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خلفية

التدخل املدروسة يوتوجب القيام بتقييم ّأويل ،والعثور على جمموعات ذات احتياجات عينيّة ،وحتويل
تطبيق برامج ّ
املعار حول مجهور اهلد إىل ألطر العالجية ،ومن مث تقييم التغيري الذي حت ّقق يف معاجلة هذا اجلمهور على ضوء
املعلومات اجلديدة اليت تصبح يف متناول مق ّدمي اخلدمات.
مجهور اهلد هم املصابون مبتالزمة ريت ،إذ إن املعرية حوهلم ،كما احتياجاهتم العالجية ،متويّرة ،ويف املتناول.
متالزمة ريت

متالزمة ريت هي متالزمة وراثيّة جينية تصيب اإلناث يف األساس .النوبة املعار عليها لظهور هذه املتالزمة هي
 1:10,000والدة أنثى .حبوب هذه النوبة يفرتض وجود  350أنثى يف البالد مع هذه املتالزمة .بدأت عمليّة
تشخيص متالزمة ريت قبل  20عاما ،لذا يليس من غري املعقول أ ّن بعض النّواء البالغات مع هذه املتالزمة ميكثن يف
عدد من املالجئ املغلقة ،دون أن خيضعن للتشخيص الصحيح.
من األمهية مبكان العثور على هؤالء النووة إلخضاعهن خلطة متابعة منظّمة جيري تطبيقها يف هذه األيام يف العيادات
الطبية املتخصصة هبذه املتالزمة يف موتشفى "شيبا" ،وتلقي العالج الطيب املالئم وذل
املرّكبة هلذه الفئة ( الصرع ،واإلمواك ،واالعوجاج البدين وغري ذل ) ،وكذل
الوقائية لعائالت إناث يعانني من متالزمة ريت،

المنهج

على ضوء االحتياجات الطبية

بوبب ضرورة تويري االستشارة اجلينية

مشل البنامج املقرتح تنفيذ استطالع يف مجيع األطر اليت تعاجل األشخاص مع ختلّف عقلي هبد

العثور على نواء رّمبا

يعانني من متالزمة ريت.
جرى توجيه هؤالء النووة إىل عيادة االخصائيني يف موتشفى شيبا يف تل هشومري بغرض إجراء تشخيص طيب جيين
منتظم.
النتائج

جرى العثور على حوايل  174امرأة ( %6من النواء اللّوايت ميكثن يف مالجئ تشر عليها وزارة الرياه) يشتبه أهنن
مصابات مبتالزمة ريت ،وذل بناء على يحص بدين ،ومقابالت أجريت مع ج
املعاجلني ،وقراءة امللفات الطبيّة .من مثّ
جرى حتويلهن إىل عيادة متالزمة ريت يف تل هشومري ،حصل اتفاق بني الفاحصني املختلفني بوجود شبهة اإلصابة
مبتالزمة ريت بالنوبة لـ  %75من النواء ،وذل حبوب مميّزات إكلينيكية .بعد العثور على هذه اجملموعة ُعقدت ثالثة

الشمال واجلنوب .يف هناية األيام الدراسية أظهر
أيام دراسية للطواقم اليت تعاجل النواء مع متالزمة ريت يف مناطق املركز و ّ
الفحص حصول ارتفاع كبري يف معار املشاركني حول موضوع متالزمة ريت وعالجاهتا.
والعالجات املق ّدمة ،إال أ ّن مشاركة

على الرغم من النيّة االولية لفحص درجة املالئمة بني احتياجات مجهور اهلد
املالجئ اليت تعاجل هذه احلاالت يف املؤمترات واأليام الدراسية كانت ضئيلة للغاية ،وال ميكن بناء عليها يحص حصول
تغيري يعلي يف العالجات اليت تق ّدم لإلناث مع متالزمة ريت.
استنتاجات:

ميكن العثور على الفئات غري املشخصة اليت توكن يف مالجئ وزارة الرياه .من األمهيّة مبكان أن تتوير لدى الشخص
الذي يقوم هبذا العمل دراية حول مميّزات مجهور اهلد .
ج
املعاجلني بكل ما يتعلق بالعالج األمثل الذي حتتاجه الفئات املذكورة.
ميكن كذل تعزيز املعار املتويّرة يف صفو
استنتاجات البحث احلايل تُظهر أ ّن التغيري يف العالجات اليت تقدم اليوم ملن يعانون من ختلف عقلي وميكثون يف املالجئ
ج
املعاجلني .قد ال تفضي االستطالعات املوتقبلية املشاهبة إىل أي نتيجة
مشروط بالتغلّب على الدايعيّة املتدنيّة يف صفو
التدخل.
تذكر إذا مل يتح ّقق هذا النوع من ّ

