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اعملوا الآن – متحدين
احتياجاتنا هي مطالبنا 

ي جميع أنحاء العالم. فالحالة الصحية 
ي الأجندات الحكومية �ف

َوَضَعت جائحة كوفيد-19 الحالة الصحية عىل رأس الأولويات �ف
ي كل البالد.  

ط أساسي لتحقيق الزدهار �ف الجيدة تؤثر عىل جميع جوانب حياة الأشخاص. كما أن السكان الأصّحاء هم بمثابة �ش

ي الجلد أو المفاصل 
ي بشكل أساسي �ف

كز �ف ي الجسد، ولكن ت�ت
 يُعد مرض الصدفية حالة نظامية تؤثر عىل عدة مواضع �ف

ي تظهر عىل الجلد والمفاصل، يّتسم مرض الصدفية بزيادة احتمالية مخاطر تفاُقم 
أو كليهما. وإضافًة إىل الأعراض ال�ت

ََمت جميع  ف َ ي عام 2014، ال�ت
الأمراض غ�ي المعدية المرتبطة به، كما يؤثر عىل الصحة العقلية ونوعية الحياة بشكل ملحوظ. و�ف

َت توصيات عملية تتناول  دول الأمم المتحدة بالإجماع برفع مستوى حياة الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض. وقد نُ�شِ
ي 2016. 

ي التقرير العالمي الصادر من منظمة الصحة العالمية بشأن مرض الصدفية �ف
كيفية تحقيق هذا الهدف الطموح �ف

نجازات المجتمعية، ل يزال يوجد الكث�ي لفعله بعد. بعد مرور أك�ش من 5 سنوات عىل هذه الإ
 

ي اليوم العالمي للصدفية، يتحد أفراد مجتمع مرض الصدفية مًعا بهدف اتخاذ إجراء. 
�ف

مطالبنا
تغي�ي المفاهيم السائدة عن مرض الصدفية

ضمان إمكانية الحصول عىل العقاق�ي الالزمة بمساواة  

ي تُرافق َمر�ف الصدفية
الحد من وصمات العار ال�ت

تقديم الرعاية الشاملة 

ي المجال الصحي
إعداد القوى العاملة �ف



تغي�ي المفاهيم 
مرض الصدفية يصيب الجسم بأكمله - داخلًيا وخارًجًيا 
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ي مجال الرعاية الصحية والأنظمة الصحية جاهدين عىل توف�ي الرعاية الشاملة للمر�ف من 
ي ظل وجود ما يكفي من الموارد، لبد أن يسعى العاملون �ف

�ف
ف وأطباء الأطفال وأطباء القلب  فم وعلماء النفس والأطباء النفسي�ي اء متعددي الختصاصات، ومنهم أطباء الأمراض الجلدية وأطباء الرومات�ي فرق الخ�ب
ي تحول دون 

هم. وينبغي عىل الطبيب إبالغ المر�ف بالعواقب المحتملة للمرض. ويجب أن يتعاون الطبيب والمريض مًعا لتحديد العوائق ال�ت وغ�ي
ام، وتحقيق أفضل إدارة ممكنة. ف الل�ت

ي زيادة 
مرض الصدفية عبارة عن مرض جهازي. وتتمثل إحدى خصائصه �ف

السمنة  تُعد  به.  المرتبطة  المعدية  غ�ي  الأمراض  تفاُقم  مخاطر  احتمالية 
والّسكري  )الديسلييديميا(  الدم  دهون  واضطراب  الدم  ضغط  وارتفاع 
القلب  وأمراض   ،) ي

الغذا�أ التمثيل  متالزمة  باسم  مجتمعة  إليها  )يُشار 
ك  المش�ت العتالل  حالت  بمثابة  الأمعاء  التهاب  ومرض  الدموية  والأوعية 
العقلية  الصحة  الصدفية عىل  يؤثر مرض  ذلك،  الأك�ش شيوًعا. عالوة عىل 
مرض  من  يعانون  الذين  الأشخاص  ويكون  ملحوظ.  بشكل  الحياة  ونوعية 
الصدفية أك�ش ُعرضة لخطر تفاُقم القلق والكتئاب نظًرا لحالتهم الصحية 

وتأث�ي اللتهاب عىل المخ. 

العتالل  حالت  من  أك�ش  أو  واحدة  بجانب  الصدفية  بمرض  صابة  الإ تؤثر 
الناحية الجسدية والنفسية والمالية.  بالسلب من  ك عىل الأشخاص  المش�ت
ك  ي ظل ظهور جائحة كوفيد-19، اتّضح أن بعض حالت العتالل المش�ت

و�ف
وارتفاع ضغط  والسمنة  الّسكري  مرض  وخاصًة  الصدفية،  لمرض  الشائعة 
تُشّكل  مما  الجائحة؛  من  متواضعة  نتائج  ذات  مخاَطرة  عوامل  الدم، هي 

مخاطرة محتملة أخرى إضافية، بالإضافة إىل كونها عبًئا. 

منظمة  عن  والصادر  الصدفية  بمرض  الخاص  العالمي  التقرير  يُطالب 
الصحة العالمية بتقديم رعاية شاملة لأصحاب هذا المرض، ويُراعي إجراء 
ك، ودعم الصحة العقلية.   الفحوصات والوقاية من حالت العتالل المش�ت

ك عن طريق العمل عىل  ستعمل الوقاية من ظهور حالت العتالل المش�ت
عوامل المخاطر القابلة للتعديل، مثل أنماط الحياة الصحية، عىل تخفيف 
نفاق عىل الأنظمة الصحية عىل المدى  العبء عىل الأفراد والستفادة من الإ
ي تتمتع بصحة أفضل أقل ُعرَضة 

البعيد. إضافة إىل ذلك، تكون الشعوب ال�ت
ي الأمراض المعدية، مثل كوفيد-19. ويضمن إجراء الفحوصات  ّ لحالت تف�ش
ك المصاحبة لمرض الصدفية ضمن أعمال الرعاية  لحالت العتالل المش�ت
لتجنُّب  وذلك  مبكًرا؛  لها  الالزم  العالج  وتوف�ي  الحالت  تلك  عن  الكشف 

ايد عىل الموارد. ف نفاق الم�ت المزيد من التعقيدات والإ

%34.3

ف من الوليات المتحدة يعتقدون أن  34.3% من الُمشارك�ي
مرض الصدفية يُصيب الجلد فقط 1

%43

ف بمرض الصدفية تفاقَمت حالتهم  43% من الأشخاص المصاب�ي
الصحية أثناء جائحة كوفيد-192

ف بمرض الصدفية الذين تم  النسبة المئوية لالأشخاص المصاب�ي
ات عىل إصابتهم بالكتئاب 3 تشخصيهم أو أظهروا مؤ�ش

سنغافورة

ماليزيا

أوروبا

أمريكا الالتينية

)2019( )JAAD( ل وآخرون، مجلة الأكاديمية الأمريكية لالأمراض الجلدية 1. ب�ي
)2021( )JEADV( 2. ماهيل وآخرون، مجلة الأكاديمية الأوروبية لالأمراض الجلدية والتناسلية

غ وآخرون، مجلة  ي وآخرون، مجلة الأكاديمية الأوروبية لالأمراض الجلدية والتناسلية )JEADV( )2016(، بويج وآخرون، مجلة الأكاديمية الأوروبية لالأمراض الجلدية والتناسلية )JEADV( )2017(، ب�ي
3. بَكر وآخرون، مجلة جامعة طيبة للعلوم الطبية )2021(، �ت

فاليو إن هيلث )2017(، موجز



ضمان إمكانية الحصول عىل العقاق�ي الالزمة بمساواة 
خيارات الحصول عىل عالج آمن وفعال وعاىلي الجودة وبأسعار معقولة
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افية. ويُمثل التشخيص الُمبكر وتوف�ي  ينبغي أن تضمن الدول الأعضاء حصول الأشخاص الذين يعانون من الصدفية عىل الرعاية الصحية الح�ت
هات ل يمكن عالجها.  العالج المناسب أفضل عوامل وقاية المر�ف من تعرُّضهم لمعاناة ل داعي لها أو أمراض غ�ي خاضعة للمراقبة أو إعاقة أو تشوٌّ

يجب أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من الصدفية عىل عالج شامل يُناسب كل حالة عىل حدة. ينبغي أن تشمل خطط التغطية الصحية الشاملة 
تكاليف تلك العالجات

مرض الصدفية من الأمراض المستعصية، إل أنه يمكن السيطرة عىل أعراضه 
  . ي تظهر عىل الجلد والمفاصل بفاعلية عن طريق العقاق�ي

ال�ت

وبأسعار  الجودة  وعالية  وفعالة  آمنة  وتقنيات  عقاق�ي  عىل  الحصول  إن 
معقولة سيعمل عىل تحقيق أفضل إدارة ممكنة لمرض الصدفية، وسيعمل 
كل  يتمتع  أن  وينبغي  ك.  المش�ت العتالل  حالت  ظهور  من  الوقاية  عىل 
الحصول  ي 

�ف الحقوق  بنفس  الصدفية  مرض  من  يعانون  الذين  الأشخاص 
ينبغي  الهدف،  هذا  ولتحقيق  كانوا.  أينما  عالج  وأفضل  رعاية  أفضل  عىل 
ر النُّظم  دارية والسلطات الصحية مشكالت، مثل توفُّ أن تعرض الهيئات الإ
لكل  المناسب  العالج  توف�ي  لضمان  وذلك  تكاليفها،  وتسديد  العالجية، 

المستفيدين منه.  

العقاق�ي  توزيع  ي 
�ف التكافؤ  عدم  إىل  النتباه  كوفيد-19  جائحة  لفَتَت  لقد 

بالعالجات  يتعلق  وفيما  عليها.  الحصول  وإمكانية  والتقنيات  واللقاحات 
من  الجميع  يستفيد  أن  ينبغي  كوفيد-19،  لمواجهة  المخصصة  واللقاحات 
العقاق�ي والتقنيات الأك�ش فاعلية، والمخصصة للتعامل مع مرض الصدفية، 

أينما كانوا. 

دائًما  ينبغي  العالج،  من  مختلفة  أنواع  ف  ب�ي بالختيار  الأمر  يتعلق  وعندما 
أهداف  ي  يُل�ب ح�ت  وذلك  والطبيب؛  المريض  ف  ب�ي القرار  صنع  ي 

�ف المشاركة 
ي منها مريض 

ي يعا�ف
المريض وحالته وتفضيالته. وتختلف الحالة المرضية ال�ت

الصدفية من شخص إىل آخر من ناحية درجة خطورة المرض والتأث�ي عىل 
نوعية الحياة وأهداف العالج. الأشخاص المصابون بالصدفية يعلمون كل 
عندما  كاء  �ش اعتبارهم  ينبغي  لذا  الصحية؛  بحالتهم  المتعلقة  التفاصيل 
بخصوص  اتفاق  إىل  التوصل  ويعمل  العالج.  قرارات  باتخاذ  الأمر  يتعلق 
المدى  نتائج عىل  العالج وتحقيق  ام واستحسان  ف الل�ت ف  العالج عىل تحس�ي

الطويل. 

ي أمريكا الالتينية يصفون 
40% من أطباء الأمراض الجلدية �ف

ي 
العقاق�ي النظامية. 11% فقط من أطباء الأمراض الجلدية �ف

أمريكا الالتينية يصفون لمرضاهم العقاق�ي الحيوية.1

ي مقاطعات 
ف �ف  تَِقل احتمالت حصول الأشخاص المقيم�ي

 كوريا الجنوبية عىل العقاق�ي النظامية مقارنًة بالأشخاص 
ي العاصمة سول.2

ف �ف المقيم�ي

من ضمن 54 دولة أفريقية، تتمتع دولة جنوب أفريقيا فقط بإطار 
3. تنظيمي واضح للبدائل الحيوية للعقاق�ي

وع أطلس مرض الصدفية العالمي 2019-2018 1. التقرير السنوي لم�ش
)2020( Medicine ،2. هي وآخرون

3. جيه باتيجو، مؤسسة بايوسيميالر ديفيلوبمنت )2020(، عىل الويب



ي تُرافق َمر�ض الصدفية 
الحد من وصمات العار ال�ت

الدفاع عن كل شخص ُمصاب بمرض الصدفية
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ف  ي تهميش وتمي�ي
. إنه المجتمع، وليس مرض الصدفية، من تسّبب �ف ف ي الحد من الوصم بالعار والتمي�ي

ينبغي أن تلعب الحكومات دوًرا رئيسًيا �ف
ف  ف الشعوب وإدانة تمي�ي ف بهذا المرض. وقد يتغ�ي الموقف الّراهن من خالل الستعانة بحمالت من أجل رفع الوعي بمرض الصدفية ب�ي المصاب�ي

 . يع الحاىلي ف وإنفاذ الت�ش يع لمناهضة التمي�ي ي ستتخذها الدول الأعضاء إصدار ت�ش
ف به. وتتضمن الخطوات الحثيثة ال�ت المصاب�ي

ف  ف ومساءلة الحكومات وواضعي السياسات المسؤول�ي ي مناهضة التمي�ي
ي ومنظمات دعم المر�ف دوًرا رئيسًيا �ف

 ينبغي أيًضا أن يلعب المجتمع المد�ف
اماتهم الدولية. ف عن ال�ت

التهميش  أو  الرفض  بفكرة  الجلد  عىل  تظهر  ي 
ال�ت الأمراض  ترتبط  ما  غالًبا 

والموجه من  بالعار  الوصم  يكون  أن  الأمر هو  ي 
�ف ما  المجتمع. وأسوأ  من 

المصابون  يشعر  وقد  لنفسه.  العار  المريض  بوصم  مصحوبًا  الُمجتمع 
الَمرَضية.  حالتهم  بسبب  الذات  ام  اح�ت وقلة  والحرج  بالعار  بالصدفية 
ي 

ف بمرض الصدفية �ف ي بالعار المرتبط�ي
ويتسّبب الوصم بالعار والوصم الذا�ت

عواقب وخيمة. وقد تؤدي التفاعالت السلبية إىل مشاعر سلبية، وهو بدوره 
ما يؤثر عىل الصحة العقلية والتفاعالت الجتماعية. 

أمًرا سائًدا  للشخص  الصحية  الحالة  بالعار بسبب  الوصم  ما يصبح  عادًة 
وس  ي الأمراض المعدية: وأظهرت أمثلة حديثة عىل ذلك، مثل ف�ي

أثناء تف�ش
وس العوز المناعي  كوفيد-19 ومتالزمة اللتهاب التنف�ي الحاد )سارس( وف�ي
ي إجراء اختبار أو 

دًدا �ف ي )HIV(، أن الوصم بالعار يجعل الشخص م�ت الب�ش
ف والكراهية والعنرصية.  تلقي العالج، بالإضافة إىل التمي�ي

ينص رصاحًة التقرير العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية بخصوص 
مرض الصدفية عىل اتخاذ الحكومات للتداب�ي الالزمة للحد من وصم العار. 
لبد من تبديد العتقادات المغلوطة الشائعة ون�ش حقائق مثل أن مرض 
ي الأساس، ول يصاب 

الصدفية هو مرض غ�ي ُمعٍد، وهو ليس مرًضا جلديًا �ف
به الفرد بسبب قلة النظافة الصحية، كما أنه ل ذنب للشخص المصاب به.

ف بالصدفية عانوا من وصم   4 من 5 أشخاص مصاب�ي
1. ف العار والتمي�ي

%68

ي ألمانيا 
ي الستبيان �ف

ف �ف  68% من الأشخاص الُمشارك�ي
ف بأمراض جلدية ظاهرة   يعتقدون أن الأشخاص المصاب�ي

ي.2 ف يعاملون بشكل تمي�ي

ي 2021
ي المؤتمر العالمي السادس لمرض الصدفية والتهاب المفاصل الصد�ف

1. تم الحصول عىل البيانات المذكورة من استبيان »الصدفية وما وراءها«، الذي تم طرحه �ف
)2020( )JEADV( 2. سومر وآخرون، مجلة الأكاديمية الأوروبية لالأمراض الجلدية والتناسلية



تقديم الرعاية الشاملة 
تقديم الرعاية لمر�ف الصدفية واحتضانهم
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ك الخاصة به النتقال إىل نموذج رعاية يتمحور حول الأشخاص ويتضمن خدمات  يتطلب العالج الأمثل لمرض الصدفية وحالت العتالل المش�ت
ها بطريقة تتناسب مع تفضيالتهم، وبالتنسيق  ف بالصدفية عىل خدمات صحية يتم توف�ي صحية متكاملة. وينبغي أن يحصل كل الأشخاص المصاب�ي

ضافة إىل كونها آمنة وفعالة ومحددة زمنًيا وتتسم بالكفاءة وبجودة مقبولة.   مع احتياجاتهم، بالإ

ي لم يتم تلبيتها، 
ي تحديد المتطلبات المحددة للرعاية الصحية، ومتطلبات المر�ف ال�ت

ينبغي توظيف أبحاث الخدمات الصحية بشكل أفضل �ف
ي يتم 

رشادات. وينبغي أيًضا أن تقوم أبحاث الخدمات الصحية بمراقبة وتوف�ي المالحظات المتعلقة بالإجراءات ال�ت وعوائق العالج مع المتثال لالإ
ف جودة الرعاية الصحية وفحص كفاءة الرعاية الُمقدمة. اتخاذها لتحس�ي

مرض  مثل  المعقدة  الصحية  للحالت  ممكنة  إدارة  أفضل  تحقيق  يتطلب 
ي طريقة عمل الأنظمة الصحية. يُعد تقسيم الرعاية إىل 

الصدفية نقلة نوعية �ف
دارة شعوب متقادمة  أجزاء والّنهج الذي يتمحور حول المرض غ�ي مناسب لإ
بأمراض  ف  المصاب�ي فالأشخاص  معدية.  غ�ي  بأمراض  مصابة  تكون  ما  غالًبا 
مزمنة متعددة بحاجة إىل نموذج رعاية متكامل يتمحور حول الشخص نفسه 

ول يُرّكز عىل الحالة الصحية فحسب، بل عىل الأفراد وأهدافهم الصحية.

ي وجه الأزمات، 
أبَرَز كوفيد-19 أهمية الأنظمة الصحية القادرة عىل الصمود �ف

ي الحالت الصحية الطارئة المفاجئة. 
ي يمكنها اجتياز الختبار المتمثل �ف

وال�ت
ي ظل توجيه 

ف بالأمراض المزمنة �ف تأثّرت الرعاية الُمقدمة لالأشخاص المصاب�ي
كل الموارد المتاحة لمواجهة جائحة كوفيد-19. وفيما يتعلق بمرض الصدفية، 
ي 

ي تلقي العالج المناعي �ف
وع �ف ي ال�ش

ُّدد الأوىلي �ف
تسّبب إلغاء المواعيد وال�ت

ي إحداث عواقب ُمستمرة.  
تقويض الرعاية، بل تسّبب �ف

ي تنسيق 
إن أبسط نماذج الرعاية المتكاملة الخاصة بمرض الصدفية يتمثل �ف

فم، ويشمل هؤلء  ي الأمراض الجلدية وأمراض الرومات�ي ف أخصائ�ي الجهود ب�ي
فم مًعا. وسيؤدي العمل  ف أطباء الأمراض الجلدية/أمراض الرومات�ي الأخصائي�ي
عىل توسيع نطاق الرعاية المتكاملة لمرض الصدفية ليشمل خدمات الصحة 
الصحية  بالحالة  والنهوض  ك  المش�ت العتالل  من حالت  والوقاية  العقلية 
عالية  متكاملة  رعاية  منظومة  إىل  الوصول  إىل  الأولية  الرعاية  مع  والتنسيق 
الجودة تتمحور حول الشخص نفسه، وتعمل عىل عرض كل جوانب المرض. 
ي الوقت الراهن عامالً 

ي يمر بها العالم �ف
ويمكن اعتبار جائحة كوفيد-19 ال�ت

ُّ نحو تأسيس نموذج رعاية يتمحور حول الأشخاص. ُمحفًزا للتغ�ي

ي مرص قاموا 
 معظم أطباء الأمراض الجلدية �ف

ي العالجات الحيوية/المثبطة للمناعة 
وع �ف  بتأجيل ال�ش

أثناء جائحة كوفيد-19.1

ي 
ف بالصدفية �ف رّصح 32% و27.3% فقط من الأشخاص المصاب�ي

ألمانيا وبولندا بأنهم قد وافقوا عىل أهداف العالج بالتنسيق مع 
ف عىل حالتهم.2 ف�ي أطباء الأمراض الجلدية الم�ش

ف  ي الستبيان والمصاب�ي
ف �ف  90% من الأشخاص الُمشارك�ي

ي عملية 
اكهم �ف ي إ�ش

ف رّصحوا برغبتهم �ف ي الأرجنت�ي
 بالصدفية �ف

اتخاذ قرارات العالج.3

ات التجميل الجلدية )2021(  1. الكومي وآخرون، مجلة مستحرصف
ي لأبحاث الخدمات الصحية 2019 

ي المؤتمر الألما�ف
ي تم عرضها �ف

2. تم الحصول عىل البيانات المذكورة من دراسة PsoBarrier ال�ت
ي 2021

ي المؤتمر العالمي السادس لمرض الصدفية والتهاب المفاصل الصد�ف
3. تم الحصول عىل البيانات المذكورة من استبيان AEPSO الذي تم طرحه �ف

بولندا

أملانيا
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ي المجال الصحي 
إعداد القوى العاملة �ض

ات، زادت الجاهزية للمواجهة ف كلما زادت التجه�ي

اعملوا الآن 
لتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية

ي ذلك 
ي الرعاية الصحية، بما �ف ينبغي أن توفر المؤسسات الحكومية وغ�ي الحكومية برامج تعليمية تتناول الحالت الجلدية المزمنة الشائعة لأخصائ�ي

امج التدريبية أثناء الخدمة لأطباء الرعاية الصحية. هناك حاجة ماسة إىل رفع مستوى الوعي  ي الجامعات وال�ب
المناهج الدراسية الطبية والتمريضية �ف

عاقة.  ف من أجل زيادة القدرة عىل التشخيص الُمبكر والوقاية من الإ ف العامي�ي ف الممارس�ي بمرض الصدفية ب�ي

ي الرعاية الصحية الأولية، عىل دراية بمرض الصدفية، وكيفية التعامل معه 
ف �ف ، وخاصًة الأطباء العامل�ي ف ف الصحي�ي وينبغي أن يكون كل الأخصائي�ي

نت  ن�ت ها ع�ب الإ امج التدريبية، مثل توف�ي ي الرعاية الصحية توف�ي ال�ب ك المرتبطة به. كما ينبغي عىل اتحادات أخصائ�ي وحالت العتالل المش�ت
ي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، المتعلقة بالتشخيص ال�يع والعالج الفعال لمرض الصدفية. المصابون بالصدفية بحاجة إىل 

ف �ف لالأخصائي�ي
ي تتناسب مع متطلباتهم الفردية وبالتنسيق مع الرعاية المتخصصة الُمقّدمة. 

الحصول عىل الرعاية الصحية الأولية ال�ت

ي تتمتع بجودة عالية والُمجهزة بموارد مناسبة 
تُعد القوى العاملة الصحية ال�ت

الصدفية.  مرض  مثل  المعقدة،  الصحية  الحالت  دارة  لإ عنه  غ�ف  ل  أمًرا 
، بما يتسبب  ف ي لالأخصائي�ي

ف والتوزيع العشوا�أ ي عدد العامل�ي
ويؤدي العجز �ف

ف  ي تقديم الرعاية الصحية ب�ي
ي ُظلم للمناطق الريفية، إىل إحداث تفاوت �ف

�ف
البلدان وداخلها. 

أوجه  أحدثتها  ي 
ال�ت التحديثات  عىل  الضوء  كوفيد-19  جائحة  سّلطت  لقد 

ي 
ال�ت البلدان  ي 

�ف الصحية. وح�ت  الرعاية  مجال  ي 
�ف العاملة  القوى  ي 

�ف العجز 
/الممرضات  ف ي عدد الممرض�ي

تتمتع بموارد رعاية صحية مالئمة، كان العجز �ف
لالأشخاص  الكافية  الرعاية  تقديم  ضمان  ي 

�ف الرئيسية  العقبة  والأطباء 
وس الُمسبب لكوفيد-19.  ف بالف�ي المصاب�ي

؛  ف ي ربط المر�ف بمختلف الأخصائي�ي
يتمثل دور الرعاية الأولية بشكل مثاىلي �ف

حالت  ومراقبة  المرض  نشاط  عىل  تطرأ  ي 
ال�ت ات  التغي�ي لمراقبة  وذلك 

نمط  ات  لتغي�ي لالمتثال  الالزم  الدعم  توف�ي  وكذلك  ك،  المش�ت العتالل 
الحياة وتنفيذه. إن البنية المحدودة للرعاية الأولية يمكنها تعويض التوزيع 
ي المناطق الريفية أو النائية. ولسوء الحظ، ل 

ف �ف غ�ي المتساوي لالأخصائي�ي
لمام بكل جوانب مرض  ي لالإ

يحصل مقدمو الرعاية الأولية عىل التعليم الكا�ف
الصدفية. 

الدراسة  وتعزيز  الجلدية،  الأمراض  قسم  ي 
�ف الأطباء  تدريب  تشجيع  يُعد 

الُمستمر  ي  الط�ب التعليم  وكليات  الطب  كليات  ي 
�ف الصدفية  لمرض  الطبية 

ف مستوى الرعاية المتعلقة بمرض الصدفية. عالوة  وري لتحس�ي هو أمر رصف
عل ذلك، سُيقدم تدريب أخصائيو الرعاية الصحية الآخرين بخالف الأطباء 
بمواجهة حالت  يتعلق  فيما  الأولية  الرعاية  وأطباء  ف  لالأخصائي�ي ًا  كب�ي دعًما 

ات السلوكية. ام والتغي�ي ف ك وقضايا الل�ت العتالل المش�ت

ف  ف طبي�ي ي المتوسط، يذهب الأشخاص إىل ثالثة أخصائي�ي
�ف

ال.1 ف قبل الحصول عىل عالج فعَّ مختلف�ي
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ي استبيان 
ف �ف ف بالصدفية من المشارك�ي 28% من الأشخاص المصاب�ي

ي السويد رّصحوا أنهم ل يعرفون إل القليل عن التهاب المفاصل 
�ف

ي إطار الرعاية الصحية الأولية.2
ي �ف

الّصد�ف

من ضمن 54 دولة أفريقية، هناك 30 دولة منها ل توفر أي برامج 
ي جامعاتها.3

تدريب خاصة بعلم الأمراض الجلدية �ف

)2018( )JEADV( ونج وآخرون، مجلة الأكاديمية الأوروبية لالأمراض الجلدية والتناسلية 1. أرمس�ت
ي 2021

ي المؤتمر العالمي السادس لمرض الصدفية والتهاب المفاصل الصد�ف
2. تم الحصول عىل البيانات المذكورة من استبيان Psoriasisförbundet للرعاية الأولية، والذي تم طرحه �ف

3. موسام وآخرون، مجلة عيادات الأمراض الجلدية )2021(

بال تدريبتدريب
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