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�إ�صالح الرعاية ال�صحية يف العراق ..التحديات والفر�ص
د .فائز عبد الشهيد كاظم *
هذه بعض اخلطوط العامة لإلصالح اليت قد تصيب ،وقد ختطأ ،وسنحاول اإلشارة إليها بصورة عامة
وليست تفصيلية ،ويف اغلبها هي عنوان لنقطة شروع وانطالق يف اإلصالح ،وأمهها وضع اهلدف املنشود
ووضع رؤيته عام  ،2025وعليه جيب تشكيل جلان علمية وأخرى فنية واستشارات تصل إىل االستعانة
باخلربات األجنبية وبتجارب الدول اليت سبقتنا باإلصالح.
إصالح النظام الصحي:

هي الرغبة يف تأسيس نظام صحي أساسي يكتمل  ،وعلى مراحل ،يف عام  ... 2025كسقف
زمين لتحقيق خدمات صحية فاعلة وآمنة وقليلة الكلفة ألكثر من  35مليون مواطن عراقي .

اهلدف

عام 2025
• عام حتقيق التغطية الشاملة
•عام الوصول إىل ضمان صحي وطين
•عام إكمال الرعاية الصحية األولية
•عام إكمال قاعدة البيانات الصحية
•عام سد النقص يف عدد األطباء والكوادر الصحية والطبية
•عام وصول املؤسسات الصحية اخلاصة إىل  % 50من الرعاية الصحية املقدمة

* دكتوراه يف األشعة التشخيصية ،كورس القيادة الطبية – جامعة شيفيلد هالم ،اململكة املتحدة
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اهلدف
SMART

حمدد

Specific

قابل للقياس

Measurable

ميكن الوصول إليه

Achievable

واقعي

Realistic

حمدد بزمن

Time bounded

اإلصالح يف الرعاية الصحية :
هو عنوان عام يستخدم ملناقشة خلق أو تغيري يف السياسة الصحية الرئيسة ،ويف أغلبها السياسة
احلكومية اليت تؤثر يف إيصال رعاية صحية ملنطقة معينة .
النظام الصحي اجليد هو من ينتج خدمات نوعية لكل املواطنني يف أي زمان ومكان حيتاجون إليها.
و الشكل الدقيق هلذه اخلدمات خيتلف من بلد آلخر  ،لكن يف كل األحوال حيتاج إىل موارد ومعلومات
وإمدادات ووسائل نقل واتصاالت وتوجيهات ،البد لذلك من توفري خدمات تليب االحتياجات القائمة
بأسعار منصفة والسعي يف الوقت ذاته إىل معاملة الناس على حنو الئق(.)2
اهلدف The Goal
معاىف بدنيا ،
إنشاء نظام صحي أساسي يوفر التغطية الوطنية الشاملة من اجل خلق جمتمع ً
ونفسيا واجتماعيا  ،وبأقل كلفة ممكنة.
الرؤى واألسباب Scope & Rational
هي دراسة حتدد الفعاليات  ،االلتزامات  ،وضع األهداف والرؤى لتحسني الرعاية الصحية
كمحدد أساسي من حمددات الصحة اليت أقرته منظمة الصحة العاملية ( ، )WHOوهي حالة
االكتمال التام بدنيا ونفسيا واجتماعيا  ،ودراسة املعوقات وإضافة احللول الالزمة للوصول إىل هذا اهلدف.
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املقدمة Introduction
تعرضت أنظمة الرعاية الصحية يف مجيع دول العامل  -املتحضر منها والنامي  -إىل عمليات
إصالح مستمرة  ،من اجل الوصول إىل أهداف هذه األنظمة  ،و ال خيلو أي نظام من نقاط خلل،
وبعبارة أخرى فانه ال يوجد نظاماً صحياً ولد متكامالً ،أو أن حيدث توسعا أو تطورا يف الرعاية املقدمة
مما يتطلب تغيريا يف النظم والسياقات املعمول هبا حاليا.
ويف السنوات األخرية تزامن حدوث إصالح يف أنظمة الرعاية الصحية يف بعض الدول املتقدمة
كالواليات املتحدة (  ) Obama Careأو اململكة املتحدة يف زمن وزير الصحة الربيطاين Lord
 Ara Darziالعراقي األصل ،أو بعض الدول غري املتقدمة يف الرعاية الصحية كالصني  ،اليت كانت
متلك نظاما صحيا قريبا جدا من نظام الصحة يف العراق  ،خصوصا ما صاحبه من انتقال البلد من نظام
اقتصاد الدولة اىل اقتصاد السوق  ،ومن نظام صحي تتبناه الدولة بشكل كامل إىل أخر حيكمه القطاع
اخلاص.
وليس النظام الصحي لبلد ما هو ما يتعرض للخلل أو القصور أو الفشل يف تلبية احتياجات
وقناعات مواطنيه ،بل إن حماولة اإلصالح ذاهتا تتعرض إىل الفشل  ،كما حصل يف حماولة اإلصالح اليت
باشرت هبا وزارة الصحة العراقية عام  ، 2014اليت فشلت قبل أن تبدأ  ،وذلك لضبابية اهلدف ،وغياب
اآلليات ،وعجز التخطيط وقصور يف املتابعة ،وغياب تام لدور القيادة يف هذه احملاولة اإلصالحية ،وكان
بعدها اإلعالين اكرب من حجمها احلقيقي .
وال يقتصر فشل اإلصالح على العراق فقط  ،بل حدث ذلك يف بلدان عديدة قبل أن تشق
طريقها الصحيح  ،فقد أعلن تقرير مركز أحباث التنمية التابع جمللس الدولة الصيين يف عام  ، 2005بأن
إصالحات الثمانينات والتسعينات كانت فشال .
لذا أصبح احنسار الثقة يف النظام الصحي حتديا كبريا أمام الدولة يف حماولتها اإلصالح الصحي.
ويف عملية اإلصالح عموما  ،وإصالح النظام الصحي خصوصا  ،جيب أن نضع يف اعتبارنا عوامل
عدة منها :
1 .1انتقال الدولة من املركزية إىل الالمركزية يف احلكم
2 .2االنتقال من حكم الدولة إىل نظام يقوم على أساس حكم السوق
3 .3االفتقار إىل نظم اجلودة  ،واىل نظم مراقبة علمية دقيقة ومتخصصة
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دوافع اإلصالحات
1 .1نابعة من الضرورات االقتصادية الكلية
2 .2نابعة من اعتبارات السياسة الصحية
مؤشرات على الرعاية الصحية يف العراق
1 .1حاجة املواطن العراقي إىل الرعاية الصحية يف مجيع دول اجلوار  ،دليل على تقدمهم النسيب يف جمال
الرعاية الصحية.
2 .2زيادة الفوارق يف الرعاية الصحية املقدمة  ،واغلبها الفوارق يف اخلدمة املقدمة بني الريف واحلضر.
3 .3الزيادة السكانية العالية اليت تعيق تقدمي خدمات متكاملة ومنها خدمات الرعاية الصحية املتكاملة.
4 .4زيادة يف عدد الناس املبعدين أو خارج خدمات الرعاية الصحية.
5 .5زيادة يف عدد الناس الذين يراجعون املستشفيات واغلبهم من دون حاجة لذلك املستوى من الرعاية
6 .6نقص يف عدد األطباء بالنسبة لعدد السكان مقارنة مع دول اجلوار أو بالنسبة اليت تقررها منظمة
الصحة العاملية)3(.
التحديات الصحية Health Challenges
يشارك العراق بقية دول العامل يف التحديات الصحية العاملية (
 ،)challengesففي عام  2008تعرض العامل إىل حتديات حقيقية متثلت باألزمة االقتصادية وأزمة
املناخ واالنفلونزا الوبائية  .ويف عام  2014تعرض العامل عموما والدول املنتجة للنفط خصوصا إىل أزمة
اقتصادية حقيقية نتيجة اهلبوط احلاد يف أسعار النفط وما يرتكه من اثر على الدخل الوطين عموما  ،وعلى
متويل الصحة والرعاية الصحية موضوع حبثنا.
health

Global

وهناك حتديات عاملية أخرى ،كاإلمراض االنتقالية  ،واألمراض غري االنتقالية الناجتة عن التدخني
والسمنة كضغط الدم والسكري  ،واألدوية املغشوشة ،وسوء استخدام املضادات احليوية ومقاومة اجلراثيم
هلا .وهناك حتديات وطنية للصحة ( )national health challengesال تقل خطورة عن
التحديات العاملية  ،جيب تشخيصها والتصدي هلا  ،وأمهها :
1 .1عدم وجود نظام صحي متطور ومرن حيقق التغطية الشاملة والضمان الصحي لعموم املواطنني.
2 .2ضبابية مفهوم الصحة وأثرها على الرعاية الصحية
6

إصالح الرعاية الصحية يف العراق  ..التحديات والفرص

3 .3اخللل يف الرعاية الصحية األولية كوهنا تشكل أغلبية جممل الرعاية الصحية واألساس الذي يبىن عليه
بقية أنواع الرعاية الصحية.
4 .4عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للصحة يعتمد عليها يف وضع السياسات الصحية ومعرفة مستوى
الرعاية الصحية املقدمة
اخلطوط العامة لإلصالح :
ماذا نريد من النظام الصحي ؟
اإلجابة الدقيقة عن األسئلة االتية توضح املالمح العامة للنظام الصحي املنشود :
1 .1ماذا نريد املركزية...أم الالمركزية ؟
2 .2ماذا نريد  ...الصحة أم الرعاية الصحية ؟
3 .3القطاع العام أم اخلاص ؟
4 .4العدالة أم الكفاية ؟
5 .5الكمية أم النوعية ؟
6 .6النموذج الطيب أم النموذج االجتماعي ؟
7 .7املنافسة أم التعاون
 8 .8اخليار أم املعيارية
9 .9الدفع املقدم أم الدفع باآلجل
اإلجابة الوافية الكاملة عن هذه األسئلة هتذب أطروحتنا اإلصالحية  ،وختتصر الزمن  ،وتوفر املال
واجلهد  ،والسري يف طريق واحد ال طرق متعددة  .مثال :
•إذا أقرت الالمركزية ..فإهنا ستلغي كل الضوابط والسياقات املعمول هبا حاليا أو اخلطوات
اإلصالحية اليت تكرس املركزية.
•إذا أقرت احلاجة إىل الصحة فإننا ننظر إىل الرعاية الصحية كمحدد واحد من حمددات الصحة وليس
الصحة كلها
•إذا اختري القطاع اخلاص أو القطاع العام أو املختلط  ،فإننا حندد واجب الدولة يف كل صنف
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واختالفه عن الصنف اآلخر .
•إذا اخرتنا التعاون بدل املنافسة مع القطاع اخلاص  ،فإننا نلجأ إىل توحيد األسعار بني القطاعني
ليكمل بعضها البعض  ،ونعطي املواطن حرية االختيار من دون أعباء مالية إضافية
•إذا اخرتنا النموذج االجتماعي  ،فإننا نفكر باخلدمة قبل هامش الربح يف النموذج الطيب
اإلصالح األول :
مفهوم الصحة حسب تعريف منظمة الصحة العاملية WHO

الصحة هي حالة من االكتمال التام بدنيا ونفسيا واجتماعيا  ،وليس بالضرورة بغياب املرض أو
اإلعاقة .
وهذا التعريف مل يتغري منذ عام 1948

وهذا التعريف يعترب الصحة حق من حقوق اإلنسان األساسية .
منها :

وبالتايل فان كل الناس أن مل جيدوا مدخال إىل املوارد األساسية للصحة وحمددتاها ،وحمددات الصحة كثرية

1 .1السكن الصحي
2 .2املاء اآلمن للشرب
3 .3الصرف الصحي
4 .4الدخل الثابت
5 .5واالستقرار االقتصادي
6 .6الضمان االجتماعي
7 .7والرعاية الصحية األساسية
وهبذا املفهوم تكون وزارة الصحة ليست املسئولة الوحيدة عن الصحة  ،بل إن هناك وزارات
ودوائر ،كوزارة الكهرباء والبلديات ودوائر املاء واجلاري  ،والرعاية االجتماعية انتقلت من مرحلة اإلسناد
إىل مرحلة املشاركة يف تطبيق مفهوم الصحة.
السؤال أالن ماذا نريد ؟
الصحة أم الرعاية الصحية ؟
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إذن الرعاية الصحية هي من حمددات الصحة وليس كل الصحة
هناك تربز احلاجة إىل تكوين:
اجمللس الوطين للصحة

رئاسة اجمللس  :رئاسة الوزراء

أعضاء اجمللس  :وزارة الصحة وكل الوزارات اليت تقدم احتياجات العيش األساسية أو حمددات الصحة
أهداف اجمللس:

1 .1التأسيس لوضع نظام صحي جديد يوفر إلزامية الرعاية الصحية األولية وحيقق التغطية الشاملة ،
ويسعى إىل ضمان صحي  ،وحيقق األمن الدوائي.
2 .2متابعة حتقيق العيش األساسي وفق خطة إسرتاتيجية ذات أهداف واضحة ،حمددة  ،واقعية وميكن
الوصول إليها.
3 .3متابعة تنفيذ األهداف املوضوعة.
4 .4السعي إىل توفري املوارد املطلوبة للنهوض بواقع الصحة
اجتماع اجمللس  :شهريا
حالة مرضية :

امرأة يف األربعني من العمر  ،تعيش جتاوزا على جانب الطريق يف حي صناعي  ،قدمت
للمستشفى وهي حامل للمرة العاشرة  ،باحثة عن وسيلة حتديد نسل هنائية ،غالبا ما يوصف هلذه
احلاالت عملية عقد ألنابيب الرحم ،مع إجراء العملية القيصرية .ولكن ال نتمكن من ذلك ،لكونه
خمالف للقانون والضوابط ا ملعمول هبا وزاريا  ،إذ ال ميكن إجراء هذه العملية من دون إمراض كضغط الدم
أو السكري أو اإلمراض املزمنة كالعجز الكلوي  .هذا بالرغم من ان هذه الضوابط تتعارض مع مفهوم
الصحة الذي أقرته منظمة الصحة العاملية.
حتليل هذه احلالة املرضية :
تفتقد هذه احلالة املرضية الحتياجات العيش األساسية
( ،)Basic Survival Needsأو حمددات الصحة وهي :
1 .1غياب السكن اجليد.
Al-Bayan Center for Planning and Studies
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2 .2عدم وجود ماء آمن للشرب.
3 .3عدم وجود صرف صحي.
4 .4امتهان التسول ( ال عمل ثابت وال دخل مستقر).
5 .5غياب الرعاية الصحية األولية.
مفهوم الصحة :

حسب تعريف منظمة الصحة العاملية ( )WHOوالذي مل يتغري منذ عام  1948هي حالة من
االكتمال التام بدنيا ونفسيا واجتماعيا  ،وليس بالضرورة غياب املرض أو اإلعاقة .

هذا التعريف يعترب الصحة من حقوق اإلنسان األساسية  ،وبالتايل فان لكل الناس أن جيدوا
مدخال للموارد األساسية للصحة.
حمصلة الرعاية الصحية
مستويات الرعاية الصحية
1 .1الرعاية الصحية األولية
هي رعاية صحية أساسية جتد طريقها بتحمل البلد أو اجملتمع كلفتها  ،بطرق عملية  ،وأسس
علمية ومقبولة اجتماعية ()
وهي رعاية إلزامية على الفرد وعلى الدولة  ،أي ال خيار للمواطن يف رفضها او عدم االستفادة
منها ( كالتحصني  ،الصحة املدرسية ،رعاية احلوامل  ،ومجيع برامج الكشف املبكر) ،والزاميتها
على الدولة يف توفريها.
وهي األساس لتقدم الرعاية الصحية لكوهنا
أ .تشكل ثلثي جممل الرعاية الصحية.
ب .يشكل اجلانب الوقائي جزءا كبريا منها
ت .ترتبط ارتباطا وثيقا حباجات العيش األساسية
واخللل يف الرعاية الصحية األولية يؤسس للخلل يف الرعاية الثانوية والثالثية
2 .2الرعاية الصحية الثانوية
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3 .3الرعاية الصحية والثالثية
أذا أردنا أن نضع قدما على الطريق علينا أن نركز جهودنا على إكمال الرعاية الصحية األولية ،بإكماهلا
1 .1خيفف العبء على املستشفيات واملراكز التخصصية
2 .2حتسن الرعاية الصحية والثانوية
3 .3إمكانية تطبيق نظام اإلحالة
لذا فأن عقلية واضع السياسة الصحية جيب أن تكون عقلية سياسة رعاية صحية أولية
اإلصالح الثاين  :حتقيق إلزامية الرعاية الصحية األولية
نظام اإلحالة :

نظام اإلحالة نظام معمول به يف الدول املتحضرة  ،وتسعى الدول النامية إىل تطبيقه  ،لكنه نظاما مشروطا :
•بتوفر رعاية صحية أولية متكاملة وشاملة
•بتوفر رعاية صحية أولية على مدار الساعة  ،وليس فقط أثناء الدوام الرمسي.
قاعدة البيانات
يفتقد العراق إىل قاعدة بيانات عامة علمية ودقيقة بصورة عامة ،واىل قاعدة بيانات صحية
خاصة ،ميكن على أساسها توزيع املوارد املالية والبشرية املتاحة لتوفري رعاية صحية تتميز بالعدالة
والكفاءة.
لذلك فإن اهلدف املرسوم هو هدف تقديري قد يقرتب أو يبتعد عن اهلدف احلقيقي  ،وقد ال
تتمكن الرعاية الصحية من الوصول إىل أهدافها  ،وما يصاحبها من هدر للجهد واملال والوقت.
حالة حقيقية :
مركزان صحيان للرعاية الصحية األولية نرمز هلما ( أ ) ،و(ب ) واجبهما املشاركة يف محلة
التحصني
املركز (أ) أعطى هدفا تقديريا أكثر من العدد احلقيقي لألطفال املشمولني باحلملة ،ومت استالم كمية
لقاحات اعتمادا على اهلدف التقديري  ،واملركز ملزم بتحقيق نسبة تغطية عالية تفوق الـ  ، % 90لكن
عدد األطفال ا قل من عدد اللقاحات  ،فيتم تسجيل أمساء ومهية  ،وإتالف املتبقي من اللقاحات.
Al-Bayan Center for Planning and Studies
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املركز (ب) أعطى هدفا تقديريا أقل من العدد احلقيقي لألطفال املشمولني وعندها تنفذ اللقاحات ،
ونصل إىل النسبة املطلوبة  ،لكن يبقى هناك عددا من األطفال غري حمصنني ( غري ملقحني ) .
يف كال املركزين أجرب الكادر على الكذب والتزوير

يف كال املركزين خلل  ،هنا أتلفت لقاحات  ،وهناك أطفال بدون حتصني والسبب هو خلل النظام
الصحي الفاقد لقاعدة البيانات  ،والفاقد ملرونة تغيري اهلدف.
مادا نريد من نظام املعلومات الصحية ؟
1 .1أن حيقق الشمولية واإللزامية املطلوبة يف خدمات الرعاية الصحية األولية  ،وان يكون جزءًا أساسياً
يف حتقيق التغطية الشاملة.
2 .2ال تتحقق الشمولية واإللزامية والتغطية الشاملة ( بغياب قاعدة البيانات الوطنية ) ،إال باملسح امليداين
الشامل ،لذا يتحتم غض النظر عن أي برنامج ال يشكل املسح امليداين الشامل جزءًا أساسياً فيه.
3 .3مرونة الربنامج يف إمكانية إضافة الرقم الوطين لألسرة أو للمواطن عند اكتمال قاعدة البيانات الوطنية.
4 .4جيب أن ميلك الربنامج إمكانية الكشف عن املتسربني او احملرومني من الرعاية الصحية.
5 .5جيب أن ميلك الربنامج مرونة يف إمكانية التحديث والتغيري يف قاعدة البيانات.
6 .6جيب أن ميلك الربنامج إمكانية إصدار بيانات يومية وشهرية وسنوية
 7 .7توحيد الربامج يف برنامج واحد ولغة برجمية واحدة  ،ليتسىن لنا احلصول على إحصائيات وطنية
تدخل يف التخطيط اآلين واالسرتاتيجي للصحة والرعاية الصحية الوطنية.
نقطة اإلصالح :

أن تبقى قاعدة البيانات من الصالحيات املركزية  ،ألنه حىت يف ظل الالمركزية املنشودة ،
فان وزارة الصحة تبقى هي املسئولة عن السياسة الصحية إنتاجا وتوزيعا اعتمادا على اإلحصائيات
املتوفرة لدى الوزارة من دوائر الصحة  ،من اجل ذلك جيب ان تكون اإلحصائيات الواردة للوزارة
عرب برنامج ولغة برجمية موحدة .
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األهداف التنموية األلفية Millennium Developmental Goals
هي مثانية أهداف اتفقت الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة وعددها  192دولة  ،وما ال
يقل عن  23منظمة دولية  ،على حتقيقها حبلول سنة  . 2015تنطلق هذه األهداف من إعالن األمم
املتحدة لأللفية الذي مت توقيعه يف سبتمرب  2000والذي يلزم الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة
مبكافحة الفقر واجلوع واألمراض واألمية والتمييز ضد املرأة .
وهي  8أهداف و 21غاية و 60مؤشرا لقياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف
وهي :
1 .1القضاء على الفقر املدقع واجلوع
2 .2حتقيق التعليم االبتدائي الشامل
3 .3تشجيع املساواة بني اجلنسني
 4 .4تقليل وفيات األطفال
 5 .5حتسني الصحة اإلجنابية
6 .6مكافحة فريوس ومرض االيدز واملالريا وغريها من األمراض
7 .7ضمان االستدامة البيئية
8 .8إقامة شراكة عاملية من اجل التنمية
الفوائد املرتتبة على األهداف األلفية التنموية يف طريق اإلصالح
بالرغم من بعض هذه األهداف األلفية التنموية ال متس الصحة ظاهرا  ،وبالرغم من حتفظنا على
اهلدف الثالث  ،فان هذه األهداف :
1 .1تشكل جزءا مهما من أهداف احلوكمة الصحية العاملية لغرض تقليل الفوارق بني الشعوب جمال
الصحة لتخفيف الضرر املتبادل  ،وختفيف األعباء على املنظمات الدولية.
2 .2تشكل اجلزء األكرب من مفهوم الصحة وحمدداهتا  ،وال ميكن الوصول إىل رعاية صحية من دون
التمكن من بقية حمددات الصحة حىت لو مت إصالح النظام الصحي.
 3 .3تشكل معايريا ملدى حتقيق أو عدم حتقيق حمددات الصحة وصوال لألهداف املنشودة عرب ممارسة
عملية التقييم والتقومي
Al-Bayan Center for Planning and Studies
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حماور اإلصالح يف النظام الصحي
1 .1التغطية الشاملة
2 .2الضمان الصحي
3 .3الرعاية الصحية األولية والصحة العامة
4 .4املستشفيات العامة
5 .5األمن الدوائي
احملور األول  :التغطية الشاملة
هو ضمان حصول اجلميع على ما يلزمهم من اخلدمات الصحية من دون مكابدة أو ضائقة مالية
من جراء سداد أجور احلصول عليها  ،وجيب على كل جمتمع أو بلد يسعى إىل حتقيق التغطية الصحية
الشاملة أن يأخذ يف حسبانه عدة عوامل منها :
1 .1نظام متويل اخلدمات الصحية.
2 .2إتاحة األدوية والتكنولوجيا األساسية
3 .3هتيئة كادر من العاملني املدربني جيدا
إين اعترب مفهوم التغطية الشاملة واحدا من أقوى املفاهيم اليت تقدمها الصحة العمومية  ،وهو
مفهوم شامل إذ يوحد اخلدمات ويقدمها بطريقة شاملة ومتكاملة باالعتماد على الرعاية الصحية األولية .
د .مارغريت تشان املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملة
نقطة اإلصالح
وضع خطة اسرتاتيجيه لتحقيق التغطية الشاملة كهدف حمدد واضح  ،قابل للقياس ،ميكن
الوصول إليه  ،واقعي وحمدد بزمن كأن يكون :
1 .1حتديد اهلدف النهائي للتغطية الشاملة عام  2020لتغطية ساكين األرياف واملعوزين وذوي الدخل
احملدود  ،عوائل الشهداء واملتقاعدين
2 .2حتديد اهلدف النهائي للتغطية الوطنية الشاملة عام 2025
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احملور الثاين  :الضمان الصحي
هو احد أنواع التامني ضد خماطر الظروف الصحية لدى الفرد ،ويشمل تكاليف فحصه وتشخيصه
وعالجه ودعمه النفسي واجلسدي  ،كما يتضمن تغطية بدل انقطاعه عن العمل لفرتة معينه او عجزة
الدائم .
ويتم ذلك عرب توفري األموال الالزمة لتغطية هذه املخاطر الصحية بشكل متساو ،ويشرتط
1 .1توفر قاعدة بيانات وطنية دقيقة
2 .2زيادة حصة الصحة من الدخل القومي للبلد  ،حيث تشكل حصة الصحة من الدخل القومي
األمريكي مثال أربع أضعاف حصة الدفاع يف عام  2000وأكثر من ذلك بكثري بعد تطبيق نظام
الرعاية الصحية اجلديد بعد عام 2010
3 .3حتديد الفئات االجتماعية املستفيدة من هذا الضمان الصحي كمرحلة أوىل وصوال إىل اهلدف
.2025
4 .4توفري مجيع املوارد البشرية لذلك
احملور الثالث  :الرعاية الصحية األولية وصحة اجملتمع
الرعاية الصحية األولية
هي رعاية صحية أساسية جتد طريقها بتحمل البلد أو اجملتمع كلفتها  ،بطرق عملية  ،وأسس
علمية ومقبولة اجتماعياً ()
وهي رعاية إلزامية على الفرد وعلى الدولة  ،أي ال خيار للمواطن يف رفضها او عدم االستفادة
منها ( كالتحصني  ،الصحة املدرسية ،رعاية احلوامل  ،ومجيع برامج الكشف املبكر) ،والزاميتها على
الدولة يف توفريها.
نقطة اإلصالح

أذا أردنا أن نضع قدما على الطريق علينا أن نركز جهودنا على إكمال الرعاية الصحية
األولية ،الن بإكماهلا
.1خيفف العبء على املستشفيات واملراكز التخصصية
.2حتسن الرعاية الصحية والثانوية
Al-Bayan Center for Planning and Studies
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.3إمكانية تطبيق نظام اإلحالة
لذا فإن عقلية واضع السياسة الصحية جيب أن تكون عقلية سياسة رعاية صحية أولية

منوذج لإلصالح على مستوى الرعاية الصحية األولية
انطالقا من نقاط اإلصالح الواردة
1 .1حجر اإلصالح هو الرعاية الصحية األولية

2 .2أمهية قاعدة البيانات  ،واملتوفر حاليا والذي حيقق لإلصالح أهدافه هو برنامج الزائر الصحي.
اإلصالح املعتمد على مستوى حبث خترج قدم إىل جامعة شيفيلد يف اململكة املتحدة عام 2012

املرحلة األوىل
1 .1البدء باختيار مركز صحي واحد يف كل قطاع  ،لتطبيق اإلصالح  ،فيكون عدد املراكز املختارة بعدد
القطاعات يف كل حمافظة  ،مثال حمافظة النجف االشرف ست قطاعات رعاية صحية أولية  ،فيطبق
اإلصالح يف ست مراكز رعاية أولية.
2 .2التدريب على استيعاب  ،وإدراك اهلدف  ،وحتديد املعوقات وتوفري املوارد املالية والبشرية لذلك (شهر
واحد)
3 .3تنشيط وحتديث قاعدة البيانات املتوفرة ( شهرين )
4 .4تطبيق املشروع على العمل اليومي للمركز(  9أشهر)
5 .5التحليل اليومي والشهري والسنوي للمؤشرات اإلحصائية
6 .6الربط االليكرتوين بني الرعاية األولية ( على مستوى املراكز الصحية) والرعاية الثانوية ( على مستوى
املستشفيات ).
7 .7اللقاء السنوي لتحليل احملصلة مع دائرة الصحة والوزارة
املرحلة الثانية
.1تطبيق الربنامج يف ثالث مراكز يف كل قطاع يف السنة الثانية
 .2هتيئة بقية املراكز للتطبيق يف املرحلة القادمة
املرحلة الثالثة
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.1تطبيق الربنامج على بقية مراكز القطاع الصحي
.2تطبيق نظام اإلحالة االليكرتوين مع املستشفيات
نظام اإلحالة :
نظام اإلحالة نظام معمول به يف الدول املتحضرة  ،وتسعى الدول النامية اىل تطبيقه  ،لكنه نظاما
مشروطا
1 .1بتوفر رعاية صحية أولية متكاملة وشاملة
2 .2بتوفر رعاية صحية أولية على مدار الساعة  ،وليس فقط أثناء الدوام الرمسي.
احملور الرابع  :املستشفيات العامة
يتبلور الصالح يف هذا احملور عند اكتمال احملاور األخرى  ،كقاعدة البيانات ،والرعاية الصحية
األولية والضمان الصحي وما يتفرع منها من أنظمة كنظام اإلحالة.
احملور اخلامس  :األمن الدوائي
هي كلمة مشولية تعين وضع إسرتاتيجية لتوفري الدواء اآلمن بكميات تكفي االستهالك الوطين
للفرتة احلاضرة ولفرتات مستقبلية حمددة ضمن سعر عادل للجمهور .
1 .1يتضمن األمن الدوائي :
2 .2قائمة األدوية األساسية
3 .3الصناعة الدوائية
•جودة األدوية من خالل
1 .1مراقبة عملية اإلنتاج.
2 .2مراقبة االسترياد
3 .3التحليل الدوائي
4 .4ضوابط صرف الدواء
5 .5سالمة شروط النقل اآلمن والتخزين الدوائي
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6 .6وجود أنظمة وبروتوكوالت عالجية واضحة وملزمة
7 .7حماربة األدوية املهربة
8 .8تفعيل دور نقابة الصيادلة يف تطبيق األمن الدوائي
قائمة األدوية األساسية Essential Drugs List
هي أدوية متكن من تلبية احتياجات السكان ذات األولوية من خدمات الرعاية الصحية ويتم
اختيارها مبراعاة معدالت انتشار املرض ومأمونيتها وجناعتها ومردوديتها النسبية .ويفرتض أن تكون األدوية
األساسية متوفرة يف النظم الصحية :
.1تفي بالغرض
 .2وذلك يف كل األوقات
.3وبكميات كافية
.4وباجلرعات املناسبة
.5وجبودة مضمونة
.6وبأسعار ميكن للفرد واجملتمع حتملها
إن منوذج إل  WHOللقائمة األساسية لألدوية احلالية يضم  340دواءً ( يتم العمل بالنسخة
ال 19لألدوية األساسية للكبار  ،والنسخة اخلامسة لألدوية األساسية بالنسبة للصغار).
القائمة األساسية لألدوية املعمول هبا يف العراق حبدود  1300صنف دوائي  ،وجيري تقدير احلاجة
قبل ثالث سنوات  ،مبعىن فإننا نقدر اليوم  ،اي يف عام  2016نقدم احتياج .2019
نقطة اإلصالح
1 .1إعادة دراسة قائمة األدوية األساسية كل سنتني كما هو معمول به دول العامل
2 .2تقليل أصناف األدوية األساسية لكي تتمكن الدولة من توفريها
3 .3معاجلة اخللل املوجود يف نظام تقدير احلاجة
4 .4توفري هذه القائمة يف القطاعني العام واخلاص بسعر خمفض أو مدعوم
5 .5التخطيط لصناعة دوائية حملية ذات جودة عالية لنسبة كبرية من القائمة األساسية لألدوية لضمان
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توفرها عند احلاجة هلا.
الصناعة الدوائية
تفتقر الصناعة الدوائية إىل :
اإلنتاج الكمي الذي يغطي حاجة البلد
اإلنتاج النوعي الذي يضمن فعالية دوائية ناجعة
التكنولوجيا احلديثة
الكوادر املدربة الكفوءة الكافية
القوانني اليت حتمي املنتج احمللي
القوانني اليت حتمي ثروات البلد ،كون الدواء يشكل نسبة كبرية من موازنة وزارة الصحة  ،ومن
الدخل القومي للبلد
نقطة اإلصالح :

جزءا كبرياً من
1 .1صناعة دوائية مبواصفات عالية اجلودة  ،تسد نسبة كبرية من حاجة البلد  ،متتص ً
الكوادر املهنية والصيدالنية املعطلة عن العمل عن طريق
2 .2اإلعالن عن إنشاء مدينتني صناعيتني يف الوسط واجلنوب ( إضافة إىل مصانع أدوية سامراء
ونينوى ) ،عن طريق االستثمار  ،حتتوي كل مدينة طبية صناعية على مصانع متعددة ( مصنع
لألدوية ،مصنع للمحاليل الطبية  ،مصنع للسرجنات  ،ومصنع للمستلزمات الطبية ).
انشاء وتشغيال ً
3 .3تعرض هذه املدن الصناعية لالستثمار األجنيب او احمللي
ً

4 .4يتعهد املستثمر بتصنيع األدوية واملستلزمات خصوصا املوجودة يف القائمة األساسية لألدوية.

5 .5يتعهد املستثمر بتشغيل أكثر من  % 50من كوادره الفنية من الكادر العراقي  ،و % 75من
كوادره اإلدارية واخلدمية من العراقيني
6 .6تتعهد وزارة الصحة بتوفري احتياجاهتا من هذه املدن الصناعية الطبية

7 .7تتعهد الدولة حبماية منتجات هذه املدن أمام املنافسة مع املنتج املستورد  ،شرط استمرار هذه
املدن الصناعية بضمان جودة املنتج

Al-Bayan Center for Planning and Studies

19

مركز البيان للدراسات والتخطيط

مواضيع مهمة لإلصالح

1 .1القيادة الطبية
2 .2نقص األطباء

3 .3العالقة بني وزارة الصحة ووزارة التعليم العايل

املوضوع األول  :القيادة الطبية

مشكلة القيادة يف الرعاية الصحية من املشكالت اليت صاحبت العمل منذ بدايته  ،و ال نتكلم
عن مشكلة حاضرة فقط .والن القيادة هي صمام األمان يف كل عمل  ،والن كل شيء يبدأ بالقيادة
وكل شيء ينتهي هبا  ،فان القيادة هلا دور مهم يف عملية التغيري واإلصالح.
القيادة هي قدرتك على التأثري على من معك للوصول إىل اهلدف الذي تنشدونه وحتقيق النجاح يف
النهاية  .واجبات القيادة يف مشروع اإلصالح :
1 .1الرؤية الواضحة احملددة لإلصالح
2 .2الرسالة الواضحة لإلصالح
3 .3اخلطط واالسرتاجتيات
4 .4هتيئة املوارد املطلوبة لإلصالح وأمهها املوارد املالية والبشرية
5 .5تنفيذ اخلطط
6 .6متابعة التنفيذ
7 .7تقييم ومن تقومي العملية اإلصالحية
إن الفشل مل يقتصر على تقدمي الرعاية الصحية  ،بل وصل إىل الفشل يف حماوالت إصالحية
سابقة  ،وآخرها احملاولة اليت شرعت هبا وزارة الصحة العراقية يف عام  ،2014وعقدت الكثري من املؤمترات
اإلصالحية واستمرت لعدة أشهر  ،ويف أكثر من حمافظة  ،واستنفذت الكثري من اجلهد واملال والوقت ،ومل
تتجاوز هذه احملاولة الكتابة على الورق  ،وكان السبب األكرب هلذا الفشل أسباب كثرية أمهها هو غياب
الرؤية الواضحة  ،وتصدي اإلدارات احلالية لإلصالح واليت عجزت أو كانت سببا يف تردي الرعاية الصحية
منذ عام  2013إىل اليوم ،وهذا يؤشر إىل غياب عنصر القيادة الفاعلة.
جتربة بريطانيا يف إصالح الرعاية الصحية يف بريطانيا  ،فان آخر مراجعة ل  NHSبواسطة اللورد
دارزي  ، 2008فان احملاولة أكثر إدراكا واستشارية جتاه املهنة الطبية  ،ويف توجيه االنتباه إىل اجلودة
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وسالمة املريض كمواضع حتسني للرعاية الصحية  ،وال يوجد هناك شك  ،أن هذا الطريق يؤدي إىل
اإلشراك املشرق للقيادة الطبية .
املوضوع الثاين  :نقص األطباء
يعاين العراق  -وباخلصوص االطفال  -نقصاً يف الكوادر الطبية والصحية مما حيول دون تقدمي
رعاية صحية مقبولة حتقق األهداف الوطنية ،وتنال رضا املواطن .ففي عام  1980ويف حماضرة ألقاها
الدكتور رياض إبراهيم احلاج حسني ( رمحه اهلل) وزير الصحة العراقية يف حينه والذي أعدمه صدام الحقا،
قال إن اهلدف الوطين لعدد األطباء هو طبيب لكل ألف مواطن سنصل أليه يف عام  .)( 1993اليوم
نقول إن اهلدف الوطين املطلوب طبيب لكل ألف مواطن ،لتحقيق تنمية صحية  ،سنصل إليه يف عام
 2024استمرت كليات يف العراق بنفس هذه الوترية يف ختريج األطباء اجلدد () .أي إننا تأخرنا  31عاما
حلد اآلن يف الوصول للهدف الوطين.
اإلحصائيات احلالية
عدد األطباء يف العراق يف عام  2011هو  ، 26028أي مبعدل  7.8طبيب لكل عشرة ألف
مواطن أو طبيب لكل 1282
عدم العدالة يف توزيع األطباء على حمافظات العراق حيث متثل اربيل معدل ( ،)14.1تليها كربالء
( )9.6وبغداد ( ،)9،5أما احملافظات املظلومة مثلت >ي قار أوطأ معدل ( )3.9مث ميسان ()4.7
واملثىن(.)5.1
يف حمافظة كالنجف مثال  ،معدل األطباء فيها  8لكل عشرة ألف مواطن  ،وعليه فان حاجة
حمافظة النجف إىل  300طبيب لتصل إىل اهلدف الوطين  ،وإذا افرتضنا حاجة النجف إىل أطباء عموم
أو طبيب أسرة مبقدار طبيب لكل مخسة ألف مواطن ( حسب رؤية برنامج الزائر الصحي )،فان احتياج
النجف إىل  300على مستوى الرعاية الصحية األولية  ،هذا االحتياج هو نفس االحتياج لألطباء على
مستوى احملافظة من اجل الوصول إىل اهلدف الوطين  ...وكأنه إشعار إىل إن حاجتنا إىل أطباء على
مستوى الرعاية األولية من اجل الوصول إىل اهلدف الوطين أكثر من حاجتنا إىل أطباء باختصاصات
أخرى.
•حيتاج العراق وحسب خطة التنمية الوطنية اىل  34207اي هناك نقصا يبلغ  8126طبيب
حاليا ،وحاجة العراق لألطباء بناءا على ثالث معدالت
 الوطنية ( طبيب لكل  1000مواطن) اإلقليمية ( 1.6طبيب لكل  1000مواطن)Al-Bayan Center for Planning and Studies
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 والعاملية ( 1.4طبيب لكل  1000مواطن)فان :

إذا افرتضنا إن معدل زيادة األطباء سنويا هو نفس املعدل احلايل( ).،18لكل عشرة ألف مواطن
 هدف التنمية الوطنية (طبيب لكل  ) 10000سيتحقق عام 2024 املعدل العاملي (1،4لكل  ))10000سيتحقق عام 2046 -املعدل اإلقليمي ( 1،6لكل )10000سيتحقق عام 2057

أي إننا تأخرنا عن هدفنا التنموي  30عاما  ،وعن اهلدف العاملي  30عاما أخرى
احللول واإلجراءات
تشكيل جملس وطين للصحة تطبيقا لقرار اجلمعية العمومية ملنظمة الصحة العاملية ذو الرقم 5932
يف  2006والذي يشري إىل ضرورة استحداث جلان وطنية يف كل دولة مسئولة عن وضع السياسات

واالسرتاجتيات اخلاصة ملعاجلة مشكلة القوى العاملة الصحية ومتتلك الصالحيات لوضع احللول

8 .8التنسيق بني وزاريت التعليم العايل املنتجة لألطباء  ،ووزارة الصحة املستفيدة واملسئولة عن سوق العمل
الصحي يف ما يلي:
•وضع سياسة تعليمية صحية واضحة يف العراق تنظر اىل احلاجة احلقيقية لألطباء وجودة
التعليم الطيب والصحي وحتديد املشاكل الصحية الوطنية.
•معاجلة عدم عدالة توزيع األطباء على عموم العراق  ،وحل مشكلة ما يسمى احملافظات
الطاردة ( ميسان وذي قار واملثىن).
•زيادة يف عدد املقبولني يف كليات الطب لتقليل الفرتة الزمنية املطلوبة للوصول إىل هدف
التنمية الوطنية.
تطبيق نظامني للقبول يف كليات الطب للمحافظات الطاردة (ميسان وذي قار واملثىن) وذلك
 % 50عن طريق القبول املركزي  % 50 ،على القبول احمللي حصرا مبعدالت اقل نسبيا من معدل القبول
املركزي  ،لضمان وجود أطباء جدد من سكان هذه احملافظات.
وضع هدف طبيب لكل  5000مواطن على مستوى الرعاية األولية ( طبيب لكل  1000عائلة)،
كما هو معمول به ضمن آليات برنامج الزائر الصحي  ،اي  200طبيب عام أو طبيب أسرة لكل مليون
مواطن .
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•التنسيق بني الصحة وكليات الطب يف احملافظات إىل فتح دراسات عليا دبلوم عال يف طب
األسرة للوصول إىل هدف وجود أطباء عموم اختصاص مدربني ومؤهلني لذلك.
•وضع امتيازات ألطباء األسرة وحتفيزهم لالستقرار يف مناطق احلاجة على مستوى الرعاية
الصحية األولية ،كما هو معمول به يف اغلب دول العامل املتقدم
•زيادة فرتة اإلقامة الدورية ملدة سنتني ملضاعفة أعداد األطباء املقيمني يف املستشفيات لسد
احلاجة من جهة  ،وإعطائهم فرتة تدريب أطول يف األقسام الرئيسة والفرعية متكننا من وضع
خربة سريرية مطلوبة لصنع طبيب أسرة .
•زيادة فرتة القرى واألرياف ملدة سنتني لسد النقص احلاصل يف أطباء التدرج حلني ختريج أطباء
دبلوم طب أسرة .
•تكون فرتة اإلقامة الدورية والقرى واألرياف شرطا للقبول بالدراسات العليا.
•مشول أطباء الصحة والتعليم بفرتة اإلقامة الدورية والقرى واألرياف بدون استثناء.
املوضوع الثالث :العالقة بني وزاريت الصحة والتعليم العايل يف إصالح الرعاية الصحية
يشكل الكادر الطيب املتخصص يف وزارة التعليم العايل نسبة كبرية من األطباء االستشاريني
واالختصاص العاملني يف املستشفيات التعليمية لدرجة تصل أحيانا إىل أكثر من  % 50من كوادر هذه
املستشفيات ،وذلك مببدأ التنسيب من اجل تدريب كليات الطب واملشاركة يف تقدمي اخلدمات العالجية
للمرضى الراقدين.
هذه التجربة هلا من االجيابيات الكثرية  ،وأمهها سد النقص املوجود يف كوادر وزارة الصحة ...لكن
تواجهنا بعض املشاكل اليت قد تؤثر سلبا يف عملية إصالح النظام الصحي ،أمهها توحيد ضوابط العمل
يف املستشفيات العراقية .قد ينظر البعض إليها ويعتربها باملشكلة البسيطة  ،ولكن أمهيتها ظهرت حني
سقوط املوصل يف  10حزيران  ، 2014ودخول وزارة الصحة وكوادرها يف حالة اإلنذار الشديد من اجل
إسعاف وعالج جرحى العمليات العسكرية  ،ومتتع كوادر التعليم العايل الطبية يف عطلتهم السنوية من
أول متوز إىل أول أيلول من كل عام .نقطة اإلصالح  :تشكيل جلنة مشرتكة من الوزارتني لتحديد ضوابط
عمل تسد مواطن اخللل يف هذه التجربة املفيدة .
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التجارب املماثلة يف اإلصالح
التجربة الصينية
اقرب التجارب إلينا يف إصالح النظام الصحي هي جتربة جهورية الصني الشعبية  ،حيث كانت
متول الرعاية الصحية من الدولة بالكامل ،وما تعانيه من عدم وجود التغطية الشاملة والضمان الصحي ،
وتدين نوعية اخلدمات املقدمة والفوارق يف الرعاية الصحية بني الريف واملدينة  ،ومرورهم بتجربتني فاشلتني
يف اإلصالح يف الثمانينات والتسعينات من القرن املنصرم وصوال إىل بوادر النجاح يف التجربة األخرية اليت
بدأت  2008وتنتهي  2020وعلى مراحل.
التجربة الرتكية
أثبتت إن الدول ذات الدخل املتوسط تستطيع تغطية صحية شاملة ملواطنيها من خالل :
•اعتمادها على اخلربات الدولية
•بوجود قيادة ملتزمة تستطيع الدول ذات الدخل املتوسط حتقيق تغطية صحية شاملة ملواطنيها.
•إصالح النظام الصحي جاء متزامنا مع منو اقتصادي مستدام مما مكن احلكومة من زيادة
حجم اإلنفاق على القطاع الصحي
التجربة اإليرانية
أثبتت إن الدول ذات الدخل احملدود واليت تعاين من حصار اقتصادي ميكنها أن حتقق رعاية
صحية من خالل
•وجود رؤية واضحة وحمددة لإلصالح
•وجود قيادة استطاعت حتفيز كوادرها معنويا بضرورة الصمود والنجاح وجتاوز عقبة احلصار املفروض
عليها.
•االستفادة من جتارهبا السابقة وخرباهتا املرتاكمة وكوادرها احمللية
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املصادر :
•تعريف الصحة  ،منظمة الصحة العاملية
•تعريف الرعاية الصحية األولية  ،مؤمتر املاتأ  ،منظمة الصحة العاملية 1978 ،
•د .صاحل احلسناوي  ،وزير الصحة األسبق  ،كتاب بعنوان ( نقص األطباء) عام 2012

•األهداف اإلمنائية األلفية ( ،) 2015 - 2000منظمة األمم املتحدة
•اإلحصائيات الصحية العاملية  ، 2015منظمة الصحة العاملية
•د .فائز عبد الشهيد كاظم ،مدير مستشفى الزهراء التعليمي يف النجف االشرف  ،حبث مقدم إىل
جامعة شيفيلد  ،اململكة املتحدة بعنوان ( حمصلة الرعاية الصحية من خالل حتسني الرعاية الصحية
األولية  :مثال على نقل الرعاية الصحية إىل اجملتمع ) 2012
•د .مالكومل وايتفيلد خبري يف النظام الصحي الربيطاين  ،حماضرة ( إصالح النظام الصحي يف العراق
وماذا نريد منه)
•ويكيبيديا  ،املوسوعة العاملية
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