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تؤكد أهداف التنمية املستدامة )SDGs( عىل االلتزام العاملي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، وهذا 

التي  الجودة  عالية  الصحية  الخدمات  – عىل  العامل  مكان يف  – يف كل  واملجتمعات  األشخاص  كافة  يعني رضورة حصول 

يحتاجون إليها – سواء التعزيزية أو الوقائية أو العالجية أو التأهيلية أو املخففة لآلالم – دون مواجهة أي ضائقة مالية.

الصحية  للخدمات  الفعالة  التغطية  تكون من خالل  الشاملة  الصحية  التغطية  املحرز يف  التقدم  بها  نقيس  التي  الطريقة 

األساسية والحامية املالية )ضامن عدم تعرض أي شخص للفقر بسبب اعتالل الصحة(؛ ولكن حتى لو حقق العامل التغطية 

آمنة،  وغري  الجودة  منخفضة  الخدمات  كانت  إذا  الصحية ستظل ضعيفة  النتائج  فإن  املالية؛  والحامية  األساسية  الصحية 

وبالتايل فإن تقديم خدمات صحية عالية الجودة أمر رضوري للتغطية الصحية الشاملة. وهذا هو محور هذا التقرير.

تشري األدلة إىل أن الرعاية دون املستوى تهدر الكثري من املوارد وترض بصحة السكان وتدمر رأس املال البرشي وتحد من 

اإلنتاجية. إن جودة الرعاية – ال سيام سالمة املرىض – رضورية لخلق الثقة يف الخدمات الصحية، كام أنها مفتاح لتحقيق 

األمن الصحي العاملي، الذي يبدأ بأمن صحي محيل، ويعتمد بدوره عىل خدمات صحية عالية الجودة يف الخطوط األمامية. 

والخدمات الصحية الجيدة ال متنع املعاناة اإلنسانية وتضمن مجتمعات أكرث صحة فحسب؛ بل تضمن أيضاً رأس مال برشي 

أفضل واقتصادات أكرث صحة.

يُنظر إىل الجودة – يف كثري من األحيان - عىل أنها رفاهية ال ميكن إال للبلدان الغنية تحمل تكاليفها. وهذه مغالطة؛ إذ 

يتطلب بناء خدمات صحية عالية الجودة التمتع بثقافة الشفافية واملشاركة واالنفتاح حول النتائج، والتي ميكن تحقيقها يف 

جميع املجتمعات بغض النظر عن مستوى دخلها. إن العامل ميلء بالدروس حول ما يُفلح وما ال يُفلح، مام يوفر أساًسا غنيًا 

ميكن من خالله النهوض مبستوى الجودة برسعة. كام يلعب اإلبداع التقني دوًرا رئيسيًا يف تقديم طرق جديدة لتوسيع نطاق 

خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة برسعة أكرب وبتكلفة معقولة.

وينبغي أن يكون الرتكيز عىل االهتامم بالفرد هو جوهر الجودة. كام يجب أن يشارك الناس واملجتمعات يف تصميم الخدمات 

الصحية وتقدميها وتقييمها باستمرار لضامن أنها مبنية عىل نحو يلبي االحتياجات الصحية املحلية – بدالً من تلك الخدمات 

الخاصة بالجهات املانحة أو املصالح التجارية أو السياسية – أو ألنه "هذه هي الطريقة املعتادة إلمتام ذلك األمر". إن الرتكيز 

عىل الجودة أمر بالغ األهمية؛ ولكن يجب أن تركز القيادة أيًضا عىل السعي للتفوق، والتواصل بشفافية، وتعزيز التعاون 

عرب الفرق الطبية، وكذلك مع املرىض واملجتمع املدين – مبا يف ذلك مجموعات املرىض، واملنظامت غري الحكومية، ومكونات 

املجتمع املحيل –.

إن التغطية الصحية الشاملة ليست حلاًم للمستقبل؛ إنها بالفعل أمر واقع يف العديد من البلدان؛ ومع ذلك، فبدون خدمات 

صحية عالية الجودة، ميكن أن تظل وعًدا فارًغا. ويبني هذا التقرير التأسييس حالة تقنية وسياسية قوية لالستثامر يف خدمات 

صحية جيدة. إن الهدف األسمى هو عامل أكرث صحة وأكرث أمانًا وإنصافًا.

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director-General
World Health Organization

تمهيد

جيم يونج كيم
رئيس

البنك الدويل

انجيل غوريا
السكرتري العام
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شكر وتقدير
والتنمية  االقتصادي  التعاون  ومنظمة   )WHO( العاملية  الصحة  منظمة  بواسطة  مشرتك  بشكل  التقرير  هذا  إعداد  تم 
)OECD(  البنك الدويل يف إطار التوجيه العام الذي قدمته ماري بول كيني، املدير العام املساعد السابق لألنظمة الصحية 
ومجموعة االبتكار، منظمة الصحة العاملية، وتيمويث إيفانز، مدير أول املامرسة العاملية للصحة والتغذية والسكان، مجموعة 
فريق  وتألف  والتنمية.  االقتصادي  التعاون  منظمة  االجتامعية،  والشؤون  العمل  مدير  سكاربيتا،  وستيفانو  الدويل،  البنك 
الكتابة من إدوارد كييل )منظمة الصحة العاملية(، و نيك كالزينجا )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(، وإيان فورد )منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية(، وجريمي فيالرد )البنك الدويل(، وشيال ليرثمان )كلية جيلينجز للصحة العامة العاملية، جامعة 
نورث كارولينا( شمس الزهى سيد )منظمة الصحة العاملية(، وصن مني كيم )منظمة الصحة العاملية(، وسبيده باقري نجاد 
)منظمة الصحة العاملية(، والسري ليام دونالدسون )مبعوث منظمة الصحة العاملية لسالمة املرىض(. وقد نسق هذا التقرير 

سبيده باقري نجاد. 

يود املؤلفون أن يشكروا الزمالء من املعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة )RIVM(، مايكل فان دن بريج، وويلكو 
جرافامنز ملساهمتهم يف تطوير اإلطار املفاهيمي الشامل ومحتوى التقرير، و ستيفانو سكاربيتا، ومارك بريسون، وفرانشيسكا 
كوملبو، وكارولني بريشيت، ولوك سالومريسيك من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ملساهمتهم يف الكتابة، وساجار دوجاين، 

أدنا ديبورا أوجوتيش تشوكوما من البنك الدويل ملساعدتهام يف مراجعة النص يف املرحلة النهائية.

استفاد التقرير من املدخالت الغنية للجنة االستشارية، املؤلفة من األعضاء التالية أسامؤهم: السري ليام دونالدسون )رئيًسا(،  
وأنوات  شيكيل،  وبول  رويالس،  وإنرييك  أوزبورن،  وروبني   ، ورشاد مسعود  مينز،  وجان  وتوفيق خوجة،  هيوز،  وكليفورد 

سوباشوتيكول، ونانا أما توم دانسو. 

القطرية: دانيال بورسا، وأيوب غربيتساديك إلثيوبيا؛ سيباستيان غارسيا  الحالة  التالية أسامؤهم قدموا دراسات  األشخاص 
تيرب،  وجوشوا  رويس،  وميشيل  للسودان؛  الطيب  واملعز  للمكسيك؛  رويالس  وإنرييك  اسرتيلو،  باتشيكو  وبولينا  سايسو، 

وأدالستني براون ألونتاريو- كندا.

تم إعداد املرفق الخاص بالتدخالت التحسينية بواسطة: شيال ليرثمان )كلية غيلينغز للصحة العامة العاملية، جامعة نورث 
الصحة  لجودة  هارفارد  )مبادرة  رميولد  وكيم  راجبهانداري،  وروما  موتشيا،  وأنتوين  ووسيك،  روزنكرانتس  وليانا  كارولينا(، 

العاملية يف معهد هارفارد للصحة العاملية(. 

نود أن نتوجه بالشكر إىل  جورجي سورين بانيكا، و لورا بريسون عىل الدعم اإلداري، وغاري همفريز لكتابة املسودة األوىل 
للتقرير. كام نود أن نشكر املراجعني األقران التاليني: دونالد بريويك، وهيلني هاسكل، ومارغريت كروك، وإفريم ليامنغو. 

وأخرياً، نود أن نعرب عن تقديرنا للعديد من املوظفني اآلخرين من املنظامت الرشيكة الثالث الذين ساهموا يف إعداد هذا 
التقرير؛ فمن دون تفانيهم ودعمهم وخربتهم، مل يكن هذا العمل ممكناً:

يتمغيتا عبد الله، ونجيب الشوربجي، وبنديتا اليغرانزي، وبروغ السدحان، وشانون باركيل، وماري شارلوت بويسو، وجيمس 
وبيرت  دزينواجيس،  وجوان  كومار،  دهنجرا  ونيالم  داس،  وجيشنو  كاولينغ،  وكريسيا  شوبرا،  ومييك  شرييان،  ومينا  كامبل، 
إنجلفريت، وليندا فريهيت، وروبن فريسكاس، وميشيل غراغنواليت، وميشيل كارين فونك، وخافيري جوميز باتيست ألينتورن، 
وجويس هايتاور، ومايك كاجيوارا، ورانيا كاوار، ومايكل جورج كاي، وكلري كيلباتريك، وراميش كريشناموريث، وأنجيال الشوهري، 
وأنييس ليوتساكوس، ومانون ليت، وأكيكو مايدا، ونيكوال ماغريني، وإليزابيث ماسون، وكييل ماكجي، ونانا مينساه أبرامبا، 
وهرينان مونتينيجرو فون مولينربوك، ومارغريت موريف، وجيليان أوديركريك، وشانتي بال، وفيليسيتي بوكلينغتون، ونيتيتا 
ستور،  أنجليكا سوزا، وجويل  ماريا  بريميدو،  سيبولفيدا  وماريا سيسيليا  وإميا سكوالر،  شنايدر،  بيرت  وبول  باليزير،  براسوبا 
ونوريا تورو بوالنكو، وأندرياس أولريش، وكريسانثا ويراسوريا، وإريكا ويلر، وتانا وليجي، ومحمد تاجي ياسامي، وجونبينغ 

يو، وهونغون تشاو، وهاو زينغ. 

كام نتوجه بالشكر لـ رؤى احمد، وسارة أبوزيد، وهيثم عوض الله عىل مساهامتهم الهامة والقيمة يف التحقق من الرتجمة 
إىل اللغة العربية.





9 تقديم خدمة صحية عالية الجودة: ضرورة عالمية للتغطية الصحية الشاملة

الملخص التنفيذي 
رضورة عاملية للتغطية الصحية الشاملة - الدور  يصف هذا التقرير - تقديم خدمات صحية عالية الجودة: 
األسايس للجودة يف تقديم خدمات الرعاية الصحية. ومع التزام الدول بتحقيق تغطية صحية شاملة بحلول 
عام 2030، هناك اعرتاف متزايد بأن الرعاية الصحية املثىل ال ميكن تقدميها مبجرد ضامن وجود: البنية التحتية 
واإلمدادات الطبية ومقدمي الرعاية الصحية معا؛ فتحسني تقديم الرعاية الصحية يتطلب تركيزًا متعمًدا عىل 
فعالة وآمنة ومنصفة ومتكاملة ومتمركزة حول  توفري رعاية  ينطوي عىل  ما  الصحية، وهو  الخدمات  جودة 
الناس يف التوقيت املناسب. إن جودة الرعاية هي الدرجة التي تزيد بها الخدمات الصحية لألفراد والسكان من 

احتاملية الوصول إىل النتائج الصحية املنشودة والتي تتوافق مع املعرفة التخصصية الحالية.

تشري البيانات إىل أن جودة الرعاية يف معظم البلدان – وخاصًة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل – دون 
املستوى األمثل، كام هو موضح يف األمثلة التالية:

•   كان االلتزام باملبادئ التوجيهية للمامرسات الرسيرية يف مثانية بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أقل 
من 50 يف املائة يف عدة حاالت؛ مام أسفر عن انخفاض جودة الرعاية قبل الوالدة ورعاية األطفال 

ونقص يف تنظيم األرسة.

•   أظهرت املبادرة الخاصة بـ "مؤرشات تقديم الخدمات" يف سبعة بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 
تبايًنا كبريًا يف نسبة تغيب مقدمي الخدمات )14.3-44.3٪(، واإلنتاجية اليومية )5.2-17.4 مريًضا(، 

ودقة التشخيص )34-72.2٪(، وااللتزام باملبادئ التوجيهية الرسيرية )٪43.8-22(.

الخاصة  املنشآت  يف  املثالية  دون  الرسيرية  املامرسة  شيوع  دراسة   80 لـ  منهجية  مراجعة  •   أظهرت 
والعامة التي تقدم الرعاية الصحية األولية يف العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

الدخل  عالية  البلدان  من  املأخوذة   )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  بيانات  •   تشري 
والبلدان املتوسطة الدخل إىل أن نسبة ترتاوح بني 19 و 53٪ من النساء اللوايت ترتاوح أعامرهن بني 
50-69 سنة مل يخضعن لفحص التصوير الشعاعي للثدي، وأن 27-73٪ من كبار السن )65 سنة وما 

فوقها( مل يتلق التطعيم ضد األنفلونزا.

نتائج صحية أفضل من خالل تحسين الجودة
تشمل الخدمات الصحية عالية الجودة تقديم الرعاية املناسبة - يف الوقت املناسب - واالستجابة الحتياجات 
مستخدمي الخدمة وتفضيالتهم، مع التقليل - إىل أدىن حد - من األرضار وتبديد املوارد. وتزيد الرعاية الصحية 
عالية الجودة من احتاملية النتائج الصحية املرغوبة وتتسق مع سبع خصائص قابلة للقياس: الفعالية، والسالمة، 
الرعاية، والكفاءة؛ ففي باكستان - عىل سبيل  والرتكيز عىل السكان، والتوقيت املناسب، واإلنصاف، وتكامل 
املثال - أدت زيادة إمكانية الوصول ملوظفي الرعاية الصحية من املرة األوىل من خالل برنامج العامالت بالقطاع 

الصحي إىل تحسني معالجة حاالت اإلصابة بااللتهاب الرئوي وخفض معدل وفيات املواليد. 

دمج آليات الجودة في مؤسسات الرعاية الصحية
إن العنارص التأسيسية الخمسة الحاسمة يف تقديم خدمات الرعاية الصحية الجيدة هي: العاملون يف مجال 
الرعاية الصحية، ومرافق الرعاية الصحية، واألدوية واألجهزة وغريها من التقنيات، ونظم املعلومات، والتمويل. 

السياسات وقادة  الحكومات وواضعي  األنظمة؛ يجب عىل  يتجزأ من أسس  الجودة جزء ال  أن  وللتأكد من 
النظام الصحي واملرىض واألطباء التعاون مًعا عىل:
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•  ضامن وجود قوى عاملة صحية مؤهلة.
•  ضامن تحقيق التميز يف جميع مرافق الرعاية الصحية.

•  ضامن االستخدام اآلمن والفعال لألدوية واألجهزة والتقنيات األخرى.
•  ضامن االستخدام الفعال لنظم املعلومات الصحية.

•  استحداث آليات متويل تدعم التحسني املستمر للجودة.

تدخالت لتحسين جودة الرعاية
بشكل  ونرشها  املنفصلة  التدخالت  من  مجموعات  تصميم  يتطلب  األوجه،  ومتعدد  معقد  مفهوم  الجودة 
متزامن؛ فإعداد سياسة الجودة الوطنية واسرتاتيجيتها وصياغتها وتنفيذها له أولوية متزايدة مع سعي البلدان 
لتحسني أداء النظام الصحي بشكل منهجي. وتتضمن معظم أساليب تطوير اسرتاتيجية الجودة الوطنية واحدة 

أو أكرث من العمليات التالية:

•  سياسة الجودة واسرتاتيجية التنفيذ كجزء من الخطة الوطنية الرسمية للقطاع الصحي.
•   إعداد وثيقة سياسة الجودة كوثيقة وطنية قامئة بذاتها، تكون عادة يف إطار عملية تتضمن العديد من 

أصحاب املصلحة، تقودها أو تدعمها وزارة الصحة.

املجاالت  قساًم عن  أيًضا  يتضمن   - أعامل مفصل  - مع جدول  الوطنية  الجودة  تطبيق  •   اسرتاتيجية 
األساسية للسياسة.

•   متكني الترشيعات واللوائح التنظيمية من دعم السياسة واالسرتاتيجية.
وتظهر بوضوح سبع فئات من التدخالت ويتم النظر فيها بشكل روتيني من قبل أصحاب املصلحة يف النظام 
الصحي - مبا يف ذلك مقدمي الخدمات واملديرين وواضعي السياسات - عند محاولة تحسني جودة نظام الرعاية 

الصحية. وهذه التدخالت هي:

•  تغيري املامرسة الرسيرية يف الخط األمامي.
•  وضع املعايري.

•  إرشاك ومتكني املرىض واألرس واملجتمعات.
•  إتاحة املعلومات والتعليم للعاملني يف مجال الرعاية الصحية واملديرين وواضعي السياسات.

•  استخدام برامج وطرق تحسني الجودة املستمرة.
•  وضع حوافز عىل أساس األداء )مالية وغري مالية(.

•  الترشيعات واللوائح التنظيمية.
التدخالت املعنية بالجودة يجب أن يتم من خالل فحص دقيق لتدخالت  واختيار الحكومات ملجموعة من 
الرسيرية،  الرعاية  وتحسني  الرضر،  وتقليل  النظام،  ببيئة  يتعلق  فيام  األدلة  إىل  املستندة  الجودة  تحسني 

واملشاركة والتمكني للمريض واألرسة واملجتمع.

تبادل الدروس المستفادة بهدف توسيع نطاق التدخالت الناجحة
تقوم عدة دول بتطوير ابتكارات لتحسني الجودة من مختلف الجوانب. وكام هو موضح يف هذا التقرير؛ فإن 
العديد من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط قد أجرت تدخالت ناجحة، ولكنها تتطلب منصة عاملية 
لتبادل املعرفة. وهذا سيسمح للدول بالتعلم من التدخالت الناجحة وتكييفها لتتالءم مع سكانها املحليني، كام 

سيسمح للدول بتجنب توجيه الجهود نحو التدخالت غري الناجحة.

وقد ثبت أن تحسني جودة الرعاية ميثل تحديًا لجميع الدول. ومع ذلك؛ فإن توفري الرعاية الجيدة للناس يف كل 
مكان يبقى أهم مسؤولية مشرتكة وفرصة لتحسني صحة الناس عىل مستوى العامل. ومع الرتكيز املتعمد عىل 
الجودة؛ ستتمكن الدول من إحراز تقدم كبري نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة وتحقيق التغطية الصحية 

الشاملة. 
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دعوة إلى العمل 
هذا التقرير من منظور ثالث مؤسسات عاملية معنية بالصحة - منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، البنك 
الدويل، ومنظمة الصحة العاملية - يقرتح سبياًل للميض قدًما لصانعي السياسة الصحية الذين يسعون إىل تحقيق 

هدف إتاحة خدمات صحية عالية الجودة - تتمحور حول الفرد - للجميع.

إن مثة حاجة ملحة إىل اتخاذ إجراءات رفيعة املستوى من كل دائرة من الدوائر الرئيسية التي تحتاج إىل العمل 
جنبًا إىل جنب، مع الشعور بالحاجة امللحة للتمكن من تحقيق أهداف التنمية املستدامة لتحقيق رعاية صحية 

أفضل وأكرث أمانًا.

وبالتالي يتعين على جميع الحكومات ما يلي:
•  أن يكون لديها سياسة واسرتاتيجية وطنية للجودة. 

•  إثبات مسئوليتها عن تقديم خدمة آمنة عالية الجودة. 
•   التأكد من أن اإلصالحات املدفوعة بهدف التغطية الصحية الشاملة، تدمج الجودة ضمن أساس 

أنظمة الرعاية الخاصة بها.

•   ضامن أن النظم الصحية لديها بنية تحتية للمعلومات وتكنولوجيا معلومات قادرة عىل قياس جودة 
الرعاية واإلبالغ عنها. 

•  سد الفجوة بني األداء الفعيل يف الجودة واألداء القابل للتحقيق. 
•   تعزيز الرشاكات بني مقدمي الخدمات الصحية ومستخدمي الخدمات الصحية مام يحث عىل 

الجودة يف الرعاية. 

•   إنشاء قوى عاملة صحية مؤهلة ذات قدرة عىل تلبية متطلبات واحتياجات السكان ودعمها 
للحصول عىل رعاية صحية عالية الجودة. 

•  عمليات الرشاء والتمويل والعموالت تكون عىل أساس مبدأ القيمة. 
•  متويل البحوث الخاصة بتحسني جودة التمويل.

ويجب على جميع األنظمة الصحية:
•  تنفيذ التدخالت القامئة عىل األدلة التي تظهر التحسن يف األداء.  

•  وضع معيار مرجعي للمقارنة باألنظمة املامثلة التي تحقق أفضل أداء. 
•   ضامن متكني جميع املصابني باألمراض املزمنة من تقليل تأثري تلك األمراض عىل نوعية حياتهم. 

•  تعزيز نظم الثقافة واملامرسات التي من شأنها تقليل الرضر للمرىض. 
•   بناء القدرة عىل الوقاية من التهديدات التي تواجه األمن الصحي، وكشفها، واالستجابة لها من خالل 

تركيز االهتامم عىل الجودة. 

•  وضع البنية التحتية للتعلم. 
•  تقديم املساعدة الفنية وإدارة املعرفة الهادفة إىل التحسني يف الجودة.

ويجب على جميع المواطنين والمرضى:
•  متكينهم من املشاركة النشطة يف الرعاية لتحسني وضعهم الصحي. 

•  لعب دور قيادي يف تصميم مناذج جديدة للرعاية لتلبية احتياجات املجتمع املحيل. 
•  إبالغهم بأن من حقهم الحصول عىل الرعاية التي تلبي معايري الجودة الحديثة القابلة للتحقيق. 

•  تلقي الدعم واملعلومات واملهارات الالزمة للتعامل مع حاالتهم املزمنة.

ويجب على جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية:
•  املشاركة مع مرضاهم يف قياس الجودة وتحسينها.  

•  تبني فلسفة مامرسة العمل الجامعي. 
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•  رؤية املرىض كرشكاء يف تقديم الرعاية. 
•  االلتزام بتوفري البيانات واستخدامها إلثبات فعالية الرعاية وسالمتها.

ويف حني مل يتمكن أي طرف مبفرده من إجراء كل هذه التغيريات؛ فإن اتباع نهج متكامل - حيث تعمل الجهات 
الرعاية الصحية يف  الفاعلة املختلفة مًعا سعيًا لتحقيق دورها - سيكون له تأثري واضح عىل جودة خدمات 

جميع أنحاء العامل.
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في خدمات الرعاية الصحية
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الفصل 1
خلفية: السعي لتحقيق الجودة في خدمات الرعاية الصحية

التغطية الصحية الشاملة هدف مهم ونبيل. وتهدف التغطية الصحية الشاملة - وهي حٌق مكرس يف أهداف 
نحو  عىل  األساسية  الرعاية  خدمات  عىل  الحصول  وإمكانية  الصحي  األمن  توفري  إىل   - املستدامة  التنمية 
شامل دون التسبب يف أي ضائقة مالية لألفراد واألرس واملجتمعات املحلية، مام يتيح التحول إىل مجتمعات 

واقتصادات أكرث إنتاجية وإنصافًا.

ولكن ال ينبغي مناقشة التغطية الصحية الشاملة وتخطيطها - ناهيك عن تنفيذها - دون الرتكيز عىل الجودة. 
ومن الرضوري ضامن أن تكون الرعاية فعالة وآمنة ومتوافقة مع تفضيالت واحتياجات الناس واملجتمعات 
الفئات  جميع  بني  وبإنصاف  حينها،  يف  الرعاية  تقديم  ينبغي  ذلك؛  عىل  وعالوة  الخدمة.  من  املستفيدين 
السكانية، وتنسيقها يف إطار سلسلة متواصلة من خدمات الرعاية الصحية مدى الحياة، مع الحد من إهدار 

املوارد.

وبالتايل، فإن جودة الرعاية هي األساس الذي تقوم عليه التغطية الصحية الشاملة؛ ألنه إذا مل يتم 
ضامن جودة الرعاية، فام الفائدة من توسيع نطاق الحصول عليها؟!، وأيًضا ألن الحصول عىل 

خدمات الرعاية بدون جودة يعترب وعًدا فارًغا بالتغطية الصحية الشاملة.

الدول  كانت  فإذا  املرتفع؛  الدخل  ذات  البلدان  الجودة عىل  تقترص  أن  ينبغي  وال 
قادرة عىل توفري أي نوع من الرعاية الصحية - حتى أفقر الدول ميكنهم؛ بل ويجب 
عليهم القيام بذلك - فإنه يجب عليهم توفري الرعاية الجيدة؛ ألن البديل - الرعاية 
الثمينة التي ميكن  رديئة الجودة - ليس ضاًرا فحسب؛ بل إنه يُهدر أيًضا املوارد 
استثامرها يف الدوافع املهمة األخرى للتنمية االجتامعية واالقتصادية بهدف تحسني 

رديئة  الرعاية  عواقب  عىل  تُنفق  التي  الدوالرات  مليارات  فهناك  املواطنني،  حياة 
الجودة - األموال التي ميكن أن متول املدارس والخدمات االجتامعية والبنية التحتية - 

كام ميكن أن يؤدي ضعف الجودة إىل تقويض ثقة السكان يف فوائد الطب الحديث. وبهذه 
الطريقة؛ فإن التغطية الصحية الشاملة دون جودة الرعاية هي عمل مل يكتمل إنجازه.

1-1 أدلة كثيرة على ضعف الجودة في جميع البلدان
لقد أُحِرَز تقدم كبري يف تحسني بعض جوانب جودة الرعاية الصحية يف جميع أنحاء العامل، عىل سبيل املثال 
فيام يتعلق مبعدالت النجاة من الرسطان والوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية )1، 2(. ولكن 

يف مجاالت أخرى، كان التقدم بطيئًا ومتفاوتًا، واألرقام خري دليل.

•  يف البلدان مرتفعة الدخل، يتأثر واحد من كل عرشة مرىض سلبًا أثناء العالج )3(.
بعدوى  املستشفى  إصابة سبعة من كل 100 مريض يف  توقع  باإلمكان  الدخل،  البلدان مرتفعة  •   يف 
تجنبها  ميكن  التي  وبااللتهابات  النامية(،  البلدان  يف   10 كل  من  )واحد  الصحية  للرعاية  مصاحبة 

بسهولة من خالل تحسني النظافة الصحية واالستخدام الذيك ملضادات امليكروبات )4(.

•   ال تزال االختالفات غري املربرة حول توفري الرعاية الصحية وإيصالها قامئة، وال تحصل نسبة كبرية من 
املرىض عىل الرعاية املناسبة القامئة عىل األدلة )5، 6(.

•   تتفاوت معدالت التطعيم ضد األنفلونزا بني البلدان ذات الدخل املرتفع من 1٪ إىل أكرث من ٪78، 
عىل الرغم من أن الهدف الذي حددته جمعية الصحة العاملية يف عام 2003 هو 75٪ بحلول عام 

.)7( 2010

العامة، ويرجع ذلك  •   أصبحت مقاومة امليكروبات للمضادات قضية عاملية رئيسية يف مجال الصحة 
جزئيًا إىل سوء استخدام األدوية املضادة للميكروبات، واإلفراط يف استخدامها يف الرعاية الصحية )8(.

•   عىل الصعيد العاملي، قُدرت التكلفة املرتبطة باألخطاء الدوائية مببلغ 42 مليار دوالر أمرييك سنويًا، 
دون احتساب األجور املفقودة أو اإلنتاجية املتوقفة أو تكاليف الرعاية الصحية )9(.
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•   يف الوقت الذي ارتفع فيه معدل حاالت الوالدة التي تتم بإرشاف قابالت مهرة من 58٪ يف عام 1990 
إىل 73٪ يف عام 2013، ويرجع ذلك أساًسا إىل الزيادة يف حاالت الوالدة يف املرافق الصحية، فال يزال 
هناك العديد من النساء واألطفال الرضع الذين ميوتون أو يصابون بإعاقات تستمر مدى الحياة حتى 
 )WHO( بعد الوصول إىل منشأة صحية بسبب سوء نوعية الرعاية. وتُقدر منظمة الصحة العاملية
أن 303000 أم و2.7 مليون رضيع حديث الوالدة ميوتون سنويًا يف وقت الوالدة، وأن هناك عدد أكرب 
مليون حالة إمالص كل  منه. عالوة عىل ذلك، هناك حوايل 2.6  الوقاية  بكثري يصابون مبرض ميكن 

عام )10 ، 11(.

•   يفتقر ما يقرب من 40٪ من مرافق الرعاية الصحية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل إىل املياه 
املحسنة، بينام يفتقر نحو 20٪  منهم إىل الرصف الصحي - اآلثار املرتتبة عىل جودة الرعاية تتضح 

بجالء -  )12(.

•   تربز التقديرات الشاملة - لعدة بلدان - الخاصة بتوزيع التشخيص والسيطرة عىل ضغط الدم املرتفع 
الجودة.  عالية  الوقاية  والتنمية أهمية خدمات  االقتصادي  التعاون  بلدان مختارة خارج منظمة  يف 
ويف معظم الحاالت، مل يتم تشخيص نصف البالغني عىل األقل الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم 
الدم منخفضة، حيث  العالجية الرتفاع ضغط  التغطية  فإن  وبالتايل؛  الدم.  بارتفاع ضغط  بإصابتهم 
ترتاوح من 7٪ إىل 61٪ بني األشخاص الذين تعرضوا لضغط الدم املرتفع يف الدراسات االستقصائية 
لألرس املعيشية. ومع ذلك؛ فإن التغطية الفعالة أقل بكثري من التغطية ، حيث ترتاوح من 1٪ إىل ٪31، 

مام يشري إىل وجود مشكلة يف الجودة )13(.

1-2 الحجج االقتصادية بشأن الجودة
وباإلضافة إىل آثار العناية الرديئة عىل حياة الناس، فإنها تهدر الوقت واملال. كام أن جعل الجودة جزًءا ال يتجزأ 
من التغطية الصحية الشاملة هو سعى إىل حياة أطول وأفضل إىل جانب كونه رضورة اقتصادية. ودمج الجودة 
الواقع،  ويف  االقتصادية.  التنمية  مستويات  جميع  للبلدان عىل  بالنسبة  التكلفة  ميسور  الصحية  األنظمة  يف 

االفتقار إىل الجودة هو تكلفة ال ميكن تحملها، خاصة بالنسبة للبلدان األكرث فقرًا.

إن الجودة املتدنية يف الرعاية ال تسهم فقط يف زيادة العبء املريض عىل الصعيد العاملي واالحتياجات الصحية 
النظم واملجتمعات  أيًضا تأثريًا اقتصاديًا كبريًا، مع ما يرتتب من تكاليف كبرية عىل  غري امللباة؛ بل إنها تؤثر 
الدخل حوايل 15٪ من نفقات املستشفيات بها يف  البلدان مرتفعة  العامل. تستخدم  أنحاء  الصحية يف جميع 
معالجة التعقيدات الناتجة عن الرعاية وإيذاء املريض والتي ميكن الوقاية منها. وتؤثر الرعاية الرديئة بشكل 
غري متناسب عىل الفئات األكرث ضعًفا يف املجتمع، وتصل التكاليف االقتصادية واالجتامعية األوسع نطاقاً إىل 
نظرًا ملا تسبب للمرىض من أرضار ناجمة عن اإلعاقة طويلة األجل، والعاهات،  تريليونات الدوالرات سنوياً 

وفقدان اإلنتاجية )14(. 

باإلضافة إىل ذلك، فالخدمات املكررة، والرعاية غري الفعالة، وحاالت الدخول التي ميكن تجنبها يف املستشفيات 
– وهي سامت يف العديد من النظم الصحية – ينتج عنها هدر مقدر للموارد. ويتم توزيع ما يصل إىل ُخمس 
املوارد الصحية بطرق تولد القليل جًدا من التحسينات الصحية، يف حني أن هذه املوارد النادرة ميكن توزيعها 

بشكل أكرث فاعلية )3(.

1-3 الجودة كحتمية أساسية للتغطية الصحية الشاملة
إن الجودة ال تأيت تلقائيًا؛ فهي تتطلب تخطيطًا، وينبغي تحديدها بوضوح كأولوية واضحة يف التغطية الصحية 
الشاملة، إىل جانب إمكانية الوصول إليها والتغطية والحامية املالية. ويوضح هذا التقرير أن إدماج الجودة يف 
النظم الصحية أمر ممكن إذا اتُبعت بعض الخطوات وطُبقت املبادئ، وهي الشفافية واالهتامم بالفرد وقياس 
املعلومات واستحداثها، واالستثامر يف القوى العاملة، كل ذلك مدعوًما بالقيادة والثقافة الداعمة. ومع وجود 
األيدي،  نظافة  مثل  واستدامتها  الجودة  لضامن  املثبتة  واملامرسات  التدخالت  تنفيذ  ميكن  األساسيات؛  هذه 

وبروتوكوالت العالج، والقوائم املرجعية، والتعليم، وإعداد التقارير والتغذية الراجعة.
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الفصل 1
خلفية: السعي لتحقيق الجودة في خدمات الرعاية الصحية

 وتعترب الشفافية أمًرا بالغ األهمية؛ ألنها األساس املتني للتعليم املستمر والتحسني. وقد كان االستنتاج العام 
الذي خلصت إليه 15 مراجعة للجودة عىل األنظمة الصحية الوطنية التي أجرتها منظمة التعاون االقتصادي 
الشفافية فيام يتعلق باألداء من حيث الجودة  الحاجة إىل مزيد من  والتنمية بني عامي 2012 و2016 هو 
ونتائج الرعاية )15(. ويتمثل أحد العنارص الرئيسية للشفافية يف توخي الصدق واألمانة يف النتائج، مبا يف ذلك 
الهفوات واألخطاء. ويف مثل هذه البيئة، يصبح ذلك فرصة للتعلم، كام هو الحال يف القطاعات األخرى، مبا يف 
ذلك النقل الجوي. ويجب االحتفاء بالنتائج الناجحة ومشاركتها لنفس األسباب. فقد تستغرق ثقافة الشفافية 
هذه بعض الوقت لبنائها، ولكن غرسها يف جميع النظم الصحية ممكن وواجب، بغض النظر عن املوارد املتاحة.

إن إرشاك األفراد واملجتمعات يف رعايتهم الخاصة ويف تصميم خدماتهم الصحية يُعترب عاماًل رئيسيًا لتحديد 
أفضل النتائج. إن الناس واملجتمعات التي يولدون فيها ويرتبون ويعيشون ويعملون ويلعبون، هي يف قلب 
تقديم الخدمات الصحية الجيدة. واألشخاص الذين يشاركون بشكل نشط يف صحتهم والرعاية التي تخصهم 
يعانون من مضاعفات أقل ويتمتعون بصحة ورفاهية أفضل عىل املستوى الرسيري، مام يعني متكني املرىض 
من املشاركة يف الرعاية ويف القرارات الرسيرية، والتعامل مع حاالتهم الصحية بنشاط. فاالهتامم بالفرد هو 
"مدخل لجميع الصفات" )16(. والواقع أن الخيط املشرتك بني قصص النجاح التي تم تفصيلها الحًقا يف هذا 
التقرير هو وضع احتياجات وقيم املريض يف مركزي الصدارة والقلب، وهذا يعني االهتامم املمزوج 

بالرحمة واالحرتام.

لكن االهتامم بالفرد يتجاوز الرعاية الفردية؛ إذ ينبغي إرشاك األشخاص واملرىض يف تحديد 
األولية  الرعاية  من  أهمية  أكرث  األمر  هذا  يعد  وال  السياسات،  تطوير  ويف  األولويات 
واملجتمعية. كام يجب تصميم هذه الخدمات مبساهمة من املجتمعات التي تخدمها، بناًء 
عىل احتياجاتهم وتفضيالتهم املتفردة، كام هو موضح يف الفصل الرابع من هذا التقرير.

طوال  تتغري  الصحية  الرعاية  وألن  واستحداثها،  املعلومات  قياس  تتطلب  الجودة  إن 
يعتمد  وهذا  للتحسن.  لدفعها  باستمرار  وتقييمها  الجودة  مراقبة  يجب  فإنه  الوقت؛ 
عىل معلومات دقيقة ويف التوقيت السليم. وتخصص الصناعة املرصفية 13٪ من دخلها 
لنظم املعلومات، وتستثمر الرعاية الصحية أقل من 5٪، وهو مبلغ زهيد بالنسبة لقطاع 
قائم عىل االستخدام الكثيف للمعلومات. فالبيانات التي تولدها النظم الصحية - يف حال 
وجودها - غالبًا ما ترتكز عىل املدخالت وحجم األنشطة، والبد إذن من تغيري هذا األمر لتكون 
بها يف  املوثوق  الجودة  مقاييس  تضمني  الصحية. كام يجب  الرعاية  من  روتينيًا  الجودة جزًءا 
البنى التحتية للمعلومات الصحية املحلية والوطنية - وهذا األمر أكرث أهمية من قياس املدخالت 
- واستلهاًما لروح الشفافية؛ يجب أن تكون املعلومات متاحة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، مبا يف 

ذلك املرىض، ومقدمي الخدمات، واملرشعني، واملشرتين، وصانعي السياسات.

ويجب قياس جميع أبعاد الجودة، فمن املهم معرفة مدى االلتزام بالربوتوكوالت األساسية وجودة العمليات 
مببادئ  وااللتزام  الجراحية،  السالمة  لفحص  التفقدية  والقامئة  األيدي،  نظافة  املثال:  سبيل  عىل  واملسارات، 
املامرسة الرسيرية، والنتائج الرسيرية مثل: إعادة اإلدخال، ومعدالت الوفيات، وردود الفعل السلبية للعقاقري، 
والبقاء عىل قيد الحياة بعد تشخيص الرسطان، والسيطرة الكافية عىل سكر الدم خالل فرتة الحمل. ولكن يجب 
أيًضا استقاء املعرفة حول نتائج الرعاية وخرباتها التي يتم تقييمها من قبل املرىض من خالل قياس مؤرشات 
الجودة املذكورة للمريض واملجتمع )17(. ويجب القيام بكل ذلك مع تركيز واضح عىل الروابط الوثيقة بني 

القياس والتحسني؛ فالقياس وحده لن يحسن الجودة.

القوى العاملة الصحية التي تتسم باملهارة والحامسة واملدعومة بشكل كاف أمر بالغ األهمية. إن مقدمي 
الرعاية الصحية يريدون تقديم أفضل رعاية ممكنة ملرضاهم. ومع ذلك؛ فاألنظمة والبيئات التي يعملون فيها 
غالبًا ما تصعب هذه املهمة؛ إذ تواجه العديد من البلدان أوجه قصور كبرية يف كل من كمية القوى العاملة 
الصحية ونوعيتها. وبالطبع، ال ينبغي أن يقترص تقديم كل أوجه الرعاية عىل األطباء، فاملمرضات والعاملون يف 
املهن الصحية والعاملون يف مجال الصحة املجتمعية ومنسقو الرعاية ومديروها يلعبون دوًرا مهاًم يف تقديم 
رعاية عالية الجودة يف القرن الحادي والعرشين. ومن املمكن تحقيق جودة عالية من خالل االستفادة من 

مهاراتهم يف جميع مراحل سلسلة اإلنتاج الصحي )18(.
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وحتى تتوفر الرعاية عالية الجودة، يجب زيادة املعرفة التقنية من خالل القدرة عىل التواصل والعمل كفريق 
مع املهنيني اآلخرين، ومشاركة املرىض ومقدمي الرعاية لهم. كام يتطلب األمر وجود قوى عاملة مدربة عىل 
مبادئ التحسني املستمر للجودة ومامرساته، باإلضافة إىل التعرف عىل "املنهج الخفي" الذي ينشأ عن ضعف 
األنظمة التي يصممها البرش. وتتوقف الجودة أيًضا عىل كيفية تنظيم الجهود وتكاملها مع القطاعات األخرى، 

الحوافز  بدوره عىل  ويعتمد هذا  اإلنسانية.  والعالقات  البرشي  والتفاعل  السلوك  أمناط  مراعاة  مع 
يجب  والتي  والتعليقات،  التقارير  وتقديم  والتنظيم،  واملكافآت،  التمويل  ذلك  يف  مبا  القامئة، 

الخصبة  الرتبة  األنظمة  توفر  النهاية،  العمليات واملؤسسات. يف  بعناية يف جميع  تضمينها 
التي ميكن أن تزدهر فيها التحسينات واملامرسات عالية الجودة.

ال يشء من املذكور أعاله ممكن بدون قيادة وثقافة متكينية. وقد تبني قدرة الثقافة 
املنفتحة - التي تتشجع فيها جميع الجهات الفاعلة عىل التعاون والتواصل والعمل 
مع مجتمعاتها لتقديم رعاية عالية الجودة، والتي تتمحور حول الفرد دون خوف 
أو ترهيب - عىل تحقيق نتائج أفضل )19(. وألن العديد من العوامل تؤثر عىل 
ثقافة التحسني املستمر للجودة؛ فالبد - أوالً وقبل كل يشء - من توفري بيئة شفافة، 
كام هو موضح أعاله. ومن املهم أيًضا تدريب العامل وإدماجهم اجتامعيًا، ومراعاة 
التدابري الهادفة إىل التحسني، واملالحظات عىل األداء، والتعلم املشرتك، باإلضافة إىل 
العوامل التحضريية مثل الحوافز املالية؛ لكن العنرص الرئييس هو االتساق يف القيادة 

سواء من الحكومات أو صانعي السياسات والقادة الرسيريني ومديري النظم الصحية 
االستثامر يف  يتطلب  بل  املوارد؛  من  عال  مستوى  يتطلب  ال  وهذا  املدين.  واملجتمع 

إحداث تحول ثقايف نحو الشفافية من أجل التحسني املستمر.

توفر هذه األساسيات العمود الفقري للسياسات واملامرسات للتحسني املستمر لجودة الرعاية 
الصحية؛ لكن الجودة يجب أن تكون مسؤولية جميع أصحاب املصلحة واملؤسسات. ويجب أن 

تكون مدعومة بتوجيه اسرتاتيجي وطني واضح متام الوضوح، ومصحوبًا بأهداف وغايات معرفة بدقة، 
ومشاركة قوية من جانب أصحاب املصلحة عرب النظام الصحي بأكمله، وكذلك عرب القطاعات األخرى.

1-4 القدرة على تحمل تكاليف الجودة لجميع البلدان
يف حني أن تقديم رعاية صحية عالية الجودة للجميع قد يبدو فكرة طموحة؛ إال أنه ميكن تحقيقها يف جميع 
الظروف يف ظل القيادة الجيدة والتخطيط املحكم واالستثامر الذيك. فعىل سبيل املثال، يف أوغندا؛ قام منوذج 
يضم مواطنني ومجتمعات يف تصميم خدمات الرعاية الصحية بتحقيق تحسن يف مجموعة من املؤرشات، مبا يف 
ذلك انخفاض بنسبة 33٪ يف معدل وفيات األطفال )20(. كام حققت كوستاريكا تحسينات ملحوظة يف جودة 
الرعاية األولية من خالل اسرتاتيجية تحسني تم تخطيطها وتطبيقها ودراسة مواردها بعناية )21(. وسوف تُقدم 

هذه األمثلة وغريها يف وقت الحق يف هذا التقرير.

بناء  مع  الجودة  مسألة  ملعالجة  ضخمة  فرصة  هناك  فإن  الدخل،  واملتوسطة  املنخفضة  للبلدان  وبالنسبة 
التغطية الصحية الشاملة. وميكن أن يتأثر النظام الصحي الذي ينضج ويصبح راسًخا، كام ميكن توجيهه ورعايته 

بالطريقة املرغوبة. كام ميكن تضمني الجودة يف السياسات والعمليات واملؤسسات مع منو النظام وتطوره.

ويتمثل التحدي يف كيفية التعلم من التجارب يف النظم الصحية يف البلدان ذات الدخل املرتفع، ليس فقط من 
التجارب الناجحة ولكن أيًضا من التجارب الغري ناجحة بصفة خاصة. والدرس الرئييس هو أن دمج الجودة يف 
النظم الصحية القامئة أمر ممكن بالتأكيد ولكن ميكن أن يكون شاقًا. وبداًل من ذلك، يجب دمج الجودة منذ 

البداية، إىل جانب إمكانية الحصول عىل الخدمة والتغطية والحامية املالية.

بطبيعة الحال، ال ميكن تصميم رعاية عالية الجودة بشكل كامل باملجان؛ فهي تتطلب بعض االستثامر يف رأس 
املال واملوارد األخرى. وهذا االستثامر ليس بعيد املنال، حتى بالنسبة ألفقر البلدان، فتكاليف الجودة الرديئة 
هائلة بالنسبة لحياة الناس وللنظم الصحية وللمجتمعات. واالستثامر يف الجودة إذا طُبق بذكاء؛ سيحقق صحة 
أفضل للفرد وللسكان، كام سيحقق القيمة مقابل املال. و العائد عىل االستثامر يف ضامن رعاية عالية الجودة 
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الفصل 1
خلفية: السعي لتحقيق الجودة في خدمات الرعاية الصحية

من املرجح أن يتفوق بكثري عىل التكاليف، وهناك نتائج أفضل تتمثل يف زيادة التنمية االقتصادية واالجتامعية؛ 
العمل، واألطفال األصحاء أداؤهم أفضل  إنتاجية يف  الناس األكرث صحة هم أكرث  املثال، نجد أن  فعىل سبيل 
يف املدرسة. لذا؛ فإن السعي إىل تحقيق التغطية الصحية الشاملة عالية الجودة ليس مجرد استثامر يف صحة 

أفضل؛ بل هو التزام ببناء مجتمع أكرث صحة وعامل أكرث صحة.
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تعريفي للجودة
التنفيذي  السيدة سيسيليا رودريغيز، املدير 

"Me Muevo" ملؤسسة

.www.rheumatoidarthritis.org .1

قبل مثاين سنوات، كانت سيسيليا رودريغيز مديرة ملرفق الرعاية الصحية األولية عندما تم تشخيص إصابتها 
بالتهاب املفاصل الروماتويدي، وهو أحد أمراض املناعة الذاتية التي تسبب االلتهاب والتورم واألمل الحاد يف 
املفاصل. تقول رودريغيز، التي كانت يف الثالثينات من عمرها عندما عانت من األعراض املؤملة: "كان لدّي 
التهاب مفصيل روماتويدي سيئ وقضيت الكثري من الوقت يف الفراش". "أدركت أن ما كنت أرّوج له كمدير 

مبجال الصحة كان مختلًفا متاماً عام أحتاجه كمريضة." 

العوامل  الدقيقة غري معروفة، لكن  الناس من جميع األعامر. وأسبابه  الروماتويدي يصيب  املفاصل  التهاب 
تعيش  مثاًل، حيث  تشييل  العامل به. يف  يتأثر 1٪ من سكان  ذلك؛ حيث  يف  تلعب دوراً  قد  والبيئية  الوراثية 

رودريغيز - يعيش 000 100 شخص بهذا الوضع مدى الحياة.

وفًقا لرودريغيز، ميكن تعريف الرعاية الصحية الجيدة بالنسبة لألشخاص املصابني بأمراض مزمنة بأنها: "توازن 
دقيق بني أفضل املامرسات الرسيرية وما هو األفضل للمريض، مصّمم وفًقا للمريض"،  وتستطرد: "نحن لسنا 
يف حاجة دامئة إىل األطباء الذين لديهم جميع اإلجابات؛ نحن بحاجة إىل أشخاص يفهمون كيف نتعامل مع 

حالتنا." 

وقبل كل يشء، فهي تعتقد أن املرىض املصابني بأمراض مزمنة - تؤثر تأثريًا كبريًا عىل الحياة اليومية - بحاجة إىل 
الشعور بالتحكم يف عالجهم. تقول: "كمريضة؛ أعرف ما أريد تحقيقه. ميكن لألطباء مساعديت 

يف فهم ما إذا كان بوسعي تحقيق ذلك ومساعديت عىل القيام به. وبالنسبة يل، هذا 
أفضل مستوى لجودة الرعاية الصحية".

إصابتهام  تشخيص  تم  اللتان  لورينا،  وشقيقتها  رودريغيز  سيسيليا 
منظمة  أسستا  سنوات،  بضع  قبل  الروماتويدي  املفاصل  بالتهاب 

غري ربحية لدعم األشخاص املترضرين من نفس الحالة، وللدعوة 
لتحسني رعاية املرىض. تقول رودريغيز: "لقد أطلقنا عىل املنظمة 
غري الربحية اسم ‘Me Muevo’ أي )أنا أتحرك( ألننا علمنا أنه 
أيًضا ألن  يتحرك، ولكن  تُبِقي جسمك  أن  الحالة يجب  يف هذه 

‘أتحرك’ يعني ‘أن أتخذ إجراء’."
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"Me Muevo" هي جزء من حركة متنامية من املنظامت التي 
كمتحدث  رودريغيز  عملت  وقد  تشييل.  يف  مرىض  يقودها 
لجعل  الضغط  يف  نجحت  التي  الجمعيات  من  تحالف  باسم 
اعتمدت شييل  عام 2016،  تكلفة. ويف  أقل  املوصوفة  األدوية 

"قانون Ricarte Soto" الخاص بالعالجات عالية التكلفة. تقول 
لجميع  سنويًا  أمريكيًا  دوالًرا   200 إال  أدفع  ال  "اآلن  رودريغيز: 

أدويتي، بداًل من 1500 دوالر شهريًا".

وتوضح رودريغيز قائلة: "أنظمة الرعاية الصحية تكون موجهة يف العادة 
نحو عالج األمراض الحادة، ونادًرا ما يتم تصميمها ملساعدة املرىض الذين يعانون 

من األمراض مدى الحياة يف التغلب عىل العقبات يف الحياة اليومية".

وتستشهد رودريغيز مبثال شقيقتها التي تضطر بجانب عملها إىل السفر إىل ثالثة مواقع - وهي عملية تستغرق 
ما ال يقل عن خمس ساعات - لجمع العقاقري املوصوفة بالوصفة الطبية الشهرية.  تقول: "يف هذه الحالة؛ 
فإن جودة الرعاية تعني القدرة عىل الحصول عىل جميع أدويتها من مرفق الرعاية الصحية األولية بالقرب من 
منزلها، يف صباح يوم سبت". وتروج رودريغيز أيًضا لتمكني املرىض من إدخال املالحظات يف سجالتهم الطبية 
بني املواعيد الطبية ملساعدة األطباء عىل ضبط العالج، وتقول: "إذا متكنت من كتابة أنني قد أصابني مرض، 

وذكرت كيف تعاملت معه، فسيكون لدى طبيبتي تلك املعلومة عندما أراها بعد ثالثة أو أربعة أشهر".

مام   - املتحدة  الواليات  يف  املزمنة  لألمراض  الذاتية  اإلدارة  حول  تدريبية  دورة  رودريغيز  حرضت  أن  بعد 
ساعدها عىل التعامل بشكل أفضل مع آثار مرضها - عملت منظمتها عىل إتاحة الربنامج للمرىض يف بلدها. 
تقول رودريغيز: "إن االستثامر يف تدريس اإلدارة الذاتية ميكن أن يقلل التكاليف اإلجاملية، ولهذا السبب نأيت 
بهذا الربنامج إىل تشييل". ونتيجة لذلك، استفاد سبعامئة شخص يف العام املايض من هذا التدريب من خالل 

النظام العام. 
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حول هذا التقريرالفصل2
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حول هذا التقرير
الفصل 2

من  كل  تضافرت جهود  وتحسينها،  وقياسها  الصحية  الرعاية  فهم جودة خدمات  يف  العاملية  للفجوة  إدراكاً 
تقديم   - التقرير  هذا  إلخراج  الدويل  والبنك  والتنمية  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  العاملية  الصحة  منظمة 

خدمات صحية عالية الجودة: رضورة عاملية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

2-1  األهداف
تم إعداد هذا التقرير لتحقيق األهداف التالية:

•   تزويد الحكومات بوصف لجودة الخدمات الصحية وأهميتها من أجل تحقيق أهداف واسعة للصحة 
العامة، يف سياق التغطية الصحية الشاملة. 

الصحية  الخدمات  جودة  ضامن  ميكنها  التي  األدلة  عىل  القامئة  للُنُهج  بصورة  الحكومات  •   تزويد 
وتحسينها.

•   الدعوة التخاذ إجراءات عىل املستويني الوطني والدويل.

2-2  النطاق
هذا التقرير موجه إىل صانعي السياسات الذين يرغبون يف توخي أساسيات تحسني جودة الرعاية الصحية يف 
أنظمتهم الصحية. لذلك، ينظر التقرير يف أسس جودة خدمات الرعاية الصحية، وال يهدف إىل تقديم إرشادات 
يجدون  قد  أنهم  من  الرغم  عىل  األمامية،  الصفوف  يف  العاملني  الصحية  الرعاية  مجال  يف  للمهنيني  تقنية 

معلومات مفيدة فيه. كام أنه ال يدرس اآلثار املرتتبة عىل الجودة يف مجاالت تقنية محددة.

2-3  المحتوى
يبدأ التقرير بفصل حول املعلومات األساسية عن الجودة يف خدمات الرعاية الصحية )الفصل األول(، يتبعه 
وصف موجز للتقرير )الفصل 2(. ويتكون الجزء الرئييس من املنشور من ثالثة فصول بشأن موضوعات الجودة 

الرئيسية )الفصول 3-5(، يليها دعوة التخاذ اإلجراءات يف مجال الجودة يف الفصل السادس.

عاملية  تقديم صورة  يتم  الفصل،  هذا  ويف  الصحية.  الرعاية  لجودة  العاملية  الحالة  الثالث:  •   الفصل 
 - البلدان  الرعاية يف معظم  أن جودة  بيانات إلظهار  ويعرض  الصحية.  الرعاية  للجودة يف خدمات 
وال سيام البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل - دون املستوى األمثل، وإظهار ارتباط تحسن الجودة 

بتحقيق نتائج صحية أفضل.

•   الفصل الرابع: دمج الجودة يف أسس النظم الصحية. ويصف هذا الفصل كيف يجب وضع آليات 
لضامن الجودة ورصدها وتحسينها باستمرار يف أسس النظم الصحية، ومعالجة القضايا الرئيسية التي 

تتطلب االهتامم لتحسني جودة الرعاية الصحية عىل املستوى القطري.

ويتطلب  األوجه  ومتعدد  معقد  مفهوم  الجودة  إذ  الجودة.  تحسني  أدوات  فهم  الخامس:  •   الفصل 
تصميم وتنفيذ مجموعات من التدخالت املنفصلة يف وقت واحد. ويسلط هذا الفصل الضوء عىل 
أدوات  من  مجموعة  ويقدم  الوطنية  واالسرتاتيجيات  السياسات  خالل  من  الجودة  تحسني  أهمية 

تحسني الجودة.

الفصل دعوة للعمل عىل تحقيق  •   الفصل السادس: دعوة للعمل عىل تحقيق الجودة. ويوجه هذا 
الجودة إىل صانعي السياسات الصحية الذين يسعون إىل تحقيق هدف إتاحة خدمات صحية للجميع 
عالية الجودة وتتمحور حول الفرد. ويتم تقديم ذلك عىل نحو يتسم باالستعجال، ألنه إذا مل نتحرك 

اآلن؛ فإن تحقيق أهداف الصحة العامة سيكون يف غاية الصعوبة.
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وييل هذه الفصول ملحق، يقدم مجموعة من التدخالت املتعلقة بالتحسني والتي تم اختيارها لتأثريها املحتمل 
عىل الجودة من خالل الحد من الرضر، وتحسني تقديم خدمات الرعاية الصحية يف الصفوف األمامية، وبناء 
الخيارات  بعض  إىل  التوضيحية  التدخالت  وتشري  الجودة.  تحسني  أجل  من  األنظمة  مستوى  عىل  القدرات 
واإلمكانيات املتاحة للقادة يف األنظمة الصحية أو املديرين أو املامرسني أو صانعي السياسات الذين يعتزمون 

النهوض بجودة الرعاية.
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الحالة العالمية لجودة الفصل3
الرعاية الصحية



26

الفصل 3
الحالة العالمية لجودة الرعاية الصحية

"ما جدوى توفير رعاية األمومة المجانية وتحقيق نسبة عالية من الوالدات في 
المرافق الصحية إذا كانت جودة الرعاية دون المستوى أو حتى خطرة؟"  

مارغريت تشان، املديرة العامة السابقة ملنظمة الصحة العاملية، جمعية الصحة العاملية، أيار/ مايو 2012

3-1 الجودة المطلوبة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة
رسعت األهداف اإلمنائية لأللفية بني عامي 2000 و 2015 من إحراز تقدم عاملي نحو تحقيق األهداف الصحية 
للسكان يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، فعىل الصعيد العاملي، انخفض معدل وفيات األطفال بنسبة 
53٪، وانخفض معدل وفيات األمهات بنسبة 43٪، وانخفض معدل اإلصابات الجديدة بفريوس نقص املناعة 
البرشية بنسبة تزيد عىل 38٪ )22(. ومع ذلك، كان التقدم املحرز يفتقر كثريًا إىل اإلنصاف، ففي املجتمعات 
الفقرية والريفية وبالنسبة إىل السكان الذين يصعب الوصول إليهم، ظلت معدالت الوفيات التي ميكن الوقاية 
منها مرتفعة. عىل سبيل املثال، بالنسبة لألطفال الذين تقل أعامرهم عن 5 سنوات يف البلدان ذات الدخل 
املنخفض واملتوسط، مثة اختالفات كبرية يف معدل الوفيات بني أولئك الذين يعيشون يف األرس املعيشية األكرث 
فقرًا مقارنة مع أولئك الذين يعيشون يف أغنى األرس املعيشية، وبني أولئك الذين كانت أمهاتهم األقل تعلياًم 
مقارنة مع الذين كانت أمهاتهم األكرث تعلياًم، وبني أولئك الذين يعيشون يف املناطق الحرضية مقارنة مع أولئك 

الذين يعيشون يف املناطق الريفية )شكل 1-3(.

كشفت التقييامت املنهجية للخدمات الصحية األساسية يف البلدان ذات معدالت الوفيات املرتفعة عن وجود 
أوجه قصور رئيسية يف جودة الرعاية املتلقاة. ويف أحد هذه التقييامت يف مثانية بلدان يف أفريقيا يف منطقة جنوب 
الصحراء الكربى، بلغ متوسط التغطية )الفعالة( محسنة الجودة ٪28 فيام يتعلق بالرعاية السابقة للوالدة، و٪26 
لتنظيم األرسة، و21٪ لرعاية األطفال املرىض، وكان أقل بكثري من تغطية الخدمات األولية )23(. ويف خمسة بلدان 

شكل 3-1   متوسط معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة عبر حاالت عدم 
المساواة، 2012-2005*

تعليم األم** محل اإلقامة النوع االجتماعي
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* متوسط القيمة يف 49 دولة مختارة
** ال تتوفر بيانات يف 10 دول

املصدر: منظمة الصحة العاملية )22(.
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يف منطقة جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا، أكرث من 40٪ من حاالت الوالدات يف مرافق صحية متت يف مرافق 
الرعاية األولية مع وجود فجوات كبرية يف املوارد والخربة الفنية )24(. ومل تتضمن األهداف اإلمنائية لأللفية تركيزًا 
محدًدا عىل قياس جودة الرعاية وتحسينها، إال أن هذه العيوب يف جودة الرعاية كان لها آثار سلبية عىل تحويل 

زيادات التغطية إىل صحة سكانية أفضل. 

وقد تبني أن الخدمات ذات النوعية الرديئة تُنبئ بوجود خطر أكرب يتمثل يف وفيات املواليد يف أفريقيا )25(. كام أن 
الزيادة يف الوالدات يف املؤسسات الصحية بنسبة من 14٪ إىل 80٪ يف الهند مل تقلل من وفيات األمهات واألطفال 

بسبب سوء نوعية الرعاية املقدمة يف املرافق الصحية )26(. 

وقد تبني يف األساس أن سوء نوعية الرعاية مسؤول عن استمرار ارتفاع معدالت وفيات األمهات واألطفال يف 
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط  ، عىل الرغم من الزيادات الكبرية يف نسبة الحصول عىل الخدمات الصحية 

األساسية التي تحققت خالل عرص األهداف اإلمنائية لأللفية.

ويف عام 2015، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة جدول عمل جديد للتنمية: "تحويل عاملنا : خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030". وتضم أهداف التنمية املستدامة مجموعة واسعة من األهداف االقتصادية واالجتامعية 
والبيئية أكرث من األهداف اإلمنائية لأللفية وتضع هدفًا صحيًا جديًدا، هو "ضامن حياة صحية وتعزيز الرفاهية 
للجميع يف جميع األعامر". وتعترب التغطية الصحية الشاملة أساسية ألهداف التنمية املستدامة. التغطية الصحية 
الشاملة املحددة تعني ببساطة ضامن قدرة جميع األفراد واملجتمعات عىل استخدام الخدمات الصحية التعزيزية 
والوقائية والعالجية والتأهيلية وامللطفة التي يحتاجونها، والتي تتسم بجودة كافية لتكون فعالة، مع ضامن عدم 
تعرض مستخدمي هذه الخدمات للمشقة املالية. وبالرتكيز بصورة واضحة عىل جودة خدمات الرعاية الصحية؛ 
فإن خطة التنمية املستدامة لعام 2030 تسلم بالحاجة امللحة لوضع جودة الرعاية ضمن نسيج العمل الوطني 

واإلقليمي والعاملي من أجل تعزيز الرفاهية للجميع. 

ويف حني ركز االهتامم العاملي عىل التغطية الصحية الشاملة؛ فإنه عىل املستوى املحيل قد عزز تفيش 
فريوس اإليبوال املدمر يف غرب أفريقيا القضية القوية املتمثلة يف تحقيق جودة الرعاية، ففي 

غينيا وليبرييا وسرياليون، مثلت الفجوات يف تقديم الخدمات وما صاحبها من انهيار للثقة 
العامة يف الُنظُم الصحية تحديات هائلة أمام جهود االستجابة والتعايف أثناء تفيش فريوس 

اإليبوال. عىل سبيل املثال، كشفت تقييامت النظام الصحي يف سرياليون عن انخفاض 
يف  األمراض  رصد  عىل  القدرة  وانخفاض  الصحة،  قطاع  يف  البرشية  املوارد  كثافة 
املجتمع، وعجز البنية التحتية يف املرافق الصحية، وضعف سالسل اإلمداد باألدوية 
األساسية  )27(. ومنذ ذلك الحني، شددت البلدان الثالثة عىل حصول الجميع عىل 
خدمات صحية جيدة لتعزيز قدرتهم عىل منع تفيش األمراض عىل نطاق واسع يف 
املستقبل، ووضع الوقاية من العدوى ومكافحتها وسالمة املرىض كأولويات رئيسية. 

وعقب تفيش املرض، وضعت ليربيا خطة استثامرية لبناء قدرة النظام الصحي عىل 
الصمود، كام تعمل عىل إنشاء صندوق لألسهم الصحية يضع الجودة يف صميمه )إطار 

3-1(. وتُظهر استجابة الغرب اإلفريقي لتفيش فريوس اإليبوال االرتباط الحقيقي والوثيق 
بني مرونة النظام الصحي وجودة الرعاية واألمن الصحي العاملي.

وسيتطلب تحقيق أهداف الصحة التابعة ألهداف التنمية املستدامة استثامرات مالية جديدة مبرور 
الوقت من مبلغ أويل قدره 134 مليار دوالر أمرييك إىل 371 مليار دوالر أمرييك سنويًا بحلول عام 2030 )28(. 
فالرعاية ذات النوعية الرديئة غري فعالة، حيث تهدر املوارد النادرة وتزيد من تكلفة توسيع نطاق التغطية الصحية.
وتتضح أوجه القصور من خالل الرعاية غري الرضورية التي ال تؤثر عىل النتائج الصحية. عىل سبيل املثال، يف البلدان 
ذات الدخل املنخفض واملتوسط  ، يؤدي االستخدام املفرط للمضادات الحيوية لعالج الحاالت الحادة من عدوى 
الجهاز التنفيس إىل زيادة تبلغ يف املتوسط ٪36 من   تكلفة الرعاية )29(. وقد تؤدي األخطاء يف تقديم الخدمات 
أيًضا إىل إلحاق رضر مبارش بالصحة، بتكلفة إضافية عىل النظام الصحي. ويشري تحليل حديث لبلدان منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية إىل أن أكرث من 10٪ من نفقات املستشفيات تذهب إىل تصحيح األخطاء الطبية التي 

ميكن تجنبها، أو معالجة العدوى التي يصاب بها األشخاص يف املستشفيات )3(. 
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الفصل 3
الحالة العالمية لجودة الرعاية الصحية

إطار 3-1 ليبيريا: تضمين الجودة في خطة العمل الصحية بعد تفشي 
فيروس إيبوال

قبل تفيش فريوس اإليبوال يف عام 2014، أحرزت ليربيا - وهي بلد يتعاىف منذ سنوات من عدم االستقرار 
السيايس واالقتصادي -  تقدًما يف تحسني النتائج الصحية لسكانها. ومع ذلك، سلط تفيش الوباء الضوء 
عىل العقبات املستمرة التي يواجهها النظام الصحي يف هذه الدولة الصغرية الواقعة يف غرب أفريقيا، 
حيث كان يوجد نقص يف القوى العاملة الصحية املاهرة بشكل كاف يف املرافق الصحية ويف املجتمعات، 
ونظم  الرضورية  اإلمداد  سالسل  لهياكل  غياب  هناك  وكان  مستدامة،  متويل  آليات  هناك  تكن  ومل 
املعلومات الصحية املتكاملة؛ باإلضافة إىل ذلك، كانت الوقاية من العدوى ومكافحتها غائبة إىل حد كبري 
يف معظم األحيان، وكانت الروابط بني الخدمات الصحية واملجتمع غري كافية. وأدت نقاط الضعف هذه 

إىل اإلخالل بتوفري خدمات عالية الجودة وسمحت للوباء باالنتشار برسعة. 

واستجابة لتفيش الوباء، تم وضع خطة استثامر لبناء نظام صحي قوي يف ليبرييا للفرتة 2021-2015. 
وتهدف الخطة إىل استعادة املكاسب املفقودة بسبب تفيش الوباء، ومعالجة نقاط الضعف املوجودة 
مسبًقا، وتعزيز ثقة املجتمع يف األنظمة الصحية، وتوفري األمن الصحي. ويتمثل أحد األهداف االسرتاتيجية 
الرئيسية لخطة االستثامر يف ترسيع إمكانية الحصول الشامل عىل الخدمات اآلمنة وذات الجودة من 
خالل تحسني قدرة الشبكة الصحية عىل توفري الخدمات األساسية. وتعرتف حكومة ليبرييا بأن التنفيذ 
الناجح لخطة االستثامر – مبا يف ذلك الرتكيز القوي عىل جودة الرعاية – أمر رضوري ملنع تفيش األمراض 

السارية يف املستقبل والكشف عنها والتصدي لها.

يف اجتامع عام 2017 لوزراء الصحة بالبلدان التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، أقر الوزراء تقاطع خطط 
عمل الجودة والكفاءة، ووافقوا عىل أن قياس الجودة وتحسينها يجب أن يشكال محور الجهود املبذولة لتحقيق 

النتائج الصحية بقيمة عالية مقابل املال )30(.

ولالستثامر يف األنظمة الصحية عالية الجودة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة القدرة عىل ترسيع إحراز 
تقدم يف تعزيز الصحة، إىل جانب تعزيز األمن الصحي العاملي، وتحقيق أقىص قدر من القيمة مقابل املال.

3-2 تعريف جودة الرعاية
الصحية  النتائج  احتاملية  من  والسكان  لألفراد  الصحية  الخدمات  بها  تُزيد  التي  الدرجة  الرعاية هي  جودة 
املنشودة وتتوافق مع املعرفة املهنية الحالية )31(. ويعني هذا التعريف أن جودة الرعاية ميكن قياسها، وأنها 
عمليات  تحسني  أو  الخدمة  زيادة مدخالت  بداًل من مجرد  الصحية  التحسينات  املطاف  نهاية  تستهدف يف 
الخدمة واملجتمعات  الرئيسيني، مبا يف ذلك مستخدمي  املصلحة  أن تعكس رغبات أصحاب  وينبغي  النظم، 
املحلية. ومن خالل تضمني الخدمات الصحية بشكل عام، ميتد هذا التعريف لجودة الرعاية إىل كٍل من الرعاية 
العالجية والوقائية والرعاية املجتمعية لألفراد والسكان. وهذا النطاق يكتسب أهمية خاصة يف البلدان التي 
تواجه عبئًا متزايًدا من األمراض غري السارية، والتي يجب عىل أنظمتها الصحية توفري الخدمات مدى الحياة، 
مبا يف ذلك الحد من املخاطر والتشخيص وإدارة األمراض وإعادة التأهيل والرعاية امللطفة. ونظراً لوجود قاعدة 
أدلة متزايدة باطراد بشأن فعالية الطرائق املختلفة للوقاية من األمراض ومكافحتها، فإن هذا التعريف لجودة 

الرعاية يعرتف أيًضا بالحاجة إىل وجود آليات إلدراج أدلة جديدة يف تقديم الخدمات بشكل منهجي.

للقياس  قابلة  التقرير سبع خصائص  يحدد هذا  الجودة؟  تدل عىل  التي  الصحية  الخدمات  ماهي خصائص 
للخدمات الصحية التي تزيد من احتاملية تحقيق النتائج الصحية املنشودة وتتسق مع املعرفة املهنية الحالية.
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.)32( Institute of Medicine :املصدر

شكل 3-2   عناصر جودة الرعاية الصحية

الفعالية

اإلنصافدقة التوقيت

الكفاءة األمان

التمحور حول 
السكان

التكامل

ويف حني تم وصف العديد من عنارص الجودة عىل مدى عقود، نجد مثة اعرتاف متزايد بأن الخدمات الصحية 
الجيدة يف جميع أنحاء العامل يجب أن تكون فعالة وآمنة ومتمحورة حول الفرد. باإلضافة إىل ذلك، من أجل 
تحقيق فوائد الرعاية الصحية ذات الجودة؛ يجب أن تكون الخدمات الصحية وقتية ومنصفة ومتكاملة وذات 

كفاءة )شكل 2-3( )32 ، 33(.

ولننظر إىل فاطمة، وهي امرأة تبلغ من العمر 80 عاماً عاشت مبفردها منذ تقاعدها قبل 15 عاماً. تعاين فاطمة 
من داء السكري من النوع الثاين منذ فرتة طويلة، وكذلك ارتفاع كوليسرتول الدم وارتفاع ضغط الدم األسايس. 
وهي تظل يف املنزل غالبًا وتخرج لتتجول فقط من حني إىل آخر بسبب ضعف برصها وآالم الظهر التي تعاين 
منها حديثًا. وخالل العامني املاضيني، تم إدخالها مرتني إىل املستشفى بسبب فشل عضلة القلب االحتقاين. وهي 
ال تراقب ضغط الدم أو نسبة سكر جلوكوز الدم كام تم نصحها، وتأكل الوجبات الرسيعة، وقد فاتها العديد 
من مواعيد املتابعة منذ خروجها من املستشفى. واليوم، أتت فاطمة إىل العيادة تشتيك من صعوبة يف التنفس، 
وتشعر بضيق يف صدرها بشكل غري عادي، وتجد صعوبة يف االستلقاء. وقد ذكرت أيًضا وجود صعوبة يف متابعة 
عالجها الشهري. وتالحظ املمرضة أن فاطمة تكرر الكالم وتجد صعوبة يف العثور عىل الكلامت املناسبة لوصف 
أعراضها. وعىل مدى األسابيع األربعة القادمة، ستتلقى فاطمة الرعاية من عدد ال يحىص من مقدمي الخدمات 
القلب واألخصايئ االجتامعي.  الرعاية األولية، وأخصايئ أمراض  التغذية، ومقدم  الصحية، مبا يف ذلك أخصايئ 
وتوضح النقاط التالية ما قد تبدو عليه الرعاية الصحية عالية الجودة لفاطمة من خالل منظور عنارص الجودة 

السبعة.

واملبادئ  العلمية  املعرفة  عىل  بناًء  تقدميها  سيتم  وبالتايل؛  فعالة،  لفاطمة  الجودة  عالية  •   الرعاية 
سًنا  األكرب  للمرىض  الرسيرية  باملسارات  الرعاية  فريق  يلتزم  وسوف  األدلة.  عىل  القامئة  التوجيهية 
الحاالت  إدارة  يف  والخربة  األدلة  عىل  بناًء  املتعددة،  املصاحبة  واألمراض  القلب  يف  بفشل  املصابني 
اتباع  وأنه سيتم  األدلة  قامئة عىل  رعاية  تتلقى  بأنها سوف  فاطمة  الفريق  يُطمنئ  املامثلة. وسوف 

عملية منهجية للتوصل إىل خطة إدارة متكاملة عرب مختلف مقدمي الرعاية الذين يعتنون بها.

•   الرعاية عالية الجودة لفاطمة آمنة، أي أنها تقلل من إلحاق الرضر باملريض، مبا يف ذلك اإلصابات 
التي ميكن الوقاية منها واألخطاء الطبية. ويف كل مرفق، سيكون هناك مبادئ توجيهية واضحة ملنع 
شاملة  مراجعة  إجراء  تم  املثال،  سبيل  عىل  الطبية.  واألخطاء  املستشفيات  من  املكتسبة  العدوى 

لعالجها الخارجي عند الدخول ملنع التفاعالت مع األدوية املستخدمة أثناء رعايتها داخليًا.

الجودة
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وقيمها  واحتياجاتها  تفضيالتها  تحرتم  أنها  أي  الفرد،  حول  تتمحور  لفاطمة  الجودة  عالية  •   الرعاية 
وتستجيب لها. وقد تكون فاطمة قلقة وتطرح أسئلة كثرية، وهذا أمر مفهوم؛ لذا سيقوم فريق الرعاية 
متعدد التخصصات باالستامع إىل أسئلتها ومخاوفها، واإلجابة بصرب، وسيتعاونون يف وضع خطة إلدارة 

الرعاية مبشاركتها النشطة.

الخدمات وتلقيها سيكون  تقديم  التأخري يف  أن  التوقيت، أي  لفاطمة دقيقة  الجودة  •   الرعاية عالية 
إىل أدىن حد ممكن. عىل سبيل املثال، سيتم إدارة االتصال بكل مقدم خدمات مشارك يف رعايتها من 
خالل نظام كفء لتدفق املرىض من أجل تحديد مواعيد الزيارات أو تعديلها وإخطار العمالء بأوقات 
التي تتطلب تدخاًل عاجاًل ويتم الترصف بشأنها يف  الحاالت  التعرف عىل  املتوقعة. وسيتم  االنتظار 
زيارات  أثناء  طويلة  انتظار  أوقات  فاطمة  تواجه  لن  السليم؛  التخطيط  ومع  ممكن.  وقت  أرسع 

املتابعة.

•   الرعاية عالية الجودة بالنسبة لفاطمة منصفة، وبالتايل؛ فإن نوعية الرعاية التي تتلقاها لن تختلف 
والحالة  الجغرايف  واملوقع  واإلثنية  والعرق  االجتامعي  النوع  مثل  الشخصية  الخصائص  باختالف 
االجتامعية واالقتصادية. وستعكس الخدمات التي تلقتها فاطمة الدليل عىل الفوائد الصحية املحتملة 

للعالج فقط، وال يشء آخر.

املرافق  عرب  تتلقاها  التي  الرعاية  تنسيق  سيتم  وبالتايل؛  متكاملة،  لفاطمة  الجودة  عالية  •   الرعاية 
ومقدمي الخدمات. وبعد تقديم الرعاية، سيقوم األخصايئ االجتامعي بتقييم الخيارات لدعم خطة 
أخرى حسب  بالخرف وخدمات  املتعلقة  الرعاية  تقدم  التي  بالجهات  بها، وربطها  الخاصة  الرعاية 

الحاجة.

•   الرعاية عالية الجودة لفاطمة تتسم بالكفاءة، وبالتايل؛ تتجنب إهدار املوارد، مبا يف ذلك املعدات 
واألدوية والطاقة واألفكار. وسيكون مبقدور كل من مقدمي الخدمات الطبية لديها متابعة االختبارات 
واإلجراءات السابقة التي أجرتها عرب نظام السجالت الطبية اإللكرتونية القابل للتشغيل املتبادل، مام 
املبادئ  يف  عليه  منصوًصا  الجنيسة  األدوية  استخدام  وسيكون  وإهدارها.  املوارد  تكرار  دون  يَُحول 
التوجيهية الرسيرية. وسيتم توفري الرعاية لها من قبل فريق مرتابط، يعمل كل من أفراده وفًقا لنقاط 

قوته ويأخذ عىل عاتقه املهام التي تتناسب مع كفاءاته.

وباختصار؛ فإن الرعاية الصحية عالية الجودة هي الرعاية املناسبة، يف الوقت املناسب، بطريقة منسقة، والتي 
تستجيب الحتياجات وتفضيالت مستخدمي الخدمات، مع التقليل إىل أدىن حد من األرضار وإهدار املوارد. 
وتهدف الرعاية الصحية عالية الجودة يف نهاية املطاف إىل زيادة احتاملية النتائج الصحية املنشودة. ويدرك 
السعي للحصول عىل رعاية صحية عالية الجودة أن هذا التحسني هو عملية مستمرة أو ديناميكية وليست 
ثابتة. وبغض النظر عن مستوى دخل البلد؛ إذا كان هناك مجال لتحسني النتائج الصحية، ميكن أيًضا زيادة 

جودة الرعاية.

3-3 الصورة العالمية لجودة الرعاية الصحية
الجودة  التوافق يف اآلراء بشأن تعريف  الصحية  الرعاية  العاملية لجودة  الحالة  يتطلب تقييم االتجاهات يف 
مؤرشات  ذات  بيانات  مجموعة  توجد  ال  ذلك،  ومع  البلدان.  بني  مقارنتها  ميكن  التي  مؤرشاتها،  وقياس 
نوعية محددة بشكل موحد يتم جمعها عامليًا. كام ال يوجد اتفاق عىل مجموعة دنيا من املؤرشات 
املوحدة لجودة الرعاية لرصد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة عرب 
لدعم جهود  املؤرشات  تحديد  إىل  يهدف  الذي  العمل  من  متزايد  كم  ذلك، هناك  البلدان. ومع 
تحسني الجودة الوطنية واإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك مرشوع مؤرشات جودة الرعاية الصحية 
الدويل  بالبنك  الخاصة  الخدمات  تقديم  ومؤرشات  والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ملنظمة  التابع 
واملرصد الصحي العاملي التابع ملنظمة الصحة العاملية واملسوحات السكانية والصحية )34–37(. 
املمثلة وطنيًا،  املعيشية  الدراسات االستقصائية لألرس  املصادر، ومن  بيانات من هذه  وباستخدام 

والبحوث التجريبية، يرد وصف لحالة جودة الخدمات الصحية عىل الصعيد العاملي أدناه.
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مجال  يف  اإلجراءات  أي   - الرعاية  لجودة  والنتائج  العمليات  مقاييس  عىل  كبريًا  تركيزًا  الوصف  هذا  ويركز 
الرعاية الصحية وتأثريات هذه اإلجراءات عىل النتائج الصحية املنشودة - ويتم فحص هذه التدابري فيام يتعلق 
باملجاالت السبعة لجودة الرعاية: الفعالية، والسالمة، والتمحور حول الفرد، ودقة التوقيت، وتكامل الرعاية، 
التي تشكل  الرعاية  الهيكلية لجودة  التدابري  العلمية والسياساتية  تتناول املؤلفات  واإلنصاف، والكفاءة. كام 
سياق تقديم الخدمات، مبا يف ذلك املعدات واملوارد البرشية والحوافز والهيكل التنظيمي )38(. ويعترب هذا 
الرابع أسس  الفصل  ويتناول  الجودة.  عالية  الرعاية  ونتائج  البنيوية هي أسس عمليات  العوامل  أن  التقرير 

الرعاية عالية الجودة.

3-3-1 هل الخدمات الصحية فعالة؟
عندما تكون الرعاية غري فعالة، أي عندما ال يلتزم مقدمو الخدمات باإلرشادات املبنية عىل األدلة، قد يعكس 
هذا نقًصا يف املعرفة باملبادئ التوجيهية أو عدم االمتثال بغض النظر عن املعرفة. وميكن تقييم فعالية الرعاية 
باستخدام فحص السجالت الطبية، ومقابالت املرىض عند الخروج، والرصد املبارش للتفاعل بني مقدم الخدمة 
والعميل، واملرىض املعياريني أو بطاقات االختبار اإلكلينيكية. ويف حني تقيس بطاقات االختبار اإلكلينيكية مدى 
معرفة مقدم الخدمة بالربوتوكوالت القامئة عىل األدلة لحاالت طبية محددة؛ هناك أشكال أخرى للقياس تتابع 
يف الغالب مدى االمتثال لهذه املبادئ التوجيهية. عىل وجه الخصوص، يقدم املرىض املعياريون حاالت مرضية 
الطريقة من  الخدمات. وهذه  الرعاية بني مقدمي  الرعاية ويسمحون بإجراء مقارنة جودة  متسقة ملقدمي 

قياس الفعالية تخلو من املالحظة واالنحياز للتذكر )39(. 

إن االختالفات يف األمراض السائدة عرب البلدان والتغريات يف األعراض الرسيرية لألمراض تعيق املقارنة املنهجية 
لفعالية الرعاية عرب مقدمي الخدمات والبلدان. ومع ذلك؛ فإن هناك مجموعة متزايدة من األدلة تشري إىل 
وجود فجوات يف فهم مقدمي الخدمات للمبادئ التوجيهية القامئة عىل األدلة يف البلدان ذات الدخل املرتفع 
واملتوسط   واملنخفض واالمتثال لها. عىل سبيل املثال، يف كينيا، ٪16 فقط من مقدمي خدمات الرعایة شخصوا 
بشكل صحيح جميع الحاالت املرضية الخمسة التي عرضت يف  بطاقات االختبار اإلكلينيكية لتقييم معرفة 
مقدم الخدمة )الشكل 3-3( )40(. ويف دراسة أجراها أطباء يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ويف 
بطاقات  أربعة  إىل  بالنسبة  الصحيح  للتشخيص  املتوسطة  املئوية  النسبة  كانت  األمريكية،  ملتحدة  ا الواليات 
اختبار إكلينيكية 48٪ و67٪ عىل التوايل )41(. وبغض النظر عن طريقة القياس، هناك أيًضا فجوة كبرية بني 
معرفة مقدم الخدمة واملامرسة الفعلية يف نطاق تقديم الخدمات. وتوجد هذه النتيجة عرب البلدان، مبا يف ذلك 

الدمنارك والهند وكينيا وهولندا وجمهورية تنزانيا املتحدة )45-42(.

شكل 3-3   عدد بطاقات االختبار السريرية التي يتم تشخيصها تشخيًصا صحيًحا من 
جانب مقدمي الخدمات الكينيين

)العدد اإلجمالي لبطاقات االختبار: خمسة(

)41( Martin and Pimhidzai :املصدر

4 حاالت

5 حاالت

عدد بطاقات 
االختبار السريرية

حالة واحدة

3 حاالت

حالتان
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3-3-2 هل الخدمات الصحية آمنة؟
القسم األعظم  العاملي لألمراض. ويقع  الرابع عرش يف العبء  الرئييس  باملريض هو املساهم  إن إلحاق رضر 
من هذا العبء عىل عاتق البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل )شكل 3-4( )14(. وتختلف األسباب الرئيسية 
إللحاق الرضر بني األوضاع، مبا يف ذلك أخطاء املداواة واألخطاء التشخيصية يف الرعاية األولية، واإلصابات جراء 
الضغط واألحداث الضائرة يف الرعاية طويلة األجل، والعدوى املكتسبة من املستشفيات والجراحات يف املوقع 
الخاطئ يف الجسم يف املستشفيات )46-48(. إن حجم األحداث غري اآلمنة يف الخدمات الصحية كبري )14(. 
اإلنتاجية  فقدان  عن  تنتج  إضافية  تكاليف  هناك  الضائرة،  األحداث  ملعالجة  املبارشة  التكلفة  إىل  وباإلضافة 
وتقلص الثقة يف النظام الصحي. ويعزى حوايل 15٪ من نفقات املستشفيات وأنشطتها يف دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية إىل اإلخفاق يف تحقيق السالمة. ومع ذلك، ميكن منع العديد من األحداث الضائرة. وتشري 
الدالئل إىل أن أكرث من حدث من كل ثالثة أحداث ضائرة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يحدث يف 
حاالت غري معقدة وما يصل إىل 83٪ منها ميكن منعه )49(. كام تتجاوز تكاليف الفشل يف تحقيق السالمة 
تكلفة الوقاية. ويُقّدر أن تحسني سالمة املرىض يف مستشفيات ميديكري يف الواليات املتحدة قد وفر 28 مليار 

دوالر أمرييك بني عامي 2010 و 2015.

شكل 3-4   عبء األمراض الناجم عن األحداث الضائرة، 2015

مالحظة: النسبة املئوية ملتوسط سنوات العمر املعدلة باحتساب مدد العجز / البلد.

.2015 ،Institute of Health Metrics and Evaluation :املصدر

18%

دخل مرتفع

دخل متوسط اعلى دخل منخفض

دخل متوسط ادنى

19%

25%

38%

3-3-3 هل تتمحور الخدمات الصحية حول الفرد؟
تختلف الدرجة التي تدمج بها احتياجات وتفضيالت مستخدمي الخدمات بشكل منهجي يف الخدمات الصحية 
بني البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط   واملنخفض. وقد استحدثت النظم الصحية يف البلدان ذات الدخل 
املرتفع تدابري ومؤسسات لرصد تجارب املرىض وتصوراتهم بشأن حاالتهم الطبية املحددة وصحتهم العامة. ويف 
حني تتباين التوقعات والنُُّهج املتعلقة بالرعاية التي تتمحور حول الفرد بني البلدان، فإن معظم مستخدمي 
الخدمات يف البلدان التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يبلغون عن تجربة إيجابية فيام يتعلق بالوقت 
واملشاركة يف  االهتامم،  للتعبري عن  والفرص  الفهم،  والتفسريات سهلة  الخدمة،  يتم قضاؤه مع مقدم  الذي 
يف  الفرد ليس سائداً  بتقديم رعاية محرتمة ورحيمة ومتمحورة حول  )50(. واالهتامم  رعايتهم )شكل 5-3( 
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. عىل سبيل املثال، تشري مجموعة متنامية من األبحاث بشأن تقديم رعاية 
تتسم باالحرتام لألمهات إىل معاناة النساء من تفاعالت ضعيفة مع مقدمي الرعاية الصحية ومن استبعادهن 

من اتخاذ القرار يف مجال الرعاية، وغالبًا ال يتم إبالغهن بتفاصيل رعايتهن )51، 52(.
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شكل 3-5   تقديم الطبيب لتفسيرات سهلة الفهم )2013 أو أقرب عام(

3-3-4 هل يتسم تقديم الخدمات الصحية بدقة التوقيت؟
لقد تبني أن أوقات االنتظار لإلجراءات االختيارية والطوارئ تنبئ بالرضا بني مستخدمي الخدمات )53-55(؛ 
ففي حاالت الطوارئ، قد يؤدي التأخري يف تلقي العالج املناسب إىل حدوث وفيات ميكن منعها )56(. ومع 
ذلك، تختلف أوقات االنتظار ملختلف الخدمات الصحية باختالف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 
عىل سبيل املثال، يف عام 2015، كان متوسط   وقت االنتظار الستبدال مفصل الورك حوايل 42 يوًما يف هولندا، 
ولكنه 290 يوًما يف إستونيا، وأكرث من 400 يوم يف تشييل وبولندا. وتبني االتجاهات الزمنية أنه حدث تخفيض 
استقرار  األخرية، مع  السنوات  تقارَب يف  قد  االتجاه  أن هذا  ونيوزيلندا يف حني  فنلندا  االنتظار يف  يف وقت 
نسبي يف املعدالت منذ عام 2008 يف العديد من البلدان، مثل الدمنارك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
وأيرلندا الشاملية )شكل 3-6( )2(. وتم القيام بعمل أقل بكثري ملقارنة التأخريات يف تقديم الخدمات يف البلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل. وتشري األبحاث التجريبية من فرادى البلدان إىل أن فرتات االنتظار طويلة نسبيًا. 
عىل سبيل املثال، يف دراسة لدائرة الطوارئ يف بربادوس، كان مطلوبًا   عرش دقائق يف املتوسط لفرز املرىض، 
و213 دقيقة للنتائج املخربية، و178 دقيقة ليتم رؤيتها من جانب أحد األطباء )57(. وأيًضا يف قسم العيادات 
الخارجية يف نيجرييا، انتظر 74٪ من مستخدمي الخدمات بني 60 و120 دقيقة ليتم تسجيلهم، وانتظروا وقتًا 

إضافيًا لرؤية أحد مقدمي خدمات الرعاية )58(.
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الفصل 3
الحالة العالمية لجودة الرعاية الصحية

3-3-5  هل الخدمات الصحية منصفة؟
توجد فجوات يف جودة الرعاية الصحية يف كل مكان يف العامل، ولكنها أكرث خطورة بالنسبة للسكان املحرومني، 
فقد تتبعت تقارير التفاوتات يف الرعاية الصحية الوطنية يف الواليات املتحدة جودة الرعاية منذ عام 2010. ويف 
عام 2015، مل تظهر نصف معايري الجودة أي تغيري، أو أظهرت انخفاًضا يف مستوى الجودة بني السكان ذوي 
الدخل املنخفض. ومل يظهر أكرث من نصف حجم الجودة املقاسة أي تغيري أو تفاقم بالنسبة لسكان الريف 
)59(. ويف كندا، كان املرىض الذين يعانون من احتشاء عضلة القلب من مجموعات السكان األصليني أقل تلقيًا 
تعد جودة  كينيا،  )60(. ويف  التوعي  إعادة  القلبية وإجراءات  األوعية  به، مبا يف ذلك تصوير  املوىص  للعالج 
الخدمات الصحية املقدمة لألمهات يف أدىن مستوياتها يف املقاطعات الفقرية، حيث مل تحصل سوى 17٪ من 
النساء عىل الحد األدىن الكايف من الرعایة عند الوالدة  )شکل3-7( )61(. وأيًضا؛ يف الهند فإن األشخاص الذين 
يعيشون يف أرس ذات وضع اجتامعي اقتصادي منخفض يف املجتمعات الفقرية يقل احتامل استخدامهم ملقدمي 

خدمات الرعاية الصحية املطلعني )62(. 

.)2( Health at a glance 2017 :املصدر

.)63( Sharma et al :املصدر

شكل 3-6   االتجاهات في متوسط أوقات االنتظار الستبدال مفصل الورك
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3-3-6 هل الخدمات الصحية متكاملة؟
املزمنة  الظروف  من  العديد  ظل  يف  األشخاص  من  املزيد  يعيش  السارية،  وغري  املزمنة  األمراض  ظهور  مع 
واملعقدة والتي تتطلب تنسيق الرعاية عىل جميع املستويات وطوال جميع مراحل حياتهم. وميكن الستمرارية 
الرعاية وتنسيقها أن يحسنا من تجربة رعاية األشخاص الذين يعيشون مع هذه الظروف ويدعام احتياجاتهم. 
ومع ذلك، توجد فجوات كبرية يف تنسيق الرعاية الصحية، حتى يف البلدان مرتفعة الدخل، فقد وجدت دراسة 
استقصائية للمرىض ذوي احتياجات الرعاية املعقدة يف 11 دولة من الدول مرتفعة الدخل مشاكل يف التنسيق، 
مثل نتائج االختبارات أو السجالت غري املتوفرة يف املواعيد أو اختبارات مكررة تم طلبها، وعدم قيام مقدمي 
الخدمات مبشاركة معلومات مهمة معهم، وعدم توافر معلومات للمتخصصني عن التاريخ الطبي أو عدم إبالغ 
األطباء املعتادين عن تلقي رعاية اختصاصية )63(. وقد أفاد تحليل لبيانات الرعاية األولية والرعاية الثانوية 
بشأن األشخاص كبار السن )الذين ترتاوح أعامرهم بني 62 و82 سنة( من 200 من املامرسات العامة يف إنجلرتا 
أن املرىض الذين رأوا نفس املامرس العام نسبة أكرب من الوقت يشكلون عدًدا أقل من حاالت الدخول إىل 

املستشفى للرعاية اإلسعافية للحاالت الحساسة )64(.

3-3-7 هل الخدمات الصحية ذات كفاءة؟
 .)65( ُمهدر  الصحي  القطاع  العاملي عام 2010 أن حوايل ٪40-20 من جميع موارد  الصحة  تقرير  لقد قدر 
املوارد  ومزيج  لألدوية،  املالئم  غري  االستخدام  الخدمات  تقديم  يف  الكفاءة  لعدم  الرئيسية  األسباب  وتشمل 
البرشية دون املستوى األمثل، واإلفراط يف استخدام املعدات أو زيادة املعروض منها، والفساد، وعدم استخدام 
البنية التحتية استخداًما كافيًا. ويوفر التباين الجغرايف غري املربر يف انتشار اإلجراءات وكثافة الرعاية تقديرًا غري 
مبارش لإلفراط يف االستخدام وبالتايل عدم الكفاءة. عىل سبيل املثال، تبلغ نسبة استخدام املضادات الحيوية 
لإلسهال الحاد يف الهند يف املرافق الصحية العامة 43٪ ولكنها ترتفع إىل 69٪ يف املرافق الخاصة. أيًضا، هناك 
التاجي بطريق الجلد عىل املستوى الدويل،  تباين يبلغ تسعة أضعاف يف استخدام التدخالت لرأب الرشيان 
وتباين يبلغ خمسة أضعاف يف استخدام طُْعم َمجازَة الرشيان التَّاجي عرب بلدان منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية )66(. وال يتم تفسري هذه االختالفات من خالل التباين يف عبء األمراض القلبية الوعائية. والرعاية 
الصحية غري الفعالة بسبب االستخدام املفرط وغريه من األسباب لها آثار سلبية عىل النتائج الصحية للسكان. 
وميكن زيادة متوسط   العمر املتوقع عند الوالدة بأكرث من عامني يف املتوسط   يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية مع الحفاظ عىل اإلنفاق عىل الرعاية الصحية ثابتًا إذا اتسمت جميع البلدان بالكفاءة كالبلدان التي 

حققت أفضل النتائج )67(.

3-4 الخالصة
عىل الرغم من الزيادة الكبرية يف إمكانية الحصول عىل الخدمات الصحية األساسية التي تحققت خالل عرص 
األهداف اإلمنائية لأللفية؛ فإن هناك مستويات عالية من الوفيات واملرض مام ميكن مكافحته ومعالجته من 
خالل بذل الجهود يف مجال الجودة. عىل سبيل املثال، العبء املتبقي لوفيات األمهات واألطفال يف البلدان 
التنمية  أهداف  وتدرج  الصحية.  الخدمات  نوعية  إىل سوء  كبري  إىل حد  يعزى  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة 
املستدامة بشكل واضح الرتكيز عىل جودة الخدمات الصحية يف تحقيق التغطية الصحية الشاملة يف جميع 

البلدان.

وتشمل الخدمات الصحية عالية الجودة الرعاية املناسبة، يف الوقت املناسب، واالستجابة الحتياجات وتفضيالت 
مستخدمي الخدمات، إىل جانب التقليل إىل أدىن حد من إلحاق الرضر أو إهدار املوارد. وتزيد الرعاية الصحية 
النوعية من احتاملية النتائج الصحية املنشودة وتتسق مع السبع خصائص القابلة للقياس: الفعالية، والسالمة، 
والتمحور حول الفرد، ودقة التوقيت، واإلنصاف، وتكامل الرعاية، والكفاءة. وبغض النظر عن مستوى دخل 

البلد، إذا كان هناك مجال لتحسني النتائج الصحية، ميكن أيًضا زيادة جودة الرعاية.

وستكون الجهود املبذولة لرصد االتجاهات يف جودة الرعاية الصحية بجدول أعامل التنمية املستدامة غري فعالة يف 
غياب توافق اآلراء بشأن املؤرشات الرئيسية التي ميكن مقارنتها بني الدول وجمعها عىل أساس منتظم. وتشري األدلة 
التجريبية من مجموعة العمل املتزايدة بشأن قياس الجودة إىل وجود ثغرات عىل مستوى العامل يف جميع مجاالت 

الخدمات الصحية ذات الجودة، وتوفر هذه الفجوات فرًصا لتحسني جودة الرعاية وصحة السكان.
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السيد بافانا مسيبي، املدير التنفيذي لفحص االمتثال، 
مكتب االمتثال للمعايري الصحية

جنوب أفريقيا

"يف أي نظام صحي، التمريض هو العمود الفقري للنظام"، كام يقول بافانا مسيبي، املدير التنفيذي لفحص 
االمتثال يف مكتب االمتثال للمعايري الصحية يف جنوب أفريقيا. "يف بلدنا عىل وجه الخصوص، ويف بلدان أخرى 

يف أفريقيا، التمريض هو املحرك للرعاية الصحية األولية".

وبصفته مسئواًل تنفيذيًا يف مجال الرعاية الصحية يتمتع بخربة تزيد عن 15 عاًما، ويعمل لدى جهة مستقلة 
تتمثل مهمتها يف ضامن جودة الرعاية واالمتثال للمعايري الصحية يف كل من مرافق الرعاية الصحية العامة 
الرعاية  لجودة  التمريض  يقدمها  التي  املهمة  اإلسهامات  لتقييم  جيد  مسيبي يف وضع  بافانا  فإن  والخاصة، 

الصحية.

وهو يعرّف جودة الرعاية باختصار بأنها: "االستفادة من املوارد املتاحة لتقديم أفضل 
اتباع  تتطلب  للمرىض  الجيدة  الرعاية  بأن  ويقر مسيبي  للمستخدمني"،  رعاية 
نهج شامل يتجاوز أحيانًا العالج الرسيري.  ويقول: "قد ترى مريضة تعاين 
من أعراض، وأثناء محاولتك عالجها، قد تجد أن هذه األعراض ناتجة عن 
التمريض يقيض وقتًا أطول مع املرىض أكرث من  اإلجهاد". وألن طاقم 
فهم  ذلك،  إىل  باإلضافة  للغاية.  مهم  دورهم  فإن  آخرين،  أطباء  أي 
يشاركون مشاركة مبارشة يف تنفيذ التدابري االحرتازية التي تعزز بيئة 

طبية آمنة يف عملهم اليومي.

ويف جنوب أفريقيا، يتعني عىل جميع أفراد طاقم التمريض املسجلني 
أن يقضوا سنة من الخدمة املجتمعية بعد إكاملهم دراستهم ملدة أربع 
سنوات. وبعملهم تحت إرشاف املهنيني من ذوي الخربة الذين يقومون 
بإرشادهم، يتعرض الخريجون الجدد ملجموعة واسعة من القضايا الطبية. 
كام يطورون فهاًم راسًخا للمجتمعات التي يخدمونها. واملعرفة واملهارات التي 
متطلبات  لتلبية  جيًدا  تعدهم  الفرتة  هذه  خالل  الصغار  التمريض  أفراد  يكتسبها 

مهنتهم.

ويقول مسيبي: "عندما كنت صغريًا، كنت أعمل يف عيادة يف منطقة ريفية. وإذا جاء املرىض الذين يعانون من 
مشكلة تتطلب املستوى التايل من الرعاية، فإننا نحيلهم إىل الطبيب أو نستدعي سيارة إسعاف لنقلهم إىل 
املستشفى. وهناك عيادات يف معظم املناطق، وحيث ال توجد عيادات، تقوم العيادات املتنقلة بإجراء زيارات. 

ومعظم هذه العيادات يديرها التمريض".

تعريفي للجودة
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املستوى  رفيعة  وظائف  أفريقيا  جنوب  يف  التمريض  أفراد  بعض  ويشغل 
كرؤساء تنفيذيني يف املستشفيات أو مديري مقاطعات - حسب قول مسيبي 

القيادية. ويضيف: "إن مهنة  -؛  لكن هناك حاجة إىل املزيد منهم يف املناصب 
من خالل  إنتاجهم  ويجب  الصحية.  الرعاية  لنظام  قادة  إنتاج  إىل  تحتاج  التمريض 

أيًضا فهم عمليات تطوير السياسات داخل  النظام، ومعرفتهم به بحذافريه، ويجب عليهم 
النظام".

بافانا مسيبي، الذي كان قادًرا عىل إجراء دراسة يف مستشفى حكومي عندما كان يدرس للحصول عىل درجة 
املاجستري يف الصحة العامة، يود أن يتمتع املزيد من أفراد التمريض بفرص مامثلة إلجراء األبحاث، ويعتقد 
أنه بوجود عدد أكرب من أفراد التمريض الذين يشاركون يف صنع السياسات كأعضاء يف اللجان االستشارية؛ فإن 

اللجان واملجالس سوف تسهم أيًضا يف إجراء املزيد من التحسينات يف جودة الرعاية.

ويتفاوض حاليًا مكتب مسيبي لالمتثال للمعايري الصحية بشأن مذكرة تفاهم مع مجلس التمريض الجنوب 
أفريقي وجهات أخرى متثل املهن الطبية لتعزيز التعاون يف الخدمات الصحية. وميكن إلجراء عمليات تفتيش 
مشرتكة عىل املستشفيات، عىل سبيل املثال، أن يزيد من الكفاءة ويساعد عىل دعم مستويات مرتفعة من 
الرعاية، يقول مسيبي: "عندما نطور مناذج وأطر لتحسني الجودة، يجب أن نتأكد من أنها تتضمن كل شخص 
وتضع قيم املهنة يف املقدمة".  ويضيف: "يف النهاية؛ نحن مهتمون جميًعا بتقديم الرعاية ذات الجودة، وإذا 

كنت ترغب يف الحصول عىل الجودة، عليك التأكد من وجود فريق عمل جيد". 

Image on previous page: © ranplett / iStock
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دمج الجودة في أسس الفصل4
النظم الصحية
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دمج الجودة في أسس النظم الصحية
الفصل 4

4-1 المقدمة
تشكل الخدمات رديئة الجودة عائًقا أمام تحقيق تغطية صحية شاملة فعالة حتى لو أتيحت بتكلفة 
معقولة؛ وذلك ألن املجتمعات لن تستخدم الخدمات التي ال تثق بها والتي ال تعود بالنفع عليهم؛ 
لذا يجب تضمني آليات لضامن الجودة ورصدها وتحسينها باستمرار يف أسس أنظمة الرعاية الصحية.

يتناول هذا الفصل خمسة أسس رضورية ألية خدمة صحية: العاملون بالرعاية الصحية، وخدمات 
الرعاية الصحية، واألدوية واألجهزة وغريها من التقنيات، ونظم املعلومات، والتمويل. ومجرد توافر 
املوارد ال يكفي؛ بل يلزم بذل جهود واعية ومتواصلة لضامن استخدامها بطرق فعالة وآمنة إىل جانب 
تصميمها مبا يناسب احتياجات كل مريض عىل حدة. وسوف يستعرض الفصل التايل ترصيف الشؤون، فضاًل 

عن األدوات والتقنيات واالقتصاد السيايس لإلصالح.

الصحة،  تعزيز  تشمل  حياتهم  طوال  مستمرة  رعاية  عىل  الحصول  للناس  يتيح  للرعاية  شامل  نظام  وجود 
والروحاين،  العاطفي  والدعم  التأهيل،  وإعادة  املرض،  وإدارة  والعالج،  والتشخيص،  األمراض،  من  والوقاية 
والرعاية امللطفة. وهناك ثالثة اعتبارات مهمة ينبغي أن يستند إليها تصميم أي نظام للرعاية الصحية: يجب 
بناء الخدمات عىل نحو يلبي االحتياجات املحلية؛ ويجب أن تكون الرعاية األولية عالية الجودة والتي يسهل 
الحصول عليها هي حجر األساس لجميع الخدمات األخرى؛ كام ينبغي إرشاك األفراد واملجتمعات يف تصميم 
كل خدمة وأسلوب تقدميها وتقييمها وتحسينها )68(. ويجب أن تكون مبادئ تحسني الجودة ركيزة لجميع 

األنشطة بدًءا من الخط األمامي وصواًل إىل مستوى النظام.

4-2 أسس لرعاية عالية الجودة

4-2-1 العاملون في مجال الرعاية الصحية الذين لديهم الدافع والدعم لتوفير الرعاية الجيدة

إن األطباء املهرة واملمرضات وغريهم من العاملني يف مجال الرعاية الصحية رضوريون لتقديم رعاية صحية 
عالية الجودة لألفراد والعائالت واملجتمعات. إذ يوجد حاليًا عجز عاملي يقدر بنحو 2.5 مليون طبيب، و9ماليني 
ممرضة وقابلة، و6ماليني من املهنيني الصحيني ذوي الصلة. ونتيجة لذلك، غالبًا ما تكون الرعاية األساسية غائبة 
أو ال تُقدم عىل نحو سليم )69(. وتشتد املشكلة يف الدول األكرث فقرًا )الشكل 4-1(. وحتى يف االقتصادات 
املتقدمة، غالبًا ما يرتكز العاملون باملجال الصحي يف املدن، مام يؤدي يف الغالب إىل تدين نوعية الرعاية يف 
املناطق الريفية والنائية. وحتى داخل املدن، تعاين بعض املواقع - مثل األحياء الفقرية - من نقص خاص يف 

العاملني باملجال الصحي.

ميكن للعاملني يف مجال الصحة املجتمعية املساعدة يف تخفيف النقص يف القوى العاملة. فهم أفراد تم تدريبهم 
عىل تقديم خدمات رعاية صحية محددة، أو للقيام مبراقبة األمراض السارية أو غري السارية وعالجها. وعادة 
ما يأتون من املجتمعات التي يخدمونها، وبالتايل يقدمون حلقة وصل محتملة لجهود املشاركة املجتمعية. 
ويستطيع العاملون يف مجال الصحة املجتمعية التغلب عىل الحواجز الثقافية واللغوية، مع التوسع يف الحصول 
عىل الرعاية وتوفري أشكال جديدة من العاملة. وتظهر األدلة أن العاملني يف مجال الصحة املجتمعية قادرون 
وتعزيز  السارية،  وغري  السارية  األمراض  انتشار  من  والحد  الطفولة،  ألمراض  وفعالة  آمنة  رعاية  توفري  عىل 
التغذية، وتوفري خدمات تنظيم األرسة، بتكلفة منخفضة )70(. ويف األماكن منخفضة املوارد، خفض العاملون 
يف مجال الصحة املجتمعية وفيات األمهات واألطفال حديثي الوالدة )71(. وتبني أكرث من 50 سنة من الخربة يف 
الربامج أن هذه الوظائف يجب أن تكون مقابل أجر، وليست تطوعية، وأن تكون املسؤوليات محددة وليست 
واسعة النطاق، وأن توفر التدريب والتعليم واإلرشاف املستمر، وأن يتم دمجها يف فرق الرعاية الصحية األولية؛ 

وأن تكون جزًءا من حلقات التغذية الراجعة )72(.
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الشكل 4-1   التوزيع العالمي لألخصائيين الصحيين المهرة وكثافتهم وفًقا لإلقليم 
بمنظمة الصحة العالمية، 2016-2005

)34(  Global Health Observatory :املصدر

إن توافر املوظفني يف حد ذاته ال يضمن رعاية جيدة؛ فقد يقىض العاملون يف مجال الصحة القليل من الوقت 
مع املرىض، أو ال ميتلكون املقدرة عىل إجراء التشخيص الصحيح، أو يصفون العالج غري املناسب )73(. وقد 
املرىض وألقوا  التشاور مع  يعادل 1.6 دقيقة فقط من  ما  الصني  الريفية يف جنوب  املناطق  األطباء يف  قىض 
عليهم ٪18 فقط من األسئلة األساسية. كام تم تقديم التشخيص الصحيح متاًما يف واحدة فقط من كل أربع 

استشارات )44(.

باإلضافة إىل عدد العاملني يف املجال الصحي، هناك جوانب مهمة أخرى تشمل ما ييل:

•   إمكانية الحصول عىل الخدمة، أو مدى سهولة مقابلة أخصايئ الرعاية الصحية ذا املهارات املناسبة 
أو التحدث إليه، سواًء شخصيًا أو عرب روابط الفيديو أو الهاتف.

•   القبول، أو ما إذا كان الناس يشعرون أنهم عوملوا باحرتام وأن وجهات نظرهم قد أُخذت بعني 
االعتبار عندما يتعلق األمر بالقرارات املتعلقة بصحتهم.

•   الجودة، أو املعرفة واملهارات وسلوك العاملني باملجال الصحي وفقا للقواعد املقبولة، وكام يراها 
املستخدمون.

•   مزيج املهارات والعمل الجامعي، أو ما إذا كانت مجموعة األخصائيني الصحيني )ويف بعض األحوال، 
العامل العاديني( لديهم املعرفة واملهارات الالزمة للتعامل مع أمناط الوفيات واملراضة املحلية.

•   تهيئة البيئات املواتية، أو الظروف املادية والقانونية واملالية والتنظيمية والسياسية والثقافية التي 
تدعم تقديم رعاية ذات جودة عالية.
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دمج الجودة في أسس النظم الصحية
الفصل 4

إطار 4-1  دراسة حالة: تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية 
واستبقائهم في المناطق المحرومة من الخدمة في الفلبين

يف  الخدمات  من  املحرومة  املناطق  يف  الطالب  اختيار  عىل  أسايس  بشكل  الفلبني  يف  كليتا طب  تركز 
الصحية  للعلوم  مانيال  وكلية  زامبوانغا  أتينيو دي  الطب يف جامعة  كلية  وتوظيفهم.  وتدريبهم  البالد 
ىف جامعة الفلبني هام جزء من شبكة التدريب من أجل العدالة يف الصحة )THENet(. وتنص هذه 
الشبكة الدولية من كليات الطب عىل رضورة دمج احتياجات املجتمعات املحرومة من الخدمات يف 
جميع مراحل التعليم الطبي وجوانبه، من املوقع الفعيل للكلية إىل املشاكل الصحية التي توجه املناهج 
الدراسية. أيًضا، يجب أن يكون هناك اعتامد عىل املامرسني الصحيني املجتمعيني يف التدريس واإلرشاد.

افتُِتَحت كلية الطب يف جامعة أتينيو دي زامبوانغا يف عام 1994 يف مدينة زامبوانغا، عىل الطرف الجنويب 
الغريب من أقىص جنوب الجزر الفلبينية، حاملًة معها األمل يف زيادة فرص الحصول عىل الرعاية الصحية 
إىل عدد سكان يبلغ 3.2 مليون نسمة. وكانت أقرب كلية طب تبعد مبسافة 400 كيلومرت. ويف ذلك 
الوقت، مل يكن لدى 80٪ من 100 بلدية يف املنطقة أي طبيب. وقد ابتُلِيَت املنطقة بارتفاع معدالت 
وفيات الرضع واألمراض املعدية. ويف عام 2011، أظهر استعراض للخريجني البالغ عددهم 164 خريج 
أن 85٪ منهم كانوا يزاولون نشاطهم يف املنطقة، وأن نصفهم كان يف املناطق الريفية والنائية. وبشكل 
عام، ظل 90٪ منهم ميارسون العمل يف الفلبني مقابل 32٪ من الخريجني عىل املستوى الوطني. وبني 
عامي 1994 و2008، انخفض معدل وفيات الرضع يف زامبوانغا بحوايل 90٪، وهي نسبة تتجاوز بكثري 
االنخفاض يف املتوسط الوطني البالغ 50٪. وتواصل الكلية اختيار طالب من املنطقة وتتبع منهًجا يتكامل 

تكاماًل وطيًدا مع االحتياجات الصحية للمجتمع املحيل.

.)77( Cristobal and Worley ؛)املصدر: منظمة  الصحة العاملية )76

إن الخطوة األوىل نحو بناء قوى عاملة صحية عالية الجودة تتمتع باملزيج املناسب من املهارات يجب أن تكون 
وضع اسرتاتيجية وطنية شاملة للقوى العاملة الصحية ملعالجة الثغرات يف األرقام والتوزيع واالستبقاء؛ سواء يف 
األجل القصري أو الطويل. ويجب أال تحرم اسرتاتيجيات القوى العاملة الصحية االختصاصية األنظمة الصحية 
األخرى عن طريق جذب املوظفني املؤهلني بعيًدا عن األنظمة الصحية يف بلدانهم األصلية. وميكن لسياسات 
القوى العاملة أن تستغرق سنوات حتى تؤيت مثارها. ويكمن الحل األكرث فعالية واستدامة لنقص اليد العاملة 
يف املناطق الريفية يف تدريب الطالب الذين هم أنفسهم من املجتمعات الريفية، مبا يف ذلك إنشاء مدارس 

طبية يف املناطق النائية.

اكتسابهم  لضامن  الصحية  الرعاية  مجال  يف  للعاملني  املقدم  للخدمة  السابق  التدريب  مناهج  تحديث  إن 
البلدان  العديد من  بداية واضحة؛ وما زال ميثل تحديًا يف  الطبية والتمريضية هو نقطة  الكفاءات األساسية 
)اإلطار4-1( )74(. ومن األولويات األخرى التطوير املهني املستمر- يغطى مجموعة واسعة من الكفاءات -  
لضامن حفاظ االختصاصيون الصحيون عىل معارفهم ومهاراتهم وتحسينها طوال حياتهم العملية. وتعمل النظم 
الصحية بشكل متزايد عىل جعل التطوير املهني املستمر - بل وحتى إعادة التسجيل - إلزاميًا. وحتى يف حاالت 
عدم وجود تطوير مهني مستمر، ميكن لصانعي السياسة العمل مع الجمعيات املهنية لتشجيع التطوير وتقييم 
تأثريه )75(. وأخريًا؛ فإن دمج مبادئ الجودة وتحسينها يف مناهج وبرامج التعليم والتدريب قبل وأثناء الخدمة 

هو أمٌر حيوٌي يف بناء قوى عاملة مؤهلة وقادرة عىل تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
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شكل 4-2   االختالفات في توافر المعدات األساسية عبر مرافق الرعاية الصحية
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

)79( Primary Health Care Performance Initiative :املصدر

الحكم عىل جودة مرافق الرعاية الصحية يكون يف املقام األول حول مدى توافر األساسيات، مثل املياه النظيفة، 
استقصائية  دراسة  النفايات. ويف  من  اآلمن  والتخلص  الجيد،  الصحي  والرصف  عليها،  يعتمد  التي  والكهرباء 
أجريت يف عام 2014، كان أقل من ربع املرافق يف نيجرييا يتمتع مبياه موثوق بها ورصف صحي وكهرباء. ويف 
املنخفضة  البلدان  الصحية يف  الرعاية  العاملية إىل أن 40٪ من مرافق  الصحة  الواقع، تشري تقديرات منظمة 
واملتوسطة الدخل تفتقر إىل املياه املحسنة وأن ٪20 تقريبًا يفتقر إىل الرصف الصحي. هناك حاجة ماسة لهذه 
الركائز األساسية لجودة الرعاية؛ ومع ذلك، فإن البنية التحتية الكافية ال تعادل بالرضورة الرعاية عالية الجودة. 
فيجب إذن وضع معايري دنيا وإنفاذها، باإلضافة إىل تشجيع التحسني املستمر. ويستخدم االعتامد والتفتيش 
وغريهم من أشكال التقييم الخارجي والتصديق عىل نطاق واسع لتقييم مرافق الرعاية الصحية وفًقا ملعايري 
واضحة؛ ومع ذلك، فإن قوة األدلة التي تدعم التقييامت الخارجية ملرة واحدة محدودة )80، 81(. وبناًء عىل 
مقدمي  ألداء  وتشكياًل  استمرارية  أكرث  تقييم  عمليات  إىل  متزايد  بشكل  الصحية  الرعاية  نظم  تنتقل  ذلك، 

الخدمات، مبا يف ذلك قياس نتائج املريض وتجاربه )15(.

4-2-3 األدوية واألجهزة والتقنيات اآلمنة في التصميم  واالستخدام
أسايٌس  الدم، رشٌط  نقل  نحو مأمون وفعال، مبا يف ذلك  والتقنيات عىل  األدوية، واألجهزة،  الحصول عىل  إن 
للحصول عىل خدمات الرعاية الصحية الفعالة؛ ووضع قيود عىل املنتجات غري اآلمنة أو غري الفعالة أمر بالغ 
األهمية لسالمة املرىض. وقد حدث تحسن يف الحصول عىل األدوية والتقنيات األخرى ويف تحقيق الحد األدىن 
من معايري الجودة فيها؛ ولكن ال تزال هناك فجوات كبرية يف توفري الرعاية األساسية؛ وهناك مشاكل معقدة 

وخطرية مع املنتجات املزيفة مام يزيد من تعقيد هذه القضية.

4-2-2 مرافق رعاية صحية يسهل الوصول إليها، وجيدة التجهيز

ال يزال هناك اختالف كبري يف توافر الخدمة ومدى استعدادها؛ وتختلف كثافة املستشفيات والعيادات اختالفًا 
كبريًا داخل البالد وعربها؛ وقد تبعد مرافق الرعاية الصحية األساسية مسافة ساعات طويلة عن املجتمعات 
الحرارة وسامعة  ميزان  األساسية مثل  املعدات  تتوفر  الكربى،  الصحراء  إفريقيا جنوب  الفقرية. ففي  الريفية 
فاسو  بوركينا  تقريبًا يف  املرافق  إثيوبيا، ولكنها توجد يف جميع  املرافق يف  بقليل من نصف  أكرث  الطبيب يف 
)الشكل 4-2(. إن توافر الخدمات واستعدادها للتشغيل رشط رضوري لتقديم الرعاية الجيدة. ومع ذلك، هذا 

ال يكفي لتقديم خدمات عالية الجودة، كام نوقش يف جميع أجزاء هذا التقرير )78(.
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وتختلف معايري التنظيم اختالفًا كبريًا؛ فعىل سبيل املثال، يف بعض البلدان، ميكن رشاء املضادات الحيوية بدون 
 .)82( امليكروبات  مقاومة مضادات  ويزيد من خطر  الرشيد،  االستخدام غري  وصفة طبية، مام يشجع 
حتى يف الحاالت التي يتم فيها تنظيم استخدام الدواء بشكل صحيح، تؤثر األخطاء عىل واحد من 
كل 10 وصفات طبية، معظمها متعلق بالجرعة )83(. ووفًقا ألحد التقارير، فإن 30-40٪ فقط من 
املرىض يف البلدان ذات االقتصادات النامية أو التي متر مبرحلة انتقالية يعالجون باألدوية وفًقا 
للمبادئ التوجيهية الرسيرية )84(؛ كام أن دور املرىض يف جعل األدوية واألجهزة فعالة وآمنة 
هو أمر بالغ األهمية. إن األنظمة الصحية عادة ال تويل اهتامًما كافيًا إلعالم املرىض ودعمهم 
يف استخدامهم لألدوية.؛ ولذا تم إطالق التحدي العاملي الثالث بشأن سالمة املرىض يف منظمة 
بشأن سالمة  الثاين  العاملي  الوزاري  القمة  مؤمتر  - يف  بدون رضر  التطبيب   - العاملية  الصحة 
باألدوية  املتعلقة  الشديدة  األرضار  من  الحد  بهدف   2017 مارس/آذار  يف  أملانيا،  بون،  املرىض، 

والتي ميكن تالفيها بنسبة 50٪ عىل مستوى العامل يف خمس سنوات.

إيقاف  النهاية،  ويف  االحتياطي،  النسخ  ودعم  املستخدمني،  وتدريب  الصيانة،  الطبية  املعدات  تتطلب 
التشغيل. ويثري التربع باملعدات - وهو أمر مهم يف بعض البلدان منخفضة الدخل - مخاوف معينة؛ فام مل تتوفر 
قطع الغيار واملواد املستهلكة وتدريب املوظفني، ميكن أن تكون هذه املعدات غري قابلة لالستخدام أو غري 
آمنة. كام تفتقر ثالثة من كل عرشة بلدان إىل سلطة وطنية تنظم التقنية الطبية التي ميكن استخدامها وكيفية 
استخدامها )85(. إن عمليات نقل الدم هي حالة خاصة؛ فالعديد من البلدان منخفضة الدخل غري قادرة عىل 
فحص الدم للكشف عن فريوس نقص املناعة البرشية، والتهاب الكبد B، والتهاب الكبد C، والزهري. وعندئذ 

يكون املرىض املتلقون لنقل الدم يف خطر غري مقبول من اإلصابة بالعدوى املنقولة.

تساعد السياسات الوطنية املتعلقة باألدوية واألجهزة عىل ضامن منتجات ذات جودة مضمونة، بكميات كافية 
وبأسعار معقولة؛ وسوف تتم مناقشة العمليات املوحدة لتقييم التقنية الصحية يف الفصل التايل. إن القواعد 
التنظيمية القابلة للتنفيذ التي تتناول التصميم والتطوير، والبيع، واالستخدام، والتخلص من النفايات قد تكون 
فعالة يف ضامن الجودة والسالمة يف هذا املجال. واملبادئ التوجيهية وقوائم املراجعة ميكن أن تشجع االستخدام 
املناسب بجوار رسير املريض؛ فهم يجب أن يكونوا مصحوبني بأنظمة مراقبة ملراقبة االستخدام الصحيح، والتي 
ميكنها اكتشاف الحوادث والتفاعالت املضادة. إن التربع التطوعي بالدم بدون أجر يحسن إمداد وسالمة الدم. 
وسيحُدث تحوٌل يف السالمة إذا اعتمدت جميع األنظمة الصحية هذه الطريقة من التربع )86(. كام يتم تقليص 

مخاطر نقل الدم عن طريق تقييم الجودة الخارجية لجمع مشتقات الدم، وإعدادها وإدارتها. 

4-2-4 نظم المعلومات التي ترصد بشكل مستمر و تقود إلى رعاية أفضل
ال يزال استحداث مقاييس الجودة الدقيقة والجيدة التوقيت لخدمات الرعاية الصحية وتجارب املستخدمني 
املعلومات  أنظمة  عىل  املانحة  والجهات  الحكومات  تنفقه  ما  قلة  إىل  بالنظر  صعبًا؛  أمرًا  املحققة  والنتائج 
الصحية. وتستثمر معظم النظم الصحية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ما بني ٪2 و٪4 فقط من إجاميل 
اإلنفاق الصحي يف نظم املعلومات؛ بينام يف معظم البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، يكون الرقم أقل 
من 1٪ )87(. ونتيجة لذلك، ال يتم يف الغالب الكشف عن البيانات املتعلقة بالنتائج والجودة عىل اإلطالق، أو 
يتم تجميعها بطرق ال ميكن تحليلها أو قياسها بسبب االفتقار إىل املصطلحات املوحدة. حتى عندما يتم جمع 

البيانات؛ تظل ترجمة هذه البيانات إىل معلومات قابلة للتنفيذ لتحسني الجودة تحديًا أساسيًا.

ومع ذلك، فإن معلومات األداء الجيد مهمة لتحسني جودة الرعاية؛ فقد وجد مرشوع الرعاية الصحية األورويب، 
األداء والكفاءة )EuroHOPE( أن معدل الباقني عىل قيد الحياة بعد النوبة القلبية تباين بقدر الضعف يف 
نظام صحي وطني واحد )88(. ولتمكني املستشفيات والعيادات من تقديم نفس املستوى من الرعاية املمتازة؛ 
الجودة والنتائج، وتفسريها واستخدامها ىف نرش أفضل  التنوع يف  ثراًء حول  أكرث  بيانات مقارنة  يجب جمع 
املامرسات ودعم ذوي األداء الضعيف. باإلضافة إىل مرشوع الرعاية الصحية األورويب، فإن التعاون األورويب 
من أجل تحسني الرعاية الصحية )89( ومرشوع مؤرشات جودة الرعاية الصحية ملنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية )35( ميثالن اتجاًها لوضع أنظمة لجودة البيانات عىل الصعيد العاملي )اإلطار 2-4(.
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إطار 4-2 دراسة حالة: مشروع مؤشرات جودة الرعاية الصحية لمنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية 

بدأ مرشوع مؤرشات جودة الرعاية الصحية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام 2001 بهدف 
لرصد  ومشاركتها  املامرسات  أفضل  تحديد  وبالتايل  الصحية،  الرعاية  لجودة  دولية  مقارنات  إعداد 
وضامن الجودة وتحسينها. يتم اختيار الخرباء املشاركني يف املرشوع من الدول األعضاء مبنظمة التعاون 
الصحة  منظمة  ذلك  يف  مبا  الدولية  واملنظامت  املنظمة،  يف  األعضاء  غري  والدول  والتنمية،  االقتصادي 

العاملية، واملفوضية األوروبية، ومعاهد البحوث.

الصحة  وخدمات  املستشفيات،  يف  والرعاية  األولية،  الرعاية  )تغطي  مؤرًشا   50 حوايل  عن  اإلبالغ  تم 
النفسية، وسالمة املرىض وتجاربهم( من حوايل 40 دولة. تُنرش مؤرشات جودة الرعاية الصحية املقارنة 
إىل جانب إحصاءات صحية أخرى ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول النفقات واملوارد واالستخدام 

بغية تيسري تفسريها.

إىل جانب جمع البيانات العادية، هناك بحث وتطوير مستمر لتحسني مصداقية مؤرشات جودة الرعاية 
الصحية ومدى فائدتها وقابليتها للمقارنة. الهدف اآلخر للمرشوع هو تعزيز البنى التحتية للمعلومات 
الوطنية إلنتاج مؤرشات أكرث تعقيًدا وموثوقية يف عدد متزايد من البلدان، مبا يف ذلك الدول غري األعضاء 

يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

املصدر : منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )35(.

يف كثري من األحيان، ترُتك البيانات ضحية لإلهامل يف أنظمة ورقية سيئة التنظيم، أو تكون عالقة يف مخازن 
عليها  والعمل  املناسب  الوقت  يف  للمعلومات  املناسب  واالستخدام  البعض.  بعضها  مع  متوافقة  غري  رقمية 
هو أمٌر بالغ األهمية. ويقوم  الربنامج التعاوين للبيانات الصحية، وهو مبادرة عاملية تقودها منظمة  الصحة 
العاملية والبنك الدويل والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(، بالتصدي لهذا التحدي؛ فمن خالل العمل 
مع الوكاالت الدولية وفرادى البلدان، يسعى الربنامج التعاوين للبيانات الصحية إىل تنسيق كيفية جمع بيانات 
األنظمة الصحية واإلبالغ عنها عىل الصعيد العاملي، ويهدف إىل متكني تتبع أفضل ألداء النظام الصحي وتقدمه 
نحو األهداف املتعلقة بالصحة يف أهداف التنمية املستدامة )90(.  وباملثل، تهدف مبادرة أداء الرعاية الصحية 
األولية )79( إىل تقاسم النتائج القابلة للمقارنة الدولية حول أداء أنظمة الرعاية الصحية األولية عىل الصعيد 

العاملي، ومتكني تحسني األداء من خالل مشاركة النتائج وأفضل مامرسات تحسني األداء.

يجب تسجيل املعلومات األساسية عن جميع الوالدات والوفيات بشكل موثوق؛ فالتسجيل املدين الفعال هو 
تراقب  التي  السجالت  إعداد  الصحي. ومن هذا ميكن  النظام  للمعلومات يف  التحتية  للبنية  الفقري  العمود 
االحتياجات والتدخالت والنتائج ملجموعات املرىض )مثل املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية أو الرسطان 

أو األمراض العقلية(.

يخصص السجل املدين ُمعرفًا فريًدا لهوية أي شخص؛ وهذا يسمح بربط البيانات من مزودين مختلفني مبرور 
الوقت ومتكني تتبع خدمات الرعاية الصحية. وإذا كان ترشيع حامية الخصوصية مينع ربط البيانات املجهولة 
لتقييم مسار  تكون هناك طريقة  فلن  أوقات مختلفة،  أماكن مختلفة ويف  الصحية يف  الفرد  تجربة  بعنارص 

الرعاية بأكمله )اإلطار 3-4(.

تظل اإلدارة الفعالة للمعلومات ضعيفة يف العديد من النظم الصحية. إن استخدام البيانات الصحية الشخصية 

تحمي  بطرق  دامئًا  يتم  أن  يجب  ولكن  مهاًم،  عاًما  غرًضا  يخدم  وتحسينها  الصحية  الخدمات  أداء  ملراقبة 

البيانات  استخدام  املريض مع متكني  إىل ترشيعات وطنية تحمي خصوصية  الخصوصية؛ وإذن هناك حاجة 

البيانات  جودة  لتحسني  معايري  وضع  إىل  باإلضافة  البيانات،  استخدام  حول  الجمهور  مع  الجيد  والتواصل 

وقابليتها للمقارنة عىل املستوى العاملي )91(.
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إطار 4-3 دراسة حالة: تطوير التسجيل المدني واإلحصاءات الحيوية في أوغندا
البالغ عددهم 1.5 مليون يف نظام  كان يتم تسجيل واحد فقط من كل خمسة من املواليد السنوية 
التسجيل املدين الوطني واإلحصاءات الحيوية يف أوغندا. وغالبًا ما كان عىل العائالت أن تسافر ملسافات 
طويلة للتسجيل شخصيًا، وهو األمر الذي يتطلب رسوًما. وقد تسبب النظام القائم عىل الورق يف التأخري 
املتكرر يف إصدار شهادات امليالد، حتى بني الوالدات املسجلة؛ مل يحصل أكرث من نصفهم عىل شهادة 

ميالد.

نفذت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( وأوغندا تيليكوم نظام السجالت الحيوية املتنقلة، 
وبالنسبة  مركزي.  حكومي  بخادم  املستشفيات  وحواسيب  املحمول  الهاتف  مستخدمي  يربط  الذي 
بجمع   - القرى  قادة  عادة  وهم   - املتطوعون  يقوم  الصحية،  املرافق  خارج  تحدث  التي  للوالدات 
معلومات الوالدة وإرسالها إىل قاعدة بيانات حكومية من خالل خدمة مجانية من هواتفهم املحمولة. 
ويتم  ميالد؛  شهادة  إصدار  يتم  مصداقية،  ذات  اعتبارها  تم  وإذا  املعلومات  مبراجعة  ويقوم مسؤول 
إخطار متطوع املجتمع املحيل عرب رسالة نصية. وقد أدى بدء تطبيق نظام السجالت الحيوية املتنقلة 
إىل زيادة تسجيل املواليد بشكل كبري، مام أدى إىل زيادة التوسع يف الربنامج. واآلن يتم تنفيذه أيًضا يف 

املدارس للوصول إىل األطفال الذين مل يتم تسجيلهم سابًقا. 

املصدر : منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( )92(.

إن االنتقال من السجالت الورقية إىل السجالت الصحية اإللكرتونية املنفردة، والتي ميكن استخدامها يف العديد 
األطباء  دعم  أن   كام  الصحية.  الرعاية  أداء خدمات  مراقبة  يف  يساعد  الصحية، سوف  الرعاية  مجاالت  من 
واملديرين وواضعي السياسات يف تفسري بيانات الخدمة واستخدامها لتحسني الجودة سيكون أمرًا حيويًا أيًضا.

من  األمور،  تسوء  عندما  الشفافية  تشجيع  فإن  وعليه  املرىض؛  لتحسني سالمة  إجراء خاص  إىل  هناك حاجة 
خالل بناء ثقافة تعليمية خالية من إلقاء اللوم، يعد رشطًا مسبًقا. وميكن دعم ذلك إذا ركزت التحليالت عىل 
فهم األسباب الجذرية لألحداث الضائرة عن طريق استكشاف العوامل املسببة والعوامل املساهمة التي تثري 
األخطاء، والتي ينتج عن بعضها رضٌر كبرٌي للمرىض. وسوف يعزز االتفاق عىل مصطلحات موحدة دوليًا أيًضا 

القدرة عىل تصنيف األحداث الضائرة ومقارنتها ومنع حدوثها عرب األنظمة الصحية املختلفة.

وأخريًا؛ وافق وزراء الصحة يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام 2017 عىل أن يتم قياس أنظمتهم 
الصحية باستخدام موجة جديدة من مؤرشات األداء التي يبلغ عنها املريض )30(. وتقوم نظم معلومات صحية 
أكرث تطوًرا بإجراء املسح عىل املرىض مبارشة؛ لرصد وجهات نظرهم حول جودة الرعاية التي يتلقونها ومقارنتها 
ومراقبة نتائجهم الصحية )93(. وتعترب هذه االسرتاتيجية تطوًرا  مهاًم يدعم التحول النوعي من أنظمة القياس 
التي تركز عىل مقدمي الرعاية الصحية إىل األنظمة املتمحورة حول الفرد، والتي يركز القياس فيها عىل الخربات 

والنتائج التي يُنظر إليها من منظور املرىض )94(.

4-2-5 آليات التمويل التي تمكن الرعاية الجيدة وتشجعها
تكاليف  لدفع  واستخدامها  وتجميعها  األموال،  تحصيل  بها  يتم  التي  للطريقة  يكون  أن  املستغرب  غري  من 
خدمات الرعاية الصحية، تأثريات كبرية عىل جودة الرعاية ونتائجها؛ أواًل، هناك أدلة قوية عىل وجوب تحصيل 
األموال وتجميعها قبل الحاجة إىل الرعاية، من خالل أنظمة تأمني إلزامية )مع اشرتاكات مدعومة لغري القادرين 
عىل تحمل تكاليف التأمني(. والبديل - الدفع من األموال الخاصة يف لحظة الحاجة - يعني عدم حصول الناس 
عىل رعاية عندما يحتاجون إليها وينتهي بهم الحال أكرث مرًضا نتيجة لذلك، أو معاناتهم من فقر مأساوي )65(.
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أو  الخدمات  لرشاء  األمامية،  الخطوط  إىل  التأمني  وكاالت  من  التمويل  تدفق  كيفية  إن 
تسديدها، هي عىل نفس القدر من األهمية. وهناك  العديد من اآلليات املمكنة، مثل الرسوم 
مقابل الخدمات، أو وضع حد أقىص، أو ميزانيات الحظر السنوية )تُحول إىل املستشفيات أو 
العيادات، بناًء عىل اإلنفاق السابق أو املتوقع(؛ ولكل منها نقاط قوة ونقاط ضعف، يف املدى 
التفاعلية؛ فال  الرعاية  الوقائية عن  الرعاية  النتائج، أو تحفيز  النشاط عىل  الذي يتم فيه مكافأة 
هو  ما  إن  اآلليات.  من  مزيج  استخدام  العادة  يف  يتم  العملية  الناحية  ومن  "عصا سحرية"،  توجد 
مهم - من منظور جودة الرعاية - هو أن املزيج مصمم بذكاء، ومتوائم بأكرب قدر ممكن مع االحتياجات 
الرعاية  املعقدة، ويستثمر بشكل كاف يف  املقدمة لألفراد ذوي االحتياجات  الرعاية  املحلية، ويحفز تنسيق 
األولية والوقاية، ويكافئ الرعاية الجيدة ويعاقب عىل الرعاية التي ال تفي باملعايري الكافية. وبناًء عىل ذلك، 
تصمم األنظمة الصحية بشكل متزايد آليات تدفع مقابل حزم الرعاية أو مساراتها، وتخترب املدفوعات املتعلقة 

بالجودة.

إن إحدى هذه االبتكارات، املطبقة يف املناطق عالية الدخل وكذلك ذات الدخل املنخفض، هي األجر مقابل 
األداء )P4P(، أو التمويل القائم عىل النتائج؛ فالربامج املصممة بحرص، واملحددة بوقت يف كثري من األحيان، 
الرعاية الصحية مقابل تنفيذ تدخالت محددة وذات أولوية عالية. ولدى ما يقرب من ثلثي  تُدفع ملقدمي 
بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية خطة واحدة عىل األقل من أجل تنفيذ برنامج األجر مقابل األداء، 
يف الغالب يف الرعاية األولية. وتشري االستعراضات املنهجية بشكل مبديئ إىل التأثري اإليجايب لألجر مقابل األداء 
وبرامج التمويل القامئة عىل النتائج عىل الجودة يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )93(. إن النتائج 
املتعلقة بالتمويل املعتمد عىل النتائج يف البيئات منخفضة الدخل مختلطة، مع وجود نتائج متواضعة إىل حد 
ما حتى اآلن فيام يتعلق بتحسني الجودة، خاصة بالنسبة للحاالت غري املستهدفة. وبشكل عام؛ ميكن استخدام 
ابتكارات الدفع لتقديم مزايا جانبية مستمرة - مثل بروتوكوالت رعاية محسنة، وتحسني التعاون بني مقدمي 

الخدمة، ونظم معلومات محسنة - حول احتياجات الرعاية الصحية، واألنشطة والنتائج والتكاليف.

4-3 جودة الرعاية كأساس لرعاية صحية محورها الناس
هناك ثالثة مبادئ أساسية للتصميم يجب أخذها بعني االعتبار بينام تخطط الحكومات لتقديم تغطية صحية 

شاملة؛ أوالً: يجب تصميم الخدمات بطريقة تلبي احتياجات الرعاية الصحية املحلية. وعىل الرغم من أن ذلك 

يبدو واضًحا، فإن العديد من النظم الصحية تفتقر إىل الرتكيز الصحي عىل السكان. وبدالً من ذلك، فإن شبكات 

الخدمات الصحية املتاحة هي نتاج تراث تاريخي، أو نتاج لضغط سيايس أو متويل مانح مؤقت. وقد تأخذ 

املجتمعات املحلية مقاعد املتفرجني األبرياء يف تصميم الرعاية املوجهة لهم يف نهاية املطاف. لقد عانت العديد 

من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط   من عبٍء كبريٍ من األمراض السارية، وهذا يعني أن أنظمتها كانت 

بحاجة إىل وظائف صحية عامة قوية يف مجاالت مثل الرقابة واملختربات والتحصني الروتيني. وقد يكونون قد 

تلقوا أيًضا مبالغ كبرية من الجهات املانحة يف شكل منح برامج ملكافحة أمراض معينة أو القضاء عليها. ومع 

ذلك، فإن العبء املتزايد لألمراض غري السارية يف هذه البلدان نفسها يتطلب خدمات قادرة عىل دعم الناس 

للتعامل مع حالتهم، ومنع املضاعفات، وتحسني نوعية  الوقت من خالل رعاية شخصية استباقية  مع مرور 

الحياة )اإلطار 4-4(.
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إطار 4-4  دراسة حالة: االحتياجات غير الملباة لرعاية األمراض المزمنة
يعد ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطورة األكرث انتشاًرا وأهمية يف حاالت الوفاة املبكرة 
الكىل، وأمراض  أمراض  إىل  تلقي عالج يؤدي  الدم دون  ارتفاع ضغط  إن  العامل.  والعجز عىل مستوى 
القلب اإلقفارية والجلطة )وهذان األخريان هام السببان الرئيسيان للوفاة يف جميع أنحاء العامل(. ويؤثر 
ارتفاع ضغط الدم عىل واحد من كل ثالثة بالغني فوق سن العرشين يف جميع أنحاء العامل، مع انتشار 
أعىل اآلن يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل منه يف البلدان ذات الدخل املرتفع )معدل انتشار 
حسب العمر يبلغ 31.5٪ مقابل 28.5٪ عىل التوايل(. ومن بني ما يقرب من 1.5 مليار شخص يعانون من 
ارتفاع ضغط الدم، سيكون أقل من نصفهم عىل علم بحالتهم؛ 36.9٪ فقط سيتلقون العالج املناسب. 
ونسبة قليلة تبلغ 13.8٪ سيضعون مرضهم بضغط الدم تحت السيطرة بشكل فعال. وتوجد تفاوتات 
املرتفع مقابل  الدخل  البلدان ذات  الدولة: يف  والعالج حسب مستوى دخل  الوعي  كبرية يف مستوى 
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط  ، تبلغ معدالت التشخيص والعالج ضعف املعدل و4 أضعاف 

نسبة املرىض سيطروا عىل ضغط الدم لديهم.

.)69( Mills et al : املصدر

لقد حللت دراسة حديثة 22 مبادرة لتعزيز الرعاية الصحية األولية يف 10 مقاطعات يف الصني، وعىل املستويني 
الوطني ودون الوطني يف 12 بلًدا. وقد تم استنباط مثانية مبادئ من نظم الرعاية الصحية األولية عالية األداء: 
ضامن الرعاية الصحية األولية كنقطة اتصال أوىل ملعظم احتياجات الرعاية الصحية؛ وفرق رعاية مفعلة متعددة 
متقدمة؛  واتصاالت  معلومات  وتكنولوجيا  للخدمات؛  أفقي  وتكامل  للخدمات؛  رأيس  وتكامل  التخصصات؛ 
ومسارات رسيرية متكاملة وأنظمة فعالة مزدوجة لإلحالة؛ ومعايري القياس والتغذية الراجعة؛ واإلشهاد )95(.

)97(. ويجب أن تكون االتصاالت  الثاين للتصميم هو بناء خدمات رعاية أولية عالية الجودة  املبدأ الرئييس 
األوىل مع الرعاية الصحية، ونقطة الدخول العادية للشخص يف النظام الصحي، مستمرة وشاملة  )اإلطار 5-4(. 
وال ينبغي استبعاد أي مشكلة صحية جسدية أو عقلية من وظائف الرقابة والتنسيق يف الرعاية األولية. وإذا 
تم تسجيل األفراد والعائالت يف مجتمع جغرايف )أو معرَّف بطريقة أخرى( رسميًا لدى مقدم رعاية أولية محدد؛ 
فإن هذا يتيح إنشاء ملفات تعريف صحة املجتمع املحىل، باإلضافة إىل مراقبة االحتياجات وتقديم الرعاية 
الناس الذين يعانون من الحاالت املزمنة. إن  االستباقية بني  الوقائية. كام يخلق التسجيل أيًضا بنية للرعاية 
الرعاية األولية أيًضا أساسية ملرونة النظام الصحي، وهي محورية يف مراقبة األمراض املعدية أو األخطار األخرى، 

ويف تقديم الرعاية يف خط املواجهة يف حالة تفيش املرض.

ثالثًا: يجب إدخال التواصل مع املرىض والعائالت واملجتمعات يف تصميم األنظمة الصحية، بداًل من إلحاقه يف 
مرحلة متأخرة. وقد أظهر استعراض للدراسات العشوائية ذات الشواهد لربامج الرعاية املتكاملة للضعفاء من 
املسنني - عىل سبيل املثال - أن أكرث الفوائد استمدت من تلك التي شارك فيها الشخص املسن بشكل مبارش 

يف تخطيط الرعاية )98، 99(.

كبري من دعم  بشكل  الناس  الجامعي، سيستفيد  العمل  املشاركة يف  املرىض عىل  تشجيع مجموعات  تم  إذا 
اآلخرين الذين يعانون من مشاكل صحية مامثلة. ويقوم برنامج املرىض امللتزمني بسالمة املرىض التابع ملنظمة 
الصحة العاملية بتوضيح ذلك جيًدا. وقد قام الربنامج بتمكني شبكة عاملية من ممثيل املرىض تهدف إىل تعزيز 
التعاون بني املرىض والعائالت واملجتمعات ومقدمي الرعاية الصحية وواضعي السياسات لجعل الرعاية الصحية 

أكرث أمانًا من خالل رؤى وتجارب املرىض أنفسهم )100(.
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إطار 4-5 دراسة حالة: الرعاية األولية في كوستاريكا
يف كوستاريكا، يشكل قطاع الرعاية الصحية األولية املعارص قاعدة صلبة لبقية نظام الرعاية الصحية. 
 equipos básicos de atención( املتكاملة  الصحية  للرعاية  أساسية  فرق  أو  املجتمعية،  فالعيادات 
integral de salud ، EBAIS( هي الوحدات الوظيفية لتقديم الرعاية األولية. يخدم كل فريق حوايل 
1000 أرسة. ويتكون كل منهم من طبيب واحد عىل األقل وممرضة ومساعد رعاية صحية. كام ميكن 
والصيادلة  املختربات  وفنيي  األسنان  وأطباء  االجتامعيني  األخصائيني  مثل  اآلخرون،  العاملون  يقوم  أن 

وأخصائيني التغذية، بدعم العيادة.

 centros de atención( ويف إجراء مكمل لهذه الفرق، تم مؤخرًا إنشاء مراكز للرعاية الصحية املتكاملة
integral en salud، CAIS(. وهي تقدم منوذًجا موسًعا للرعاية األولية، مبا يف ذلك خدمات األمومة، 
املستشفى(،  املبكر من  الخروج  عملية  أو ترسيع  املستشفى  )لتجنب دخول  الوسيطة  الرعاية  وأرسّة 
والجراحة البسيطة، وإعادة التأهيل، والعيادات املتخصصة )مثل إدارة األمل(، وتشخيصات مثل التصوير 

الشعاعي.

السلطات الصحية املحلية عرب 30 مؤرًشا يف مجاالت  بتقييم  للرعاية األولية  يقوم إطار عمل تفصييل 
ويتم  التنظيمية.  والكفاءة  املرىض،  وإرضاء  والكفاءة،  والفعالية،  واالستمرارية،  الخدمة،  عىل  الحصول 
يسمح  مام  املحلية،  بالنتائج  الخاصة  املعلومات  لوحات  نرش  ويتم  مؤرش،  لكل  وطني  هدف  تعيني 

ملقدمي الخدمات مبقارنة أدائهم مقارنة باملقاييس املرجعية الوطنية واإلقليمية واملحلية.

هذا  عند  معالجتها  يتم  األولية  الرعاية  عىل  املعروضة  الحاالت  من   ٪80 أن  الوطنية  البيانات  تظهر 
املستوى، دون اإلحالة إىل الرعاية الثانوية. توجد مبادئ توجيهية لإلحالة، ويتم إرجاع حاالت اإلحالة إىل 
املستشفيات إذا مل يتم إكامل الخطوات املناسبة يف الرعاية األولية. كام يقوم أطباء املستشفى بتدريب 

الزمالء العاملني يف فرق الرعاية الصحية املتكاملة لتعزيز إدارة الرعاية األولية.

املصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )21(.

إطار 4-6 دراسة حالة: استخدام "صوت المواطن والعمل" لتمكين 
المجتمعات في أوغندا

يعترب متكني املجتمعات من خالل التدريب والتعليم خطوة مهمة يف متكينهم من التعامل مع مقدمي 
للمواطنني   )20( والعمل"  املواطن  "صوت  مرشوع  منوذج  يسمح  املثال،  سبيل  عىل  الصحية.  الرعاية 
بالتعرف عىل عدد العاملني باملجال الصحي، واللقاحات، واملعدات واملواد التي يجب أن تكون موجودة 
يف املركز الصحي املحيل. ثم يعمل املقيمون مع العاملني باملجال الصحي والحكومة املحلية عىل قياس 

…مدى التزام املنشأة باملعايري الحكومية.

املمثلة  واملنظامت  املحيل  املجتمع  الحكومية وجامعات  غري  املنظامت  مع  التعاون  فإن  أوسع،  نطاق  وعىل 
القضايا  عىل  تركز  التي  املدين  املجتمع  منظامت  أصبحت  وقد  محتملة.  هائلة  مكاسب  أيًضا  يقدم  للمرىض 
الدخل )اإلطار4-6(. وتقوم هذه  البلدان املنخفضة واملتوسطة  العديد من  الصحية راسخة بشكل متزايد يف 
املجموعات بعمل ما هو أكرث بكثري من مجرد تقديم املشورة والدعم؛ فهي تساعد أيًضا األشخاص عىل تأكيد 
 )101(  Laverack أعدها التي  الدراسات  استعراض  الجودة. ويوضح  عالية  الحصول عىل رعاية  حقوقهم يف 
الشبكات  تعزيز  يشمل  وهذا  الصحية.  األنظمة  املجتمعية  املشاركة  تعزز  من خاللها  التي  املتعددة  الطرق 

االجتامعية، وتطوير املهارات املحلية مثل القيادة وتعبئة املوارد، أو ببساطة طرح السؤال "ملاذا؟". 

…
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كام ميكنهم أيًضا استخدام بطاقة النتائج املجتمعية لتقييم املرفق وفًقا للمعايري التي يضعونها بأنفسهم، 
وعقد اجتامعات مع املجتمع املدين والحكومة ومقدمي الخدمات حيث ميكن لجميع أصحاب املصلحة 

مراجعة األدلة وااللتزام بخطة عمل لتحسني الخدمات.

وقد تم تنفيذ منوذج "صوت املواطن والعمل" بنجاح يف أوغندا يف عام 2004 للتصدي للرعاية الصحية 
تعزيز مساءلة مقدم  للتدخل هو  الرئييس  الهدف  األولية. وكان  الرعاية  املقدمة يف مستوى  الضعيفة 
الخدمة أمام عمالئه من املواطنني من خالل استحداث عملية ميكن للمجتمعات املحلية إدارتها ودعم 
استمرارها مبفردها وباستخدام منظامت مجتمعية مدّربة كجهات ميرسة. وبعد مرور عام عىل التنفيذ، 
متوسط  يف  دقيقة   12 ملدة  انخفاًضا  املقارنة(  بقرى  )مقارنة  العالج  قرى  يف  الصحية  املرافق  شهدت 
وقت االنتظار وانخفاًضا ىف معدالت الغياب بنسبة 13٪. كام أظهرت املرافق الصحية يف قرى العالج 
انخفاًضا بنسبة 33٪ يف معدل وفيات األطفال دون الخامسة؛ وزيادة بنسبة 58٪ يف استخدام القابالت 
املاهرات؛ و19٪ زيادة يف عدد املرىض الساعني للحصول عىل الرعاية السابقة للوالدة. وقد تم الحفاظ 

عىل التحسينات ملدة أربع سنوات من بدء املرشوع.

4-4 الرؤية: األنظمة الصحية التي تلتزم بالتمركز حول الناس
إن األم الحامل التي تعاين من ارتفاع ضغط الدم، أو الرجل املسن املصاب بالسكري، والتهاب املفاصل وفقدان 
السمع، كالهام يف حاجة ملجموعة من الخدمات التي يجب تقدميها بشكل فعال - ليس فقط داخل النظام 
الصحي الرسمي؛ ولكن يف املجتمع الذي سيعودون إليه للحياة والعمل. يحتاج الشاب 
املصاب بالفصام إىل رعاية منسقة بعناية ليس للتعامل مع مشاكل صحته العقلية 
فحسب؛ ولكن أيًضا للتعامل مع مجموعة من املشاكل الصحية البدنية املزمنة 
التي تقلل العمر املتوقع مبا يصل إىل 25 سنة لألشخاص املصابني مبرض 
عقيل شديد. وتتطلب الرعاية الصحية املعقدة أنظمة قادرة عىل تقديم 
مسار كامل للرعاية )تعزيز الصحة، والوقاية من األمراض، والتشخيص، 
والعالج، وإدارة األمراض، وإعادة التأهيل، وخدمات الرعاية امللطفة( 

عىل نحو مستمر وآمن، وبطرق يقدرها املرىض وعائالتهم.

وتشمل اإلدارة الفعالة للنظم الصحية عدة مهام، مبا يف ذلك االستمرار 
املعلومات  وتوليد  واألولويات،  األهداف  االسرتاتيجي عىل  اإلرشاف  يف 
والتحليالت الالزمة لتتبع مدى استيفاء تلك األهداف، وتصميم القواعد 
والسياسات والعمليات لتوجيه النظام يف االتجاه املطلوب، وخلق التعاون 

داخل وخارج النظام الصحي ورعايته.

إن ترسيخ الحق يف الرعاية الصحية يف الترشيع الوطني، وفًقا للحاجة، خطوة قيّمة يف 
إحراز تقدم نحو التغطية الصحية الشاملة. وتظهر التجربة أن االلتزامات القانونية كثريًا ما يفشل ترجمتها، 
مراقبة  وكالة وطنية مسؤولة عن  إنشاء  أن  الجودة. كام  عالية  رعاية  الحصول عىل  إىل  الواقع،  األمر  بحكم 
الجودة وتحسينها يُعد خطوة مهمة. ومن الناحية املثالية، ينبغي أن تكون تلك الوكالة مستقلة عن رشكات 
التأمني ومقدمي الرعاية الصحية، ولديها سلطات تنظيمية لجمع بيانات الجودة والنتائج وتحليلها ونرشها. كام 
ميكن أن يشمل دورها تقاسم الدروس املستفادة من الجهات عالية األداء ودعم الخدمات ذات األداء الضعيف 

يف معالجة فجوات األداء.

تعني الرعاية التي تتمحور حول الفرد أن األنظمة الصحية يجب أن تضمن:

املكثفة  الرعاية  املثال  )عىل سبيل  الخدمات  بني  التخفيف،  إىل  املرض  الوقاية من  من  •   االستمرارية 
واألشعة( وبني مستويات الرعاية )األولية إىل التخصصية(، طوال دورة الحياة.

•   التنسيق عرب مختلف أماكن الرعاية، بطرق تلبي االحتياجات الخاصة لألفراد ومقدمي الرعاية لهم.



51 تقديم خدمة صحية عالية الجودة: ضرورة عالمية للتغطية الصحية الشاملة

الشكل 4-3   الرعاية األولية كمركز للتنسيق
التواصل داخل المجتمع المتلقي للخدمة ومع الشركاء الخارجيين

املصدر : منظمة الصحة العاملية )102(.

دعم استشاري

اإلحالة بسبب المقاومة 
لألدوية المتعددة

مجموعة 
المساعدة 

الذاتية

العامل 
الصحي 

المختص باالتصال 
المجتمعي

خدمات 
اجتماعية

أخرى
أخرى

اإلحالة لحدوث 
مضاعفات

مراقبة التخلص 
من النفايات تصوير الثدي باآلشعة

العنف القائم 
على نوع الجنس

إدمان 
الكحول

المشيمة 
المنزاحة

أمراض 
الدم

حادث مرور

دعم تشخيصي دعم 
تدريبي

لطاخة 
بابانيكوالو

فريق الرعاية األولية:
رعاية مستمرة، وشاملة، 

وتتمحور حول الفرد

مستشفى

المنظمات غير 
الحكومية

خدمات وقائية متخصصة

خدمات تشخيصية

الرعاية المتخصصة

المجتمع المحلي

وحدات الصحة النفسية 
في المجتمع المحلي 

مختبر الصحة البيئية

مركز تدريب

تجمعات مدمني الكحول 
مأوى للنساءالمجهولين

مركز فحص السرطان

قسم الطوارئ

األمومة

جراحة

مركز مكافحة 
السل

عيادة السكري

مختبر تحليل 
الخاليا

تصوير 
مقطعي 
محوسب

•   الشمولية التي توسع مجموعة خدمات الرعاية - من تعزيز الصحة إىل الرعاية امللطفة - التي ميكن 
لألفراد واملجتمعات استخدامها.

عندما تكافح النظم الصحية لتوفري رعاية تتمحور حول الفرد، فغالبًا ما يُعزى ذلك إىل أن الخدمات ال تزال 
تركز بشكل كبري عىل عالج األمراض بعينها، بداًل من الوقاية من املرض أو تعزيز الصحة والرفاهية بشكل أفضل. 
ويعطي النظام األولوية للرعاية املتخصصة لالستثامر فيه وتركيز املوارد. وميكن تصميم الرعاية األولية بحيث 
تكون الوسيط بني احتياجات املجتمع ومجموعة من األحكام يف النظام الصحي. وميكنه بعد ذلك أداء الدور 
التنسيقي املَُحسن الذي تتطلبه الرعاية التي تتمحور حول الفرد )الشكل 4-3(. وتتمثل إحدى الطرق املهمة 
للحفاظ عىل رعاية متمحورة حول الفرد عىل الطريق الصحيح، وضامن التوازن الصحيح بني خدمات الرعاية 

األولية والثانوية، يف نرش تقارير منتظمة تحلل أداء النظام الصحي ككل.
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الشكل 4-4   خمس استراتيجيات لخدمات محورها الفرد

إن الرعاية التي تتمحور حول الناس هي مدخٌل بالغ األهمية ميكن من خالله تحسني الجودة. وهي ترشك 
املرىض يف اتخاذ القرارات بشأن رعايتهم، وتسألهم عن نتائج الرعاية، وتشكك يف االختالفات يف نتائج املرىض 
عرب مقدمي الخدمة املختلفني، كام أنها تدفع إىل املزيد من االستثامر يف السجالت اإللكرتونية التي تعمل عرب 
سياقات متعددة، وتضمن الشفافية والتعلم عندما تسوء األمور، وتشجع عدًدا ال يحىص من اإلجراءات األخرى 
لتحسني جودة الرعاية الصحية. وكام قال ’دونالد بريويك’ خبريجودة الرعاية الصحية العاملي: "إن التمحور حول 

الناس ليس مجرد واحد من أبعاد جودة الرعاية الصحية؛ بل هو مدخل لجميع الصفات" )16(.

إن إطار منظمة الصحة العاملية للخدمات الصحية املتكاملة املتمركزة حول الناس، والذي تم تبنيه بدعم كامل 
من الدول األعضاء يف جمعية الصحة العاملية يف مايو 2016، يحدد رؤية قاطعة حيث "يتمتع جميع الناس 
بإمكانية الحصول املتكافئ عىل خدمات صحية جيدة يتم إنتاجها بشكل مشرتك، وبطريقة تلبي احتياجاتهم 
مدى الحياة". ويدعو اإلطار إىل تنسيق الخدمات عرب نطاق الرعاية املتواصل وإىل بيئة مساندة تساعد مقدمي 
الرعاية عىل مامرسة مهامهم باستخدام املهارات واملوارد التي يحتاجون إليها. يقرتح هذا اإلطار خمس مناطق 

اسرتاتيجية مرتابطة )الشكل 4-4( لكيفية إعادة توجيه الخدمات والنظم الصحية إلنجاز هذه الرؤية )103(.

4-5 خاتمة
ميكن دمج الجودة يف أسس أنظمة الرعاية الصحية، بغض النظر عن مدى طول الطريق حتى يصل النظام 
الصحي إىل التغطية الصحية الشاملة. إن قيام العاملني يف الرعاية الصحية، ومرافق الرعاية الصحية، واألدوية، 
واألجهزة، وغريها من التقنيات، ونظم املعلومات، والتمويل باتباع نهج موجه نحو الجودة هو أمر حيوي يف 
جميع مراحل التنمية. ويجب أن يكون بناء أسس أنظمة الصحة عالية الجودة يف طليعة التفكري والتخطيط 
وصنع السياسات؛ لكن هناك حاجة ملحة ملزيد من اإلجراءات إلنشاء أنظمة صحية جيدة. كام يجب أن تتبادل 
األنظمة الصحية تسلساًل هرميًا من أعىل إىل أسفل للمسارات والشبكات يقوم عىل التعاون والتآزر، مع إيالء 
االهتامم بالرعاية األولية بصفتها حجراألساس ووضع الناس يف بؤرة االهتامم. يجب أن يقرتن هذا التحول يف 
 7-4 اإلطار  ويحدد  املواطنني.  ثقة  وبناء  الصحي  النظام  وقادة  الحكومات  ملساءلة  بآليات جديدة  العالقات 

اإلجراءات الرئيسية التي ميكن اتخاذها لضامن دمج الجودة يف أسس أنظمة الرعاية الصحية.

ويقدم الفصل التايل مزيًدا من التفاصيل حول أنواع التدخالت التي ميكن جمعها وتنفيذها عىل املستويات 
الكلية والوسطى والجزئية لتحسني جودة الرعاية.

تمكين الناس وإشراكهم

تنسيق 
الخدمات

تعزيز تصريف الشؤون 
والمساءلة

إعادة توجيه نموذج الرعاية

تهيئة 
بيئة 

مواتية
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إطار 4-7 اإلجراءات الرئيسية: دمج الجودة في أسس األنظمة الصحية
لضامن دمج الجودة يف أسس األنظمة لتحقيق تغطية الرعاية الصحية الشاملة، يجب عىل الحكومات 

وصانعي السياسات وقادة النظام الصحي واملرىض واألطباء التعاون مًعا من أجل:

1.  ضمان وجود قوى عاملة عالية الجودة في مجال الرعاية الصحية، من خالل:

•   وضع اسرتاتيجية وطنية ملعالجة الفجوات يف أعداد االختصاصيني الصحيني وتوزيعهم واستبقائهم، 
عىل املدى القصري واملدى الطويل.

وأساليب  الجودة  مبادئ  ودمج  الصحية  الرعاية  مجال  يف  للعاملني  التدريب  مناهج  •   تحديث 
تحسينها يف مناهج التدريب.

•  تشجيع برامج التطوير املهني املستمر وتقييم أثرها.

2.  ضمان التميز في جميع مرافق الرعاية الصحية، من خالل:

•  ضامن جاهزية الخدمة وتوافرها كرشط رضوري ولكن غري كاٍف لجودة الرعاية.
•  تشجيع عمليات التقييم املستمرة والتصميمية لجودة مرافق الرعاية.

•   جمع وتحليل البيانات األكرث ثراًء عن التغريات يف الجودة والنتائج عرب املرافق، وتحويل األفكار 
إىل إجراءات لنرش أفضل املامرسات ودعم أصحاب األداء الضعيف.

3.  ضمان االستخدام اآلمن والفعال لألدوية، واألجهزة، والتقنيات األخرى عن طريق:

•   وضع سياسات وطنية بشأن األدوية واألجهزة مع الرتكيز عىل الجودة املضمونة، واإلمداد الكايف 
واألسعار املناسبة، مدعومة بتقييم معياري للتقنية الدوائية.

•   وضع مبادئ توجيهية، وقوائم مرجعية وأنظمة مراقبة لدعم االستخدام الصحيح للتكنولوجيا 
الطبية، ومراقبة األخطاء والحوادث وردود الفعل السلبية.

•   إقرار التربع التطوعي بدون مقابل بالدم وإدخال تقييم جودة خارجي لعمليات جمع مشتقات 
الدم وتحضريها وإدارتها.

4.  ضمان االستخدام الفعال ألنظمة المعلومات الصحية، وذلك من خالل:

•   إنشاء أنظمة يعتمد عليها لتسجيل املواليد والوفيات؛ ومن ثم إنشاء نظام وطني للمعرفات 
املنفردة للمريض لدعم مراقبة الجودة عرب مسارات الرعاية.

•   التحول من االعتامد عىل التسجيل الورقي إىل التسجيالت الصحية اإللكرتونية املتفردة، والتي 
ميكن استخدامها يف العديد من أماكن تقديم الرعاية الصحية.

•   وضع ترشيع وطني يحمي الخصوصية الفردية ويسمح يف نفس الوقت باستخدام املعلومات 
الصحية الشخصية ألغراض البحث وتحسني الجودة.

•   دعم األطباء الرسيريني، واملديرين، وواضعي السياسات يف جمع بيانات الخدمة وتحليلها بغية 
تحسني الجودة، والتواصل الفعال مع الجمهور حول كيفية استخدام تلك البيانات.

فهم  عىل  تركز  تعليمية  ثقافة  خلق  طريق  عن  األمور،  تسوء  عندما  الشفافية  عىل  •   التشجيع 
األسباب األصلية بداًل من إلقاء اللوم بشكل فردي. 

وخاصة  العاملي،  املستوى  عىل  للمقارنة  وقابليتها  البيانات  جودة  لرفع  معايري  عىل  •   املوافقة 
املصطلحات القياسية لتصنيف األحداث الضائرة وتحليلها والحيلولة دون وقوعها.

•  تضمني قياس لنتائج وخربات املرىض كعنرص قيايس يف تقييم جودة املرافق.
…
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5. استحداث آليات تمويل تدعم التحسين المستمر للجودة، بواسطة:

•   الحد من االعتامد عىل األموال الخاصة يف التمويل، والتحول إىل أموال سابقة الدفع والتجميع 
لتمويل غالبية األنظمة الصحية من خالل مخططات التأمني اإللزامية، مع تقديم دعم مايل لغري 

القادرين عىل االشرتاك.

•   ربط متويل مقدمي خدمات الرعاية باحتياجات الرعاية الصحية املحلية، وتحفيز تنسيق الرعاية 
املقدمة لألفراد ذوي االحتياجات املعقدة، واالستثامر يف الرعاية األولية عىل نحو كاف.

تحسني  مثل  مستدامة  إضافية  مزايا  لتقديم  الدفع  خطط  إمكانات  من  الكاملة  •   االستفادة 
عن  املعلومات  نظم  وتحسني  الخدمات،  مقدمي  بني  التعاون  وتحسني  الرعاية،  بروتوكوالت 

احتياجات الرعاية الصحية، واألنشطة، والتكاليف، والنتائج.



55 تقديم خدمة صحية عالية الجودة: ضرورة عالمية للتغطية الصحية الشاملة

فهم وسائل الفصل5
تحسين الجودة
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الفصل 5
فهم وسائل تحسين الجودة

5-1 مقدمة
الجودة هي مفهوم معقد ومتعدد األوجه، والسعي لتحقيقها يتطلب تصميم توليفة من التدخالت املنفصلة 
واستخدامها يف آن واحد. وفهم هذا الرتابط أمر بالغ األهمية يف تصميم النظم الصحية يف املستقبل؛ فعىل سبيل 
املثال، يشكل وضع معايري الرعاية جزًءا من تحسني الجودة؛ ولكن ليك يتم تنفيذ املعايري بشكل موثوق به، 
يلزم اتخاذ إجراءات إضافية؛ مثل تدريب مقدمي الرعاية الصحية واإلرشاف عليهم ومراقبة امتثالهم، وإبداء 
املالحظات بشأنهم؛ فعملية وضع املعايري وحدها، دون هذه اإلجراءات الداعمة واملتبادلة األخرى، ذات قيمة 

محدودة )104، 105(.

يصف هذا الفصل مجموعة من وسائل تحسني جودة الخدمات الصحية ويناقش مربرات تطوير السياسات 
واالسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة بالجودة. ويلقي الضوء عىل األهداف املشرتكة التي تعالج الجودة من خالل 
عىل  والتنظيم  السياسة  من   - الصحية  الرعاية  نظام  مستويات  جميع  عرب  التدخالت،  من  واسعة  مجموعة 
املستوى الوطني إىل توفري الرعاية للمريض الواحد بشكل مبارش -. كام يفرس الرتابط بني الوسائل املتنوعة 
للتغيري وتجنب نهج املسار الواحد. ويجب أيًضا تصميم الوسائل حسب الحاجة داخل البلدان؛ حيث ميكن 
اتخاذ القرارات املتعلقة بالصحة عىل املستوى دون الوطني واملجتمعي، كام يجب أن تكون حساسة للعوامل 

الفريدة املرتبطة بالظروف.

5-2 تحقيق التحسين من خالل سياسة الجودة واالستراتيجية الوطنية
يعد وضع سياسة واسرتاتيجية الجودة الوطنية وصياغتها وتنفيذها ذا أولوية متنامية مع سعي البلدان للنهوض 
بأداء النظام الصحي بشكل منهجي. ومن املرجح أن تكون سياسة واسرتاتيجية الجودة الوطنية املصممة بعناية 
– مع تطبيق نهج مستنري للتنفيذ - أحد االعتبارات املحورية للبلدان حيث تعمل  عىل زيادة إمكانية الحصول 

عىل الخدمات الصحية التي تحقق أفضل ما ميكن تحقيقه من نتائج.

ولكن ملاذا تركز الدول عىل تحقيق الجودة من خالل الجهود الوطنية؟ إن لكل بلد ثقافته الخاصة، واحتياجات 
سكانه، والرتاث التاريخي الذي يشكل نظام الرعاية الصحية الخاص بها؛ ومع ذلك، تشرتك معظم البلدان يف 
مجموعة من األهداف ويف إدراكهم للسياق االسرتاتيجي للرعاية الصحية. وهناك ستة مجاالت رئيسية لألرضية 

املشرتكة:

•   اإلميان بأن الرعاية الصحية عالية الجودة، واملأمونة، والتي تتمحور حول الفرد هي سلعة عامة ينبغي 
تأمينها لجميع املواطنني.

•   القبول بأن تحسني فرص الحصول عىل الرعاية دون االهتامم بنوعيتها لن تؤدي إىل النتائج الصحية 
املرجوة للسكان.

الصحية يجب أن تحقق وضع مايل  النظم  الرامية إىل تحسني كفاءة  بأن االسرتاتيجيات  •   االعرتاف 
متزايد التقييد.

•   الحاجة إىل تحقيق االتساق بني أداء تقديم الرعاية الصحية العامة والخاصة يف األسواق الصحية 
املجزأة واملختلطة.

•   إدراك أن ترصيف الشؤون يعني تلبية الطلب العام لشفافية أكرب فيام يتعلق مبعايري الرعاية 
وخيارات العالج واألداء والنتائج املتغرية.

البلدان تحدي تطوير أو تحسني سياساتها واسرتاتيجياتها املتعلقة بالجودة من خالل اإلجامع  تواجه 
الوطني. ويجب أن تدرك أيًضا أن تحقيق التغيري نحو رؤية مستقبلية ألداء أفضل سيظل دامئًا مقيًدا بالواقع 

العميل لكيفية تقديم الرعاية الصحية ومكانها.

توضع السياسات الوطنية املعنية بجودة الرعاية الصحية من خالل مختلف الهياكل الحكومية. وذلك ينطوي 
- يف بعض البلدان - عىل وضع ترشيع يتيح إنشاء هياكل جديدة لإلدارة وترصيف الشؤون أو خلق أشكال 
تنظيمية  آليات  أو صياغة  وترخيصهم(،  األطباء  تسجيل  املثال،  سبيل  )عىل  اإللزامية  اإلجراءات  من  جديدة 
جديدة )مثل التفتيش واالعتامد(، مام قد يفيض إىل الحاجة إىل وثيقة واضحة لسياسة وطنية للجودة. ويف 
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إطار 5-1 دراسة حالة: إثيوبيا –
استراتيجية جودة الرعاية الصحية الوطنية 2020-2016

أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها حوايل 100 مليون  السكان يف  أكرب دولة من حيث عدد  ثاين  إثيوبيا هي 
نسمة. وقد شهد القطاع الصحي يف البلد منذ عام 1995 إصالحات كبرية من خالل تنفيذ اسرتاتيجية 
متويل الرعاية الصحية. وتحدد خطة التحول يف قطاع الصحة أربعة جداول أعامل ذات أولوية للتحول: 
ضامن تقديم خدمات صحية عالية الجودة بطريقة عادلة؛ والرتكيز عىل التحول عىل مستوى املقاطعة؛ 

وتعزيز نظم املعلومات الصحية؛ وخلق قوى عاملة صحية رحيمة ومحرتمة ومهتمة.

وقد تم إطالق االسرتاتيجية الوطنية لجودة الرعاية الصحية اإلثيوبية يف مارس 2016. ومن أجل تفعيل 
للمراجعة  الجودة  لتحسني  أداة  باستحداث  الصحية  الخدمات  جودة  مديرية  قامت  االسرتاتيجية؛ 
الرسيرية لبعض خدمات الرعاية الصحية ذات األولوية العالية يف املستشفيات. كام تم إجراء تدريب 
جميع  من  مختارة  صحية  رعاية  كوادر  مع  املراجعة  وطرق  الرعاية  جودة  عىل  الدولة  مستوى  عىل 
املستشفيات. ويتيح نظام بيانات الجودة اآلن دمج مؤرشات األداء الرئيسية مع نظام معلومات اإلدارة 

الصحية الحايل )106(.

وهناك عدد من األولويات املهمة يف تنفيذ االسرتاتيجية، مبا يف ذلك تعزيز اللجنة الوطنية التوجيهية 
اإلقليمية  الصحة  إنشاء وحدات للجودة يف مكاتب  الدولة، وهى: دعم  برئاسة وزير  بالجودة  املعنية 
واملرافق الصحية؛ وبناء القدرات من خالل تدريب الكوادر واإلرشاد املتخصص؛ ودمج تحسني الجودة 
يف منهج الصحة قبل املدرسة؛ وتعزيز آليات الرصد والتقييم؛ وخلق الطلب عىل الجودة داخل املجتمع، 

مع الرتكيز عىل الرعاية املتسمة باالحرتام.

حاالت أخرى، قد يكون تنفيذ سياسة أو اسرتاتيجية وطنية للجودة ببساطة جزًءا من الخطة الخمسية الروتينية 
لقطاع الصحة أو وثيقة داخلية بوزارة الصحة. وال توجد طريقة واحدة صحيحة للقيام بذلك؛ ولكن معظم 

األساليب تتضمن واحدة أو أكرث من العمليات التالية:

•   سياسة الجودة واسرتاتيجية التنفيذ بوصفها جزًءا من الخطة الوطنية الرسمية طويلة األجل للقطاع 
الصحي.

•   إعداد وثيقة سياسة الجودة كوثيقة وطنية قامئة بذاتها، تكون عادة يف إطار عملية تضم العديد من 
الجهات أصحاب املصلحة، وتقودها أو تدعمها وزارة الصحة.

•   اسرتاتيجية تنفيذ وطنية للجودة - مع جدول أعامل مفصل - يتضمن أيًضا قساًم عن مجاالت السياسة 
األساسية.

•  متكني الترشيعات واللوائح التنظيمية لدعم السياسة واالسرتاتيجية.

يقدم اإلطاران 5-1 و5-2 دراسات حالة قطرية حول تنفيذ سياسة الجودة الوطنية واسرتاتيجيتها يف القطاع 

الصحي يف إثيوبيا والسودان.
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إطار 5-2 دراسة حالة: السودان –
سياسة جودة الرعاية الصحية الوطنية واستراتيجيتها

يوجد يف السودان نظام صحي المركزي، حيث تكون الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن وضع السياسات 
الوطنية للصحة واسرتاتيجيتها وتنسيقها؛ بينام حكومات الواليات هي املسؤولة عن التخطيط والتنفيذ 
اإلدارية  والجهة  األرض؛  عىل  الخدمات  بتقديم  املعنية  هي  املحلية  والكيانات  الوالية؛  مستوى  عىل 

الرئيسية هي املجلس الوطني لتنسيق قطاع الصحة املتعدد القطاعات. 

إن الوعي بجودة الرعاية بني العامة وأخصائيي الرعاية الصحية متقطّع. وعىل الرغم من وجود بحوث 
اتخاذ  دامئًا  يتم  ال  لذلك  املنظامت،  بني  فيام  النتائج  لنرش  كافية  آلية  يوجد  ال  فإنه  بالجودة  متعلقة 
القرارات عىل أساس البيانات واألدلة ذات الصلة. ومع ذلك، يجري اتخاذ تدابري لتصحيح أوجه القصور 
املذكورة؛ ومتاشيًا مع الخطة االسرتاتيجية الوطنية الثالثة لقطاع الصحة، تم صياغة سياسة جودة الرعاية 
الصحية الوطنية واسرتاتيجيتها يف عام 2017، والتي سيتم تنفيذها خالل الفرتة 2017-2020. وتتناول 
السياسة أربعة مجاالت رئيسية ذات أولوية: تعزيز ترصيف الشؤون واملساءلة، واالمتثال ملعايري الجودة 
الوطنية، وتعزيز نهج يركز عىل الفرد، والحد من األذى الذي ميكن تجنبه للمرىض. وقد تم الرتكيز بشكل 
خاص عىل القوى العاملة الصحية من خالل التدريب املعتمد، واملسارات الوظيفية، ومعايري التوظيف، 
القدرات. ويأيت  بناء  للمساعدة يف  األداء واملراجعة  تقييم  الصحة، ونظم  إدارة  لنظم  البرشية  واملوارد 
تأسيس رشاكة رسمية مع املرىض واملجتمع يف صدارة جدول أعامل سياسة واسرتاتيجية الجودة الوطنية.

وتشمل الخطوات التالية تعزيز آليات التنسيق لنظام الصحة الوطني؛ ووضع مخطط لالحتفاظ باملوارد 
جميع  عىل  الجودة  عىل  املؤسيس  الطابع  وإضفاء  الصحة؛  إدارة  معلومات  نظام  وتعزيز  البرشية؛ 
املستويات؛ وتحسني سالمة املرىض ومكافحة العدوى عىل مستوى الوالية؛ وتعزيز القدرة عىل اإلدارة 

والتنفيذ عىل جميع املستويات.

تعمل اسرتاتيجية الجودة - وبأقىص قدر من الفعالية - كجرس بني النقطة التي يقف عندها النظام الصحي 
واألولويات  األهداف  تحقيق  وترية  ترسيع  وميكنها  تحقيقه.  إىل  البلد  يهدف  الذي  الجودة  ومستوى  الحايل 
الصحية؛ باستخدام مبادئ إدارة الجودة التي تتضمن عمليات التخطيط واملراقبة والتحسني )107(. وعىل الرغم 
من اختالف شكل ومحتوى السياسة واالسرتاتيجية الوطنية لكل بلد؛ فمن املرجح أن تحظى العنارص الثامنية 

التالية باهتامم عاملي:

مطالب  لتلبية  املوارد  توجيه  عىل  املوارد  هذه  وستساعد  الوطنية؛  الصحية  واألولويات  •   األهداف 
السكان األكرث إلحاًحا؛ ثم يتم مواءمة جدول أعامل الجودة معهم.

•   تعريف الجودة؛ فيجب أن يكون تعريف الجودة املستخدم مقبواًل يف السياق املحيل داخل البلد، 
ويجب أن يدعم النهج الوطني. كام أن استخدام اللغة املحلية والفهم املشرتك أمران رضوريان.

الصحي  للنظام  الفردية  املكونات  مجموعة  هي  فالجودة  ومشاركاتهم؛  املصلحة  أصحاب  •   تحديد 
بأكمله. ويتيح إرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تطوير السياسات واالسرتاتيجيات مجموعة شاملة 

من العوامل التي تعزز الخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة والتي ينبغي معالجتها.

األولويات  صحي  نظام  أي  يف  للجودة  الراهنة  الحالة  تشمل  حيث  الجودة؛  حالة  املوقف:  •   تحليل 
والقيادة  التنظيمية؛  والكفاءة  والقدرات  الصلة؛  ذات  والسياسات  والربامج  الصلة؛  ذات  واملشاكل 
وترصيف الشؤون؛ واملوارد ذات الصلة. وتقييم الحالة الراهنة للجودة يحدد الفجوات الرئيسية التي 

تتطلب االهتامم ومجاالت خدمات الرعاية الصحية التي ميكن تعزيزها.
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إطار 5-3 دراسة حالة: المكسيك –
االستراتيجية الوطنية لتوحيد الجودة في مرافق وخدمات الرعاية الصحية

املكسيك، التي يبلغ تعداد سكانها حوايل 120 مليون نسمة، لديها نظام رعاية صحية مختلط يشمل 
اثنني من مقدمي الخدمات من القطاعني العام والخاص. وعىل الرغم من اإلصالحات الرئيسية، مبا يف 
ذلك إدخال نظام التغطية الصحية املجانية يف عام 2003؛ ال تزال التحوالت السكانية والوبائية - مثل 
شيخوخة السكان وزيادة انتشار األمراض غري السارية - تضع ضغوطًا هائلة عىل نظام الرعاية الصحية.

وقد أُطلقت يف كانون الثاين/ يناير 2001 اسرتاتيجية شاملة لتحسني الجودة عىل نطاق املنظومة. وكانت 
األهداف الرئيسية هي تعزيز جودة الرعاية كقيمة أساسية يف ثقافة منظامت الرعاية الصحية - العامة 
والخاصة عىل حد سواء - ولتحسني نوعية خدمات الرعاية املقدمة عىل نطاق نظام الصحة. ويف عام 
والتي  الصحية،  الرعاية  وخدمات  مرافق  يف  الجودة  لتوحيد  الوطنية  االسرتاتيجية  إطالق  تم   ،2012
سيتم تنفيذها من خالل املديرية العامة للجودة والتعليم يف الرعاية الصحية يف وزارة الصحة. وتهدف 
االسرتاتيجية إىل تحسني الجودة يف املجاالت التالية: سالمة املرىض، واالبتكار والتحسني املستمر، وإدارة 

املخاطر، واعتامد مرافق الرعاية الصحية، والتنظيم الصحي، والتعليم الصحي.

إن تنفيذ االسرتاتيجية يدعمه إطار إدارة الجودة الذي يوفر الهيكل اإلداري لتحسني الجودة عىل جميع 
املستويات. ويستهدف اإلطار تحقيق خمس نتائج قيمة: صحة السكان، والحصول الفعال عىل الخدمة، 
املعقولة.  والتكاليف  الصحية،  الرعاية  مع  للسكان  املرضية  والتجارب  واآلمنة،  املوثوقة  واملنظامت 
ومشاركة املواطنني محل تشجيع، وقد تم وضع نظام مراقبة مع مؤرشات. وتشمل الحوافز جائزة وطنية 

للجودة، وحوافز مالية لشبكات الوحدات من أجل إقامة مشاريع مشرتكة محددة لتحسني الجودة.

.)110( .Ruelas et al و ،)109( .Sarabia-González et alو ،)املصدر: وزارة الصحة )108

•   طرق التحسني والتدخالت؛ إن االختيار الحكيم للتدخالت املرتابطة التي سيتم تنفيذها عىل جميع 
املوارد  بسبب  معقدة  املهمة  وهذه  الصحية.  النتائج  سيحسن  الصحية  الرعاية  نظام  مستويات 

املحدودة، والدليل عىل أثرها، والجدوى، واملقبولية.

كلها  التقنية  والقدرات  والقيادة،  الشؤون،  فترصيف  للجودة؛  التنظيمي  والهيكل  الشؤون  •   ترصيف 
إنشاء  تم  البلدان،  متناٍم من  بوضوح. ويف عدد  تحديدها  الجودة، ويجب  لتحسني  عوامل رضورية 
وحدة عىل املستوى الوطني - عادة يف وزارة الصحة - تعمل مع هيئات الجودة الوطنية األخرى جنبًا 

إىل جنب.

•   نظم معلومات إدارة الصحة ونظم البيانات؛ ويعتمد تحسني الجودة عىل بيانات أداء واضحة ودقيقة. 
وإبداء  للقياس،  الوطني  املستوى  عىل  الجودة  جهود  لدعم  معلومات  نظام  وجود  الرضوري  ومن 

املالحظات عىل األداء، وإعداد التقارير.

•   تدابري الجودة؛ فوجود مجموعة أساسية من مؤرشات الجودة له أهمية حاسمة للحكم عىل ما إذا كان 
ينتج عن التدابري املتخذة جودة أعىل للرعاية، مام يؤدي إىل تغري كبري يف النتائج الصحية؛ ولتقديم 
املالحظات ملقدمي الخدمات وإدارة املرافق؛ ولتعزيز الشفافية تجاه الجمهور؛ وللمقارنة املرجعية 

لتحديد أفضل املامرسات للتعلم منها.

ويقدم اإلطار 5-3 دراسة حالة عن تطبيق اسرتاتيجية الجودة الوطنية من خالل إطار تنسيقي إلدارة الجودة 
يف املكسيك.
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5-3 تدخالت لتحسين الجودة
ميكن للتدخالت الرامية لتحسني الجودة أن يكون لها تأثري كبري عىل خدمات 
صحية محددة وعىل النظام الصحي بشكل عام. وميكن لفهم أنواع التدخالت 
وفعاليتها،  باستخدامها  املتعلقة  األدلة  ومعرفة  شائع،  بشكل  املستخدمة 

إتاحة خيارات أكرث استنارة حول ماهية التدخالت التي ينبغي اختيارها يف 
البلدان. وتتشابه طبيعة تحديات الرعاية الصحية يف مختلف النظم الصحية يف 

جميع أنحاء العامل تشابًها كبريًا، عىل الرغم من اختالف سياقات احتياجات السكان 
الصحية، والتمويل، وقدرة القوى العاملة. ويف حني أن األولويات قد تختلف - األمراض 

األمهات  عالج  مقابل  الحياة  من  الحق  وقت  يف  الرعاية  واحتياجات  السارية،  غري  األمراض  مقابل  السارية 
واألطفال - ؛ فالسعي لتحقيق أهداف الجودة متواجد يف كل مكان، وهي:

•  تقليل الرضر عىل املرىض.
•  تحسني الفعالية الرسيرية للخدمات الصحية املقدمة.

•  إرشاك ومتكني املرىض واألرس واملجتمعات.
•  بناء القدرة النظامية ألنشطة تحسني الجودة املستمرة.

•  تعزيز ترصيف الشؤون واملساءلة.
لكن ماذا يحدث بعد ذلك للعمل؟ إن االتفاق عىل قامئة األهداف أسهل من تحديد االسرتاتيجيات لتحقيقها. 
ويف هذا السياق، تربز سبع فئات من العمل، وينظر فيها بشكل روتيني أصحاب املصلحة املعنيني بالجودة - 
مقدمو الخدمات، واملديرون، وصانعو السياسات - عند محاولة تحسني أداء نظام الرعاية الصحية. ويتم النظر 

فيها يف األقسام الفرعية التالية.

5-3-1 تغيير الممارسة السريرية في الخطوط األمامية
إن الفجوة بني ما هو معروف بالرعاية الفعالة "املعرفة" وما يوفره مقدمو الرعاية بشكل روتيني "الفعل" 
موثقة بشكل جيد يف جميع أنحاء العامل. ويتطلب سد هذه الفجوة بني "املعرفة" و"الفعل" إجراء تغيريات 
املقابلة  من  بدًءا  الصحي،  النظام  مستويات  من  مستوى  كل  عىل  الرسيرية  املامرسة  يف  الوسائط  متعددة 
مهارات  إن  الصحية.  الرعاية  تقديم  أسلوب  تصميم  إعادة  إىل  الصحية  الرعاية  وعامل  املريض  بني  الفردية 
العاملني يف مجال الرعاية الصحية، ومعارفهم، وسلوكياتهم تشكل عوامل أساسية. كام أن التدابري الرامية إىل 
دعم مقدمي الرعاية الصحية بغية تحقيق الرعاية األكرث فعالية تشمل أنظمة دعم اتخاذ القرارات الرسيرية 
التي ترتاوح من الربوتوكوالت املكتوبة إىل الوسائل املدعومة إلكرتونيًا. وإن الحد من الرضر الذي يلحق باملرىض 
هو هدف رئييس؛ فمن املقدر أنه من كل 100 مريض يف املستشفى يف أي وقت، سيلتقط 7 مرىض يف البلدان 
املتقدمة و10 يف البلدان النامية عدوى واحدة عىل األقل من العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية )111(. وبعيًدا 
عن املريض ومقدم الخدمة، يجري تصميم وتنفيذ مناذج جديدة للرعاية ملعالجة األبعاد املتعددة للجودة. 
وتحدد النامذج أفضل املامرسات الحالية لتقديم الرعاية الصحية بشكل عام وأيًضا فيام يتعلق مبجموعات 
الذهنية( أو ذوي  خاصة من السكان )عىل سبيل املثال، األشخاص املصابون مبرض مزمن أو حاالت الصحة 
الخصائص املشرتكة )عىل سبيل املثال، األطفال أو كبار السن(. وغالبًا ما تكون مناذج الرعاية الجديدة مبنية 
عىل املجتمع، ومتتد إىل ما وراء جدران املستشفيات وتدمج مساهامت منظامت الرعاية األولية واملتخصصة 

واالجتامعية )104(.

5-3-2 وضع المعايير
إن وضع املعايري، مع الربوتوكوالت القامئة عىل الرباهني، يتيح إيجاد االتساق يف تقديم الرعاية عالية الجودة عرب 
مختلف النظم الصحية عىل الصعيد العاملي. وعىل الرغم من أن الكيانات الحكومية غالبًا ما تقودها؛ فإن وضع 
املعايري هو مجال لتحسني الجودة حيث يجب أن تلعب الهيئات املتخصصة دوًرا رئيسيًا، إما بالعمل بشكل 
مستقل أو بالرشاكة مع الحكومات. وتركز بعض املعايري الرسيرية عىل مجموعات سكانية محددة، والبعض 
اآلخر عىل حاالت املرض أو بروتوكوالت العالج؛ عىل سبيل املثال، تم وضع معايري الرعاية الرسيرية العاملية 
السياسة الرسيرية  أنه غالبًا ما يتم تحقيق دمج  )112(. كام  الصحية  املرافق  لتحسني رعاية األم والوليد يف 
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والرعاية املستندة إىل املعايري من خالل بروتوكوالت رعاية املرىض واملسارات الرسيرية. ويف حني أن املعايري 
الرسيرية غالبًا ما تكون خطوة مبكرة يف اسرتاتيجيات الجودة الوطنية؛ فإن وضع املعايري دون اتباع نهج شامل 

للجودة قد ال يسفر عن النتائج املتوقعة والتقدم املستهدف.

5-3-3 إشراك وتمكين المرضى واألسر والمجتمعات
يجب أن تذهب األنظمة الصحية إىل ما هو أبعد من برامج محو األمية الصحية لالستفادة الكاملة من إمكانات 
الرتكيز عىل الفرد كمدخل إىل رعاية ذات جودة أعىل. وهناك أدلة قوية - يف جميع السياقات القطرية - عىل أن 
التدخالت التي تهدف إىل إرشاك ومتكني املرىض ومقدمي الرعاية والعائالت ميكن أن تشجع عىل توفري مستوى 
الصحية  الخدمات  واستخدام  املريض،  تجربة  وتحسني  الصحية،  السلوكيات  ذلك  يف  مبا  الرعاية؛  من  أفضل 
عىل نحو أكرث فعالية، وتخفيض التكاليف، وتحسني النتائج )100(. ففي نيبال، عىل سبيل املثال، أدى إرشاك 
املجموعات النسائية يف تحديد املشاكل واالسرتاتيجيات الرئيسية لتحسني وضع األمهات واملواليد إىل انخفاض 
عدد وفيات حديثي الوالدة بنسبة 30٪ وانخفاض وفيات األمهات بنسبة 80٪ )113(. إن تقديم املعلومات، 
واملشورة، والدعم، للمرىض ميكن أن يساعدهم عىل إدارة حاالتهم الصحية واملشاركة يف وضع خطط العالج 
والحفاظ عىل صحتهم. كام ميكن آلليات املشاركة املجتمعية املستمرة واملستدامة أن تدعم الربامج لتحسني 
جودة الرعاية؛ كام أن الحاجة لتأمني الثقة أو بنائها يف املجتمعات هي أيًضا ذات أولوية؛ فبدونها سيكون هناك 

حاجز رئييس يحول دون الرغبة يف الحصول عىل الرعاية الصحية حتى عند تواجد الحاجة إليها.

5-3-4 المعلومات والتعليم للعاملين الصحيين، والمديرين، وواضعي السياسات
ليك تكون أنظمة معلومات تحسني الجودة فعالة، يجب أن تفي باحتياجات مقدمي الرعاية، ومديري املرافق 
الصحية، وقادة النظام الصحي، وواضعي السياسات، والهيئات التنظيمية. وهذا يتطلب معلومات موجهة وطرق 
تعليمية لكل جمهور. ويحتاج العاملون يف مجال الصحة إىل معلومات مقارنة حول أدائهم، خاصًة باملقارنة 
لون أيًضا  مع أفضل املامرسات؛ كام يحتاج القادة، واملديرون، وواضعو السياسات، والهيئات التنظيمية، واملموِّ
إىل معلومات مقارنة. وسيختلف الشكل والرتكيز حسب مجال الجودة التي يتم مراجعتها، سواء كانت خدمة 
)عىل سبيل املثال، رعاية األمومة(، أو حالة مرضية )عىل سبيل املثال، رعاية األشخاص املصابني بالسكري(، أو 
مجموعة ضمن السكان )عىل سبيل املثال، كبار السن(، أو تدخل )عىل سبيل املثال، االستفادة من التحصني 
ضد الحصبة(. وأحد االلتزامات املطلوبة من القادة يتمثل يف ضامن الحفاظ عىل مستوى مناسب من االستثامر 
يف نظم املعلومات؛ ومع ذلك، ال يحتاج التقدم يف الحصول عىل املعلومات واستخدامها إىل االعتامد عىل حلول 
التقنيات املتقدمة؛ فعىل سبيل املثال، قد يكون دعم القرار الرسيري يف شكل مطالبات محوسبة، أو يف بساطة 

مناذج ورقية مع خانات لتحديد العمليات األساسية املتعلقة بالرعاية الفعالة للطفل.

5-3-5 استخدام البرامج والطرق للتحسين المستمر في الجودة 
إن تحسني الجودة ليس مفهوًما ثابتًا؛ بل هو خاصية ديناميكية بنظام ناشئ باستمرار؛ ويُستخدم العديد من 
الطرق املختلفة لضامن استمرار جودة الرعاية الصحية وتحسينها، مبا يف ذلك آليات ترصيف الشؤون الرسيرية 
النطاق؛ واستعراض األقران واملراجعة الرسيرية؛ واملالحظات الفردية؛ واإلرشاف والتدريب؛ وأدوات  الواسعة 
دعم اتخاذ القرار الرسيري عىل أساس املبادئ التوجيهية؛ والتعلم القائم عىل التعاون للتخصصات املتعددة. 
وأحد املبادئ األساسية التي يستند إليها التحسني املستمر للجودة هو آليات التعلم النشطة باستخدام دورات 
التكرار املتغرية. وعالوة عىل ذلك، فإن تجنب "إلقاء اللوم والتوبيخ" أمر أسايس يف تجنب مخاطر بث الخوف 
واملقاومة بداًل من املشاركة الحامسية يف السعي املشرتك لتحسني األداء. وال توجد طريقة واحدة فعالة؛ بل 
يجب الجمع بني عدة تدخالت مع فهم للسياق املحدد. وقد أضحى دور الثقافة املؤسسية عنرًصا حاساًم يف 

تحديد املزيج املالئم من طرق تحسني الجودة استناًدا إىل القدرات واإلمكانات املتاحة.

5-3-6 تقديم حوافز على أساس األداء )مالية وغير مالية(
ميكن أن تكون الحوافز مالية، مثل رصف مبالغ نقدية، أو غري مالية، مثل اإلشادة والجوائز. ويعترب التمويل 
األداء؛  استناًدا إىل مجموعة من مقاييس  الصحية  الخدمات  األداء مصطلًحا عاًما إلثابة مقدمي  املرتكز عىل 
وعقوبات  القيمة؛  أساس  الرشاء عىل  النامذج  وتشمل  الجودة.  لرفع  محفزة  كأداة  متزايد  بشكل  ويستخدم 
إعادة القبول؛ وإيقاف املدفوعات عن األخطاء الطبية؛ وبرامج األداء التي تركز عىل تعزيز الرعاية األولية. كام 
ميثل املبلغ املرتبط باألداء مكونًا فرعيًا من إجاميل املدفوع، استناًدا إىل مجموعة من طرق التمويل. وال تزال 
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الفصل 5
فهم وسائل تحسين الجودة

اإلطار 5-4 دراسة حالة: أونتاريو، كندا - الرعاية الممتازة لجميع القوانين 
واالستراتيجيات

ميثل توفري فرص متساوية للحصول عىل رعاية عالية الجودة تحديًا يف أونتاريو، مع مساحتها الكبرية 
وتعداد سكانها غري املتجانس البالغ أكرث من 13.5 مليون نسمة، مبا يف ذلك األمم األوىل. وكام هو الحال 
يف جميع املقاطعات الكندية، متتلك أونتاريو نظاًما صحيًا يقوم عىل جهة دفع منفردة؛ وميول القطاع 
العام حوايل ثلثي نفقات الرعاية الصحية، يف حني يسدد املرىض أو خطط التأمني الخاصة الثلث بشكل 

مبارش. 

أونتاريو،  عام يف  بشكل  والتمويل ضعيفة  الجودة  بني  العالقة  أن  الدراسات  العديد من  وقد وجدت 
الرعاية  قانون  وأصبح  االرتباط.  ذلك  تعزيز  هو  الصحي  للنظام  الحالية  لإلصالحات  الرئييس  والهدف 
أداة  للجميع  املمتازة  الرعاية  اسرتاتيجية  شكلت  حيث   ،2010 عام  يف  رسميًا  قانونًا  للجميع  املمتازة 

التنفيذ.

ويفرض القانون تشكيل لجان للجودة يف مجلس اإلدارة يف منظامت القطاع الصحي، كام يتطلب إجراء 
منظامت  يجب عىل  ذلك،  إىل  باإلضافة  واملوظفني.  واألرس  املرىض  رضا  استقصائية عن مدى  دراسات 
الرعاية الصحية إعداد ونرش إعالن للمرىض عن الِقيَم وخطة تحسني الجودة؛ كام أنشأ "قانون الرعاية 
املمتازة للجميع" وكالة موسعة للجودة باملقاطعة، هي "جودة الصحة يف أونتاريو"؛ مع تكليف بإجراء 
التقارير العامة، ودعم تحسني الجودة، وتعزيز توفري أفضل نوعية  رصد ألداء النظام الصحي وإعداد 
يف  والسالمة  الجودة  التنظيمية ضامن  اللوائح  تحكم  التنظيمي،  املستوى  وعىل  الصحية.  الرعاية  من 
كليات  إنشاء  تم  وقد  الصحية،  الرعاية  أماكن  ذلك من  واملختربات، وغري  الرعاية،  ودور  املستشفيات 

تنظيمية للصحة لضامن أن يقدم األخصائيون الصحيون الخدمات بطريقة آمنة ومسؤولة وأخالقية.

ويف حني أن 65٪ من سكان أونتاريو يقدرون وضعهم الصحي كممتاز أو جيد جداً؛ فإن هذا املتوسط 
وجود  عن  ُخمس  أفقر  يبلغ  أن  يُحتمل  املثال،  سبيل  عىل  كبرية؛  وسكانية  جغرافية  تباينات  يخفي 

…

األدلة مختلطة حول قدرة برامج الدفع مقابل األداء عىل تغيري النتائج الصحية من تلقاء نفسها؛ ومع ذلك، 
ميكن للحوافز - املالية والحوافز غري املالية املعرتف بها بشكل متزايد - أن تؤدي وظيفة محفزة ومستدامة 
ذات أهمية عند استخدامها كجزء من برنامج قوي لتحسني الجودة. ويف الوقت نفسه، يجب االهتامم بتجنب 

العوامل املثبطة )مثل أنظمة الدفع التي تشجع عىل االستخدام الزائد لألدوية(.

5-3-7 التشريعات واللوائح التنظيمية
تستخدم الحكومات الترشيعات واللوائح التنظيمية لتحقيق األهداف الصحية الوطنية. وقد تتناول الترشيعات 
املوجهة لتحسني جودة الخدمات الصحية مجموعة واسعة من القضايا، مثل التغطية واملزايا؛ وإنشاء هيئات 
وطنية جديدة )أو متكني الحالية(؛ وإجراء إصالحات عىل مدفوعات ترخيص املنشآت واملوردين ؛ وتقارير األداء 
العام. إن اللوائح التنظيمية هي مجموعة من العوامل خارج املامرسة الرسيرية أو إدارة الرعاية الصحية التي 
تؤثر عىل السلوك يف تقديم الخدمات الصحية أو استخدامها )114(. وتستهدف اللوائح عادة أنشطة مقدمي 
واألجهزة؛  الصيدلية  املستحرضات  ومصنعي  الصحي؛  التأمني  ومنظامت  واملؤسسات؛  األفراد  من  الخدمات 
املنشودة، ويعود  املختلفة يف تحقيق أهدافها  التنظيمية  التدخالت  أو املرىض. وغالبًا ما تفشل  واملستهلكني 
ذلك جزئيًا إىل افتقار الجهات املسؤولة إىل القدرة عىل اإلنفاذ. كام تتزايد أهمية اللوائح املعنية بنشاط القطاع 

الخاص؛ بالنظر إىل النسبة الكبرية من إجاميل الخدمات املقدمة.

ويقدم اإلطار 5-4 دراسة حالة توضح استخدام الترشيعات واللوائح التنظيمية يف دعم أهداف جودة الرعاية 

الصحية يف أونتاريو، كندا.

…
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ا عىل ذلك، سيظل الرتكيز املستمر عىل القيادة،  العديد من الحاالت املزمنة أكرث من الُخْمس األغنى. وردًّ
الزاوية يف اسرتاتيجية أونتاريو  الخدمة هو حجر  الحوافز واألهداف لتحسني  واملساءلة، واملواءمة بني 

لنظام رعاية صحية ذي جودة أعىل.

املصدر : معهد علوم التقويم الرسيري )ICES( )115(، وزارة الصحة والرعاية طويلة األجل )116(

5-4 النظر في نوعية التدخالت واختيارها
لتحديد  أخرى  األداء؛ هناك حاجة  لتحسني  السبعة خريطة واسعة  العمل  فئات  فيه  توفر  الذي  الوقت   يف 
التدخالت الرئيسية لتحسني الجودة. إن إمكانية اختيار التدخل "الصحيح" أمر نادر؛ فال يوجد تدخل واحد 
يلبي جميع االحتياجات. حتى التدخالت غري املثرية للجدل - مثل بروتوكوالت نظافة اليدين - غري فعالة إذا مل 
يتم تنفيذها من خالل مراعاة الثقافة التنظيمية ومواقف املوظفني ودوافعهم. والربط مع األهداف الوطنية - 

املصمم لتحمل التغيريات السياسية - أمٌر أسايٌس لتحقيق االستدامة عىل املدى الطويل.

وسوف يتطلب أي طموح لتحسني الجودة اتباع نهج متعدد النامذج، باستخدام مزيج من التدخالت. وقد ال 
يكون لبعض األساليب - مثل اعتامد املرافق الصحية - تأثري مبارش عىل النتائج الصحية ولكن ميكن أن تكون 
مهمة يف بناء الثقة العامة وتعزيز ثقافة الجودة داخل نظام الرعاية الصحية. وقد فشلت الربامج التي تركز 
فقط عىل سلوك مقدمي الخدمة يف إدراك أن البيئة األوسع للرعاية الصحية تلعب دوًرا محوريًا يف تسهيل 
أو عرقلة أفضل املامرسات؛ فعىل سبيل املثال، غالبًا ما يعتمد وصف املضادات الحيوية املناسبة عىل طبيب 
ميكن أن يتأثر سلوكه باملبادئ التوجيهية للمامرسة، وردود الفعل عىل األداء، واستعراض األقران، والتدريب 
التغيري  الحيوية، وتوقعات املرىض. ويصبح  املالية، وتوافر مجموعة كافية من املضادات  واإلرشاف، والحوافز 

إذن أمرًا واضح التعقيد.

أنها ذات صلة يف مجموعة  التالية:  الواردة يف الجدول 5-1 للخصائص  التوضيحية  التدخالت  لقد تم تحديد 
واسعة من البلدان عىل مستوى العامل؛ وعادًة تؤخذ يف االعتبار كخيارات؛ ووجود بعض األدلة لتوجيه اختيارها 
الرعاية األولية الصغرية إىل  واستخدامها؛ وميكن تنفيذها عىل مستويات متعددة، بدًءا من مستوى عيادات 

مستوى الربنامج الوطني.

إن السياق الذي يتم تطبيق هذه التدخالت فيه محورٌي يف الحفاظ عىل مصداقية مساعي تحسني الجودة. 
وعىل سبيل املثال، فإن وضع اسرتاتيجية تدخل متعدد النامذج للجودة يف مرفق صحي دون توفري إمدادات 
مياه كافية يقدم كشًفا واقعيًا وفوريًا للباحثني عن الجودة؛ فالبيانات املتعلقة باملياه، والرصف الصحي، والنظافة 
املجمعة من املرافق الصحية يف جميع أنحاء العامل، تقدم سياقًا واضًحا للعمل عىل الهياكل املطلوبة لتحقيق 

الجودة.

والقامئة املقدمة ليست شاملة، وميكن تضمينها تدخالت أخرى؛ وقد تم اختيار هذه املجموعة من التدخالت 
لتأثريها املحتمل عىل الجودة من خالل الحد من الرضر، وتحسني تقديم خدمات الرعاية الصحية يف الخطوط 
التوضيحية من حيث  التدخالت  الجودة. وال يتم تصنيف  النظام لتحسني  األمامية، وبناء قدرة عىل مستوى 
الفعالية؛ ولكنها تشري إىل بعض الخيارات واإلمكانيات املتاحة لقادة النظام الصحي، أو املديرين، أو املامرسني، 
أو صانعي السياسات الذين يهدفون لتحسني جودة الرعاية. كام تُعرض التدخالت ببساطة قدر اإلمكان، وتسلط 
الضوء عىل القضايا البارزة؛ ومع ذلك، فالتنفيذ ليس أمرًا بسيطًا؛ فالتدخالت املتعددة املجمعة يف بيئة النظام 

تتداخل مع عدد من الفئات السبع املذكورة أعاله.
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الفصل 5
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جدول 5-1   تدخالت الجودة التوضيحية
التدخالتالفئة

وكذلك بيئة النظام واعتامدهم،  الصحيني  املهنيني  من  األطباء وغريهم  تسجيل  يعترب  ما  •   غالبًا 
املنظامت الصحية، عامالً محدًدا ومؤسًسا لنظام صحي جيد األداء.

قبل  من  املنظمة،  أداء  الجمهور مبستوى  اعرتاف  هو  الخارجي  واالعتامد  •   التقييم 
هيئة خارجية )القطاع العام، ربحي أو غري ربحي(، وذلك عرب مجموعة أساسية من 

املعايري املحددة مسبًقا.

•   ترصيف الشؤون الرسيرية هي مفهوم يستخدم لتحسني اإلدارة واملساءلة وتوفري 
الرسيرية؛  املخاطر  وإدارة  الرسيرية؛  املراجعة  ويشمل  الجيدة.  الصحية  الرعاية 
ومشاركة املريض أو مستخدم الخدمة؛ والتعليم والتطوير املهني؛ والبحوث املعنية 
الشؤون  املعلومات؛ ولجان ترصيف  بالفعالية الرسيرية والتنمية؛ واستخدام نظم 

الرسيرية املؤسسية.

•   تُعد التقارير العامة واملقاييس املرجعية املقارنة اسرتاتيجية تستخدم غالبًا لزيادة 
الشفافية واملساءلة بشأن قضايا الجودة والتكلفة يف نظام الرعاية الصحية من خالل 
تزويد املستهلكني والدافعني ومؤسسات الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية مبعلومات 

مقارنة عن األداء.

•   يعد التمويل والتعاقد عىل أساس األداء مصطلًحا واسًعا ملا يدفعه مقدمي الخدمات 
كأداة  متزايد  بشكل  ويستخدم  األداء  مقاييس  من  مجموعة  إىل  استناًدا  الصحية 
املبلغ  من  فرعيًا  عنرًصا  باألداء  املرتبط  املبلغ  يكون  ما  وغالبًا  الجودة.  لتحسني 

بالكامل، والذي قد يستند إىل مجموعة من طرق التمويل.

•   يعد التدريب واإلرشاف عىل القوى العاملة من بني التدخالت األكرث شيوًعا لتحسني 
جودة الرعاية الصحية يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.

•   تنظيم األدوية لضامن جودة األدوية واألدوية والفعاليات املضمونة واآلمنة والفعالة 
التنظيم للتخلص من األدوية  هو أمر أسايس لنظام صحي فعال. هناك حاجة إىل 
املتدنية النوعية واملزيفة بناًء عىل القواعد واملعايري الدولية، مبا يف ذلك مراقبة ما 

بعد التسويق. 

•   ميكن استخدام التفتيش عىل املؤسسات للتحقق من املعايري الدنيا للسالمة كآلية الحد من األذى
لضامن وجود القدرة األساسية واملوارد الالزمة للحفاظ عىل بيئة رسيرية آمنة.

•   بروتوكوالت السالمة، مثل تلك الخاصة بنظافة اليدين، تتصدى للعديد من املخاطر 
التي ميكن تجنبها والتي تهدد سالمة املرىض وتسبب املعاناة واألذى.

•   قوائم التحقق من السالمة، مثل قامئة التحقق من السالمة الجراحية الخاصة مبنظمة 
الصحة العاملية وقامئة التحقق الخاصة بالرعاية املتعلقة بالصدمات النفسية، ميكن 

أن تكون ذات تأثري إيجايب عىل الحد من املضاعفات الرسيرية والوفيات.

•   اإلبالغ عن األحداث الضائرة يوثق حدوث حالة طبية غري مرغوب فيها ملريض ناتجة 
عن خدمات صحية محددة أو أثناء تعامل طبي مع مريض يف أحد مرافق الرعاية 

الطبية ويجب ربط هذا التوثيق بنظام تعليمي.
…
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5-5 خاتمة
يتطلب تحسني أداء النظام الصحي إجراء اختيارات وأحكام خالل وضع السياسة؛ وتحديد أولويات أهداف 
البنية  الجودة الوطنية؛ وإرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيني؛ واختيار التدخالت ذات الصلة بالجودة. وتعترب 
التحتية، والسياق، والثقافة والتقاليد الخاصة بالرعاية الصحية يف بلد واملحلية، من العوامل املركزية يف تحديد 

األساليب التي يجب تطبيقها.

التدخالتالفئة

التحسن في 
الرعاية السريرية

•   توفر أدوات دعم القرار الرسيري املعرفة واملعلومات الخاصة باملريض )اآللية أو 
الورقية( يف األوقات املناسبة لتعزيز تقديم الرعاية الصحية يف الخطوط األمامية.

لتوجيه  املستخدمة  األدوات  هي  والربوتوكوالت  واملسارات  الرسيرية،  •   املعايري 
الرعاية الصحية القامئة عىل األدلة التي تم تنفيذها دوليًا لعقود من الزمن. ويتزايد 

استخدام املسارات الرسيرية لتحسني الرعاية يف الظروف املتنوعة كبرية الحجم.

من  املرىض  رعاية  لتحسني  اسرتاتيجية  هي  املالحظات  وإبداء  الرسيرية  •   املراجعة 
خالل تتبع االلتزام باملعايري واملبادئ التوجيهية الواضحة إىل جانب تقديم مالحظات 

قابلة للتنفيذ عىل املامرسة الرسيرية.

مراجعة  وعملية  التعاون  قامئة عىل  تعلم  آلية  والوفيات  املراضة  مراجعات  •   توفر 
املرىض  نتائج  مثل  التحسني،  مجاالت  وتحديد  مامرساتهم  لفحص  لألطباء  شفافة 

واألحداث الضائرة، دون خوف من اللوم.

رسمية  طريقة  الجامعي هي  العمل  وعىل  التعاون  عىل  القامئة  التحسني  •   دورات 
للمستشفيات أو العيادات للعمل مًعا عىل التحسني املعني باملوضوع محل الرتكيز 

عىل مدى فرتة زمنية محددة مع آليات التعلم املشرتكة.

مشاركة المرضى، 
واألسرة، 

والمجتمع المحلي 
وتمكينهم

•   تشري املشاركة الرسمية للمجتمع املحيل ومتكينه إىل املساهمة النشطة واملقصودة 
ألفراد املجتمع يف صحة السكان ويف أداء نظام تقديم الخدمات الصحية، وميكن أن 

تعمل كآلية إضافية للمساءلة.

الصحية  املعلومات  عىل  الحصول  عىل  املستمرة  القدرة  الصحية هي  األمية  •   محو 
األساسية وفهمها الالزمني التخاذ القرارات الصحية املناسبة من جانب املرىض واألرس 

واملجتمعات األوسع، وترتبط ارتباطًا وثيًقا بجودة الرعاية.

•   يتم استخدام عملية صنع القرار املشرتكة يف كثري من األحيان لتصميم الرعاية املالمئة 
الرعاية غري  وتقليل  املريض  التزام  بهدف تحسني  املرىض وتفضيالتهم،  الحتياجات 

الرضورية إىل أدىن حد يف املستقبل.

الذين  األشخاص  بني  يربط  الخربة  ذوي  املرىض  ومجموعات  النظراء  من  •   الدعم 
يخلق  فهو  والخربات؛  املعرفة  تبادل  أجل  يعيشون يف ظروف رسيرية مامثلة من 

الدعم العاطفي واالجتامعي والعميل لتحسني الرعاية الرسيرية.

•   حظيت خربة املريض يف الرعاية باهتامم كبري كأساس لتصميم التحسينات يف الرعاية 
الرسيرية. والتدابري التي أبلغ عنها املريض مهمة يف حد ذاتها؛ فاملرىض ذوي الخربة 

األفضل هم أكرث مشاركة برعاية أنفسهم، مام قد يسهم يف تحقيق نتائج أفضل.

املرىض  يستخدمها  وتقنيات  تكنولوجيات  هي  للمرىض  الذاتية  اإلدارة  •   أدوات 
والعائالت إلدارة املشاكل الصحية خارج املؤسسات الطبية الرسمية؛ ويتزايد النظر 

إليها كوسيلة لتحسني الرعاية الرسيرية.



66

الفصل 5
فهم وسائل تحسين الجودة

جدول 5-2   التدخالت المعنية بالجودة: إشراك العناصر الفاعلة الرئيسية 

الدورالعنرص الفاعل

•  تعريف األولويات الوطنية وأهداف الجودة.الحكومة
املعلومات  تكنولوجيا  املثال  سبيل  عىل  الجودة،  عالية  أساسية  تحتية  بنية  •   توفري 

واملرافق.

•   تحسني اللوائح التنظيمية.
•  تقديم البيانات من أجل الشفافية والتحفيز.

•  التفتيش عىل مقدمي الرعاية الصحية والرتخيص لهم.

مرافق 

الرعاية 

الصحية

•  ترصيف الشؤون الرسيرية.
•  وضع بروتوكوالت الرعاية واملسارات الرسيرية.

•  دعم القرار الرسيري.
•  استخدام بروتوكوالت السالمة.

•  آليات التعلم بني املؤسسات.

مقدمو 

الرعاية 

السريرية

•  املعايري الرسيرية ومسارات املرىض.
•  مراقبة االلتزام مبعايري الرعاية.

•  استعراض األقران واملراجعة الرسيرية.
•  اتخاذ القرارات املشرتكة.

المرضى 

والجمهور
•  مشاركة املريض واألرسة واملجتمع.

•  تثقيف املريض واإلدارة الذاتية.
•  املشاركة يف ترصيف الشؤون.

•  مالحظات املريض من واقع تجربته يف الرعاية.

واحدة من أكرب العقبات التي تعرتض تحسني الرعاية الصحية هي اإلحجام عن االعرتاف باملشاكل املوجودة 
)119-117(؛ وعقبة أخرى هي صعوبة اختيار التدخالت الفعالة وتنفيذها بكفاءة. وقد أصبحت أهمية القيادة 
أشبه بشعاٍر شائع يف مجال تحسني جودة الرعاية الصحية؛ ولكن من دونها ال نطمح لالعتقاد بأن التحسن 
ممكن لتحفيز العمل الجامعي. والدافع الرئييس اآلخر للنجاح هو الربهان عىل أن التدخل يؤيت مثاره، وهنا 
ال غنى عن جمع البيانات وإبداء املالحظات؛ ومع ذلك، قد تفتقر الفرق املحلية إىل الخربة يف جمع البيانات 
وتفسريها؛ كام أنهم قد يعانون من أنظمة جمع البيانات التي تم تصميمها بشكل سيئ ملراقبة الجودة )120(. 
وميكن اعتبار التدابري التي تشكل عبئًا مفرطًا مضيعة للوقت، يف حني ميكن أن يؤدي سوء اختيار التدابري إىل 
القياس يف  أنظمة  يعني دمج  أمرًا حيويًا، وهذا  البداية  املراقبة من  تطبيق عنرص  ويعترب  والرشوة.  التالعب 

التحسني والتأكد من أنها مزودة باملوارد الكافية )121، 122(.

املتضافرة  التدخالت  من  العديد  وباستخدام  األوجه  بتعدد  للجودة  الناجحة  الوطنية  االسرتاتيجية  وتتسم 
)الجدول 2-5(؛ بدًءا من تلك التي تضع املريض يف محور عملية الرعاية، إىل تلك التي تدعم العاملني يف مجال 
الصحة يف وضع املعايري والعمل يف إطار الفرق بفعالية. ويلعب القادة، واملديرون، وصانعو السياسات دوًرا 
حاساًم يف دعم ومتكني البيئات التي ميكن أن يزدهر فيها وضع املعايري؛ والحوافز القامئة عىل األداء، واللوائح 

التنظيمية والتدخالت األخرى.
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اإلطار 5-5 اإلجراءات الرئيسية: فهم أدوات تحسين الجودة
وواضعي  الحكومات  عىل  يجب  الصحية؛  الرعاية  يف  الجودة  لتحسني  أدوات  عدة  استخدام  لضامن 

السياسات وقادة النظام الصحي واملرىض واألطباء التعاون مًعا من أجل:

1.  وضع سياسة واستراتيجية الجودة الوطنية وتنقيحها وتنفيذها، من خالل:

•  اعتامد تعريف للجودة، قابل للتطبيق يف السياق املحيل.
•  إجراء تحليل وضع الحالة الراهنة للجودة.

•  إرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيني يف تنقيحها.
•   تحديد )أو إنشاء( الهياكل التنظيمية التي ميكن أن توفر ترصيف الشؤون، والقيادة، والقدرات 

الفنية يف الجودة.

•  ضامن إدماج الجودة يف وظائف وزارة الصحة.

2.  اعتماد وتعزيز أهداف الجودة الشاملة، من خالل:

•  وضع أهداف واقعية وقابلة للقياس للحد من الرضر وتحسني الرعاية.
•  العمل مع الهيئات املتخصصة إلنشاء مجاالت الرعاية لتحسني الفعالية الرسيرية.

•  إرشاك ومتكني املرىض واألرس واملجتمعات.
•  بناء القدرة النظامية لألنشطة الجارية لتحسني الجودة.

•  إنشاء وتفعيل نظم التعلم للتحسني املستمر.

3.  تصميم استراتيجية جودة تتضمن مجموعة من التدخالت لتحسين الجودة، من خالل:

•   دراسة تدخالت تحسني الجودة املستندة إىل األدلة بعناية فيام يتعلق ببيئة األنظمة، والحد من 
الرضر، وتحسني الرعاية الرسيرية، ومشاركة املريض واألرسة واملجتمع.

4.  رصد و تقرير نتائج جودة الرعاية بغية استمرار جهود التحسين 

ويعد وضع سياسة الجودة الوطنية واسرتاتيجياتها من األولويات إذا كان التحسن جزًءا ال يتجزأ من طريقة 
عمل نظام الرعاية الصحية. كام يلزم بذل جهود وطنية من أجل تصميم وتنفيذ نهج متامسك للجودة يستخدم 

أدوات متعددة بغية ضامن تحقيق التغيري اإليجايب الذي يدعو إليه السكان يف جميع أنحاء العامل.

ويوضح اإلطار رقم 5-5 اإلجراءات الرئيسية التي ميكن اتخاذها لضامن االستفادة الكاملة من أدوات تحسني 
الجودة.
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دكتور م. ر. راجاغوبال، أخصايئ الرعاية امللطفة، 
تريفاندرم، الهند

مستشفيات اليوم ليست مكانًا للموت؛ فهي غري مناسبة يف الغالب لتوفري 
الرعاية يف نهاية العمر ثقافيًا ورسيريًا عىل حٍد سواء، وفًقا ملا ذكره الدكتور 

م. ر. راجاغوبال، "األب الروحي" للرعاية امللطفة يف الهند.

الرعاية  السابق أكرث من 20 عاًما يف تطوير  التخدير  وقد أمىض أخصايئ 
للمرىض عىل فراش املوت يف والية كرياال الصغرية الخصبة يف جنوب غرب 

البالد؛ واليوم - مع وجود 3٪ من سكان الهند بها - متتلك كرياال ثلثي خدمات 
الرعاية امللطفة بالبالد.

وتطور اهتاممه عندما كان يعمل كطبيب تخدير يف كلية كاليكوت الطبية يف شامل 
كرياال يف أوائل التسعينات؛ واعرتف يف وقت مبكر أن معالجة األمل ودعم املرىض عىل فراش 

املوت ال ميكن أن يتحقق من قبل الطاقم الطبي وحده - كانت الحاجة كبرية جًدا - وسوف تعتمد عىل تسخري 
التزام املتطوعني.

"األمل هو الجزء املريئ من جبل الجليد للمعاناة؛ وما يتم تجاهله هو الجزء تحت السطح - مشاعر اليأس 
والقنوط، والقلق بشأن األطفال، أو بشأن املال - هو ما تهتم به الرعاية امللطفة."

توجد  )ال  الوالية  أنحاء  جميع  يف  تطوعية  مجموعة   300 هناك  فاليوم  لتقديراته  ووفًقا  الحركة،  وقد منت 
أرقام رسمية(، يوفرون الرعاية للمرىض يف منازلهم، ويحددون املحتاجني ويساعدون يف توجيه املوارد الطبية 
أنحاء  االنتباه من جميع  استفادة؛ واآلن، يجذب "منوذج كرياال"  أفضل  املحدودة إىل حيث ميكنهم تحقيق 

العامل.

وبعد انتقاله إىل تريفاندروم يف الجنوب، أسس يف عام 2006 رشكة Pallium India، التي تدعم 11مجموعة 
بحمالت  القيام  إىل  باإلضافة  املنطقة،  يف  امللطفة  الرعاية  تقدم  متنقلة  طبية  فرق  وخمس  املتطوعني  من 
لتحسني الرعاية امللطفة يف جميع أنحاء الهند؛ وهو يبلغ من العمر اآلن 69 عاًما، وال يزال يزور املرىض يف 

املنزل ويعلم الزمالء األصغر سًنا كيفية التعامل معهم.

"إذا لبست ربطة عنق، وتعاملت باستعالء، وتحدثت فقط عن األمل، لن أكتشف الكثري؛ فباتباع نهج مختلف 
وألطف، ووضع يد عىل ذراع املريض، سيتحدثون عن مشاكل أعمق".

وهو يحذر من أهمية اللغة قائال: "ميكنك أن تلحق الرضر بسبب جرعة خاطئة من الدواء، وبسبب كلمة 
خاطئة عىل حٍد سواء".

تعريفي للجودة
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كام أن التشخيص والعالج أصبحا يعتمدان بشكل متزايد عىل التقنية؛ كان هناك فقدان ليشء ما، كام يقول. 
باالغرتاب؛  اإلحساس  تفاقم  إىل   - الربح  بتحقيق  مدفوًعا   - التجارية  الصحية  الرعاية  صناعة  منو  أدى  وقد 
والنتيجة هي أن املرض أصبح أكرث أهمية من الشخص املصاب به. ويعتقد معظم األطباء أن من واجبهم إطالة 

الحياة بداًل من تخفيف وطأة املوت؛ لقد أضحى العالج أهم من الرعاية.

"لقد أصبح املريض شخًصا غريبًا وسط اآلالت، يبدو أن نظام الرعاية الصحية قد نيس أن الصحة ليست مجرد 
غياب املرض؛ بل وجود الرفاه الجسدي والعقيل واالجتامعي."

ويؤكد أن كل مستشفى يجب أن يدمج الرعاية امللطفة مع عملها الذي يركز عىل املرض؛ فمعظم الناس - إذا 
أُتيح لهم االختيار والرعاية املناسبة - سيختارون املوت يف منازلهم محاطني بأحبائهم؛ لكن البعض يشعرون 

مبزيد من األمان يف بيئة املستشفى، بالقرب من طبيبهم املألوف. ويقول: "يجب أن يكون اختياًرا شخصيًا".

إن الحصول عىل مسكنات األمل أمر حيوي لهذا االختيار؛ ولكن املورفني ليس من السهل الحصول عليه. وتشري 
لتلبية  املطلوبة  الكمية  من  فقط   1٪ أي  سنويًا،  املورفني  من  كيلوجراًما   320 تستخدم  الهند  أن  إىل  األرقام 

الحاجة.

ليست التكلفة هي التي تقيد الحصول عليه، ولكن القانون؛ فقد كان املورفني مقيًدا بشدة يف الهند منذ عام 
1985 بسبب املخاوف من تعاطي املخدرات. ونتيجة لذلك، نشأ جيلني من األطباء غري ملمني به، حيث حكموا 

عىل املاليني من املرىض امليئوس من شفائهم مبواجهة املوت األليم دون داع.

بإعطاء  كرياال  امللطفة يف والية  الرعاية  ملراكز  السامح  تم  عام 1995،  فمنذ  الطريق.  كرياال  قادت  أيًضا،  هنا 
الصحة  منظمة  مع  متعاونًا  مركزًا  اآلن  راج  الدكتور  مؤسسة  أصبحت  وقد  الفم.  طريق  عن  املورفني 
العاملية للتدريب والسياسة املتعلقة بالحصول عىل مسكنات األمل وتستضيف عدًدا كبريًا 

من الزوار الدوليني.

واملريض واألرسة. ويجب  الطبيب  بني  الصحية رشاكة  الرعاية  تكون  أن  "يجب 
أال يعمل األطباء مبفردهم ولكن مع املمرضات واملستشارين واملتطوعني من 
املجتمع واألخصائيني االجتامعيني. واجبي هو بناء عالقة مع مرضاي وأرسهم 

ورعايتهم كبرش. الحياة ليست مجرد وجود - هناك ما هو أكرث من ذلك."

Image on previous page: © LPETTET / iStock
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الفصل 6
دعوة للعمل على تحقيق الجودة

6-1 التنمية المستدامة والجودة والطريق إلى األمام
ال ميكن تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة من خالل االعتامد عىل اإلنجازات الخاصة باألمراض 
التزاًما قويًا بإنشاء خدمات صحية عالية الجودة تتمحور حول  أو اإلصالحات املالية وحدها؛ فاألمر يتطلب 
الفرد. إن تحقيق التغطية الصحية الشاملة املبنية عىل أساس ثابت من الرعاية اآلمنة عالية الجودة، باإلضافة 

إىل كل ما هو رضوري للحفاظ عليها؛ هو الحتمية التي تواجه صناع السياسة اليوم.

وقد اعتمدت معظم الجهود السابقة لتحسني الجودة عىل املنهجيات القامئة عىل املشاريع، ومل يظهروا شيئًا 
يذكر من التوسع واالستدامة؛ فهناك حاجة إىل مزيد من الرتكيز عىل أسس الخدمات الصحية عالية الجودة 
املالية  اإلصالحات  ربط  أيًضا  يعني  الجودة  عالية  صحية  خدمات  تقديم  إن  املستمرة.  الرعاية  سلسلة  عرب 
وإعادة توجيه منوذج التسليم باألهداف املتعلقة بجودة الرعاية. وأخريًا - وبناًء عىل أسس قوية - يجب عىل 
األنظمة الصحية التي تقدم تحسينات مستدامة يف الجودة استخدام أدوات سياسة واسرتاتيجية وطنية لضامن 
الجودة؛ بهدف خلق بيئة مُتَِكن املنارصين عىل املستويات املحلية واإلقليمية والوطنية من متديد وتوسيع نطاق 
الخدمات  الحكومات ومقدمو  البيئة، ستقوم  الخدمات. ويف مثل هذه  التي ثبت نجاحها لتحسني  األساليب 
بخيارات مناسبة عىل الصعيد املحيل بشأن أي من التدخالت الرامية لتحسني الجودة، هي األقوى تأثريًا عىل 

تحسني بيئة النظام، والحد من الرضر، وتحسني الرعاية الرسيرية، وإرشاك ومتكني املرىض واألرس واملجتمعات.

إن امليض قدًما نحو تحسني الجودة، والتغطية الصحية الشاملة، والُنُهج التي تركز عىل الفرد ضمن مجموعة 
النظم الصحية املتشابكة يتطلب تفكريًا نُظُميًا - فهاًم متعمًقا وشاماًل لديناميكيات األنظمة الصحية من أجل 
تغيريها نحو األفضل - من خالل فك تشابك األنظمة الصحية؛ وسوف يساعد التفكري النظمي يف تعزيز تنفيذ 

النظام وتقييمه للتدخالت الالزمة لدعم تحقيق األهداف الصحية؛ بشكل منصف ومستدام وفعال.

6-2 دعوة للعمل
يقرتح هذا التقرير من منظور ثالث مؤسسات عاملية معنية بالصحة - منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
والبنك الدويل، ومنظمة الصحة العاملية - طريقة للميض قدًما لصانعي السياسات الصحية الذين يسعون إىل 
تحقيق هدف إتاحة خدمات صحية عالية الجودة للجميع ومحورها الفرد. ويستدعي هذا الفصل سلسلة من 
اإلجراءات رفيعة املستوى من كل جهة من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تحتاج إىل العمل جنبًا إىل جنب مع 
مراعاة الحاجة امللحة بهدف التمكني من تحقيق ما وعدت به أهداف التنمية املستدامة بتحقيق رعاية صحية 

أفضل وأكرث أمانًا )اإلطار 1-6(.

وبينام لن يتمكن أي طرف من تحقيق كل هذه التغيريات؛ فإن اتباع نهج متكامل حيث تعمل الجهات الفاعلة 
تأثري واضح عىل جودة  له  الجودة، سيكون  تحقيق  العمل عىل  إىل  الدعوة  لتحقيق دورها يف  مًعا  املختلفة 

الخدمات الصحية يف جميع أنحاء العامل.
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اإلطار 6-1 اإلجراءات رفيعة المستوى من قبل الجهات الفاعلة الرئيسية 
لتحقيق الجودة في مجال الرعاية الصحية

ينبغي لجميع الحكومات القيام بالتالي:

•  إيجاد سياسة واسرتاتيجية وطنية للجودة.
•  إثبات املساءلة عن إتاحة خدمة آمنة وعالية الجودة.

الجودة ضمن  الشاملة تدمج  الصحية  التغطية  •   ضامن أن اإلصالحات املدفوعة بهدف تحقيق 
أساسيات نظم الرعاية.

•   ضامن وجود بنية أساسية من املعلومات باألنظمة الصحية، إىل جانب وجود تكنولوجيا معلومات 
قادرة عىل قياس جودة الرعاية وتقديم التقارير عنها.

•  سد الفجوة بني األداء الفعيل واألداء الذي ميكن تحقيقه فيام يتعلق بالجودة.
•  تعزيز الرشاكة بني مقدمي الخدمة الصحية ومتلقيها؛ مام يحث عىل تحقق الجودة يف الرعاية.

•   بناء ودعم قوى عاملة من األخصائيني الصحيني ذوي القدرات واإلمكانات لتلبية مطالب السكان 
واحتياجاتهم لرعاية عالية الجودة.

•  استناد عمليات الرشاء، والتمويل، والتكليف عىل مبدأ القيمة.
•  متويل األبحاث املعنية بتحسني الجودة.

ينبغي لكل األنظمة الصحية القيام بما يلي:

•  إجراء تدخالت قامئة عىل براهني، والتي من شأنها إظهار التحسن يف األداء.
•  عقد املقارنات القياسية مع األنظمة املشابهة صاحبة أفضل املامرسات.

•   ضامن متكن كافة املصابني بأمراض مزمنة من تخفيف آثار تلك األمراض عىل نوعية الحياة التي 
يحيونها.

•  الرتويج للعادات واألنظمة الثقافية التي تحد من إلحاق األذى باملرىض.
•   بناء القدرة للتمكن من الوقاية من تهديدات األمن الصحي، وكشفها، واالستجابة لها من خالل 

تركيز االهتامم عىل الجودة.

•  إنشاء البنية التحتية للتعلم.
•  تقديم املساعدة الفنية، وإدارة املعرفة لتحسني الخدمة.

ينبغي لكل المواطنين والمرضى القيام بما يلي:

•  التمكن من املشاركة النشطة يف الرعاية لتحسني وضعهم الصحي.
•  لعب  دوٍررائٍد يف تصميم مناذج جديدة للرعاية؛ لتلبية احتياجات املجتمع املحيل.

•  درايتهم بحقهم يف الحصول عىل الرعاية التي تلبي معايري الجودة الحديثة القابلة للتحقيق.
•  تلقي الدعم واملعلومات واملهارات الالزمة إلدارة حاالتهم الخاصة عىل املدى الطويل.

ينبغي لكل العاملين بالقطاع الصحي القيام بما يلي:

•  مشاركة مرضاهم يف قياس الجودة وتحسينها.
•  تبني فلسفة مامرسة العمل الجامعي.
•  رؤية املرىض كرشكاء يف تقديم الرعاية.

•  االلتزام بتوفري البيانات، واستخدامها إلثبات فعالية وسالمة الرعاية.
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هذا امللحق يحدد ويعرض املزيد من املعلومات والبحوث حول مجموعة من التدخالت لتحسني الجودة.

1. يعترب ترخيص مزودي الرعاية الصحية من املحددات الرئيسية لنظام صحي جيد األداء. ومع ذلك، يشري 
العمل الناشئ الذي ينظر يف الفروق يف األداء بني املامرسني املرخصني وغري املرخص لهم إىل أن الرتخيص وحده 
ال يكفي لضامن توفري الرعاية الجيدة؛ فعىل سبيل املثال، يف دراسة أجراها البنك الدويل حول منطقة ريفية 
يف الهند - حيث عدد مقدمي الخدمات غري املؤهلني يبلغ 15 ضعًفا عىل أولئك الحاصلني عىل درجة علمية 
طبية - ُوِجد أن التدريب الرسمي ليس ضامنًا للجودة العالية. والحظت الدراسة فروقًا طفيفة بني األطباء 
املدربني وغري املدربني يف االلتزام بقوائم التحقق من السالمة، وعدم وجود اختالفات يف احتامل قيام مقدمي 
الرعاية بإعطاء التشخيص أو توفري العالج الصحيح )1(. كام تشري هذه النتائج إىل أن األطباء املدربني رسميًا قد 
يعرفون ما يجب عليهم القيام به رسيريًا؛ ولكن هناك حاجة إىل املزيد من التدخالت لضامن االمتثال ملعايري 
الرعاية عالية الجودة )2(. ويعترب الرصد املنتظم للجودة واملالحظات الفردية ملقدمي الخدمة، وكذلك تثقيف 

املرىض حول كفاءة مقدمي الخدمة، وسائل أخرى لتحسني جودة الرعاية )3(.

2. االعتماد هو اعرتاف عام - من جانب هيئة خارجية - مبستوى أداء املؤسسة وفًقا ملجموعة من املعايري 
املحددة سلًفا )4(. وميكن منح االعتامد من قبل القطاع العام والجهات الربحية وغري الربحية. ومن الناحية 
التاريخية كانت املقاييس املستخدمة لتقييم االعتامد هيكليّة ومرتكزة عىل العمليات؛ مثل وجود معدات 
طبية مالمئة، ونسب التوظيف، والتقيد باملعايري الربنامجية. وقد تم إجراء بحوث محدودة عىل العالقة بني 
بالنسبة  الدراسات يف مرص، كانت درجات رضا املرىض أعىل بكثري  االعتامد والنتائج الرسيرية؛ ففي إحدى 
للوحدات الصحية غري الحكومية املعتمدة عرب عدد قليل من املجاالت، مثل النظافة، منطقة االنتظار، وقت 
االنتظار، طاقم الوحدة والرضا العام )5(. كام يقدم االعتامد بعض الفوائد - من الناحية النظرية عىل األقل - 
مثل زيادة ثقة الجمهور واطمئنانه، وأسلوب التنظيم الذايت من جانب مؤسسات الرعاية الصحية، كام يوفر 
األساس الالزم للحوافز والعقوبات املتعلقة بإدارة األداء. وقد يشكل الحفاظ عىل برنامج اعتامد فعال تحديًا 
لعدة أسباب، مثل الحاجة إىل موارد إضافية ملعالجة أوجه القصور يف الهيكل ويف أداء املنشآت عند اإلعداد 
لالعتامد، والتكيف املستمر لضامن مطابقة املعايري لألدلة، والتمويل املستدام أو االعتامد الدويل )6، 7(. ويف 
برنامج  أي  تنفيذ  قبل  املستهدفة  الفنية  املساعدة  فرتة من  إىل  الظروف، ستكون هناك حاجة  العديد من 

اعتامد )6(.

املخاطر  وإدارة  الرسيري؛  التدقيق  مثل  املنهجي ألنشطة  التعزيز  يشمل  السريرية  الشؤون  تصريف   .3
الرسيري  والتطوير  والبحث  املهني؛  والتطوير  والتعليم  الخدمة؛  مستخدم  أو  املريض  ومشاركة  الرسيرية؛ 
الرسيرية  والحوكمة   .)8( املؤسسية  الرسيرية  الشؤون  املعلومات؛ ولجان ترصيف  نظم  واستخدام  الفعال؛ 
هي مفهوم يستخدم لالرتقاء باإلدارة واملساءلة وتوفري الرعاية الجيدة. وقد كانت هيئة الخدمات الصحية 
الوطنية يف اململكة املتحدة رائدة يف تنفيذ أنشطة ترصيف الشؤون الرسيرية عىل نطاق واسع )9(. وعىل 
الرغم من أن الكتابات من البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ال تزال محدودة؛ فقد أظهرت دراسة حالة 
من إندونيسيا أن ترصيف الشؤون الرسيرية استُخِدم لتحسني صحة األم والوليد يف 22 مستشفى )10(. وأكرث 
اآلليات املقبولة لتحفيز ترصيف الشؤون الرسيرية هي تلك التي تعرتف بالقيادة املحرتفة، والتي يُنظر إليها 

عىل أنها ذات صلة محليًا؛ كام أنها تسمح بالتفكري يف املامرسة املهنية عىل املستوى الشخيص )11(.

يف  والتكلفة  الجودة  قضايا  يف  واملساءلة  الشفافية  لزيادة  تستخدم  اسرتاتيجية  هي  العلنية  التقارير   .4
نظام الرعاية الصحية من خالل تزويد املستهلكني والدافعني ومنظامت الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات 
مبعلومات مقارنة عن األداء. وهي تشمل مجموعة واسعة من املناهج، مثل بطاقات تقرير أداء املستشفى، 
واألسعار والتكاليف املقارنة يف املجتمع، ومقارنة املؤرشات الرسيرية ملقدمي الخدمة. وقد نُِفذت التقارير 
العلنية يف العديد من البلدان ذات الدخل املرتفع، مبا يف ذلك كندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة، حيث 
تشري األدلة إىل أنها ترسع من وترية التحسن. ويف البلدان املنخفضة املوارد تم نرش عدد أقل؛ ولكن العديد من 
الحاالت توضح التأثري املحتمل. ويف أفغانستان، أعدت وزارة الصحة العامة بطاقة أداء متوازن ونرشتها بشكل 
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علني )12(، باستخدام الدراسات االستقصائية لألرس املعيشية وبيانات املسح السنوي للمستشفيات، والتي 
أظهرت تحسًنا تدريجيًا يف النتائج الوطنية بني عامي 2004 و2008 يف جميع املجاالت الستة، مبا يف ذلك رضا 
املرىض واملجتمع؛ والقدرة عىل توفري الخدمات؛ والجودة الشاملة للخدمات؛ وتخفيض رسوم االستخدام )13(.

5. التمويل القائم على األداء هو مصطلح عريض للمكافأة املقدمة ملقدمي الرعاية الصحية بناًء عىل 
مقاييس األداء. ويف كثري من األحيان يكون املقدار املرتبط باألداء مكونًا فرعيًا من املبلغ الكامل؛ والذي قد 
يعتمد عىل رسوم الخدمة أو الحد األعىل أو أي حسابات أخرى. وميكن تخصيص الدفع عىل املستوى الفردي 
نجاًحا  األدلة  الرعاية(. وتظهر  فريق  أو  اإلدارة  أو  املستشفى  املثال  املجموعة )عىل سبيل  أو عىل مستوى 
متبايًنا اعتامًدا عىل عوامل مثل املشاركة الكبرية من أصحاب املصلحة، والقدرات املؤسسية، وكفاءة مخطط 
التمويل أو املسئول عن األموال )14-17(. وتشري تجربة ميدانية من رواندا إىل أن التمويل املستند إىل األداء 
قد يكون مجديًا )ويفضل عىل التمويل القائم عىل املدخالت( يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )15(. وقد 
انخفاض  املثال، حدث  سبيل  فعىل  واملعرفة؛  الخدمة  إتاحة  مؤرشات  من  عدد  يف  تحسًنا  الدراسة  وجدت 
بنسبة 62٪ يف التكاليف التي يتكبدها املريض من أمواله الخاصة، وزيادة بنسبة 144٪ يف الوالدات عىل أيدي 
أشخاص مهرة، وزيادة بنسبة 23٪ يف املعرفة مبخاطر انتقال فريوس نقص املناعة البرشية من خالل األشياء 
الخارقة للجلد؛ ولكن مل يُعرث عىل أي تأثري عىل النتائج الرسيرية )15(. وباملثل، وجدت نتائج من تجربة رائدة 

يف نيجرييا زيادة يف زيارات الرعاية السابقة للوالدة، واللجوء ألشخاص مهرة عند الوالدة )17(.

6. يعد تدريب العاملين في مجال الصحة واإلشراف عليهم من بني التدخالت األكرث شيوًعا لتحسني 
من  املكثفة  االستثامرات  من  الرغم  وعىل  الدخل.  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  يف  الصحية  الرعاية  جودة 
التدخلني نادرة. وقد وجدت إحدى الدراسات أن  الجهات املانحة، فإن تقييامت األثر طويل األجل لهذين 
التدريب واإلرشاف مل يحسنا من جودة الرعاية املقدمة للنساء الحوامل أو األطفال املرىض يف أفريقيا جنوب 
الصحراء )18(. كام وجدت دراسة أخرى من بنني أن العامل - الذين تلقوا تدريبًا عىل اإلدارة املتكاملة ألمراض 
الطفولة باإلضافة إىل دعم درايس - قدموا رعاية أفضل من أولئك الذين حصلوا عىل التدريب باإلضافة إىل 
الدعم املعتاد؛ وكان أداء املجموعتني أفضل من العامل غري املدربني )19(. ويف أحد املشاريع ذات الصلة - يف 
بنني - لتعزيز اإلرشاف عىل العاملني يف مجال الصحة - وبعد إحراز نجاح مبديئ - واجه املرشوع العديد من 
التنسيق،  انهيار اإلرشاف؛ مبا يف ذلك ضعف  النظام الصحي أدت إىل  العقبات عىل مستويات متعددة من 
ومهارات اإلدارة غري الكافية، وفرق اإلدارة غري الفعالة، واالفتقار إىل الحوافز، والالمركزية، ومقاومة العاملني 
الربامج املحددة، وعبء العمل عىل اإلرشاف، وأنشطة  يف مجال الصحة، وإعطاء أولوية أقل لإلرشاف عىل 
عدم اإلرشاف، والتنفيذ غري الكامل لتدخالت املرشوع، واالفتقار إىل القيادة واملرشفني الفعالني )20(. وخلصت 
اإلرشاف  جعل  إىل  بحاجة  والسياسيني  املانحني  فإن  وبالتايل  حاسم؛  أمر  القادة  من  الدعم  أن  إىل  الدراسة 

أولوية )20(.

7. تنظيم األدوية يحسن جودة األدوية، سواء املُنتجة أو املتاحة. وبينام تشري نسبة ترتاوح بني 5٪ و٪15 
من الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية إىل حاالت أدوية مزيفة؛ فرمبا يكون ذلك تقلياًل من األمر الواقع؛ 
فقدرة تنظيم الدواء عىل الصعيد العاملي محدودة. وتقدر منظمة الصحة العاملية أن 30٪ من البلدان ليس 
لديها الئحة تنظيمية أو لديها كيان تنظيمي ال يعمل بشكل صحيح )21(. وقد قيمت دراسة أجريت يف أوغندا 
مدى فعالية املبادئ التوجيهية للمعايري الوطنية للعالج يف ترشيد وصف العقاقري، ووجدت تحسًنا ملحوظًا 
يف عالج الحاالت العامة واملالريا واإلسهال )22(. ونظرًا للقدر الكبري الذي تتطلبه الهيئات التنظيمية لألدوية 
من املوارد املالية والبرشية عىل حد سواء؛ فقد يكون من الصعب التأكد من اتباع املبادئ التوجيهية. ويالحظ 
أن هذا هو الحال خاصة يف البلدان األكرث فقرًا )21(. وقد قيل إن البلدان محدودة املوارد ينبغي أن تعتمد 
الواليات املتحدة وأوروبا - عند  الرئيسية لألدوية - مثل تلك املوجودة يف  التنظيمية  عىل تقييم السلطات 
تقييم فئات معينة من األدوية )23(؛ وهذا ال يحل مشكلة اإلنفاذ، وقد ال تتوافق املبادئ التوجيهية للبلدان 
ذات الدخل املرتفع مع السامت التي تحددها البلدان األخرى عىل أنها األكرث أهمية. وأفضل املامرسات يف 
اسرتاتيجيات وصف الدواء والتي أثبتت نجاحها يف كل من البلدان النامية والصناعية تتضمن مبادئ توجيهية 
قياسية للعالج، وقوائم األدوية األساسية، والصيدلة واللجان العالجية، والتدريب املهني، والتعليم املستهدف 

أثناء الخدمة )24(.

8. ميكن استخدام التفتيش على المؤسسات لضمان تطبيق الحد األدنى لمعايير السالمة كآلية 
لضامن وجود القدرات واملوارد األساسية الالزمة للحفاظ عىل بيئة رسيرية آمنة. وعىل الرغم من وجود القليل 
عىل  السالمة  معايري  من  األدىن  الحد  تطبيق  لضامن  املؤسسات  عىل  التفتيش  حول  الرسمية  الكتابات  من 
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مستوى املستشفى أو املركز الصحي )25(؛ فإن عنارصالتفتيش املعروفة لتحسني مامرسات السالمة تشمل 
املعايري ومساعدة  لتعميم  املناسب  واإلرشاف  الدولة،  وزارة  قبل  املعايري من  واعتامد  املعايري،  بني  االتساق 
التفتيش - عىل أقل تقدير -  )26(. وميكن أن تحدد معايري  اليومية  املامرسني عىل استخدامها يف املامرسة 
العنارص الهيكلية األساسية للجودة، وهي: مصدر مياه نظيفة؛ طاقة يُعتمد عليها وقدرة احتياطية؛ تغطية 
كافية من قبل العاملني املاهرين يف مجال الرعاية الصحية؛ مسؤولية إدارية واضحة؛ سجالت طبية كاملة؛ 

واملحاسبة. 

9. بروتوكوالت السالمة - مثل تلك الخاصة بنظافة األيدي - تعالج العديد من املخاطر التي ميكن تجنبها 
الحدث  الصحية هي  بالرعاية  املرتبطة  والعدوى   .)27( واألذى  املعاناة  وتسبب  املرىض  تهدد سالمة  والتي 
الضائر األكرث شيوًعا يف تقديم الرعاية الصحية يف جميع أنحاء العامل )28(؛ وأكرثها شيوًعا هي عدوى الجروح 
الناتجة من الجراحة، ومجرى الدم، واملسالك البولية، والجهاز التنفيس السفيل )29(. ومع ذلك، فإن نظافة 
األيدي مشكلة عاملية؛ حيث تبلغ معدالت االمتثال أقل من 40٪ )30(. وقد أظهرت دراسات معنية بالنظافة 
اليدوية تأثريًا عىل معدالت نظافة األيدي ترتاوح من 10٪ إىل 50٪ تقريبًا )31، 32(. وأظهرت عرشون دراسة 
أُجريت يف املستشفيات، ونرشت بني عامي 1977 و2008 وجود ارتباط بني تحسني مامرسات نظافة األيدي 
وانخفاض العدوى )33(. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تكون برامج نظافة األيدي فعالة من حيث التكلفة؛ 
تم  تجنبها،  تم  الصحية  بالرعاية  مرتبطة  إصابة  كل  مقابل  أنه  فيتنام  يف  الدراسات  إحدى  أوضحت  فقد 
توفري 1000 دوالر أمرييك )32(. ويتطلب تغيري السلوك وجود نُهج متعددة األوجه تركز عىل تغيري النظام، 
والدعم اإلداري، والدوافع، وتوافر املطهرات الكحولية، واملياه والصابون املأمونني، والتدريب والتعليم املكثف 
للعاملني يف مجال الرعاية الصحية، والرسائل التذكريية يف مكان العمل )30، 34، 35(. واالمتثال هو مشكلة 
منترشة تعتمد عىل العديد من العوامل الهيكلية، مبا يف ذلك الوضع املهني )طبيب، مساعد التمريض، فني 
عالج طبيعي(؛ وقسم أو نوع الرعاية املقدمة؛ ونسب املوظفني؛ ووجود معدات السالمة ذات الصلة مثل 
القفازات )33(. وعالوة عىل ذلك، يجب أن تراعي الربامج السياق )عىل سبيل املثال، يجب استخدام املطهرات 

الكحولية يف األماكن التي ال يتوفر فيها املاء املوثوق يف نظافته( )31، 35(.

10. ميكن لقوائم التحقق من السالمة - مثل قوائم التحقق من السالمة الجراحية - أن يكون لها تأثري 
التي  الدراسات  إحدى  ففي  سواء.  حٍد  والوفيات عىل  الرسيرية  املضاعفات  من  كل  من  الحد  إيجايب عىل 
معدالت  انخفضت  واملنخفض؛  املرتفع  الدخل  أوضاع  من  مزيج  يف  متنوعة  مستشفيات  مثانية  يف  أجريت 
بعد  مامثل  مبقدار  الوفيات  معدالت  وانخفضت   ،٪36 مبعدل  الجراحية  العمليات  بعد  مضاعفات  حدوث 
زيادة االلتزام بإجراءات السالمة األساسية الست املشمولة بقامئة التحقق املقدمة )36(. وعالوة عىل ذلك، إذا 
تم منع حدوث مضاعفات كبرية خالل السنة األوىل من إنشاء قامئة تحققيه؛ فسوف يحقق املستشفى عائًدا 
عىل استثامراته )37(. ومع ذلك، تشري األدلة إىل أن نجاح قوائم التحقق يتطلب تعليم الطاقم الطبي، واملوارد 
املادية، واالندماج يف الجهود املؤسسية األوسع والسياق الرسيري )38-40(. وقد ثبت أن هذه العوامل ذات 
أهمية خاصة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل )38(. وقد ال يؤدي ضعف تنفيذ قامئة التحقق يف أوضاع 
مثل  إىل مخاطر جديدة  أيًضا  يؤدي  قد  بل  املرىض فحسب؛  الحد من مخاطر سالمة  إىل  املنخفض  الدخل 
التالعب، وفك االرتباط، وغري ذلك من السلوكيات الضارة برعاية املرىض )38(. ومن املرجح أن يتم تحسني 

تنفيذ قوائم التحقق الجراحية يف برامج سالمة املرىض الراسخة واملتعددة األوجه )38(.

عن خدمات  ينتج  فيه  مرغوب  غري  أو  ضار  طبي  حادث  أي  الضائرة  األحداث  اإلبالغ عن  يوثق   .11
صحية محددة أو أثناء مقابلة املريض )41(. واإلبالغ عن األحداث الضائرة هو اسرتاتيجية لرفع الوعي وزيادة 
الشفافية وتعزيز املساءلة فيام يتعلق بالرعاية غري اآلمنة. ومتثل األحداث الضائرة الناجمة عن الرعاية الطبية 
مصدًرا رئيسيًا للمراضة والوفيات عىل مستوى العامل. وقدرت دراسة تبحث العبء العاملي للرعاية الطبية غري 
اآلمنة أن هناك 421 مليون حالة دخول إىل املستشفيات يف العامل سنويًا، مع حدوث ما يقرب من 42.7 مليون 
حدث ضائر ينتج عنهم ضياع 23 مليون سنة من سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز )DALYs( يف 
السنة )42(. وقد وقع ما يقرب من ثلثي إجاميل األحداث الضائرة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. وقد 
تقود الرعاية الطبية غري اآلمنة املرىض - خاصة يف البلدان منخفضة الدخل - إىل عدم اللجوء لنظام الرعاية 
الصحية الرسمي؛ مام يجعل الرعاية غري اآلمنة حاجزًا مهاًم أمام العديد من فقراء العامل. إن استهالك املوارد 
بسبب اإلقامة لفرتات طويلة يف املستشفيات والرعاية اإلضافية، وكذلك فقدان األجور واإلنتاجية؛ هو نتيجة 

أخرى للرعاية غري اآلمنة.
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األوقات  باملرىض وتقدميها يف  الخاصة  املعرفة واملعلومات  توفري  القرار السريري )CDS( هو  دعم   .12
املناسبة لتعزيز تقديم الرعاية الصحية يف الخطوط األمامية. ويشمل نظام دعم القرار مجموعة متنوعة من 
األدوات لتعزيز عملية اتخاذ القرار، مثل اإلرشادات الرسيرية، وإصدار األوامر وفقاً للحالة، والتنبيه والتذكري 
املحوسب، ومناذج التوثيق، والدعم التشخييص. وميكن دعم القرار الرسيري آليا )إدراجه يف السجالت الصحية 
الرسيري  القرار  دعم  نظام  أن  من  الرغم  وعىل  الورق.  إىل  باالستناد  أو  املحمولة(  األجهزة  أو  اإللكرتونية 
البنية  لتحديات  يكون عرضة  فنية مستمرة، وقد  يتطلب مساعدة  أنه  إال  املزايا؛  العديد من  له  اإللكرتوين 
التحتية السيئة، مثل القدرة املحدودة عىل االتصال باإلنرتنت، أو إمدادات الطاقة التي ال ميكن التعويل عليها 
واملتوسطة  املنخفضة  البلدان  يف  الرسيري  القرار  دعم  تنفيذ  الدراسات جدوى  من  عدد  بحث  وقد   .)43(
وتشري   .)44  ،43( اآلن  الصحة حتى  تأثريها عىل  األدلة عىل  من  األدىن  الحد  يوجد سوى  ال  ولكن  الدخل؛ 
للرعاية  القيايس  للتوحيد  املوجودة  الرسيري  القرار  دعم  مطالبات  بني  املوازنة  إىل  الحاجة  إىل  الدراسات 
واحتياجات  الرسيرية  والخربة  السياق  إىل  استناًدا  القرارات  اتخاذ  يف  الطبيب  واستقاللية  الجودة  لتحسني 

املريض الفريدة )45-43(.

13. المعايير السريرية، والمسارات، والبروتوكوالت هي أدوات لتوجيه الرعاية الصحية القامئة عىل 
استخدمت  الدخل،  مرتفعة  األماكن  ففي   .)46( املايض  القرن  مثانينات  منذ  دوليًا  تنفيذها  تم  التي  األدلة 
املسارات الرسيرية لتحسني الرعاية لحاالت متنوعة، مبا يف ذلك احتشاء عضلة القلب الحاد واالجلطة؛ فعىل 
سبيل املثال، أظهرت دراسة من أسرتاليا أنه بعد إدخال برنامج املسار الرسيري مع قوائم التحقق ورسائل 
التذكري، حصل 48٪ إضافيني من مرىض احتشاء عضلة القلب الحاد عىل حارصات املستقِبل ِبيتا خالل 24 ساعة 
من دخولهم املستشفيات )47(. وباملثل، بعد إدخال برنامج املسار الرسيري، تلقى 55٪ إضافيني من مرىض 
الجلطة األسربين أو كلوبيدوغرل خالل 24 ساعة من دخولهم املستشفيات )47(. وشملت دراسة أخرى من 
الواليات املتحدة بروتوكوالت "أفضل رعاية" الرسيرية يف سري العمل الرسيري من خالل إدخال أمر مقدم 
الرعاية، وأظهرت أن أداة دعم القرار زادت بشكل ملحوظ من عدد املرىض الذين يتلقون األسربين الحتشاء 
عضلة القلب الحاد )48(. كام تستخدم املسارات والربوتوكوالت الرسيرية يف البيئات املنخفضة واملتوسطة 
الدخل؛ حيث تُنرش املبادئ التوجيهية الوطنية دوريًا، وتعمل كمصدر مرجعي مهم لألطباء ومسؤويل الصحة 
العامة، خاصة بالنسبة للربامج الرأسية التي تركز عىل املرض مثل السل وفريوس نقص املناعة البرشية / اإليدز 

.)50 ،49(

14. التدقيق السريري والتعليقات هي اسرتاتيجية لتحسني رعاية املرىض من خالل تتبع االلتزام باملعايري 
واملبادئ التوجيهية الرصيحة؛ إىل جانب تقديم تعليقات قابلة للتنفيذ. واالستخدام الشائع يف جميع أنحاء 
العامل هو تعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية للمامرسة الرسيرية؛ حيث يتم استخدام التدقيق والتعليق لتحديد 
واملستشفى  الفرد  مستوى  التدقيق عىل  ويعترب  التوجيهية.  باملبادئ  االلتزام  ولزيادة  املربرة  غري  التفاوتات 
الريفية  املناطق  )51(. وحتى يف  اإلنصاف  لتعزيز  )إسبانيا(  بكتالونيا  اسرتاتيجية الرسطان  جزًءا أساسيًا من 
محدودة املوارد؛ عىل سبيل املثال يف جمهورية تنزانيا املتحدة، ارتبط التدقيق الرسيري بانخفاض يف معدل 
وفيات األمهات وحاالت املراضة )52(. وقد أثبتت األبحاث يف البلدان ذات الدخل املرتفع أن املرافق ذات 
األداء األعىل متيل إىل تقديم تعليقات يف الوقت املناسب، وبشكل فردي وغري عقايب ملقدمي الخدمات مقارنة 
والتعليق  التدقيق  تأثري  مدى  تحدد  ال  الدراسات  معظم  أن  )53(. ويف حني  املنخفض  األداء  ذات  باملرافق 
بشكل ملموس عىل االلتزام باملعايري؛ إال أنها تسلط الضوء عىل مدى تكرار األخطاء الطبية كام تعطي رسًدا 
وصفيًا لجودة الرعاية يف مواقع معينة، مام يساعد الطاقم الطبي عىل تحديد املناطق التي تحتاج لتحسني 
التنفيذ تشمل توافر املوارد؛ ومشاركة  الرعاية والتعامل معها. والتحديات امللحوظة التي تواجه النجاح يف 
مقدمي الخدمات؛ والدعم القيادي للعملية؛ واالتساق يف فهم املبادئ التوجيهية وتنفيذها؛ ودقة املعلومات 

يف السجالت الرسيرية؛ وفاعلية آليات التغذية املرتدة املستمرة )51، 54(.

لفحص  لألطباء  شفافة  مراجعة  وعملية  تعاونية،  تعلم  آلية  والوفيات  المراضة  مراجعات  توفر   .15
 .)55( اللوم  من  دون خوف  الضائرة،  واألحداث  املرىض  نتائج  مثل  التحسني،  مجاالت  وتحديد  مامرساتهم 
وتستخدم مراجعات املراضة والوفيات لجميع املوظفني الرسيرين إلجراء مراجعة عىل ما ساهم يف حدوث 
املضاعفات أو وفاة املريض، ألغراض التعلم )55(. وهي - عىل هذا النحو - تعزز االعرتاف النشط باألخطاء، 
وهي أيًضا فرصة للتعلم باإلضافة إىل تحديد التحسينات املطلوبة يف العملية. وقد تبني أنها تعمل عىل تحسني 
وترصيف  السجالت  حفظ  يف  تغيريات  إىل  وتؤدي  املساعدة،  فرق  عىل  القائم  والتعلم  والتواصل،  التعاون 
السياقات مرتفعة املوارد، ولكن  السابق يف  املعنية بسالمة املرىض )55-57(؛ وقد كانت شائعة يف  الشؤون 
الدراسات بدأت تظهر إمكانات يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. ويوحي العمل الوصفي من نيبال 
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بأنها قابلة للتنفيذ يف السياقات الريفية منخفضة املوارد )56(. كام تشري األبحاث عرب السياقات الجغرافية 
واالقتصادية إىل أهمية مشاركة اإلدارة العليا؛ ومشاركة كل من املوظفني الرسيريني وغري الرسيريني؛ وتحديد 
األهداف بوضوح؛ واختيار الحاالت بناًء عىل إمكانات تحسينها؛ واملتابعة املنسقة ألنشطة التحسينات بوصفها 

عوامل رئيسية للنجاح )57-55(.

16. دورات التحسين التعاونية والقائمة على الفرق هي طريقة رسمية تجمع بني فرق متعددة من 
املستشفيات أو العيادات للعمل مًعا عىل تحسني متعلق باملجال موضع الرتكيز عىل مدى فرتة زمنية محددة. 
التكراري  واالختبار  بالتحسني؛  املعنية  األفكار  تبادل  وهي:  للتعاون،  املشرتكة  السامت  من  العديد  وهناك 
لإلجراءات التي تؤدي إىل التحسني؛ والتعلم املتبادل عرب مؤسسات الرعاية الصحية املتعددة. وقد أظهرت 
الدراسات التي أُجريت عىل األماكن مرتفعة الدخل - مثل الجمعية الوطنية للوقاية من العدوى الجراحية، 
أو جمعية خفض معدالت الوالدة القيرصية - أن الرشاكات التعاونية ميكن أن تكون فعالة للغاية؛ مام يقلل 
من معدالت اإلصابة بالعدوى من 27٪ إىل 1.7٪، ويف معدالت الوالدة القيرصية بنسبة 30٪ خالل بضعة أشهر 
املثال، كان تحالف  التعاونية يف األماكن منخفضة الدخل؛ فعىل سبيل  )58-60(. كام استُخِدمت الرشاكات 
يضم  وكان  اإلثيوبية؛  االتحادية  الصحة  وزارة  برعاية  وطنية  تعاونية  للجودة رشاكة  اإلثيوبية  املستشفيات 
68 مستشفى، وقد أظهر 44 منها تحسًنا بنسبة 10٪ يف مقياس من 10 نقاط ملدى رضا املرىض من البداية 
 54 بتمويل   )USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  وقامت   .)61( الدراسة  إجراء  فرتة  نهاية  وحتى 
رشاكة تعاونية يف 14 بلد من ذوي الدخل املنخفض واملتوسط خالل الفرتة 1998-2008. وقد أظهر استعواض 
الحفاظ عىل  تم  أنه  املنخفض واملتوسط  الدخل  بلد من ذوي  الرشاكات يف 12  لـ 27 من هذه  التحليالت 
مستوى عاٍل من األداء ملدة 13 شهرًا يف املتوسط، وبلغ متوسط الوقت الذي بلغ فيه األداء 80٪ هو 9.2 شهرًا؛ 

يف حني بلغ متوسط الوقت الالزم لوصول األداء إىل 90٪ ، 14.4 شهرا )62(. 

17. يشري إشراك المجتمع المحلي وتمكينه بشكل رسمي إىل املساهمة النشطة واملقصودة ألفراد 
املجتمع يف صحة سكان املجتمع، وأداء نظام تقديم الخدمات الصحية. ومشاركة املجتمع يف الصحة لها العديد 
من األشكال واألساليب، مبا يف ذلك تبني سلوكيات معينة ملنع األمراض وعالجها؛ واملشاركة الفعالة يف أنشطة 
مكافحة األمراض؛ واملساهمة يف تصميم الربامج الصحية وتنفيذها ورصدها؛ وتوفري املوارد للصحة. وميكن 
وتحديد  االحتياجات،  تحليل  مثل  مختلفة،  وسائل  الصحية من خالل  النظم  واملدخالت يف  املشاركة  إجراء 
األولويات عالية املستوى، أو املشاركة يف مجالس اإلدارة. وميكن العثور عىل العديد من أمثلة لحاالت - عىل 
سبيل املثال، يف إريرتيا والسنغال - أدت املشاركة املجتمعية املعززة يف مكافحة املالريا إىل انخفاض حاالت 
املالريا الحادة )63(. ويشري التحليل األويل لتفيش مرض اإليبوال إىل أن جهود املشاركة املجتمعية األكرث رسمية 
أدت إىل تأثري كبري عىل عملية تحديد الحاالت وتتبعها؛ وإىل ثقة أوسع يف وحدات عالج اإليبوال املحلية )64(. 
ولقد أدركت عمليات إصالح النظام الصحي بشكل متزايد املساهمة الجوهرية للمجتمعات؛ ففي كينيا، تم 
اختبار الجدوى يف التخطيط السنوي للقطاع الصحي عىل مستوى املقاطعة حيث أثرت املشاركة املجتمعية 
القدرات  بناء  الرسمية تشمل  املجتمعية  املشاركة  تواجه  التي  والتحديات  واألولويات.  الهدف  تحديد  عىل 
لتمكني املجتمعات، وتوفري األدوات واملنتجات لدعم مشاركة املجتمع املحيل، واملتابعة املناسبة واإلرشاف من 

قبل املهنيني الصحيني.

التخاذ  الالزمة  األساسية  الصحية  املعلومات  عىل  الحصول  عىل  القدرة  هي  الصحية  األمية  محو   .18
)65(. وميثل ضعف  القرارات الصحية املناسبة وفهمها من جانب املرىض واألرس واملجتمعات األوسع نطاقاً 
من  يعانون  الذين  املرىض  يواجه  املثال،  سبيل  فعىل  الصحية؛  الرعاية  لجودة  تحديًا  الصحية  األمية  محو 
انخفاض نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة صعوبة يف اتباع التعليامت الطبية، والتفاعل مع نظام الرعاية الصحية، 
انخفاض املعرفة  الذين يعانون من  )65(. وباإلضافة إىل أن املرىض  الطبية أو االلتزام بها  الوصفات  وقراءة 
النوعية لألمراض أظهروا انخفاًضا يف نوعية الحياة ونتائجهم املرتبطة بالصحة أقل )65(؛ تشري الدراسات إىل 
أن التدخالت التعليمية ميكن أن يكون لها تأثري عىل كل من تحسني املعرفة والبحث عن الرعاية الرسيرية؛ 
فعىل سبيل املثال، أدى التدخل يف ماالوي إىل تحسن كبري يف املعرفة املتعلقة مبجال الصحة الذهنية )66(، 
ووجدت دراسة يف الهند وجود ارتباط إيجايب بني برامج محو األمية الصحية ومعدالت تلقيح األطفال )67(. 
ومع ذلك، فإن مكاسب محو األمية تقل مع مرور الوقت؛ لذا يعد وضع برنامج للمتابعة أمرًا أساسيًا. ويقرتح 
املدى  التأثري عىل  الربنامجي وضامن  الوصول  لنرش   - املعلمني  مثل   - املؤثرين  األشخاص  استهداف  البحث 
الطويل )66، 67(. وتشمل االعتبارات األخرى دمج مناهج محو األمية الصحية يف التعليم املدريس املطلوب، 

وهو أمر شائع خاصة مع التثقيف يف مجال الصحة الجنسية )68(. 
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الرعاية  ملالمئة  واملرىض  الرعاية  مقدمي  بني  المشترك  القرار  صنع  عملية  استخدام  يتم  ما  عادة   .19
الحتياجات املريض وتفضيالته؛ بهدف تحقيق نتائج أفضل للمرىض. وهناك أدلة كثرية عىل أن املرىض يريدون 
النتائج  التأثري عىل  قيّمت  الدراسات قد  القليل من  لكن  )69(؛  املشاركة  املعلومات واملزيد من  املزيد من 
الخدمات  بني مقدمي  االتصال  يؤدي قصور  الدخل. وقد  منخفضة ومتوسطة  البلدان  الرسيرية، خاصة يف 
إىل نقص يف الخدمات )70(. ومع ذلك، توجد عوائق أمام متكني املرىض يف العديد من بيئات قطاع الصحة 
)71(. وإحدى  العيادات - والتي غالبًا ما تكون مزدحمة ومكتظة فوق طاقتها  الحال يف  العامة - كام هو 
"متكني  أو  املشرتك،  القرار  الرجعية وصنع  للفريوسات  املضاد  بالعالج  االلتزام  أُجريت حول  التي  الدراسات 
املريض" توصلت إىل أنه بعد التشخيص، فضل املرىض يف الواقع أن يقوم مقدم الخدمة باتخاذ القرار؛ ولكن 
بعد تشخيص فريوس نقص املناعة البرشية لديهم وتكيفهم معه، كانوا أكرث انفتاًحا عىل اتخاذ نهج القرار 
املشرتك لعالج فريوس نقص املناعة البرشية )71(. وال يوجد دليل عىل أن املشاركة يف صنع القرار تؤثر سلبًا 
عىل الرعاية الرسيرية، عىل الرغم من أنه قد تكون هناك قيود عىل ما ميكن تناوله يف زيارة رسيرية واحدة، 
نظرًا لعوامل مثل املفاهيم املحلية للمرض أو عدم الثقة املتأصلة تاريخيًا يف الطب "الغريب"، مام قد يدفع 

املرىض إىل طلب األدوية التقليدية )70(.

يف  يعيشون  الذين  األشخاص  تربط  الخبراء  والمرضى  األقران  المتبادل من  الدعم  مجموعات   .20
ظروف رسيرية مامثلة من أجل تبادل املعرفة والخربات. ويكمل هذا النهج خدمات الرعاية الصحية األخرى 
ويعززها من خالل خلق الدعم العاطفي واالجتامعي والعميل الالزم إلدارة املشاكل الصحية والحفاظ عىل 
األقران ومجموعات  فعالية مجموعات دعم  تدعم  التي  املكثفة  والكتابات  قدر ممكن.  صحة جيدة ألكرب 
املرىض يف البالغني املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية تلقي نظرة فاحصة عىل ما هو مجد وقابل للتحقيق 
األشخاص  الدعم عىل  لتأثري مجموعات  منهجية  مراجعة  أظهرت  وقد  الرعاية.  لتحسني جودة  كاسرتاتيجية 
املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية أن مجموعات الدعم كانت مرتبطة بخفض معدل الوفيات واملراضة، 
وزيادة يف االستمرار يف تلقي الرعاية وتحسني نوعية الحياة )72(. كام أظهرت الزيارات الجامعية نتائج واعدة 
يف إلحاق املرىض الفرادى بشبكة دعم األقران لتحقيق أقىص قدر من االلتزام، وتحسني استمرار املريض يف 
العالج، وتوعية املرىض، ورصد اآلثار الجانبية، وتحقيق مكاسب عالجية )73(. ويف مجموعة دعم من جنوب 
أفريقيا، كان من املرجح بشكل كبري أن يكون املشاركون حاملون لفريوس غري قابل للكشف ولتعداد خاليا 
CD4 أكرب من 200 خلية/ مل يف 12 شهرًا أكرثمن أولئك الذين مل يشاركوا يف مجموعة الدعم )72(. وبالنظر إىل 
التحديات الشديدة التي تواجه املوارد البرشية يف جميع أنحاء العامل - وعىل وجه التحديد النقص يف مقدمي 
الرعاية الصحية املدربني - ميكن أن تلعب مجموعات الدعم دوًرا أكرب يف تحسني فعالية مناذج الرعاية )72(.

الخدمات  لفهم وتحسني جودة  كاسرتاتيجية  الرعاية  المريض وتجربته مع  تعليقات  اتُِخذت  لقد   .21
الصحية بشكل كبري، خاصة يف الدول ذات الدخل املرتفع. ويف هذه السياقات، هناك مجموعة متزايدة من 
األدلة عىل أن التجربة املبلغ عنها ذاتيًا ترتبط مع معايري أخرى - أكرث موضوعية - للجودة الرسيرية )74(. 
وترتبط التدابري التي يُبلغ عنها املريض بتجربة أفضل للمرىض، وااللتزام بالعالج، وزيادة التفاعل مع الرعاية 
املقدمة لهم، ونتائج أفضل )75، 76(. وقد أظهر عدد قليل من الدراسات يف البلدان املنخفضة واملتوسطة 
املثال، وجدت  فعىل سبيل  الرعاية؛  من  معينة  كاٍف عىل جوانب  بشكل  الحكم  للمرىض  أنه ميكن  الدخل 
دراسة أجريت يف جمهورية تنزانيا املتحدة أن املرىض لجئوا بشكل استباقي إىل الرعاية بناًء عىل احتياجاتهم 
الرسيرية، وفًقا لحكم نوع وشدة األعراض، باإلضافة إىل القيمة املتوقعة للرعاية التي تم تلقيها سابًقا )77(.
كام وجدت األدلة املستندة إىل التدقيق إلعدادات الرعاية األولية يف الهند أن املرىض لديهم فكرة جيدة عام 
يريدونه ويحتاجونه من األطباء وعىل استعداد لدفع مثنه )78(. ويشعر بعض النقاد بالقلق من أن العوامل 
الرئيسية املحددة لتجربة املريض قد تكون مدفوعة بعوامل مثل البيئة الجاذبة أو التعامل الودي للعاملني؛ 

ومع ذلك، فقد ثبت أن املرىض قادرون عىل متييز وسائل الراحة السطحية من املشاركة األكرث جدوى.

إلدارة  والعائالت  املرىض  يستخدمها  وتقنيات  تكنولوجيات  هي  للمريض  الذاتية  اإلدارة  أدوات   .22
مشكالتهم الصحية خارج املؤسسات الطبية الرسمية؛ ويتم دراستها بشكل متزايد كأدوات لتحسني الجودة 
يف سياق التمكني املتزايد للمرىض يف جميع أنحاء العامل. وبالنظر إىل االنتشار املتزايد لألمراض املزمنة عىل 
مستوى العامل؛ فإن اإلدارة الذاتية ملرض السكري هي مثال جيد. وقد أظهر مرىض السكري املشرتكون يف برامج 
إدارة الذات التثقيفية انخفاًضا ملحوظًا يف مستويات الهيموغلوبني الغليكوزياليت. ويف أوغندا، تضمنت نتائج 
الذاتية  الرعاية  الدم االنبساطي؛ ويف هندوراس، أظهرت تقارير  انخفاًضا يف نسبة HbA1c وضغط  املرىض 
تحسينات يف أكرث من 50٪ من املرىض يف مستويات السكر يف الدم، والنظام الغذايئ وااللتزام بالدواء )79(. 
وقد وجد أحد التحليالت االقتصادية للتدخالت ملرض السكري أن التدريب الذايت إلدارة السكري يقلل من 
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التكاليف الطبية يف البلدان النامية عىل املدى القصري )80(. وألن الهواتف املحمولة متاحة عىل نطاق واسع؛ 
ميكن أن تكون تدخالت اإلدارة الذاتية )mHealth( القامئة عىل استخدام الهواتف املحمولة أداة فعالة من 
حيث التكلفة )79(. وتشمل التحديات التي تواجه التنفيذ الواسع النطاق:  سبل الوصول الجغرايف واملايل إىل 

برامج اإلدارة الذاتية؛ واملوارد البرشية املدربة عىل املستويني املركزي والطريف؛ والحصول عىل التعليم )81(.

23. يتم إجراء تقييم التقنية الصحية )HTA( ملعرفة كيف تساعد تقنيات الرعاية الصحية يف الحفاظ 
عىل الصحة وتحسينها. ويستخدم التقييم إلعالم واضعي السياسة ومتخذي القرارات الرسيرية املعنيني بإدخال 
ونرش مجموعة واسعة من التقنيات الصحية )82، 83(. إن الحكم عىل ما إذا كان التقييم يؤثر عىل الجودة 
التي تم تنفيذها وإثبات نجاحها. وتقييم  الطويل للسياسات  النتائج املحققة عىل املدى  النظر يف  يتضمن 
التقنية الصحية لديه العديد من التطبيقات املختلفة، مثل وضع السياسات لتطعيم اإلنفلونزا لألطفال، وتوفري 
املعلومات لتطوير خطط السداد يف السويد )مام أدى إىل انخفاض التكاليف السنوية(، والتأثري عىل خصائص 
كازاخستان  يف  املناظري  جراحة  تقنيات  دور  تحديد  أو   ،)86-84( تشييل  أو  تايالند  يف  الصحية  املزايا  حزم 
)87(. ويعد التامسك بني الجهات املعنية أمرًا رضوريًا للتنفيذ الناجح للتقييم مبشاركة املتخصصني يف الرعاية 
الصحية، ومجموعات منارصة املرىض، والصناعة، مثل التقنية الطبية أو رشكات األدوية )88(. إن الشفافية يف 
التحليالت والتكاليف والنتائج )بيانات املريض الحقيقية( هي املفتاح لنجاح تقييم التقنية الصحية )83(. نظرًا 
ألن الحصول عىل منتجات الرعاية الصحية، واإلجراءات، واألدوية يف الوقت املناسب وعىل النحو املناسب؛ 
ميكن أن يؤثر عىل نتائج املرىض. كام ميثل تقييم التقنية الصحية آلية مهمة لتحسني جودة الرعاية لكل من 

األفراد والسكان.
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