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من % 70و% 50ين العاملي واإلقليمي ما يتـراوح بني     تستوعب املستشفيات على الصعيد   
إمجايل اإلنفاق احلكومي على الصحة، وهي تستخدم قوة عاملة كبرية، وتستعمل على نطـاق     

علماً بأن حتسني أداء املستـشفيات يف إطـار حتـسني        . واسع تكنولوجيا طبية بيولوجية متطورة    
. صـدارة برنـامج اإلصـالح يف بلـدان اإلقلـيم     أداء النظُم الصحية بوجه عام، حيتل موضـعاً يف       

وتــسعى هــذه الوثيقــة إىل التوعيــة بــالثغرات يف أداء املستــشفيات يف اإلقلــيم، والتوعيــة مبــا  
والقيادة واإلدارة من أدوار حامسـة يف  clinical governance ) اإلكلينيكية(للحوكمة السريرية 

  .حتسني أداء املستشفيات
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  )أ(الصفحة 

  املوجز 
وتستوعب املستشفيات . فة من عناصر النظام الصحي يف شىت أرجاء العامل ل املستشفيات عناصر مهمة ومكل    متثِّ

من إمجايل اإلنفـاق احلكـومي علـى الـصحة، وهـي      % 70و% 50تـراوح بني   على الصعيدين العاملي واإلقليمي ما ي     
وقـد قامـت منظمـة    . تستخدم قوة عاملة كبرية، وتستعمل على نطاق واسع تكنولوجيـا طبيـة بيولوجيـة متطـورة              

-2001الصحة العاملية واحتاد املستشفيات الدويل بإجراء دراسـة عامليـة شـاملة ألداء املستـشفيات خـالل الفتــرة                    
انفـصال املستـشفيات    : ت الدراسة أن التحديات الرئيسية اليت تؤثـِّر يف أداء املستشفيات تتمثـَّل يف           بينوقد  . 2002

عن النظام الـصحي الـوطين؛ والـنقص املـزمن يف متويـل املستـشفيات يف البلـدان ذات الـدخل املتوسـط املائـل إىل                        
ملصاحب لنقص متويل النظام الـصحي بوجـه عـام؛ وغلبـة     اذلك النقص   االخنفاض، والبلدان ذات الدخل املنخفض،      

عزيزية للمجتمعـات الـيت تقـوم    تالتوجه العالجي للمستشفيات، ومشاركتها مشاركة ضئيلة يف الرعاية الوقائية وال        
وأوضحت الدراسة غياب ثقافة تقدير التكاليف وحتليلها يف العديد من املستـشفيات العموميـة،          . هي على خدمتها  

  .تعِوزهم الكفاءات واملهارات الالزمة يف هذا االمديري املستشفيات يف معظم بلدان اإلقليم كما أن 
وقد أكّدت الدراسة على ضعف إدارة املستشفيات يف إقليم شرق املتوسـط، باعتبـاره أحـد أسـباب تـدني أداء       

ولـوحظ  . لبلدان ذات الدخل املـنخفض   املائل لالخنفاض، وا  املستشفيات، والسيما يف البلدان ذات الدخل املتوسط        
علماً بأن حتسني . نظُم للتقييم الشاملأيضاً انتشار سوء إدارة املوارد البشرية، مع غياب نظُم للحوافز واملكافآت، و           

أداء املستشفيات يف إطار حتسني أداء النظُم الصحية بوجه عام، حيتل موضعاً يف صدارة برنامج اإلصـالح يف بلـدان            
قام العديد من بلدان اإلقليم بإنشاء برامج لتعزيـز املهـارات اإلداريـة الالزمـة للمستـشفيات، واألخـذ          وقد  . اإلقليم

بإجراءات حديثة يف إدارة املستشفيات، مبا يف ذلك استقالل املستـشفيات، سـعياً إىل تـوفري املزيـد مـن املرونـة يف                       
  .إدارا، وحتسني نظُم املعلومات، وتعزيز كفاءة املستشفيات

 يف املستـشفيات يف البلـدان املتقدمـة مـن     clinical governance) اإلكلينيكيـة (قد أُدخلت احلوكمة الـسريرية  و
واإلدارية، وضم مهمتي اإلدارة وضمان اجلودة اللتني غالبـاً     ) اإلكلينيكية(أجل رأب الفجوة بني الثقافتني السريرية       

وتقوم احلوكمة السريرية على أساس . العمومية باملستشفياتما تكونان منفصلتني، مبا يف ذلك إشراك جهاز الصحة 
املبدأ القائل بأن املسؤولني عن حتسني نوعية الرعاية البد هلم أيضاً من أن يكونوا قـادرين علـى التـأثري يف اسـتخدام        

لـيم قـد   غـري أن مجيـع بلـدان اإلق   . ومل يتم بعد إدخال احلوكمة الـسريرية يف أي مـن مستـشفيات اإلقلـيم            . املوارد
  .شاركت يف وقت ما يف بعض جوانب احلوكمة السريرية، مما من شأنه تيسري إدخال هذا املفهوم

وبناًء على االحتياجات امللموسة لبلدان اإلقليم يف جمال املستـشفيات، أصـدرت املنظمـة عـدداً مـن املنـشورات         
ا لتحـسني األداء عـن طريـق تعزيـز       وورقات السياسة املركَّزة على املستشفيات، ووضعت أدوات ميكن استخدامه        

كما قامت املنظمة . وسالمة املرضى، واالعتماد الرمسي للمستشفياتإدارة املستشفيات، وتقييم جودا وحتسينها، 
  .بتعزيز الدعم املقدم إىل البلدان، بإقامتها شبكات للدعم، ومراكز متعاونة، ومواقع تفاعلية على شبكة اإلنتـرنت

) اإلكلينيكيـة (قة إىل التوعية بالثغرات يف أداء املستشفيات يف اإلقليم ومبا للحوكمة الـسريرية       ودف هذه الوثي  
ومـن األمهيـة مبكـان للـدول األعـضاء، حتـسني أداء       . والقيادة واإلدارة من أدوار حامسة يف حتسني أداء املستشفيات        

وميكـن  . وعالية املـردود  خدمات جيدة   املستشفيات كي يتسنى للمرضى يف القرن احلادي والعشرين احلصول على         
حتليل التكاليف وترشيدها يف ما يتعلـق بتمويـل املستـشفيات؛ وتعزيـز القيـادة واإلدارة يف            : حتقيق ذلك من خالل   

  .املستشفيات؛ وإدخال احلوكمة السريرية؛ واستخدام أداة تقييم األداء لتحسني اجلودة يف املستشفيات
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    املقدمة.1
وتستوعب املستشفيات . متثِّل املستشفيات عناصر مهمة ومكلفة من عناصر النظام الصحي يف شىت أرجاء العامل

من إمجايل اإلنفاق احلكومي على الصحة، وهي % 70و% 50على الصعيدين العاملي واإلقليمي ما يتـراوح بني 
وجبانب معاجلة . نولوجيا طبية بيولوجية متطورةتستخدم قوة عاملة كبرية، وتستعمل على نطاق واسع تك

املستشفيات للمرضى، فإا تقوم بأدوار مهمة يف جماالت التعليم والبحث ودعم النظام الصحي وتوظيف املهنيني 
 سريراً ويشرف عليه طبيب عام، مروراً 30وتـتـراوح أحجام املستشفيات بني مرفق ريفي سعته ]. 1[ الصحيني

ستشفى الرعاية الثالثية املتطورة، ذي االختصاصات الطبية مب وانتهاًءة واملستشفى الثانوي، مبستشفى املنطق
وتنطبق قواعد األداء . املتقدمة، ومعدات التكنولوجيا املتطورة، والذي من املعلوم أنه يوفّر التعليم للعاملني الصحيني

سياق املرامي العامة للنظام : ستشفيات يف سياقني اثننيوميكن النظر إىل أداء امل ].2[على حنو متباين عليها مجيعاً 
الصحي، أي ضمان أن تكون اخلدمات الصحية عالية اجلودة وعادلة وتلبي تطلُّعات الناس، والعدالة يف ما يدفعه 

 ويتسم الناس لقاء اخلدمات الصحية؛ والسياق الذي ينظر فيه إليها باعتبارها نظاماً فرعياً يلبي احتياجات املرضى،
  ].3[، والفعالية، واجلودة، واملأمونية )اإلكلينيكية(بالكفاءة السريرية 

أما التحديات اخلارجية، . واملستشفيات، بوصفها مؤسسات، تواجه على حنو متزايد حتديات خارجية وداخلية
وأما التحديات الداخلية، . فتشمل وضع تصورات عامة وبائية ودميغرافية، وتغير أمناط املرض، وتشيخ السكان

فتشمل، يف ما تشمل، تزايد التعقُّد والتخصص، وإدخال تكنولوجيات طبية ومستحضرات دوائية جديدة، وتزايد 
  مستوى منعلماً بأن هذه التحديات تتطلّب أعلى. التطلُّعات العمومية والسياسية، وآليات التمويل اجلديدة

  ].2[قدرات اإلدارة والقيادة 

فمن ناحية، جند أن . اوت العالقة بني خدمات املستشفى وسائر خدمات الرعاية الصحية تفاوتاً كبرياًوتتف
ذات الدخل املنخفض، تضطلع بدور رئيسي يف تقدمي وبالبلدان ذات الدخل املتوسط رياف املستشفيات عادةً يف األ

ومن ناحية أخرى، . إلدارية عن مرافق بعيدة عنهاالرعاية الصحية، مع اضطالعها يف الغالب باملسؤولية امجيع أنواع 
جمموعات من جند أن اململكة املتحدة، مثالً، قد حولت امليزانيات املخصصة لشراء خدمات الرعاية املستشفوية إىل 

  ].1[أطباء الرعاية األولية، مما قد يعين إعطاءها سلطة أكرب على املستشفيات 

ن القرن املاضي، أن ضعف األداء وتدهور النتائج الصحية ليس سببهما نقص وقد تبين يف أواخر العقد الثامن م
وقد مت مؤخراً التأكيد على ضعف إدارة ]. 3[ بل أيضاً القصور يف إدارة موارد الرعاية الصحية التمويل فحسب،

لبلدان ذات الدخل املستشفيات باعتباره أحد أسباب تدني أداء املستشفيات يف إقليم شرق املتوسط، والسيما يف ا
 وجلميع بلدان اإلقليم تاريخ طويل يف ما يتعلق ].4[املتوسط املائل إىل االخنفاض والبلدان ذات الدخل املنخفض 

وسعياً إىل . ببناء املهارات اإلدارية الالزمة للمستشفيات، وإدخال إجراءات وممارسات حديثة وبرامج للجودة
، )1(اءلة، حاول العديد من بلدان اإلقليم إعطاء املستشفيات استقالهلاتقليص التكاليف وحتسني اإلدارة واملس

                                                
حتـتفظ ـا املستـشفيات يف عالقتـها مبالكهـا، وبـاملوردين النظـاميني،           ) تتمثل يف حقوق اختـاذ القـرار      (درجة من االستقالل    : استقالل املستشفيات  (1)

علمـاً بـأن حقـوق اختـاذ القـرارات احلامسـة يف سـياق املستـشفيات، تـشمل الـتحكّم يف جممـوع املـدخالت ومـستواها،                   . املـستهلكني واحلكومة، و 
، واسـتراتيجية  )صياغة األغـراض املؤسـسية  (واملخرجات، ونطاق األنشطة، واإلدارة املالية، واإلدارية السريرية وغري السريرية، واإلدارة االستـراتيجية             

  ].4[ واملبيعات السوق،
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) البيانات(ويالحظ أن املعطيات . وغري السريريةوأخذت بأسلوب التعاقد من الباطن على أداء اخلدمات السريرية 

نتاجية املتعلقة اليت جتمعها نظُم املستشفيات يف اإلقليم أغلبها ذو طابع كَمي، ويركز عادةً على مؤشرات اإل
نوعية، من قبيل املعلومات املتعلقة باحتياجات ) بيانات( معطيات تتناولوهي ال . باخلدمات العالجية والتأهيلية

  .السكان وتطلعام، واليت من شأا متكني املديرين من التعاطي مع قضية حتسني األداء

خدمت يف التعاطي مع قضية اتيجيات جديدة على الصعتـرضعت يف العقد املاضي، اسوقد ويد العاملي واست
وتشمل هذه االستـراتيجيات تقييم أداء املستشفيات يف ضوء جمموعة من املؤشرات، ملعاونة . حتسني األداء

علماً بأن املفهوم اجلديد للحوكمة السريرية ]. 5[املستشفيات على االستجابة على حنو أفضل الحتياجات اتمع 
وقد أُدخل هذا املفهوم بوصفه جمموعة من . 1998مهماً، وِضع أول ما وضع يف اململكة املتحدة، عام يعد ابتكاراً 

ف احلوكمة وتعر. األنشطة تضم املهمتني اللتني كانتا يف الغالب منفصلتني، أال ومها اإلدارة وضمان اجلودة
للمساءلة من أجل مواصلة حتسني نوعية مؤسسات النظام الصحي الوطين من خالله السريرية بأا إطار ختضع 

، 6) [اإلكلينيكية(خدماا واحلفاظ على املعايري الرفيعة للرعاية، بتهيئة بيئة يزدهر فيها التميز يف الرعاية السريرية 
7.[  

الصحية، وخالفاً للحجم املتزايد للبحوث يف وعلى الرغم مما خيصص للمستشفيات من نصيب كبري من امليزانية 
وعادةً ما جيري تقييم املستشفيات من .  الرعاية األولية، ال تجرى سوى حبوث قليلة عن أداء املستشفياتجمال

قياس إسهامها يف دعم الرعاية الصحية األولية، وخدمات الصحة حيث ما تقدمه من خدمات عالجية، من دون 
ل العقد املاضي تكريس املزيد من االهتمام غري أنه مت خال. العمومية، والبحوث الصحية، وتدريب املهنيني الصحيني

ألداء املستشفيات، وبدأ العديد من املنظمات املهتمة باملستشفيات إصدار منشورات مركَّزة وورقات خاصة 
  ].2[ من األدوات للمعاونة يف تعزيز أداء املستشفيات مزيدبالسياسات الصحية، وإعداد 

 اقتـراحاً بإطار للنظام الصحي تقبلته الدول األعضاء بقبول حسن، 2000وقدمت منظمة الصحة العاملية يف عام 
األطراف املعنية مث إن ]. 9، 8 [2007وقامت املنظمة، بناًء على إسهامات الدول األعضاء، بتنقيح اإلطار يف عام 

علماً بأن ]. 10[بالصحة يتزايد اهتمامها بالنظُم الصحية وبتنسيق خدمات املستشفيات يف إطار النظام الصحي 
حتسني أداء املستشفيات يف إطار حتسني أداء النظام الصحي بوجه عام، حيتل موضعاً يف صدارة برنامج اإلصالح يف 

وقد قام العديد من بلدان اإلقليم بإنشاء برامج لتعزيز املهارات اإلدارية الالزمة للمستشفيات، . بلدان اإلقليم
تشفيات، مبا يف ذلك إعطاء املستشفيات استقالهلا، من أجل إتاحة املزيد من وأدخلت إجراءات حديثة يف إدارة املس

  .املرونة يف اإلدارة، وحتسني نظُم املعلومات، وتعزز كفاءة املستشفيات

ودف هذه الوثيقة إىل التوعية بالثغرات يف أداء املستشفيات يف اإلقليم، وبالتوعية مبا للحوكمة السريرية 
وتصف الوثيقة الوضع الراهن يف هذا . قيادة واإلدارة من أدوار حامسة يف حتسني أداء املستشفياتوال) اإلكلينيكية(

  .املضمار، وتعرض أدوات موثـّقة وقائمة على البينات، وتوصيات للتعاطي مع هذه القضية

  

  



  56/5ل إ/ش م  
  3الصفحة 
 

  

  
  الوضع العاملي.  2

وبعد أن . يةعتبارها مؤسسات دينية خري تدار يف الغالب با)2(حىت احلرب العاملية الثانية، كانت املستشفيات
صحية حديثة يف العديد من البلدان، السيما نظُم ، أصبحت املستشفيات حموراً لوضع وضعت هذه احلرب أوزارها

 التكنولوجيا الصحية والطبية البيولوجية، أن منو املستشفيات قد دعمه تطورعلماً ب. البلدان الصناعية املتقدمة
   .]2[، والتخدير الذي يتميز مبزيد من الفعالية، واملعرفة اجلراحية antiseptic technigues  التطهريقوخباصة طرائ

ويف النقاش الذي دار يف العديد من البلدان خالل العقدين األخريين من القرن العشرين، كانت الغلبة لقضية 
داد التكاليف من أجل تقليص تـرلنقاش على اسوقد تركَّز أحد األبعاد املهمة لذلك ا. كفاءة املستشفيات وأدائها

وكان القصد من ذلك أن يصبح املهنيون الصحيون أكثر ]. 11[ دور احلكومة يف متويل املستشفيات العمومية
حساسية للتكاليف، وجرى العمل على إجياد ثقافة تقدير التكاليف وحتليلها يف العديد من املستشفيات العامة 

 خروج املريض من املستشفى، قد  توفري معلومات وبائية عن أسبابتقدير التكاليف، إضافة إىلعلماً بأن . واخلاصة
  ].2[، باعتباره آلية حمسنة لتسديد التكاليف )3(أديا إىل اعتماد مفهوم تصنيف الفئات حبسب التشخيص

 عـدد الـسكان يف أي       وقد جرت العادة، على الصعيد العاملي، على استخدام عدد األسرة باملستـشفيات مقابـل             
صان يف معـدالت املراضـة     غري أنه يتضح من البينات املتـوافرة أن النقـ         . بلد، باعتباره مؤشراً لنوعية الرعاية الصحية     

ر باإلجراءات الوقائية والتعزيزية للصحة العمومية، وبإدارة املستشفى إدارة أفـضل، ال  تأثـَّوالوفيات يـتأثر أكثر ما ي    
نقـل  : هنالك ثالثة تطورات رئيسية أثرت على الرعاية باملستشفيات يف العقود األخرية، وهـي        و.بعدد األسرة وحده  

املرضى النفسيـني ذوي اإلقامة الطويلة من املستشفى إىل مرفق اجتماعي؛ وتزايد تقدمي الرعاية التمريضية للمـسنني           
 ambulatoryزيـد مـن املعاجلـة اجلوالـة     خارج املستشفيات؛ وإعادة هيكلة الرعاية الوجيزة للحاالت احلـادة، مـع م        

وقد أدت هذه التغيـريات إىل تناقص عدد أسرة املستشفيات املخصصة للرعاية الوجيزة   . والتأهيل خارج املستشفى  
 حـاالت إدخـال املرضـى يف املستـشفى، ممـا           وزادت. للحاالت احلادة، وتناقص متوسط مدة اإلقامة يف املستشفى       

دبري العالجي للمرضى، واألخذ بتكنولوجيات جديدة وحوافز مالية لتقليص مدة اإلقامـة يف    يعكس زيادة كفاءة الت   
والواقع أن عـدد األسـرة املخصـصة للرعايـة الـوجيزة للحـاالت احلـادة يف بلـدان االحتـاد األورويب قـد            . املستشفى

  اخنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  
  ].12[ 1999 سريراً يف عام 34 إىل 1990 نسمة يف عام 10000 سريراً لكل 41

ويستلزم األمر على . ومن أقوى العوامل اليت شكلت التغيري يف املستشفيات اجتاه الطب إىل مزيد من التخصص        
كما يتعني عليهم مواكبة . حنو متزايد اكتساب العاملني يف الرعاية الصحية قدرات جديدة تعينهم على أداء مهامهم

بأن التقدم التكنولوجي يف املستقبل سـوف يتطلّـب املزيـد مـن      علماً  . التطورات اجلديدة يف تكنولوجيا املعلومات    
                                                

 أربـع  علـى مـدى  املستشفى مؤسسة إلقامة املرضى الداخليني واملصابني، مزودة مبرافـق لرعايتـهم طبيـاً ومتريـضياً وتشخيـصهم ومعاجلتـهم وتأهيلـهم              (2)
كمـا ميكـن   . د علـى األقـل  ساعةً، سواء للحاالت اليت تتطلب تدخالً طبياً أو اليت تتطلب تدخالً جراحياً، ويعمل يف املستشفى طبيـب واحـ        وعشرين  

   .للمستشفى أن يقدم خدمات للمرضى اخلارجيني فضالً عن اخلدمات الوقائية والتعزيزية
ة إقامـة واحـدة يف   تــر طريقة لتصنيف املرضى حبسب التشخيص وكثافة املوارد املطلوبـة، ويكـون ذلـك عـادة لف        : تصنيف الفئات حبسب التشخيص     )3(

  .]8[املستشفى 
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لـت بعـض   خدوهناك أيضاً اجتاه إىل تعزيز التمريض بوصفه مهنة صحية مـستقلة، وقـد أَ  . القوى العاملة املتخصصة 
وبوجـه عـام، فـإن العمـل اجلمـاعي لفريـق متعـدد        .  خمتلفـة مـن املمرضـات املمارسـات    اًالبلدان األوروبيـة أنواعـ    

ختصاصات يتعزز دوره، مما يتطلّب مهارات جديدة، ومواقف جديدة مـن التعـاون، وآليـات جديـدة لـضمان                  اال
  ].3[استمرارية الرعاية 

فقـد اسـتعريت   . وقد اجتاز تنظيم املستشفيات وإدارا حتوالت كربى خالل العقد الثامن مـن القـرن املاضـي               
ديرين أكثر خضوعاً للمساءلة، مع تسطيح هياكل اإلدارة الـيت  مناذج لإلدارة من القطاع اخلاص، استهدفت جعل امل     

تعزيز املنافسة على املزيد من الكفاءة، وربط املُدخالت بالنتائج، ووضع مؤشرات لـألداء   وكانت هرمية يف السابق،     
وجيـا املعلومـات   ومت تعزيـز نظَـم املعلومـات اإلداريـة باسـتخدام تكنول     . يقاس يف ضوئها امتثال املوظف وإنتاجيته    

  ].2[والتصنيف الدويل لألمراض 

وجرى تعزيز استقالل املستشفيات يف البلدان ذات الـدخل املـنخفض وذات الـدخل املتوسـط، ولكـن أثـريت                  
علماً بأن النماذج اليت تقـوم  . املخاوف من أن متثل تلك اإلصالحات خطوة أوىل حنو خصخصة املستشفيات العامة           

اهنة ال تؤكّد على دور وزارة الصحة يف التنظيم والتقيـيم وضـمان احلـصول بعدالـة علـى         على أساسها اخلربات الر   
أن ] 15، 14[ويتضح من الدراسات التقيـيمية الـيت أجريـت يف أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا الالتينيـة              ]. 13[اخلدمات  

وقد نسبت حاالت اإلخفاق يف . ء أفضل ترتبطان عامةً بتحقيق أدا،االستقاللية اجليدة التصميم، واحلَوكمة احملسنة
 واإلدارة، ونقـص احلـافز لـدى      ،هذا اال إىل االفتقار إىل رسالة حمددة بوضوح، وإىل قـصور نظَـم اختـاذ القـرار                

  ].17، 16[العاملني 

أن على أسـاس أن املـسؤولني عـن حتـسني نوعيـة الرعايـة يـتعني          ) اإلكلينيكية(ويقوم مفهوم احلَوكَمة السريرية     
علماً بأن هذا املفهوم يتطلّب من املستشفيات إدماج الرقابة    . يتمتعوا أيضاً بالقدرة على التأثري يف استخدام املوارد       

املالية، وأداء اخلدمات، واجلودة اإلكلينيكية معاً، مع مالحظة أن اجلودة اإلكلينيكية تشمل أنشطة مـن قبيـل حتـسني     
وتتألف احلَوكَمة اإلكلينيكيـة  ]. 18[هين، وتطوير نظَم املراجعة من ِقبل الزمالء    نظَم املعلومات، وترسيخ التطوير امل    

 وإتاحـة نتـائج األداء      والفعاليـة الـسريرية،    ،)اإلكلينيكية(التعليم والتدريب، واملراجعة السريرية     : من العناصر اآلتية  
ض هلا املريض واملمارس واملؤسسة يت يتعرلتمحيصها من جانب مجهور الناس، والبحث والتطوير، وإدارة املخاطر ال

  .املعنية

وسعياً إىل فهم دوافع أداء املستشفيات على حنو أفضل، وإىل تقيـيم العوامل املؤثرة يف هذا اال، قامت املنظمة   
ت ونشر. 2002 – 2001ة تـرواحتاد املستشفيات الدويل بإجراء دراسة عاملية شاملة عن أداء املستشفيات خالل الف

وقد اختارت الدراسة بلدين اثنني على األقل من كلٍّ من أقاليم املنظمة الـستة،     ]. 19 [2008نتائج الدراسة يف عام     
وقد ضمت الدراسة من إقليم شرق املتوسط كالً من اجلمهورية العربيـة      . وبلغ جمموع البلدان املختارة عشرين بلداً     

وكان الغرض من الدراسة هو . ، ومصر واملغرب)إلقليم األورويباليت أصبحت اآلن ضمن ا(السورية ولبنان وقربص    
والحظت الدراسة أنـه مـع   . استعراض دور املستشفيات يف النظام الصحي، وقدرا على تلبية احتياجات السكان         

ؤثر كة كثرية بني البلدان فيما يتعلق بالعوامل اليت تـ تـروجود اختالفات ضخمة بني البلدان، فإنه توجد جوانب مش   
ولوحظ أنه يف معظم البلدان اليت أجريت عليها الدراسة أن هنـاك اجتاهـاً إلدارة املستـشفيات               . يف أداء املستشفيات  

  .بوصفها نظاماً مستقالً ال تربطه بالنظام الصحي الوطين سوى رابطة ضعيفة جداً
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ذات الدخل و الدخل املتوسط التمويل وضعف اإلدارة يف البلدان ذاتاملزمن يف  نقص  الأن  وانتهت الدراسة إىل    
وكان تأثري ذلـك أكـرب مـا يكـون يف مـستوى املنطقـة         .  يؤدي إىل تدهور املستشفيات العمومية وإمهاهلا      ،املنخفض

وأغلب ما يقدمه املستشفى من خـدمات هـو ذو طبيعـة         . ل املرضى إىل املستوى الثالثي    يالصحية، مما يؤدي إىل حتو    
 يف توفري الرعاية الوقائية والتعزيزية للمجتمعات اليت يقوم علـى خدمتـها هـي    عالجية، كما أن مشاركة املستشفى  

مث إن دور املستشفى يف تعليم وتدريب العاملني الصحيـِّني هو دور حمـدود، مـع اسـتخدام معظـم                  . مشاركة ضئيلة 
 بلـدان اإلقلـيم، وجـدت    وفيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية يف املستـشفيات، يف معظـم          . املستشفيات طرقاً تقليدية  

وال توجـد نظُـم للتقيــيم    . الدراسة أن سوء إدارة املوارد البشرية واسع االنتشار، مع غيـاب نظُـم احلفـز واملكافـأة           
املنهجي إال يف قلة قليلة من بلدان اإلقلـيم، علـى حـني أن بـضعة مـن بلـدان اإلقلـيم تعوزهـا توصـيفات الوظـائف                  

لروح املعنوية، والبطالة، وعدم العدالة يف توافر وتوزيع املوارد البشرية، هي عوامل تثري علماً بأن اخنفاض ا. واملهارات
  ].19. [املشكالت أمام تعيـني املوظفني األكفاء واستبقائهم

  )4(الوضع اإلقليمي .3

لكها فنسبة كبرية من املستشفيات متت. املستشفيات يف اإلقليم متنوعة من حيث أحجامها، ووظائفها، وملكيتها
غري أنه يتزايد حالياً االعتماد علـى الرسـوم الـيت يـدفعها     . احلكومة، وتقدم الرعاية باان أو بتكلفة مدعومة مالياً      

املستفيدون من خدمات مستشفيات القطاع العام من أجل تغطية ميزانياا، مما يؤدي إىل احلد من إمكانية حصول           
لتصدي ملا ينتج عن ذلك من عدم العدالة، ومن أجل زيادة الكفـاءة  ومن أجل ا  . الفقراء على خدمات املستشفيات   

  .اإلصالحات جل البلدان إن مل يكن كلها على إدخال بعض والشفافية، وترشيد التكاليف، تعكف

اوح أحجامهـا يف العـادة بـني الـصغري     تــر وقد تزايدت يف مجيـع بلـدان اإلقلـيم املستـشفيات اخلاصـة، والـيت تـ        
اوح عـدد األسـرة يف   تــر وي. ة بعضها إجيايب وبعضها سليبى إىل اختاذ سياسات تـتعلق باخلصخص  واملتوسط، مما أد  

علمـاً  . )5(يف العـراق  % 6يف األردن و  % 43من أمجايل أسرة املستشفيات يف لبنان و      % 80املستشفيات اخلاصة بني    
 اآلليـات التنظيميـة يف البلـدان ذات    بأن هذا التكاثر يف عدد األسرة لدى القطاع اخلاص ال يصاحبه تطور مـواز يف          

، ة وجيدر باملالحظة أن تركُّز املستشفيات العام      .ذات الدخل املنخفض  البلدان  الدخل املتوسط املائل إىل االخنفاض و     
 مـن افتقـاد العدالـة يف توزيـع     زاد قـد     الكربى، ألخص، يف العاصمة وغريها من املدن      على ا  ،واملستشفيات اخلاصة 

  . العديد من البلدانخدمات الرعاية يف

                                                
يف عشرٍة من بلدان اإلقلـيم، منـها دراسـة عـن سـالمة       governanceجريت عن احلَوكَمة الواردة يف هذا القسم تعتمد كثرياً على دراسات أُ     املعلومات    )4(

اتيجيات للتعـاون مـع   تــر بلدان، ودراسة عن التعاقد من الباطن على اخلدمات الصحية يف عـشرة بلـدان، إضـافة إىل اس         6مستشفى يف    27املرضى يف   
  ).int.who.emro.wwwأنظر املرصد اإلقليمي للنظُم الصحية (بلدان  8دان، وتقارير لبعثات للمراجعة الشاملة أوفدا املنظمة إىل البل

نت، واملنـشورة عـام   تــر صحة لكل بلد على شبكة اإلناملأخوذة من التقارير اإلحصائية القُطرية، كلها مستمدة من مواقع وزارة ال    ) البيانات(املعطيات    )5(
2005.  
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واخلدمات الـيت  .  فيما يتعلق بالنظام الصحي ككل )6(اتيجيات وخطط تـروال توجد لدى معظم بلدان اإلقليم اس      
تقدمها املستشفيات هـي يف الغالـب خـدمات عالجيـة وتأهيليـة، علـى حـني أن مـشاركتها يف األنـشطة الوقائيـة                 

. ضع يف هذا اال تفاوتـاً كـبرياً يف خمتلـف املستـشفيات والبلـدان       والتعزيزية متدنية أو متواضعة، مع تفاوت الو      
وحيثما تقوم املستشفيات بدعم الرعاية الصحية األولية، يقتـصر دعمهـا هـذا يف الغالـب علـى التـدريب، وإعـداد         

  .بروتوكوالت التدبري العالجي، واإلحالة

وأقـل  )  يف اجلماهريية العربية الليبيـة 36لبنان و  يف   37( سريراً   37 نسمة بني    10 000اوح عدد األسرة لكل     تـروي
غري أنه يالحظ يف شىت أحناء اإلقلـيم سـوء التوزيـع        ). 1الشكل  ( نسمة يف مخسة بلدان      10 000 أسرة لكل    10من  

ف أداء املستشفيات، عموماً، حبسب اخنفاض معدالت شغل األسرة، الـيت    نصوي .اجلغرايف للبنية األساسية واملوظفني   
يف املتوسط يف سائر بلـدان  % 45يف معظم بلدان جملس التعاون اخلليجي وحوايل   % 80اوح بني ما يزيد على      تـرتـ

ويعتقد أن متوسط طول اإلقامة يف املستشفى أكرب بكثري من . اإلقليم ذات الدخل املتوسط وذات الدخل املنخفض    
جراءات املتخذة، واملعارف، واملهارات، والعوامـل       للعديد من العوامل، اليت منها مالءمة اإل       ، وذلك املتوسط العاملي 

علماً بأن طول مدة اإلقامة يتأثر أيضاً تأثراً كبرياً باالرتفـاع الـسائد لوقوعـات    . ذات العالقة بقصور النظام الصحي    
  .العدوى يف مستشفيات اإلقليم

  

  

  

  

  

  

  

  

  2008رق املتوسط، املؤشرات الدميغرافية واالجتماعية والصحية لبلدان إقليم ش: املصدر

  2008 نسمة يف خنبة من بلدان إقليم شرق املتوسط، 10 000أسرة املستشفيات لكل . 1الشكل 

                                                
وتقارير املشاورين ومراجعات النظُم الصحية يف أفغانستان واإلمـارات العربيـة املتحـدة وباكـستان والبحـرين ومجهوريـة إيـران          ] 19[املرجع  : املصدر  )6(

د لـدى أفغانـستان سياسـة وطنيـة خاصـة باملستـشفيات، ووثـائق خاصـة             وتوجـ . اإلسالمية واجلمهورية العربية السورية وجيبويت والـسودان والـيمن        
  .باخلدمات األساسية للمستشفيات
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       مـن  % 30 -% 20ع أن يتجاوز جمموع مرضى املستـشفيات     توقَّوبناء على اخلربة العاملية للبلدان املتقدمة، ال ي
ارات املرضى اخلارجيــّني للمستـشفيات وإمجـايل     بني زي2الشكل  ويقارن  ]. 2[إمجايل عدد مرضى النظام الصحي      

  يف اإلقليمويبين أن زيارات املرضى اخلارجيـِّني للمستشفيات  . الزيارات إىل مرافق الرعاية الصحية األولية يف اإلقليم       
الوضـع يف  وقد يـسوء هـذا   . ويؤثر هذا تأثرياً كبرياً على أداء املستشفيات. هي أعلى بكثري من املعدل العاملي املعتاد   

صور، وتسوء فيها نوعيـة خـدمات الرعايـة الـصحية     يت تـتسم نظُم اإلحالة فيها بالقالبلدان ذات الدخل املنخفض ال    
 وإن كانـت هـذه   ،هذا، مع العلم بأن بلدان جملس التعاون اخلليجي يعمل فيها النظام الصحي بصورة جيدة     . األولية

 تـتخطّى الرعاية الصحية األولية، بسبب احلـواجز املاليـة الـيت تعـوق         بني اليت تـرالصورة تشوهها ظاهرة جاليات املغ    
اوح تـرويقدر أن ما ي.  الطوارئ واإلصابات أقساموصوهلا إىل اخلدمات العمومية، ودخول النظام الصحي من خالل

  .من زيارات املستشفى هذه ليست عاجلة% 60و% 30بني 
. ثة لإلدارة، ويف تدريب املديرين باعتبـار اإلدارة مهنـة مـستقلة   وقد استثمرت بعض البلدان يف تطوير نظُم حدي     

وقد وجدت الدراسة العاملية أن نظُم اإلدارة يف مستشفيات البلدان اليت أجريت عليهـا الدراسـة، تـتـسم بالـضعف                  
ــم احلَوكَمــة الــ  . علــى العمــوم سريرية كمــا أن تــوافر املــديرين األكفــاء، والــسياسات واإلجــراءات الفعالــة، ونظُ

، واإلدارة املالية، وإدارة املـوارد البـشرية ال حتتـل موقعـاً يف صـدارة               وحتليلها وثقافة تقدير التكاليف  ،  )اإلكلينيكية(
  ].19[برنامج النظام الصحي 

 بلـدان اإلقلـيم،    مـن وقد أجرت املنظمة دراسة عاملية أخرى بشأن أوضاع املوارد البشرية الصحية، مشلت مخسةً           
كما أوضحت الدراسة أن ظـروف      ). 3الشكل  (دراسة تفاوتاً كبرياً يف تدريب مديري املستشفيات        وقد أظهرت ال  

العمل يف معظم البلدان ذات الدخل املتوسط وذات الدخل املنخفض ال تساعد على حتسني الكفاءة، بـسبب تـدني                 
  . األدوات اإلدارية والشفافية واملساءلة كلٍّ مناحلافز لدى املوظفني، ونقص
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  2005نت، تـرالتقارير اإلحصائية القطرية، مواقع وزارات الصحة على شبكة اإلن: املصدر

    الصحيةاملقارنة بني زيارات املرضى اخلارجيـني إىل املستشفيات وإمجايل الزيارات إىل مرافق الرعاية. 2الشكل 
  يف خنبة من بلدان إقليم شرق املتوسط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جنيف، منظمة الصحة العامليـة، غـري     (را املنظمة يف خنبة من البلدان،       دراسة منوذجية أج  : ط ملديري املستشفيات  وضع خرائ : املصدر
  )2008منشورة، 

   من بلدان إقليم شرق املتوسطمديرو املستشفيات املدربون على اإلدارة يف مخسٍة.  3الشكل 

). على حد علم املنظمة( مستشفيات اإلقليم  من أٍييف) اإلكلينيكية( يتم بعد إدخال الـحوكَمة السريرية ومل
غري أنه لوحظ تفاوت ملموس يف إقامة مثل . وقد شاركت مجيع بلدان اإلقليم يف وقت من األوقات يف برامج اجلودة

ن مث إن النظُم الصحية تعوزها ثقافة املساءلة والشفافية واملراجعة، كما أ. هذه الربامج واملداومة عليها وترسيخها
  .)7( السياسات اخلاصة حبقوق املرضى ال جيري تطبيقها بشكل جيد

                                                
، ومجهوريـة إيـران   )2008(وباكـستان  ) 2008(، واإلمـارات العربيـة املتحـدة    )2007(أفغانـستان   : أوفد املكتب اإلقليمي بعثات للمراجعة الشاملة إىل        )7(

 ).2008(، واليمن )2007(واململكة العربية السعودية ) 2008(عربية السورية ، واجلمهورية ال)2007(اإلسالمية 

النسبة املئوية للمديرين املدربني
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 بدءاً من منحها االستقالل –وجيدر باملالحظة أن ما يدور من مناقشات عاملية حول أساليب إدارة املستشفيات 
 أُخذ مببدأ لقد.  مل يكن هلا أثر يذكر يف اإلقليم، الذي يلتزم يف الغالب باخلدمة العمومية–وانتهاء خبصخصتها 

 يف العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض، ئل العقد التاسع من القرن املاضياستقالل املستشفيات وطُبق منذ أوا
واملتوسط، واملرتفع، مبا فيها األردن واإلمارات العربية املتحدة وباكستان وتونس ومجهورية إيران اإلسالمية ومصر 

اجلمهورية (وقد شرعت بلدان أخرى مؤخراً يف العمل على تطبيق هذا املبدأ . يةواملغرب واململكة العربية السعود
، ال يعرف سوى القليل عن جناح أو إخفاق هذه التجربة وبوجه عام). العربية السورية والسودان وعمان ولبنان

وقد أُجري مؤخراً تقييم . حىت اآلن، وذلك بسبب االفتقار إىل التقييم اخلارجي واملوضوعي، وإىل التوثيق الصحيح
واتضح من التقييم وجود ثغرات يف عملية التخطيط على مستوى . )8( للمبادرة التجريبية الستقالل املستشفيات

اتيجية العامة للقطاع الصحي، والعوائق اليت تواجه تفويض اختصاصات تـرستشفيات فيما يتعلق باملرامي االسامل
اإلدارة، ونقائص إدارة املوارد البشرية، وأوجه القصور يف عملية الشراء والتوريد، وغياب وظيفتي حتليل التمويل 

على أن النظُم الصحية الفعالة هي أساس النجاح يف اعتماد غري أن هذه املبادرة قدمت بينات . وحتليل التكاليف
  ].17[مبدأ االستقالل 

فقد شرعت . كما أن اعتماد املستشفيات هو من األمور اليت دخلت حيز التطبيق العملي مؤخراً يف اإلقليم
ام بعضها اآلخر بتطبيق بلدان عديدة باإلقليم يف اعتماد املستشفيات، مع قيام بعضها بتشكيل هيئات لالعتماد، وقي

منظمات دولية باعتماد بعض املستشفيات، معظمها خاصة، غري أن بالفعل وقد قامت . أساليب خمتلفة لالعتماد
أداة اعتماد "وقد نشرت جامعة الدول العربية مؤخراً . استدامة هذا الوضع أمر مشكوك فيه، نظراً الرتفاع تكلفته

ىل النموذج الذي وضعته منظمة الصحة العاملية، بعد اختباره على سبيل ، مستندة إ"املستشفيات، دليل ومسرد
  .التجريب يف بعض بلدان اإلقليم

وسعياً إىل قياس إنتاجية املستشفيات، استخدمت بعض البلدان مؤشرات كمية تقليدية مل تتغري طيلة عقود من 
وقد شرعت بضعة مستشفيات، ).  إىل ذلكمعدالت شغل األسرة، ومتوسط مدة اإلقامة باملستشفى، وما(الزمن 

معظمها خاصة، يف استخدام خنبة من املؤشرات النوعية، مبا يف ذلك قياس رضاء املريض عن اخلدمات املقدمة إليه 
]20.[  

يف املتوسط من مجيع زيارات املرضى % 10، قُدر حجم األحداث املناوئة يف اإلقليم مبا نسبته 2006ويف عام 
وتوكيداً خلط من خطوط األساس، قام املكتب اإلقليمي بدعم دراسة عن سالمة املرضى وقياس ]. 21 [الداخليني

). األردن وتونس والسودان ومصر واملغرب واليمن( مستشفى يف ستة من بلدان اإلقليم 27األحداث املناوئة يف 
يف أدىن % 2.5اوح بني تـر، إذ ي%8ايل وتشري نتائج الدراسة إىل أن املتوسط اإلقليمي لألحداث املناوئة يبلغ حو

وهو أعلى معدل %2.5غري أنه مرتبط مبعدل للوفاة والعجز الدائم يصل إىل . يف أعلى معدالته% 18الته، ومعد ،
وتشمل ااالت ذات االحتياجات امللموسة، السياسات واإلجراءات التشغيلية املوحدة، . من نوعه يف العامل

فع بنتائج هذه الدراسة يف إثراء املبادرة اإلقليمية للمستشفيات املراعية . ملوظفنيل، وتدريب اوالتواصوقد انت
  .لسالمة املرضى

                                                
 .، غري منشور2008مبادرة استقالل املستشفيات يف عمان، تقرير استشاري ملنظمة الصحة العاملية،   )8(
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، تورطاً مباشراً أو غري من سكان اإلقليم% 85 بلداً يف اإلقليم، يقطنها 15ويف خالل العقدين املاضيني تورط 
أو هي ) انستان والسودان والصومال وفلسطني والعراق ولبنانأفغ(وقد مرت مؤخراً ستة بلدان .  يف نزاعاتمباشر

وال يخفَى أن املستشفيات ميكنها القيام بدور حاسم يف احلد من الضرر الناجم عن . التزال متر بطوارئ معقدة
لطلب  بالقدرة على تلبية اتوعلى ذلك، يتعين أن تتمتع املستشفيا. انعدام األمن على صعيد الصحة العمومية

  ].22[املتزايد على الرعاية من أجل متحيص الرعاية وتثبيتها وتوفري الرعاية العالية اجلودة للمرضى 

  استجابة املنظمة. 4
وقد نقِّح هذا اإلطار يف عام ]. 8[ عن الصحة يف العامل، إطاراً مفاهيمياً للنظام الصحي 2000قدم تقرير عام 

 أال وهي الفعالية، والكفاءة، –التقاط حمددات أداء املستشفيات  من أجل القيام على حنو أفضل ب2007
 عن 2008ويف تقرير عام .  باعتبارها نتائج وسيطة لوظائف القطاع الصحي–واالستجابية، واجلودة، واملأمونية 

كما مت التأكيد . ية، أعيد جمدداً التأكيد على دور املستشفيات يف دعم الرعاية الصحية األول]10[يف العامل  الصحة
  .على أمهية تعزيز نظُم اإلحالة كي تؤدي عملها على حنو أفضل

ويتعين على رامسي السياسات تقرير أي رعاية عالجية هي اليت تقدمها املستشفيات على حنو أفضل من غريها، 
ت، فضالً عن نظم ودراسة مبادلة خمتلف اخلدمات وفقاً لعلو مردودها، من أجل حتسني كفاءة أقسام املستشفيا

وقد أعدت املنظمة دليالً عن تكاليف املستشفيات من أجل مساعدة متخذي القرار يف هذا . املستشفيات ككل
كما أن اجلهود اليت تبذهلا املنظمة لتلبية االحتياجات القُطرية يف جمال املستشفيات قد أسفرت عن ]. 23[الشأن 

وللمعاونة على استخدام هذه األدوات استخداماً أفضل، . سني األداءإصدار منشورات مركَّزة وأدوات خمتلفة لتح
نت يف موقع املنظمة على الشبكة، بشأن إدارة اخلدمات الصحية عموماً، مبا يف تـرأنشئت صفحات على شبكة اإلن

 Managers taking action hard on knowledge and effective use of resources to)ذلك املستشفيات 
active results (MAKER) (http://www.who/management/en) ويف موقع املكتب اإلقليمي على الشبكة 

 وتعزيزاً للقيادة .effective initiatives management ،(http/www.emro.who.int/meiمبادرات فعالية اإلدارة (
وحتسني نظام إدارة   ميكن استخدامه لتقييمواإلدارة يف البلدان، أعدت املنظمة إطاراً لتحسني  اإلدارة والقيادة،

  ].24 [)9(األعداد، والكفاءات واملهارات، ونظُم الدعم األساسي، وبيئة العمل (املستشفيات 

ملنظمة الصحة العاملية بإعداد أداة تقييم األداء لتحسني اجلودة يف األورويب اإلقليمي وقد قام املكتب 
عن أدائها، وحتديد كيفية أدائها لعملها ) البيانات( يف عملية مجع املعطيات املستشفيات، من أجل دعم املستشفيات

: ويشتمل إطار تقييم األداء على ستة أبعاد تتمثَّل يف. مقارنةً مع نظائرها، والقيام بأنشطة تستهدف حتسني جودا

                                                
فر أعداد كافية من املديرين وتوزيع املديرين على كامل ضمان توا) 1: (يفيد اإلطار بأن القيادة واإلدارة اجليدة تتطلب التوازن بني أربعة أبعاد هي  )9(

وجود نظُم فعالة للدعم ) 3(؛ )املعارف، واملهارات، واملواقف، والسلوكيات(ضمان متتع املديرين بالكفاءات الالزمة ) 2(نطاق النظام الصحي؛ 
األدوار واملسؤوليات، واإلطار التنظيمي (يئة بيئة مواتية للعمل ) 4(؛ )إلدارة األموال واملوظفني واملعلومات واإلمدادات، وما إىل ذلك(األساسي 

 ).والقواعد، واإلشراف واحلوافز، والعالقات مع سائر األطراف الفاعلة

http://www.who/management/en)
http://www.emro.who.int/mei
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كما يشتمل ) ـحوكَمة املتجاوبة، والكفاءة، وتوجيه املوظفني، وال)اإلكلينيكية(الفعالية السريرية (أربعة جماالت 

  ].20) [كيز على املرضىتـراملأمونية، وال(منظورين اثنني جانبيني على 

وتيسرياً لتطبيق اإلطار، أنشأت املنظمة شبكة دولية للدعم، مبا فيها روابط للدراسات املرجعية أو الدالئل 
نت، تـرقات العملية، ومنتديات النقاش على اإلناإلرشادية املعيارية املثلى، ومؤمترات التداول من بعد، واحلل

وعلى الرغم من أن أداة تقييم األداء التزال يف طور التقييم وال يشارك فيها مجيع البلدان يف هذه املرحلة . واملؤمترات
ة تطبيق هذه اتيجيتـراالتصال باملنظمة ملناقشة اس، فإنه ينبغي للبلدان املهتمة )مبا فيها بلدان إقليم شرق املتوسط(

  .)10( األداة

وقد أصدر املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط الدالئل اإلرشادية العتماد املستشفيات، وقام بتوزيعها على بلدان 
وقد روعي يف إعداد هذه الدالئل أن تكون مالئمة لإلقليم قدر اإلمكان وعلى درجة من . اإلقليم على نطاق واسع

ويتميز منوذج االعتماد اإلقليمي بسمات حمددة جتعله خمتلفاً عن . لدان اإلقليماملرونة تسمح بتكييفها يف مجيع ب
ومن هذه السمات اليت يتميز ا، نطاقه الشامل، الذي يشتمل على معايري تعزيزية ووقائية . سائر أساليب االعتماد

ما يتعلق باالعتماد، يبدأ كما أن منوذج االعتماد هذا يستلزم األخذ بنهج تدرجي في. وعالجية، حبسب املقتضى
من مستوى أساسي يتعني على كل املستشفيات بلوغه، مث االنتقال إىل مستوى أكثر تطوراً مع تعاظم درجة 

وكان هذا هو األساس الذي قامت عليه أداة اعتماد املستشفيات العربية اليت أقرا جامعة الدول . التخصص
  .ب يف كل من األردن واجلماهريية العربية الليبية ومصرالعربية، واليت اختربت على سبيل التجري

 مبادرة املستشفيات املراعية لسالمة املرضى، للحث والتشجيع على املمارسات 2007وأُطلقت يف اإلقليم عام 
كما تستهدف هذه املبادرة إدماج مجيع األنشطة املتعلقة بسالمة املرضى يف . الصحية املأمونة يف مستشفيات اإلقليم

علماً بأن تنفيذ هذا . مرافق الرعاية الصحية، وخباصة تلك األنشطة اليت تدار بوصفها برامج أفقية، حتت مظلة املبادرة
 والتحالف العاملية كاً بني مرافق الرعاية الصحية املشاركة فيه، وبني منظمة الصحة العامليتـرالربنامج ميثِّل جهداً مش

  .مل ويشهد بوفاء املرافق مبعايري حمددة لسالمة املرضى جهداً يوجه الع-لسالمة املرضى 

وقد عمل املكتب مع البلدان على حتديد مستوى االستعداد للطوارئ وإدارة املخاطر يف اإلقليم، وقام بإعداد 
ويستهدف . اتيجي ميكن به للدول األعضاء العمل على محاية املستشفيات واملرافق الصحية من الكوارثتـرإطار اس

ار ضمان جتهيز كل ما يبىن من مستشفيات جديدة مبستوى من املرونة يعزز قدرا على مواصلة العمل يف اإلط
تقويةً للمرافق الصحية القائمة، والسيما وذلك حاالت الكوارث، وتعزيز تدابري التخفيف من حدة آثار الكوارث، 

  .تلك اليت تقدم الرعاية الصحية األولية

                                                
  :فيما يلي متطلبات املشاركة يف عملية أداة تقييم األداء من أجل حتسني اجلودة يف املستشفيات  )10(

  ؛)ام أداة التقييم بوصفها أداة لتحسني اجلودة الداخلية يف املقام األولباستخد(االلتزام بفلسفة املشروع  .1
 ؛)البيانات(ضمان جودة املعطيات  .2
 املشاركة يف اجتماعات الشبكة الوطنية للمعايري املرجعية؛ .3
 ؛)ما مل تكن مناسبة ال الرعاية املعين أو غري مطبقة فيه(جتميع كل املؤشرات يف اموعة األساسية  .4
 .يف الوقت املناسب إىل منظمة الصحة العاملية) البيانات(غ املعطيات إبال .5
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  إىل األماماخلامتة والتحرك . 5
التزال أمهية املستشفيات وضرورة إدارا مبزيد من الكفاءة حتتالن موضعاً يف صدارة برنامج اإلصالح على 

ويأيت االهتمام باملستشفيات يف حينه، إذ إن املستشفيات يف شىت أرجاء العامل تواجه ضغوطاً . صعيد العامل واإلقليم
والتحديات . السكانية، وأمناط األمراض، واملعارف والتكنولوجيا اجلديدةمتنامية وسريعة التغري بسبب الدميغرافيا 

اليت تواجه قطاع املستشفيات هي جزء من التحديات االجتماعية واالقتصادية العامة عموماً، وحتديات القطاع 
 التمويل نقص: وأهم هذه التحديات. غري أن بعض هذه التحديات خيص املستشفيات حتديداً. الصحي خصوصاً

واالعتماد املتزايد على الرسوم اليت يدفعها املستفيدون من اخلدمة؛ واالنفصال بني قطاع املستشفيات واخلدمات 
الصحية األساسية؛ وضعف نظم إدارة املستشفيات؛ وتدين نوعية اخلدمات؛ واحلاجة إىل مجع املعلومات النوعية 

بعد يف مستشفيات ) اإلكلينيكية( تدخل الـحوكَمة السريرية ومل. توالكمية الالزمة لدعم عملية اختاذ القرارا
غري أن مجيع بلدان اإلقليم قد شاركت يف وقت من األوقات يف بعض جوانب الـحوكَمة السريرية مما . اإلقليم

  .سوف ييسر إدخال هذا املفهوم

مرضى يف القرن احلادي والعشرين أن ومن األمهية مبكان للدول األعضاء حتسني أداء املستشفيات إذا ما أريد لل
حتليل التكاليف وترشيدها فيما : وهذا ما ميكن حتقيقه من خالل ما يلي. حيصلوا على خدمات جيدة وعالية املردود

؛ )اإلكلينيكية(يتعلق بتمويل املستشفيات؛ وتعزيز القيادة واإلدارة يف املستشفيات؛ وإدخال الـحوكَمة السريرية 
وسوف تعمل املنظمة مع الدول األعضاء على التعاطي مع .  تقييم األداء لرصد جودة اخلدماتواستخدام أداة

وسوف تواصل . وتتوافر لدعم هذا الغرض جمموعة خمتلفة من األدوات. جماالت األداء اليت هي حباجة إىل تعزيز
فرها التحالف العاملي لسالمة املرضى، املتاحة، والسيما املعطيات اليت يو) البيانات(املنظمة االستفادة من املعطيات 

  .من أجل تعزيز إرشاداته بشأن حتسني نوعية خدمات املستشفيات

   الدول األعضاءإىلتوصيات . 6
ملالية، العمل على إجياد ثقافة حتليل التكاليف وترشيدها يف قطاع املستشفيات من أجل حتسني اإلدارة ا )1(

 .وميزنة الربامج واملساءلة

دارة املستشفيات ونوعية اخلدمات باستخدام األدوات واُألطُر املتوافرة، مبا فيها الـحوكَمة تقييم وحتسني إ )2(
 .السريرية، وإطار اإلدارة والقيادة، وأداة تقييم األداء لتحسني اجلودة يف املستشفيات

 يف إعداد صكوك تنظيمية تستهدف وضع قواعد ومعايري للتوزيع اجلغرايف والوظيفي للمستشفيات، مبا )3(
ذلك اخلطط الرئيسية لتطوير املستشفيات، وصون مبدأ العدالة يف احلصول على اخلدمات، وتعزيز سالمة 

 .املرضى يف املستشفيات

إجراء مراجعة شاملة للخربة الوطنية يف جمال استقالل املستشفيات، إن وجدت هذه اخلربة، يف إطار حترير  )4(
تأكيد على دور وزارة الصحة يف تنظيم وتقييم املستشفيات النظام الصحي من قيود اإلدارة املركزية، وال

 .املتمتعة باالستقالل، وضمان احلصول على اخلدمات على قدم املساواة
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إعداد أساليب بديلة عالية املردود لعمليات اإلدخال يف املستشفيات، من خالل تطوير الرعاية النهارية،  )5(
 .يةوالرعاية الصحية املرتل واجلراحة النهارية،



  56/5ل إ/ش م  
  14الصفحة 
 

  

  املراجع
1. Policy brief: The significance of hospitals. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2002 

(http://www.euro.who.int/observatory/Publications/20020527_16, accessed 20 January, 2009).  

2. McKee M, Healy J, eds. Hospitals in a changing Europe. Buckingham, Open University Press, 2001 
(European Observatory on Health Care Systems Series). 

3. Bernd R et al. Investing in hospitals of the future.  World Health Organization, 2009 (European 
Observatory on Health Systems and Policies). 

4. Abdullatif AA. Hospital care in WHO Eastern Mediterranean Region; an agenda for change. In: 
International Hospital Federation Reference Book 2005/2006. Ferney Voltaire, International Hospital 
Federation, 2005. 

5. The Performance Assessment Tool for Quality Improvement (PATH): preparing for the second wave of 
data collection. Report on a WHO workshop, Barcelona, 13-14 October 2006. Copenhagen, WHO 
Regional Office for Europe, 2006 
(http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/20010827_1, accessed 12 January 2008).  

6. Freeman T, Walshe K. Achieving progress through clinical governance? A national study of health care 
managers' perceptions in the NHS in England, Quality and Safety in Health Care, 2004, 13:335–343.  

7. Configuring the hospital for the 21st century. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2004  
(http://www.euro.who.int/observatory/Publications/20020527_16, accessed 20 January, 2009)  

8. The world health report 2000. Health systems, improving performance, Geneva, World Health 
Organization, 2000. 

9. Everybody’s business: strengthening health systems to improve health outcomes. WHO framework for 
action, Geneva, World Health Organization, 2007. 

10. The world health report 2008: primary health care now more than ever. Geneva, World Health 
Organization, 2008. 

11. World Bank. World development report 1993. Investing in health. New York, Oxford University Press, 
1993. 

12. Reducing hospital beds: What are the lessons to be learned? Copenhagen, WHO Regional Office for 
Europe, 2004 (http://www.euro.who.int/observatory/Publications/20020527_16, accessed 20 January, 
2009).  

13. Ayyoub SK et al. Implementing hospital autonomy in Jordan: an economic cost analysis of Al-Karak 
Hospital. Bethesda, Partners for Health Reform Plus Project, Abt Associates Inc., 2002. 

14. Bogue R, Hall C, La Forgia G. Hospital governance in Latin America. Results from a four nation 
survey. Washington DC, World Bank, 2007.  

15. Chawla M, Berman P. Improving hospital performance through policies to increase hospital autonomy. 
Boston, MA, Harvard University, 1995. 

16. A review of determinants of hospital performance. Report of the WHO Hospital Advisory Group 
meeting, Geneva, 11–-15 April 1994. Geneva, World Health Organization, 1994. 

17. Walford V, Grant K. Health sector reform, improving hospital efficiency, London, DFID Health 
Systems Resource Centre, 1998. 

18. Malcolm L et al. Building a successful partnership between management and clinical leadership, 
experience from New Zealand. BMJ, 2003, 326:653. 

http://www.euro.who.int/observatory/Publications/20020527_16
http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/20010827_1
http://www.euro.who.int/observatory/Publications/20020527_16
http://www.euro.who.int/observatory/Publications/20020527_16


  56/5ل إ/ش م  
  15الصفحة 
 

  
19. WHO/International Hospital Federation. The performance of hospitals under changing socioeconomic 

conditions, Geneva, World Health Organization, 2008. 

20. Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals (PATH). Copenhagen, WHO 
Regional Office for Europe, 2007. 

21. Donaldson LJ, Fletcher MG. The WHO World Alliance for Patient Safety: towards the years of living 
less dangerously. Medical Journal of Australia, 2006, 184: S69 S72 
(http://www.mja.com.au/public/issues/184_10_150506/don10047_fm.html#intro, accessed 16 March, 
2009). 

22. Siddiqi S, Huda Q, ElAsady E. The role of hospitals in enhancing public health security: perspectives 
from the Eastern Mediterranean Region. In: International Hospital Federation Reference Book 
2008/2009. Ferney Voltaire, International Hospital Federation, 2008.  

23. Analysis of hospital costs: a manual for managers, Geneva, World Health Organization, 1998. 
24. Towards better leadership and management in health. Report on an international consultation on 

strengthening leadership and management, 29 January –1 February 2007, Accra, Ghana. Geneva, 
World Health Organization, 2007 (WHO/HSS/health systems/2007.3 working paper no. 10).  

 

 

http://www.mja.com.au/public/issues/184_10_150506/don10047_fm.html#intro

