المحاضرة ال ار عة

تمﻬيد

مفهوم الخدمة الصحية

عد تم استعراض مفهوم الخدمة ومفهوم الصحة والتطور التارخي للخدمات الصح ة ،و ذلك تحديد مفهوم

الصحة العامة وتحديد العوامل التي تؤثر على الحالة الصح ة للمواطنين ننتقل في هذه المحاضرة إلى شرح
مفهوم الخدمة الصح ة

ل س هناك اتفاق جماعي بين العاملين في هدا المجال على تعرف واحد فقد ير ال عض انه ﻻبد من اعت ار
نوع معين من الخدمات جزء من الرعا ة الطب ة بينما ير ال عض نق ض ذلك  .وعموما م ن تعرف الخدمة

الصح ة أو الرعا ة الطب ة على أنها:

التعر ف اﻻول :الرعا ة الطب ة تعني الخدمة أو الخدمات العﻼج ة أو اﻻستشفائ ة أو التشخ ص ة التي قدمها

احد أعضاء الفر الطبي إلى فرد واجد أو أكثر من أفراد المجتمع ،مثل معالجة الطبيب لشخص مرض سواء
ان ذلك في ع ادته الخاصة أو في الع ادات الخارج ة للمستشفى الح ومي ،أو العنا ة التمرض ة أو الح م ة

التي تقدمها الممرضة للمرض ،أو التحاليل التشخ ص ة التي قدمها في المختبر لشخص ما أو لعدة أشخاص
غير أن الرعا ة الطب ة قد تقدم رعا ة صح ة وقائ ة ،حيث أن الطبيب الذ

عالج شخصا ما م ن أن قدم

له توض حات ومعلومات حول مرض ما وطرق انتشاره وطرق الوقا ة منه لتجنب الوقوع ف ه في المستقبل
.و ذلك قوم الطبيب بدور الرعا ة الصح ة إلى جانب الرعا ة الطب ة

1

التعرف الثاني :و م ن تعرف الخدمة الصح ة على أنها "النشا الذ

إش اع حاجات ورغ ات المستهلك النهائي حيث ﻻ ترت

قدم للمنتفعين ،والتي تهدف إلى

بب ع سلعة أو خدمة أخر .

التعر ف الثالث :الخدمة الصح ة ماهي إﻻ مزج متكامل من العناصر الملموسة وغير الملموسة والتي تحق

إش اعها ورضا معينا للمستفيد.

هذا عني أن هناك أس اب ودوافع عديدة تقف وراء اﻻهتمام المتزايد والمضطر بدراسة الخدمات الصح ة ودورها

و التحديد إدارة نظم تقد م وتوصيل الخدمات الصح ة  ،وذلك لعدة أس اب أهمها:

 1عبد المجيد الشاعر ،وآخرون  .الرعاية الصحية اﻷولية  ،دار اليازوري  ،الطبعة اﻷولى  ،عمان اﻷردن، 2000 ،ص 1

25

 حرمان نظم توصيل الخدمات الصح ة من تطب قات نظرات اﻹدارة والتنظ م ومن بناء نظم إدارة متخصصة
فيها ،أما تحت مفهوم أن هده النظم ماهي إﻻ نظم طب ة متخصصة وحل مش ﻼتها ﻻ أتي إﻻ من طبيب أو

انه م ن تطبي م اد اﻹدارة العامة على المؤسسات الصح ة مما حتاج إلى نظام إدار متخصص ﻹدارة
المؤسسة،حيث أنها و إت اع هذا المنط سوف تحرم من اﻹدارة المتخصصة والتي تحق الكفاءة والفعال ة في
انجاز اﻷعمال وتحقي اﻷهداف.

 نذره الموارد واﻹم ان ات وتزايد الطلب عليها حتاج إلى التعرف على أساليب إدارة تلك الموارد النادرة وضرورة
توفيرها لتحقي اﻷهداف ،و التالي تقد م الخدمات الطب ة المتوقعة والمطلو ة حسب خصائصها.

 اﻻهتمام الحالي قائم على تقد م خدمات ذات نوع ة جيدة،والتخط
لتحقي الرح ،واﻻهتمام المنحصر على توفير اﻷجهزة والمعدات.

للمرضى الحاليين والمرتقبين ول س فق

 تغيير المش لة في المؤسسات الصح ة حيث انت تبدو أنها مسالة نقص توفير الموارد الماد ة وال شرة ،
لكن اتضح أن إدارة و ف ة إدارة هده الموارد ش ل فعال هو المش لة ،فالعنصر ال شر هو اﻷساس ،واﻹدارة
الفاعلة هي أساس نجاح المؤسسات الصح ة ،وذلك لسعيها لﻼستخدام اﻷفضل للموارد سواء انت ماد ة أو
شرة.

 تغير المفهوم القد م لتقد م الخدمات الصح ة وتطوره ،فالمفهوم القد م عني خدمات صح ة ،توصيل خدمات
صح ة ،زادة معدﻻت الخدمة لتحقي الهدف .أما المفهوم الجديد ف عني مرضى حالين ومرتقبين ،نظام متكامل

لتقد م الخدمات الصح ة ،تحقي اﻷهداف عن طر

إرضاء حاجات المرضى إ

أن اﻹدارة مسؤولة عن

تحديد حجم ونوع المرضى الحالين والمرتقبين في ل نوع من أنواع الخدمات الصح ة نقطة انطﻼق في إدارة

نظم توصيل الخدمات الصح ة وذلك من خﻼل تخط

مواردها لتفي بتلك الحاجات واكتشاف اﻷمراض الجديدة

واﻷدو ة الجديدة ،حيث تتم ن من تكييف برامج الوقا ة وتقليل التكلفة .فإذا أخذت اﻹدارة بهذا المفهوم ،فان

النظام الصحي

ون أكثر فعال ة في توصيل الخدمات ،حيث يتم تحديد المش لة و التالي وصف الحل لها،

أ ضا زادة التفاعل بين المؤسسة الصح ة والمجتمع والبيئة ش ل عام وهنا أتي دور اﻹدارة الفاعل ة والقادرة
على تعزز هدا التفاعل صورة إيجاب ة.

م ن تقي م المنافع المحققة من الخدمات الصح ة وخاصة العامة بها :2

 منافع م اشرة ملموسة م ن ق اسها وحسابها ،وتتمثل في التكاليف التي م ن توفيرها مستق ﻼ نتيجة ﻹنتاج
خدمات صح ة معينة.

 منافع م اشرة غير ملموسة صعب ق اسها وتتمثل في الحد من اﻵﻻم التي عانيها المرض نتيجة للخدمات
الصح ة التي حصل عليها.

 2عبد المهدي بوعانة ،إدارة الخدمات والمؤسسات الصحية ،مرجع سابﻖ ،ص 6
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 منافع غير م اشرة ملموسة م ن حسابها ،وتتمثل في زادة اﻹنتاج نتيجة لخدمات الرعا ة الصح ة التي
حصل عليها أفراد القو العاملة.

أسس الخدمات الصح ة

هناك مجموعة من العوامل العديدة التي تحدد أسس وسمات الخدمات الصح ة الحاجات العامة للس ان،

وانط اع الطبيب عما هو أفضل النس ة لمرضاه ،وقد أص ح تخط

هذه الخدمات يتم في ضوء تقدير

للحاجات الملحة وله ارت اطا بير ال حوث والدراسات الجارة في الرعا ة الطب ة ،ونظم المعلومات الصح ة،

وتنظ م المؤسسات الطب ة المستشف ات والمراكز الصح ة والع ادات متعددة الخدمات وهذا من أجل تقد م
الخدمات الطب ة ش ل اف ومستو عالي أ أنه يجب أن تتوفر فيها الكفا ة الكم ة والكفا ة النوع ة.

أوﻻ  -الكفا ة الكم ة:

أ توفير الخدمات الطب ة حجم وعدد اف يتناسب مع عدد الس ان وهذا شمل:

 توفير عدد اف من الموارد ال شرة الطب ة :أط اء ،ممرضين ،فنيين مختبرات ،وغيرهم من المساعدين ،حيث
أن الطبيب لوحده ﻻ ستط ع الق ام بجم ع أعمال الخدمات الطب ة من تمرض ة ومخبرة ٕوادارة.

 توفير عدد اف من اﻷط اء والمراكز والمؤسسات الطب ة التي تقدم الخدمات الطب ة(وحدات صح ة،
مستشف ات ،مختبرات ،صيدل ات  ...الخ( و شتر أن تكون هناك عدالة ومساواة في توزعها بين مختلف
مناط ال ﻼد ،إذ ﻻ يجوز أبدا تخص ص أو زادة عدد أعضاء الفر

حساب المناط اﻷخر .

الطبي في منطقة ما في ال ﻼد على

 توفير الخدمات الطب ة في جم ع اﻷوقات ،وهذا عني ضرورة عمل أعضاء الفر
فالمرض ﻻ عرف وقتا محددا قع ف ه مثل أوقات الدوام الرسمي.

الطبي مدة  24ساعة،

 توفير أساليب ووسائل التثقيف الصحي بين أفراد المجتمع لتعرفهم بوسائل الرعا ة الطب ة ،وتواجدها ،والخدمات
التي تقدمها وأهميتها وطرق اﻻستفادة منها م را ،مجرد إحساس الفرد المرض ،وعدم اﻻنتظار حتى يتطور
المرض و ص ح خطي ار ل عرض نفسه على الطبيب

 يجب وضع النظم المال ة واﻹدارة الكفيلة بتوفير الخدمات التي تكفل للفرد الحصول عليها ،والسعي للتأمين
الطبي الشامل لكافة المواطنين.
ثان ا  -الكفا ة النوع ة:

ﻻ

في لتوفير الرعا ة الطب ة زادة عدد أعضاء الفرق الطب ة والوحدات الصح ة والمستشف ات فحسب ،بل

يجب أ ضا توفير ظروف رف عة المستو للعمل الطبي وهذا شمل:
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 وضع معايير وأسس تحدد المستو المطلوب والواجب توفيره في ل من أعضاء الفر

الطبي ،والمعدات

واﻷجهزة ،ووسائل التشخ ص والعﻼج .و جب أن تضع هذه المعايير لجنة عل ا من ذو اﻻختصاص والخبرة

والد ار ة في مجاﻻت الرعا ة الطب ة المختلفة ،وﻻ سمح ﻷ

ان سواء ان طبي ا أو ممرضا أو مؤسسة طب ة

أن تمارس مهنة تقد م الخدمات الطب ة إﻻ إذا توافرت فيها هذه المعايير.

 العمل على رفع فاءة وحسن تدرب أعضاء الفر

الطبي ،سواء ان طبي ا عاما أو اختصاص ا أو ممرضا

أو صيدﻻن ا ،وهذا من خﻼل وضع برامج ثقاف ة علم ة لرفع مستواهم العلمي واﻹطﻼع على أحدث اﻻكتشافات
الطب ة ،اﻹضافة إلى البرامج التأهيل ة من اجل تجديد معلوماتهم النظرة والعلم ة ،و شتر في هذه الدورات

أن تكون إج ارة مرت طة استمرارة مزاولة المهنة.

 تقد م التسه ﻼت والمساعدات المال ة واﻹدارة والفن ة لجم ع العاملين في قطاع الخدمات الطب ة ،سواء انوا
أفرادا أو مؤسسات من اجل الحصول وامتﻼك اﻷدوات واﻷجهزة والمعدات الطب ة الﻼزمة والمراف الطب ة أقل
التكاليف المال ة والجهود ،ل ستط عوا تقد م الخدمات الطب ة على مستو عال.

 دمج الخدمات الصح ة العﻼج ة والوقائ ة وذلك ﻷن هذه الخدمات لها ان واحد متكامل ،وغرض شامل هو
العمل على اكتمال سﻼمة الفرد من النواحي الجسم ة والعقل ة عﻼوة على م افحة اﻷمراض وعﻼجها ،ﻷن
تقس م هذه الخدمات ينفي الغرض من التكامل إضافة على ما يت ع ذلك من زادة في النفقات الفعل ة واﻹدارة

لهذه الخدمات و التالي تؤثر على أسعارها النهائ ة.
اقتصاد ات الخدمات الصح ة

إن للصحة خصائص اقتصاد ة ﻻبد من اعت ارها ودراستها قبل وضع أ ة خط

واستراتيج ات للتسو

الصحي ،لذلك يهتم علم اﻻقتصاد بدراسة طرقة تحديد اﻻخت ا ارت شأن أفضل استخدام مم ن للموارد النادرة

ﻹش اع الحاجات اﻹنسان ة المتنوعة وغير المحدودة ،وتتمثل المش لة اﻷساس ة التي تواجه مستهلكي ومقدمي

الخدمات الصح ة في أنه بينما تكون الحاجات اﻹنسان ة غير المحدودة ،فان عرض الموارد المتاحة ﻹش اع
هذه الحاجات ون محدودا ،وهذا عني أنه يجب أن تكون هناك اخت ارات قوم بها.

المستهلكون أو من مثلهم شأن الخدمات التي س شترونها من دخولهم المحدودة ،وهناك اخت ارات قوم بها

المنتجون شأن السلع والخدمات التي س عرضونها مواردهم المحدودة .وتص ح المعضلة صع ة إذا لم تأخذ
في اﻻعت ار حاجة المستهلكين لتخط
تلب ة هذه الحاجات عندما تظهر.

حاجاتهم المحتملة في المستقبل ،وحاجة المنتجين إلى تخط

فة

ومن هنا تبرز مش لة الخ ارات اﻻقتصاد ة عندما حاول المجتمع تقد م إجا ات للتساؤﻻت التال ة المتعلقة
المش لة اﻻقتصاد ة والتي تتمثل في:

 ما هي الخدمات الصح ة التي يجب إنتاجها ،و أ

م ات؟
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يف يتم إنتاج هذه الخدمات الصح ة؟

 من الذ يجب أن حصل على تلك الخدمات الصح ة ،وعلى أ أساس؟

إن ل تساؤل من التساؤﻻت اﻻقتصاد ة اﻷساس ة يثير قض ة هامة :ما هي أفضل طرقة لتخص ص الموارد؟
ف ة تحقي أفضل استخدام لتحقي

و ذلك فإن قض ة

هدف معالجة أكبر عدد من المرضى ،أو تحقي

أقصى م اسب صح ة مم نة ،تدور أ ضا حول اﻻستخدام اﻷكفأ للمواردٕ ،واذا أردنا آن ﻻ يتصف توزع موارد
الخدمات الصح ة العشوائ ة وعدم الكفاءة فإنه يجب أن عتمد على نظام واضح لتنظ م وتقد م الخدمات.

التخط

الصحي

هو ع ارة عن مجموع الجهود والمساعي التي تسعى إلى استعمال الموارد المتاحة الش ل اﻷكثل من أجل تلب ة

احت اجات المواطنين الصح ة.
إن هدف التخط

الصحي التنظ م طرقة ما أو مبدأ ما للخطو العرضة التي تسعى إلى تحسين الحالة

الصح ة للمواطنين والتي تدعى البرامج الصح ة وهذا التحسين م ن أن ق ّم ش ل فعال عن طر
مجموعة من المقاي س إلى علم الجائحات )الحالة المرض ة -الوف ات -معدﻻت الح اة(.....

مراحل عمل ة التخط

الصحي

م ن تحديد مراحل عمل ة التخط

إدخال

الصحي التالي:

 .1تحديد مش اكل المواطنين الصح ة لتحديد احت اجاتهم )سل -أيدز -سرطان الثد (...
 .2تصنيف الحاجات اﻷولو ة وف معايير أو مؤشرات محددة
 .3وضع البرامج الصح ة التي تلبي هذه اﻻحت اجات اﻷولو ة
 .4تقي م فعال ة هذه البرامج

تحديد اﻻحت اجات الصح ة

إن تحديد اﻻحت اجات الصح ة هو الخطوة اﻷولى من خطوات التخط
الحاجات ضمن إطار التخط :

الصحي وهناك ثﻼث طرق لدراسة

 .1طر قة الحاجات المع ارة :يتم تحديد الحاجات النظرة عن طر خبراء )أط اء –إدارين -س اسيين( النس ة
لمع ار معين وهذه الطرقة مثال ة جداً ت حث على سبيل المثال عن تحديد اﻻحت اجات من اﻷشخاص والمعدات
لمعالجة مرض ما ومن مساو هذه الطرقة أنها تصل إلى مشارع طموحة قلما تكون قابلة للتطبي .
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 .2طرقة أهداف الخدمات :هناك أهداف ﻻنتاج وتقد م الخدمات الطب ة التي تأخذ عين اﻻعت ار الحاجات الصح ة
النظرة ورغ ات اﻷفراد المحتملة والشرو اﻻقتصاد ة الموجودة وصعو ة هذه الطرقة أنها تتطلب معلومات

واسعة ومتنوعة.

 .3طر

الحاجات المرغوب بها من قبل المواطنين :تأخذ هذه الطرقة عين اﻻعت ار الحاجات التي م ن أن

تكون مرغو ة من قبل جم ع مختلف ط قات المواطنين مع أن هذا المنحى هو واقعي جداً وس اني لكنه يهدف

إلى تقد م خدمات الوقا ة والتي توجد صعو ة في ق اسها

فوائد التخط

للمنظمات الصح ة:

سوف حصل المشفى أو المنظمة الصح ة على عدة فوائد من عمل ة التخط

 .1تقليل اﻹحساس عدم التأكد تجاه ظروف المستقبل :يتضمن التخط

دراسة وتقدير بيئة المشفى الخارج ة

والداخل ة والتنبؤ التغيرات المستقبل ة المم نة .و هذا يتم ن المشفى من التكيف مع المتغيرات المستقبل ة ش ل

فعال بدﻻً عن أن تفي الرد على تلك التغيرات حين ظهورها.

 .2تزو د قاعدة لتقي م اﻷداء :إن تحديد أهداف وغا ات المشفى والنشاطات الﻼزمة لتحقي تلك اﻷهداف تم َ ن
المدير من معرفة ف ما إذا ان أداء المشفى سير وفقا للتوقعات .و تحديد ما هو المطلوب من ل فرد سوف
س ون استطاعة المدير أن يو ل إلى موظف ه مسؤول ة تنفيذ تلك النشاطات وتحقي تلك اﻷهداف.

 .3تحفيز طاقم العمل :تقوم العديد من نشاطات التخط

 التف ير المستقبل وتطو ر رؤ ة مشتر ة.
 تعرف المشاكل وتحديد أهمها.

بتحفيز وتشج ع طاقم العمل:

 الوصول إلى اتفاق مشترك حول اﻷهداف والغا ات.

 الوصول إلى اتفاق مشترك حول اﻻستراتيج ات المناس ة.

 .4زادة الفعال ة :ﻷن الموارد الصح ة محدودة و ساعد التخط

في استخدامها أكثر الطرق فعال ة وذلك عن

طر تعرف المشاكل وتحديد أهمها وعبر تجنب توزع الموارد ش ل م رر أو متداخل أو غير عادل.

 .5بناء الجدارةُ :يتوقع من أفراد المشفى الذين شملهم التخط  ،تطو ر مهارات وخبرات هامة وسوف
لذلك فائدة بيرة للمشفى.
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ون

إضافات مدرس المقرر
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