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  النُظم الصحية
  

  نُظم إدارة ضمان الجودة
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
ن الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في سبيل تعزيز          إن جودة الرعاية هي عنصر أصيل ضم        -١

وينبغي أن تتسم الخدمات الصحية العالية الجودة بالفعالية والكفاءة وأن تكون ميسرة ومقبولـة              . النُظم الصحية 
 وتتوقف القدرة على ضمان الرعاية الجيدة سواء كانت رعاية وجيـزة أو رعايـة          ١.وتحقق العدالة والمأمونية  

وهذه القدرة تتأثر  . حاالت المزمنة أو الرعاية في حاالت الطوارئ، على اللبنات التي يبنى بها النظام الصحي             ال
بالطريقة التي يتم بها تنظيم الخدمات وإدارتها وتمويلها، وبتوافر العاملين الصحيين األكفاء الذين يمتلكون مـن       

ت التي يمكن الركون إليها وبالمنتجـات والتكنولوجيـات         الحوافز ما يشجعهم على القيام بواجباتهم؛ وبالمعلوما      
  .الطبية؛ وبالتوجيه واإلدارة الرشيدة

  
وإن تزايد حجم الخبرات فيما يتعلق بسبل تحسين الجودة هو من األمور التي تشغل راسمي السياسات                  -٢

 ضمان الجودة على    وتنطوي إدارة . ومقدمي الخدمات الصحية كما تشغل المجتمعات والمستفيدين من الخدمات        
اتباع العديد من األساليب المختلفة للتشجيع على ترجمة المعارف الجديدة إلى ممارسات تتكيف مع التغيـرات                

وتتولى منظمة الصحة العالمية دعم الدول األعضاء في الجهود التي تبذلها           . الطارئة في مجال الرعاية الصحية    
ذلك عن طريق إصدار بروتوكوالت مبسطة لعالج األمراض التي تحظى باألولويـة،            من أجل تعزيز الجودة و    

والتوجيهات حول األدوية األساسية وسبل التشجيع على االمتثال للعالج؛ وعن طريق بـث المعـارف بـشأن                 
ير األساليب والحوافز اإلدارية التي تحسن أداء العاملين الصحيين وجودة المرافق الصحية؛ وعن طريق تـوف              

وبالنظر . مواد التدريب والمساعدة على تعزيز نُظم المعلومات حتى يتسنى لها رصد جودة الرعاية ومأمونيتها             
إلى أن هناك الكثير من الفقراء الذين يلجأون إلى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص من أجل الحصول علـى                 

لمية مهتمة كذلك بتحسين نوعيـة الرعايـة   الخدمة في أول اتصال لهم في هذا المجال، فإن منظمة الصحة العا     
ويتولى التحالف العالمي من أجل سالمة المرضى،       . التي يوفرها مقدمو الخدمات من القطاعين الخاص والعام       

، إذكاء الوعي في هذا المجال كما يشجع االلتزام السياسي بتحسين مأمونية الرعاية             ٢٠٠٤الذي أنشئ في عام     
  .سياسة الوطنية وتطبيقها على الصعيد الوطنيويعمل على تسهيل صياغة ال
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