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 باعتبارهاوذلك    ،العامة  الصحة  قواعدل  أساسكاألدلة العلمية    )(ASPHERسفرااألوروبية  رابطة مدارس الصحة العامة    بعت  ت  

 المثلى لضمان توفير أفضل نظم الرعاية الصحية للسكان.والطريقة الوحيدة 

 وممكن قراءته على  [1استخدام األقنعة الوقائية وأجهزة التنفس بشكل عام ]يتناول   خرآ  آ  انبيتقديم  ة  للرابطة األوربيوقد سبق  

 استخدام األقنعة ةخصوصي إن. ) ( https://www.aspher.org/aspherstatement-masks.htmlالتالي  الرابط

إلغاء خالل فترة    حاالتألقنعة في العديد من الهذه ااالستخدام اإللزامي لفرض  احتمال  تزايد  مع  خاصة  ،  لدى األطفال  التنفسية

اوذلك    ،ا اتخاذ موقفلى  إ  (ASPHER)  اسفر  الرابطةت  دفع  الحجر المنزلي، قد  االتي تم التعرف عليه  كبيرةللصعوبات ال  نظر 

  على كيفيةحاليا توافق اآلراء مع و العالم.  بلدانمختلف في لدى األطفال  تخدام هذه األقنعةفي اسالعملية  تجربةالمن خالل 

   اسفرن  فإ  ،فيها   باستخدامها التي يوصى    حاالتفي الو  ،في جميع البلدان تقريب ااألقنعة وأجهزة التنفس لدى البالغين استخدام  

(ASPHER)   مزايا لمع إدراكها الكامل لوذلك لدى األطفال،  هذه األقنعة ستخدامالبالغ فيما يتعلق بسالمة ا قلقبالتشعر

نفس  للتأكد من توفير على وجه السرعة إضافية، واتخاذ إجراءات تشعر الرابطة بوجوب  ستخدامها. ولذلك، اإليجابية ال

 تماما. البالغينكما هو الحال لدى  واألمان لدى األطفال، الدرجة من الحماية

 

 :التاليةنقاط االنتباه لللفت نود   فإنناوفى هذا الخصوص 

، مثلما هو الحال لدى األطفال 19-كوفيدة المطلوبة لمكافحالحماية القدر من نفس التنفسي  القناع وفر أن ييمكن  .1

 في الظروف ،دون ترددلألطفال التنفسية  الوقائية عمل على نشر ثقافة استخدام األقنعة، يجب اللذلكو. بالغينلبالنسبة ل

التنفسية توفر األقنعة أن ا  علميفقد ثبت ألسباب مختلفة، و، أنه ننسىأن ال  ولكن يجبتتطلب استخدامها.  التي الحالية

 .بالبالغيناألطفال مقارنة  لدىدرجة أقل ، وذلك ب IQR  [2] المتوسط الربيعيحساب ، بتباينةحماية ممستويات 

 

الصحية    مرافقالحتى في  اً  نادرما زال  أن توافرها  إال    ،المخصصة لألطفالعلى الرغم من وجود بعض أنواع األقنعة  و .2

ً   ا يكون من المستحيل الحصول عليه  قدو،  المستشفيات و أن توفر يمكن  ف،  ومن الناحية األخرى.  الوباءتفشي  مع    حاليا

األحجام المناسبة  مع إمكانية توفير بديال   الجاهزة حال   صناعة المالبسزل أو التي تنتجها ا المصنوعة في المناألقنعة 

 والتكيف مع متطلبات العرض. 

، التنفس  من أقنعة  ا  واحد  ا  حجم  فقط  يتوفر، فإنه  األخرىجميع األجهزة الطبية  حال  على عكس  و،  أما في بيئة المستشفيات

ا لعدم  و.  للبالغينالمخصص    الحجموهو ، فمن المحتمل أن ات الفعلية لألطفاليوتناسق هذه األقنعة مع الحاجتناسب  نظر 

ينبغي ، إلخ. لهذا السبب، ها لدى األطفالواستخدامبها االلتزام من  مما سيقلل االنزعاج،تفقد فاعليتها وقد تسبب لهم 

ناك ضرورة لتمويل  وهبخالف التصميم.  األخرى ، مع مراعاة الجوانبحجم الطفلوناسب تأقنعة ت على توفيرالعمل 

 األطفال. لدىليته عفا قياس القناع مع باستخدام تزام لمدى اال خصصة لقياستدراسات م

 

 التالية: وليةالمبادئ األبالقواعد و االلتزام، يجب الوقائية أقنعة األطفاللتصنيع فيما يتعلق بالمواد والقياسات المناسبة  .3

URL: https://www.aspher.org/aspher-statement-masks.html 

 :الستعمال هذا المرجع
Lopes H, Middleton J, De Guchtenaere A, Hadjipanayis. ASPHER/EAP statement on the use of 

masks by children.     

حول   P(EA(األطفال لطب األوروبية األكاديمية رابطةوال   (ASPHER)األوروبية العامة الصحة مدارس رابطةيان ب

   استعمال األقنعة الوقائية لألطفال

  ASPHER (2020). DOI: 10.13140/RG.2.2.17790.61762. 

 

                     

عن حالة المعرفة فيما يتعلق باستخدام األقنعة والتوصيات االستراتيجية حول فصل وأعمق للحصول على تقرير م

 استخدامها لمنع انتقال الفيروس ، يرجى االطالع على:

Lopes H, Middleton J, Martin-Moreno JM, et al. Strategic use of masks as an element of a 

non-pharmaceutical measures set for a pandemic. ASPHER (2020).  

DOI: 10.13140/RG.2.2.25214.13125 

https://www.aspher.org/aspher-statement-masks.html
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أكثر صعوبة   ذات الرباط الخشناألقنعة فقد ثبت أن . فقط رباط المرن ذات ال الوقائية جب استخدام األقنعة ي .أ

 . بالشكل المطلوبألطفال وال تناسب امة  ئمالوغير  عمالها است عند

 القناع ويمكن التحقق من كفاءة . أمر بالغ األهمية أيضا ،البشرية للقياسات  المناسب  التنفسيلقناع ا تصميم  . ب

ا لهواء عبر الجوانب بتسريب القناع الكبير إذ يسمح االنسيج فقط. رعبركان الهواء يم ما  إذاالوقائي  ، مما أيض 

 . ته وسالم تهفاعلييقلل من 

إذ تفيد الخبرات المكتسبة ،  الجذاب والعصريتصميم  أهمية كبيرة الختيار ال  هناك  : المزين مهم أيضا    التصميم . ت

كرتونية وصور  الرسومات  الالمزينة بو  األشكال الجذابةبشكل أفضل مع    ونيتفاعلأن األطفال  طب األطفال    في

ا  األمر نفسهوينطبق . عالمهم الخاصمن  ، حيث يتفاعل األطفال بشكل أفضل مع األقنعة على األقنعةأيض 

 .التقليديةأكثرمن األقنعة الجراحية وجتماعية المصنوعة من األقمشة المزينة بصور كرتونية اإل

تناسب حجم رؤوس   التي  الوقائية  قنعةاأل ، فإنلألقنعةالعام كما ذكرنا أعاله فيما يتعلق بالحجم التقليدي و . ث

واختالف حجم الفئات العمرية المختلفة  تعدد  هذه مسألة مهمة بشكل خاص بسبب  و  .حاليا    غير متوفرة  األطفال

 .واألطفال بين األفراد ه وشكلالرأس 

من  من الحرارة واألطفال غالبا  ما يشتكون ن فإ الموضوع،  حولحاليا المتوفرة  قليلة جداالدراسات البحسب  .ج

 [. 3،4] التي تسببها األقنعةالرطوبة 

 

ة لألطفال مخصصال اتقبعالأو  قنعةاأل ميما لتص مبتكرة العديد من الشركات المصن عة لألقنعة إلى حلول توقد توصل .4

وفير غطاء تمع حول رأس الطفل، تلتف ( درجة 360بزاوية دائرية قدرها ) ذات حماية قبعة بالستيكيةهناك  مثال  )

 .سنوات  6  -  2بين  ما  التي تتراوح    هتمام بشكل خاص بالنسبة للفئات العمرية  لإل  ا  مثير  ا  مثالي  كتفين(. ويعتبر ذلك حال  لل

ً   التصميم الجديد ليس بديلً يجب أن نضع في اعتبارنا أن    ذلك، ومع    :لألسباب التاليةوذلك    القناع من    يللغرض األساس  دقيقا

خرين اآلفراد  األبمن العدوى الناجمة عن االتصال  وقاية  ال  يوفر القناع بشكل أساسي،  19-بفيروس كوفيديتعلق  فيما    .أ

 [. 5،6]أعراض المرض  ما قبل ظهورخالل مرحلة 

، ال  الوجه للبالغين قناعلكن كما هو الحال مع و أو القطرات التنفسية الرذاذأو القبعة الطفل من  القناعقد يحمي   . ب

 خرين.ألفراد اآلوفر حماية لعلى أنه ي ا  علمي يوجد دليال  

القطرات   تبقى  وحيث  ا  جزئي  جهاز التنفسالصادرة من    قطراتأو ال  ذاذرال  تسرببسبب    الكاملة  يتم فقدان الحماية  قد    . ت

 سطح القناع  وبما أن.  المكون للقناع البالستيك سطح يام علىأللقة لساعات أو عا  2-وفيك سارس المحملة بفيروس 

 .مباشرة مع سطح القناع الطفل انتقال العدوى بشكل فوري عند تعامل فيحتمل، متناول يدي الطفل في

 

هذه الخصوصية   على عكس البالغين يجب فهمو . خاصة داللة بعًدا نفسيًا ذا   الوقائية تمثل األقنعة قد  بالنسبة لألطفال،  .5

ة باألقنعة التي يستخدمها األطفال خاصالالي المشاكل  من المهم النظر  إذ    من جانبين )الجانب الجسدي والجانب النفسي(.

التعرف على أفراد العائلة واألحباء   فمن المعروف أن القدرة على  معهم.  ونيعيشالذين  واألقنعة التي يستخدمها البالغون  

خاصة من هم  )  الصغار  ألطفالومن المعروف أن االقدرة على التعرف على الوجه.    على  بشكل أساسيتعتمد  خرين  آلا

مثل هؤالء  لتدريب جة ماسة ناك حاهف لكذول ة،يرتدون األقنع نص الذيا شخ األ يتخوفون من سنوات( 4أقل من 

المرء  يالعب من المفيد أن إنه على سبيل المثال، و.  همعلى كيفية التعامل معل باألطفاالصلة  ذويوخاصة  ألشخاصا

مثل هذه األلعاب المحببة للطفل تحويل  إلفادة من  ل  وذلك،اليتبشكل متوإزالته    على الوجه  عن طريق وضع القناع  الطفل

 .لطفلل وتدريب تعليملطريقة 

 

على  لتدريب ا  األطفال لدى األقنعة الوقائية  سياسة إلزامية استخدام أن يصاحب  وكما هو الحال مع البالغين، يجب  .6

  تصال الجسدي مع ل لإلا فطاأل مستوى ميلبما أن و [. 7] أيضا  ا ه لتخلص منالطريقة الصحيحة ل و هااستخدام  كيفية

من غير حذر مس الوجه لول أكثر باألسطح بشكل تصاليميلون أيضا لإل وبما  أنهم البالغين،  مقارنة مععلى أأقرانهم 

يجب  كما . [ 8] استخدام األقنعة بشكل صحيح لمخاطر عدملتعريضهم  ذلككل يؤدي  قد ف وما إلى ذلك أو بحذر أقل

،  رتداء األقنعةإالفشل في استيعاب مفهوم يعود الى قد ال بشكل صحيح،  استخدام القناع أن السبب في عدم مالحظة

 لطفل.على تدريب ا المسؤولين عن توفير األقنعة فشل بسبب قد يكون ولكن 
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س الوقائية ستخدام أجهزة التنفتعريضهم إل. إذ ال ينبغي المناسبة لألطفال فقط الوقائية يجب مراعاة استخدام األقنعة  .7

 لألسباب التالية: وذلك    (N95)و  (FFP2 / FFP3) المعروفة 

 .لتزام بها قلة اإلإلى أقل راحة، مما يؤدى يكون أجهزة التنفس  تصميم هذه األنواع منإن  -أ

  مرونة  أقل عامة فاألقنعة المتوفرة وعموما  [. 9] ألطفالوقائية تناسب ا تنفسية  أجهزة وجد بشكل عام ال تو -ب

عند استخدام علية ا أقل ف هذه األقنعة تصبحتصنيعها في  المستخدمةطبيعة المواد بسبب و؛ قابلة للتعديلغير و

 . منها  ةغير مناسب ساتمقا 

  ، ستخدامات المهنيةها لإلهو توفير المهنية سالتنفوسائل ن الغرض من تصميم أجهزة أكما يجب أال ننسى  -ت

 من قبل األطفال في السياق االجتماعي. ها ستخدامليس إلو

 

 األطفال، يجب التمييز بين أربع مجموعات عمرية على األقل:   لدىعند النظر في استخدام األقنعة  .8

 .لديها الوقائي    ستخدام القناعإيجابية إلمزايا أي  د  ووج   يثبت بعد  بالنسبة لهذه الفئة لم  : سنة(  2-0)  الفئة العمرية -أ

من مصادر توصيات هناك اآلن، حتى للتثبت من األمر  كافية  وجود دراسات علميةوعلى الرغم من عدم 

كز رمو ،جمعية طب األطفال اليابانية توصياتل ا  فقووذلك هذه الفئة العمرية، ل استخدام القناع ضد عديدة

بسبب  وذلك ( EAPوالرابطة األكاديمية لطب األطفال  ) ( CDC) األمريكية األمراضالسيطرة والتحكم في 

 . (1l,10) لمحتملةلعديدة االمخاطر ا

 

الحاملين  مرضىاحتمال مخالطة ال عند ال إلى المستشفياتطفاأل عند أخذات كون هناك استثناءتوقد  -1

حتى في هذه الحاالت، وى.  لمخاطر العدوالتي قد تعرضهم  خرى  الحاالت األفي  أو    ،19-كوفيد  لفيروس  

بالعدوى، ولكن   فيما يتعلقليس فقط  ،بين المكاسب والخسائر المحتملةوازن ما يجب على المرء أن ي

ا  وما   حاجته للهدوء والراحة،ب يتعلقما فييواجهها الطفل، خاصة فسية التي قد تنصعوبات الالاعتباربأيض 

لتقديرات القناع    استخداموجوب أو عدم وجوب  لخاص بلنهائي ااقرار  الولذلك فمن األجدى ترك  إلى ذلك.  

 في المستشفيات.طب األطفال المسؤولين في 

فإن  ،في المستشفياتالمنومون مثل المرضى  (االستلقاءفي حالة  قد يكونون )ممنبالنسبة لألطفال أما  -2

هذه الحالة تعتبر  و.  يتلقائتقل مقاومتهم الطبيعية بشكل  وسبكثيرأسهل  سيكون    همديل  القناع  وضع واستخدام

ويجب أن يحدد الطبيب المساعد   مثل هؤالء األطفال،  حاجة لتعزيز حمايةلاتؤكد  واضحة  عالمة سريرية  

 . ه استخدامدم بعأو استخدام القناع النهائي سواء بقرار ال

مقاومة الطفل  خطرنطوي على هذه الفئة العمرية ي فيألطفال شارة إلى أن استخدام القناع لوتجدر اإل -3

بسبب لدى الطفل صعوبات في التنفس  القناع أن يسبب يمكنبإزالته، إذ الطفل  لوضع القناع، فقد يقوم

والتحكم في ن مركز السيطرة أغطية الوجه القماشية مكما هو موضح في توصيات    طبقات األنسجةتعدد 

 . [9] (CDC) األميركية األمراض

 

لطفل مقاومة اأن ة العمرية، مع هذه الفئفي التعامل العملية ارب التج لقد أثبتت  : سنوات( 4-3)الفئة العمرية  -ب

خاصة   منه، نيالبالغ األشخاص قترابإ الطفل من هذه القئة ولكن غالب ا ما يخشى ،تصبح أقل قناعال رتداءال

 هذه المواقف.مثل البكاء في  إلكثار منوغالبا ما يميل الطفل ل، ألقنعةالذين يرتدون هذه ا

 

 .ذهاب الطفل في مثل هذه السن الى المستشفيات أو العياداتينبغي التوصية باستخدام القناع عند و -1

 

ا أولياء أمر /أوالطفل  يوغالبا ما يلعب والد -2 ا في تهدئة الخوف وتهدئة الطفل وتدريبه.  الطفل دور  حاسم 

هي تدريب الطفل من خالل اللعب معه بارتداء القناع. وأيضا، فإن تصميم  ،وأفضل طريقة لتحقيق ذلك

من الضروري استخدام األقنعة  و قناع الطفل مهم جدا إلقناعه بقبوله. وال سيما في هذه الفئة العمرية، 

 لمصنوعة من المطاط فقط.ا

 

 : سنوات  (6-5 العمرية )الفئة  .   -ت

، مع مالحظة أن البكاء  أيضا  لهذه الفئة العمرية مفيدا   4-3النهج المقترح لألطفال من سن قد يكون  .1

ا لديهم.   التفسير العقالني الستخدام   ا علىواعتماد   ،وهنا   ومظاهر الخوف األخرى قد تصبح أقل تكرار 



5 
 

 االلتزام  هم علىوذلك لتشجيع  للطفل  المناسبةالضرورية  تعليمات  الاألقنعة، يمكن للمرء أن يبدأ بتقديم  

 في هذه السن، وما إلى ذلك.  بعقولهم عدم التالعب مع ، بالقتاع

 

 سنوات:  6فوق لفئة العمرية ا -ث

تشبه إلى حد كبير قابلية استخدامه لدى  في هذه السن وما فوقها ألطفال لدى ا القناع  استخدامقابلية  .1

 .البالغين

، مع  التواصل حول استخدام القناع، ووضعه، والتخلص منه وما إلى ذلكاسب طرق نأن تت. يجب 2

د بشكل  عتمت قدو)التعليمات بطريقة اتباع ، أي فيما يتعلق ةعلى حدحتياجات التربوية لكل فئة عمرية اإل

الفئات العمرية متطلبات  بين  ما  لتفرقة  الهتمام با قترح انو.  الفهم المطلوب   عمقبآخر على الرسومات( وأو  

 التالية:

 سنة.  10-6 أ.   

 سنة.   14-11 ب.

 .سنة  14. فوق ت

 

9.   ً  [ 12] ا تعليم والديهممستوى ب  اً مباشر  يرتبط استخدام وتصحيح استخدام األقنعة من قبل األطفال ارتباطا

، مع  لألبوين االجتماعي المستوى وهذا يعني أن درجة الحماية لكل طفل تعتمد إلى حد كبير على  -

 ستخدام القناع.في ااالمتثال مستوى تقارب ثالثة أضعاف قد اختالفات 

الذين ينتمون إلى أسر   األطفال  يجب أن يحصل جميع األطفال على الدعم من المعلمين، وخاصة أولئكو -

 مي ا.أقل تأهيال  تعلي

ا و - إنشاء  العمل على من قبل المدرسة، واألمور  أولياءتدريب هتمام باإل من الناحية المثالية، يجب أيض 

 وأولياء األمور. ما بين المدرسة راكة تعليمية ش

 

كما  ف. 19-كوفيد من عدوى  لحمايةل ا  فريد لكل داء أو حال   ا  عالجالبالغين، ال ينبغي اعتبار القناع هو الحال لدى كما و  .10

ا تضمين [1تخدام األقنعة لدى البالغين ]اسبيان في  أشرنا  في سياق تأتي التعليمات  ههذبأن  ا  واضح ا  نص، يجب دائم 

 األشمل. والعام تدريسها كجزء من النظام الصحي  التي يجب، (NPMs) ى خرالعالجية األغير التدابير ال

 

  الخاصة بكل حتياجات  اال  تقييم التريث واالنتباه عند  يجب  . وبالتالي،  شخصيات متفردةذووا  مختلفون و  نا جميع أطفالإن   .11

الحماية مدى في  تركيز تفكيرنا يجب ، وكمثال. الوقائي القناع ارتداء ب إلزام الطفل محاولة عندوذلك  طفل على حده

وغيرها من  اإلدراك واإلحساس والعالقات فقدان لىره عيأثبت مقارنةستخدام الصحيح للقناع يوفرها اإلسالفعالة التي 

 او التواصل االتصاليفقد  نيجب التأكد من أن الطفل لكما حياة الطفل وأسرته. بالنسبة ل المهمة خرىاأل اتباراالعت

أقرانه بمقارنة لدي  ةحركالحرية د ييتق مثل ،األقنعة صعوبات استخدام ها التي قد تسبب الصحية المشاكلأي من بسبب 

  .ستخدام إللزامي للقناععقوبات بسبب اإليشبه الما باإلجراءات  تبدو هذه بحيث ال   ،غير المرضىاآلخرين 

 

ياجات  تذوي االحلى الطفل من الوقائي ع القناعيجب توخي الحذر بشكل خاص عند اتخاذ القرار بفرض وضع   .12

   ،[ 13] الخاصة 

 :بشكل خاص من الحاالت الخاصة ينبغي االهتمام بها   ثالث مجموعاتك هنا ف 

في  الحالة األكثر شيوع ا و. من عالقة الطفل بالعالم أن يتسبب استخدام القناع فيها في الحد التي يمكنالحاالت   .أ

.  لديهاألساسي  التواصلا من نظام حيث تكون لغة اإلشارة جزء   ،صماأل طفلهي حالة ال هذا الخصوص،

قد  و ،يعيقها قد للطفل أو  االجتماعي واالحتكاك ،عملية التواصلم القناع في الحد من اتسبب استخديمكن أن يو

الخطر الفعلي مدى  جب الموازنة الفعالة بين  إذ تالتوازن بين تجنب العدوى وفقدان االتصال،  عملية    علىيؤثر  

الذى قد يتعرض له   تصالن اإلفقدامخاطر و  ،العدوىحتمال ال المخاطر العامةو يتعرض له الطفلقد الذي 

 . شكل مؤكد بالطفل 

فعالية  التدهور السريع ل ما في ذلكباألخر الصحية هممشاكل استخدام القناع من زيدقد ي ممناألطفال فئات   . ب

لدى الطفل  سيالن اللعاب المستمر الصحية التي قد تزيد من المتالزماتهناك العديد من  .لقناعستخدام اا

د الجهاز التنفسي ا جهإزيادة لى احتمال إالقناع، و فعالية إضعاف، مما يؤدي إلى الكثير من المشاكلوغيرها 

، ألطفالفقد يصبح اوإال    .هذه الحاالت، يوصى بعدم فرض استخدام القناع  مثل  فيو.  زعاج الشديد للطفلنواإل
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من تواصلهم كثيرا  ذلك يحد، فقد وقاصري الهويةمحدودي االنتماء  ،هذه الظروفمثل الذين يعانون من 

استخدام وسائل النقل العام، والدخول إلى المتاجر وغيرها من األماكن التي   عندوخاصة  ،  االجتماعي  ئهموانتما 

 .تتطلب استخدام األقنعة

ربما يكون الوضع  و. األقنعة استخدام مسألة تهم العقليةادعم مقدرتال هي فئة األطفال الذين والفئة األخيرة،   . ت

 استخدامإلزامية  فرضقد يؤدي ف. التوحدن بوليس الوحيد، هو حالة األطفال المصاب هاألكثر شيوع ا، ولكن

، ا  تربوي همدعمفي سنوات لشهورأو ل ا د الذى تم بذلهوقدر كبير من الجه إضاعةلى الفئة ا دى هذهل القناع

.  ، وما إلى ذلكعليهم  الذين يشرفونالثقة في األشخاص    همفقدانيؤدي الى  قد  مما    ،ا  اجتماعيهم  دماج وتدريبهم إل

قنعة،  األهو استخدام  المتاحقد يكون الحل و.  لخطرهذا الاألطفال  تعريض مثل هؤالءمن غير المقبول فلذلك و

ا   قد يكون هناك رد فعل سلبيو.  ذا كان ذلك ممكنا  إ  والعاملينلمشرفين  هؤالء األطفال فيما يتعلق با مثل  لدى    أيض 

ا و. األقنعة الوقائية همستخدامالنتيجة  وجوههم  بسبب عدم ظهورمعهم  بالمثل، قد يكون استخدام الواقي خيار 

 . [14] جيد ا

باستخدام األقنعة من قبل األطفال للحماية وقد استشهدنا في هذا البيان بما هو متاح من األدلة العلمية المتوفرة حالي ا فيما يتعلق  

من األمراض المعدية. ومن أجل سد الفجوات في األدلة العلمية، ولتقديم أفضل التوصيات الممكنة، فقد قمنا بإجراء مقابالت 

العاملين في مستشفيات األطفال. إن ندرة المصادر واألدلة العلمية والطبيبات عديدة مع الممرضات والممرضين واألطباء 

 .لحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث والدراسات في هذا المجالالمتاحة حول هذا الموضوع توضح مدى ا
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ورئيسية  ( هي رابطة مدارس الصحة العامة في المنطقة األوروبية. وهي منظمة أوروبية مستقلة  ASPHER)اسفر 

تكرس أعمالها لتعزيز دور الصحة العامة، وذلك من خالل تحسين تعليم وتدريب المتخصصين في الصحة العامة.  

دولة في   40مدرسة أو كلية للصحة العامة، ولديها تمثيل ألكثر من   100من أكثر من    ASPHER وتتكون عضوية

 .أوروبا وخارجها 

 

تعزيز صحة األطفال والشباب في أوروبا. وتهدف  على (EAPب األطفال )األكاديمية األوروبية لطالرابطة  تعمل

األكاديمية إلى تحسين المعايير في التدريب والخدمات والبحوث وتمثيل المصالح المهنية ألطباء األطفال في االتحاد 

في الساحة  ا  كبير را  ثياألوروبي. وتضم قسم طب األطفال في االتحاد األوروبي لألخصائيين الطبيين وبالتالي فلديها تأ 

 السياسية للدفاع عن األطفال والشباب وكذلك في الدفاع عن المهنة.
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