دعوة للعمل :دعم استجابات
األدلة الصحية لحاالت الطوارئ
الصحية العالمية
1

ً
حالة غير مسبوقة من تسليط
المشكلة – تكمن مشكلة جائحة فيروس  COVID-19أنها خلقت
الضوء على األدلة الصحية لألفراد العاملين في الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية،
باإلضافة إلى عامة الناس.

2

ً
نتيجة لعقد مكتبة ( Cochrane Convenesكوكرين) سلسة من مناقشات المائدة المستديرة،
والتي شارك فيها صانعو سياسات الرعاية الصحية ،والباحثون والممولون والصحفيون وممثلو
المستهلكين من جميع أنحاء العالم أصبح من الواضح أن:
← لم تكن استجابة األدلة الصحية لجائحة  COVID-19عادلة سوا ًء فيما يتعلق بما تركز عليه
هذه األدلة ،ومن يقدمها ،وإلى من تصل
← وفي محاوالتنا للرد على األسئلة بالسرعة المطلوبة استخدمنا كل الطرق واألدوات والعمليات
المتاحة بأقصى قدر ممكن
← في ظل تدفق سيل المعلومات خالل الجائحة ،بذلنا أقصى ما بوسعنا لنقل الشكوك العلمية
واكتساب الثقة في األدلة الصحية المتاحة.

3

دعوة للعمل

ضرورة التغيير
يجب اتخاذ إجراءات عاجلة للتأكد من
استعداد أوساط األدلة الصحية التام
لالستجابة لحاالت الطوارئ الصحية
العالمية في المستقبل.
يمكن تنفيذ بعض هذه التغييرات على
وجه السرعة وقد تساعد في التصدي
للجائحة الجارية .بينما تحتاج بعض
التغييرات األخرى إلى فترة زمنية
أطول ،ويمكن تطبيقها في "األوقات
الطبيعية".

ندعو شركائنا لوضع على رأس أولوياتهم ما يلي.

الممولون
ندعوكم لالنضمام لنا والمساعدة في بناء
نظام كامل من األدلة الصحية نثق فيه جميعًا،
بحيث يخدم جميع المستخدمين لألدلة في
جميع أنحاء العالم ،كما أنه سيكون أفضل
استعداد لحاالت الطوارئ العالمية القادمة.

← تحديد االحتياجات البحثية المحلية والدولية ووضعها على رأس قائمة
األولويات وتمويلها ومعالجة أوجه عدم المساواة
← تمويل إنشاء األدلة الصحية والتواصل والشبكات والبنية التحتية في
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل

السياسيون
تهدف مؤسسة كوكرين بالتعاون مع شركائها أن تكون رائدة في:
← تشكيل حالة دعم لتأمين التمويل لوحدات تجميع األدلة في البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل للمساعدة في تصحيح الخلل العالمي

← طلب إنشاء األدلة الصحية ،ومعرفة دورها في عملية صنع القرار
وكيفية هذا االستخدام
← محاسبة الذين يتعمدون نشر وتبادل المعلومات الخاطئة  /المضللة

← تعزيز األدوات واألساليب والعمليات والعالقات لضمان االستجابة
السريعة ووثيقة الصلة باألدلة الصحية على المستويين الوطني
والعالمي لحاالت الطوارئ الصحية العالمية القادمة.

← دعم شفافية البحث ومشاركة البيانات

← االستثمار في مجال التواصل العلمي:

← االنتباه لظهور الدراسات المضللة والتحذير منها

•
•

بناء قدرة مجتمع كوكرين على نقل الشكوك العلمية (من خالل
الندوات عبر اإلنترنت ،وحمالت وسائل التواصل االجتماعي،
واألدلة اإلرشادية)
تحسين التواصل العلمي وتقديم الدعم المسبق لهذا المجال

األوساط البحثية

← تحسين التواصل حول الشكوك العلمية والطبيعة المتطورة لألدلة
الصحية
← معرفة كيفية نجاح نقل الشكوك العلمية ،واكتساب الثقة في الدليل،
باإلضافة إلى مواجهة المعلومات الخاطئة  /المضللة

