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األمنوذج الصحي يف اململكة املتحدة

األنموذج الصحي في المملكة المتحدة
مماثلة في التطبيق على العراق ومصر
أحمد حسن علي *

إذا أردان بيان أوجه التشابه بني النظامني الصحيني يف العراق ومصر سنجد أن التشابه كبري
بينهما ،لكنهما من حيث االختالف يتغايران بتصحيح املسار الصحي يف البلدين؛ إذ قررت
احلكومة املصرية اعتماد سلسلة من اإلصالحات أمهها أهنا تسعى يف العام املقبل إىل تطبيق نظام
صحي مشابه للنظام الربيطاين وتغيري واقع املؤسسات الصحية املصرية اليت شهدت -وما تزال-
انتقادات كبرية .وستستهدف هذه الورقة قراءة هلذه اإلصالحات الصحية اليت قد تكون مفيدة يف
إصالح الواقع الصحي العراقي.
وقد وافق الربملان املصري يف كانون األول  2017على قانون جديد للتأمني الصحي على
املستوى الوطين ،لكن هذا القانون أاثر جدالً كبرياً ومناقشات مستفيضة بني نقابة األطباء املصرية
املعارضة للقانون ونواب الربملان الذين اعتمدوا ابألغلبية األمنوذج الربيطاين للنظام الصحي(.)1
ُّ
ويعد قانون التأمني الصحي اجلديد حماولة حكومية للتغلب على أوجه القصور يف النظام القدمي
الذي يراه كثريون نظاماً فاشالً ال حيمي حقوق املرضى ،فالنظام الصحي يف مصر كان -وما يزال-
يتعرض النتقادات شديدة لعدم استيفائه املعايري املطلوبة.
يعزز من جودة اخلدمات
وعلى وفق رؤية مشرعي القانون اجلديد فإن نظام التأمني الصحي ّ
الصحية يف املستشفيات العامة والوحدات الصحية ،وإن التعديالت املعتمدة حديثاً تضمن اخلدمات
الطبية جلميع املواطنني ،أما القانون القدمي فكان يعمل على تغطية اخلدمات الصحية للعاملني يف
القطاع احلكومي فقط.
وتعتقد احلكومة املصرية أن عليها اللجوء إىل طرح نوع خمتلف من ميزانية الصحة ،بعد مراجعة
العديد من أنظمة التأمني الصحي يف العامل مث اختيار أمنوذج مشابه للنظام الصحي يف اململكة
املتحدة؛ من أجل حتسني اخلدمات الصحية وجعلها مستدامة ومستقرة وجتنب اهنيارها بسبب
نقص التمويل.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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حتول من النظام االشرتاكي فيقتضي توافر خدمات صحية وتعليمية جبودة
وكي يكون هناك ّ
جيدة وألاّ تبقى هذه اخلدمات جمانية ،وقد تكون رسوم االشرتاك يف النظام اجلديد عالية يف البداية
وينص قانون التأمني الصحي اجلديد على أن تغطي احلكومة
لكنها ستكون يف متناول اجلميعّ .
كامل النفقات الصحية لألشخاص غري القادرين على دفع تكاليف عالجهم الطيب ،وهو ما ميثل
كل املسجلني يف وزارة الرعاية االجتماعية.
خصائص النظام الصحي اجلديد
حبسب القانون اجلديد ،ستُلغى وزارة الصحة ولن تصبح املستشفيات اتبعة هلا بعد اكتمال
أتسيس النظام اجلديد للتأمني الصحي ،وستتبع املستشفيات ثالث هيئات مستقلة (التمويل،
واالعتماد ،واجلودة ،والرقابة) التابعة بدورها جمللس الوزراء.
ومن املفرتض أن يكون لكل مواطن ملف طيب خاص وطبيب عائلة مسؤول عنه يف وحدة
رعاية صحية أولية ،وهذا امللف يشمل بياانت املواطن الشخصية مع مجيع الزايرات الطبية والتأريخ
الصحي ،وستضم وحدات الرعاية األولية طبيب األسرة ،وأخصائي أطفال ،وأخصائية نساء ووالدة،
وطبيب أسنان ،وممرضني ،وقسماً لألشعة والتحليل.
لكل
وتقدم اخلدمة الطبية إىل املواطن بعد إبرازه بطاقة التأمني الصحي اخلاص به وبعائلته ،و ّ
من حيمل الرقم الوطين مع رقم التأمني الصحي ،وبعدها يحُ ّول املريض إىل املستوى الطيب األعلى
كل
من خالل طبيب األسرة ابستخدام شبكة احلاسبات اإللكرتونية ،حيث من املفرتض جتهيز ّ
وحدة صحية بِعدة أجهزة حاسبات ،ويف حال عدم االشرتاك أو التخلف عن السداد لن يستطيع
املنتفع االستفادة من اخلدمات الطبية ،ابستثناء حاالت الطوارئ .ويُكفل من هم من ذوي الدخل
املنخفض يف قانون التأمني الصحي اجلديد ،وتدفع الدولة اشرتاكاهتم يف التأمني الصحي والسيما
املشمولني يف مؤسسات الرعاية االجتماعية.
كل مرحلة يطبق فيها التأمني الصحي الشامل سيُلغى العالج تدرجيياً على نفقة الدولة؛ حىت
ويف ّ
إلغائها كلياً ،مع تعميم تطبيق النظام على الدولة وحتال ميزانيتها إىل التأمني .وتستغرق املراحل مخسة
عشر عاماً خبطة مقسمة على ثالث مراحل أمد الواحدة مخس سنوات ،ويبدأ تطبيق املرحلة األوىل
يف حمافظات إقليم قناة السويس اخلمس .ويهدف الربانمج اجلديد خالل املرحلة األوىل إىل تطوير
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مجيع املستشفيات ووحدات الرعاية الصحية يف احملافظات املعنية ،مع إدخال املاكنة اإللكرتونية
لتكون جاهزة لتطبيق النظام الصحي اجلديد ،مع إنشاء اهليئات اجلديدة اليت ستتوىل إدارة النظام
الصحي احلديث دون االرتباط بوزارة الصحة(.)2
اعرتاضات الرافضني لقانون التأمني الصحي
وعلى الرغم من التأثري اإلجيايب املأمول من القانون اجلديد ،لكن هذا ال خيلو من خماوف بسبب
أتثر دخل املواطن برسوم التأمني الشهرية؛ وابلنظر إىل الظروف االقتصادية الصعبة لعموم السكان،
فإن تعديالت القانون ستضع عبئاً كبرياً على األُسر ذات الدخل املنخفض؛ ألن القانون اجلديد
خيصص  %1.6فقط من الناتج احمللي اإلمجايل إىل الرعاية الصحية ،بدالً من  %3كما هو
معمول به.
ويقول تقرير نقابة األطباء املصرية إن املواطن كان يدفع  %1فقط من دخله للتأمني الصحي،
بينما مبوجب القانون اجلديد فإن على املواطن أن يدفع  1%له ،و 3%عن زوجه ،و 1%ألول
طفلني ،مث  %1.5لألطفال اإلضافيني .وفضالً عن ذلك فإن على املواطن أن يدفع  %7من
تكلفة العمليات اجلراحية و %20من تكلفة إجراء الفحوص الطبية ،ومل يشمل القانون تغطية
عالج األجانب الذين عليهم حتمل النفقات الصحية كافة(.)3
وفيما خيص املستشفيات التابعة للجيش أو الشرطة أو اململوكة للقطاع اخلاص ،فإهنا لن يُسمح
هلا ابملشاركة يف هذا النظام إلاّ بعد استيفاء الشروط املنصوص عليها يف القانون ومطابقة املعايري.
ختوف لدى املعارضني لقانون التأمني الصحي من أن يؤدي إىل استحواذ القطاع اخلاص
وهناك ّ
على املؤسسات الطبية بعد استيفاء الشروط املطلوبة واالستفادة من االستثمارات يف قطاع الصحة.
ويف غياب الشفافية وحضور الفساد خيشى املعارضون من أن يسعى القطاع اخلاص إىل السيطرة
على القطاع الصحي من خالل التعاقد مع احلكومة؛ لتحقيق أكرب قدر من األرابح والتحكم يف
املؤسسات الصحية .ولكن احلكومة ترى أن االستثمار يف الصحة أمر ضروري لتقدمي خدمات
طبية جبودة أفضل مما هو موجود حالياً ،والعمل على وفق النظام الصحي الربيطاين الذي يعتمد
على القطاع اخلاص يف تقدمي اخلدمة للمواطنني ابستثناء ذوي الدخل املنخفض الذين تتوىل الدولة
رعايتهم.
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واجلدير ابلذكر أن أهم أسباب جناح نظام الصحة الربيطانية أهنا تعمل يف واقع بعيد عن الفساد
وعلى وفق شفافية عالية ،وما عدا ذلك فإن القطاع اخلاص قد يسيطر على تقدمي اخلدمات الصحية
مما يؤدي إىل فشل نظام التأمني الصحي الشامل.
وقد تسعى بعض الشركات اخلاصة اململوكة جلهات أجنبية إىل الدخول يف السوق الطبية وتقدمي
استثمارات كبرية؛ مما قد يشكل سالحاً ذا حدين؛ ألهنا إن متكنت من استغالل الفساد فإهنا
ستحتكر األسواق الطبية .وحبسب بعض التقارير املصرية فإن بعض الشركات اإلماراتية والسعودية
تتجه لدعم استثماراهتا يف السوق الطبية املصرية اليت إن مل تكن على وفق ضوابط واضحة منظمة
لنسب االستحواذ فإن عهداً من االحتكار سينشأ يف البالد(.)4
وكي ال تشهد البالد مرحلة احتكار عدد من الشركات للقطاع الصحي اخلاص اليت ستدخل
خيص تعاقدات
شريكاً يف تقدمي اخلدمة الصحية للمواطنني ،وتفرض شروطها على احلكومة فيما ّ
التأمني الصحي اجلديد تعويضاً لعدم جودة اخلدمة الطبية يف املستشفيات احلكومية ،لذا ينبغي
للحكومة السعي من أجل توافر اخلدمات الطبية احلكومية القادرة على منافسة القطاع اخلاص؛
ليتحول القطاع اخلاص إىل شريك اثنوي وليس أساسياً ،كما هو احلال يف اململكة املتحدة ،وإال
وقع املواطن ضحية تلك الشركات يف سعيها إىل الربح.
العراق والنظام الصحي الربيطاين
هناك تشابه يف مشكالت تطبيق النظام الصحي الربيطاين على العراق من عدة وجوه؛ إذ توجد
حتمل أعباء التأمني الصحي؛ وابلتايل تصبح الدولة
فئة واسعة من السكان يف العراق ال تستطيع ّ
ملزمة يف دفع اشرتاكات التأمني اخلاصة هبا .ومن جانب آخر ،يعد افتقار املؤسسات العراقية إىل
وسائل إحصاء دقيق وشفاف للفئات السكانية ذات الدخل املنخفض معضلة كبرية يف كيفية معرفة
املؤهلني من غريهم عند التسجيل يف الرعاية االجتماعية ،إذ إن إصدار البطاقة الصحية لذوي
الدخل املنخفض قد خيضع لضوابط غري مهنية وسط الفساد واحملاابة واحملسوبية.
ومن هنا ،فإن العراق -ابلدرجة األوىل -حباجة إىل مركز بياانت أو معلومات مركزية تعمل
على وفق برامج علمية متقدمة تستطيع كشف كل التالعبات والتحايالت يف سجالت الرعاية
االجتماعية ،من طريق نظام البصمة اإللكرتونية اليت تستطيع متابعة األمساء الومهية أو احلقيقية اليت
تسيء استخدام النظام العام ومالحقتها.
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ويعد تطوير مجيع املستشفيات العراقية ووحدات الرعاية الصحية يف احملافظات مع استخدام
املاكينة اإللكرتونية لتطبيق نظام التأمني الصحي أمراً ضرورايً شريطة أن يكون على وفق جداول
زمنية حمددة ،وتقدمي البطاقة الطبية إىل املواطن وارتباطه مبركز صحي حمدد.
وكما ذُكر آنفاً عن مصر -وكي ال يقع املواطن ضحية احتكار القطاع اخلاص يف العراق -ينبغي
للحكومة العراقية عند تقدميها اخلدمات الصحية أن تفرض شروطها يف تعاقدات التأمني الصحي
على القطاع اخلاص ،وأن تعمل بكل جد على منافسة القطاع اخلاص عرب وحدات الرعاية الصحية
احلكومية حىت جتعل من القطاع الطيب اخلاص مشاركاً اثنوايً ،وإال فإن أي نظام للتأمني الصحي
يف العراق لن ينجح.
وجدير ذكره هو أن احلكومة العراقية اقرتحت يف العام  2014أهنا ستعمل على اعتماد نظام
التأمني الصحي وتطبيق آلية طبيب األسرة على املستوى الوطين؛ بيد أن هذا النظام مل ير النور
بسبب احلرب ضد تنظيم داعش بعد احتالله ملناطق واسعة ،والعجز املايل الذي سببته احلرب ضد
التنظيم؛ مما اضطر احلكومة إىل االستدانة من اخلارج.
ويرى الباحث أن تنفيذ املشروع ميكن أن يبدأ جتريبياً يف إحدى احملافظات ذات السكان األقل
عدداً مثل حمافظة املثىن؛ ملعرفة صعوابت التطبيق ،وإجياد احللول املناسبة هلا .وإن االستفادة من
حل
فكرة املشروع املصري -الذي ابألساس هو من النظام الربيطاين -يعطي ُّ
توجهاً يف كيفية بداية ّ
املعضلة الصحية يف العراق .وابدئ ذي بدء يتم اختيار حمافظة معينة لتطبيق مشروع التأمني الصحي
بعد حتديد مالحمه ،مثل إنشاء هيئة متخصصة يف إدارة ومتابعة شؤون املؤسسات الصحية يف تلك
احملافظة حصراً وعزهلا عن وزارة الصحة ،وتتولىّ هذه اهليئة تطوير املستشفيات احلكومية وإنشاء
وحدات الرعاية الصحية اليت ترتبط مبنظومة املستشفيات العامة بعد أتسيس نظام لالشرتاكات عرب
البطاقة الصحية للمواطن مع األخذ ابحلسبان حتمل الدولة لنفقات ذوي الدخل املنخفض.
مشروع التأمني الصحي والقطاع اخلاص
يتطلب تطبيق نظام التأمني الصحي إنشاء وحدات رعاية صحية هبدف هتيئة البيئة الطبية
املالئمة لتوفري العالج للمواطنني .وتدرك احلكومة أن املؤسسات الصحية احلالية ال تتحمل مزيداً
من املرضى الذين يف معظمهم ميكن أن يُعالجوا عرب وحدات رعاية صحية؛ لذا إن فكرة إنشاء
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عيادات خارجية للمرضى أو وحدات رعاية طبية أمر ضروري ضمن مشروع التأمني الصحي ،ويف
حال وجود مستوايت مرضية أعلى حتال إىل مستشفيات الدولة.
ويعتمد نظام التأمني الصحي الشامل -حسب البطاقة الصحية -من حيث متويله على
اشرتاكات املواطنني والضرائب واملشاركة احلكومية بدالً من االعتماد فقط على عائدات النفط،
وسيتيح للمرضى العالج يف مستشفيات القطاع اخلاص فضالً عن القطاع العام.
وهنا ميكن للقطاع اخلاص من خالل شركات التأمني املسجلة رمسياً أن تقدم اخلدمة الصحية
ملوظفي القطاع اخلاص أو العام عرب املؤسسات الصحية املعتمدة حتت مظلة التأمني ،ويف الوقت
احلايل نرى أن نصيب املستشفيات اخلاصة غري ٍ
كاف يف تقدمي اخلدمة ،ورمبا بسبب عدم كفاية
أعداد املسجلني يف التأمني الصحي اخلاص من موظفي القطاع اخلاص والعام.
واجلدير ابلذكر أن األمنوذج األمريكي يف التأمني الصحي اخلاص يرتبط ابلتأمني التجاري ،ويقدم
ما يعده الكثريون نقاطاً سلبية أبرزها ربط كفاءة اخلدمة بسعر التأمني الصحي ،وهو ما خيتلف عن
األمنوذج الربيطاين.
أمر ممكن
وإن حتويل بعض املستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة إىل نظام التمويل الذايت ٌ
مع استخدام نظام التأمني الصحي ،حيث تنتقل إدارة املستشفيات إىل جلنة تعتمد تقدمي خدمات
جبودة جيدة ورعاية مقبولة من املواطنني بدالً من اخلدمات السيئة احلالية لبعضها ،وسيكون أمام
كل أقسام املستشفى طوال الساعات األربع
املرضى الذين ميتلكون بطاقات التأمني الصحي مراجعة ّ
والعشرين.
خامتة
يتعرض القطاع الصحي يف العراق إىل انتقادات واسعة على الرغم من بناء عدد غري قليل من
املستشفيات يف السنوات العشر األخرية ،ويعاين القطاع الصحي من التأرجح بني جمانية العالج
يف جانب ودفع املواطنني لرسوم من جانب آخر ،ويف النهاية تقدم خدمات غري مقبولة للمواطن.
وإن اختيار األمنوذج الربيطاين يف تقدمي خدمات جبودة عالية عرب نظام التأمني الصحي الشامل
ال يلغي دور الدولة يف القيام بواجباهتا ،وال حيرم فئات الدخل احملدود من احلصول على الرعاية
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الصحية اجملانية.
ولكن لتطبيق مثل هذا النظام ينبغي االستفادة من التجربة الربيطانية يف مالءمتها للمجتمع
العراقي من منطلقني :أوالً يف استثناء غري القادرين على دفع االشرتاكات ،واثنياً تقسيم بقية
املواطنني حسب املشاركات؛ وابلنتيجة تقدمي خدمات طبية أفضل.
احلل األفضل مع أنه فشل على أرض
وما يزال بعض صناع القرار يرون يف النظام االشرتاكي ّ
الواقع ،وتسبّب يف إهدار الكثري من موارد الدولة وجعلها عرضة للفساد .ويف املقابل نرى قيام قطاع
خاص يعتمد على التجارة الطبية وميتلك ما يقارب من ثلث مستشفيات العراق ،فضالً عن املراكز
اخلاصة مثل العيادات والصيدليات اليت لألسف تفوقت على القطاع العام .وعلى الرغم من
الطبية ّ
ذلك تنفق الدولة على الرحالت العالجية إىل اخلارج ،فيما يتكلف مرضى آخرون أيضاً بنفقات
العالج اخلارجية.
وتستطيع الدولة -اليت توظف لديها حنو مخسة ماليني مواطن -أن تطبق نظام التأمني الصحي
عرب مشاركات املوظفني الرمزية ،وفرض التأمني الصحي على موظفي القطاع اخلاص ،وإعفاء ذوي
الدخل احملدود ،والتزام احلكومة ابإلنفاق على املؤسسات الصحية بنسبة أكرب والسيما مع بداية
عهد السالم الداخلي وانتهاء احلروب.
وعلى ما ذُكر آنفا ،تبدأ اخلطوة األوىل من موافقة جملس النواب على مثل هكذا مشروع ،وتوليّ
هيئة جديدة إدارة ومتابعة تنفيذ املشروع بعيداً عن وزارة الصحة يف حمافظة معينة على أن تكون هذه
اهليئة مرتبطة مبجلس الوزراء ،وخالل جدول زمين حمدد تسعى هذه اهليئة إىل تطوير املستشفيات،
ووحدات الرعاية الصحية يف املناطق الشعبية والعامة ،وربطها ببعض عرب ماكنة إلكرتونية ،وابلتزامن
تعمل هذه اهليئة على إصدار بطاقات التأمني الصحية ابلتوافق مع بقية مؤسسات الدولة والسيما
مع مؤسسة الرعاية االجتماعية.
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