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شكر وتقدير
هذه الوثيقة اإلرشادية هي نتيجة مبادرة التحالف والشركات البتكار واستنباط 

حلول للمرضى )APPIS( لعام 2022.

وقد ُصممت بفضل القيادة الرائدة والدعم الفكري المستمر المقدم من شركاء 
APPIS 2022، الذين ساهموا في محتوى هذه الوثيقة اإلرشادية وقاموا 

بمراجعتها وتقديم آراء قيّمة عليها.

كريستينا تشو، رئيسة برنامج   
Pinnacle, Rare Cancers Australia؛

إميلي إشام، مستشارة،  
Rare Cancers Australia؛

إستير وانغ، مؤسس مؤسسة  
Joytingle؛

رانجيت كاور، رئيس جمعية رعاية سرطان الثدي  
Breast Cancer Welfare Association, Malaysia؛

ريتشارد فاينز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة  
Rare Cancers Australia؛

واي فاي لو، محرر مستقل؛  
روث كوغورو، المدير التنفيذي لالتصاالت والمشاركة بشركة   

Novartis لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا؛

ريم العدل، المدير اإلقليمي إلشراك المرضى، طب األورام - بشركة   
Novartis لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا؛

سيجال ميستري، المدير اإلقليمي،  
ACCESS Health International, Southeast Asia؛

 ACCESS Health سيريشا بيراباثينا، مستشار أول في مؤسسة  
International Southeast Asia لجنوب شرق آسيا؛

أبهيشيك سودكي، مستشار مبتدئ في مؤسسة  
 ACCESS Health International Southeast Asia, 

Southeast Asia؛

وشركاء دوليون آخرون.
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الملخص التنفيذي

معلومات أساسية

تُعد هذه الوثيقة اإلرشادية جزًءا من مبادرة التحالف والشركات البتكار واستنباط حلول للمرضى )APPIS( لعام 2022، والتي تمّولها 
وتنظمها شركة Novartis وتهدف إلى تمكين تقريب وجهات النظر بين مجتمعات المرضى واألطراف الفاعلة الرئيسيين في النظام 
البيئي للرعاية الصحية، مثل صانعي السياسات، والممولين، واألطباء، وأعضاء األوساط األكاديمية، والمبتكرين الرقميين، لتحسين 

النتائج الصحية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا.

حددت مبادرة APPIS محو األمية الصحية كأحد موضوعاتها في عام 2022، إلى جانب الصحة الرقمية واالتصاالت وصياغة 
السياسة الصحية، كعامل تمكين للتنمية المستدامة وإدراج المرضى ومؤسسات رعاية المرضى في تمويل الرعاية الصحية والتعاون 

وتطويرها على أمل تعزيز مشاركة المريض وسماع صوته فيما يخص تدخالت وحلول محو األمية الصحية.

الغرض

تُنصح مؤسسات رعاية المرضى باستخدام هذا المستند كنقطة انطالق للعمل مع األطراف الفاعلة وتخصيص الخطط لتحسين 
مشاركة المرضى في تطوير وتحسين التدخالت المتعلقة بمحو األمية الصحية. مؤسسات رعاية المرضى التي ترغب في بدء هذه 

العملية لتصبح أكثر مشاركة في تطوير وتقديم تعقيبات حول مواد محو األمية الصحية للمرضى ومقدمي الرعاية ستلقى كل ترحيب 
من المؤلفين حين طلبها للمشورة حول كيفية المضي قدًما في أي من بنود العمل الموضحة في هذه المذكرة اإلرشادية. باستخدام هذا 

المستند اإلرشادي، ستكون مؤسسات رعاية المرضى قادرة على:

 تحديد وفهم دور األطراف 
 الفاعلة الرئيسيين إلشراكهم 
 في عملية تنفيذ التدخالت 

المتعلقة بمحو األمية الصحية.

تحديد أولويات مجال )مجاالت( 
التدخل التي يجب أن تكون جزًءا 
منها وتنفيذها إلحداث أكبر تأثير 

في تحسين تجربة المريض.

تعزيز الشراكات والتعاون مع 
المنظمات والمؤسسات واألطراف 
الفاعلة للمشاركة بشكل أكبر في 
تصميم المحتوى المتعلق بمحو 
األمية الصحية وبناء المهارات 

والتدريب والتعقيبات.
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نظرة عامة على المحتوى

يقدم الجزء األول من هذا التقرير مبادرة APPIS لمحو األمية 
الصحية. يحدد هذا القسم "محو األمية الصحية" وقيمتها 

وتطبيقاتها، باإلضافة إلى اإلشارة إلى أهمية دور األطراف 
الفاعلة المتنوعين في تطويرها. يشرح هذا القسم دور المرضى 

في عملية تصميم وتطوير مواد التواصل التي يستخدمها 
المرضى ومقدمي الرعاية ولماذا من المهم لمؤسسات رعاية 

المرضى أن تكون جزًءا من تصميم وتطوير واستخدام حلول 
محو األمية الصحية.

يسلّط الجزء الثاني من هذا التقرير الضوء على العوائق 
الرئيسية التي تحول دون حصول المرضى على المعلومات. 

يتناول هذا القسم الجوانب الحرجة للتحديات مثل عدم الوصول 
إلى المعلومات ومحدودية محو األمية الرقمية والمعلومات 

الخاطئة السائدة على اإلنترنت والعوامل السلبية للمصطلحات 
التقنية من قبل الممارسين الصحيين أثناء التواصل مع المرضى.

يوصي الجزء الثالث من هذا التقرير ببنود العمل لكل تحدي من 
التحديات المقابلة المحددة في الجزء الثاني. يقدم الجزء الثالث 

إرشادات حول تحسين الوصول إلى المعلومات من خالل إدخال 
التحسينات على النظام فيما يتعلق بنشر المعلومات وتنويع 

قنوات االتصال للمرضى. يقدم هذا القسم أيًضا إرشادات حول 
كيفية فهم المرضى للمعلومات بشكل أفضل والمساهمة في تقديم 

المدخالت والتعقيبات على المحتوى الذي تم إنشاؤه للمرضى 
ومقدمي الرعاية لهم. يوصي القسم بالعمل مع مختلف األطراف 

الفاعلة بدًءا من شركاء وسائل اإلعالم المطبوعة والرقمية 
ووسائل التواصل االجتماعي ومطوري األجهزة الرقمية 

والتطبيقات ومقدمي الرعاية الصحية والكتاب والصحفيين 
لتطوير المحتوى الذي يركز على المريض ويسهل فهمه ونشره.

يوصي الجزء الرابع من هذا التقرير باستراتيجية للتواصل 
والمناصرة على مستوى الدولة تتم مناقشتها داخل مؤسسات 

رعاية المرضى للتعامل مع جميع بنود العمل المقترحة.

الجزء 1 -
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يتجاوز محو األمية الصحية تقديم المعلومات للمرضى ومقدمي الرعاية. ويشمل ذلك تمكين كل األطراف 
الفاعلة في منظومة الرعاية الصحية من الحصول على معلومات موثوقة يمكن للجميع الوصول إليها 

وفهمها والتصرف بناًء عليها.

 ،Breast Cancer Welfare Association رانجيت كاور، رئيس جمعية رعاية سرطان الثدي 
APPIS 2022 ماليزيا

تسمح مهارات محو األمية الصحية للمرضى بالتحكم في رفاهيتهم من خالل اتخاذ خيارات رعاية صحية 
ذكية، وتحسين تواصلهم مع األطباء وتزويدهم بالمعلومات لمناصرة أنفسهم في بيئة طبية.

Collegis Education كاري ميزروبيان، مؤلفة مستقلة في

الجزء األول - مقدمة
محو األمية الصحية هي القدرة على اتخاذ القرارات بشأن صحة الفرد باستخدام المعلومات المتاحة. يؤدي محو األمية الصحية 

للمرضى ومؤسسات رعاية المرضى دوًرا حاسًما في فهم المواد المكتوبة والرقمية المتعلقة بالصحة. يمكن اعتبار االستثمار في محو 
األمية الصحية خطوةً مهمةً في تحسين نتائج الصحة العامة والسماح لألشخاص باتخاذ خيارات أفضل وأكثر استنارة.

 تمت مناقشة محو األمية الصحية في األبحاث من منظور تقديم المعلومات الصحية 
للمرضى ومقدمي الرعاية. من المهم أن تكون أي مادة تثقيف صحي مفهومة للقراء ويجب 

أن تساهم في قدرتهم على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، سواء ألنفسهم أو لألشخاص 
الذين يعتنون بهم. يجب أن تكون المعلومات الصحية قياسية وقابلة للترجمة من خالل تقليل 
الحواجز الفنية أو اللغوية حتى يتمكن جميع األطراف الفاعلة في نظام الرعاية الصحية من 
 فهم بعضهم البعض. ويتطلب هذا التعريف مشاركة األطراف الفاعلة المختلفين في النظام، 

بما في ذلك اختصاصيي الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية والمرضى ومؤسسات رعاية 
المرضى وصانعي السياسات ومقدمي الرعاية الصحية وشركات األدوية وغيرهم.

ال يتمثل الهدف من تعزيز محو األمية الصحية بين المرضى في السماح لمقدمي الرعاية 
الصحية بالتواصل بفعالية فحسب، بل أيًضا لتسهيل توضيح المريض لمشاكله وقضاياه. 

باإلضافة إلى ذلك، سيسمح تبادل المعلومات بين البلدان األكثر تقدًما والبلدان ذات الدخل 
المتوسط والمنخفض )LMICs( فيما يخص محو األمية الصحية بالخروج بحلول متكاملة 

وتطبيق المعلومات الصحية سعيًا وراء تغييرات سلوكية أكثر إيجابية.

 محو األمية الصحية هي شيء ال يمكن تحقيقه إال إذا كان المرضى قادرين على 
إبراز مشاكلهم الحقيقية. وبالتالي، يجب تضمين أصوات المرضى في تصميم وتطوير 

السياسات الصحية.

"المعرفة هي ترياق ضد 
الخوف، ونحن بحاجة إلى 
محاولة جعل هذه المعرفة 
]أسهل في الفهم، حتى[ 
يمكننا مساعدة المزيد من 
المرضى على التغلب على 
مرضهم ]أمراضهم["

 – واي فاي لو،
قمة APPIS لعام 2022
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الجزء الثاني - فجوات وتحديات إشراك المرضى في 
التدخالت المتعلقة بمحو األمية الصحية

تسلّط مداوالت قمة APPIS لعام 2022 الضوء على بعض العوائق الرئيسية التي تمنع المرضى من الوصول إلى المعلومات وفهمها 
واستخدامها التخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.

يُعد فهم األدوار المحورية التي تؤديها الثقافة والمعتقدات والمعايير المجتمعية وبيئة الرعاية الصحية في 
محو األمية الصحية أمًرا بالغ األهمية إذا كنا سنساهم بفاعلية في رفع مستوى محو األمية الصحية بين 

المرضى ومؤسسات رعاية المرضى.

روث كوغورو، المدير التنفيذي لالتصاالت والمشاركة في شركة Novartis لمنطقة آسيا والمحيط 
APPIS 2022 ؛)APMA( الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا

عدم الوصول إلى المعلومات  .1

يمكن أال يتاح للمرضى الوصول إلى 
المعلومات ذات الصلة المتعلقة برعايتهم 
طوال الفترة بأكملها، من مرحلة ما قبل 
العالج إلى مرحلة ما بعد العالج. سلّط 

المشاركون في قمة APPIS 2022 الضوء 
 على عدم وجود استراتيجية لتعزيز 

الصحة والتوعية من قبل مؤسسات رعاية 
المرضى كواحد من التحديات الرئيسية في 
الوصول إلى المعلومات. ال يفتقر السكان 
ذوو الدخل المنخفض الذين يعيشون في 

المناطق الريفية والحضرية ذات المستويات 
التعليمية األقل إلى الوعي الصحي 

والمعلومات حول خدمات تقديم الرعاية 
الصحية فحسب، بل يفتقرون أيًضا إلى 

خدمات الدعم األخرى التي تقدمها مؤسسات 
رعاية المرضى. شعر ما يصل إلى %48 

من مرضى سرطان الغدد الليمفاوية في 
جميع أنحاء العالم أنهم لم يحصلوا على 

معلومات كافية عند التشخيص )االستبيان 
العالمي للمرضى الذي أُجرَي بواسطة 

ائتالف سرطان الغدد الليمفاوية، 2020(.

المشاركة في محو األمية الصحية لتحسين تجربة المريض
7وثيقة إرشادية لمؤسسات رعاية المرضى



العوائق التي تحول دون فهم المعلومات  .2

يمكن أن يؤدي نقص الوعي الطبي باألمراض الخطيرة مثل سرطان الثدي إلى المفاهيم الخاطئة. 
على سبيل المثال، ال يزال التصور الخاطئ حول كون سرطان الثدي حالة خاصة باإلناث متفشيًا بين 

المرضى، مما يقود إلى توقعات غير سليمة بأنه يجب أال يسعى الرجال للحصول على استشارات حول 
سرطان الثدي، أو أنه يجب أال يخضع الرجال لفحوصات للكشف عن أي تغيرات شاذة متعلقة بالثدي. 

تخشى اإلناث أيًضا من الخضوع لتصوير الثدي باألشعة السينية، أضف إلى ذلك ترددهن في العديد من 
المواقف األخرى في الخضوع للفحوصات الدورية.

 جوي خوري، رئيسة االتصاالت ودعم المرضى، لشركة Novartis س بمنطقة الخليج العربي، 
APPIS 2022 

هناك مشكلة أخرى خالل هذه الفترة تتمثل في عدم توافر الوقت الذي يخصصه األطباء لمرضاهم. يمكن أن يساهم ذلك، إن 
لم يفاقم، في مدى شعور المريض بالجهل وعدم المعرفة بعد تشخيص إصابته بالمرض. من المهم للغاية أن يقدم اختصاصيو 
الرعاية الصحية أكبر قدر من المعلومات التي يرغب المرضى في معرفتها، خاصةً فيما يتعلق بالعالجات غير المتاحة من 

خالل نظام الرعاية الصحية العادي أو التجارب السريرية. وهذا االفتقار إلى الوقت المخصص من قبل الطبيب والذي يحصل 
فيه المريض على معلومات تتسم بالدقة والجودة هو ما يتطلب من المرضى البحث عن معلومات من اإلنترنت، والتي قد ال 

تكون دقيقة أو ال يمكن االعتماد عليها.

قد ال يكون المصطلح الطبي مالئًما للطريقة التي يفكر بها األطفال أو المستخدمين. يجب أن نتذكر حقًا 
أن هدفنا النهائي ال يقتصر على سرد المعلومات؛ بل هدفنا النهائي هو التمكين. لذلك، يجب أن نضمن أن 

أي معلومات نرسلها هي شيء يمكن استيعابه وتطبيقه )بالنسبة للمرضى ومقدمي الرعاية(.

APPIS 2022 ؛Joytingle إستير وانغ، مؤسس مؤسسة

يواجه المرضى مشكالت ليس فقط في مقدار المعلومات المقدمة ولكن أيًضا في مقدار 
الفهم الذي توفره المعلومات. سلّط المشاركون في قمة APPIS لعام 2022 الضوء على 
تحديات االستخدام المفرط للمصطلحات الطبية من قبل اختصاصيي الرعاية الصحية 

أثناء تشخيصهم وعالجهم.

إن تفضيل اختصاصيي الرعاية الصحية الستخدام اللغة التقنية على اللغة البسيطة 
يخلق تحديًا على مستوى النظام. يتطلب استخدام اللغة التقنية محو األمية بين مجتمع 

اختصاصيي الرعاية الصحية أيًضا. في حالة األطفال، غالبًا ما يكون اآلباء غير 
مؤهلين لشرح اإلجراءات الطبية ألطفالهم، مما يؤدي بشكل طبيعي إلى أن يكون 

األطفال أكثر خوفًا. إن شرح العملية لألطفال الذين يخضعون للعالج بلغة مناسبة لهم 
يمثل فرصة رائعة لتحسين فهمهم للمعلومات.
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غالبًا ما يجد المرضى الذين يفتقرون لثقافة صحية واسعة من صعوبة في معالجة المعلومات وتصفحها من المصادر المتاحة. 
يمكن أن يكون هذا هو الحال بشكل خاص بين المرضى الذين يفتقرون للثقافة الرقمية الواسعة والذين يواجهون تحديًا في 

تصفح المعلومات المتاحة على اإلنترنت والمجاالت العامة األخرى مثل المدونات والمنشورات عبر اإلنترنت.

قد ال يتمكن المرضى الذين يفتقرون للثقافة الرقمية الواسعة من الوصول إلى الخدمات الرقمية، واألهم من ذلك، كبار السن من 
المرضى. غالبًا ما يكون المرضى غير قادرين على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمعلومات غير الصحيحة المتاحة على 

اإلنترنت. يؤدي العدد الهائل من المقاالت والبيانات غير المتحقق منها على اإلنترنت إلى تصديق المرضى للمعلومات غير 
الصحيحة وعدم الثقة في العالجات الطبية التقليدية. فعلى سبيل المثال، عندما تبحث األسرة عن مصادر موثوقة حول رحلة 

طفلها مع السرطان، فإن تصفحها للمعلومات عبر اإلنترنت غالبًا ما يمتد إلى خارج البلد والمرض المحدد، مما يؤدي إلى 
اإلرهاق المعلوماتي واالعتماد الشديد على الدعم الخارجي للبحث عن المعلومات الصحيحة. الحكايات الشخصية أو تجارب 

الشخصيات المؤثرة/المدونين هي أمر غير مضمون بالنسبة للمرضى. ما قد يكون مجديًا بالنسبة لشخص ما قد ال يكون مجديًا 
بالنسبة لشخص آخر.

نقص التعليم والتواصل والحواجز اللغوية  .4

غالبًا ما يواجه المرضى ومقدمو الرعاية الذين يشاركون في التدخالت المتعلقة بمحو األمية الصحية تحديات مرتبطة بالتواصل 
بسبب اللغة والوسيلة المستخدمة. هناك تحديات في المعلومات المتاحة بلغات مختلفة ومحلية مقارنة بتوافرها باللغتين اإلنجليزية 

والفرنسية فقط. هناك عوائق أمام التعامل مع الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرضى ومستوياتهم الثقافية، وهو أمر

العوائق التي تحول دون تقييم المعلومات وتصفحها  .3
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عبرت إحدى الطبيبات عن استيائها عندما حاولت األم إسكات طفلها ودفعه إلى أن يكون متعاونًا 
بتصويرها للتطعيم وكأنه عقوبة بدالً من أن توضح أنه أحد عالجات الرعاية الوقائية. وأشارت إحدى 
 Joytingle مستشفيات تنزانيا إلى عدم إلمام مقدمي الرعاية بالعالجات، وأعربت عن تقديرها لتجربة

المصممة خصيًصا وكيف ساعدت األسر على اإللمام بعمليات سحب الدم وعمليات نقل الدم في حاالت 
األورام، وبالتالي التغلب على المشكلة الناجمة عن المستويات الثقافية المنخفضة وتمكين األطفال من 

الفهم والتوقع وإعداد أنفسهم ذهنيًا.

APPIS 2022 ،إستر وانغ، مؤسس

بالغ األهمية للمرضى لفهم المعلومات. هناك تحديات تقف حائالً أمام تثقيف المرضى ومشاركة المعلومات مع مقدمي 
الرعاية الصحية في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها. هناك فجوة قائمة بين المصطلحات التي يستخدمها المرضى 

واألطباء، وأحيانًا، حتى المعلومات على اإلنترنت ال تكون خاضعة للتحقيق. يجب استخدام المعلومات القياسية بلغة سهلة 
الفهم وقنوات يمكن الوصول إليها لتقديم المعلومات للمرضى ومقدمي الرعاية. يجب توصيل المعلومات إلى المرضى بأفضل 

طريقة يمكن الوصول إليها في وسائل اإلعالم المطبوعة والرقمية.

يؤدي مقدمو الرعاية الصحية والممرضات دوًرا مهًما في التعامل مع العوائق المتعلقة بطريقة تقديم المعلومات واللغة 
المستخدمة فيما يتعلق بالمرض وعالجه. من الضروري تثقيف اختصاصيي الرعاية الصحية ومجتمع المرضى لسد الفجوة. 

يجب أن يعرفوا كيف ينبغي توصيل المعلومات وما الشكل الذي يسهل فهمه. كما تؤدي األطراف الفاعلة األخرى، مثل 
الُكتّاب والمؤلفين والناشرين لمواد ومحتوى التعليم الصحي والصحفيين، دوًرا مهًما في ضمان استخدام لغة سهلة الفهم 

والتأكيد على أهمية توصيل المعلومات للمرضى ومقدمي الرعاية بأبسط المصطلحات.
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الجزء الثالث - المبادئ التوجيهية وعناصر العمل 
المقترحة لمؤسسات رعاية المرضى

كيف يمكن لجميع الشركاء، بما في ذلك مؤسسات رعاية المرضى، استخدام قنوات تواصل أفضل ومحتوى ذي صلة يسهل فهمه 
لمشاركة متعددة القطاعات في مشروعات محو األمية الصحية؟

كان اإلجماع األكبر بين شركاء مبادرة APPIS هو تحسين تجربة المريض من خالل تعزيز مشاركته في التدخالت المتعلقة بمحو 
األمية الصحية. هناك العديد من العوائق التي تحول دون محو األمية الصحية، وقد ال يكون من الممكن أو المستحسن لمقدمي الرعاية 
الصحية القيام بكل العمل لحل هذه المسائل، ألنها ال تشكل سوى جزء من منظومة الرعاية الصحية. للتخفيف من عبء اختصاصيي 

الرعاية الصحية الذين قد ال يكون لديهم القدرة أو الوقت للتدخل، يمكن لمؤسسات رعاية المرضى التدخل لتسهيل التحسينات في 
المجاالت الموضحة أدناه من خالل التدخالت التي تجمع األطراف الفاعلة في المنظومة.

يمكن ألي دولة أو منظمة معنية بالمرضى تبَّني إطار عمل اجتماعي وبيئي يهدف إلى تحسين محو األمية الصحية لدى المرضى 
ومقدمي الرعاية. تعزز النماذج االجتماعية البيئية مبادرات محو األمية الصحية باستخدام مهارات األطراف الفاعلة كافة. ويمكن أن 

تشمل عوامل على مستويات متعددة:

عندما ينتاب المرضى مرض ما، فإنهم يشعرون بأنهم تحت رحمة المجموعات والمؤسسات. ومع ذلك، 
من المهم أن تتذكر أن المرضى يمتلكون عناصر معينة من التحكم، ومن المهم أن تكون قادًرا على 

استخدام هذه المنافذ ألنهم بحاجة إلى الشعور بالتمكين ببعض الطرق. يمكن أن تكون مؤسسات رعاية 
المرضى عبارة عن قنوات تمدهم بالمعلومات بهدف التثقيف، وتوفير الدعم، والتواصل مع األقران، 

والتمكين، وخلق الفرص للمنافذ.

APPIS 2022 ؛Rare Cancers Australia ،د. إميلي إشام، مستشارة

سياسات عامةبيئيةتنظيميةتفاعلية مع اآلخرينذاتية

يُعَّد النموذج البيئي االجتماعي إطاًرا مطبقًا لفهم المستويات متعددة األوجه داخل المجتمع وكيفية تفاعل األفراد والبيئة داخل النظام االجتماعي. توجد عوامل ومحددات مختلفة على جميع المستويات   1
الصحية، مما يجعل الوقاية والتحكم والتدخل أكثر فعالية عند تناول النموذج في جميع المستويات. يتم تصميم العديد من النماذج بحيث تتداخل المستويات المختلفة، مما يوضح كيفية تأثير أحد مستويات 
النموذج على المستوى التالي. وفقًا لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، من أجل التصدي لعوامل خطورة معينة، من الضروري اتخاذ إجراءات على مستويات متعددة من النموذج في نفس الوقت 

)مركز مكافحة األمراض والوقاية منها "CDC"،  2018(. عند التعامل مع مشكلة محتملة، ثبت أنه من أجل الحفاظ على جهود الوقاية على أفضل وجه، يجب اتخاذ إجراءات على مستويات متعددة من 
النموذج في نفس الوقت.
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في هذا السياق، يمكن لمؤسسات رعاية المرضى قيادة التدخالت في المجاالت المحددة أدناه إلحداث تغيير من خالل إشراك 
المرضى في تصميم معلومات التثقيف الصحي للمرضى ومعالجتها ونشرها حسبما يكون األمر مناسبًا. تُستمد بنود العمل من 

المناقشات بين المشاركين وبإجماع آرائهم من خالل قمة APPIS لعام 2022.

1 2

3 4

تطوير الشراكات 
 وأشكال التعاون
االستراتيجية

استخدام القنوات 
المتعددة والوسائط

التقييم والمشاركة 
والتعاون والمساهمة

تطوير 
المهارات

 تطوير مواد االتصال 
باستخدام مبدأ )البساطة في 

"KISS" )التصميم

استخدام وسائل اإلعالم 
 المطبوعة والرقمية 

 للتوعية ونشر 
المعلومات

إقامة شراكات وأشكال 
تعاون للمشاركة في 

إنشاء المحتوى

 عقد ورش عمل 
 حول محو األمية 

الصحية

تطوير 
المواد

زيادة 
الوصول إلى 

المعلومات
تحسين فهم 
المعلومات

التثقيف 
والتواصل

تقييم 
المعلومات 
وتصفحها
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استخدام القنوات المتعددة والوسائط  )1(

االستفادة من قنوات االتصال المتعددة للوصول إلى المرضى والجمهور.
الصحف، واإلذاعة، والبودكاست، ووحدات التعلم اإللكتروني، وتطبيقات الهاتف المحمول هي بعض  أ. 

القنوات التي يمكن البدء بها. يجب استخدام هذه القنوات بانتظام للتوعية بمرض معين على مستوى 
المجتمع. على سبيل المثال، Pinktober للتوعية بسرطان الثدي، وMovember للتوعية بسرطان 

 البروستاتا من الحمالت العالمية المعروفة. ومن األمثلة األخرى على ذلك حملة التوعية التي أطلقها 
مركز الملكة سيريكيت لسرطان الثدي ]QSCBC[ التي تُشرك الشخصيات العامة من جميع مناحي الحياة - 
بدًءا من المشاهير إلى النساء الفقيرات إلى نساء األعمال ليصبحن سفيرات لـ QSCBC لخلق الوعي. كما 

تضم الحملة رجاالً وأطفاالً لتنبيههم إلى مخاطر إصابتهم بسرطان الثدي. يتم تصوير صور الحملة بواسطة 
مصور فوتوغرافي مشهور على المستوى الوطني ويتم طباعة الرسائل التثقيفية على كل صورة ويتم 
 توزيعها مجانًا في جميع أنحاء تايالند وعلى الصعيد الدولي ليتم عرضها في األماكن الظاهرة وكذلك 

وسائل التواصل االجتماعي.
قد تقوم حمالت التوعية بجذب أعداد كبيرة على وسائل التواصل االجتماعي، ولكن هذا ال يعني أن  ب. 

المرضى المعنيين يرون الرسالة. تنويع القنوات لتوصيل المحتوى الذي يستهدف مجموعة معينة من 
المرضى. استخدام البودكاست ووسائل التواصل االجتماعي للشباب أو تغطية الراديو والصحف لكبار 

السن، أو وحدات التعلم اإللكتروني وتطبيقات الجوال للفئات السكانية العاملة.

وضعت الجمعية الهندية للسرطان )ICS( استراتيجية وسائط متعددة مؤثرة لنشر المعلومات حول رعاية السرطان 
وعالجه في المناطق النائية في البالد. وتستخدم الجمعية الهندية للسرطان اإلذاعة كقوة مضاعفة لتغطيته المناطق 
النائية، إلى جانب وحدة تعلم إلكتروني مجانية حول أساسيات السرطان للجمهور للتعرف على أساسيات السرطان 

في الوقت المناسب لهم وبالوتيرة التي تتراءى لهم. تساعد استراتيجية الوسائط المتعددة هذه الجمعية الهندية للسرطان 
على التعامل مع الفئات السكانية غير المتعلمة أو الريفية أو األكبر سنًا وكذلك الفئات السكانية المتعلمة أو الحضرية 

أو األصغر سنًا. تهدف الحملة متعددة الوسائط، بعنوان "Raho Cancer se do kadam aagey" )استبق السرطان 
بخطوتين( التي تم إطالقها في عام 2019، إلى نشر الوعي بأن الوقاية هي أفضل طريقة لعالج السرطان. مقطع 

الفيديو ويمتد لمدة دقيقة واحدة مدبلج بـ 8 لغات وسيتم عرضه في أكثر من 4000 دار سينما في جميع أنحاء الهند.

زيادة الوصول إلى المعلومات  .1
هناك وجهان يمكن أن تستخدمهما مؤسسات رعاية المرضى الطموحة لتوجيه المعلومات من خالل وسائل اتصال مختلفة وهما:
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تطوير الشراكات وأشكال التعاون االستراتيجية  )2(

التعاون مع الوحدات المحلية، مثل المستشفيات أو قاعات البلدية، لوضع استراتيجية ألنشطة التعليم  أ. 
والترويج والتوعية من أجل توعية المرضى بالتزامن مع تطوير أدوات يسهل الوصول إليها مثل المواقع 

اإللكترونية وروبوتات الدردشة والقنوات األخرى التي نوقشت أعاله.
الشراكة مع المنظمات غير الحكومية الكبرى "المنظمات األم" )NGOs( والمؤسسات التي تعمل في  ب. 

المناطق الجغرافية المستهدفة )المناطق الريفية والنائية أو المناطق الحضرية المنعزلة( التي يمكن أن 
تساعد في توعية المرضى بالدعم الحالي مع العالج واألطباء ومعلومات دعم األقران التي يمكنهم طلبها 

من مؤسسات رعاية المرضى. فعلى سبيل المثال، تسعى مجموعات مناصرة مرضى سرطان الدم النخاعي 
المزمن )CML( في 93 دولة باستمرار إلى دعم شبكة مناصري CML العالمية للحصول على المساعدة 

الالزمة في سعيها للحصول على األدوية وأحدث األبحاث والتطوير.

نشرت جمعية المرضى الشباب في تايوان )Taiwan Young Patient Association( استراتيجية تعاون متعددة 
المستويات للعمل مع مختلف األطراف الفاعلة مثل األطباء أو المستشفيات أو الجمعيات الطبية أو الحكومات أو 
مجموعات الدعم اإلقليمية لتطوير أدوات رقمية مثل المواقع اإللكترونية أو التطبيقات أو روبوتات الدردشة على 

منصة LINE لتوفير خيارات مناسبة للسكان الريفيين. كما يتعاونون في إنشاء محتوى تعليمي وبرامج للتوعية 
باألمراض لمساعدة المرضى على فهم المزيد عن مرضهم من خالل التعاون مع األطباء والجمعيات الطبية وخبراء 

التواصل في تايوان.

 انقر هنا أو على الصورة لتنزيل 
كتيب "رسالة أمل"

تحسين فهم المعلومات  .2
هناك طريقتان للتدخل: تطوير المواد وتطوير المهارات.

تطوير المواد  )1(
ادعم وشارك في إنشاء مواد تثقيفية سهلة الفهم واالستيعاب بالنسبة للمرضى.

المشاركة في إنشاء محتوى خاص بمرض معين بالتعاون مع اختصاصيي الرعاية الصحية. يحتاج ذلك  أ. 
األمر إلى معرفة كافية من اختصاصيي التواصل والكتاب الذين يمكنهم ترجمة اللغة التقنية إلى لغة بسيطة 

وعلى مؤسسات رعاية المرضى مسئولية التحقق من صحة هذه المواد ليستخدمها المرضى.
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"رسالة أمل"، هي دليل للمرضى ومقدمي الرعاية واختصاصيي الرعاية الصحية. وهي تعزز كيفية 
إبقاء الرسالة بسيطة مع وضوحها باستخدام لغة مفهومة وإيجابية وشخصية، واستخدام ألوان وصور 

دافئة ومرحبة، والتحقق من صحة المعلومات الواردة من مقدمي الخدمات، وفي نهاية المطاف تطوير 
محتوى يحاور القارئ ويكون سهل االستخدام، ويقدم نصائح وحلول، ويبرز صوت المريض ويشرح 

المصطلحات الطبية.

 واي فاي لو، محررة مستقلة، جمعية رعاية سرطان الثدي
APPIS 2022 ،والسيدة رانجيت كور، رئيسة جمعية رعاية سرطان الثدي، ماليزيا

استكشاف وتحديد منتجات التثقيف الصحي المناسبة  ب. 
للمريض وأجهزة إشراك المريض التي يمكن استخدامها في 
المستشفى أو أماكن الرعاية لتثقيف المرضى حول صحتهم 
واإلجراءات الطبية ذات الصلة بكل بساطة وسهولة. ومن 
 ،APPIS 2022 األمثلة التي تمت مشاركتها خالل مؤتمر

 Rabbit Ray التابع لمؤسسة Joytingle، وهو جهاز طبي 
يشرح اإلجراءات الطبية من خالل لغة اللعب العالمية، 

لألطفال في كل من المستشفيات الغنية بالموارد واألماكن 
السريرية الريفية. يساعد Rabbit Ray اختصاصيي 

الرعاية الصحية على شرح اإلجراءات لألطفال من خالل 
تمثيل العملية الطبية بدالً من شرحها بالكلمات. يعمل Rabbit Ray أيًضا ككائن محايد الجنس والعرق - 

مصدًرا للود.

تطوير المهارات  )2(

رفع مستوى ثقافة المريض ومهارات مؤسسات رعاية المرضى لتوجيه المرضى فيما يتعلق بالمعلومات الالزمة 
المرتبطة بمرضهم والدعم الخاص بنظام الرعاية الصحية.

 طّورت شركة Novartis برنامج االقران االرشادي 
)Peer Navigation Program( لتلبية االحتياجات غير 
الملبّاة للرعاية الداعمة بين مرضى سرطان الثدي المتقدم 

والمتنقل من خالل رفع مستوى ثقافتهم الصحية. كجزء 
من البرنامج، تجهز شركة Novartis مجتمعات المرضى 
ومؤسسات رعايتهم من خالل تطوير مواد التدريب وتنفيذ 

برنامج التدريب. تهدف شركة Novartis إلى تمكين 
مجتمعات المرضى ومؤسسات رعايتهم من نشر البرامج 

المحلية التي تُدّرب مناصري األقران، الذين يمكنهم بعد ذلك 
تقديم الدعم للمرضى في شكل دعم وجداني، أو معلوماتي، 
أو لوجيستي من خالل هذا البرنامج. وكجزء من البرنامج، 

 Advanced Breast Cancer بهذا النشاط مع "التحالف العالمي لسرطان الثدي المتقدم Novartis قامت شركة
Global Alliance". نظمت شركة Novartis ثالث ورش عمل حول البرنامج ودّربت 75 من مناصري المرضى في 
جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط وأفريقيا، وساعدتهم على تطبيق البرنامج في بلدانهم المعنية. كانت 

.Peer Navigator السيدة رانجيت كاور أحد قادة برنامج

1

Breast Cancer Peer Navigation Program “PNP” 
Effective collaboration with PAGs and HCPs ExpertSteering Committees lead to an impactfulpatient-to-patient train-the –
trainerprogramthatcoveredthe huge gapforemotional/informational/logisticalsupportcravedby BreastCancerPatients

75 patient advocates from across 
APMEA were trained on PNP
helping them apply it in their countries
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التقييم والمشاركة والتعاون والمساهمة  )1(
مراجعة أدوات الصحة الرقمية األكثر استخداًما والمواد األكثر إحالة وقراءة من قِبل المرضى في مجال مرض معين. 
تحديد شركات األجهزة الصحية الرقمية أو مطوري التطبيقات لتقديم مدخالت بشأن المحتوى المستخدم في التطبيقات 
واألدوات من أجل إشراك المستخدم بشكل أفضل. تحديد مؤلفي الكتب واألدلة ومواد التواصل وكتابها وناشريها لمحو 

األمية الصحية لدى المرضى من أجل تقديم التعقيبات والمدخالت بشأن صلة المحتوى وإمكانية استخدامه.

على سبيل المثال، تطبيق mShakti، مقتبس من APPIS 2022، وهو تطبيق للهاتف المحمول طّورته  أ. 
جمعية السرطان الهندية، حول أساسيات سرطان الثدي وعنق الرحم في البالد، وعالماته، وأعراضه. 

والغرض من ذلك هو توعية النساء بالمرض في البالد. يمكن أن تكون مؤسسات رعاية المرضى مفيدة 
في تقديم مدخالت حول تطوير هذه المواد التعليمية الرقمية، والتعقيبات على التطبيقات الحالية، وإمكانية 

استخدامها. مثال آخر هو تطبيق Know My CML الذي طورته شبكة CML Advocates Network والذي 
يعمل على وجه التحديد كمفكرة إلكترونية وموسوعة للمرضى الذين يخضعون لرحلتهم مع سرطان الدم.

إيجاد فرص تواصل لمطوري التطبيقات واألجهزة الصحية الرقمية لمشاركة الرحالت الصحية الشخصية  ب. 
للمرضى ومقدمي الرعاية لدمج الجوانب األساسية المفيدة للمرضى وكذلك التعرف على تجارب 

المستخدمين أثناء التصفح من خالل أجهزة/أدوات الصحة الرقمية.
على سبيل المثال، يستخدم تطبيق MyT1DHero مدخالت من مرضى السكري من النوع األول بين  ج. 

المراهقين وأولياء أمورهم، مع أخذ مالحظاتهم في االعتبار عند معالجة مخاوف النمو الرئيسية. يهدف 
تطبيق MyT1DHero إلى مساعدة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاًما على التعامل 

مع مرض السكري. يمكن أن يؤدي دمج تعقيبات المرضى في عملية تطوير تطبيقات الرعاية المزمنة 
mHealth إلى تحسين قابلية االستخدام والرضا عن أدوات الصحة الرقمية.

تقييم المعلومات وتصفحها  .3
لتقييم المعلومات الصحية وتصفحها، نقترح الخيارات التالية.

مثال آخر من منتدى المرضى األوروبي يشير إلى حملة تمكين المرضى، التي تهدف إلى تطوير الكفاءة الذاتية 
والوعي الذاتي والثقة ومهارات التكيف ومحو األمية الصحية لدى المرضى.
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عقد ورش عمل حول محو األمية الصحية  )2(
تحديد األطراف الفاعلة المعنيين، مثل مقدمي الرعاية الصحية والموظفين وُكتّاب المحتوى ومطوري التطبيقات 
الرقمية واإلدارات الحكومية المسؤولة عن تعزيز الصحة ووسائل اإلعالم واختصاصيي التواصل والصحفيين 
وغيرهم الستضافة ورش عمل محو األمية الصحية للتوعية وتحديد أفضل القنوات لتصفح المعلومات المتعلقة 
 بالمرضى وتقديم التعقيبات والمساهمة في حلول محو األمية الصحية. يمكن أن تكون ورش العمل أحد عوامل 

التمكين ليس فقط لتحديد وإشراك األطراف الفاعلة المناسبة والمعنية، ولكن أيًضا للدعوة إلى أهمية تثقيف المرضى 
 وكيف يمكن لمؤسسات رعاية المرضى أن تلعب دوًرا حاسًما في جعل تجربة المرضى أفضل من خالل دعم 

وتوحيد العمليات الحالية.

التثقيف والتواصل  .4
 لمعالجة عوائق اللغة وقنوات التواصل، يمكن لمؤسسات رعاية المرضى التدخل كمتصفحين نظراء أو مترجمين على دراية 

بالعالج أو المرض. وعلى الرغم من ذلك، عموًما يجب توحيد األطراف الفاعلة بحيث يتم تنسيق وتآزر الجهود المبذولة إلزالة 
هذه العوائق لتحسين محو األمية الصحية.

"KISS" )تطوير مواد االتصال باستخدام مبدأ )البساطة في التصميم  )1(

 أحد المبادئ هو تطبيق مبدأ KISS )البساطة في التصميم( لتطوير مواد التواصل التي يمكن للمرضى فهمها 
واستيعابها بسهولة.

صمم مفهوًما بألوان وصور دافئة ومرحبة. أ. 
فّكر في الجمهور المستهدف والقارئ واستخدم نبرة تعاطف. ب. 

استخدم لغة يمكن للجميع فهمها، ولها نغمة إيجابية، وهي دافئة وشخصية )تجنب اللغة السريرية الباردة(. ج. 
استخدم المحتوى الذي يتحدث مع القارئ، وهو سهل االستخدام، ويقدم نصائح حول المشكالت والمخاوف،  د. 

ويشمل اقتباسات المرضى، ويشرح المصطلحات الطبية.
عند استخدام الرسوم التوضيحية، تجنب خصوصية البلد. على سبيل المثال، استخدمت وثيقة صحية ذات  هـ. 
مرة صورة لمتزلج على الجليد ينزل أسفل منحدر جبلي لإلشارة إلى سعي المريض إلى خفض مستوى 

مرضه. ليس لدى جميع البلدان جبال مغطاة بالثلوج، لذا ال يمكن لجميع المرضى االرتباط بالفكرة مباشرةً.
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يمكن أن تستهدف بعض التدخالت عوائق متعددة في وقت واحد. على سبيل المثال، يمكن ربط تطوير 
المحتوى بنشر المعلومات بهدف تسهيل إمكانية الوصول إلى المعلومات وفهمها. يتوفر دليل لسرطان 

الثدي طورته جمعية رعاية سرطان الثديعبر اإلنترنت، وقد تم تطويره مع الحرص على أن يكون 
استيعاب المريض وقدرته على الفهم في قلب عملية التطوير. يتخلل النص رسائل التعاطف والتحقق 
العاطفي، ويتم تقديم سرد وشرح للمصطلحات - التي تم تقليلها - وتُستخدم األلوان الدافئة مثل اللون 

الوردي، المرتبط بالمرض )سرطان الثدي( وكذلك الصحة والعافية، للجاذبية البصرية.

 واي فاي لو، محررة مستقلة، جمعية رعاية سرطان الثدي،
APPIS 2022

استخدام وسائل اإلعالم المطبوعة والرقمية للتوعية ونشر المعلومات  )2(

 االنخراط مع وسائل اإلعالم )الصحفيين/المحررين( ومنشئي المحتوى )الكتاب/المنشورات/مطوري أدوات 
الصحة الرقمية(.

إعداد مقاالت صحفية للتثقيف والتوعية بشأن مجاالت أمراض محددة. أ. 
نشر معلومات حول أهمية استخدام لغة بسيطة وسهلة الفهم للمرضى ومقدمي الرعاية على المواقع  ب. 

اإللكترونية والرسائل اإلخبارية الخاصة بمؤسسة رعاية المرضى، والتي يمكن مشاركتها مع مقدمي 
الرعاية واختصاصيي الرعاية الصحية بانتظام.

بناء عالقات مع موظفي وسائل اإلعالم، ومطوري أدوات الصحة الرقمية، ومنشئي المحتوى للتثقيف وخلق  ج. 
الوعي حول مجال مرض معين ونظام الدعم الذي توفره مؤسسات رعاية المرضى.
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https://www.cognitant.com/app/uploads/2021/10/Cognitant-whitepaper_Cocreating-content-with-patients-min.pdf 2

مالحظة أخيرة: يتطلب إطالق حملة مناصرة تأمين األموال الالزمة، لذا تعّرف دائًما على دورة الميزانية السنوية للراعي 
للحصول على فرصة أفضل للحصول على موافقة فريق االمتثال واإلدارة في الوقت المناسب.

إقامة شراكات وأشكال تعاون للمشاركة في إنشاء المحتوى  )3(

التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية في مجاالت أمراض محددة ومنظمات الرعاية الصحية المتخصصة واإلدارات 
الحكومية المسؤولة عن تعزيز الصحة للمشاركة في إنشاء محتوى تعليمي لبرامج التوعية باألمراض مع تطوير 

مبادرات التوعية باألمراض.2

على سبيل المثال، تم إطالق حملة التوعية والتثقيف بالسرطان في جورجيا في سبتمبر 2002 بهدف دعم جهود الوقاية 
من السرطان واكتشافه مبكًرا، وزيادة الوعي والفهم ألنواع السرطان الخمسة الرئيسية بين سكان جورجيا، باإلضافة 

إلى تعزيز الوعي والتثقيف حول أهمية التغذية السليمة، وممارسة التمارين الرياضية، وأنماط الحياة الصحية. تم 
استخدام حملة اتصاالت استراتيجية ومتكاملة، باستخدام أساليب مثل اإلعالنات المدفوعة، وإعالنات الخدمة العامة، 

والعالقات مع المجتمع المحلي، والنشرات اإلعالمية، واألفالم الوثائقية، والفعاليات الخاصة.

تعد Cognitant مقدم خدمات عالمي يعزز من نتائج المرضى من خالل المعلومات والتجارب الصحية المخصصة 
التي تركز على المريض. مشاركتهم مع المرضى في إنشاء محتوى: يشير "دليل أفضل الممارسات لعلوم الحياة" إلى 

جميع الخطوات التي يجب مراعاتها.

تهدف )Pints for Prostates )PFP، وهي منظمة غير ربحية في الواليات المتحدة األمريكية، إلى زيادة الوعي 
وجمع التبرعات من خالل الظهور في مهرجانات البيرة، من خالل الشبكات االجتماعية واإلعالنات الخيرية.
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 الجزء الرابع - إرشادات إطالق حملة التواصل
والمناصرة الخاصة باألمراض

لتقديم التوجيه للمرضى على المستوى التنظيمي والقُطري، تتمثل إحدى االستراتيجيات المقترحة لمعالجة جميع مجاالت التدخل في 
إطالق حملة تواصل ومناصرة لمرض معين. عقد مشاورات مع مؤسسة رعاية المرضى داخل الدولة الخاصة بالمرض لتخطيط 

وتنفيذ حملة تواصل ومناصرة تتمتع بالسمات التالية حسب الحاجة واألولوية:

لمعالجة أي من أو جميع بنود العمل المقترحة في الجزء الثالث، يُقترح اتباع الخطوات األولية لتصميم حملة تواصل ومناصرة.

ميزات حملة المناصرة الصحية الناجحة:

الحملة يجب أن تكون هادفة - أنت تنوي الحصول على نتائج محددة من جهود التواصل.
تدعم الحملة سياسة أو تعديل سياسة أو قانون قائم أو تكوين اعتراف بمشكلة ما.
تستهدف الحملة جمهوًرا كبيًرا - إلقناع ما يكفي من األشخاص إلحداث فارق.

غالبًا ما يكون للحملة حد زمني محدد على وجه التحديد - بحلول الموعد النهائي الذي سيتم فيه إغالق نافذة 
أي إجراء آخر.

تتضمن الحملة مجموعة منظمة من أنشطة التواصل - ويتضح ذلك في صياغة رسائل الحملة وفي الجهود 
المبذولة لتثقيف و/أو حشد مختلف الدوائر.

تختلف خطة التواصل لحملة المناصرة 
عن أي حملة معلوماتية أخرى ألنها 

تهدف إلى تجاوز رفع الوعي وتوفير 
المعلومات لتشجيع األشخاص على اتخاذ 

إجراء وأحيانًا تغيير عقليتهم. سيتعين 
على الحملة رفع مستوى الوعي بالقضايا 

المهمة وتحفيز المجموعات أو األفراد 
على طلب المعلومات والخدمات.
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ومن أمثلة حملتي التواصل والمناصرة الناجحتين ما يلي: حملة "Hear Our Stories" وKnow Your Lemons التي أطلقتها شركة 
Estee Lauder حول الوعي بسرطان الثدي.

يمكن االطالع على نشرة تفصيلية لإلرشادات حول تطوير حملة للتواصل والمناصرة هنا.

الخطوات األولية لتصميم حملة تواصل ومناصرة

البحث والخطة: باإلضافة إلى ما سبق، يُعد البحث والتخطيط، من حيث الوقت والمال، أمًرا بالغ األهمية. 
يجب أن تبدأ مؤسسات رعاية المرضى باألسئلة األساسية حول من، وماذا، وكيف. البحث هو أساس التواصل، 

والحصول على المؤيدين المناسبين هو المفتاح.

تحديد الهدف: يجب أن تكون األهداف واضحة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ وال لبس فيها. عنصر اإلجراء الذي 
يجب أن يكون له األولوية كجزء من الحملة وبأي ترتيب. هدف التواصل طويل األجل هو إثارة مسألة محو 

األمية الصحية لدى المرضى ومقدمي الرعاية على األجندة السياسية.

تحديد الجمهور المستهدف وإشراكه: لكي تكون حملة المناصرة فعالة، يجب أن تصل رسائلك إلى األشخاص 
المناسبين. اطرح األسئلة المناسبة لمساعدة مؤسسات رعاية المرضى على تحديد الجمهور المستهدف.

تحديد األطراف الفاعلة وإشراكهم: ضع قائمة باألطراف الفاعلة الذين هم في أفضل وضع للمشاركة في الحملة. 
وصمم األدوار لألطراف الفاعلة من أجل توضيح المشاركات والمناقشات التي سيتم عقدها مع كل منهم. اختر 

الشخص المناسب - الذي يتمتع باألصالة والمصداقية والمعرفة - لتوصيل الرسالة. حدد األطراف الفاعلة 
واألشخاص الذين يمكنهم التأثير على نوع التغيير المطلوب. ويشمل ذلك الجهات المانحة، وصانعي السياسات، 

والنشطاء، والمدافعين عن حقوق اإلنسان، ووسائل اإلعالم، والمدونين، والمشاهير، والمؤثرين االجتماعيين، 
والمواطنين، والناخبين، والمجموعات المجتمعية، وغيرهم.

توضيح الرسالة: يجب أن تكون الرسائل بسيطة ومصممة لتحقيق هدف محدد. ومن المؤكد أن حملة المناصرة 
الناجحة ستشمل رسائل بسيطة يصل صداها إلى األطراف الفاعلة وتحصل على الدعم من أجل الحملة. وهذا 
ال يعني إعادة صياغة األهداف - بل يعني ببساطة تقديم قضية مقنعة لجمهورك المستهدف. وضح للجمهور 

المستهدف كيف يمكن تغيير السلوك.

تحديد قنوات االتصال لألنشطة والفرص المستهدفة: المجموعات ذات االهتمامات الخاصة، واالجتماعات 
الرسمية، والقنوات غير الرسمية، والتواصل أثناء الفعاليات، والحمالت العامة، وأنشطة الشارع، والمقابالت 

اإلعالمية، والمؤتمرات الصحفية. يجب أن تقدم قنوات االتصال رسالة موثوقة ذات مصداقية، وأن تكون 
متعاطفة، ولديها القدرة على التأثير. إشراك الصحفيين والمشاهير والخبراء العلميين وغيرهم من األطراف 

الفاعلة المؤثرين.

مراقبة النجاح وتقييمه: ما الذي نجح، وما مدى نجاحه؟ ما الذي لم ينجح، ولماذا؟ ما الذي يمكن تحسينه، 
وكيف؟ كيف وعلى أي وجه كان الشركاء/األطراف الفاعلين مفيدين؟ ما الرسائل التي تردد صداها، وهل 
ساعدت في تحقيق أهداف الحملة؟ ما العوائق التي تحول دون النجاح )الخارجية والداخلية(؟ ما الذي سّهل 

النجاح، بما في ذلك السيناريوهات التي لم تكن متوقعة؟

المشاركة في محو األمية الصحية لتحسين تجربة المريض
21وثيقة إرشادية لمؤسسات رعاية المرضى

https://www.appisinitiative.com/_files/ugd/365c7c_d4155cb06d15418aae2e905e784595cf.pdf
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