المحاضرة التاسعة

تمﻬيد

العناصر الم ونة للرعا ة الصح ة ،مستو ات الرعا ة الصح ة

عد أن استعرضنا مفهوم نظام الرعا ة الصح ة وخدمات الرعا ة الصح ة ومنظمات الخدمات الصح ة

وعرضنا تعرف النظام الصحي وقدمنا نماذج عن تنظ م اﻷنظمة الصح ة سوف ننتقل إلى العناصر الم ونة

للرعا ة الصح ة ومستو اتها

العناصر الم ونة للرعا ة الصح ة:

هنالك خمس عناصر أساس ة م ونة لمر ب الرعا ة الصح ة في أ نظام للخدمات الصح ة وفي أ مجتمع
وهده العناصر هي:

 -1العنصر الشخصي:

و مثل افة اﻷفراد والجماعات المنتفعين البرنامج الصحي أو الذين يتوقع أن ستخدموا الخدمات عند حاجتهم

لها.ولضمان وفعال ة ونجاح البرنامج الصحي وقدرته على سد اﻻحت اجات الحال ة والمستقبل ة لﻸفراد
والجماعات المشمولين بخدماته ﻻبد من التعرف على خصائص المنتفعين البرامج مثل العدد الكلي للس ان

وأماكن تواجدهم والخصائص الد موغراف ة المميزة لهم من حيث التوزع العمر ،والجنس ومعدﻻت حدوث

اﻷمراض والوف ات ومعدﻻت النمو ومستو ات التعل م ومعدل دخل الفرد أو اﻷسرة وأنما

اﻹس ان،اﻻزدحام،ومد توفير البيئة المنزل ة الصح ة

العمالة ونم

 -2العنصر المهني:

و مثل افة المهنيين الصحيين الدين قدمون الخدمة الصح ة ما في دلك المهن الصح ة المساندة.فلم تعد

الخدمة الصح ة تقوم على عﻼقة ثنائ ة م اشرة بين الطبيب والمرض بل أص حت عمل ة تنظ م ة تقوم على
مجهودات وأنشطة مجموعة متعددة اﻻختصاصات ومن م ادين معرف ة مختلفة مثل اﻷط اء والممرضات
والص ادلة والمدراء الصحيين وأخصائي التغذ ة والخدمات اﻻجتماع ة والفنيين والمهنيين الصحيين واﻹدارين
وغيرهم من المهن المساندة في المجال الصحي.
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 -3العنصر اﻻجتماعي أو المؤسسي:

و شمل افة المؤسسات الصح ة العامة منها والخاصة والتي تقوم على إنتاج وتقد م خدمات الرعا ة
الطب ة.و م ن تقس م هده المؤسسات الصح ة إلى قسمين:

أ -مؤسسات خدمات المرضى الخارجيين:

وتشمل المستشف ات العامة والمتخصصة و يوت التمرض ومراكز التأهيل وأ ة مؤسسات صح ة تقدم خدماتها
للمرضى الداخليين.

ب -مؤسسات خدمات المرضى الداخليين:

وتشمل ع ادات الطب العام وع ادات المستشف ات وغرف الطوار

ما تشمل خدمات المختبرات و نوك الدم

واﻷشعة والعﻼج الطب عي،وخدمات اﻷسنان وغيرها من الخدمات التي تقدم على أساس خارجي.
 -4العنصر التنظ مي:

و شمل مجموعة اﻹجراءات والترتي ات المطلو ة لتنظ م وتنسي اﻷنشطة المختلفة لفر

الرعا ة الطب ة بهدف

ضمان تواجد خدمات الرعا ة الصح ة الكم والكيف الصح ح وضمان الوصول لها واﻻنتفاع بها من قبل الفرد

في الم ان والزمان الصح ح وحسب حاجته لها و تطلب دلك:

أ -تحديد مستو ات الرعا ة الطب ة وتوض ح العﻼقة بينها وتنسي أنشطتها.

ب -نظام تحو ل فعال بين مستو ات الرعا ة المختلفة لضمان استمرارة الرعا ة وفعاليتها.

ج -نظام جيد للتسجيل الصحي لتنظ م عمل ة استخدام الخدمة في الم ان والزمان الصح ح وحسب الحاجة.

د -تنظ م خدمات الرعا ة الطب ة على أساس إقل مي لضمان عدالة توزع اﻹم انات والموارد بين المناط
المختلفة ولضمان التكامل والتنسي بينها ولمنع ازدواج ة اﻻستثمار فيها.

ه -نظام قومي شامل للتأمين الصحي شمل افة المواطنين أو الط قات اﻷقل حظا من الناح ة اﻻقتصاد ة

لضمان الوصول للخدمة الصح ة واﻻنتفاع بها.

و -نظام تقو م ورقا ة فعال لضمان تقد م خدمات جيدة و أقل لفة مم نة.
 -5اﻹدارة:

إن مر ب الرعا ة الطب ة وما يتصف من تعقيد لتعدد العناصر المشار ة ف ه والمتعاونة معه و شمل دلك اﻷفراد
المستهلكين للخدمة،واﻹطار التنظ مي أو المؤسسي الذ يجمع المستهلكين والمزودين معا،والحاجة الماسة إلى
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تنظ م وتنسي هده اﻷنشطة المتعددة التي تقوم على مدخل الفر في تقد م هده الخدمات،يتطلب توفير أطر

إدارة مؤهلة على درجة عال ة من الفاعل ة والكفاءة للق ام الوظائف اﻹدارة من تخط
ورقا ة وتأخذ في اعت ارها خصوص ة ميدان الممارسة هنا والد

وتنظ م وتنسي وتقو م

يتميز عن غيره من القطاعات الخدم ة

واﻹنتاج ة وتعود أهم ة اﻹدارة في مجال الخدمات الرعا ة الطب ة إلى عدة عوامل من أهمها.

أ -الطب عة المر ة والمعقدة للرعا ة الطب ة الحديثة وما تقوم عل ه من مدخل الفر

المتعدد

اﻻختصاصات،وتعدد المؤسسات الصح ة التي تنظم عمل ة تقد م الخدمة وما يتطل ه دلك من تنسي فعال لهدا

المر ب اﻻجتماعي والمهني والتنظ مي.

ب -ندرة ومحدود ة الموارد المتاحة وارتفاع لفتها وما يتطل ه دلك من عقﻼن ة ومنطق ة الق اررات المتعلقة

بتخص ص هده الموارد حسب اﻷولو ات الصح ة ومراعاة التوازن والعدالة في توزعها و فاءة استخدمها لتحقي

اﻷهداف المرسومة للنظام الصحي أقل لفة مم نة
مستو ات الرعا ه الصح ة:

تختلف عمل ة تنظ م خدمات الرعا ة الصح ة التي يوفرها النظام الصحي ت عا لمد الخدمات المقدمة ودرجة
تعقيدها والمدخل المحدد للفرد للدخول للنظام الصحي عند حاجته للخدمة ونظام تحو ل المرضى من مستو

الي آخر

 .1خدمات الرعا ه اﻷول ه هي ع ارة عن المستو اﻷول من اﻻتصال بين الفرد ونظام الرعا ة الصح ة وهي
تقدم من قبل المستوصفات واﻷط اء العامين

 .2خدمات الرعا ه الثانو ه .وتتضمن الخدمات العﻼج ة التي تقدم من قبل اﻷط اء اﻷخصائيين وفي الع ادات
واﻷقسام الداخل ة في المستشف ات وهي المرجع للمستو اﻷول.

 .3خدمات الرعا ه الثﻼث ه وهي خدمات على درجة أعلى من التخصص مثل خدمات امراض وجراخه اﻻعصاب
وامراض جراحه القلب والجراحات التجميل ه ومحوله من قبل اﻻط اء اﻻخصائين في الرعا ه الثانو ه.

 .4خدمات الرعا ه الوطن ه :تقدم خدمات رعا ه من الدرجه الممتازه اﻻضافه الى ق ام مهام ال حث العلمي

 .5مستو الرعا ه الذات ه وهو ق ام الفرد برعا ة نفسه دون اللجوء الي خدمات الطبيب في الحاﻻت واﻷعراض
المرض ة ال س طة

مفاه م الرعا ة الصح ة حسب منظمة الصحة العالم ة

منذ إعﻼن اﻻلما اتا حول الرعا ة الصح ة اﻷول ة في عام  1978في ازاخزتان  ،حصلت م تس ات ﻻ أس
بها على صعيد الصحة من ضمنها الزادة في معدل عمر اﻹنسان ولكنه بنفس الوقت تفاقمت مش لة عدم

العدالة في مجال الصحة ،وتدهورت البيئة وظهرت عق ات أخر للوصول إلى الهدف المعلن "الصحة للجم ع
67

" مما يتطلب من المجتمع الدولي إعادة النظر أو تجديد استراتيج ة الصحة للجم ع وقد حددت منظمة الصحة

العالم ة س عة مواض ع ﻷخذها عين اﻻعت ار عند تصم م اﻻستراتيج ة:

 مقررات الصحة ما فيها العوامل الس اس ة واﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والبيئ ة و لها خارج نطاق القطاع الصحي
 نماذج الصحة في المستقبل على ضوء التوجهات الحال ة والمتوقعة
 تفاعل القطاعات المختلفة لتبني العدالة في الرعا ة الصح ة
 أعمال الصحة العامة اﻷساس ة ما يتعل

الرعا ة الصح ة اﻷول ة

 الش راكة في الصحة ما يخص التعاون بين منظمة الصحة العالم ة والهيئات اﻷخر التي لها عﻼقة الصحة
مع اﻻهتمام الخاص المجتمع

 الموارد ال شرة للصحة حيث يجب أن يتغير تدربهم حسب المتغيرات المطلو ة وحسب الخ ارات المتاحة

 دور منظمة الصحة العالم ة في دعم تطور الصحة العالمي مع لفت اﻻنت اه إلى اﻷخطار  ،ووضع المقاي س
والمراق ة والمشار ة العمل الم ثف مع الشر اء المعنيين حسب الحاجة

قبل الستينات ان التر يز على واج ات اﻷط اء تجاه مرضاهم التقليد اﻻ قراطي المحض " اﻹحسان وعدم

اﻹيذاء و في الستينات والس عينات ط أر تقدم في العلوم والتكنولوج ا  ،ما أن الدراسات على المرضى أبرزت
ما سمى حر ة حقوق المرضى التي أصرت على اتخاذ الخطوات الﻼزمة لحما ة المرض وعززت مفهوم "

الموافقة عن علم واستقﻼل ة المرض  .إضافة إلى ذلك ط أر تغييرات ثيرة على نماذج المرض والرعا ة

الصح ة مع اﻻكتشافات العلم ة والتطور التكنولوجي مما أثار عض التساؤﻻت اﻷخﻼق ة .ما برز أ ضا إلى
الوجود مفاه م أخر مثل العدالة والفائدة والمساواة وحقوق اﻹنسان:

العدالة :ل إنسان له الح أن ون صحة جيدة ،وهذا يتطلب ل س توفر الرعا ة الصح ة فق بل يتعداها

إلى ضرورة اﻷخذ عين اﻻعت ار اﻻختﻼف في اﻻحت اجات الصح ة من شخص ﻵخر ومن مجموعة ﻷخر

الفائدة :وهذا عتمد على مبدأ طلب اكبر قدر من الفائدة ﻷكبر قدر من الناس  ،وهذا يجعلنا نتساءل عند

تخص ص اﻻعتمادات عن أ إجراء عطينا اكبر فائدة مم نة للناس وهو إلى حد ما شب ه الجدو اﻻقتصاد ة

ﻷ مشروع دون النظر إلى ف ة التوزع

المساواة :هناك عوامل ﻻ م ن التح م بها مثل الفئة العمرة أو الجنس أو مم ن تجنبها ولكنها غير مضرة

للصحة مثل اﻷفضل ة والضرر  ،وتص ح عدم المساواة قض ة أخﻼق ة عندما تكون ضارة وفي نفس الوقت
مم ن تجنبها

حقوق اﻹنسان :وهو ح الجم ع في الحصول على أساس ات الح اة ومن ضمنها الرعا ة الصح ة والمعلومة

الصح ة غض النظر عن الجنس أو الط قة اﻻجتماع ة أو الموقف اﻻقتصاد أو الس اسي  .إذن الم ونات
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اﻷساس ة للرعا ة الصح ة هي ح من حقوق اﻹنسان وتقتضي العدالة أن نعترف الفروق في اﻻحت اجات

لفئات الس ان اﻷقل حظا مثل اﻷطفال اﻹناث والمسنين العجزة  .و ذلك تقتضي العدالة أن نحق المساواة بين
الفئات المختلفة

تقو ة الرعا ة الصح ة اﻷول ة

يوجد ثﻼث عناصر غائ ة في إعﻼن اﻻلما اتا وهي

 نظام معلومات لتحر احت اجات الصحة ثم التدخﻼت و عد ذلك النتيجة والتأثير
 آل ات اتخاذ القرار لرسم الس اسة وتنفيذ الخطة ٕوادارتها
 أنظمة مساندة للتدرب والتزو د والتنقل واﻻتصال
تحد ات لتحقي العدالة في الرعا ة الصح ة

يوجد عدة تحد ات لتحقي العدالة في الرعا ة الصح ة من أهمها
الفقر :من المعروف لد الجم ع أن الفقر مرت

مسب ات مختلفة للمرض واﻹعاقة والموت إضافة إلى أن

الفقر يتسبب في حدوث إحساس ال أس لد الفقير تمنعه من تبني أنما سلو ة صح ة .إن التر يز غير
المبرر على النواحي اﻻقتصاد ة للرعا ة الصح ة من قبل الس اسيين واﻷط اء وشر ات اﻷدو ة واﻷجهزة الطب ة

تجعلهم ميلون إلى الر ح الﻼمحدود تحت شعارات مختلفة مثل اقتصاد السوق والخصخصة وما إلى ذلك ،مما

أوصل الفقراء جدا إلى حالة حرمان تام.

الت اين في التقاليد والعادات :عندما نرد أن نؤسس نظام رعا ة أساس ة عادل ومقبول يجب أن نأخذ هذه

النقطة اﻻعت ار ،و جب أن ﻻ ننسى طرق الرعا ة الصح ة الشعب ة والتي تتراوح من الوصفات الطب ة المنزل ة

ال س طة إلى نظام محلي اكثر تعقيدا مثل الطب اليوناني والطب الصيني والطب العري .ففي ثير من الدول
النام ة عالج اﻷط اء الشعبيين اكثر من  %80من المرضى ﻻن المرضى تتقبلهم سهولة وتث بهم وخدماتهم
مقبولة الثمن.

إضافات مدرس المقرر
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