المحاضرة الثامنة

تمﻬيد

نظام الرعا ة الصح ة ،دور وتنظ م نظم الرعا ة الصح ة

لقد عرضنا في المحاضرة السا قة مفﻬوم اﻹدارة الصح ة وتحدثنا عن خصوص ة اﻹدارة الصح ة س ما

ان المدخﻼت في اﻹدارة الصح ة هو اﻻنسان ومن ثم تحدثنا عن م ونات نظام اﻹدارة الصح ة .وسنقوم
في هذه المحاضرة شرح نظام الرعا ة الصح ة والنظم الصح ة.

مقدمة

تعتبر النظم الصح ة مسؤول ة حيو ة ومستمرة للناس خﻼل مراحل العمر وهي جوهرة النس ة للتنم ة الصح ة

لﻸفراد واﻷسر والمجتمعات في ل م ان .عتمد التطور الحق قي في الصحة اتجاه اﻷهداف اﻹنمائ ة لﻸلف ة

المتعلقة الصحة لﻸمم المتحدة و عض اﻷولو ات الصح ة الوطن ة اﻷخر

ش ل اساسي على نظم صح ة

قو ة مرتكزة على الرعا ة الصح ة اﻷول ة .إن الهدف الرئ سي لكل نظام صحي هو تحسين الصحة ولكنه

ل س الوحيد .إن هدف الصحة الجيدة يتضمن نفسه مجاﻻن :مستو أفضل معدل م ن بلوغه( الجودة( وأقل

اﻻختﻼفات المم نة بين اﻷفراد والجماعات )العدالة( .الجودة تعني أن النظام الصحي ستجيب جيدا لما يتوقعه
الناس منه والعدالة تعني أنه ستجيب جيدا ش ل متساو للجم ع دون تمييز .يجب أن ون ل نظام صحي
وطني موجه نحو تحقي ثﻼثة أهداف شاملة:

 الصحة الجيدة،

 القدرة على تلب ة تطلعات المواطنين،
 وعدالة التوزع المالي.

عتمد التقدم نحو تحق قها ش ل أساسي على ف ة ق ام النظم بتنفيذ أرع وظائف حيو ة .وهي :تقد م الخدمة،

استدرار الموارد ,التمو ل واﻹدارة .إن مقارنة الطرقة التي يتم موجبها تنفيذ هذه الوظائف قدم اﻷساس لفهم
ت اينات اﻷداء مع مرور الوقت وف ما بين البلدان.

يوجد حد أدنى من المتطل ات التي يجب أن يلبيها ل نظام رعا ة صح ة عدالة:
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 .1الحصول على خدمات نوع ة للحاجات الصح ة الحادة والمزمنة,
 .2التعزز الفعال للصحة وخدمات الوقا ة من اﻷمراض

 .3اﻻستجا ة المناس ة للمخاطر الجديدة عند ظهورها )ظهور اﻷمراض المعد ة ،تزايد عبء اﻷمراض غير المعد ة
واﻹصا ات ،والتأثيرات الصح ة للتغيرات البيئ ة العالم ة الناشئة(.

ساهمت النظم الصح ة ش ل بير لصحة أفضل لمعظم س ان العالم خﻼل القرن العشرن .تلعب النظم

الصح ة اليوم في جم ع البلدان غنيها وفقيرها دو اًر أكبر وأكثر تأثي اًر في ح اة الناس أكثر من ذ قبل .النظم

الصح ة من نوع محدد موجودة منذ فترة طو لة حيث حاولت الشعوب حما ة صحتها ومعالجة اﻷمراض .انت
الممارسات التقليد ة التي اندمجت غال ًا مع تقد م اﻻرشاد الروحي وتوفير الرعا ة الوقائ ة والعﻼج ة على حد
سواء ,موجودة منذ آﻻف السنين وغال ًا ما تتعا ش اليوم مع الطب الحديث .اجتازت النظم الصح ة أج ال

متداخلة من اﻹصﻼحات في السنوات الـ  100الماض ة متضمنة تأس س نظم الرعا ة الصح ة الوطن ة وتوس ع

مجال أنظمة التأمين اﻻجتماعي .أخير أتي تعزز الرعا ة الصح ة اﻷول ة بوصفها طرقا لتحقي التغط ة

الصح ة الشاملة بتكلفة معقولة-هدف الصحة للجم ع .في العقد الماضي أو حيثما هناك تحول تدرجي للرؤ ة
تجاه ما تدعوه منظمة الصحة العالم ة "الشمول ة الجديدة" .أو اﻷحر

ل العﻼج المم ن ﻷ

فرد أو فق

الرعا ة اﻷ س أو اﻷشد حاجة للفقراء وهذا عني التسل م أن الرعا ة اﻷساس ة عال ة الجودة تحدد ش ل اساسي
عن طر

معايير الفعال ة والتكلفة والمقبول ة اﻻجتماع ة .قد عود هذا التحول جزئ ا إلى التغيرات الس اس ة

واﻻقتصاد ة العم قة في السنوات الـ  20الماض ة أو نحو ذلك.

وهذه تشمل التحول من اﻻقتصاد ات المخططة مر ز اً إلى اﻻقتصاد ات الموجهة نحو السوق .مخفضة تدخل
الدولة ال في اﻻقتصاد ات الوطن ة ورقا ة ح وم ة أقل وزادة في الﻼمر زة .يوجد داخل جم ع النظم العديد
من اﻷشخاص المتفانين من ذو المهارات العال ة الذين عملون على جم ع المستو ات لتحسين صحة

مجتمعاتهم .عندما بدأ القرن الجديد امتلكت نظم الصحة السلطة والقدرة على تحقي المزد من التحسينات

اﻻستثنائ ة او الخارقة .لسوء الح  ،م ن أ ضا ان تحد النظم الصح ة من سلطتهم وتبدد إم اناتهم .م ن أن
تسبب النظم الصح ة سيئة التنظ م والمنظمة والمدارة ش ل سيئ والممولة ش ل غير مناسب ضر ار أكثر من

المنفعة .وتقع المسؤول ة النهائ ة عن اﻷداء العام للنظام الصحي للبلد على عات الح ومة التي بدورها ين غي
أن تشرك جم ع قطاعات المجتمع في إدارتها .إن اﻹدارة المتأن ة والمسؤولة لرفاه ة الس ان هي جوهر الجودة.

وهذا عني لكل بلد إنشاء أفضل وأعدل نظام صحي مم ن مع الموارد المتاحة .إن صحة الناس هي دائماً
أولو ة وطن ة ومسؤول ة الح ومة ﻷنه ين غي أن تكون مستمرة ودائمة .ولذلك يجب أن تلعب و ازرات الصحة
دو ار بير في إدارة النظم الصح ة .تحتاج الس اسات الصح ة واﻻستراتيج ات إلى تغط ة توفير الخدمات من
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القطاع الخاص وتمو لها إضافة إلى تمو ل المحافظات والنشاطات .و هذه الطرقة وحدها م ن أن تكون
النظم الصح ة

ل موجهة نحو تحقي اﻷهداف التي هي في المصلحة العامة.

خدمات الرعا ة الصح ة ومنظمات الخدمات الصح ة

الرعا ة الصح ة هي الجهد اﻻجتماعي الشامل المنظم ام غير المنظم خاص أو عام والذ

سعى إلى ضمان

وتوفير وتمو ل وترو ج الصحة .وتتألف الرعا ة الصح ة من التدابير واﻷنشطة واﻹجراءات المتخذة لضمان
وتحسين الصحة والمع شة و يئة العمل فضﻼ عن التدابير واﻷنشطة واﻹجراءات الم اشر بها في مجال الرعا ة

الصح ة لضمان وتحسين صحة الس ان والوقا ة والس طرة على أمراض معينة واﻻكتشاف الم ر لﻸمراض

وظروف اعتﻼل الصحة ذلك العﻼج ٕواعادة التأهيل في الوقت المناسب والكفاءة .لقد تغيرت ش ل ملحو
خﻼل القرن العشرن اتجاه المثال ة في الرفاه ة والوقا ة من المرض والعجز .يتضمن تقد م خدمات الرعا ة

الصح ة الجهود المنظمة العامة أو الخاصة التي تساعد اﻷفراد في المقام اﻷول في استعادة الصحة و ذلك

أ ضا في الوقا ة من المرض واﻹعاقة.

يتم تقد م الخدمات للمرضى/المستهلكين عن طر مجموعة متنوعة من اﻹعدادات التنظ م ة )"المرض" أ

شخص عولج من قبل منظمات الخدمات الصح ة( .الخدمات الصح ة هي نظام وطني دائم للمؤسسات

المحدثة والتي هدفها متعدد اﻷغراض يتماشى مع مختلف اﻻحت اجات الصح ة ومطالب للس ان و التالي توفير

الرعا ة الصح ة لﻸفراد والمجتمع المتضمنة طيف شمولي من اﻷنشطة الوقائ ة والعﻼج ة .و م ن أن تصنف

جم ع منظمات الخدمات الصح ة حسب الملك ة ودافع الر ح .و اﻹضافة إلى ذلك ،م ن أن تصنف حسب
ما إذا ان المر ض مقبول مر ض داخلي في المستشفى أو مر ض ع ادات خارج ة و النس ة للمرضى

داخل المستشفى متوس مدة اﻹقامة .تارخ ا انت المستشف ات ومراف التمر ض الصحي أكثر منظمات
الخدمات الصح ة العاملة في مجال تقد م الخدمات الصح ة شيوعاً وه من ًة.

أنها تظل ارزة في نظم الرعا ة الصح ة المعاصرة ولكن منظمات الخدمات الصح ة اﻷخر قد حققت م انة.

ومن بينها الع ادات الخارج ة ومراكز التصو ر ومراكز الرعا ة المستعجلة الفورة والمراكز الجراح ة ومجموعة
واسعة من الممارسات المهن ة وو اﻻت الصحة المنزل ة .تنتشر النظم متعددة التنظ م المتكاملة رأس اً وأفق ا
على حد سواء على نطاق واسع .وتواجه هذه المنظمات المختلفة من الخدمات الصح ة وغيرها البيئات الجديدة

التي تحتو على مجموعة واسعة من الضغو الخارج ة المتضمنة القواعد وو التقن ات الجديدة ،والد موغراف ا
المتغيرة ،المحاس ة لمجموعة م ونات ومحدود ة الموارد .النتيجة على منظمات الخدمات الصح ة أن تخصص

مقيدة أكثر فأكثر.
وتستخدم الموارد فعال ة أكبر وتعمل على التحسين المستمر والتميز المستمر في بيئة ّ
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ما هو النظام الصحي؟

في عالم اليوم المعقد ،قد

ون من الصعب القول تماماً ما هو نظام صحي ما ،ومما يتألف  ،وأين يبدأ

و نتهي .شمل النظام الصحي جم ع اﻷنشطة التي هدفها اﻷساسي هو تعزز واستعادة الصحة والحفا عليها.
فهذا عني أن النظام الصحي م ون من عناصر مت ار طة تساهم في الصحة في المنازل والمؤسسات التعل م ة
وأماكن العمل واﻷماكن العامة والمجتمعات و ذلك في البيئة الماد ة والنفس ة اﻻجتماع ة والصحة والقطاعات

اﻷخر ذات الصلة.

عادة ما يتم تنظ م نظام صحة ما على مستو ات مختلفة ابتداء من المستو المح طي والمعروف المستو

المحلي أو المستو اﻷولي للرعا ة الصح ة والمتا ع على المستو الوس

)منطقة ،محافظة او بلدة( إلى

المستو المر ز  .المستو ات الوس طة والمر زة تتطرق إلى عناصر النظام الصحي التي تقدم تدرج ا الرعا ة
والدعم اﻷكثر تعقيداً وتخصصا .إنه ل س من السهولة تصور مثل ه ذا نظام صحي متعدد اﻷوجه ل حفا
على تماس ها و ضمن أن وظائفها متوافقة مع الس اسات المتف عليها.

إن النظام الصحي الشامل هو ذاك الذ

يتضمن جم ع العناصر الﻼزمة لتلب ة افة اﻻحت اجات الصح ة

للس ان .تشمل البن ة التحت ة للنظام الصحي الخدمات ،المراف  ،المؤسسات أو المنشآت وتلك المستخدمة لتقد م
مجموعة متنوعة من البرامج الصح ة .أنها توفر لﻸفراد واﻷسر والمجتمعات المحل ة الرعا ة الصح ة التي

تتكون من مزج من التدابير التشج ع ة ،الوقائ ة ،التشخ ص ة والعﻼج ة والتأهيل ة.

الموارد الصح ة هي افة وسائل نظام الرعا ة الصح ة المتاحة لتشغيلها متضمنة القو العاملة والم اني

والمعدات واﻻمداد واﻷموال والمعرفة والتكنولوج ا .شمل قطاع الصحة الو ازرات واﻹدارات الح وم ة والمنظمات

والخدمات ونظام الضمان اﻻجتماعي والتأمين الصحي والمنظمات الطوع ة واﻹدارات واﻷفراد والمجموعات

الخاصة التي تقدم الخدمات الصح ة.

العمل المشترك بين القطاعات هو العمل الذ

يتم ف ه التعاون بين قطاع الصحة والقطاعات اﻷخر ذات

الصلة لتحقي هدف مشترك وهو ان تص ح المساهمات المقدمة من مختلف القطاعات منسقة ش ل وثي .
العمل متعدد القطاعات هو مصطلح مرادف للعمل المشترك بين القطاعات .حيث يتم التر يز في العمل بين

القطاعات على عنصر التر يز في حين يتم التر يز في العمل متعدد القطاعات على مساهمة عدد القطاعات.
تعرف النظم الصح ة من قبل منظمة الصحة العالم ة على أنها متضمنة جم ع المنظمات والمؤسسات والموارد
ّ

عرف العمل الصحي أنه ل جهد ,سواء في الرعا ة الصح ة
التي تخصص ﻹنتاج اﻷعمال الصح ةّ .
الشخص ة والخدمات الصح ة العامة أو من خﻼل الم ادرات المشتر ة بين القطاعات ،الذ هدفه الرئ سي هو
تحسين الصحة وتكون الخدمات الصح ة الرسم ة المتضمنة التقد م المهني للعنا ة الطب ة الشخص ة جل ة
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داخل هذه الحدود .ه ذا تكون اﻷعمال من قبل المعالجين التقليديين وفي ل استخدامات العﻼج سواء توصف

من قبل مزود خدمة ام ﻻ .ه ذا تكون العنا ة المنزل ة المرضى والتي يدار فيها في م ان ما بين %70

و %90من المرض.على سبيل المثال أنشطة الصحة العامة التقليد ة ترو ج الصحة والوقا ة من اﻷمراض
وغيرها من التدخﻼت المعززة للصحة مثل الطرق ،وتحسين السﻼمة البيئ ة هي أ ضا جزء من النظام.

وخارج نطاق حدود هذا التعرف تكون اﻷنشطة التي ون هدفها الرئ سي شيء آخر غير الصحة – التعل م
على سبيل المثال وحتى إذا انت هذه اﻷنشطة لها فائدة ثانو ة على تعزز الصحة .ولذلك ون نظام التعل م

العام خارج الحدود ،ولكن ش ل خاص يتضمن التعل م المتعل

الصحة .ه ذا تؤثر اﻹجراءات المعدة الدرجة

اﻷولى لتحسين الصحة ش ل غير م اشر على ف ة عمل النظم غير الصح ة – على سبيل المثال ،حمﻼت

زادة التحاق الفت ات المدارس أو تغيير المناهج الدراس ة لجعل الطﻼب مستق ﻼ أفضل المقدمين والمستهلكين
للرعا ة الصح ة.

تشير ل المعلومات المتوفرة حول النظم الصح ة فق إلى توفير الخدمات الصح ة واﻻستثمار فيها :هذا
عني أن نظام الرعا ة الصح ة يتضمن التدخﻼت الوقائ ة والعﻼج ة والتلط ف ة سواء انت موجهة لﻸف ارد أو

للس ان .وﻻ بد من بذل الجهود لق اس وتقي م تلك اﻷنشطة التي تنطو تحت التعرف اﻷوسع للبدء في ق اس
مد

التكلفة النسب ة وفعاليتها في المساهمة في تحقي

أهداف النظام الصحي .حتى في التعرف اﻷكثر

محدود ة تمثل النظم الصح ة اليوم واحدة من أكبر القطاعات في اﻻقتصاد العالمي .و ان اﻹنفاق العالمي

على الرعا ة الصح ة ساو تقر ا  %8من الناتج المحلي اﻹجمالي العالمي في عام  .1997مع استثناءات
نادرة حتى في البلدان الصناع ة تهدف أنظمة الصحة المنظمة المفهوم الحديث إلى تحقي الفائدة للس ان

ش ل عام وهي توجد الكاد منذ قرن من الزمان .المستشف ات لديها تار خاً أطول من اﻷنظمة الكاملة في
العديد من البلدان .حتى في القرن التاسع عشر تم تشغيلها الجزء اﻷكبر منظمات خيرة و ثي اًر ما انت

أكثر قليل من مﻼجئ لﻸيتام والعجزة والمعوزن أو المجانين .وﻻ يوجد شيء مثل الممارسة الحديثة لﻺحالة
من مستو واحد من النظام إلى آخر وحما ة قليلة من المخاطر المال ة ماعدا التي تقدمها الجمع ات الخيرة

أو عن طر توحيد المساهمات على نطاق ضي بين العاملين في نفس المهنة .ساهمت الثورة الصناع ة في
نها ة القرن التاسع عشر في تحو ل ح اة الناس إلى إطار عالمي .وفي الوقت نفسه بدأت المجتمعات بتسجيل
اﻷعداد الكبيرة للموت والمرض واﻹعاقة التي تحدث بين العمال سواء انت سبب اﻷمراض المعد ة أو سبب

الحوادث الصناع ة والتعرض للمخاطر.

في الوقت ذاته أص حت صحة العمال قض ة س اس ة في عض البلدان اﻷورو ة ولكن ﻷس اب مختلفة تماما

وضع المستشار اﻷلماني سمارك في عام  1883قانونا يتطلب مساهمات رب العمل للتغط ة الصح ة للعمال
ذو اﻷجور المنخفضة في عض الوظائف مض فاً فئات أخر من العمال في السنوات الﻼحقة .و ان هذا
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أول مثال لنموذج تأمين اجتماعي تحت سلطة الدولة .قادت شعب ة هذا القانون بين العمال إلى اعتماد تشرعات
مماثلة في بلج ا عام  1894والنرو ج عام  1909والدانمرك عام  1935وفي هولندا عد ضع سنوات .بدأ
تأثير النموذج اﻷلماني ينتشر خارج أورو ا عد الحرب العالم ة اﻷولى )ال ا ان في عام  ، 1922شيلي في

عام  .(1924في أواخر القرن التاسع عشر بدأت روس ا في إنشاء ش ة ضخمة من المراكز الطب ة

والمستشف ات الرف ة حيث ان العﻼج مجان اً ومدعوماً من أموال الضرائب .و عد ق ام الثورة البلشف ة في عام
 1917صدر مرسوم بتوفير الرعا ة الطب ة المجان ة لجم ع الس ان وتمت المحافظة على النظام الناتج إلى

حد بير ﻷكثر من ثمان ة عقود .و ان هذا المثال اﻷ ر لنموذج مر ز ش ل امل وخاضع لس طرة الدولة.

ألحقت الحرب العالم ة الثان ة أذ ً أو تقر ا دمرت البنى التحت ة الصح ة في بلدان عديدة وأخرت خط نظامها
النس ة لل عض اﻵخر .ما تعاملت ه خدمة
الصحي .ومن المفارقات أنه أ ضا مهد الطر لوضع الخط
الطوار الوطن ة البرطان ة زمن الحرب مع اﻹصا ات ان مفيداً في بناء ما وصلت إل ه إدارة الصحة الوطن ة

في عام  1948ور ما النموذج ذات النفوذ اﻷكثر انتشا اًر لنظام صحة.

وقد حدد تقرر ب فيردج لعام  1942الرعا ة الصح ة أحد المتطل ات اﻷساس ة الثﻼثة لنظام ضمان اجتماعي

صالح .ولقد وضع تاب الح ومة اﻷب ض لعام  1944الس اسة التي تبين أن لكل شخص غض النظر عن

الموارد المال ة والعمر والجنس أو المهنة فرصة متساو ة في اﻻستفادة من الخدمات الطب ة المتكاملة اﻷفضل
واﻷحدث والمتاحة إضافة إلى تلك الخدمات والتي يجب أن تكون شاملة ومجان ة و ن غي ان تعزز الصحة
الجيدة فضﻼ عن عﻼج السقم والمرض.

تتنمذج النظم الصح ة للوقت الراهن في واحد أو أكثر من ضعة تصام م أساس ة والتي برزت منذ أواخر

القرن التاسع عشر .واحد من هذه اﻷهداف ان لتغط ة جم ع أو معظم المواطنين عن طر

مساهمات رب

العمل والموظف المعني بها لصنادي التأمين أو حسا ات المرض مع توفير الرعا ة من خﻼل مقدمي الخدمات

العامة والخاصة على السواء .وقد تر ز الكثير من النقاش حول ما إذا ان أحد اﻷنظمة الصح ة أفضل من

اﻵخر ولكن ما يهم حول اله ل العام للنظام هو يف أنه سهل أداء مهامه الرئ س ة.

نماذج لنظم الرعا ة الصح ة الوطن ة حسب مصادر التمو ل

م ن تمييز ثﻼثة نماذج رئ س ة ﻷنظمة الرعا ة الصح ة الوطن ة حسب مصدر تمو لها :نموذج ،Beveridge

نموذج سمارك ونموذج التأمين الخاص:

واستوحي نموذج " Beveridgeالعام" من تقرر و ل ام ب فيرايدج للتأمينات اﻻجتماع ة المقدمة في البرلمان

اﻹنجليز في عام  .1942ستند التمو ل أساسا على الضرائب و تصف الخدمة الوطن ة الصح ة المنظمة
مر ز اً حيث أن الخدمات التي يوفرها ش ل اساسي مقدمي الصحة العامة )المستشف ات وخدمات المجتمع
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العام واﻷخصائيين وخدمات الصحة العامة( .وفي هذا النموذج تنافس ميزان ات الرعا ة الصح ة مع أولو ات

اﻹنفاق اﻷخر .

واستوحي نموذج سمارك "المختل " من التشرعات اﻻجتماع ة اﻷلمان ة لعام  1883ومن خطة التأمين الصحي

الوطن ة للعمال والتي أقرت من قبل أوتو فون ب سمارك "مستشار ألمان ا" .وتوفر اﻷموال أساسا عن طر

قس التأمين اﻻجتماعي/إلزام ة التأمين .ينتج هذا النموذج عن مزج من مقدمي الخدمات في القطاعين العام

والخاص و ت ح مرونة أكثر في اﻹنفاق على الرعا ة الصح ة.

عرف نموذج التأمين "الخاص أ ضا بنموذج "االزون المستقل" .ستند تمو ل النظام على أقسا

التأمين

المدفوعة إلى شر ات التأمين الخاصة و وجد في ش له الحالي فق في الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة .في هذا

النظام ون التمو ل الغالب خاص استثناء الرعا ة اﻻجتماع ة من خﻼل برنامج الح ومة لرعا ة الشيخوخة
) (Medicareو رنامج الح ومة الصحي لرعا ة ذو الدخل المحدود ) (Medicaidتنتمي الغالب ة العظمى
من مقدمي الخدمات في هذا النموذج إلى القطاع الخاص.

تعد هذه النماذج الثﻼثة للرعا ة الصح ة غير اف ة وم لفة جداً .جم ع أنظمة الرعا ة الصح ة تهدف إلى

"الكمال" ،أ

التكلفة.

أنها محاولة لتحقي

خل

أمثل للوصول إلى الرعا ة الصح ة وجودة العﻼج الرعا ة و فاءة

وفقا لمنظمة الصحة العالم ة ) ،(WHOتتأثر أنظمة الرعا ة الصح ة الحال ة في مختلف البلدان ش ل بير
المعايير والق م السائدة في المجتمعات المعن ة اﻷساس ة .نظم الخدمات ال شرة اﻷخر غال اً ما تع س

خدمات الرعا ة الصح ة التوقعات اﻻجتماع ة والثقاف ة المترسخة في المجتمع .على الرغم من أنه يتم تعم م
هذه الق م اﻷساس ة خارج اله ل الرسمي لنظام الرعا ة الصح ة وهي غال اً ما تحدد طا عها العام وقدرتها.

ولذلك تتأثر نظم الرعا ة الصح ة المختلفة في جم ع أنحاء العالم التارخ الفرد لكل أمة والتقاليد والنظام
الس اسي .هذا يؤد

وح وماتهم الخاصة.

إلى وجود مؤسسات مختلفة وت اين بير في نوع العقود اﻻجتماع ة بين المواطنين

وفي عض المجتمعات ينظر إلى الرعا ة الصح ة سلعة اجتماع ة قو ة أو جماع ة والتي يجب من خﻼلها
على جم ع المواطنين الذين ينتمون إلى المجتمع أن ستفيدوا أ ا انت الرعا ة المحتاجة فرد ة عﻼج ة أو

وقائ ة .و تعل بهذه النظرة مبدأ التكافل حيث شترك الش اب والمسنين  ,اﻷغن اء والفقراء ,اﻷصحاء والمرضى
في دعم نفقات الرعا ة.

تنظر عض المجتمعات المتأثرة أكثر بتف ير موجه نحو السوق في الثمانينات ش ل متزايد إلى الرعا ة الصح ة
سلعة ين غي أن تشتر وت اع في السوق المفتوحة .رما تسمح هذه الحوافز التسو ق ة لخدمات رعا ة أفضل
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فاءة وأكبر دينام ة وتح م أفضل للنمو في اﻹنفاق على الرعا ة الصح ة .لكن في الوقت الحاضر ﻻ سود

هذا المفهوم الذ

عتبر خدمات الرعا ة الصح ة سلعة في أورو ا.

تنظ م النظام الصحي

يتكون تنظ م النظام الصحي من أرع حلقات:

الحلقة اﻷولى :العرض العﻼجي وهو يجمع مجموعة من الم ونات:

 الص ادلة

 اﻷط اء اﻷخصائيين
 اﻷط اء العامين
 القطاع الخاص
 القطاع العام
 المشافي

الحلقة الثان ة :التمو ل يتكون من العناصر التال ة:

 مخصصات الدولة

 مؤسسات الضمان الصحي العام والخاص
 الجمع ات الخيرة
 النقا ات الصح ة
 التبرعات

الحلقة الثالثة :الطلب على العﻼج:

 الموظفين

 المؤسسات والمشارع

 أصحاب الدخل المحدود
 المسنين

 العمال المستقلين


ق ة المواطنين

الحلقة ال ار عة :حلقة الر بين الحلقات الثﻼثة اﻷخر وتتكون من:

 التدفقات النقد ة( اﻻشتراك الضمان الصحي -الضرائب – مساعدات الدولة -الرواتب
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 تدفقات اﻷشخاص :حرة اخت ار الطبيب

 تدف المعلومات مناقشة التعرفة  -المعلومات حول صحة الفرد -دراسة الجائحات -مستو النشاطات

إضافات مدرس المقرر
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