجمــع  التــي  الالمركزيــة،  المتكاملــة  المزمنــة 
المناعــة البشــرية، واألمــراض غيــر المعديــة، وخدمــات الصحــة النفســية فــي 
مرافــق الصحــة األوليــة فــي نينــو المدعومــة مــن منظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي 
مــاالوي. وتقــدم عيــادة الصحــة النفســية المتقدمــة فــي مستشــفى منطقــة نينــو 
مــن  الذيــن يعانــون  المرضــى  إلــى  الدعــم  المجتمعــي  ومستشــفى ليســونغوي 
اضطرابــات حــادة فــي الصحــة النفســية والصــرع. ولكــن، يقــل تقديــم المشــورة 

والرعايــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات الصحــة النفســية. 

المعالجــة  تدخــل  تكييــف  مــاالوي  فــي  الصحــة  فــي  شــركاء  منظمــة  وبــدأت 
المطورة للمشكالت )+PM( في 2019. وكانت منظمة شركاء في الصحة في 
ماالوي هي الموقع األول لمنظمة شــركاء في الصحة لتنفيذ تدخل المعالجة 
حيــث  مــن  وفعــااًل  مبتكــرًا  موقًعــا  ألنــه كان  المجموعــة  لمشــكالت  المطــورة 
التكلفــة بســبب العــدد المحــدود لمقدمــي الخدمــات، والقــدرة علــى الوصــول 
إلــى عــدد أكبــر مــن الســكان، وجــرى االعتبــار أن نهــج األقــران مناســب للســياق. 

لــم يكــن  المعالجــة المطــورة لمشــكالت المجموعــة  ونظــرًا ألن دليــل تدخــل 
 بشــكل عــام فــي وقــت التكييــف، حصلــت منظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي 

ً
متاحــا

مــاالوي علــى موافقــة منظمــة الصحــة العالميــة الســتخدام نمــوذج المجموعــة. 
وكانــت الفئــة األولــى التــي اســتهدفتها منظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي مــاالوي 
لتنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( هــي النســاء فــي فتــرة مــا 
حــول الــوالدة بســبب المخاطــر العاليــة لإلصابــة باالكتئــاب فــي هــذا الوقــت. 
 إلى اتخاذ قرار بتنفيذ تدخل المعالجة المطورة لمشكالت 

ً
وقد أدى هذا أيضا

المصابــات  للنســاء  فعالــة  الجماعــي  اإلرشــاد  أن  ثبــت  حيــث  المجموعــة، 
باكتئــاب مــا بعــد الــوالدة )زلوتنيــك وآخــرون، 2001(. وُعيــن ثالثــة مستشــارين 
صحييــن غيــر متخصصيــن مــن الحاصليــن علــى تعليــم ثانــوي ومشــرف نفســي. 
وتــم تكييــف مــواد تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( الروانديــة 
بشــكل ســياقي بالتعــاون مــع منظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي روانــدا، بالرجــوع 
ضيفت خلفية إضافية للصحة النفســية 

ُ
إلى أدلة منظمة الصحة العالمية. وأ

إلــى المــواد التدريبيــة للمرشــدين غيــر المتخصصيــن، باإلضافــة إلــى توجيهــات 
متعلقــة بتســهيل تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( فــي ســياقات 
المجموعــة. وجــرى تكييــف المناهــج ليتماشــى مــع الســكان المســتهدفين، بمــا 
فــي ذلــك أمثلــة حــاالت النســاء المصابــات باكتئــاب مــا بعــد الــوالدة، والمحتــوى 
النــوع  النــوع  علــى  القائــم  والعنــف  الجنســي،  بالعنــف  يتعلــق  فيمــا  المضــاف 
مــن  النفســي  المشــرف  ســافر   ،2019 أكتوبــر  وفــي  واالعتــداء.  االجتماعــي، 
فريــق منظمــة شــركاء في الصحــة فــي روانــدا إلــى مــاالوي للمســاعدة فــي تقديــم 
تدريــب تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM(. وعنــد إتمــام التدريــب، 
بدأ المرشــدون غيــر المتخصصيــن، بإشــراف مــن األخصائــي النفســي، التعــاون 
مــع الممرضــات المقدمــات للرعايــة فــي مرحلــة مــا قبــل الــوالدة ومــا بعــد الــوالدة 
فــي المرافــق الصحيــة مــن خــالل تقديــم التوعيــة المجتمعيــة وفحــص النســاء 

الكتشــاف االكتئاب.

تقدم التنفيذ حتى اآلن
بعد تنفيذ خطوات التكييف، جرى تنفيذ تدخل المعالجة المطورة للمشكالت 
ــع. ويبيــن الجــدول )2( عــدد  ـ )+PM( بشــكل تدريجــي عبــر مواقــع الــدول األربـ
للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  لتنفيــذ  المدربيــن  األشــخاص  وكادر 
)+PM( في كل موقع، بما في ذلك المشرفين المحليين والعالميين في مجال 
الرعايــة الصحيــة. وُيلخــص الجــدول )3( عــدد األفــراد المســجلين فــي تدخــل 

المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( حتــى اآلن.

المناقشة
المســتخدمة  النطــاق  واســعة  العمليــات  تحديــد  إلــى  العمــل  هــذا  يهــدف 
عبــر مواقــع منظمــة شــركاء فــي الصحــة لتكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة 
الدراســات  نفــذ معظــم  وتُ الفعلــي.  العالــم  فــي  وتنفيــذه   )PM+( للمشــكالت
التــي تصــف عمليــات تكييــف التدخــالت النفســية مــع الســياقات فــي األماكــن 
تــم  التكييــف لتقديــم الرعايــة الدوريــة، كمــا  مــا تبيــن عمليــة  البحثيــة، ونــادرًا 
الصحيــة  األنظمــة  داخــل  المعنيــة  والجهــات  المحلييــن  المنفذيــن  مــع  ذلــك 

الجدول 2: عدد األشخاص المدربين لتنفيذ تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM( عبر مواقع منظمة شركاء في الصحة
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.)PM+( المطــورة للمشــكالت
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موقــع  أن كل  ورغــم  الصحــة.  فــي  شــركاء  منظمــة  مــن  بدعــم  العــام  للقطــاع 
فريــد مــن نوعــه، اســتخدمت المواقــع طــرق تكييــف مماثلــة قابلــة للتطبيــق 
ــع )2( عمليــات التكييــف الرئيســية عبــر  ـ فــي ســياقات أخــرى. ويلخــص المربـ
المواقــع فــي الســياقات المحليــة. ويمكــن أن تســاهم الــدروس المســتفادة فــي 
ســهولة تكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( فــي الســياقات 
 
ً
الجديــدة، التــي قــد ال تتوافــر فيهــا المــوارد الماليــة والبشــرية التــي تكــون متاحــة

 فــي الدراســات البحثيــة.
ً
غالبــا

المربــع 2: عمليات التكييف الرئيسية عبر المواقع

الســياق 	  فــي  التنفيــذ  وتعديــالت  الثقافيــة  التعديــالت  إدراج 
للبيئــة لصحيح  ا

تكييــف بروتوكــوالت التدخــل اســتنادًا إلــى تدخــل المعالجــة المطــورة 	 
للمشــكالت )+PM( للفــرد أو لمجموعــة.

إدراج دراســات الحالــة، والمــواد، والملفــات التعريفيــة للمرضــى فــي 	 
الســياق الصحيــح للمجتمعــات المســتضعفة

تصميــم أســاليب التدريــب الفعالــة بشــكل مخصــص لــكادر مقدمــي 	 
الخدمــات واســتنادًا إلــى مســتوى المعرفــة

والكتابــة، 	  القــراءة  ومســتوى  المحلــي،  الســياق  مــع  اللغــة  تكييــف 
المترجمــة والمــواد 

تدريب المشرفين واإلشراف المستمر مع مقدمي الخدمات	 

المطــورة 	  المعالجــة  تدخــل  لدمــج  البروتــوكالت  تكييــف  مواصلــة 
التجربــة خــالل  مــن  الدوريــة  الرعايــة  فــي   )PM+( للمشــكالت 

الدروس المستفادة
إلــى  اســتنادًا  الصحيــح  الســياق  فــي  والمناهــج  التدريــب  مــواد  إدراج  يمكــن 
العناصــر  دقــة  علــى  المحافظــة  مــع  الثقافيــة  التنفيــذ واالعتبــارات  اعتبــارات 
مثــل   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  لتدخــل  األساســية  النفســية 
التنشــيط الســلوكي )براينــت وآخــرون، 2017(. وعبــر مواقــع منظمــة شــركاء 
قبــول  لتحســين  المســتهدفة  التكييــف  عمليــات  علــى  ركزنــا  الصحــة،  فــي 
الجهــات المعنيــة والمتلقيــن، وتقليــل الحواجــز أمــام الرعايــة، وزيــادة القــدرة 
المحليــة للتنفيــذ. ويمكــن لفريــق عمــل تقنــي مــن الجهــات المعنيــة مراجعــة 
المناهــج ونمــاذج التدريــب للتأكــد مــن التوافــق الثقافــي وبالتالــي المســاعدة فــي 

تغييــرات رئيســية عليهــا. إجــراء  ينبغــي  التــي  المجــاالت  تحديــد 

تحســين  علــى  الغالــب  فــي  بتنفيذهــا  قمنــا  التــي  التكييــف  عمليــات  وركــزت 
المالءمــة للســياق فــي المــواد الحاليــة بــداًل مــن تغييــر المحتــوى األساســي، مثــل 
تكييــف أمثلــة دراســات الحالــة لتصبــح فــي ســياق التنشــيط الســلوكي وليــس 
االســتراتيجية الثابتــة نفســها. وقــدم هــذا إطــار عمــل لموقــع واحــد للتعلــم مــن 
المثــال،  ســبيل  علــى  األساســية.  العناصــر  علــى  الحفــاظ  مــع  آخــر،  تكييــف 
فريــق  قــام  الصحيــح،  الســياق  فــي  الحالــة  روانــدا دراســات  فريــق  إدراج  بعــد 

مــاالوي بتكييــف هــذه الحــاالت الكتئــاب فتــرة مــا حــول الــوالدة. كمــا اكتشــفنا 
أنــه يجــب تكييــف المناهــج والتدريــب مــع المعلومــات األساســية للمتدربيــن 
األساســية  المعلومــات  درجــت 

ُ
أ المثــال،  ســبيل  علــى  مهاراتهــم.  ومســتوى 

ضيفــت المزيــد مــن 
ُ
للصحــة النفســية العامــة فــي مــاالوي، بينمــا فــي روانــدا، أ

المعلومــات الســريرية للممرضــات اســتنادًا إلــى خبرتهــن الســابقة فــي تقديــم 
الرعايــة الصحيــة النفســية. كمــا أنــه مــن المهــم مالحظــة أن التكييــف العملــي 
والترجمــة يمكــن أن تكــون عمليــة تســتهلك الكثيــر مــن الوقــت والمــوارد ألنــه 
مــن الضــروري اإلدراج فــي الســياق الصحيــح للتدريــب والتنفيــذ. يشــكل القــرب 
التكييــف،  لمواصلــة  أساســية  ضــرورة  المســتهدفين  والســكان  الميــدان  مــن 
وتعليقــات مســتخدمي الخدمــة التــي سنســتمر فــي جمعهــا كجــزء مــن تقييمنــا 
المســتمر لتنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( عبــر المواقــع. 
ويمكــن أن تــؤدي مشــاركة الــدروس المســتفادة مــع المنفذيــن اآلخريــن لتدخــل 
الشــرائح،  )مثــل  األخــرى  والمــواد   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 
ـع عمليــة  ـ ـ والكتيبــات، واالختبــارات الســابقة والالحقــة، واألدوات( إلــى تســريـ
التكييــف. وجــرى تقليــل مــدة التكييــف مــن حوالــي ســنة واحــدة فــي روانــدا إلــى 

4 أشــهر فــي المكســيك ومــاالوي بســبب التعــاون عبــر المواقــع.

لــن تحتــاج العالجــات النفســية القائمــة علــى األدلــة فقــط إلــى التكييــف الثقافــي 
الســتخدامها فــي أي ســياق جديــد، بــل تتطلــب أيًضــا اعتبــارات تكييــف النظــام 
يكــون  أن  ويجــب  الفعلــي.  العالــم  فــي  الروتينيــة  الرعايــة  لتقديــم  الصحــي 
 علــى المشــاركة، وتكــراري للتعليقــات، مــع االهتمــام 

ً
التدريــب فعــااًل، وقائمــا

المطــورة  المعالجــة  المتدربيــن الســتراتيجيات تدخــل  المركــز لضمــان إظهــار 
وقــت  تقليــل  جــرى  عمليــة،  وألغــراض  بصــورة كافيــة.   )PM+( للمشــكالت 
لتنفيــذ  إضافــي  وقــت  إتاحــة  مــع  المواقــع  معظــم  فــي  أيــام   5 إلــى  التدريــب 
ل اإلشــراف المســتمر والتوجيــه بعــد التدريــب ضــرورة لمقدمــي 

ّ
األدوار. وشــك

الخدمــات الكتســاب المهــارات، وتوفيــر الفــرص للمناقشــة المســتمرة بشــأن 
للتدخــل. التكييــف األولــي  التعليقــات لتحســين  المعقــدة وتقديــم  الحــاالت 

 ،)PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  دليــل  شــمولية  ورغــم 
كانت هنــاك حاجــة إلــى التوجيــه اإلضافــي فيمــا يتعلــق بتنفيــذ تدخــل المعالجة 
المرجعيــة  والقوائــم  الرعايــة،  مســارات  مثــل   )PM+( للمشــكالت  المطــورة 
أن  المثــال، رغــم  المســتمرة. علــى ســبيل  الرعايــة  تقديــم  لإلشــراف، وأدوات 
خمــس جلســات ُيعتبــر عــدد قياســي فــي تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
)+PM(، وجــد المقدمــون فــي روانــدا والمكســيك أنــه مــن المفيــد أن تكــون 
هنــاك بعــض المرونــة فــي مــدة الجلســات وعددهــا، حيــث اســتفاد المرضــى فــي 
قــدم  الغالــب مــن الجلســات والممارســات اإلضافيــة. وعــالوة علــى ذلــك، لــم تُ
توجيهات بشأن األساليب والمنصات الفعالة لجمع بيانات تدخل المعالجة 
للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  فــي   )PM+( للمشــكالت  المطــورة 
)+PM( األولــي، وبالتالــي، دمجــت جميــع المواقــع معلومــات تدخــل المعالجــة 
لمتابعــة  الحاليــة  البيانــات  جمــع  أنظمــة  فــي   )PM+( للمشــكالت  المطــورة 
ســبيل  علــى  التدخــل.  مــن  واالســتفادة  الرعايــة،  جــودة  ومراقبــة  األعــراض، 
المثــال، دمجــت روانــدا تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( فــي 
نظــام الســجالت الطبيــة اإللكترونيــة للمرافــق الصحيــة الحكوميــة. وطــورت 
المعالجــة  تدخــل  بعــد  لُيســتكمل  المرضــى  لرضــا   

ً
إلكترونيــا  

ً
اســتبيانا مــاالوي 

الجدول 3: عدد األشخاص المسجلين حديثًا في تدخل المعالجة المطورة للمشكالت )+PM( عبر مواقع منظمة شركاء في الصحة
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مالحظــة: ُتعــزى الزيــادة فــي أعــداد المرضــى ســنويًا إلــى التنفيــذ التدريجــي عبــر مراكــز الصحــة فــي روانــدا. وُيعــزى االنخفــاض فــي عــدد المرضــى فــي 2020 إلــى وقــف 
تقديم الخدمة بســبب جائحة كوفيد- 19. تدخل المعالجة المطورة للمشــكالت )+PM(، شــركاء في الصحة



 من]
ً
يل مجانا ز نت: http://www.interventionjournal.org 10.232.74.27 تم الت�ز [يوم الجمعة 8 إبريل 2022، بروتوكول اإلن�ت

و، والمكسيك، وماالوي ي رواندا، وب�ي
كولمان وآخرون: تكييف تدخل المعالجة المطورة للمشكالت �ز

رة من الرصاع ¦ المجلد 19 ¦ اإلصدار 1 ¦ مارس 2021 ي المناطق المترصض
فنشن، مجلة الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي �ض 65إن�ت

المطــورة للمشــكالت )+PM(، وٌصمــم باســتخدام تعليقــات المرضــى إلدخــال 
تحســينات علــى تقديــم الخدمــات.

وكانــت الشــراكات ببــن المنفذيــن المحلييــن، واألطبــاء، والمشــرفين، والمرضــى، 
الســكان  وفئــات  التنفيــذ،  ســياق  لفهــم  ضروريــة  والحكومــة،  والمجتمعــات 
المطــورة  المعالجــة  تدخــل  لتنفيــذ  الدعــم  علــى  والحصــول  المســتهدفة، 
التكييــف،  لمواصلــة  ضروريــة  الشــراكات  كانــت  كمــا   .)PM+( للمشــكالت 
والعمليــات التجريبيــة، واالختبــار. وأتاحــت مبــادرات التعــاون مــن موقــع إلــى 
 للتبــادالت الثقافيــة القويــة، 

ً
موقــع، مثــل التعــاون بيــن المكســيك وبيــرو، فرصــا

ومشــاركة الــدروس المســتفادة، ممــا أدى إلــى تجنــب التكــرار فــي فــي تطويــر 
المــواد. وفــي النهايــة، وجدنــا أن بنــاء القــدرات ودمــج تدخــل المعالجــة المطــورة 
للمشــكالت )+PM( فــي خدمــات الصحــة العامــة الحاليــة قابــل للتطبيــق مــن 
، ممــا يتطلــب القيــادة، والمدخــالت مــن 

ً
خــالل اختيــار الكــوادر المتاحــة حاليــا

المجتمعــات المحليــة ووزارة الصحــة مــن البدايــة.

القيود
يجــب اإلقــرار بوجــود العديــد مــن القيــود علــى المنهجيــة. وتشــكل الســياقات 
عالقــات  لديهــا  حكوميــة كبيــرة  غيــر  منظمــة  مــن  جــزءًا  المحــددة  األربعــة 
طويلــة األمــد مــع وزارات الصحــة المحليــة مــع االضطــالع بمهــام بنــاء القــدرات 
عبــر المواقــع. وقــد يتطلــب تكــرار عمليــة تكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة 
للمشــكالت )+PM( فــي ســياقات أخــرى التنســيق اإلضافــي وإقامــة الشــراكات 
عمليــات  كانــت  إذا  مــا  لتحديــد  الرســمي  التقييــم  ويلــزم  مبكــر.  وقــت  فــي 
التكييــف قــد أدت فــي النهايــة إلــى تنفيــذ تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت 
)+PM( بصــورة فعالــة وتقييــم الفعاليــة الســريرية لتدخــل المعالجــة المطــورة 
للمشــكالت )+PM( فــي الســياقات االعتياديــة. وعــالوة علــى ذلــك، بالنظــر إلــى 
البنيــة التحتيــة الحاليــة لــوزارة الصحــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المتاحــة 
فــي ســياقاتنا، يمكــن أن تســاعد دراســة فعالــة مــن حيــث التكلفــة فــي تحديــد 
جــدوى هــذه العمليــة للتكــرار وتوســيع النطــاق. وســتؤدي المشــاركة اإلضافيــة 
للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  مــن  المســتفيدين  مــن  والتعليقــات 
الجــدوى،  تصــورات  تجــاه  المجتمــع  وأفــراد  الخدمــات،  ومقدمــي   ،)PM+(
والقبــول، والمزايــا إلــى تحســين عمليــة التكييــف الثقافــي والســياقي للتعديــالت 

ــج. ـ ـ ـ المســتقبلية علــى مســتوى الميــدان والتنفيــذ والتدريـ

الخاتمة والتوجهات المستقبلية
للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  تحويــل  يمكــن  أنــه  تجربتنــا  توضــح 
األوليــة  الرعايــة  فــي  اســتخدامه  المفيــد  مــن  وأنــه  الثقافــات،  عبــر   )PM+(
الفعليــة، خــارج  المجتمعيــة  العالــم الحقيقــي والســياقات  فــي  العــام  للقطــاع 
ســياقات البحــث واالســتجابة للطــوارئ، بالشــراكة مــع وزارة الصحــة. ويمكــن 
توســيع نطــاق تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( علــى الصعيــد 
الوطنــي فــي مناطــق جديــدة فــي روانــدا، وبيــرو، والمكســيك، ومــاالوي خــارج 
المناطــق االعتياديــة لمنظمــة شــركاء فــي الصحــة باســتخدام مجموعــة المناهــج 
. وعــالوة علــى ذلــك، يمكــن تكــرار نمــوذج التكييــف هــذا. علــى  المعدلــة محليــاً
ســبيل المثــال، بتعلــم الــدروس المســتفادة مــن هــذه العمليــة، يجــري تنفيــذ 
المراحــل األوليــة لتكييــف تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( فــي 
الواليــات المتحــدة مــن خــالل حافلــة لتقديــم التوعيــة فــي المنطقــة الحضريــة 
فــي بوســطن ومــن ِقبــل طــالب العمــل االجتماعــي فــي فلوريــدا. ومــع تفشــي 
كوفيــد19- بصــورة غيــر مســبوقة، يمكــن اســتخدام تدخــل المعالجــة المطــورة 
مــن  المتضرريــن  الســكان  لدعــم  متعــددة  منصــات  عبــر   )PM+( للمشــكالت
للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة  تدخــل  تدريــب  يمكــن  وأخيــرًا،  الجائحــة. 
)+PM( عــن ُبعــد عبــر منصــات التعليــم اإللكترونــي. وُيرجــح أن يــؤدي تحويــل 
التدريبــات مــن شــخصية إلــى افتراضيــة إلــى فــرض تحديــات فريــدة للتنفيــذ.

 فــي روانــدا ومــاالوي، كمــا يتــم تحليــل البيانــات 
ً
وتجــري دراســات التقييــم حاليــا

الروتينيــة فــي المكســيك وبيــرو لتوثيــق ووصــف فعاليــة تجربــة التنفيــذ والنتائــج 
الســريرية إلدراج تدخــل المعالجــة المطــورة للمشــكالت )+PM( فــي الســياق 

الصحيــح عبــر الســياقات األربعــة. 

الشكر 
وزارة  مــن  يلــي  فيمــا  المذكوريــن  األشــخاص  إلــى  بالشــكر  المؤلفــون  يتقــدم 
الصحــة فــي روانــدا/ مركــز الطــب الحيــوي فــي روانــدا ) )إيفــون كاييتشــنجا، 
وجان داماســكين إياموريمي، وس. فريدريك كاتيرا، وفينســنت كوباكا، وجويل 
موبيليجــي(/ ومنظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي روانــدا )كريســتيان روســانغوا، 
فريدريــك  والقيــادة:  التدريــب  وفريــق  وســيلفيا كالينــدار كارتــر،  بــارك،  وبــول 
كاتيــرا، وفينســنت كوبــاكا، وجويــل موبيليجــي(، ومنظمــة شــركاء فــي الصحــة 
بيــرو )ليونيدليــكا(، ومنظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي المكســيك )فاليريــا  فــي 
ماســياس(، ومنظمــة شــركاء فــي الصحــة فــي مــاالوي )لوكســون دولــي(. كمــا 
كوييــت،  وفيونــا  داوســون،  كاتــي  إلــى  بالشــكر  يتقدمــوا  أن  المؤلفــون  يــود 
وجانيــت أولــت، والرؤيــة العالميــة علــى مشــاركتهم المــواد الخاصــة بهــم لتدخــل 
والتوصيــات،  تكييفهــا،  تــم  التــي   )PM+( للمشــكالت  المطــورة  المعالجــة 

والرعايــة المالــي  المســتفادة.الدعم  والــدروس 

الرعاية والدعم المالي
ُمــول هــذا العمــل بســخاء بفضــل الدكتــور ريــك، ونانســي موســكوفيتز، شــركاء 
فــي الصحــة، شــركاء فــي الصحــة فــي روانــدا، وبيــرو، والمكســيك، ومــاالوي، 
ومنظمــة ذا مانــي فويســيس )The Many Voices Foundation(. وقــدم 

هــؤالء الممولــون الدعــم لوقــت الموظفيــن وتقديــم الخدمــة.

تعارض المصالح
ال يوجد تعارض للمصالح.
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