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تمهيد

نجاح دول مجلس التعاون الخليجي )GCC( في السيطرة على األمراض الُمعدية وتوفير بعد 
الرعاية المكثفة المتقدمة لجميع المواطنين على المستوى المحلي، فإنها تواجه اآلن تحدياً 
التي  المزمنة،  الوقاية ومعالجة األمراض  نحو  الصحية  الرعاية  نظم  توجيه  يتمثل في 
يعاني منها سكان دول الخليج بمعدالت أعلى من أية منطقة أخرى في العالم تقريباً. وتجد هذه الدول 
نفسها في مفترق طرق - فيمكنها االقتداء بنماذج الدول الغربية، بقيودها المعروفة، أو أن تخوض 
في مسعى طموح لخلق نموذج مبتكر ومستدام. ونحن في هذا التقرير نشير إلى أنه يتعين على دول 
مجلس التعاون الخليجي انتقاء الخيار الثاني وابتكار وتنفيذ نظام رعاية صحية يقوم على مبادئ تدبير 
فوائد مضاعفة  المسار  اتخاذ هذا  الصحية. ويحقق  للمعلومات  المتقدمة  والتكنولوجيا  السكان  صحة 
لدول مجلس التعاون الخليجي: تساعد الرعاية الصحية على توفير فرص توظيف بناءة للمواطنين 
ذوي التأهيل التعليمي العالي، وتنويع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير نموذج يشمل 

المبادئ اإلسالمية بوصفها مصدراً تقتدي به الدول اإلسالمية األخرى والعالم أجمع. 
ولقد تم هذا البحث بموجب عقد مع Aetna. ويعرب المؤلفون عن امتنانهم لكلٍّ من الدكتور 

ماه من رؤى في هذا التقرير.  Ross Anthony وJack Chow لما َقدَّ
أُجِرَيت هذه الدراسة بواسطة RAND للخدمات االستشارية الصحية، وهي الممارسات االستشارية 
وملخصات  للصحة   RAND مؤسسة  لمحة حول  على  االطالع  يمكن  للصحة.   RAND لشركة 
لمنشوراتها ومعلومات الطلب على الموقع www.rand.org/health. يرجى إرسال أية أسئلة أو 
 استفسارات حول هذا التقرير إلى المؤلف الرئيسي سورين ماتكي )Soeren Mattke( على العنوان
RAND Corporation,  :RAND مؤسسة  في  عنوانه  إلى  أو   Soeren_Mattke@rand.org 

,Park Plaza, Suite 920, Boston, MA 02116 20 هاتف 2059 338 )617( 1+.

mailto:Soeren_Mattke@rand.or
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ملخص تنفيذي

الدول قاد  السريع في  االقتصادي  النمو  العشرين  القرن  الطبيعي في  والغاز  النفط  اكتشاف 
التي تشكل مجلس التعاون الخليجي: مملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، 
والمملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة. وبعد نجاح دول مجلس التعاون 
المواطنين  لجميع  المتقدمة  المكثفة  الرعاية  وتوفير  المعدية  األمراض  على  السيطرة  في  الخليجي 
على المستوى المحلي، فإنها تواجه اآلن تحدياً يتمثل في توجيه نظم الرعاية الصحية نحو الوقاية 
ومعالجة األمراض المزمنة، التي يعاني منها سكان دول الخليج بمعدالت أعلى من أية منطقة أخرى 
في العالم تقريباً. وتجد هذه الدول نفسها في مفترق طرق - فيمكنها االقتداء بنماذج الدول الغربية، 
نموذج مبتكر ومستدام. ونحن في هذا  لخلق  أن تخوض في مسعى طموح  أو  المعروفة،  بقيودها 
التقرير نشير إلى أنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي انتقاء الخيار الثاني وابتكار وتنفيذ 
نظام رعاية صحية يقوم على مبادئ تدبير صحة السكان وتكنولوجيا المعلومات الصحية المتقدمة. 
ويحقق اتخاذ هذا المسار فوائد مضاعفة لدول مجلس التعاون الخليجي: تساعد الرعاية الصحية على 
توفير فرص توظيف بناءة للمواطنين ذوي التأهيل التعليمي العالي، وتنويع اقتصاديات دول مجلس 
التعاون الخليجي، وتوفير نموذج يشمل المبادئ اإلسالمية بوصفها مصدراً تقتدي به الدول اإلسالمية 

األخرى والعالم أجمع. 

الحياة تجتاح نظم الرعاية الصحية  المرتبطة بنمط   زيادة األمراض 
الخليجي التعاون  لدول مجلس 

عادًة يكون النمو االقتصادي مثلما حدث في دول مجلس التعاون الخليجي مصحوباً بما يطلق عليه 
المعيشة  المزمن: ظروف  إلى  الحاد  المرض  الوبائي من  الباحثون في مجال الصحة اسم االنتقال 
ن إلى الرعاية الطبية يتيحان للسكان النجاة من األمراض المعدية والتقدم  األفضل والوصول الُمحسَّ
تمثل دول  ذلك،  الوعائية. ومع  القلبية  السرطان واألمراض  المزمنة، مثل  إلى األمراض  وصوالً 
مجلس التعاون الخليجي مفارقة وبائية وديموغرافية متمثلة في ظهور األمراض المزمنة لدى السكان 
داء  هي  وإزعاجاً  األكثر شهرًة  الصحية  والمشكلة  العمر.  هيكل  في  المعتاد  بالتغير  مرورهم  قبل 
السكري: فدول مجلس التعاون الخليجي من بين المناطق األعلى في معدل انتشار داء السكري في 
العالم. وترجع المعدالت العالية لداء السكري وما ينتج عنه من األمراض القلبية الوعائية بين سكان 
دول مجلس التعاون الخليجي بشكٍل جزئي إلى المخاطر الوراثية العالية، إضافًة إلى االنتشار العالي 
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ويمكن  أهمية،  العوامل  هذه  أكثر  هي  منة  والسِّ )االستقالبية(.  األيضية  الخطر  عوامل  من  للعديد 
توضيحها من خالل التحوالت الكبيرة في السلوكيات الصحية، وال سيما التغييرات في النظام الغذائي. 
األعباء  اآلن  حتى  تواكب  لم  الصحي  للنظام  والمتنامية  المتزايدة  الكفاءة  فإن  الحظ،  ولسوء 
العالية لألمراض والعجز. ولمعالجة عدم المواكبة، ستحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تكرار 
نجاحاتها في الوصول إلى معايير عالية في إطار مكافحة األمراض المعدية، وتحسين خدمات صحة 
األمومة واألطفال، وتوفير الرعاية المكثفة وتسهيل وصول المواطنين إليها. بيد أن الوصول إلى 
معايير مماثلة في رعاية األمراض المزمنة يتطلب نهجاً تحولياً وليس نهجاً تزايدياً. فتزايد انتشار 
األمراض المزمنة يوشك أن يتغلب على نظام الرعاية الصحية في ثوبه الحالي. ودون هذا التحول، 
المدني وحده بل  بما ال يهدد الرضا  التعاون الخليجي من سكان أكثر مرضاً  ستعاني دول مجلس 

والتطور االقتصادي أيضاً.

الرعاية الصحية  الفرصة االقتصادية في تحول 
التعاون  مجلس  دول  أمام  المتاحة  الفردية  الفرص  من  العديد  هناك  أن  إلى  التقرير  هذا  في  نشير 
الخليجي لتصميم وتنفيذ نظام رعاية صحية يلبي احتياجات القرن الواحد والعشرين، نظام قائم على 
المعلومات  العملية واستخدام تكنولوجيا  المبادئ الصناعية لتحسين  إدارته باستخدام  البرهان، وتتم 
نة تعوق تحول الرعاية الصحية في الدول الغربية،  المتقدمة. فالبنية التحتية القديمة والمصالح الُمحصَّ
ودول مجلس التعاون الخليجي أقل تقييداً بذلك ويمكنها تبني نموذج مبتكر لتوفير الرعاية الصحية 
المصممة بطريقة هادفة للقرن الواحد والعشرين، بدالً من تقليد نماذج غير فاعلة موجودة في مكان 
آخر. وهذا النوع الجديد من نظام الرعاية الصحية يمكنه تفادي األخطاء السابقة ومساعدة دول مجلس 
أفضل، وصحة  األجزاء: رعاية  ثالثي  بالهدف  إليه  يشار  ما  التركيز على  الخليجي على  التعاون 

أفضل، وتكلفة أقل. 
إن تحويل الرعاية الصحية يمكنه توفير فرص توظيف بناءة للمواطنين ذوي التأهيل التعليمي 
العالي، بما يساعد على تطوير السياسات التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي لتوطين القوى 
العاملة. وكذلك يتيح االستثمار في الرعاية الصحية التنوع االقتصادي واالنتقال نحو الصناعات القائمة 
على المعرفة. وال تقتصر الفرص المتاحة على توفير الرعاية الصحية بل تشمل التقنيات المبتكرة أيضاً، 
مثل الخدمات الصحية على الهاتف المحمول، وتحليالت البيانات الضخمة وإدارة الرعاية. إضافًة إلى 
ذلك، فإن تنفيذ نموذج رعاية صحية يستجيب الحتياجات سكان دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه 

قيادة الطريق نحو الرعاية ذات المبادئ لباقي المجتمع اإلسالمي والعالم أجمع.

العالمية الصحية  للرعاية  رائداً  السكان بوصفه نموذجاً  تدبير صحة 
نشير إلى أنه ينبغي أن تتبع نظم الرعاية الصحية المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي مبدأين 
تصميميين. أولهما، التصدي للنقص النسبي في متخصصي الرعاية الصحية، حيث يتعين على دول 
المعلومات  تكنولوجيا  من خالل  العالية  المهارة  ذوي  الموظفين  استغالل  الخليجي  التعاون  مجلس 
الصحية المتقدمة، وتحويل المهام إلى الموظفين األقل مهارة. وثانياً، يتعين على الدول تبني نموذج 
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الصحة على  لتحسين  العامة  الصحة  منظور  بين  النموذج  هذا  يجمع  بحيث  السكان،  لتدبير صحة 
مستوى السكان ومنظور الرعاية الطبية لتوفير الرعاية لكل فرد. 

الصحية لجميع  النتائج  التركيز على  بثالثة مبادئ رئيسية:  السكان  تدبير صحة  يتميز نموذج 
الوقاية  من  الرعاية،  احتياجات  استمرارية  من خالل  والطبية  الصحية  الخدمات  وتنسيق  السكان، 
وتعزيز الصحة إلى الرعاية العالجية، وإدارة األمراض، والرعاية الصحية المخففة، واإلدارة الرائدة 
الحتياجات الرعاية. يتناول تدبير صحة السكان احتياجات الرعاية الصحية من الصحة والعافية إلى 
التأقلم مع مرحلة االحتضار، وتشمل جميع جوانب الصحة، بما في ذلك الصحة البدنية، والعقلية، 
الصحية  الرعاية  لنظم  المقترح  السكان  صحة  تدبير  مخطط  يتكون   .)S.1 )الشكل  واالجتماعية 

 :)S.2 المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي من ستة مكونات مترابطة )الشكل

بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات تعمل باعتبارها ترساً مركزياً في النموذج، حيث إن 	 
دعم القرار والبيانات بها هي المحرك للمكونات األخرى.

األدلة 	  على  القائمة  الرعاية  توفير  يتيح  الذي  الرعاية  لعمليات  البيانات  على  القائم  التحسين 
والقيام بتحليل الفجوة لتحديد احتياجات البحث المستقبلية.

مراقبة األداء في جميع مستويات المساءلة بما يتيح قياس مستوى األداء المقارن، والتحقيق في األسباب 	 
الجذرية لضعف األداء والعالج، وتحديد أفضل المؤدين وأسوأهم بهدف تحديد أفضل الممارسات.

نظم
المعلومات
المتقدمة

توزیع 
(توظیف) مزود 
الخدمة الفعال

مشاركة
المستھلك

تحسین
العملیة

الحوافز
المتوافقة

مراقبة
األداء

RAND RR889-S.1

الرعاية ومواصلة  الصحية  S.1 • االحتياجات  الشكل 



xi

التوظيف الفاعل للمتخصصين الصحيين يساعد على تعزيز إنتاجية االختصاصيين ذوي المهارة 	 
العالية من خالل تحويل المهام، بما يسمح للمتخصصين تنفيذ المهام التي تتطلب تدريباً ومهارة 
التوظيف  ويتمثل  الصحية.  للرعاية  المطلوبة  العاملة  القوى  تطوير  في  الدولة  تبدأ  بينما  أقل، 
الفاعل المساعد في تشكيل فريق الرعاية واستخدام نموذج يتميز بباحثين صحيين ومساعدين 

مهنيين متخصصين يوجهون المرضى عبر النظام.
محاذاة الحوافز مع أهداف السياسة — وهو ما يعني عمليات صحية أفضل ونتائج أفضل وتكلفة 	 

أقل — ويتطلب ذلك عدة اعتبارات. ال يمكن ربط المدفوعات بمجاالت الرعاية، لكن يجب أن 
تتبع المرضى. يجب أن يعتمد نظام المدفوعات على القيمة وليس الكم. 

مشاركة المستهلك وتثقيفه وهو ما يعني تحمل المرضى جزء من مسؤولية الرعاية الخاصة 	 
بهم: ويجب إطالعهم على خياراتهم، وكذلك تبعات هذه االختيارات. 

الخاتمة 
إن التقدم االقتصادي والتحول الوبائي الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الخمسين 
عاماً الماضية قد تجاوز نظم الرعاية الصحية بها. وتتأثر صحة السكان بالتزامن مع تزايد االعتماد 
من  والهجرة  الثروة،  وتزايد  المنخفض،  البدني  والنشاط  المنخفضة،  الغذائية  والقيمة  الطعام  على 
الحياة الريفية إلى الحضر. وينتج عن ذلك عبء ضخم ومتزايد لألمراض المزمنة — وخاصًة داء 
السكري — والعجز، حتى مع تناقص معدالت الوفيات بسبب األمراض الحادة. ولمعالجة التحدي 

الجديد، يجب أن تمر النظم الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي بعملية تحول.

رعایة مرحلة االحتضار

• الراحة البدنیة
• االحتیاجات العقلیة والعاطفیة

• االحتیاجات الروحیة

التأقلم مع مرحلة 
االحتضار

 

الرعایة المزمنة

• إدارة المرض
• الوقایة الثانویة

• التأھیل
• الرعایة طویلة األجل

العیش مع مرض
مزمن وإعاقة

  

الرعایة المكثفة (الوجیزة)

• المعالجة الحادة
• رعایة األمومة

• رعایة الطوارئ

ن التحسُّ

الوقایة

• التثقیف الصحي
• فحص المخاطر الصحیة

• االستشارات الصحیة
• تعزیز الصحة
• الوقایة األولیة

• التطعیمات

المحافظة على الصحة

البدنیة والعقلیة واالجتماعیة

RAND RR889-S.2 

السكان تدبير صحة  لنموذج  المتضامنة  S.2 • المكونات  الشكل 
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فنظم توفير الرعاية عاجزة بسبب ضعف االستثمار، والنقص الحاد في القوى العاملة )وخاصًة 
الممرضات(، والنقص في أسرة المستشفى، والنقص في تكنولوجيا المعلومات القوية القابلة للتشغيل 
البيني. وهناك أيضاً نقص في نظام توفير الرعاية األولية المتكامل. وفي الوقت ذاته، هناك فرصة 
فريدة أمام دول مجلس التعاون الخليجي للتقدم على الدول األخرى: فالحرية النسبية من البنية التحتية 
المصمم  الصحية  الرعاية  لتقديم  مبتكر  لنموذج  تبنيهم  إمكانية  تعني  نة  الُمحصَّ والمصالح  القديمة 

بطريقة هادفة للقرن الواحد والعشرين، بدالً من تقليد نماذج غير فاعلة موجودة في مكان آخر. 
وسيتم تخليد القادة الحالمين الذين يشرعون في تنفيذ هذه األجندة الطموحة إلنجاز ثالثة أشياء: 
أوالً، لتنفيذ نظام رعاية صحية عالي األداء يرتكز على احتياجات المواطنين ويوفر دعماً متواصالً 
في  االقتصادي  التنوع  لتعزيز  وثانياً،  المدني،  االكتفاء  تعزيز  َثمَّ  الصحة، ومن  في جميع مراحل 

المجاالت المعرفية، وثالثاً، إلهام األمة وباقي العالم والستعادة الدور القيادي للطب العربي. 
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االختصارات

ACOمنظمة الرعاية المسؤولة
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BMIمؤشر كتلة الجسم
BQSالمكتب الفيدرالي لمراقبة الجودة

CHIAنظام الضمان الصحي التعاوني
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KHACالشركة الكويتية للتأمين الصحي
MOHوزارة الصحة

OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
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1

المقدمة

اكتشاف النفط والغاز الطبيعي في القرن العشرين النمو االقتصادي السريع في الدول التي قاد 
تشكل مجلس التعاون الخليجي: مملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة 
العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة.1 وفي الوقت ذاته، عانت هذه الدول من زيادة 
مفاجئة في انتشار األمراض المزمنة، وأكثرها وضوحاً داء السكري. وفي الواقع، فإن دول مجلس 

التعاون الخليجي بها بعض أعلى معدالت انتشار داء السكري في العالم. 
فعلى الرغم من نجاحها في السيطرة على األمراض المعدية وتوفير الرعاية المكثفة )الوجيزة( 
اآلن  تواجه  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  فإن  المحلي،  المستوى  على  المواطنين  لجميع  المتقدمة 
تحدياً يتمثل في توجيه نظم الرعاية الصحية نحو الوقاية ومعالجة األمراض المزمنة. ونشير في هذا 
التقرير إلى أن هذا التحدي يضع دول مجلس التعاون الخليجي أمام فرصة تاريخية لتجديد الدور 
القيادي الذي ُيعَتقد أن الطب العربي تمتع به في العصر الذهبي اإلسالمي، وهي حقبة شهدت تقدماً 
بارزاً في علم التشريح والفسيولوجيا )علم وظائف األعضاء( والعالج الطبي والجراحي. ونقترح أن 
دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها توظيف ثرائها الضخم من أجل ابتكار وتنفيذ نظم رعاية صحية 
مبتكرة تقوم على مبادئ تدبير صحة السكان )PHM( والتكنولوجيا المتقدمة للمعلومات الصحية. 
فالسير في هذا الطريق لن يعمل فقط على تحسين الوقاية من األمراض المزمنة وإدارتها بل سيساهم 

أيضاً في تنوع االقتصاديات وتعريب المجاالت المعرفية.
تمثل الرعاية الصحية أحد أضخم مكونات الميزانيات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي 
والعالم — وعادًة أسرعها نمواً. فالصحة هي ذلك الشيء الذي يالمس مباشرًة حياتنا وحياة َمن نهتم 
بهم، مما يجعلها منطقة مقلقة ومهمة للغاية للجميع، بما في ذلك الُمجنَّسون وغير الُمجنَّسين المقيمين 
في دول مجلس التعاون الخليجي. فالصحة الجيدة تساهم في خفض العجز وتحسين إنتاجية القوى 

العاملة. ولهذه األسباب جميعاً، تعد الصحة منطقة حرجة إلصالح السياسة.

.GCC ويشار إلى هذه المنظمة حالياً باسم "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، لكن ال يزال يشار إليها عادًة باالختصار  1



2

البحث نهج 
يعتمد هذا البحث على مراجعة وضم مراجعة األقران والمنشورات غير الرسمية2 إضافًة إلى تحليل 
مصادر البيانات المتاحة للعامة. فقمنا بفحص المعلومات المتعلقة باتجاهات السكان وأعباء األمراض، 
إضافًة إلى البيانات حول البنية التحتية لتقديم الرعاية الصحية والقوى العاملة في دول مجلس التعاون 
الخليجي. وراجعنا مستندات السياسة وبيانات الوضع المالي من ِقَبل مسؤولين في دول مجلس التعاون 
الخليجي، والمنظمات الدولية والخبراء غير الحكوميين. وبناًء على نتائج مراجعتنا، حددنا المنشورات 

اإلبداعية لتقود تطوير توصياتنا لنظم الرعاية الصحية المستقبلية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير عبارة "المنشورات غير الرسمية" إلى المنشورات التي يتم نشرها خارج مراجعة األقران، أي المنشورات العلمية. التقارير الحكومية   2
وتقارير الصناعة هي أنواع شائعة للمنشورات غير الرسمية.

-1-1



   

   

 

 

  

    

  

     

  

       

            

         

   

   

 

 

  

    

  

     

  

       

            

         



4

دول مجلس التعاون الخليجي على حدود الخليج الفارسي )انظر الخريطة في الشكل 2-1(. تقع 
وجميعها حكومات ملكية بدرجات متفاوتة من القيود الدستورية. فاإلمارات العربية المتحدة 
عبارة عن نظام ملكي فيدرالي — كل إمارة من اإلمارات السبع المكونة لها يترأسها أمير، 
ويتم اختيار أحد هؤالء األمراء ليكون رئيساً لدولة اإلمارات العربية المتحدة. والعديد من دول مجلس 
التعاون الخليجي تقوم باختيار مجالسها التشريعية بطريقة شعبية. وشكلت هذه الدول معاً مجلس التعاون 

الخليجي في عام 1981 في محاولة تيسير التعاون االقتصادي بينها.

 دول مجلس التعاون الخليجي 
ونظم الرعاية الصحية لها

2

المملكة العربیة السعودیة

الكویت

البحرین

قطر
اإلمارات العربیة

المتحدة

ُعمان

المصدر: علوان وآخرون، 2011.
RAND RR889-2.1

الخليجي التعاون  2-1 • خريطة دول مجلس  الشكل 



5

االقتصاد
النفط  التعاون الخليجي على ما يقرب من 36 في المئة من إجمالي احتياطي  تحتوي دول مجلس 
التعاون  مجلس  دول  جميع  في  للدخل  رئيسياً  مصدراً  الطبيعي  والغاز  النفط  ويعد  العالمي.  الخام 
الخليجي. وفي الواقع، تعتمد حكومات العديد من الدول بشكٍل كامل تقريباً على النفط والغاز الطبيعي: 
في  و80  البحرينية،  الحكومة  دخل  من  المئة  في  و87  الكويتية،  الحكومة  دخل  من  المئة  في   95
المركزية،  المخابرات  )وكالة  وتكريره  البترول  إنتاج  من  يأتي  السعودية  الحكومة  دخل  المئة من 
اقتصادياتها، وحققت  لتنويع  ببذل جهودها  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وتعهدت جميع   .)2010
نجاحاً محدوداً )Beidas-Strom وآخرون، 2011((. شاركت اإلمارات العربية المتحدة في أكثر 
جهود التنويع بروزاً، من خالل االستثمار الكبير في البنية التحتية المعاصرة وإنشاء "بيئة محببة 
للشركات التجارية" )صندوق النقد الدولي، 2014(. وتواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 

وضع األولوية للتنويع في خططها االستراتيجية.

األجانب السكان 
يجب أن تراعي أية مناقشة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك نظم الرعاية الصحية لها، الحصة 
الكبيرة للمقيمين األجانب في عدد السكان. فقد أدى النمو االقتصادي السريع إلى تدفق العمال من أجزاء 
أخرى من العالم، ويتجلى ذلك في القادمين من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وعلى الرغم من تفاوت 
نسبة المقيمين األجانب مع اختالف دول مجلس التعاون الخليجي )من 30 في المئة في المملكة العربية 
السعودية إلى 81 في المئة في اإلمارات العربية المتحدة(، إال أن تلك النسبة تكفي للتأثير على االتجاهات 

االقتصادية والديموغرافية والوبائية. يلخص الجدول 2-1 نسبة المقيمين األصليين في كل دولة.

األصليين السكان  2-1 • نسبة  الجدول 

لبلد األصليينا السكان  نسبة 

49البحرين

32الكويت

57ُعمان

14قطر

68المملكة العربية السعودية

12اإلمارات العربية المتحدة

.2014 ،GLMM :المصدر

وال دهشة في أن معظم األجانب في عمر العمل.1 فيشملون العمال غير المهرة، ويعملون بشكٍل 
ويعمل  المهرة،  العمال  وكذلك  المحلية،  والخدمات  الموارد،  واستخراج  البناء،  مجال  في  أساسي 

معظمهم في القطاع المالي والمجاالت الخدمية األخرى. 

في الواقع، تبلغ نسبة السكان األجانب في عمر الخامسة والستين أو أكبر 0 في المئة في جميع الدول باستثناء المملكة العربية السعودية   1
والكويت، حيث يوجد بها 1 في المئة من السكان في عمر الخامسة والستين أو أكبر )وحدة االستخبارات االقتصادية ببريطانيا العظمى، 2009(.

-1-2
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الصحية الرعاية  نظم 
يضطر  بينما  للمواطنين،  وتقدمها  الصحية  الرعاية  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  حكومات  ل  تموِّ
ل التأمين أو الدفع مقابل خدمات الرعاية الصحية. وجميع الدول باستثناء ُعمان لديها  األجانب إلى َتحمُّ
أو في طريقها نحو تطوير نظم التأمين، ومعظمها تتطلب من أصحاب العمل شراء التأمين الصحي 
لموظفيهم، بما في ذلك األجانب. ويعد استثمار دول مجلس التعاون الخليجي في الرعاية الصحية 
منخفضاً نسبياً؛ ففي كل دولة من الدول، تبلغ نسبة إجمالي الناتج المحلي )GDP( المخصصة للرعاية 
 2.)OECD( الصحية حوالي ربع النسبة في دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي
الملحق  يوفر  للرعاية.  الخاص  القطاع  تزويد  لتوسيع  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تسعى معظم 

معلومات أكثر تفصيالً حول نظام الرعاية الصحية في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي التي ُتستخَدم غالباً بوصفها مؤشراً للدول المتقدمة.  2

-3-2
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 زيادة األمراض المرتبطة بنمط الحياة 
 تجتاح نظم الرعاية الصحية 

لدول مجلس التعاون الخليجي

3

عادًة 
يكون النمو االقتصادي مثلما حدث في دول مجلس التعاون الخليجي مصحوباً بما يطلق 
عليه الباحثون في مجال الصحة اسم االنتقال الوبائي من المرض الحاد إلى المزمن: 
ن إلى الرعاية الطبية يتيحان للسكان النجاة من  ظروف المعيشة األفضل والوصول الُمحسَّ
األمراض المعدية والتقدم وصوالً إلى األمراض المزمنة، مثل السرطان واألمراض القلبية الوعائية. ومع 
ذلك، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي مفارقة وبائية وديموغرافية متمثلة في ظهور األمراض المزمنة 

لدى السكان قبل مرورهم بالتغير المعتاد في هيكل العمر. 

السكان من الشباب ذوي المعدالت العالية لألمراض المزمنة: 
وبائية  مفارقة 

على الرغم من تزايد أعباء األمراض المزمنة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة سريعة، 
عاماً   65 من  الكبرى  السكان  نسبة  فظلت   .1-3 الشكل  يوضح  كما  يتزايد،  لم  العمر  متوسط  أن  إال 
في دول مجلس التعاون الخليجي ثابتة بما يقرب من 2.5 في المئة طوال أكثر من عقدين )إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة، 2013(. وعلى النقيض، ارتفعت نسبة سكان دول منّظمة   التعاون  
 والتنمية   في   الميدان   االقتصادّي )OECD( من فئة  65 عاماً بوتيرة سريعة من 11.7 في المئة في عام 

 .)2009 ،OECD( 2010 1990 إلى 14.8 في المئة في عام
إن النسبة الكبيرة لألجانب تؤدي إلى انحراف البيانات الخاصة بالعمر وعدم دقتها، كما ناقشنا 
في الفصل الثاني، فإن جميع األجانب تقريباً في عمر العمل، يقعون في الفئة 15-46 بالشكل 1-2. 
ومع ذلك، وحتى باستبعاد السكان األجانب، يظل سكان دول مجلس التعاون الخليجي في عمر الشباب 
)وحدة االستخبارات االقتصادية، GLMM ،2009، أحدث البيانات الوطنية(. على الرغم من توقُّع 
ارتفاع أعمار السكان خالل األربعين عاماً التالية، وأن تقترب من متوسط أعمار دول منّظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادّي حتى عام 2050، إال أنها تعاني بالفعل من عبء األمراض المزمنة 

على غرار العديد من الدول األوروبية واآلسيوية التي بها سكان متقدمون في السن.

-1-3
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المشكلة الصحية األكثر شهرًة وإزعاجاً في المنطقة هي ارتفاع معدالت داء السكري وتزايد انتشاره.1 
وفي كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، يصل انتشار داء السكري إلى أكثر من ضعف المتوسط 
في دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي بنسبة 6.9 في المئة )الشكل 3-2(. وباستثناء جزر 
المحيط الهادئ والكاريبي، تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة األولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، 

ويعاني المصابون بالسكري من نقص األنسولين تماماً )النوع األول(، أو مستوى األنسولين لديهم منخفض للغاية، أو ال يمكنهم استخدامه   1
بفاعلية )النوع الثاني(. وعلى الصعيد العالمي، هناك أكثر من 90 في المئة من حاالت داء السكري من النوع الثاني.

المصادر: دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، 2009، إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادیة واالجتماعیة، 2013.
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الخليجي التعاون  لسكان منطقة مجلس  العمري  3-1 • التوزيع   الشكل 
2050-1990 المرجح(،  )المتوسط 

المصدر: االتحاد الدولي لداء السكري، 2013
مالحظة: بیانات دول مجلس التعاون الخلیجي "االنتشار المقارن". وفقاً للموقع اإللكتروني التحاد داء السكري، یتم حساب ھذا الرقم للتعدیل 

حسب االختالفات في النسبة المئویة بین الشباب والمسنین في مختلف الدول. یمثل االنتشار المقارن انتشار داء السكري على المستوى الوطني 
 (WHO) لتقدیر االنتشار النسبي داخل الدولة بناًء على التوزیع العالمي للسكان في المراحل العمریة المختلفة، وقد قامت منظمة الصحة العالمیة

بتطویره (االتحاد الدولي لداء السكري، 2013).
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العربية  )المملكة  العالم  في  السكري  داء  انتشار  معدالت  أعلى  حيث  من  والثانية عشرة،  والخامسة، 
السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، واإلمارات العربية المتحدة، وُعمان، على التوالي(.

وعند استبعاد السكان األجانب يظل معدل انتشار داء السكري أعلى )Ali وآخرون، Hajat ،2014 وآخرون، 
Malik ،2012 وآخرون، 2005( على سبيل المثال، اكتشفت إحدى الدراسات أن معدالت انتشار داء السكري 
المعدلة بحسب العمر تبلغ 25 في المئة بين المواطنين اإلماراتيين، بينما تراوح االنتشار بين المجتمعات األجنبية من 
16 إلى 21 في المئة، بناًء على دولة المنشأ )Malik وآخرون، 2005(. وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، 
هناك ارتفاع في معدالت داء السكري وخاصًة بين السكان سريعي التأثر من األفراد ذوي الوضع االجتماعي 
واالقتصادي والسيدات والمسنين )Bener وآخرون، 2014(. ومن المتوقع أن تواصل معدالت داء السكري 
االرتفاع في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقدين التاليين، ويشمل ذلك االنتشار بين األطفال والمراهقين 

)Moussa وآخرون، Wild ،2008 وآخرون، 2004(.

عوامل الخطر األيضية )االستقالبية( تؤدي إلى معدالت عالية لألمراض المزمنة
ترجع المعدالت العالية لداء السكري وما ينتج عنه من األمراض القلبية الوعائية بين سكان دول مجلس 
التعاون الخليجي بشكٍل جزئي إلى المخاطر الوراثية العالية )Meyer وآخرون، 2009(، إضافة إلى 

االنتشار العالي للعديد من عوامل الخطر األيضية )االستقالبية( )الشكل 3-3(. 
السمنة هي أكثر العوامل أهمية. فالسمنة تمثل مشكلة رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، من 
خالل وجود الكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، في قائمة أعلى 20 دولة في معدالت 
السمنة العالية )وكالة المخابرات المركزية، 2009(.2 وتعاني جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء 
ُعمان من معدالت السمنة األعلى من متوسط دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي البالغ 22 
في المئة، وهي قريبة من الواليات المتحدة أو أكثر منها، حيث تعد الواليات المتحدة صاحبة أعلى معدالت 

الحظ أن السمنة والوزن الزائد يشيران إلى نطاقات الوزن األعلى من الوزن الصحي لكل طول محدد. والبالغون ذوو مؤشر كتلة الجسم   2
بالسمنة )مراكز مكافحة  أعلى فمصابون  أو   30 الجسم  كتلة  البالغون ذوو مؤشر  أما  الزائد.  الوزن  يعانون من   29.9 إلى   25 )BMI( من 

األمراض واتقائها، 2012(. 

المصدر: علوان وآخرون، 2011.
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السمنة في دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي بنسبة 33 في المئة. وفي دول مجلس التعاون 
الخليجي، تعد معدالت السمنة أعلى بين المواطنين من األجانب، ففي قطر على سبيل المثال أوضحت إحدى 
الدراسات إصابة 42 في المئة من المواطنين و29 في المئة من األجانب بالسمنة )علي وآخرون، 2014(. 
ومما ُينِذر بالخطر بشكٍل خاص هو االنتشار العالي للسمنة بين المجموعات العمرية األصغر 
سناً. وفي الكويت، يعاني 21 في المئة من الرجال و18 في المئة من السيدات في عمر من 10 إلى 
19 من السمنة )وزارة الصحة الكويتية، 2004(. عالوًة على ذلك، ارتفعت معدالت السمنة بسرعة. 
ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، زادت معدالت السمنة لدى البالغين في عمر من 
30 إلى 60 عاماً سنوياً في الفترة بين عام 1992 حتى 2005 بمتوسط 1.5 في المئة لدى السيدات، 

و4.1 في المئة لدى الرجال )إن. جي. )Ng( وآخرون، 2011(. 
وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، يتأرجح انتشار فرط ضغط الدم، وهو عامل خطر 
آخر لألمراض المزمنة، مع متوسط دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي بنسبة 29.3 في 
المئة. ويتمثل عامل الخطر، الموجود عادًة بين البالغين فقط، في الواقع في المجموعات العمرية الصغرى 
بدول مجلس التعاون الخليجي أيضاً، على سبيل المثال، في عينة مكونة من األطفال والمراهقين في أبو 
ظبي، ُوِجَد أن هناك 15.4 في المئة من الذكور و17.8 في المئة من اإلناث يعانون من فرط ضغط الدم 
)Abdulle وآخرون، 2014(. وكذلك ينتشر مرض فرط السكر في الدم أيضاً، حيث يصل في المملكة 

العربية السعودية إلى ضعف المعدل في دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي. 

الحياة نمط  تغييرات  الرئيسي:  السبب 
يمكن توضيح وجود عوامل الخطر األيضية )االستقالبية( في مجموعات ضخمة من السكان من خالل 
التغيرات الكبيرة في السلوكيات الصحية. سابقاً، كان النظام الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي 
يتكون من الفاكهة والخضراوات الطازجة، والسمك، والخبز المصنوع من الدقيق الكامل، واللبن، والتمر 
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)Badran وLaher ، 2012(. وقد ُوِجَد أن هذا النظام الغذائي والنظم الغذائية المماثلة مرتبطة بنتائج 
صحية إيجابية، مثل انخفاض معدالت األمراض المزمنة ومتوسط طول العمر. ومع ذلك، فإن النمو 
غير المسبوق في الثروة وازدهار السلع أعاد تشكيل أنماط الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكٍل 
كبير. فيستهلك السكان المزيد من اللحوم والكربوهيدرات المنتقاة، وأليافاً غذائية أقل، أكثر مما حدث 
خالل عقود ماضية )Badran وLaher ، 2012(. كما انتشرت سالسل األطعمة السريعة في مختلف 

أنحاء المنطقة. 
عالوًة على ذلك، تمثل مستويات قلة النشاط البدني، وخاصًة بين النساء، في منطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي ما يقرب من ضعفي المتوسط في دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي 
)الشكل 3-4(. ومثلت األحوال المناخية دائماً عقبة كبيرة أمام األنشطة التي تمارس في الخارج، على 
سبيل المثال في الرياض بالمملكة العربية السعودية، تتجاوز درجة الحرارة العالية اليومية 38 درجة 
مئوية )100 درجة فهرنهايت( من أيار وحتى أيلول وتكون مصحوبة برطوبة قاسية. كما ساعد توفر 
وسائل النقل بالسيارات، والتلفاز، وأجهزة الحاسب اآللي، وأجهزة تكييف الهواء، على انخفاٍض أكبر 
في األنشطة البدنية. كما ساهمت البيئة المبنية في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يلي: تخطيط المدن 
بطريقة ال تتطلب نشاطاً بدنياً، وفي أحياٍن كثيرة ال تتوفر منشآت التمرين أو تتوفر بأسعار باهظة 
)Benjamin وDonnelly،  2013(. وفي النهاية، تعزز التوقعات والسلوكيات الثقافية نمط الحياة 
الكسول، على سبيل المثال، من المتوقع أن تكون المرأة مصاحبة ألفراد األسرة الذكور مرتدية مالبس 
تقليدية، مثل العبايات )Klautzer وآخرون، 2014( عند الخروج، بما يفرض عائقاً كبيراً أمام النشاط 

 .)2012  ،Bugshan( البدني
الكسول  الحياة  نمط  تدعم  التي  والسلوكية  واالجتماعية  البيئية  للعوامل  تمثيل  أفضل  الكويت  تقدم 
للعمالة  البديلة  واألجهزة  الخدمات  إتاحة  على  الرخاء  وساعد   .)1999 وآخرون،   Swinburn(
يمثل كلٌّ منها عائقاً  الخاصة، حيث  للسيارات  اليومي  2009( واالستخدام  )El-Bayoumy وآخرون، 
الحضرية  والبيئة  للكويت  الصحراوي  المناخ  كما أن   .)2009 وآخرون،   Guy( البدني  النشاط  أمام 

المصدر: علوان وآخرون، 2011.
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غير  السالمة  ومعايير   )2014  ،Behbehani( البناء  سيئة  المشاة  ممرات  ذات   — الداعمة  غير 
القيام بنزهات قصيرة أو ركوب الدراجات  الكافية للمشاة وراكبي الدراجات — ال تشجع األفراد على 
باعتبارها جزًءا من الروتين اليومي. إضافًة إلى ذلك، فإن السير في الخارج يعد أمراً ُمشيناً من الناحية 
االجتماعية )Behbehani، 2014(. وأخيراً، ُيوَصف المواطنون الكويتيون، وخاصًة السيدات المسنات، 
حياتهن  لنمط  نتيجة  وليس  محتوماً  قدراً  المزمن  المرض  اعتبار  إلى  يميلون  حيث  محتومة،   بإطاللة 

)Serour وآخرون، 2007(. 

عواقب وباء األمراض المزمنة
برزت بالفعل اآلثار السلبية لداء السكري واألمراض المزمنة األخرى. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف 
التوالي،  على  تقريباً  المئة  في  و420   320 بنسبة  الوعائية  القلبية  واألمراض  السكري  داء  عالج 
أعلى  القادمة )Mourshed وآخرون، 2006(. وتمثل األمراض المزمنة معاً   خالل العشرين عاماً 
من 60 في المئة من عدد الوفيات في المنطقة )Hartl وvan Hilten، 2012(. معدالت الوفيات 
بحسب العمر بسبب األمراض المزمنة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من دول 
منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي )انظر الشكل 3-5(، ويرجع هذا االختالف تماماً إلى 
االرتفاع في معدالت  الوعائية. ويعد هذا  القلبية  السكري واألمراض  لداء  األعلى  الوفيات  معدالت 
الوفيات بسبب األمراض غير المعدية هو األكثر مالحظًة وجذباً لالنتباه حيث تتسم الدول اإلسالمية 

بمعدالت منخفضة للغاية للتدخين واإلفراط في الكحوليات، وكالهما يمثالن عاملي خطر رئيسيين.3 

على سبيل المثال، يمثل المعدل اليومي لتدخين التبغ حالياً في المملكة العربية السعودية 5 في المئة، وفي اإلمارات العربية المتحدة 11.3   3
في المئة وهو أقل من متوسط المعدل في دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي معدالت دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان 

االقتصادّي من Forde وColombo  ]2014[، بينما معدالت التدخين مأخوذة من Alwan وآخرين. ]2011[.( 

المصدر: منظمة الصحة العالمیة، 2008
RAND  RR889-3.5

ات
وفی

ال

أمراض الجھاز 
التنفسي المزمنة
السرطان
األمراض القلبیة 
الوعائیة وداء 
السكري

0

200

400

600

800

1,000

1,200

ُعمان البحرین الكویت اإلمارات العربیة 
المتحدة

قطر OECDالمملكة العربیة السعودیة

3-5 • معدل الوفاة بحسب العمر من األمراض غير المعدية )غير السارية( الرئيسية  الشكل 
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يعاني مرضى السكري من عواقب سيئة أيضاً. على سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية، 
يعاني 54 في المئة من مرضى السكري من مرض الكلى )Alzaid وآخرون، 1994(، ويعاني 38 
 .)1998 ،Nielsen( في المئة من مرضى السكري من النوع الثاني من تلف في األعصاب الطرفية
وكذلك، عانت المملكة العربية السعودية من زيادة مفاجئة ومثيرة في المخاطرة مدى الحياة بسبب 
الحاجة إلى الغسيل الكلوي في المرحلة األخيرة للمرض الكلوي، من 4 في المئة في بداية الثمانينيات 

 .)2012 ،Laherو Badran( إلى 40 في المئة في أواخر التسعينيات

المتزايد  الطلب  لتلبية  ليست مجهزة  الصحية  الرعاية  نظم 
إن ظهور وباء األمراض المزمنة يضع عبئاً كبيراً ليس فقط على صحة السكان بل على نظام تقديم 
الرعاية أيضاً. قطعت دول مجلس التعاون الخليجي أشواطاً كبيرة في مكافحة األمراض المعدية، 
مما يساعد على تحسين صحة األمومة والطفولة، ومؤخراً، توفير الرعاية الثالثية للعامة. ومع ذلك، 
مبكراً  المزمنة، وتشخيصها  األمراض  لمنع  بطريقة جيدة  لها  الصحية  الرعاية  نظم  تجهيز  يتم  لم 
وإدارتها بفاعلية. ونتيجًة لذلك، يعاني مرضى السكري واألمراض المزمنة األخرى من نتائج سيئة: 
وفقاً للدكتور Ala Alwan المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، فإن ما يصل 
إلى نصف أولئك الذين يموتون من األمراض المزمنة في المنطقة "يموتون مبكراً، قبل وصولهم إلى 

 .)2012 ،van Hiltenو Hartl( "ًعمر 60 عاما
يعد ضعف االستثمار إحدى المشاكل الرئيسية: تنفق دول مجلس التعاون الخليجي على الرعاية الصحية 
أقل بكثير من الدول المكافئة لها في الثراء. ففي عام 2012، بلغت النفقات الكلية للصحة للفرد في جميع 
دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر أقل من نصف متوسط دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان 
االقتصادّي بمبلغ 3.484 دوالر أمريكي )OECD، 2014، بلغت النفقات في قطر 58 في المئة من متوسط 
دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي(. ولقد أدرك الخبراء اإلقليميون هذه المشكلة ويشيرون 

-2-3
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ه Bassam Ramadan مدير مكتب البنك الدولي بالكويت مؤخراً  إلى الحاجة إلى زيادة االستثمار، وَنوَّ
"قطعت دول مجلس التعاون الخليجي أشواطاً مهمة في تحسين المعايير الصحية لسكانها، لكن ال يزال اإلنفاق 

 .)2014b ،الحكومي على الرعاية الصحية منخفضاً وال يلبي توقعات الشعب" )البنك الدولي
ومن تبعات ذلك، تفتقر دول مجلس التعاون الخليجي إلى العدد الكافي من متخصصي الرعاية 
الخليجي تقع معدالت  التعاون  المستشفى. وباستثناء قطر، ففي جميع دول مجلس  الصحية وأسرة 
األطباء لكل 1000 شخص والممرضات لكل 1000 شخص في مستوى أقل من المتوسط في دول 
منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي بنسبة 2.7 و7.7 على التوالي )الجدول 3-1(. عالوًة 
على ذلك، تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشدة على السكان األجانب، مما يشكل من 40 إلى 
80 في المئة من إجمالي القوى العاملة في الرعاية الصحية )Informa، 2012(. وبالمثل، ال يزال 
عدد أسرة المستشفى لكل 1000 شخص منخفضاً نسبياً: وحتى الكويت التي يوجد بها 2.2 سرير 
دول  متوسط  األسرة عن  عدد  في  األقل  من حيث  الثالثة  المرتبة  تحتل  فهي  1000 شخص،  لكل 
منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي الذي يبلغ 3.8. ومع النمو السكاني، سينمو الطلب 
على الخدمات الصحية أيضاً )مرشد وآخرون، 2006(. وإضافًة إلى ذلك، ُينَظر دائماً إلى الرعاية 
الصحية المتاحة الجيدة باعتبارها مطلباً ال تنازل عنه إلقناع المؤسسات الدولية الناجحة باالستثمار 

في الدولة. فإذا لم يتم تناول هذه التغييرات ومعالجتها، فمن المرجح تزايد عدم رضا العامة.

التحتية الرعاية الصحية والبنية  العاملة في  القوى    	 1-3 الجدول 

2010  القوى العاملة في الرعاية الصحية، 
)لكل 1000 شخص(

الصحية،  للرعاية  التحتية  البنية 
2012

لبلد البشريونا والقابالتاألطباء  المستشفىالممرضات  أسرة 

0.92.42.1البحرين

1.84.62.2الكويت

2.04.51.7ُعمان

7.711.91.2قطر

0.92.12.1المملكة العربية السعودية

1.94.11.1اإلمارات العربية المتحدة

دول منّظمة التعاون 
والتنمية في الميدان 

االقتصادّي

2.77.7*3.8

المصدر: البنك الدولي، 2014c.  **بيانات عام 2011 )أفضل البيانات المتاحة(.

اإلمارات  في  المثال،  األولية. على سبيل  الرعاية  لتقديم  القوية  النظم  آخر من غياب  قلق  وهناك 
العربية المتحدة، مراكز الرعاية الصحية األولية ليست متكاملة إكلينيكياً )سريرياً( أو تنظيمياً على نحٍو 
المريض،  متابعة  الرعاية، وعدم  انخفاض جودة  إلى  يؤدي  مما  الداخليين،  المرضى  كاٍف مع مرافق 
وعدم الرضا الجوهري لدى المرضى، وازدحام مرافق المرضى الخارجيين بالمستشفى )منظمة الصحة 
العالمية، 2006(. وفي المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من وجود آالف مراكز الرعاية الصحية 
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ارتفاع جودة  المواطنون يشعرون بضرورة  يزال  أنه ال  إال  الدولة،  أنحاء  المنتشرة في جميع  األولية 
الرعاية في المراكز الطبية الثانوية والثالثية واستخدامها بوصفها مصدراً أولياً للرعاية، مما يسفر عن 

انقطاع الرعاية )مرشد وآخرون، 2006(. 
ويتعين على دول مجلس التعاون الخليجي بذل جهود مضنية دائمة لالرتقاء بكفاءة النظام والوصول 
به إلى الطفرة المتوقعة في الطلب على الرعاية لداء السكري واألمراض القلبية الوعائية، حيث من 

.)2011 ، Khaliq( المتوقع أن ترتفع لتصل إلى أكثر من 300 في المئة في العقدين القادمين

التقليد أو االبتكار دول مجلس التعاون الخليجي تواجه حالياً خياراً جوهرياً: 
أظهرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اهتمامها بتحسين نظم الرعاية الصحية بها، وخاصًة في 
بناء المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية األخرى، وكذلك االهتمام بتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية 
)al-Naqeeb وIbrahim، 2014، وFenton ،Alshishtawy 2010، 2012، الصحة الشرق أوسطية، 

 .)Murshid and Badiuzzaman, 2014( 2013، مرشد وباديوزمان
ونرى أن هناك خيارين أمام دول مجلس التعاون الخليجي للتقدم إلى األمام. والخيار األول هو 
تقليد نظرائها الغربيين — أي بناء نظام رعاية صحية ذي طابع غربي من العدم. يمكن استغالل 
الثراء الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف إنشاء بنية تحتية كما في أوروبا الغربية والواليات 
المتحدة، حيث تبلغ نفقات الرعاية الصحية ُخمس إجمالي الناتج المحلي تقريباً )على النقيض، تتراوح 
نفقات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 
في قطر إلى 3.2 في المئة بالمملكة العربية السعودية( )البنك الدولي، 2014a(. وعلى الرغم من 
الطبية  التقنيات  تطوير  في  وخاصًة  بالمالحظة،  الجديرة  اإلنجازات  لبعض  الغربية  النظم  تحقيق 
المتقدمة وتدبير الرعاية المكثفة )الوجيزة(، إال أن َمواطن الضعف الرئيسية لهذه النظم موثقة بشكٍل 
في  الغربية  الصحية  الرعاية  لنظم  والضعف  القوى  َمواطن  وسنستكشف  باالعتبار.  وجديرة  جيد 
إلى حٍد كبير تعيين  الرعاية الصحية  إلى ذلك، يتطلب االنتهاء من تحول  الثالث. وإضافًة  الفصل 
متخصصي الرعاية الصحية األجانب، حيث لن تتمكن القوة العاملة المحلية وكذلك منشآت التدريب 
من تلبية الطلب على الخدمات. ولن يكون هذا النهج مكلفاً للغاية فقط، بل لن يتماشى مع هدف سياسة 

دول مجلس التعاون الخليجي نحو توطين الوظائف الخدمية التي تتطلب مهارًة عالية. 
أما الخيار البديل أمام دول مجلس التعاون الخليجي فهو تصميم وتنفيذ نهج حالم لتقديم الرعاية 
بحيث يتغلب على القيود الجوهرية من خالل الدول األكثر تقدماً )والنامية( المكافحة. وسنوضح في 
الفصلين الرابع والخامس هذا النهج، نموذج "تدبير صحة السكان" الذي يجمع بين منظور الصحة 
العامة لتحسين الصحة على مستوى السكان ومنظور الرعاية الطبية لتوفير الرعاية لكل فرد، من 
خالل استخدام البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات الصحية بوصفها محورها ونواتها. وتساعد 
العالي من خالل  التدريب  التحتية على االستغالل األمثل للمتخصصين الشحيحين ذوي  البنية  هذه 
تحويل المهام وخفض الفاقد. نشير إلى أن السير في هذا الطريق لن يؤدي فقط إلى استعادة قيادة العالم 
العربي للطب الذي تمتع به في العصر الذهبي اإلسالمي، لكنه يحمل أيضاً فوائد اقتصادية ومجتمعية 

جوهرية تتعلق بتحسين الصحة والعافية، والتنوع االقتصادي، واالكتفاء المدني. 

-3-3
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4

الحاالت تطور  عليها  هيمنت  زمنية  حقبة  في  "الغربي"  الصحية  الرعاية  نموذج 
النموذج  وحتى  الرعاية،  تمويل  وأساليب  الصحية،  الرعاية  فنظم  الحادة. 
التي  الدول  ذلك، قطعت  التاريخي. وعلى  السياق  هذا  في  تشكلت  قد  السائد 
تستخدم النموذج الغربي أشواطاً هائلة نحو تشخيص الحاالت الحادة وعالجها، ويحدث ذلك غالباً 
بفضل التقنيات باهظة الثمن. على سبيل المثال، يتيح زرع النخاع العظمي معالجة الخاليا الخبيثة 
واالضطرابات الوراثية التي كانت مميتة سابقاً. وأسفرت التطورات العالجية الحتشاء عضلة القلب 
الحاد )AMI( عن تحسينات كبيرة في النتائج، فالمرضى الذين يعانون من احتشاء عضلة القلب الحاد 

 .)2014 ،Askariو Bolooki( في الواليات المتحدة أمامهم حالياً فرصة نجاة تبلغ 95 في المئة
ودول مجلس التعاون الخليجي في طريقها بالفعل لتحقيق هذه اإلنجازات وغيرها من اإلنجازات 
الرئيسية في الرعاية عالية التقنية المتاحة للعامة، من خالل محاكاة بعض مكونات النموذج الغربي. 
يوفر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض خدمات مثل زرع النخاع العظمي 
والعالج اإلشعاعي. ووضعت ُعمان خططاً الستثمار يتراوح بين 774 مليون دوالر أمريكي ومليار 
دوالر في إطار تطوير مدينة رعاية صحية بالقرب من مسقط، وتهدف هذه المدينة إلى جذب السائحين 
الطبيين من الغرب وكذلك الدول العربية األخرى. أما االستثمارات األخرى الجديرة باالعتبار فتشمل 
مركز السدرة للطب والبحوث القطري، ومستشفى كليفالند كلينك أبوظبي، ومستشفى الشيخ جابر األحمد 
الجابر الصباح بالكويت، والمشروع البحريني لبناء جزيرة صحية لزيادة السياحة الصحية في المنطقة. 
وعلى الرغم من نجاح النموذج الغربي في عالج المشاكل الحادة، إال أنه ال يتميز بفاعلية في 
الوقاية من األمراض المزمنة وإدارتها. فإذا تخيلنا أن الرعاية الصحية عبارة عن هرم، والقمة تمثل 
الرعاية عالية التقنية للمشاكل الصحية الحادة وتمثل القاعدة المحافظة على الصحة والعافية وإنتاجية 
السكان، فقد كرست الدول التي تستخدم النموذج الغربي مجموعة ضخمة غير متناسبة من الموارد 
واالبتكار وانتباه القيادة للقمة، وكذلك حصولهم على قيمة رديئة ألموالهم حيث يدفعون مقابل رعاية 

أمراض ظاهرة وواضحة بدالً من تفادي هذه األمراض. 

فقط بعض عناصر نموذج الرعاية الصحية 
التبني الغربية تستحق 
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ونظراً ألن دول مجلس التعاون الخليجي تتحمل عبئاً متزايداً ملحوظاً بشدة لألمراض المزمنة، 
وخاصًة داء السكري، فإن االستثمار في قاعدة الهرم حاسم في المحافظة على صحة السكان وإنتاجيتهم 
واكتفائهم. ومن ثم، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تفادي تبني النموذج الغربي بالكامل. 
وإلى جانب إخفاق النموذج الغربي في االستثمار في الوقاية، فإن العديد من مكونات النموذج تمثل 
عوائق تحول بين تلبية احتياجات مجتمعات القرن الحادي والعشرين: الرعاية القائمة على التواصل 
بالمبادئ  االلتزام  وعدم  المعلومات،  تكنولوجيا  في  المحدود  واالستثمار  التنسيق،  وسيئة  المباشر 
التوجيهية، ومراقبة األداء المحدودة، والحوافز غير المتوافقة، وعدم مشاركة المستهلك في الرعاية. 

الرعاية المرتكزة على الطبيب، والقائمة على التواصل المباشر، وسيئة التنسيق
م في الماضي غالباً أثناء اللقاءات الشخصية بين المريض والطبيب ومزودي  كانت الرعاية الصحية ُتقدَّ
الرعاية اآلخرين. ونتيجًة لذلك، تم تطوير نظام الدفع للربط بين األجور أو العائدات وهذه المقابالت. 
وهذا النظام يعكس ويعزز التركيز على الرعاية القائمة على التواصل المباشر. ومع ذلك، ونظراً لمرور 
المجتمعات بتحول وبائي نحو عبء أكبر لألمراض المزمنة، تصبح قيود هذا النموذج جلية وواضحة. 
ل سير  وبفضل ربط المدفوعات باللقاءات والتواصل المباشر، وليس بأية أنشطة أخرى، فقد َتشكَّ
أثناء زيارة مكتبية. ويكون هذا  الصلة  القرارات ذات  باتخاذ جميع  الطبيب  العمل بطريقة تطالب 
اإلعداد فاعالً إذا أمكن اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة أثناء أحد اللقاءات، كما هو الحال مع العديد 
التي يحتاجها المرضى المصابون بمرٍض  المتواصلة  من المشاكل الحادة، لكنه ال يصلح للرعاية 
مزمن. ويؤكد الخبراء أن القيام بالمزيد من أنشطة رعاية المريض خارج الزيارات المكتبية من شأنه 
تحسين الجودة وتوفير الوقت وخفض التكاليف. ويتطلب المرضى المصابون بمرض مزمن مراقبة 
مستمرة بين اللقاءات، فضالً عن خدمات التنسيق والدعم، حيث ينتقلون من بيئة رعاية إلى البيئة 

التالية، مثل االنتقال من المستشفى للعودة إلى المنزل. 
ترتيبات تقديم الرعاية والدفع البديلة — مثل الدفع لمزودي الخدمة على أساس أجر الطبيب 
النتائج الصحية الجيدة - مقدمة بنية  )مثل الرسوم المحددة لكل مريض(، إضافًة إلى مكافأة نظير 
دعم تدبير الرعاية خارج اللقاء وجهاً لوجه، إضافًة إلى تنسيق الرعاية. ومع ذلك، فإن العديد من 
العوامل مثل مجموعة أصحاب المصلحة الكبيرة المستفيدين من الوضع الراهن، يجعلون مثل هذه 
اإلصالحات صعبة التنفيذ )Chen وآخرون، 2011(. سيتم البحث في هذه العوامل بشكٍل أكبر الحقاً 

في هذا الفصل.
النظم التي تدور حول المقابالت بين الطبيب والمريض تميل إلى التركيز على الطبيب، على حساب 
الرعاية المعتمدة على فريق العمل وتحويل المهام. ويؤكد الخبراء على أن االحتياجات المعقدة للذين 
يعانون من األمراض المزمنة تتطلب تعاون ِفَرق عمل الرعاية الصحية متعددة التخصصات  — بما 
في ذلك على سبيل المثال أطباء الرعاية األولية والممرضات ومتخصصو التغذية وأخصائيو التأهيل، 
الذين ال يستخدمون إال قليالً )Boult وآخرون، 2011(. وأنشأ عدد قليل من منظمات تقديم الرعاية 
)بالواليات  كاليفورنيا  في  بدأت  التي   ،Kaiser Permanente مثل  المخصصة،  المبتكرة  الصحية 
المتحدة( لكنها تعمل اآلن في جميع أنحاء العالم، برامج تدريبية وخطط لسير العمل تعزز استخدام 
ِفَرق العمل متعددة التخصصات )Bodenheimer، 2009(. ومع ذلك، ال تنفذ غالبية منظمات تقديم 
الرعاية هذه النهج، وتشير التوقعات في الواليات المتحدة إلى أن القوى العاملة في الرعاية الصحية 

للمستقبل لن تكون قادرًة على تشكيل هذه الِفَرق بأعداد كافية )بودينهيمر وآخرون، 2009(. 
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وهناك عاقبة أخرى لربط الدفع بالمقابالت واإلجراءات، وهي ظهور ما أطلق عليه اسم مستودعات 
حسب  محددة  بميزانية  مربوطة  الصحية  الرعاية  اعتمادات  تكون  غالباً   .budget silos الميزانية 
القطاع، كما في رعاية المرضى الداخليين، والرعاية الجوالة، والعقاقير الموصوفة. وهذه الممارسة قد 
تخلق مثبطات تعوق موازنة تقديم الرعاية مع احتياجات المريض. على سبيل المثال، اكتشفت دراسة 
استقصائية عالمية حول تكنولوجيا الرعاية الصحية أنه لم يتم استثمار المراقبة المنزلية بعد الخروج 
من المستشفى واستغاللها حتى اآلن، حيث تميل المستشفيات إلى الحصول على األموال مقابل عمليات 
الدخول اإلضافية وليس مقابل تجنب إعادة الدخول إلى المستشفى )Mattke وآخرون، 2010(. وهكذا، 
تتحمل المستشفى تكلفة مراقبة المرضى بعد الخروج من المستشفى مع التنازل عن عائدات إعادة 
اإلدخال إلى المستشفى. يعرض نظام الرعاية الصحية بسنغافورة مثاالً آخر: عمل هذا النظام على 
تحسين الوصول إلى الرعاية المكثفة )الوجيزة( عبر العيادات العامة وإلى رعاية المستشفى في المرافق 
المدعومة، لكنه ال يوفر إال تغطية محدودة للتأمين الصحي والتنسيق الحتياجات الرعاية المزمنة، مما 

.)2008 ،Lee( يؤدي إلى عدم تكامل الرعاية وانخفاض جودتها
وعلى الرغم من االستدالل على دعم نماذج الرعاية المزمنة المبتكرة، إال أن تحديد األولوية غير 
المالئمة لرعاية المستشفى ال يزال شائعاً. وفي العام الماضي، طرحت وزارة الصحة بميانمار خططاً 
لبناء أربع مستشفيات جديدة سعتها 500 سرير في العاصمة، ناي بي تاو، حيث لم تكن المستشفيات 
الموجودة كافية )معرض ميانمار الصيدلي الطبي لعام 2013، 2013(. وفي إطار رد وزارة الصحة 
على االنتقادات الواسعة التي تشير إلى أن هذه المستشفيات الجديدة ليست ضرورية، قررت الوزارة 

إعادة تخصيص االعتمادات المالية لتطوير مستشفى موجود، باإلضافة إلى تطوير مدرسة للطب.

 إصالح نظام تقديم الرعاية: 
التنسيق لتحسين  األلمانية  الجهود 

على مدار العقدين الماضيين، شرعت الحكومة األلمانية في العديد من الجهود لتحسين تنسيق الرعاية، وخاصًة 
للمستشفيات  ُسِمَح  المثال،  2010(. على سبيل  المزمنة )Nolte وآخرون،  باألمراض  المصابين  للمرضى 
بتقديم الرعاية الخارجية للمرضى منذ عام 1993، قبل هذا اإلصالح، وكان األطباء المقيمون فقط هم َمن 
يتلقون األجر مقابل تقديم الخدمات الجوالة )الكونغرس األمريكي، 1995(. ونتيجًة لذلك، بدأت المستشفيات 
في تقديم إدارة ما قبل العمليات الجراحية وخدمات نقل الرعاية بعد الخروج من المستشفى. وفي عام 2003، 
قدمت الحكومة األلمانية برامج إدارة األمراض التي تدعم الممارسة القائمة على الدليل والبرهان وعززت 
التنسيق للمرضى المصابين باألمراض المزمنة )بوسيه، 2004(. ومزودو الرعاية الذين ينضمون إلى هذه 
البرامج مؤهلون للحصول على مدفوعات إضافية، في حالة استيفاء معايير تنسيق الرعاية واستخدام الرعاية 
إدارة  برامج  2008(. وأصبحت  Szecsenyi وآخرون،   ،2010 )Miksch وآخرون،  الفريق  القائمة على 
األمراض تقليداً وعادًة لتقديم الرعاية للعديد من األمراض المزمنة في ألمانيا )Blümel وبوسيه، 2009(، 
السكري  داء  إدارة  برامج  المريض في  أن تكون مشاركة  المثال، يجب  إيجابية. على سبيل  آثارها  وكانت 

مرتبطًة بانخفاض معدالت الوفيات )Miksch وآخرون، 2010(.
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المعلومات  تكنولوجيا  في  المحدود  االستثمار 
األخرى بالمجاالت  مقارنًة 

في أثناء "ثورة" تكنولوجيا المعلومات في أواخر القرن العشرين، حققت العديد من الصناعات مكاسب 
النقيض،  وعلى   .)2013  ،KFF( المعلومات  تكنولوجيا  في  الكبيرة  االستثمارات  خالل  من  فاعلة 
لتنشيط  الحكومات  وناضلت  المعلومات،  تكنولوجيا  تبني  في  بالبطء  الصحية  الرعاية  مزودو  اتسم 
 استيعابها. وحتى بعد نشر مؤسسة RAND لبحث اسُتشِهَد به على نطاق واسع في عام 2005 يقترح 
 Hillestad( أن تكنولوجيا المعلومات الصحية يمكنها توفير 81 مليار دوالر سنوياً في الواليات المتحدة
التكنولوجيا،  تبني هذه  ببطء  الجوالة  الرعاية  المستشفيات ومراكز  اتسمت  2005(، كما  وآخرون، 
وذلك من خالل وجود 40 في المئة فقط هي عيادات األطباء و27 في المئة من المستشفيات التي 
تفي بمعايير السجالت الصحية اإللكترونية "األساسية" )Kellermann وJones، 2013(. ولم ينجح 
سوى عدد قليل من الدول مثل الدنمارك، وهولندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، في الوصول تقريباً 
إلى االستخدام العام للسجالت الصحية اإللكترونية )EHR( في ممارسات الرعاية الجوالة. ومع ذلك، 
وحتى في هذه الدول، ظل تبني السجالت الصحية اإللكترونية محدوداً في السجالت )Gray وآخرون، 

2011، وجيه.إتش آي )Jha( وآخرون، 2008(. 
ومن المحبط أن المستشفيات وعيادات األطباء التي استثمرت في تكنولوجيا المعلومات الصحية 
على أمل تحسين الكفاءة والنتائج، وجدت أن قدرتها على استخدام هذه التقنيات بجدية مقوضة بسبب 
مشاكل في إمكانية التشغيل البيني لها. ففي الواليات المتحدة، تمتلك المستشفيات واألنشطة الجوالة 
العديد من نظم تكنولوجيا المعلومات الصحية والوكالء لالختيار من بينهم. وحتى عند قيام مختلف 
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المزودين بشراء النظام ذاته من نفس الوكيل، يتم تخصيص النظم حسب احتياجات كل مزود إلى 
السبب  ألن  ونظراً  بعضها".  مع  "التواصل  يمكنها  ال  لها،  البيني  التشغيل  معه  يتعذر  الذي  الحد 
الرئيسي لتثبيت هذه النظم في المقام األول هو تحسين تنسيق الرعاية بين المزودين المختلفين، تظل 

عدم القدرة على التشغيل البيني عائقاً وقيداً كبيراً.

الممارسات التوجيهية وأفضل  بالمبادئ  االلتزام  عدم 
المتاحة حول العالج  التأليف بين أفضل األدلة  للممارسات السريرية على  المبادئ اإلرشادية  تعمل 
المناسب للمرضى ذوي الحاالت الخاصة لتحسين جودة الرعاية وتوحيد الممارسات. فالمعالجون داخل 
العيادات وكذلك مديرو المستشفى ودافعو قيمة الخدمة ومخططو نظام الرعاية الصحية يمكنهم استخدام 
المبادئ اإلرشادية للممارسات السريرية إلخبار نظام اتخاذ القرار بالرعاية المقدمة للمرضى الفرديين 
أو مجموعات المرضى. ولقد شهدت العقود القليلة الماضية انتشاراً هائالً لهذه المبادئ اإلرشادية: فمنذ 
عام 2011، احتوت الشبكة الدولية للمبادئ اإلرشادية على أكثر من 3.700 من المبادئ اإلرشادية 
للممارسات السريرية من 39 دولة )IOM، 2011(. وعلى الرغم من العدد المتزايد للمبادئ اإلرشادية، 
إال أن األبحاث التي أُجِرَيت في العديد من الدول )تشمل كندا، وأستراليا، والواليات المتحدة( تقترح أن 
األطباء ال يتبعون عادًة هذه المبادئ اإلرشادية )Cabana وآخرون، 1999(. وتشمل المعوقات الرئيسية 
عدم الوعي بالمبادئ اإلرشادية، وعدم التوافق حول التوصيات، والتصور بأن المبادئ اإلرشادية غير 

مناسبة أو يصعب استخدامها )Cabana وآخرون، 1999(. 
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المتحدة:   المملكة 
اإللكترونية الصحية  للسجالت  للمهنة  الممارسين  العامين  األطباء  استخدام  تعزيز 

خالل العقد الماضي، بدأت حكومة المملكة المتحدة في مبادرتين عمالقتين تهدفان إلى زيادة االستخدام الفاعل 
لتكنولوجيا المعلومات الصحية. أوالً، دعمت الحكومة مباشرًة شراء السجالت الصحية اإللكترونية والمحافظة 
الستخدام  قياسية  أدوات  بتضمين  الحكومة  قامت  وثانياً،   .)2008 وآخرون،   )Jha( آي  )جيه.إتش  عليها 
 ميزات السجالت الصحية اإللكترونية، مثل دعم القرار السريري، في نظام الدفع مقابل األداء للممارس العام 
الموضوع،  هذا  حول  المعلومات  من  مزيٍد  على  )للحصول   .)2008 وآخرون،   )Jha( آي   )جيه.إتش 
انظر القسم 4.7(. وتم إقرار هذه الجهود بوصفها مساهمة في تبني السجالت الصحية اإللكترونية واستخدامها 
)Berthold وآخرون، 2011، جيه.إتش آي )Jha( وآخرون، 2008(. وتمتلك المملكة المتحدة حالياً أعلى معدالت 
 استخدام السجالت الصحية اإللكترونية في العالم بين عامة األطباء الممارسين للمهنة، من خالل استخدام أكثر 

من 90 في المئة من األطباء العامين الممارسين للمهنة للسجالت الصحية اإللكترونية.
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المحدودين األداء واالستثمار  مراقبة 
اعتمدت المجتمعات دائماً وبشكل تقليدي على التخصص الطبي لضمان جودة الرعاية عبر التنظيم 
الذاتي ولم يتداخل مع االستقالل السريري، إال أن األبحاث التي أُجِرَيت على مدار العقدين الماضيين 
ر أحد  أثارت الشكوك حول مدى صالحية هذا اإلجراء )Mattke، 2004(. على سبيل المثال، َقدَّ
بحثية  )منظمة  الوطنية  العلوم  ألكاديمية  التابع  الطب  معهد  أجراه  الذي   1999 عام  في  التقارير 
مستقلة( وفاة ما بين 44000 و98000 شخص في الواليات المتحدة سنوياً بسبب أخطاء طبية يمكن 

 .)1999 ،IOM( تجنبها
وفي إطار االستجابة لذلك، توسع الحكومات والمديرون من جهودها لقياس جودة الرعاية إضافًة 
إلى نواحي الرعاية، مثل الفاعلية وتجربة المريض. على سبيل المثال، طورت دول منّظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادّي مؤشرات أداء من خالل مشروع مؤشر جودة الرعاية الصحية بهدف 
مقارنة الجودة في دول منّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادّي )Mattke وآخرون، 2006(. 
المزودين  تحميل  إلى  تهدف  برامج  اآلخرون  الدفع  عن  المسؤولون  وكذلك  الحكومات  نفذت  كما 
المسؤولية عن األداء. وفي ألمانيا، يراقب المكتب الفيدرالي لمراقبة الجودة )BQS( أداء المستشفيات 
على 194 أداة قياس، لتلخيص اكتشافاته في تقارير إلى المستشفيات الفردية. ويجب على المستشفيات 
التي يثبت ضعف أدائها شرح أدائها للمكتب الفيدرالي لمراقبة الجودة واتخاذ إجراءات لتحسينه في 
المئة من دخل  في   20 يرتبط  المتحدة،  المملكة  2009(. وفي  )Busse وآخرون،  الحاالت  بعض 

مزودي الرعاية األولية بأدائهم على مؤشرات الجودة )Doran وآخرون، 2006(. 
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المتوافقة غير  الحوافز 
يوفر النظام المعتمد على التواصل المباشر حوافز لمزودي الرعاية لتوفير خدمات إضافية، قد تؤدي 
إلى اإلفراط في االستخدام. وليس اإلفراط في االستخدام فقط هو ما يبدد الموارد )معهد آي.إم.إس 

لمعلومات الرعاية الصحية، 2013(، لكن ذلك قد يهدد أيضاً سالمة المريض.
تضمين  عند  ومراعاته  دراسته  يتعين  سبباً  المفرط  االستخدام  بسبب  الضائعة  الموارد  وتعد 
خدمات عالية التكلفة وعالية الهامش الربحي، مثل التصوير التشخيصي والجراحات الكبرى. وحتى 
أنماط  فإن  السعر،  باهظة  العقاقير  و/أو  الخدمات  استخدام  على  يشجع  ال  العلمي  الدليل  كان  إذا 

الممارسة تتغير غالباً ببطء )Timbie وآخرون، 2012(. 
وكذلك يهدد االستخدام المفرط سالمة المريض، على سبيل المثال، من خالل التعرض لإلشعاع أثناء 
االستخدام  الطب  الجراحية. ويعرف معهد  المحتملة لإلجراءات  المضاعفات  أو عبر  التقديري  التصوير 
 IOM المفرط باعتباره "تدبير الرعاية الذي تتفوق فيه المخاطر المحتملة على المنافع المحتملة" )لجن
حول جودة الرعاية الصحية في أمريكا، 2001(. أثبتت األبحاث على مدار العديد من العقود أن اإلفراط في 
االستخدام يعد مشكلة أساسية في الرعاية الصحية، وهناك مجالين في البحث  تحديداً قد شددا على أهمية ذلك. 
اكتشف الباحثون بجامعة دارتموث ظاهرة التنوع الجغرافي في معدالت استخدام نطاق واسع 
المغناطيسي  بالرنين  والتصوير  القيصرية،  العمليات  تشمل  التي  الشائعة،  الطبية  اإلجراءات  من 
)معهد دارتموث، 2012(. وأوضحوا أن هذا التنوع أعلى بكثير مما يمكن توضيحه بواسطة التنوع 
في احتياجات المريض وكذلك عدم اتساق أنماط االستخدام )أي قد تكون المعدالت مرتفعة في منطقة 

ما إلجراء واحد لكنها قد تكون منخفضة في إجراء آخر(. 
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الجنوبية:  بالتشخيص في كوريا  المتعلقة  المجموعة  الدفع من منظور  نظام 
الجودة التكلفة وعالية  للحصول على رعاية منخفضة  الحوافز  محاذاة 

أساس  على  الدفع  نموذج  وقت طويل  منذ  المتقدمة،  الدول  من  العديد  غرار  على  الجنوبية،  كوريا  استخدمت 
الرسوم مقابل الخدمة وشهدت زيادة سريعة في تكاليف الرعاية الصحية. ومع ذلك، بدأت كوريا الجنوبية في 
عام 1997 في تجربة نظام الدفع من المنظور القائم على المجموعة المتعلقة بالتشخيص )DRG(، حيث تم الدفع 
للمزودين المشاركين المتطوعين مقابل كامل خدمات الرعاية الصحية )كمجموعة خدمات( وليس مقابل الخدمات 
الفردية )Shanlian، 2008(. وبدأ العمل بالنظام المعتمد على DRG باعتباره نظاماً تجريبياً في أربع فئات 
من األمراض، وتم توسيعه في عام 2002 ليشمل ثماني جراحات )Lee وLee، 2007(. وفي نهاية األمر، 
استمتع مزودو الرعاية الصحية، الذين شاركوا تطوعياً في نظام الدفع الجديد، بتكاليف أقل وبنفس جودة الرعاية 
نة )Lee وTchoe ،2008 ،Shanlian ،2007 ،Lee، 2010(. أشارت إدارة الصحة  أو برعاية ُمحسَّ

الوطنية إلى اهتمامها في مواصلة توسيع النظام ليشمل أمراضاً وجراحات أخرى وكذلك مزودين آخرين.
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والجانب الثاني للبحث حول التنوع في اتخاذ القرارات الطبية واستخدام اإلجراءات هو بحث 
الخبراء  وآراء  األدلة  البحث  هذا  ويستخدم   .)5991  ،Brook(  RAND في  نشأ  الذي  المالءمة 
لتحديد معايير واضحة للحكم على مالءمة اإلجراءات الطبية المختلفة، بالنظر إلى أعراض محددة 
لدى المريض واالعتالل المشترك والنتائج التشخيصية. وباستخدام نتائج فحص المالءمة هذه، يجد 
الباحثون عادة أن حوالي ثلث اإلجراءات عالية التكلفة وعالية الخطورة مثل جراحة الشريان السباتي 

أو القسطرة القلبية يتم إجراؤها دون مؤشرات مالئمة.

الرعاية المستهلك في  عدم مشاركة 
توجه انتقادات كثيرة لمزودي خدمة الرعاية الصحية والنظم الصحية بسبب عدم إشراك المرضى 
على نحو كاٍف في القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية الخاصة بهم )Laurance وآخرون، 2014(. 
الجراحة  تؤيد  التي  الدفع  ونظم  األبوية  ذلك  في  بما  االتجاه،  هذا  في  العوامل  من  العديد  ويساهم 
أكثر من قضاء الوقت في تثقيف المريض. ونتيجة لذلك، ال يدرك المرضى إدراكاً كافياً لحاالتهم 
الوطنية،  التعاونية للصحة اإللكترونية  الذاتية )الشراكة  العالجية واإلدارة  بالخطة  وأهمية االلتزام 
2010(. هناك مراجعة حديثة تلخص الدليل الخاص بالعالقة بين مشاركة المريض ونشاطه والنتائج، 
وانتهت إلى أن المرضى النشيطين يحققون نتائج صحية أفضل، وتجربة رعاية أفضل، وتكاليف أقل 

.)2013 ،Greeneو Hibbard(

صعوبة تحقيق اإلصالح في الدول ذات نظم الرعاية الصحية ذات الطابع الغربي 
واالستدامة  الصحية  النتائج  القلق حول  يتزايد  نظم رعاية صحية غربية،  تستخدم  التي  الدول  في 
المالية لهذه النظم )انظر الشكل 4-1(، مما يؤدي إلى النداء بإصالح جوهري. ومع ذلك، فإن الدول 
التي تحاول المشاركة في اإلصالح تجد صعوبة في ذلك. فجهود اإلصالح يقابلها دائماً ما يعارضها 
من خالل ما يطلق عليه علماء السياسة اسم "تبعية المسار"، أي مواقف تكون فيها خيارات صناع 
الصحية على  الرعاية  الغالب تحتوي نظم  السابقة والحالية. في  المؤسسية  بالهياكل  السياسة مقيدة 
العديد من أصحاب المصلحة المحصنين المعتادين على الوضع الراهن والمستفيدين منه ويقاومون 
أي تغيير ما لم يحصلوا على تعويض كامل. ونتيجة لذلك، ال يتمكن صانعو السياسات غالباً من 
إصالح السياسات — حتى إذا أدركوا أن النظام الحالي ال يحقق النتائج المثالية — أو قد يؤثر على 

التغيير فقط في حالة عرض تعويض دائم ألصحاب المصلحة الحاليين. 
على النقيض، فالدول سريعة النمو مثل دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بميزة عندما يتعلق 
األمر بإصالح نظم الرعاية الصحية بها: وإلى درجة أعلى من نظم الرعاية الصحية المنشأة منذ 
وقت طويل التي بها تبعية المسار، فلديهم الفرصة لتصميم نظم رعاية صحية من جديد. وهذا الوضع 
مماثل للظروف التي عززت المعجزة االقتصادية )Wirtschaftswunder( األلمانية في الخمسينيات. 
فالدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية ونشر الصناعات الرئيسية بواسطة قوات الحلفاء قد أنهى 
القاعدة الصناعية األلمانية تقريباً. غير أن التدفق السريع لرأس المال أتاح للدولة االستثمار في مرافق 

التصنيع المتقدمة وتجاوزت بسرعة الدولة المحملة بأعباء البنية التحتية القديمة.

-6-4

-7-4
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وهناك العديد من األمثلة على الصعوبات التي يواجهها صانعو السياسة عند محاولة إصالح نظم 
بالواليات  الرعاية الصحية  تنفيذ إصالح  العديد من محاوالت  الموضوعة. هناك  الرعاية الصحية 
المتحدة وهي مماثلة بشدة لما نتحدث عنه. فعلى الرغم من أن أكبر اقتصاد على مستوى العالم قد أنفق 
أكثر من أية دولة أخرى على الرعاية الصحية بوصفها جزءاً من ثرائها، إال أنه لم يتمكن من تقديم 
تغطية عامة للرعاية الصحية. فهناك ما يقرب من 13.4 في المئة من السكان ليس لديهم تغطية رعاية 
صحية )Smith وMedalia، 2014(. وفشلت العديد من المحاوالت لتحقيق تغطية عامة على مدار 
آخر 20 عاماً. على سبيل المثال، قانون الضمان الصحي للرئيس بيل كلينتون، عبارة عن عرض 
لتنويع تغطية التأمين وفرض لوائح أقوى على صناعة الرعاية الصحية وذلك لتحسين أدوات التحكم 
في التكلفة، لكنه واجه هجوماً شرساً من جماعات المصالح، وخاصًة صناعة التأمين القوية. وفي 
النهاية، لم يحصل العرض على الدعم الكافي من الحزب الديمقراطي الذي يتبعه كلينتون للتصويت 

 )1997 ،Skocpol( عليه، وتم التخلي عنه
وفي عام 2010، تمكن الرئيس باراك أوباما من تمرير قانون إصالح صحي كبير مع قانون 
حماية المريض والرعاية الميسرة، ويساعد على توسيع التغطية إلى حٍد كبير. ومع ذلك، شاركت 
مجموعات المصالح بشدة في تشكيل محتوى التشريع )Quadagno، 2011(. واستثمر قطاع التأمين 
الخاص وأصحاب العمل واالتحادات التجارية وشركات األجهزة الطبية والصيدالنية ومجموعات 
الكونغرس  في  متعددة  ضغط  جماعات  في  بكثافة  األخرى  والمنظمات  الصحية  الرعاية  مزودي 
لتضمين أو استبعاد نصوص معينة )Quadagno، 11؛ Steinbrook، 2009(. وتم تعيين أكثر 
من ثماني من جماعات الضغط لكل عضو في الكونغرس للتأثير على جهود إصالح الرعاية الصحية 
في عام Eaton( 2009 وPell، 2011(، وفي عام 2009 و2010، تم إنفاق أكثر من مليار دوالر 
 )2011 ،Liberto( على جماعات الضغط بدالً من إصالح الرعاية الصحية في الواليات المتحدة

المصدر: OECD، بدون تاریخ. تم استخراج البیانات في 19 كانون األول، 2014.
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وأمر القانون بتوسيع تغطية الرعاية الصحية وفوض اختبار اآلليات البديلة للتقديم والتمويل، لكنه 
لم يقدم بشكل كبير تغييرات جوهرية لتنظيم الرعاية الصحية وتقديمها، مما ساعد على توسيع نظام 

مكلف ليصل إلى المزيد من المواطنين. 
وتواجه شركات التأمين الصحي الخاصة بالواليات المتحدة عقبات مماثلة في محاولة تشجيع 
للرعاية  تقديمهم  طريقة  في  للتكلفة  موفرة  تغييرات  إدخال  على  الصحية  الرعاية  خدمة  مزودة 
ما  ليكون  األولية  الرعاية  مزودي  الخاصة  التأمين  شركات  تشجع  المثال،  سبيل  على  الصحية. 
محورياً  وتنسيقاً  مستمراً  دعماً  يوفر  ما  وهو  المريض،  على  المرتكزة  الطبية  بالمراكز  يسمى 
على  المرتكزة  الطبية  للمراكز  والمبرر  المزمنة.  األمراض  من  يعانون  من  وخاصًة  للمرضى، 
المريض هو أن الدعم األفضل للمرضى المصابين بأمراض مزمنة سيحول دون التفاقم المكلف 
مراجعة  المثال، وجدت  سبيل  التكاليف. على  الصحية وخفض  النتائج  تحسين  وبالتالي  للمرض، 
وتقليل  الرعاية  جودة  تحسين  على  تساعد  المريض  على  المرتكزة  الطبية  المراكز  أن  نظامية 
حدوث  إلى  تالية  دراسة  وأشارت   .)2008  ،Rosenthal( المريض  تجارب  وتحسين  األخطاء 
انخفاض في زيارات غرف الطوارئ وأعداد الدخول إلى المستشفيات إضافًة إلى وفورات التكلفة 
 ،Patelو Leshen  ،Fields( المريض المرتكزة على  الطبية  الرعاية  الكلية، بين مرضى مراكز 
2010(، لكن هناك دراسة أخرى وجدت تحسينات محدودة في الجودة وعدم وجود انخفاض في 
معدل االستغالل أو تكاليف الرعاية )Friedberg وآخرون، 2014(. وحتى مع ذلك، بذلت شركات 
المريض.  تأسيس دور طبية مرتكزة على  الرعاية الصحية على  لتشجيع مزودي  التأمين جهوداً 
تقديم  من  العائدة  المالية  المكاسب  تعود  بحيث  مالية،  حوافز  عرض  عليهم  كان  بذلك،  وللقيام 

الرعاية المحسنة على المزودين بشكل كبير. 
تنفيذ  للرعاية الصحية صعوبات مماثلة في  ناضجة  تمتلك نظماً  التي  الدول األخرى  وواجهت 
إصالح الرعاية الصحية. ففي عام 2000، صدقت حكومة كوريا الجنوبية على تشريع يزيل سلطة 
األطباء في بيع األدوية للمرضى مباشرًة )Ahmad ، 2000(. وقبل تغيير السياسة هذه، كان يحق 
لألطباء والصيادلة وصف األدوية وبيعها )Watts ، 2001(. ونظراً لتلقي األطباء والصيادلة الدخل 
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من األدوية التي يبيعونها، كان لديهم الحافز المالي لوصف أدوية غير ضرورية. وأدى هذا اإلفراط 
 .)2008 ،Rugerو Kim( في وصف األدوية إلى مقاومة المضادات الحيوية وسوء استخدام األدوية
والصيادلة،  لألطباء  المالية  المصالح  من  النقيض  على  المريض،  احتياجات  مع  الحوافز  ولمحاذاة 
وصف  لألطباء  يجوز  بحيث  والصيادلة  على  األطباء  سلطة  تقييد  الجنوبية  كوريا  حكومة  قررت 
الذين  األطباء،  2001(. ودخل   ، Watts( فقط  األدوية وصرفها  بيع  للصيادلة  ويجوز  فقط  األدوية 
إغالق وتم   ،)200  ،Ahmad( العمل  عن  إضراب  في  لسنوات،  األدوية  بسلطة وصف   استمتعوا 
 .)2000  ، )Los Angeles Times( تايمز أنجلوس  بالدولة )لوس  الطبية  العيادات  المئة من   80 في 
أيام على اإلضراب، حيث كانت هناك حاالت وفاة بسبب غياب األطباء، وافقت  وبعد مرور ستة 
الحكومة على زيادة رسوم األطباء مقابل االستشارات الطبية بنسبة 72 في المئة وزيادة رسوم وصف 
األدوية بنسبة 500 في المئة )Kim وRuger، 2008(. وتمت تغطية هذه الرسوم العالية من خالل 
زيادة بنسبة 21% في مساهمات التأمين الصحي على العاملين )Watts ، 2001(. وكما حدث غالباً 
في الدول التي بها نظم رعاية صحية قائمة، كان لإلصالح الضروري ثمن غاٍل، حيث حققت حكومة 
كوريا الجنوبية هدفها بفصل وصف األدوية عن البيع، لكنها فشلت في إدراك االنخفاض المتوقع في 

.)2008 ،Rugerو Kim( النفقات
وفي عام 2004، شرعت هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة في مبادرة طموحة لتحويل 
 ،2013 الصحية،  الخدمات  )هيئة  األفضل  األداء  مكافأة  نحو  األولية  الصحية  الرعاية  مدفوعات 
الحكومة األسكتلندية، 2011( يعمل أطباء الرعاية الصحية )يطلق عليهم للطبيب الممارس العامون 
ثابت،  أجر  أساس  على  غالباً  لهم  الدفع  ويتم  الصحية  الخدمات  هيئة  مع  عقد  بموجب   )GP أو
معلومات  وتكنولوجيا  مال  ورأس  محددة،  خدمات  مقابل  اإلضافية  المدفوعات  بعض  إلى  إضافًة 
محددة )Smith وYork ، 2004(. وعندما تفاوضت هيئة الخدمات الصحية على عقد جديد للطبيب 
بأداء  المرتبطة  المدفوعات  تقديم  العناصر األساسية هو  أحد  2004، كان  العام في عام  الممارس 
ممارسات الرعاية األولية وفقاً لمجموعة متطورة مكونة من 146 معيار جودة )Lester وآخرون، 
أن  غير   .)2005  ،Charlton( التدريب  ومنظمة  المزمنة  األمراض  إدارة  على  تركز   )2006
األداء حسب  ومكافآت  السابق  التعويض  حماية  على  تفاوضوا  للمهنة  الممارسين  العامين  األطباء 
الممارس  دخل  متوسط  زاد  التالية،  الثالث  السنوات  وفي   .)2005  ،Charlton( الجودة  معايير 
العام بما يقرب من 50 في المئة، ليصل إلى 110.000 جنيه إسترليني )224.400 دوالر أمريكي( 
)Cockcroft، 2007(. عالوًة على ذلك، تم تحديد أي تحسين في معايير الجودة التي تلت تنفيذ 

.)2011 ،Gillam( ًالنظام الجديد باعتباره تحسناً متوسطا
وبالمقارنة بالدول التي لديها نظم رعاية صحية كبيرة قائمة منذ وقت طويل، فإن دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى حٍد ما ليست محملة بأعباء الترتيبات والبنية التحتية الحالية وأصحاب المصلحة 
المحصنين. وعليهم االختيار بين تقليد النموذج الغربي، بعيوبه الكبيرة التي ناقشناها أعاله، وإنشاء 
للوفاء باالحتياجات المستقبلية للسكان بمعدالت غير مسبوقة من األمراض المزمنة  نموذج مبتكر 

وخاصة داء السكري.
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دول مجلس التعاون الخليجي لها فرصة 
غير مسبوقة لتصميم وتنفيذ نموذج الرعاية 

الصحية للمستقبل

5

المكثفة نجحت  الرعاية  إمكانيات  استيراد  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
النموذج  تتبع  التي  الدول  في  تطويرها  تم  التي  التقنية  عالية  )الوجيزة( 
الغربي للرعاية الصحية. وأمامهم الفرصة اآلن لتفادي أوجه القصور في 
هذه النظم من خالل التصميم الذكي لنموذج قادر على الوقاية واالكتشاف وإدارة األمراض المزمنة 
بفاعلية. فإذا تم التصميم كما ينبغي، فإن نظام إدارة السكان المعاد ابتكاره قد يعيد الطب العربي مرًة 

أخرى إلى مكانته التي اشُتِهَر بها على مدار قرون سابقة بوصفه منارة للتقدم. 
ويتحدث قادة دول مجلس التعاون الخليجي غالباً عن شغفهم واشتياقهم لقيادة المنطقة )والعالم( 

في العلوم. وفي مراسم افتتاح إحدى الجامعات، قال الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية، 

]هذا[ في إطار مواصلة ما تميزت به حضارتنا في عصرها الذهبي. فهذا، أوالً وقبل كل 
شيء، هو الهدف من الجامعة. فعلى مدار التاريخ السابق، كانت القوة تحيط نفسها، بعد هللا، 
بالعلوم. واألمة اإلسالمية تعلم جيداً أنها لن تكون قوية إال إذا اعتمدت، بعد هللا، على العلوم. 

)غرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية، 2009( 

يوفر تطوير نموذج مبتكر لتدبير صحة السكان الفرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لقيادة 
العالم. ومع مواجهة الدول النامية والمتقدمة التهديدات التي تمثلها األمراض المزمنة والرعاية رديئة 
المتاحة  الفرصة  إلى  المرجح أن تنظر نظرًة واعدة  المدني، فمن  الجودة على اإلنتاجية واالكتفاء 

الستيراد نموذج ثبتت فاعليته.
وبفضل التطور االقتصادي السريع وثراء دول مجلس التعاون الخليجي، تتمتع دول مجلس التعاون 
الخليجي بموضع جيد لبناء نظام رعاية صحية للمستقبل من العدم، وتخلو إلى حٍد ما من أصحاب المصلحة 
المحصنين الذين يعوقون النظم الخاصة بمعظم الدول المتقدمة والعديد من الدول النامية. ونوصي بريادة 
الدول  من  المستفادة  والدروس  الممارسات  أفضل  يشمل  جديد  لنموذج  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
األخرى. ويمكن بناء هذا النموذج الجديد باالعتماد على مبادئ تدبير صحة السكان وإدارته باستخدام 
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المبادئ الصناعية لتحسين العملية واستخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة. فالقيام بذلك من شأنه تفادي 
أخطاء الدول األخرى وتمكين دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق ما يسمى بالهدف ثالثي األجزاء 

الذي يهدف إلى توفير رعاية أفضل، وصحة أفضل، وتكاليف أقل )Berwick وآخرون/ 2008(.

الخليجي التعاون  لدول مجلس  المستقبلي  الصحية  الرعاية  لنظام  تفصيلي  مخطط 
نشير إلى أنه من الضروري أن تتبع نظم الرعاية الصحية المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي 
مبدأين تصميمين: أحدهما يرتكز على رأس المال البشري واآلخر مركز على صحة السكان. أوالً، 
التصدي للنقص النسبي في متخصصي الرعاية الصحية داخل الدول، حيث يتعين على دول مجلس 
التعاون الخليجي استغالل الموظفين ذوي المهارة العالية من خالل تكنولوجيا المعلومات الصحية 
المهام  إدارة  الضروري  من  آخر،  وبمعنى  مهارة.  األقل  الموظفين  إلى  المهام  وتحويل  المتقدمة 
الرعاية  لمتخصصي  للسماح  الممكنة  الفاعلية  درجات  أقصى  إلى  وتفويضها  واإلدارية  الروتينية 

الصحية النادرين، مثل األطباء والممرضات، بالتركيز على المهام المعقدة. 
وثانياً، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تبني نموذج لتدبير صحة السكان، بحيث يجمع 
هذا النموذج بين منظور الصحة العامة لتحسين الصحة على مستوى السكان ومنظور الرعاية الطبية 
النتائج الصحية  السكان على  تدبير صحة  لنموذج  المحددة  السمات  لكل فرد. تركز  الرعاية  لتوفير 
لجميع السكان، وتنسيق الخدمات الصحية والطبية من خالل استمرارية احتياجات الرعاية، من الوقاية 
وتعزيز الصحة إلى الرعاية العالجية، وإدارة األمراض، والرعاية الصحية المخففة، واإلدارة الرائدة 
الحتياجات الرعاية. وهذا النموذج مرن للتبني اإلقليمي ويمكنه تناول االحتياجات المستقبلية للسكان 
الذين يواجهون انتشاراً متزايداً لعوامل المخاطرة الصحية والعبء العالي الناتج عن المرض والعجز. 
وتظهر مكونات نموذج تدبير صحة السكان في جهود اإلصالح التي تقوم بها العديد من الدول 
حالياً، مثل Selektivverträge )التعاقد االنتقائي( بين صناديق إعانات المرض وممارسات الرعاية 
األولية في ألمانيا، ومجموعات التفويض السريري في المملكة المتحدة، ومنظمات الرعاية المسؤولة 
)ACO( بالواليات المتحدة. وُتظِهر بعض النتائج األولية أن منظمات ACO الناجحة — التي تتحمل 
فيها مجموعات المستشفيات والعيادات المسؤولية الطبية والمالية لمجموعة من المرضى وتشارك في 
نة، وانخفاض عمليات دخول  التوفير الناتج عن الرعاية جيدة التنسيق — تتميز بجودة رعاية ُمحسَّ
 .)2013b ،2013a ،CMS( المرضى إلى المستشفيات، وكذلك انخفاض تكاليف الرعاية الصحية
يحتوي المخطط التفصيلي الذي نقترحه لنظام الرعاية الصحية للمستقبل في دول مجلس التعاون 

الخليجي على ستة مكونات مترابطة )الشكل 1-5(: 

تكنولوجيا المعلومات المتطورة 	 
التحسين القائم على البيانات لعمليات الرعاية 	 
مراقبة األداء في جميع مستويات المساءلة	 
التوظيف الفاعل للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية 	 
الحوافز المتوافقة	 
مشاركة المستهلك 	 
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المتطورة المعلومات  تكنولوجيا 
تعمل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة بكفاءة قوية للتوسع واالبتكار التكيفي بوصفه ترساً 
مركزياً في نموذج تدبير صحة السكان، حيث سيقدم دعم القرار والبيانات الهامة للغاية للمكونات 

األخرى. ومن الضروري أن تتوفر الميزات التالية في البنية التحتية:

المحتوى المهيكل الذي يتيح تخزين مراكز البيانات الهامة باعتبارها متغيرات مرمزة وليست 	 
نًصا غير مهيكل.

درجة عالية من القابلية لالستخدام لتيسير إدخال البيانات واسترداد المعلومات، فضالً عن دعم 	 
القرار السريري، مثل التنبيه بالتفاعالت بين األدوية، والخوارزميات التشخيصية، ومجموعات 

 )2013 ،ONC( الطلب السريرية
قابلية التشغيل البيني للسماح بتبادل البيانات بين الكيانات ونظم المعلومات المختلفة	 
معايير آمنة للوصول إلى البيانات ونقلها	 
الوصول إلى البيانات المستند إلى صفة المستخدم لتوفير نافذة إلى البيانات المحسنة لكل نوع من 	 

المستخدمين. على سبيل المثال، ينظر المعالجون في العيادات إلى المسار المرضي للمريض، 
بينما يتلقى مديرو المستشفى بيانات مجمعة حول األنشطة اليومية لجميع المرضى، بينما ينظر 

مخططو النظم الصحية إلى بيانات مجمعة تخص دائرة اختصاصهم. 
كفاءة قابلة للتوسع كافية لتلبية االرتفاع المفاجئ في طلبات المستخدمين وتجنب تعطل النظام.	 
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ولتكملة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المتطورة، يتعين توفير المهنة المنشأة حديثاً التي 
يطلق عليها اسم الباحث الصحي. فمع النقص في مزودي خدمات الرعاية، وخاصًة الممرضات، 
الباحثون  سيلعب  والبيئات،  المزودين  من  واسعة  مجموعة  عبر  الرعاية  تنسيق  تعقيد  إلى  إضافًة 
نظم  منظمة  على  مطلعين  متخصصين  وسيكونون  المبتكر.  نموذجنا  في  محورياً  دوراً  الصحيون 
الرعاية الصحية بالكامل وعملها وسيتم تدريبهم على المهارات السريرية األساسية. وليس الهدف 
من هذا الدور تقديم الرعاية بل توجيه األفراد المعينين نحو المصادر األكثر فاعلية وكفاءة ومالءمة 

للرعاية، من خالل معرفة احتياجاتهم. 
المجتمع  على  القائم  الصحة  تعزيز  مثل  المتنوعة  الموارد  وتنسيق  بتحديد  الباحث  يقوم  وقد 
المستشفى،  داخل  المرضى  ورعاية  المتخصصة،  والرعاية  األولية،  والرعاية  الوقاية،  وأنشطة 
ورعاية الطوارئ، والرعاية التأهيلية، والرعاية طويلة المدى، والرعاية الصحية المخففة. ونظراً 
ألنه سيتم تحديد احتياجات الرعاية بواسطة قرارات المعالجين داخل العيادات والخوارزميات القائمة 
على الدليل المرمزة في نظام تكنولوجيا المعلومات، فال يتطلب الباحثون سوى التدريب السريري 
السكري  مرضى  أحد  التزام  بعدم  تنبيهاً  يتلقى  الذي  للباحث  يجوز  المثال،  سبيل  على  األساسي. 
المرض  لبيولوجيا  تفصيلياً  فهماً  اإلحالة  قرار  يتطلب  الصيدلي. وال  استشارة  إلى  إحالته  بأدويته، 
وعلم العقاقير. وهناك أدوار مماثلة في نظم أخرى: ففي الواليات المتحدة، يدعم مخططو الخروج 
من المستشفى المرضى في االنتقال من المستشفى إلى المنزل وتنسيق خدمات الدعم، مثل الزيارات 
المنزلية أو توصيل الوجبات. ويعمل الباحثون الصحيون وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة معاً كآلية 
فاعلة لتلبية احتياجات السكان التي تتزايد بسرعة في ظل عدم توفير مزودي الخدمة ذوي التدريب 

العالي الكافين. 

استخدام تكنولوجيا معلومات نظام "تدبير صحة السكان" لقرارات اإلدارة: مثال

في شهر شباط، شعرت السيدة الزهراني، مديرة العمليات في إحدى شركات تكرير البترول، ببعض القلق؛ 
بسبب حدوث تأخيرات في اإلنتاج في اآلونة األخيرة. وأوضح مدير إحدى الوحدات أن هناك عدداً غير معتاد 
من العاملين في إجازة مرضية خالل األسابيع القليلة الماضية؛ ولذا حدث التأخير في األداء الكلي. وفي ردها 
على ذلك، طلبت الزهراني تقريراً حول تشخيصات دخل المستشفى وزيارات العيادة الخاصة بالقوى العاملة 
لديها من مركز تبادل المعلومات المحلي الذي يضم بيانات "تدبير صحة السكان". وأوضح التقرير، الذي سرد 
فقط معلومات مجمعة لحماية خصوصية العاملين، وجود معدالت أعلى من المتوسط لإلنفلونزا وغيرها من 
أمراض الجهاز التنفسي في األسابيع السابقة. وطلبت السيدة الزهراني المساعدة من مكتب الصحة المحلي، 
لمناقشة  التكرير؛  شركة  إلى  المعدية  األمراض  ممرضات  إحدى  أرسل  واستجابته  المكتب  رد  إطار  وفي 
الوحدة شجعوا  مديري  أن  الزهراني  السيدة  االجتماع، عرفت  وأثناء  الوحدة.  مديري  مع  أو  معها  التقرير 
العاملين على أخذ أقل عدد ممكن من األيام بمثابة إجازة مرضية للعمل وقت إضافي، حتى إذا لم يشعروا أنهم 
بصحة جيدة بسبب التأخيرات. وأوضحت الممرضة أن هذه النصيحة كان لها أثر عكسي، حيث إن العاملين 
الوحدة منشورات  لمديري  فقدمت  لتصيب زمالءهم.  الجراثيم  تنتشر  العمل وبالتالي  إلى  المرضى سيأتون 
دعائية تثقيفية وملصقات لوضعها في غرفة االستراحة لتثقيف العاملين بممارسات غسل اليدين والسيطرة على 

العدوى ومالزمة المنزل في حالة الحمى. وخالل عدة أسابيع، عاد اإلنتاج مرًة أخرى إلى الجدول المحدد. 
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ويعد بناء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات أولوية عالية متزايدة في دول مجلس التعاون الخليجي. 
تؤكد االستراتيجية الوطنية لخدمات الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، المعتمدة من مجلس 
الواقع  النظم على أرض  المعلومات. وبدا تجسيد هذه  2009، على تطوير نظم  الوزراء في عام 
في المستشفيات، على الرغم من عدم قابليتها للتشغيل البيني )Almalki وآخرون، 2011(. وسيتم 

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الصحية التي نصفها على هذا األساس.

الرعاية  لعمليات  البيانات  على  القائم  التحسين 
تتيح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات تحسين تقديم الرعاية باالعتماد على الدليل السريري وأفضل 
الممارسات. وفي الحاالت التي يتوفر فيها دليل سريري أو إجماع كاٍف لتوجيه القرارات، يمكن للقادة 
السريريين ترميز هذه التوصيات مباشرًة في النظام في هيئة خوارزميات القرارات ومجموعات أوامر. 
وحتى عند اتخاذ المعالجين بالعيادات لقرارات دون المستوى األمثل بسبب حمل العمل الزائد، أو أن 
المعقدة أو غير  بالتوتر والضغط، أو أن المريض تظهر عليه مجموعة من األعراض  اليوم مليء 
المألوفة. وتساعد أدوات دعم القرار المعالجين على معالجة كميات ضخمة من المعلومات ذات الصلة 
لزيادة احتمالية اتخاذ القرار المناسب في رعاية المريض، وذلك بمعرفة التاريخ المرضي الخاص 
بالمريض واألعراض والطرق المفضلة. فإذا كانت معايير الرعاية ال تزال غامضة، يمكن للباحثين 
في الخدمات الصحية تحليل االختالفات في القرارات السريرية والربط بين تنوعات الممارسة والنتائج 
لتطوير قاعدة دليلية للمستقبل. وبالمثل، يستطيع المديرون تطبيق أدوات وطرق بحث العمليات لتحسين 

قرارات استغالل الموارد وتوفير توجيه وإرشاد حول توفير الرعاية الفاعلة. 

مراقبة األداء في جميع مستويات المساءلة
كما أوضحنا في الفصل الثالث، تحقق نظم الرعاية الصحية الغربية قيمة منخفضة لألموال، حيث 
تكون النتائج سيئة على الرغم من مستويات اإلنفاق العالية. ونتوقع أن تساعد تكنولوجيا المعلومات 
القوية مخططي ومديري نظام الرعاية الصحية على تحقيق مكاسب جوهرية في األداء من خالل 

التالي: )Tang، وآخرون، 2007(

قياس النتائج السريرية وتقييمها، واستخدام الموارد مقارنًة بمجموعات النظراء، مثل الدوائر 	 
القضائية أو المؤسسات األخرى.

التقصي عن األسباب الجذرية لَمواطن ضعف األداء وابتكار خطط تصحيحية	 
تحديد الجوانب األعلى واألقل أداًء الشتقاق واستنباط أفضل الممارسات وتعميمها.	 

وسيتم تحقيق هذا الهدف من خالل بناء مجموعة شاملة من مؤشرات األداء الرئيسية للجودة 
الفنية للرعاية، والنتائج الصحية، وتجربة المريض، واستخدام الموارد في أدنى مستوى من المساءلة، 
المناسب.  القرار  اتخاذ  المؤشرات حتى مستوى  ثم تجميع  الرعاية،  أو فريق  الفردي  الطبيب  مثل 
الفرديين  الرعاية  مزودي  حول  تقارير  العيادات  إلحدى  الطبي  المدير  يتلقى  المثال،  سبيل  على 
للعيادة بالكامل، ويتلقى مكتب الصحة تقارير حول جميع العيادات وعلى مستوى الدائرة التابعة له. 

ولقد أشار قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى استعدادهم للتحرك في هذا االتجاه.
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البنية المعقدة للجودة السريرية  للبيانات هو الشرط المسبق لقياس  ويعد توفر بنية تحتية ثرية 
بطريقة صالحة وموثوقة. على سبيل المثال، نظراً ألن نتائج مزود الخدمة ال تعتمد على مناقشاته 
فقط بل على المخاطر األساسية للمرضى، فيجب ضبط المؤشرات بطريقة كافية تناسب اختالف 
المرضى بهدف السماح بعقد مقارنات خالية من األخطاء، مما يتطلب الحصول على بيانات سريرية 
على مستوى المريض. وبالمثل، يجب على المزودين والمؤسسات تحمل المسؤولية فقط عن النتائج 

الواقعة تحت سيطرتهم. 
وفي نهاية المطاف، يمكن استخدام نظام مراقبة األداء لوضع تقارير حول األداء وإخبار العامة 
بها من أجل تشجيع اختيار المستهلك والمنافسة بين مزودي الرعاية، فضالً عن استراتيجيات الدفع 

مقابل األداء بالنسبة للمزودين. 

الصحة مجال  في  للمتخصصين  الفاعل  التوظيف 
يقترح التحليل الذي أعددناه أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من نقص في المتخصصين 
الطبيين وعدم كفاية الكفاءة التدريبية للوصول إلى مستويات الهيكل الوظيفي المكافئ للدول الغربية 
التي تعاني من عبء مماثل لألمراض. ومع ذلك، فليس من الواضح إذا كان يتعين على دول مجلس 
التعاون الخليجي تقليد نماذج التوظيف الغربية واعتمادها الكثيف التقليدي على األطباء. وباألحرى 
نتوقع أن يؤدي الجمع بين نقل المهام، وزيادة تدريب الممرضات، واستغالل طاقم الرعاية الصحية 

في البيئات غير الطبية إلى تحسين الكفاءة في المستويات الحالية لتوظيف األطباء. 
ويشمل التوظيف الفاعل لمتخصصي الرعاية الصحية "التدريب على أقصى قدرات رخصته" 
أقل  تدريبياً  مستوى  نالوا  متخصصين  بواسطة  تأديتها  يمكن  ال  التي  المهام  على  التركيز  )أي 
أو مستوى تعليمياً أقل( ونقل المهام الذي يمكن تنفيذه بواسطة متخصصين أو مساعدين مهنيين ذوي 
تدريب أقل. على سبيل المثال، يركز أطباء الرعاية األولية على المرضى الذين يعانون من حاالت 
مزمنة معقدة، بينما ترى ممرضات الممارسة المتقدمة المرضى ذوي الشكاوى المعتادة، مثل التهاب 
وااللتزام بها،  األدوية  تناول  الصيادلة حول  استشارة  ويمكن  الثانوية.  واإلصابات  األنفية  الجيوب 
وكذلك يقوم المدربون الصحيون بتقديم النصائح حول السلوكيات المتعلقة بالصحة. وسيتم تكليف 
على  باالعتماد  القوي  السريري  القرار  دعم  إن  والكتابية.  اإلدارية  بالمهام  اإلداريين  المساعدين 
بأمان  بها  التكليف  يمكن  التي  الخدمات  نطاق  توسيع  ناقشناه من شأنه  الذي  المعلومات  تكنولوجيا 

وفاعلية، وكذلك ضمان توثيق بيانات المريض ومشاركتها بطريقة مناسبة. 
يساعد نموذج "تدبير صحة السكان" الذي يسمح لمتخصصي الرعاية الصحية بالتدريب على 
أقصى قدرات رخصته على تعزيز جذب متخصصي التمريض والمتخصصين الطبيين اآلخرين، 
مما يتماشى على نحٍو جيد مع األهداف التي وضعتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة 
نسبة المواطنين في القوى العاملة في خدمات التمريض. على سبيل المثال، أعلنت وزارة الصحة 

.)2014b ، )Arab Times( الكويتية عن خطة للسعي وراء تحقيق هذا الهدف )عرب تايمز
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عملية  في  الصحيين  المتخصصين  مشاركة  للمعلومات  التحتية  البنية  تتيح  ذاته،  الوقت  وفي 
قراراتهم  ويوثقون  المريض  باحتياجات  يلمون  حيث  بكثير،  أوسع  نطاق  على  الصحية  الرعاية 
والمدرسة  العمل  على  القائمين  المتخصصين  تكليف  ويمكن  المناسب.  التنسيق  لضمان  وخدماتهم 

وفريق الرعاية الصحية العامة بالمهام لتقديم خدمات وقائية. 

محاذاة الحوافز مع أهداف السياسة
أفضل  رعاية  على  للحصول  الحوافز  محاذاة  أهمية  الصحية  الرعاية  إصالح  في  التجارب  أثبتت 
ونتائج صحية أفضل وتكاليف أقل. ومع مكافحة الدول الغربية للتخلي عن هيكل الحوافز القائم على 
المكافأة حسب الكم وليس القيمة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي في موضع فريد لتقديم نظام دفع 
متقدم، تدعمه تكنولوجيا المعلومات، ويدفع مزودي الخدمة والمرضى نحو خيارات فاعلة ورشيدة. 

وهناك ثالثة دروس تنبثق من تحليلنا:

تفادي مستودعات المدفوعات إن نظام الدفع المنظم بواسطة بيئة الرعاية سيخلق مثبطات تعوق 	 
التنسيق والتكامل. على سبيل المثال، إذا تم الدفع للمستشفيات مقابل إدخال المريض إلى المستشفى، 
فحينها لن يكون هناك مبرر مالي لالستثمار في رعايٍة ما بعد الخروج من المستشفى وإدارة انتقال 

الرعاية. وبدالً من ذلك، سيتعين على االعتمادات المالية اتباع المريض في األماكن المختلفة.
المكافأة القائمة على القيمة وليس الكم. ُيعَتبر نظام الدفع "الرسوم مقابل الخدمة" حالياً عقبة 	 

رئيسية تمنع تحسين الرعاية، حيث يكافئ هذا النظام مزودي الخدمة مقابل الخدمات اإلضافية 
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القيمة بمكافأة  القائم على  الدفع  النقيض، يقوم نظام  الفائدة السريرية. وعلى  النظر عن  بغض 
طبيب الرعاية األولية على السيطرة على ضغط الدم ومستويات الجلوكوز في مرضى السكري. 

في 	  المرضى  أن  إال  االختيار،  أهمية  من  الرغم  الرشيدة. على  القرارات  على  التشجيع 
حاجة إلى تحمل درجة معينة من المسؤولية على قراراتهم وتصرفاتهم، فيما يتعلق باختيار 

مزود خدمة الرعاية وقرارات نمط الحياة. 

على  مرتكز  التعريف،  السكان، حسب  تدبير صحة  نظام  فإن  اإلمداد،  بجانب  يتعلق  فيما  أما 
نفس  استخدام  الضروري  من  وبالمثل،  الرعاية.  بيئات  يعبر جميع  به  الدفع  نظام  أن  كما  السكان 
القواعد المبرمجة في البنية التحتية للمعلومات الصحية لتوجيه القرارات السريرية لتحفيز مزودي 
الرعاية. قد يختار الطبيب االنحراف عن اإلجراء القائم على الدليل للمحافظة على الحرية السريرية، 

إال أن االلتزام بالمبادئ المرشدة من شأنه تحقيق مكافآت تشجيعية. 
أما من ناحية الطلب، فيوجد لدى دول مجلس التعاون الخليجي متطلبات محدودة للمشاركة في 
التكلفة، وبالتالي فإن المرضى يكونون معزولين إلى حٍد ما عن قراراتهم. وهناك فرصة لترتيب 
متطلبات مشاركة التكلفة لتوجيه المرضى نحو الخيارات التي تتسق مع أهداف السياسة وأداء النظام. 
التحصينات  مثل  الكلية،  التكلفة  تساعد على خفض  التي  الخدمات  توفير  يمكن  المثال،  على سبيل 
واألدوية للسيطرة على داء السكري وضغط الدم، للمرضى دون أية تكلفة. وعلى العكس، فإن السعي 
إلى الحصول على الرعاية في بيئة عالية الكثافة للمشاكل الصغرى قد ال يكون مشجعاً في الدفعات 

المشتركة العالية. 
ومن الواضح أن تطوير نظام دفع بمثل هذا التعقيد والمحافظة عليه يتطلب نظم معلومات متقدمة 
يمكنها إجراء معظم العمليات والمعامالت المالية تلقائياً. وسيحتاج المستهلكون والمرضى إلى داعم 

يساعدهم على فهم خياراتهم وتبعات اختياراتهم، ويمكن للباحث الصحي ملء هذا الدور. 

وتثقيفه المستهلك  مشاركة 
من الضروري مشاركة المستهلكين والمرضى في قرارات الرعاية الخاصة بهم إلى أبعد من مشاركة 
التكلفة. ويجب إطالعهم على خياراتهم وكذلك تبعات هذه االختيارات. ومن حقهم بعد ذلك اختيار 
نمط الحياة الخاص بهم، ومزودي الرعاية والخيارات العالجية في إطار قيود نظام "تدبير صحة 
السكان". وبالطبع، فإن المشاركة الفعلية تتطلب تثقيفاً أساسياً للمريض حول المرض، ودور إدارة 
على  ومبنية  مستنيرة  خيارات  اتخاذ  من  المرضى  يتمكن  حتى  للعالجات  الجانبية  واآلثار  الذات، 
المعلومات بالفعل. ويجب على المرضى التطور واالنتقال من حالة المتلقين السلبيين للنصيحة الطبية 

إلى حالة الخبراء بأمراضهم وشركائهم في قرارات الرعاية. 
وال يظل هذا النموذج المثالي، الموضح في "نموج الرعاية المزمنة" )Coleman وآخرون، 
2009(، صعب التنفيذ. غير أن هناك العديد من جوانب نموذج "تدبير صحة السكان" التي تدعم 
إلى  للمرضى وصوالً سهالً  يوفر  المعلومات مدخالً  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  فقد تتضمن  تحقيقه. 
الباحث  للتواصل مع  إلى طريقة  الصحية، إضافًة  الرعاية  المتعلقة بصحتهم وخيارات  المعلومات 
الصحي وغيره من المتخصصين اآلخرين المشاركين في الرعاية. وبفضل الوصول األفضل إلى 
المعلومات ودعم الباحث الصحي، يستطيع المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي التقدم إلى أن 
يصبحوا مرضى نشيطين ومطلعين. وكلما زادت المشاركة، كانت النتائج الصحية أفضل. إن قيمة 

-7-5



38

مشاركة المريض ليست مفهوماً جديداً في دول مجلس التعاون الخليجي، فاستراتيجية الصحة الوطنية 
المشاركة  القطريين من  المواطنين  تمكين   . . . "فالهدف هو  الهدف:  تعتنق بوضوح هذا  القطرية 

النشطة في الرعاية الشخصية والوقاية والرغبة في المحافظة" )2013 األمانة العامة، 2013(. 
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جميع يجب  والطبية  الصحية  االحتياجات  الصحية  الرعاية  نظام  يتناول   أن 
المواطنين — وخاصًة المرضى الذين يعانون من حاالت مزمنة التي تطال البنية 
التحتية والموارد الحالية. وكما يوضح الشكل 6-1، تتسع االحتياجات الصحية للسكان 
وأهداف الرعاية الصحية على طول سلسلة متصلة من المحافظة على الصحة والعافية، عبر الشفاء من 
المرض الحاد وإدارة الحاالت المزمنة، إلى التأقلم مع مرحلة االحتضار. وبالمثل، يجب أن يدعم نموذج 
تقديم الرعاية الصحية التسلسل الكامل والمتواصل للرعاية الصحية. وكل مرحلة من هذه المراحل تشمل 

تصور توزيع الرعاية المستقبلية وفقاً لنموذج 
)PHM( "تدبير صحة السكان"

6

رعایة مرحلة االحتضار

• الراحة البدنیة
• االحتیاجات العقلیة والعاطفیة

• االحتیاجات الروحیة

التأقلم مع مرحلة 
االحتضار

 

الرعایة المزمنة

• إدارة المرض
• الوقایة الثانویة

• التأھیل
• الرعایة طویلة األجل

العیش مع مرض
مزمن وإعاقة

  

الرعایة المكثفة (الوجیزة)

• المعالجة الحادة
• رعایة األمومة

• رعایة الطوارئ

ن التحسُّ

الوقایة

• التثقیف الصحي
• فحص المخاطر الصحیة

• االستشارات الصحیة
• تعزیز الصحة
• الوقایة األولیة

• التطعیمات

المحافظة على الصحة

البدنیة والعقلیة واالجتماعیة

RAND RR889-6.1 

الكاملة الصحية  الرعاية  الصحية ومواصلة  6-1 • االحتياجات  الشكل 
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جميع أبعاد وجوانب الصحة، بما في ذلك الصحة البدنية والعقلية واالجتماعية، كما حددتها منظمة الصحة 
العالمية، 1948(.  العالمية )مؤسسة المساءلة، Hurtado ،1997 وآخرون، 2001، منظمة الصحة 
نتائج  تحسين  يساعد على  للرعاية  المتواصلة  الكاملة  السلسلة  الصحة عبر  إدارة  أن  البحث  وأوضح 
المريض إلى تكلفة منخفضة نسبياً )Mueller وMacKinney، 2006(. يكمن المبدأ المحوري لنموذج 
ACO الجديد بالواليات المتحدة في إدارة الرعاية عبر سلسلة متواصلة، وهو هدف ظل محيراً طوال 
العقود الخمسة الماضية على الرغم من المحاوالت الهائلة إلصالحه )Rittenhouse وآخرون، 2009(. 

تعزيز الصحة والوقاية من األمراض
أوضح تحليلنا أن أنماط الحياة غير الصحية مساهماً مهماً في رفع عبء األمراض المزمنة في دول 
مملوءة  بأطعمة  واستبدالها  التقليدية  الصحية  األغذية  عن  االستغناء  فتم  الخليجي.  التعاون  مجلس 
بالدهون المشبعة والسكر، إضافًة إلى انخفاض النشاط البدني. ولضمان الصحة الطويلة واإلنتاجية 
األمراض  والوقاية من  الصحة  لتعزيز  قوية  استراتيجية  تنفيذ  القادة  الضروري على  للسكان، من 
تجمع بين األساليب الصحية — مثل الحمالت التعليمية والضرائب واللوائح — والخدمات الوقائية 

المخصصة المقدمة وفقاً لتدبير صحة السكان.
البدني(  والنشاط  الغذائي،  النظام  )مثل  الصحية  السلوكيات  تقييم  الوقائية  الخدمات  وتشمل 
الحالة  الدهون( ثم  الدم، ومستويات  الحيوية )مثل مؤشر كتلة الجسم، وضغط  المؤشرات  وفحص 
إلى االستشاري المختص وخدمات المعالجة الصحية، عند الضرورة. ولتفادي اإلرهاق الضريبي 
لنظام الرعاية الصحية، يمكن أن يستفيد تعزيز الصحة والوقاية من األمراض من المؤسسات القائمة 
األخرى، مثل هيئات الصحة المحلية والممرضات المدرسية، وفريق الصحة بموقع العمل. وعلى 
لتقليل  مفضلة  استراتيجية  حالياً  العامل  موقع  في  والعافية  الصحة  أنشطة  تعد  الخصوص،  وجه 
وثقتهم.  البالغين  السكان  إلى  بالوصول  العمل  أصحاب  يتمتع  حيث  الغربية،  الدول  في  المخاطر 
واكتشفت دراسة استقصائية أُجِرَيت مؤخراً أن أكثر من نصف أصحاب العمل في الواليات المتحدة 
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السيدة األحمد تبلغ من العمر 45 عاماً وتعمل مساعدة إدارية إلحدى الوكاالت الحكومية المحلية. وفي نهاية 
العام الماضي، رأت مزود الرعاية األولية الخاص بها في مركز الرعاية الصحية المجتمعية، على مسافة 
قصيرة من مجمعها السكني، بعد أن ذكرها الباحث الصحي بزيارة وقائية متأخرة عبر البريد اإللكتروني 
ورسائل نصية هاتفية. وأثناء زيارتها، قام الباحث الصحي بتحديث السجل الصحي الشخصي الخاص بها 
بدنياً  الطبيب فحصاً  الغذائي(. وأجرى  البدني والنظام  النشاط  لها )مثل  الحالية  السلوكيات الصحية  مضيفاً 
وأخبرها أن صحتها جيدة لكن يجب عليها إنقاص وزنها. وفي نهاية الزيارة، قابلها مستشار تغذية وناقش 
معها أهمية التحكم في الوزن، وأوصى بتغييرات غذائية، مثل عدم تناول الطعام الجاهز السريع واقترح عليها 

المتابعة مع الفريق بشأن برنامج التحكم في الوزن.
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يقدمون خدمة التمتع بالصحة الجيدة، ويعتقد معظمهم أنهم يساعدون على تحسين اإلنتاجية وتقليل 
الغيابات المرتبطة بالصحة )ماتكي وآخرون، 2013(. 

وبالطبع، يجب تكملة الخدمات الوقائية المخصصة من خالل التدخالت الصحية العامة القائمة 
على األدلة. وقد يكون لهذه التدخالت آثار كبيرة على سلوكيات السكان ونتائجهم الصحية. على سبيل 
َرت أن تؤدي ضريبة سنت واحد لكل أونصة من المشروبات المحالة بالسكر إلى خفض  المثال، قُدِّ
 Brownell( في استهالك السعرات الحرارية من هذه المشروبات بنسبة 10 في المئة على األقل

وآخرون، 2009(. 

)الوجيزة( المكثفة  الرعاية 
مما ال شك فيه أن دول مجلس التعاون الخليجي أحرزت تقدماً هائالً في تقديم الرعاية للمشاكل الطبية 
ع، وزاد متوسط العمر عند الوالدة باطراد خالل  ضَّ الحادة. فقد انخفضت معدالت الوفيات بين الرُّ
نصف القرن الماضي. وشيدت المدن الكبيرة مستشفيات عالمية، مثل مستشفى المفرق بأبو ظبي. 
ومن الضروري أن يعتمد أي نموذج مستقبلي لتقديم الرعاية على هذا التقدم وال بد أن يشمل أفضل 

الممارسات الحالية لتجنب االستثمار المفرط في بنية تحتية زائدة:
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ثالث  ومنذ  البترول.  تكرير  شركات  إحدى  في  ويعمل  عاماً   24 العمر  من  يبلغ  عامل  الشماري،  السيد 
سنوات، شعر بإرهاق غير معتاد واتصل بالباحث الصحي طلباً للنصيحة. وحدد الباحث الصحي موعداً في 
عيادة شركة التكرير في الصباح التالي. وسجل مساعد طبيب العيادة مؤشراته الحيوية، وسحب منه عينة 
دم، وأجرى له فحصاً بدنياً، اكتشف من خالله تورم الخصية اليمنى للسيد الشماري. فبدأ في استشارة عن 
ُبعد مع أحد أخصائيي المسالك البولية في عيادة صحة المجتمع، فأوصى األخصائي بإجراء اختبارات للدم 
وأشعة سينية ومسح باألشعة المقطعية ومسح الخصية بالموجات فوق الصوتية. وحدد الباحث الصحي موعداً 
للسيد  البولية  المسالك  أخصائي  وأكد  يومين.  بعد  البولية  المسالك  أخصائي  مع  متابعة  لالختبارات وزيارة 
الشماري أنه في المرحلة الرابعة من الورم المنوي إال أن التوقعات ممتازة. وكان أخصائي المسالك البولية قد 
أخبر الباحث الصحي بالفعل بحجز سرير في مركز رعاية السرطان بالمستشفى الجامعي الرئيسي بالمدينة 
للجراحة والعالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي، وإلخبار صاحب العمل الذي يعمل به السيد الشماري بحاجته 
إلى إجازة طبية طويلة. وبعد شهرين من العالج المكثف، عاد السيد الشماري إلى منزله مكتمل الشفاء واستعاد 
عافيته بسرعة. واستمرت حالته في التحسن، وكان الباحث الصحي يتصل به بانتظام لتحديد موعد الزيارات 

واختبارات المتابعة الموصى بها. 
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مراكز التميز. إن المستشفيات التي تنفذ أعداداً كبيرة من العمليات المعقدة )مثل جراحة القلب 	 
وآخرون،   Halm( أفضل  نتائج  تحقيق  التأكيد على  باستمرار  تواصل  البنكرياس(  واستئصال 
Markar ،2002 وآخرون، Soljak ،2012، 2002(. ومن ثم، تجب أقلمة تدبير هذه الخدمات 

وتوزيعها على عدٍد محدوٍد من المراكز الطبية األكاديمية الضخمة.
شبكات اإلحالة. للسماح لمراكز التميز بالتركيز على دورها، يجب تحويل اإلجراءات الجراحية 	 

العادية إلى مستشفيات المجتمع التابعة. فتدوير فريق العمل عبر الشبكة يتيح تدريب عدد كبير 
من مزودي الرعاية في أفضل المراكز وليرى المرضى المتخصصين بالقرب من منازلهم. 

التحرر من المؤسسات. يقترح الدليل األساسي أن تقليل الرعاية المؤسسية )المريض الداخلي( 	 
المستقبل  مستشفى  تقوم  أن  الضروري  من  وهكذا  النتائج.  وتحسين  التكلفة  إلى خفض  يؤدي 
إلى  المستشفى  من  مفاهيم  على  والتركيز  الجوالة  البيئة  في  الجراحية  اإلجراءات  من  بالعديد 
المنزل )Shepperd وIliffe، 2008، شيبارد وآخرون، 2013(. ومن الواضح أن تقدم الرعاية 
للمرضى في المنزل يقلل التكلفة ويتيح للمرضى التماثل للشفاء في بيئة مألوفة، دون المخاطرة 
بالمضاعفات التي تحدث في المستشفى مثل العدوى واالختالط. وفي الوقت ذاته، فإن الخروج 
تنسيق  وإجراءات  ُبعد  عن  للمراقبة  متقدمة  تكنولوجيا  استخدام  يتطلب  المستشفى  من  المبكر 

الرعاية لضمان التماثل للشفاء بأمان. 
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المزمنة الرعاية 
دول  أن  المزمنة،  األمراض  بسبب  المرتفع  الوفيات  بمعدل  يتعلق  فيما  اكتشافاتنا، وخاصًة  تقترح 
فبينما تساعد  المزمنة.  الرعاية  لتقديم  التحتية  بنيتها  إلى تعزيز  الخليجي في حاجة  التعاون  مجلس 
القوية كما أوضحنا من قبل على تخفيف عبء األمراض المزمنة على المدى  استراتيجية الوقاية 
الطويل، إال أن آثارها تتطلب عقوداً لتتجسد على أرض الواقع وربما تفسد بسبب شيخوخة السكان. 
وتشير ورقة مفاهيمية حديثة أعدتها RAND لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه من الضروري أن 
تعمل االستراتيجية الناجحة التي تهدف إلى تخفيف عبء األمراض المزمنة على تحسين ضم الوقاية 

مع خدمات العالج للحاالت المحلية )ماتكي وتشاو، 2012(. 
لم تحرز الدول الغربية تقدماً في تحسين تقديم الرعاية المزمنة، على الرغم من مستويات اإلنفاق 
العالية، مما يقدم العديد من الدروس. وبشكٍل خاص من الضروري أن تركز دول مجلس التعاون 
الخليجي على تقديم الدعم المستمر والمراقبة وإدارة الرعاية لتجنب قيود النظام الطبي القائم على 

التواصل المباشر، واالستفادة من الرعاية المرتكزة على المريض وفريق العمل كما ذكرنا. 

االحتضار رعاية مرحلة 
الروحي  والدعم  البدنية  الراحة  يتطلب  معقداً  تحدياً  االحتضار  مرحلة  في  المرضى  رعاية  تعتبر 
الرعاية  أن  األساسية  البيانات  توضح   .)2013  ،Gelbandو  Foley( ثقافياً  المناسب  والعاطفي 
التخفيفية القائمة على الدليل تعمل على تحسين راحة المريض وتقلل من استخدام التدخالت الطبية 
هذا  مناقشة  كثيراً  يعارضون  األطباء  أن  غير   ،)2008 وآخرون،   Lorenz( منها  طائل  ال  التي 
الموضوع مع أفراد أسرة المريض. ومع مشاركة األمراض المزمنة حالياً بنصيب األسد في معدل 
الوفيات، من الضروري أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير مبادئ إرشادية لرعاية مرحلة 
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إحدى  في  بالتجزئة  البيع  سالسل  إلحدى  تجارية  مديرة  وتعمل  عاماً   58 العمر  من  تبلغ  الكندي  السيدة 
الضواحي. وتم تشخيص السيدة الكندي بداء السكري وفرط ضغط الدم منذ ثالث سنوات أثناء فحص دوري 
في مركز صحة المجتمع. وعلى الرغم من العالج الطبي، إال أن الطبيب لم يستطع السيطرة بشكٍل كاٍف 
على ضغط الدم والجلوكوز وأحالها إلى أحد أخصائيي الغدد الصماء لالستشارة، فقدم لها األخصائي أجهزة 
السلكية لمراقبة ضغط الدم والجلوكوز ومفكرة يومية إلكترونية لداء السكري لنقل البيانات مباشرًة إلى سجلها 
الصحي الشخصي. وبعد شهرين من تجميع البيانات، حدد أخصائي الغدد الصماء أن السيدة الكندي تعاني 
من مشاكل في االلتزام بنظامها الغذائي والعالجي بسبب جدول أعمالها المشغول بالسفر. وقام الطبيب بتعديل 
السكري.  للسيطرة على  برنامجاً مخصصاً  الذي وضع  السكري  داء  المثقفين في  أحد  إلى  أدويتها وأحالها 
وبعد مرور ستة أشهر، تعلمت السيدة الكندي كيفية المحافظة على نمط حياة صحي حتى أثناء السفر الطويل 
وتمكنت من السيطرة على ضغط دمها ومستوى الجلوكوز. وُيذكِّرها الباحث الصحي الخاص بها بانتظام 

بزيارة المركز إلجراء الفحوصات.
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االحتضار بحيث تكون مالئمة من الناحية الثقافية، وتدريب مجموعة من المتخصصين المؤهلين، 
وزيادة الوصول إلى دور الرعاية لتجنب الدخول غير الضروري إلى المستشفى للمرضى في مرحلة 

االحتضار. 

لتدبير صحة السكان: مثال الرعاية في مرحلة االحتضار وفقاً 

والمعالجة  الكيميائي  العالج  استكمال  وبعد  عامين.  مدة  النقيلي  الرئة  بسرطان  األوضحي  السيد  عاش 
اإلشعاعية، كانت لديه استشارات دورية مع طبيبه، وبعضها عبر الهاتف أو باللقاء بينهما. وفي كل يوم قبل 
الموعد المحدد، ترسل وظيفة الجدولة بسجله الصحي الشخصي إلى ابنته رسالة تذكير عبر البريد اإللكتروني 
وتخبر الباحث الطبي الخاص به باالتصال به عن طريق الهاتف. وخالل ثالثة مواعيد متتالية، الحظ طبيب 
السيد األوضحي وابنته  مع  الوظيفية وحدد موعداً  الرئة وحالتها  في وظيفة  تفاقماً سريعاً  السيد األوضحي 
لمناقشات الخيارات المتاحة، مأخوذة من أداة تشاركية التخاذ القرارات ووثائق تفضيالت السيد األوضحي 
الموجودة في سجله الصحي الشخصي. وبعد االجتماع، حدد الباحث الصحي اجتماع متابعة وأرسل — حسب 
البروتوكول — المعلومات القائمة على الدليل الحساسة ثقافياً حول الرعاية في مرحلة االحتضار إلى السيد 
األوضحي )عبر البريد اإللكتروني( وابنته )عبر البريد اإللكتروني(. وناقش السيد األوضحي خياراته مع 
أسرته، وقرر في النهاية االنتقال إلى دار الرعاية في مرحلة االحتضار. وشارك السيد األوضحي قراره مع 
الباحث الصحي  لها. وأكد  ُيفضِّ التي  الرعاية في مرحلة االحتضار  المتابعة وحدد منشأة  طبيبه في اجتماع 
الخطوات التالية مع السيد األوضحي ومنح منشأة الرعاية في مرحلة االحتضار الوصول إلى السجل الصحي 
الشخصي الخاص بالسيد األوضحي. وساعدت أسرة السيد األوضحي في انتقاله إلى منشأة الرعاية في مرحلة 

االحتضار ويقومون بزيارته بانتظام.
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7
نظام الرعاية الصحية المبتكر يساعد 
الناس في معيشة حياة أكثر إشباعاً 
األوسع ويؤدي إلى فوائد لالقتصاد 

تنفيذ نظام رعاية صحي مبتكر قائم على مبادئ تدبير صحة السكان وتكنولوجيا يساعد 
المعلومات الصحية المتقدمة على تلبية احتياجات الرعاية الصحية بشكٍل أفضل 
نة وإنتاجية واكتفاء  من خالل االستمرارية، مما يؤدي إلى نتائج صحية ُمحسَّ
مدني أفضل. فاالستثمار في نظام الرعاية الصحية هذا سيعزز أيضاً اقتصاديات دول مجلس التعاون 

الخليجي في نواٍح استراتيجية متعددة.

التوطين
يعين قطاع الرعاية الصحية في الدول المتقدمة نسبة كبيرة للغاية من السكان. فعلى سبيل المثال، 
يعمل 10 في المئة تقريباً من السكان العاملين في الواليات المتحدة في هذا القطاع )مركز اإلنفاق 
الصحي المستدام، 2013(. واألهم فقد ظل قطاع الرعاية الصحية صامداً أمام الركود الحاد األخير، 
الذي ارتفع إلى 11 في المئة تقريباً خالل الفترة بين أواخر عام 2007 وحتى بداية عام 2013، 
اإلنفاق  المئة )مركز  3 في  بأكثر من  القطاعات األخرى  التوظيف في  انكمش  الفترة  وخالل هذه 

الصحي المستدام، 2013(. 
وال تقتصر فائدة توطين العاملين في الخدمات الصحية على المساعدة في التخلص من االعتماد 
على العاملين األجانب في الرعاية الصحية والنظم فقط )ناقشنا هذه المشكلة في الفصل األول(، بل 
العالي،  التعليمي  التأهيل  ذوي  للمواطنين  وهادفة  متميزة  توظيف  توفير فرص  على  أيضاً  يساعد 
بما يساعد على تطوير سياسات دول مجلس التعاون الخليجي وفي التوطين في بالدهم: السعودية، 
الكويت، اإلمارات، عمان، البحرين، قطر. ونموذج PHM مصمم الستغالل الندرة في المتخصصين 
المساعد.  والفريق  الدعم  تكنولوجيا  استخدام  خالل  من  العالية  التجريبية  الخبرة  ذوي   الطبيين 
حيث يتيح التحويل التدريجي إلى مزودي الرعاية المدربين المحليين بدالً من استيراد أعداد كبيرة 

من مزودي الرعاية من الخارج.
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أدركت دول الخليج مثل قطر وُعمان بشكٍل متزايد الحاجة إلى توطين القوى العاملة في الرعاية 
الصحية لديها. فبالنظر إلى معدل الدوران العالي في قطر وعدم اتساق الرعاية بسبب االعتماد الشديد 
على القوى العاملة األجنبية في الرعاية الصحية )فنتون، 2012(، قد وضعت توفير القوى العاملة 
الوطنية الماهرة هدفاً رئيسياً في استراتيجية الصحة الوطنية الخمسية. "من الضروري تدريب أكبر 
عدد ممكن من أخصائيي الرعاية الصحية الجيدين وتطويرهم في قطر، بما يشمل القطريين والمقيمين 
لفترة طويلة" )2013 األمانة العامة للمجلس األعلى للصحة، 2013(. تشير خطة تطوير الصحة 
الخمسية العمانية إلى "زيادة صعوبات تعيين الِفَرق األجنبية" و"النقص في المعطيات األساسية للقوة 
العاملة في قطاع الصحة" بوصفها تحديات رئيسية، وتنادي بـ "]ت[طوير وتدريب القوى العاملة 
العمانية في جميع فئات التخصصات الصحية لتحقيق مستويات عالية من التعمين أو االكتفاء الذاتي 

في القوى العاملة في قطاع الصحة" )وزارة الصحة العمانية، 2011( 
عالوًة على ذلك، يمكن استغالل خبرة الرعاية األولية العالمية بالدولة باعتبارها طريقة إلقناع 
المواطنين بطلب الرعاية محلياً. وفي أبو ظبي، وجدت دراسة أجراها البنك الدولي انخفاض رحالت 
السفر لعالج أمراض القلب التي تمولها الحكومة بنسبة 55 في المئة بعد افتتاح مركز جراحة القلب 
)Cattaneo ، 2009(. تمول دول مجلس التعاون الخليجي غالباً سفر المواطنين إلى دول أخرى 
للعمليات الطبية والجراحية الكبرى، وينتج عن ذلك صرف أموال يمكن استخدامها بطريقة أفضل 

لدعم مزودي الرعاية الصحية المحليين )مرشد وآخرون، 2006(. 

التنوع
استغالل  اقتصادياتها، من خالل  تنويع  إلى  متزايد  نحٍو  الخليجي على  التعاون  دول مجلس  سعت 
عائدات النفط والغاز لتوسيع الصناعات األخرى واالنتقال نحو االستدامة االقتصادية طويلة األجل. 
ولهذه االستراتيجية فوائد على المدى القصير والطويل، كما هو مذكور في االستراتيجية طويلة 

األجل للمملكة العربية السعودية: 

فقد أصبح التنوع االقتصادي هدفاً رئيسياً للتطور االقتصادي واالجتماعي منذ أن . . . أدركت 
النفطية التي يرجح نفادها على المدى الطويل  المملكة أهمية خفض االعتماد على الموارد 
والمعرضة لتقلبات أسواق الطاقة الدولية على المدى القصير. )حكومة المملكة العربية السعودية( 

استراتيجياتها  والكويت،  والبحرين،  وقطر،  وُعمان،  المتحدة،  العربية  اإلمارات  وجدت  وقد 
األحمد  صباح  الشيخ  الكويت،  أمير  لوضع  ونظراً  المتواصل.  االقتصادي  التنوع  في  الوطنية 
في  نعتمد  نعد  فلم  اقتصادنا  تنويع  إلى  االستراتيجية  هذه  "تهدف  الوطنية  لرؤيته  أطر  الصباح، 
عائداتنا على النفط فقط" )األمير الشيخ صباح األحمد الصباح، 2014(. وبالمثل، في إطار الرؤية 
االقتصادية طويلة األجل لسلطنة ُعمان، أعادت التأكيد على عزمها في "نسعى جاهدين الستخدام 
إيرادات النفط والغاز للتنوع االقتصادي المستدام، 1995(. وأكدت التقلبات الحالية في أسعار النفط 
واحتمال االنخفاض األطول بسبب منافسة استغالل النفط الصخري على أهمية التنويع االقتصادي 

.)2014 ،)The Economist( ذي إيكونوميست(
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وحتى اآلن، استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي ثرواتها بشكٍل رئيسي للنجاح في الصناعات 
التي تتطلب رأس مال كبيًرا مثل النقل والبنية التحتية. فقد حققت دبي تقدماً ملحوظاً بشكٍل خاص، من 
خالل زيادة دور القطاع غير النفطي من 46 في المئة في عام 1975 إلى  90 في المئة في عام 2000، 
إلى نسبة رائعة بلغت 95 في المئة في عام 2005، وذلك بسبب ما ُتطلق عليه اسم "السياسة المدروسة 
لتنويع االقتصاد لدعم القطاعات غير النفطية ]المتمثلة[ في السياحة والنقل والبناء والخدمات المالية" 
)Al Maktoum، 2007(. وبذلت دول مجلس التعاون الخليجي األخرى جهوداً مماثلة، لكنها لم تصل 
إلى نفس مستوى التنويع االقتصادي. وفي المملكة العربية السعودية، يمثل قطاع النفط 45 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي، أما في الكويت وقطر وُعمان، يمثل النفط والغاز والبترول ما يقرب من 50 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي )GulfBase، 2014(. وما زالت ُعمان حتى اآلن تحاول رفع الحصة 
النسبية للقطاعات غير النفطية، بما في ذلك الغاز الطبيعي، إلى 91 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 

بحلول عام 2020" )سلطنة ُعمان، 1995(. 
والخطوة المنطقية التالية هي التحول نحو الصناعات القائمة على المعرفة. ويتطلب تطور هذه 
الصناعات وقتاً أطول لكنها توفر تطوراً مستداماً وفرصاً للتوظيف المتميز والهادف. وتضع المملكة 
العربية السعودية "التحول نحو االقتصاد القائم على المعرفة" أحد األهداف الرئيسية لخطة التنمية 
الخمسية )السفارة السعودية، 2010(. أدركت أبو ظبي هذه الفرصة في رؤيتها االقتصادية 2030 
نمواً ضرورياً  توفر  أن  "يتوقع  التي  القطاعات  أحد  بوصفها  الصحية"  الرعاية  "معدات وخدمات 
تقتصر  وال   .)2008 ظبي،  أبو  )حكومة  االقتصادي"  التنوع  في  اإلمارات  أعمال  جدول  لتحقيق 
الفرص المتاحة في الصناعات القائمة على المعرفة على توفير الرعاية الصحية بل تشمل التقنيات 
المبتكرة أيضاً، مثل الخدمات الصحية على الهاتف المحمول، وتحليالت البيانات الضخمة وإدارة 
التعاون  مجلس  دول  قدرة  تحسين  على  الجودة  عالية  الصحية  الرعاية  تساعد  وأخيراً،  الرعاية. 

الخليجي على جذب العاملين المهرة. 

القيادة ذات المبادئ
يمكن أن يوفر نموذج الرعاية الصحية نموذجاً يشمل المبادئ اإلسالمية بوصفها مصدراً تقتدي به ليس باقي 
األمة فقط بل العالم كله. وقد بدأت قطر بالفعل في تبني هذا التحدي، مؤكدًة في رؤيتها ومهمتها الصحية 
على ما يلي: نؤمن بأن قطر أمامها الفرصة لخلق نظام رعاية صحية يقدم الرعاية الصحية األكثر فاعلية 
وتقدماً لشعبها ولتصبح نموذجاً يقتدي به العالم )قطر، 2014c(. تنص المادة 29 من "النظام األساسي 
للحكم" للملكة العربية السعودية على ما يلي: ترعى الدولة . . . وُتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون 

التراث اإلسالمي والعربي وتسهم في الحضارة العربية واإلسالمية واإلنسانية" )السفارة، 2013(. 
وازدهر التمويل اإلسالمي والمصارف من ظاهرة إقليمية إلى صناعة عالمية تلعب فيها الدول 
الشرق أوسطية مثل المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، دوراً 
قيادياً. ونظراً العتبار أصول التمويل اإلسالمي العالمية صناعًة سريعة التوسع، فقد نمت من أقل من 
400 مليار دوالر )في عام Lim( 2007، 2009(( إلى 1.46 تريليون دوالر في عام 2012 ومن 
المتوقع ارتفاعه إلى 2 تريليون دوالر بحلول عام Maslakovic( 2014، 2013(. وبطريقة مماثلة، 
فإن نموذج الرعاية الصحية الذي يستجيب الحتياجات سكان دول مجلس التعاون الخليجي لم يتمكن 
من وضع أساس التنوع االقتصادي وتوطين الوظائف عالية التأهيل فقط، بل يقود الطريق نحو اإلنجاز 

الفردي والرعاية القائمة على المبادئ لباقي المجتمع اإلسالمي والعالمي.
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8

الخاتمة

التعاون الخليجي على مدار إن  التقدم االقتصادي والتحول الوبائي الذي شهدته دول مجلس 
الخمسين عاماً الماضية قد تجاوز نظم الرعاية الصحية بها. وتتأثر صحة السكان بالتزامن 
المنخفض،  البدني  والنشاط  المنخفضة،  الغذائية  والقيمة  الطعام  على  االعتماد  تزايد  مع 
وتزايد الثروة، والهجرة من الحياة الريفية إلى الحضر. وينتج عن ذلك عبء ضخم ومتزايد لألمراض 
المزمنة — وخاصًة  داء السكري — والعجز، حتى مع تناقص معدالت الوفيات بسبب األمراض 
الحادة. ولمعالجة التحدي الجديد، يجب أن تمر النظم الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي بعملية 

تحول.
فنظم توفير الرعاية عاجزة بسبب ضعف االستثمار، والنقص الحاد في القوى العاملة )وخاصًة 
الممرضات(، والنقص في أسرة المستشفى، والنقص في تكنولوجيا المعلومات القوية القابلة للتشغيل 
البيني. وهناك أيضاً نقص في نظام توفير الرعاية األولية المتكامل. وفي الوقت ذاته، هناك فرصة 
فريدة أمام دول مجلس التعاون الخليجي للتقدم على الدول األخرى: فالحرية النسبية من البنية التحتية 
المصمم  الصحية  الرعاية  لتقديم  مبتكر  لنموذج  تبنيهم  إمكانية  تعني  المحصنة  والمصالح  القديمة 

بطريقة هادفة للقرن الواحد والعشرين، بدالً من تقليد نماذج غير فاعلة موجودة في مكاٍن آخر. 
وسيتم تخليد القادة الحالمين الذين يشرعون في تنفيذ هذه األجندة الطموحة إلنجاز ثالثة أشياء: 
أوالً، لتنفيذ نظام رعاية صحية عالي األداء يرتكز على احتياجات المواطنين ويوفر دعماً متواصالً 
في  االقتصادي  التنوع  لتعزيز  وثانياً،  المدني،  االكتفاء  تعزيز  َثمَّ  الصحة، ومن  في جميع مراحل 

المجاالت المعرفية، وثالثاً، إلهام األمة وباقي العالم والستعادة الدور القيادي للطب العربي. 
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""

البحرين  مملكة   1-A

 .)2014 ،GLMM( يبلغ عدد سكان البحرين 1.3 مليون نسمة، منهم 49 في المئة من المواطنين البحرينيين
ونظراً ألنها عبارة عن أرخبيل جزري، فإن 88.7 في المئة من إجمالي سكان البحرين متحضرون، 
ويعيش 0.3 مليون نسمة في العاصمة المنامة )2014a ،CIA(. وتنفق البحرين 3.9 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلي على الرعاية الصحية )البنك الدولي، 2014a(، مما ينتج عنه موارد الرعاية 
الصحية التالية لكل 1000 شخص: 0.9 طبيب و2.4 ممرضة وقابلة، و2.1 سرير بالمستشفى )البنك 
الدولي، 2014d(. تقدم الحكومة البحرينية وتمول غالبية الرعاية الصحية في البحرين، فتقدم خدمات 

مجانية للمواطنين وأخرى مدفوعة لألجانب، الذين تشجعهم على الحصول على تأمين خاص.

الحوكمة
تدير وزارة الصحة سياسة الرعاية الصحية وتنظم الخدمات الصحية )وزارة الصحة البحرينية، 2014(. 
وتتضمن استراتيجية تحسين الصحة الحالية تعزيز الرعاية الصحية للسكان والرعاية األولية باعتبارها 
المبادرة ذات األولوية، إضافًة إلى تشجيع  المشاركة الكبرى من جانب القطاع الخاص، وتطوير نظم 
المعلومات الصحية وإجراء دراسة على أفضل طريقة لتنويع مصادر التمويل )وزارة الصحة البحرينية، 
2012a(. وشملت المقترحات السابقة نظم تأمين لغير البحرينيين وتفويض إدارة المستشفيات والعيادات 

العامة إلى القطاع الخاص، لكن بدا أن التنفيذ قد توقف )وزارة الصحة البحرينية، 2002 و2007(. 

تدبير الرعاية
يقدم قطاع الرعاية الصحية العام 90 في المئة من خدمات الرعاية األولية و80 في المئة من الخدمات 
إجمالية  بسعة  مستشفيات  تسع  البحرينية  الحكومة  وتدير   .)2010  ، Ebert( البحرين  في  الثانوية 
لألسرة تبلغ 2046 تمثل 82 في المئة من أسرة المستشفى بالدولة، وتوفر 26 وحدة ومركزاً للرعاية 
الصحية األولية )وزارة الصحة البحرينية، 2012e(. ويتولى القطاع الخاص أيضاً رعاية 73 في 
المئة من المرضى المقيمين بالمستشفيات و81 في المئة من المرضى الخارجيين في البحرين ويعمل 
به 2061 طبيباً و4918 ممرضة، وهو ما يمثل 60 في المئة و78 في المئة على التوالي من إجمالي 
العاملين بالدولة )وزارة الصحة البحرينية، 2012e(. ووزارة الصحة هي المزود الرئيسي للرعاية 
الصحية العامة، لكن هناك مزودين آخرين )وزارة الصحة البحرينية، 2012e(، مثل مستشفى قوة 
دفاع البحرين، التي تقدم الرعاية الصحية المجانية ألفراد قوات الدفاع وبعض الموظفين الحكوميين 
للمواطنين  مفتوحة  األخرى  العامة  الصحية  الرعاية  مرافق  وجميع   .)2012  ، Ebert( المحددين 

الملحق | نظم الرعاية الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي

""
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واألجانب )Ebert ، 2010(. ومع ذلك، فإن هناك 66 في المئة من زيارات المرضى الخارجيين 
المئة  66 في  األجانب  نسبة  بلغت  بينما  المواطنين،  من  للمهنة  الممارس  العام  الطبيب   لعيادات 

 .)2012d ،وزارة الصحة البحرينية(
يدير القطاع الخاص 15 مستشفى بسعة إجمالية لألسرة تبلغ 452 تمثل 18 في المئة من أسرة 
 ، Ebert( ويدير 42 عيادة ومجمع عيادات ،)2012e ،المستشفى بالدولة )وزارة الصحة البحرينية
2010(. ويتولى أيضاً رعاية 27 في المئة من المرضى المقيمين بالمستشفيات و19 في المئة من 
طبيباً   1363 به  ويعمل   ،)2012e البحرينية،  الصحة  )وزارة  البحرين  في  الخارجيين  المرضى 
و1372 ممرضة، وهو ما يمثل 40 في المئة و22 في المئة على التوالي من إجمالي العاملين بالدولة 

 .)2012e ،وزارة الصحة البحرينية(

التمويل
البحرين  في  الصحية  الرعاية  تكاليف  إجمالي  من  المئة  في   73 الحكومة  أنفقت   ،2012 عام  في 
)وزارة الصحة البحرينية، 2012e(. وضمن هذا اإلنفاق، أنفقت وزارة الصحة 11 في المئة على 
اإلدارة، و27 في المئة على الرعاية الصحية األولية والصحة العامة، و59 في المئة على الرعاية 
الثانوية، و2 في المئة على التدريب )وزارة الصحة البحرينية، 2012b(. ومولت الحكومة البحرينية 
ميزانيات  الخاصة،  األعمال  أصحاب  على  المفروضة  الضرائب  إلى  إضافًة  الصحة،  ووزارة 
المستشفيات العامة )Ebert ، 2010(. خدمات الرعاية الصحية العامة مجانية أو أقرب ألن تكون 
 .)2010 ، Ebert( مجانية للمواطنين لكنها ليست كذلك لألجانب الذين يدفعون رسوماً مقابل العالج
للرعاية  الكلية  التكلفة  من  المئة  في   27 الصحية  الرعاية  تكاليف  شكلت   ،2012 عام  وفي 
الصحية في البحرين )وزارة الصحة البحرينية، 2012e(. وفي القطاع الخاص، إما يدفع المرضى 
التكاليف  دفع  التأمين  شركات  مثل  أخرى  جهات  تتولى  وإما  للعالج  النثرية  المصروفات  مقابل 
بشكٍل مستقل  الخاص، سواًء  الصحي  التأمين  بالحصول على  األجانب  ُونِصَح   .)2010 ، Ebert( 
أو عبر أصحاب العمل )Expat Arrivals، 2014(. ويجوز لشركات التأمين الدولية بيع التأمين 
البحرينية  الحكومة  2014(. ووضعت   ، )Telegraph( التلغراف( البحرين مع شريك محلي  داخل 
بالتأمين الطبي الخاص لجميع األجانب بحلول عام 2013، ولكن يبدو أن هذا لم  للمطالبة  خططاً 

 .)2014 ، )Telegraph( يتحقق )التلغراف

القوى العاملة في الخدمات الصحية
يوجد في البحرين 3424 طبيباً و6290 ممرضة )وزارة الصحة البحرينية، 2012e(. معظم القوى 
و60 في  األطباء  من  المئة  في   83 فهناك  البحرينيين،  من  بالبحرين  الصحية  الرعاية  في  العاملة 
المئة من الممرضات من المواطنات البحرينيات )وزارة الصحة البحرينية، 2007(. وكانت نسبة 
البحرينيين في القوى العاملة في البحرين في عام 2012 هي 79 في المئة )وزارة الصحة البحرينية، 
2012c(. وفي القوى العاملة في وزارة الصحة بشكٍل خاص، يمثل المواطنون البحرينيون 82 في 
المئة من األطباء و94 في المئة من أطباء األسنان، و98 في المئة من الصيادلة والفنيين، و48 في 
البحرينية،  المئة من إجمالي األخصائيين )وزارة الصحة  الممرضات، و100 في  المئة من فريق 
وزارة  وتعتبر  آخرون  وأخصائيو صحة  ممرضات  الصحية  العلوم  كلية  في  ويتخرج   .)2012c
الصحة أن مديرية األجهزة الطبية بالبحرين مركز تدريبي إقليمي )وزارة الصحة البحرينية، 2013(. 
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A-2 دولة الكويت 

 ،CIA( يبلغ عدد سكان الكويت 2.7 مليون نسمة، منهم 2.4 مليون نسمة يعيشون في مدينة الكويت
اثنين وثالثين في المئة، و98.3 في المئة متحضرون  2014b(. وتبلغ نسبة المواطنين القطريين 
مستوية  رملية  سهول  من  الكويت  تضاريس  وتتكون   .)2014b  ،CIA  ،2014  ،GLMM(
الرعاية الصحية  المحلي على  الناتج  المئة من إجمالي  2.6 في  الكويت  )2014b ،CIA(. وتنفق 
 2.0 1000 شخص:  لكل  التالية  الصحية  الرعاية  ينتج عنه موارد  2014a(، مما  الدولي،  )البنك 
طبيب و4.5 ممرضات وقابلة، و17 سريراً بالمستشفى )البنك الدولي، 2014d(. والحكومة الكويتية 
األعباء  لتحويل  تخطط  لكنها  الكويت،  في  الصحية  للرعاية  األساسي  والممول  المزود  حالياً  هي 

الضخمة للتمويل الصحي ورعاية األجانب إلى الكيانات شبه الخاصة في المستقبل القريب. 

الحوكمة
ينظم المجلس األعلى الكويتي للتخطيط والتنمية سياسة الرعاية الصحية في الكويت. وتقوم الكويت 
الخاص  الصحي  التأمين  ونقل  األجانب  ورعاية  الصحي  التأمين  لخصخصة  خطة  بتنفيذ  حالياً 

 .)2014 ،Saleh ،2014 ،Ibrahimو al-Naqeeb( بالمواطنين إلى الشركات، والمراكز

تدبير الرعاية
لألسرة  إجمالية  بسعة  متخصصة  ومراكز  الثالثية  للرعاية  مستشفيات  تسع  العام  القطاع  يمثل 
مركزاً  و85   ،3517 تبلغ  لألسرة  إجمالية  بسعة  الثانوية  للرعاية  مستشفيات  وست   ،2555 تبلغ 
 .)2013 الكويتية،  الصحة  )وزارة  سنوياً  مريض  مليون   14.9 يزورها  األولية  الصحية  للرعاية 
ويعمل بمستشفيات القطاع العام 3695 طبيباً و10685 ممرضة )وزارة الصحة الكويتية، 2013(. 
 Oxford( لألعمال  أكسفورد  )مجموعة  واألجانب  المواطنين  الصحية  الرعاية  وتقبل مرافق 
Business Group(، 2013(. ووزارة الصحة هي المزود األساسي للرعاية الصحية، وذلك على 
إقامة  لمستشفى، وكذلك تدير وزارة الشؤون االجتماعية دار  الدفاع أيضاً  الرغم من إدارة وزارة 
مستشفيات  تسع  بتشغيل  حالياً  الخاص  القطاع  ويقوم   .)2013 الكويتية،  الصحة  )وزارة  للمسنين 
خاصة وثالث مستشفيات لشركات النفط بسعة إجمالية لألسرة تبلغ 969 سريراً إجمالياً، ويعمل بها 
846 طبيباً و2283 ممرضة )وزارة الصحة الكويتية، 2013(. ويخدم القطاع الخاص أيضاً مليوني 
زيارة للمرضى الخارجيين )وزارة الصحة الكويتية، 2013( ويدير على ما ال يقل عن عشرة مرافق 

للرعاية الصحية األولية )وزارة الصحة الكويتية، 2014(. 
وتعتزم الكويت تحويل تدبير الرعاية الصحية لمعظم األجانب إلى القطاع الخاص عبر الشركة 
الكويتية للتأمين الصحي )KHAC(، التي تم التخطيط لها باعتبارها منظمة المحافظة على الصحة 
الصحي  للتأمين  الكويتية  الشركة  لدى  2013(. وسيكون   ،HMO( )Newmex Intelligence(
 .)2014a تايمز،  )عرب  أولية  قاعدة عمالء  بوصفهم  األجانب  السكان  إجمالي  من  المئة  62 في 
الكويتيين  والمواطنين  الكويتية  الحكومة  بين  الصحي  للتأمين  الكويتية  الشركة  ملكية  ويتم تقسيم 
أنه كان  الرغم من  2014a(. وعلى  تايمز،  القابضة )عرب  ومستثمر خاص هو مجموعة عربي 
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من المقرر منذ البداية أن تبدأ الشركة الكويتية للتأمين الصحي بتشغيل ثالث مستشفيات و15 عيادة 
للرعاية الصحية األولية في عام 2015 )عرب تايمز، 2014a(، إال أنه تم تأجيل التنفيذ، ويتوقع 

 .)2013 ،Newmex Intelligence( 2017 حالياً أن تبدأ الشركة عملها في عام

التمويل
يشارك القطاع العام بنسبة 82 في المئة من اإلنفاق الكلي على الخدمات الصحية في الكويت )وزارة 
وتطالب  للمواطنين.  المجانية  الصحية  الرعاية  الكويتية  الحكومة  وتقدم   .)2014 الكويتية،  الصحة 
الحكومة حالياً بشراء األجانب لوثيقة التأمين الصحي من وزارة الصحة مقابل رسم سنوي للحصول 
على تصريح إقامة، حتى إذا كانوا يحملون أشكاالً أخرى من التأمين الصحي )المجموعة االستشارية، 
2011(. ويضاف إلى الرسم السنوي البالغ 175 دوالراً بتكاليف الخدمات اإلضافية، مثل األشعة السينية 
)مجموعة أكسفورد لألعمال، 2013(. يشارك القطاع الخاص بنسبة 18 في المئة من اإلنفاق الكلي على 
الخدمات الصحية في الكويت )وزارة الصحة الكويتية، 2014(. وتشارك الخطط مسبقة الدفع الخاصة 

9.4 في المئة من اإلنفاق الخاص على الصحة في الكويت )وزارة الصحة الكويتية، 2014(. 
وتعتزم الكويت في نهاية المطاف نقل التأمين الصحي الخاص بجميع المواطنين الكويتيين إلى 
الشركات عبر شركة التأمين الصحي الخاصة للمواطنين الكويتيين )PHICKN(، ومن المرجح أن 
تدعم الدولة األقساط بشدة )al-Razouki ، 2011(. وستكون شركة PHICKN مملوكة مناصفًة بين 
اتحاد القطاع الخاص والقطاع العام، بحصص يرجح أنها موزعة بالتساوي بين جميع المواطنين الكويتيين 
للمتقاعدين  الصحي  التأمين  الكويتي  البرلمان  اعتمد   ،2014 يونيو  وفي   .)2011  ، al-Razouki(
 al-Naqeeb( آخرين  مواطنين  ليشمل  الحقاً  البرنامج  توسيع  المقرر  ومن  تجريبي،  أساس   على 

 .)2014 ،Ibrahimو
وتخطط الكويت لخصخصة التأمين الصحي لألجانب من خالل شركة KHAC، التي كان من 
 KHAC المقرر منذ البداية أن تبدأ عملها في عام 2015 )المجموعة االستشارية، 2011(. وشركة
جزء منها مملوك للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص )المجموعة االستشارية، 2011(. وبدالً من المطالبة 
بشراء خطة التأمين الصحي من وزارة الصحة، ومن المرجح مطالبة األجانب غير المعفيين بالحصول 
على تأمين KHAC للحصول على تصريح إقامة )المجموعة االستشارية، 2011(. وستواصل وزارة 
الصحة تغطية التأمين لألجانب، وهم عاملون في القطاع العام أو عاملون في المنازل أو عاملون في 
مجال الزراعة أو صيد األسماك على كفالة مواطنين كويتيين أو بال جنسية )المجموعة االستشارية، 
2011(. ومع ذلك، سيتاح لشركة KHAC تقديم التأمين ألي مقيم أو مواطن يختار خدماتها )المجموعة 
االستشارية، 2011(. وبمجرد دخول شركة KHAC حيز العمل، سيدفع أصحاب األعمال أقساطاً 
دفعات  سيقدمون  حيث  األجانب،  الموظفين  لتغطية  دوالراً   450 وقيمتها   KHAC لشركة  سنوية 
مشتركة بقيمة 9 دوالرات لزيارات الرعاية األولية و14 دوالراً لزيارات غرفة الطوارئ )المجموعة 
االستشارية، 2011(. وستقدم شركة KHAC الرعاية األولية والثانوية مباشرًة لكنها ستحيل المرضى 
إلى وزارة الصحة للرعاية الثالثية، وستدفع الشركة 5 في المئة من القسط المجّمع سنوياً إلى وزارة 

الصحة لتغطية هذه الخدمات )المجموعة االستشارية، 2011(. 
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القوى العاملة في الخدمات الصحية
تتكون القوى العاملة في الخدمات الصحية بالكويت من 10300 طبيب و21500 ممرضة تقريباً 
الممرضات من   6.6 الكويتيين  نسبة  كانت   ،2006 عام  وفي   .)2014 الكويتية،  الصحة   )وزارة 
)Al-Jarallah وآخرون، 2009( و36.6 من األطباء )Al-Jarallah وآخرون، 2010(. وتحتوي 
جامعة الكويت  على كلية الطب )جامعة الكويت، 2009(. وأعلنت وزارة الصحة عن خطط زيادة 
الدولة، مع تقديم حوافز وفرص الكتساب تدريب أعلى  العامالت في  الكويتيات  نسبة الممرضات 

 .)2014b ،ودرجات دراسات عليا أعلى من الخارج )عرب تايمز
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A-3 سلطنة عمان 

يبلغ عدد سكان عمان 3.2 ماليين نسمة، منهم 0.7 مليون نسمة يعيشون في مدينة العاصمة مسقط 
في المئة  و73.4  المئة،  في  وخمسون  سبعة  العمانيين  المواطنين  نسبة  وتبلغ   .)2014c  ،CIA(
متحضرون )2014c ،CIA ،2014 ،GLMM(. تتكون تضاريس عمان من سهل رملي مركزي 
مع بعض الجبال الوعرة )2014c ،CIA(. وتنفق عمان 2.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على 
الرعاية الصحية )البنك الدولي، 2014a(، مما ينتج عنه موارد الرعاية الصحية التالية لكل 1000 
 .)2014d الدولي،  )البنك  بالمستشفى  و17 سريراً  وقابلة،  ممرضات  و4.5  2.0 طبيب  شخص: 
وتتولى وزارة الصحة العمانية تنظيم وتمويل وتقديم معظم الرعاية الصحية بالدولة، فتقدم تغطية 
صحية أساسية مجانية وشاملة لجميع المواطنين واألجانب الذين يعملون في القطاع العام. يتم تمويل 

قطاع إضافي خاص للرعاية الصحية بواسطة أصحاب األعمال الخاصة واألجانب.

الحوكمة
وتتولى منظمة الصحة تنظيم الرعاية الصحية واإلشراف عليها في عمان، إضافًة إلى توجيه استراتيجية 
الرعاية الصحية من خالل خطط تطوير الصحة الخمسية. وتشمل اإلصالحات المتواصلة خططاً لبناء 
إلى مستشفيات ومجمعات  بتكلفة مليار دوالر أمريكي لكلٍّ منهما، إضافًة  مدينتين طبيتين جديدتين 
35 جانباً  الحالية  الخمسية  الخطة  2010(. وتغطي   ،Alshishtawy( عيادات ومراكز طبية جديدة
صحياً معيناً وتشمل تطوير تكنولوجيا المعلومات وبيانات النظام اإللكتروني وزيادة عدد العمانيين 

في القوى العاملة في الخدمات الصحية الوطنية باعتبارها أهدافاً رئيسية )وزارة الصحة العمانية(. 

تدبير الرعاية
وزارة الصحة هي أيضاً المزود األساسي للخدمات الصحية، حيث تمثل 93 في المئة من المستشفيات، 
و97 في المئة من أسرة المستشفيات، و77.2 في المئة من األطباء، و91.6 في المئة من الممرضات، 
الصحة  وزارة  وتدير   .)2010  ،Alshishtawy( بعمان  اإلسعاف  موظفي  من  المئة  في   و85 
49 مستشفى بسعة 4605 أسرة ويعمل بها 3620 طبيباً و9277 ممرضة. كما تدير وزارة الصحة 
167 مركزاً صحياً منتشراً في الدولة، حيث توفر إضافًة إلى المستشفيات العامة، الرعاية الصحية 
عبارة  المراكز  هذه  من  واحد وعشرون  وهناك  المحلية.  اإلدارة  أو  الواليات  مستوى  على  األولية 
عن مراكز صحية موسعة، تقدم رعاية صحية متخصصة. تقدم المستشفيات اإلقليمية والمستشفيات 
دون اإلقليمية الرعاية الصحية الثانوية. وهناك أربع مستشفيات إحالة وطنية متخصصة في العديد 
من الحقول وتقدم الرعاية الثالثية. وتصل الِفَرق الطبية المتنقلة إلى 2 في المئة من السكان العمانيين 
الذين يعيشون في المناطق الجبلية البعيدة. وهناك عدد قليل من مزودي الرعاية المحليين، من بينهم 
 شرطة عمان السلطانية ووزارة الدفاع، يديرون عدداً صغيراً من مرافق الرعاية الصحية األخرى 

 .)2010 ،Alshishtawy(
ويقدم القطاع الخاص بعمان الخدمات للمرضى الداخليين والمرضى الخارجيين والخدمات الصيدلية 
وخدمات األسنان. وينمو القطاع الخاص ويمثل 7 في المئة من المستشفيات، و3 في المئة من أسرة 
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المستشفيات، و95 في المئة من العيادات، و23 في المئة من األطباء، و8 في المئة من الممرضات. 
عيادة،  و766  مستشفى،  سرير  و148  مستشفيات،  أربع  عن  عبارة  هي  حاسمة،  وبمصطلحات 

.)2010 ،Alshishtawy( و1182 طبيباً و941 ممرضة. وهناك أيضاً 364 صيدلية خاصة

التمويل
يتم تمويل النظام الصحي العام العماني بشكٍل أساسي عبر ميزانية الحكومة، إضافًة إلى مشاركة 
صغيرة في التكلفة. وتوفر وزارة الصحة تغطية شاملة لجميع المواطنين العمانيين واألجانب الذين 
يعملون لصالح القطاع العام. وتتطلب هذه التغطية قيام َمن يدخلون في التغطية فقط بشراء بطاقة 
صحية سنوياً )2.60 دوالر( وتقديم دفع تشاركي صغير في كل مرة يزورون فيها مرفق الرعاية 
الصحية )0.50 دوالر(. ويقدم مزودو الرعاية من القطاع العام اآلخرون هياكل دفع مماثلة. كما 
 ،Alshishtawy( ًتمول وزارة الصحة العالج في الخارج لما يصل إلى 350 - 400 شخص سنويا
2010(. وتجيز جميع المستشفيات العامة حاالت الطوارئ الطبية بغض النظر عن الجنسية أو حالة 
المواطنة، إال أنه يتعين دفع قيمة الرعاية غير الطارئة لألجانب الذين ال يعملون في القطاع العام 

 .)2014 ،InterNations( ًعلى الفور، وغالباً نقديا
ويتم تمويل القطاع الخاص في عمان بشكٍل أساسي باعتباره أجزاًء متساوية تقريباً مع ما يدفعه 
صاحب العمل وفقاً لتفويض صاحب العمل والنثريات التي يدفعها المرضى. وكذلك فإن المساهمات 
الصغيرة من تأمين حوادث السيارات وضرائب الضمان االجتماعي على موظفي القطاع الخاص 

 .)2010 ،Alshishtawy( على إصابات العمل، تساهم في تمويل الرعاية الصحية

القوى العاملة في الخدمات الصحية
هناك 25 في المئة من عدد األطباء البالغ 5194 طبيباً و56 في المئة من عدد الممرضات البالغ 
العمانية مواطنون عمانيون. وتلقى هؤالء  الصحية  المؤسسات  العاملين في  11233 ممرضة من 
األطباء تعليمهم وتدريبهم في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس العامة، أو كلية 
معينة  مستشفيات  الصحة  وزارة  لدى  ويوجد  بالخارج،  الجامعات  في  أو  الخاصة،  الطبية  عمان 
 9031 العمانية  التدريب  مؤسسات  في  وتخرج  تخصصاتهم.  في  األطباء  تدريب  وتدعم  للتدريب 
أخصائياً صحياً، يشمل ذلك الممرضات وفنيي المعامل وأخصائيي التصوير الشعاعي وأخصائيي 

 .)2010 ،Alshishtawy( العالج الطبيعي ومساعدي الصيادلة
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A-4 قطر 

الدوحة  العاصمة  في  يعيشون  نسمة  مليون   0.5 منهم  نسمة،  مليون   2.1 قطر  سكان  عدد   يبلغ 
متحضرين  المئة  في  و98.8  المئة،  في   14 القطريين  المواطنين  نسبة  وتبلغ   .)2014d  ،CIA(
)GLMM، 2014؛ 2014d ،CIA(. وتتكون تضاريس قطر غالباً من صحراء مستوية وقاحلة 
المحلي  الناتج  إجمالي  المئة من  في   2.2 قطر  وتنفق   .)2014d  ،CIA( والحصى  بالرمال   مليئة 
على الرعاية الصحية )البنك الدولي، 2014a(، مما ينتج عنه موارد الرعاية الصحية التالية لكل 
 .)2014d ،1000 شخص: 7.7 أطباء و11.9 ممرضة وقابلة، و1.2 سرير بالمستشفى )البنك الدولي
تمتلك قطر نظام رعاية صحية يشمل مزودين من القطاع العام والخاص، وتقوم حالياً بتوسيع تطبيق 

التأمين الصحي االجتماعي اإلجباري على الجميع.

الحوكمة
يتولى المجلس األعلى للصحة تنظيم تدبير الرعاية الصحية واإلشراف على برامج الصحة العامة 
)قطر، 2014a(. تهدف استراتيجية الصحة الوطنية الحالية للمجلس إلى تعزيز القوى العاملة في 
الصحة الوطنية وتحسين نظم اإلحالة، والصحة اإللكترونية والرعاية المتواصلة، لتحويل الرعاية 
نحو نموذج وقائي قائم على المجتمع )األمانة العامة لعام 2013، 2013(. وتتعهد قطر أيضاً بتوسيع 
التأمين الصحي االجتماعي الوطني ليشمل جميع المواطنين واألجانب والسائحين )فنتون، 2012(.

تدبير الرعاية
مؤسسة حمد الطبية عبارة عن نظام رعاية صحية غير ربحي تديره الحكومة ويقوم بإدارة أربع 
إجمالية  بسعة  عامة  مستشفيات  وثالث   ،1106 أسرة  عدد  بإجمالي  الثالثية  للرعاية  مستشفيات 
المرافق  هذه  وتشمل   .)2014 الطبية،  )مؤسسة حمد  المتواصلة  الرعاية  ومرافق   ،375 لألسرة 
147 سريراً  به  الماهر  التمريض  العقلية، ومرفق  الصحة  520 سريراً، وقطاعات  بها  مستشفى 
مريض   700 به  مسجل  المنزلية  الصحية  الرعاية  خدمات  وبرنامج  المقيمين،  المرضى  لرعاية 
)مؤسسة حمد الطبية، 2014(. ويعد مركز حمد الطبي هو مرفق الرعاية الصحية األولية بمؤسسة 
حمد الطبية، وتلقى المركز في عام 2010 أكثر من 80 في المئة من نفقات الرعاية الصحية العامة 
)Lepeska، 2010(. والتطور األحدث األكثر وضوحاً في تدبير الرعاية هو إنشاء مركز السدرة 
للطب والبحوث عالية التقنية الذي أسسته مؤسسة قطر. وسيوفر المركز الطبي الرعاية للسيدات 

 .)2014 ،Roberts ،2013 ،McGinley( 2015 واألطفال ومن المقرر افتتاحه في عام
قطر  في  الصحية  الرعاية  مزودي  من  المئة  في   65 من  أكثر  الخاصة  المرافق   وتشكل 
في  معظمهم  ويقع   ،)2010  ،Lepeska( خاصة  مستشفيات  قطر  في  يوجد   .)2012  ،Fenton(
العاصمة الدوحة أو بالقرب منها )Kheir وFahey، 2011(. وتدير مؤسسة الرعاية الصحية األولية، 
مستقلة عن الحكومة، 21 مركزاً للرعاية الصحية األولية منتشرة في الدولة )مؤسسة الرعاية الصحية 

األولية، 2014(. 
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التمويل
وفي الوضع الراهن توفر الحكومة القطرية خدمات الرعاية الصحية لكلٍّ من المواطنين واألجانب 
إقامة  تأشيرة  يملكون  ال  الذين  األجانب  بإمكان  يزال  بشدة. وال  مدعومة  بمعدالت  بقطر   المقيمين 
أو بطاقة صحية زيارة مرافق الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية لكنهم ليسوا مؤهلين للمعدالت 

المدعومة )الحياة في قطر، 2014(.
في عام 2013، أنشأت قطر شركة التأمين الصحي الوطنية لتنفيذ وإدارة خطة التأمين الصحي 
االجتماعي الخاصة بها )قطر، 2014b(. وهذه الخطة من شأنها أن تجعل التأمين الصحي الوطني 
إجبارياً لجميع المواطنين القطريين واألجانب والسائحين وفقاً للجدول الزمني المرحلي للتنفيذ: أوالً، 
الوصول إلى تغطية جميع المواطنين القطريين بحلول نهاية عام 2014؛ وثانياً، توسيع التغطية لتشمل 
األجانب الذين يقومون باألعمال المكتبية والزائرين بحلول بداية عام 2015؛ وثالثاً، توسيع التغطية 
لتشمل األجانب من الطبقة الكادحة بحلول نهاية عام 2015 )مؤسسة حمد الطبية، 2013(. وستغطي 
للموظفين  التأمين  نفقات  بينما يغطي أصحاب األعمال  للمواطنين،  التأمين  نفقات  القطرية  الحكومة 
 .)2014b ،2014(. وتم اإلعالن عن السماح بمشاركة التكلفة عند الخدمة )قطرb ،األجانب )قطر
أما األجانب الذين ال يعملون لصالح أحد أصحاب األعمال فعليهم شراء التأمين ألنفسهم )مؤسسة حمد 

الطبية، 2013(. 
وستدخل شركة التأمين الصحي الوطنية في اتفاقيات الشبكة السنوية مع مزودي خدمة الرعاية 
 .)2013 للصحة،  األعلى  للمجلس  العامة  األمانة   2013( والخاص  العام  القطاعين  من   الصحية 
ولن تتمكن شركات التأمين من تغطية الخدمات الصحية األساسية التي ستتم تغطيتها حالياً بخطة التأمين 
الصحي االجتماعي، لكنها ستظل قادرة على تغطية الخدمات اإلضافية )مؤسسة حمد الطبية، 2013(. 
مجموعة الخليج التكافلي هي شركة تأمين خاصة تم اختيارها بوصفها مسؤوالً خارجياً لشركة التأمين 

 .)2012 ،Fenton( الصحي الوطنية وتقوم حالياً بتطوير خطط التأمين للعاملين من الفئة الكادحة

القوى العاملة في الخدمات الصحية
 .)2010  ، Mazroeiو  Bener( الصحية  الرعاية  في  متخصص   11.949 قطر  داخل   يوجد 
يشكل األجانب 95 في المئة من القوى العاملة في الخدمات الصحية في قطر، مما ينتج عنه معدل 
األطباء  من  المئة  في   76 من  أكثر  وهناك   .)2012  ،Fenton( الرعاية  في  وثبات  عاٍل  دوران 
 Bener( األولية  الرعاية  في  المئة  في   8.9 بنسبة  مقارنًة  الثالثية،  الرعاية  في  يعملون  قطر   في 
والتعليم  الصحة  شركاء  من  ثمانية  بين  األكاديمي  الصحي  النظام  ويجمع   .)2010  ، Mazroeiو
حمد  )مؤسسة  وتشكيلها  وتثقيفها  الصحية  الخدمات  في  العاملة  القوى  قطر إلصالح  في  والبحث 
إلى معهد المدرسة المفتوحة  الطبية، 2014(. وتمنح مؤسسة حمد الطبية موظفيها وصوالً مجانياً 
لتحسين الرعاية الصحية، وفي عام 2013، أكمل 1078 من متخصصي الرعاية الصحية لديها ما 

مجموعه 40939 دورة تدريبية )مؤسسة حمد الطبية، 2014(. 
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السعودية  العربية  المملكة   5-A

يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية 27.3 مليون نسمة، منهم 68 في المئة مواطنون سعوديون، 
و83.3 في المئة متحضرون )2014e ،CIA؛ GLMM، 2014(. معظم تضاريس المملكة العربية 
السعودية غير مأهولة بالسكان، وهي صحراء رملية؛ ويعيش في الرياض 5.5 ماليين نسمة و3.6 في 
العربية  المملكة  وتنفق   .)2014e  ،CIA( المدينة  في  مليون  و1.2  مكة،  في  مليون  و1.6  جدة، 
 ،)2014a ،السعودية 3.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على الرعاية الصحية )البنك الدولي
مما ينتج عنه موارد الرعاية الصحية التالية لكل 1000 شخص: 0.9 طبيب و2.1 ممرضة وقابلة، 
و1.2 سرير بالمستشفى )البنك الدولي، 2014d(. والحكومة السعودية هي المزود والممول الرئيسي 
لمعظم خدمات الرعاية الصحية في الدولة وتسعى لتوسيع مسؤولية القطاع الخاص ونقل مسؤولية 

التغطية إلى صاحب العمل.

الحوكمة
الصحة  )وزارة  والخاص  العام  للقطاعين  الصحية  الرعاية  قطاعات  الصحة  وزارة  تنظم  كما 
 .)2011 وآخرون،   Almalki( الصحية  الرعاية  استراتيجية  وتوجه   )2012  السعودية، 
غير  للمقيمين  الصحية  الرعاية  وتدبير  الصحي  التأمين  التعاوني  الصحي  الضمان  مجلس  وينظم 
السعوديين )التأمين، 2014(. يسعى مجلس الخدمات الصحية إلى زيادة التنسيق والتكامل )المجلس 
السعودي للخدمات الصحية، 2013(. وقامت المملكة العربية السعودية مؤخراً بتوسيع تغطية التأمين 
جديداً  مستشفى  و19  جديدة،  طبية  مدن  خمس  إلنشاء  الصحية  الرعاية  ميزانية  وزيادة   الصحي 
 .)2013 األوسط،  للشرق  الصحية  )الخدمات  األولية  الصحية  للرعاية  جديداً  مركزاً   و155 
تركز الخطة االستراتيجية الحالية لمنظمة الصحة على من بين أهداف أخرى تنويع مصادر االعتماد 
المالي، وتطوير نظم المعلومات، وتطوير القوى العاملة، وتشجيع القطاع الخاص )وزارة الصحة 

السعودية، 2009(. 

تدبير الرعاية
بالمملكة،  المستشفيات  خدمات  من  المئة  في   79 السعودية  العربية  بالمملكة  الخاص  القطاع  يوفر 
 ،)2011 وآخرون،   Almalki( سريراً   10822 تبلغ  لألسرة  إجمالية  بسعة  مستشفى   39 ويدير 
 .)2011  ،Khaliq( الممرضات  من  المئة  في  و79  األطباء  من  المئة  70 في  به   ويعمل 
وزارة الصحة هي المزود األساسي للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، ويغطي 60 في 
المئة من إجمالي خدمات المستشفيات، ويعمل بها 50 في المئة من القوى العاملة في الخدمات الصحية، 
الصحية  للرعاية  مركزاً  و2307  بالمستشفيات  سريراً  و3372  244 مستشفى  في  يعملون  حيث 
األولية )Almalki وآخرون، 2011(. وتتولى وزارة الصحة اإلشراف على 20 مديرية إقليمية عامة 
للشؤون الصحية منتشرة في أنحاء المملكة، وكلٌّ منها بدورها تدير مستشفيات، وقطاعات صحية، 
ومراكز للرعاية الصحية األولية )Almalki وآخرون، 2011(. وعلى المستوى المجتمعي، تنشئ 
لجان مختارة يطلق عليها "أصدقاء الصحة" روابط بين المجتمعات ومراكز الرعاية الصحية األولية 
التي تخدمها )Almalki وآخرون، 2011(. وتحيل مراكز الرعاية الصحية األولية الحاالت المتقدمة 
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إلى المستشفيات العامة )الرعاية الثانوية( أو المستشفيات المركزية أو المتخصصة )الرعاية الثالثية( 
)Almalki وآخرون، 2011(. وتدير وزارة الصحة أيضاً برنامج الرعاية الصحية المنزلية، ليصل 
القادمين  إلى أكثر من 20000 مريض مقيٍد في المنزل، وتوفر خدمات الرعاية الصحية للحجاج 
مرافق  شبكات  في  موسمياً  توسعاً  يتطلب  الذي  الحج،  موسم  أثناء  السعودية  العربية  المملكة  إلى 
 الرعاية الصحية )Almalki وآخرون، 2011(. في عام 2009، تلقى 740.000 حاج العالج في
21 مستشفى و157 مركزاً للرعاية الصحية األولية )Almalki وآخرون، 2011(. أما جميع مزودي 
خدمات الرعاية اآلخرين في القطاع العام فيمثلون 19 في المئة من الخدمات الكلية للمستشفى في 
المملكة، وهؤالء المزودون عبارة عن وكاالت تقدم الخدمات لسكان محددين، مثل موظفيها ومن 

يعولونهم )Almalki وآخرون، 2011(. 
السعودية،  العربية  بالمملكة  المستشفى  المئة من خدمات  في   21 الخاص  الصحة  قطاع  يوفر 
وآخرون،   Almalki( وعيادة  صيدلية  و2218  سريراً  و11833  مستشفى   125 ويمثلون 
 Almalki( الضخمة  المدن  في  والخدمات  المرافق  هذه  وتتركز  و17.148 طبيباً.   ،)2011
القادمة  السنوات  خالل  المتزايدة  العامة  المستشفيات  أعداد  خصخصة  وستتم   .)2011 وآخرون، 

)Almalki وآخرون، 2011(. 

التمويل
في عام 2008، شكلت الحكومة السعودية 68 في المئة من اإلنفاق الكلي على الخدمات الصحية 
في المملكة )Khaliq، 2011(. توفر الحكومة السعودية حالياً رعاية صحية مجانية لجميع األجانب 
وآخرون،   Almalki( الحج  موسم  خالل  وللحجاج  العام،  القطاع  في  يعملون  الذين  والمواطنين 
الصحي  التأمين  قانون  توسيع  من خالل  الثقيل  المالي  العبء  هذا  لتقليل  المملكة  تخطط   .)2011

التعاوني )CHIA( في ثالث مراحل. 
وتم تنفيذ المرحلة األولى من CHIA، التي تطالب جميع أصحاب العمل في القطاع الخاص 
السعودية  الشركات  من  لديهم  األجانب  والموظفين  السعوديين  للمواطنين  الصحي  التأمين  بشراء 
الخاصة المعتمدة )مجلس الضمان الصحي التعاوني، 2009(. تغطي حالياً 26 شركة للتأمين الصحي 
يتراوح   .)2011  ،Khaliq( مواطن  مليون  و1.9  أجنبي  ماليين   6.5 المسجلة  الخاصة  التعاوني 
نطاق متوسط معدالت القسط السنوي من 226 دوالراً إلى 553 دوالراً )Kenawi، 2010(. أما 
في المرحلة الثانية، فستنتقل الحكومة من تقديم الرعاية الصحية لموظفي القطاع العام مباشرًة إلى 
 .)2011 ،Khaliq( شراء التأمين الصحي التعاوني لهم، بما يشمل الموظفين األجانب والمواطنين
وفي المرحلة الثالثة، سيتم تطبيق التأمين الصحي التعاوني على مجموعات أخرى، تشمل الحجاج 

)Almalki وآخرون، 2011(. 
في عام 2008، شكل القطاع الخاص 32 في المئة من اإلنفاق الكلي على الخدمات الصحية في 
المملكة )Khaliq، 2011(. وبالنسبة إلى إنفاق القطاع الخاص على الخدمات الصحية في المملكة العربية 
السعودية، هناك 68 في المئة يدفعها أصحاب العمل من خالل أقساط التأمين الصحي، أو المدفوعات 
أساس  على  الخاص  القطاع  ويعمل   .)2011  ،Khaliq( للشركة  المملوكة  المرافق  تكلفة  أو  المباشرة 
 .)2011  ،Khaliq( المريض  أو  التأمين  أو شركات  األعمال  يدفعها أصحاب  الخدمة،  مقابل  الرسوم 
وتمول المصروفات النثرية ستة عشر في المئة من جميع الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية 

 .)2011 ،Khaliq(
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القوى العاملة في الخدمات الصحية
متخصص   248.000 من  السعودية  العربية  بالمملكة  الصحية  الخدمات  في  العاملة  القوى  تتكون 
صحي، منهم 38 في المئة مواطنون سعوديون، بما يشمل 23.1 في المئة أطباء، و32.3 ممرضات 
المئة(  في   54( أعلى  نسبة  توظيف  على  الصحة  وزارة  وتعمل   .)2011 وآخرون،   Almalki( 
من المواطنين السعوديين، بما يتضمن 22.6 في المئة من األطباء، و50.3 في المئة من الممرضات؛ 
وفي القطاع الخاص، تبلغ نسبة المواطنين السعوديين 4.9 في المئة من األطباء و4.8 في المئة من 
 Almalki( وهناك خمس مدارس طبية خاصة بالمملكة .)وآخرون، 2011 Almalki( الممرضات
وآخرون، 2011(. وتدير المملكة العربية السعودية أيضاً 73 جامعة للطب، والصحة، والتمريض، 
إضافًة إلى أربعة معاهد صحية )Almalki وآخرون، 2011(. وتشرف الهيئة السعودية للتخصصات 
 .)2011  ،Khaliq( التراخيص  وإصدار  بالصحة  المتعلقة  التدريبية  البرامج  جميع  على   الصحية 
وفي محاولة الحكومة السعودية الستبدال القوى العاملة األجنبية بشكٍل أساسي بالمواطنين السعوديين 
المؤهلين، قامت الحكومة أيضاً بزيادة تخصيص الميزانية للتدريب والمنح الدراسية ودعم الدراسة 

في الخارج )Almalki وآخرون، 2011(. 
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A-6 اإلمارات العربية المتحدة   

يبلغ عدد سكان اإلمارات العربية المتحدة 5.6 مليون نسمة، منهم 12 في المئة مواطنين إماراتيين، 
و84.4  في المئة متحضرين )2014f ،CIA؛ GLMM، 2014(. ويوجد بإمارة أبو ظبي، العاصمة 
السياسية، وإمارة دبي، المدينة األكثر ازدحاماً بالسكان، أكبر عدد من السكان )0.9 مليون  و2.0 مليون 
على التوالي( بما يفوق اإلمارات الشمالية األصغر. وتتكون تضاريس اإلمارات العربية المتحدة من 
سهل ساحلي مستوي وقاحل، وكثبان رملية، وأراٍض صحراوية جدباء وجبال )2014f ،CIA(. وتنفق 
اإلمارات العربية المتحدة 2.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على الرعاية الصحية )البنك الدولي، 
2014a(، مما ينتج عنه موارد الرعاية الصحية التالية لكل 1000 شخص: 1.9 طبيباً و4.1 ممرضة 
باإلمارات  الصحية  الرعاية  نظام  ويدار   .)2014d الدولي،  )البنك  بالمستشفى  وقابلة، و1.1 سريراً 
العربية المتحدة بواسطة الحكومة الفيدرالية، وبواسطة إمارة أبو ظبي وإمارة دبي أيضاً، حيث تقومان 

باإلشراف على الرعاية الصحية وتقديمها للمقيمين بهما.

الحوكمة
في  التداخل  إمارة، مع بعض  الفيدرالي وعلى مستوى كل  المستوى  الصحية على  الرعاية   تنظم 
الصحية  الرعاية  خدمات  تنظيم  المتحدة  العربية  باإلمارات  الصحة  منظمة  وتتولى  السلطة.  قسم 
وُتشِرف على االستراتيجية الصحية عبر جميع اإلمارات، ولكنها وبشكٍل محدد ُتشِرف على نظم 
الرعاية الصحية لإلمارات الشمالية وهيئة الشارقة الصحية )Kurlander وآخرون، 2013(. ويتولى 
قطاع الخدمات الصحية والطبية وهيئة دبي الصحية تخطيط وتنظيم الرعاية الصحية في دبي، بينما 
 تقوم هيئة الصحة - أبوظبي )HAAD( باألمر ذاته إلمارة أبو ظبي )كورالندر وآخرون، 2013(. 
هذا وتدعم الحكومة اإلماراتية المشاركة األوسع من جانب القطاع الخاص وتفكر في إنشاء نظام 

 .)2010 ،Tahsiliو Schildgen( تأمين صحي موحد

تدبير الرعاية
تتولى وزارة الصحة إدارة 22 مستشفى و88 مركزاً للرعاية األولية إلى جانب الصحة المدرسية 
 Schildgen( المتحدة  العربية  اإلمارات  أنحاء  جميع  في  األطفال  وصحة  األمومة   وصحة 
وTahsili، 2010(. أما في إمارة أبو ظبي، فتتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية )SEHA( إدارة 
13 مستشفى و60 مركزاً للرعاية الصحية األولية وأكثر من ثمانية مراكز متخصصة، تشمل صحة 
الخدمات  قطاع  ويتولى   .)2014 الصحية،  للخدمات  أبوظبي  )شركة  واألسنان  والطفولة  األمومة 
 Schildgen( الصحية والطبية إدارة أربع مستشفيات و20 مركزاً للرعاية الصحية األولية في دبي
وTahsili، 2010(، وتستضيف أيضاً مجمعين صحيين في المنطقة الحرة: مدينة دبي الطبية ومدينة 
دبي للتكنولوجيا الحيوية والبحث )Kurlander وآخرون، 2013(. وتدير مديرية الخدمات الطبية 
اإلمارات  من  مختلفة  مناطق  في  الميدانية  العيادات  من  وعدًدا  مستشفيات  ثالث  أيضاً  العسكرية 
األخيرة  السنوات  في  الخاص  القطاع  ونهض   .)2010  ،Tahsiliو  Schildgen( المتحدة  العربية 
ويدير أكثر من 51 مستشفى بها 1864 سريراً )Schildgen وTahsili، 2010(. وهناك أقل من 
200 شخص يعيشون على مسافة تبلغ أكثر من 30 كم من عيادة الخدمة الصحية أو عيادة الرعاية 

 .)2010 ،Tahsiliو Schildgen( الصحية األولية
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التمويل
الصحية وتوفر  للرعاية  الكلية  النفقات  المئة من  70 في  يقرب من  بما  اإلماراتية  الحكومة  تساهم 
الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين اإلماراتيين )Schildgen وTahsili، 2010(. ويتعين على 
األجانب وزائري اإلمارات الحصول على التأمين الصحي )منظمة الصحة العالمية، 2014( وشراء 
األدوية من الصيدليات الخاصة، فالزائرون والعمال األجانب الذين ليس لديهم تأمين صحي يجب 
 .)2010 ،Tahsiliو Schildgen( عليهم دفع جميع تكاليف العالج الطبي الذي يتلقوه في اإلمارات
ويشارك القطاع الخاص بنسبة 30 في المئة من اعتمادات الرعاية الصحية في اإلمارات العربية 

 .)2010 ،Tahsiliو Schildgen( المتحدة
وفي إمارة أبو ظبي، يتعين على جميع أصحاب العمل تقديم نوع من أنواع التأمين الصحي الثالثة 
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Arabic Translation: 
“Population Health Management and the Second Golden Age of Arab Medicine” 
RR-889/1-AETNA

 بعد نجاح دول مجلس التعاون الخليجي )GCC( في السيطرة على األمراض الُمعدية 
فإنها  المحلي،  المستوى  على  المواطنين  لجميع  المتقدمة  المكثفة  الرعاية  وتوفير 
ومعالجة  الوقاية  نحو  الصحية  الرعاية  نظم  توجيه  في  يتمثل  تحدياً  اآلن  تواجه 
أية منطقة  الخليج بمعدالت أعلى من  يعاني منها سكان دول  التي  المزمنة،  األمراض 
االقتداء  فيمكنها   - مفترق طرق  في  نفسها  الدول  هذه  وتجد  تقريباً.  العالم  في  أخرى 
لخلق  طموح  مسعى  في  تخوض  أن  أو  المعروفة،  بقيودها  الغربية،  الدول  بنماذج 
يتعين على دول مجلس  أنه  إلى  التقرير نشير  نموذج مبتكر ومستدام. ونحن في هذا 
على  يقوم  صحية  رعاية  نظام  وتنفيذ  وابتكار  الثاني  الخيار  انتقاء  الخليجي  التعاون 
اتخاذ  ويحقق  الصحية.  للمعلومات  المتقدمة  والتكنولوجيا  السكان  تدبير صحة  مبادئ 
الصحية  الرعاية  تساعد  الخليجي:  التعاون  مجلس  لدول  مضاعفة  فوائد  المسار  هذا 
وتنويع  العالي،  التعليمي  التأهيل  ذوي  للمواطنين  بناءة  توظيف  فرص  توفير  على 
اإلسالمية  المبادئ  يشمل  نموذج  وتوفير  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  اقتصاديات 

بوصفها مصدراً تقتدي به الدول اإلسالمية األخرى والعالم أجمع. 
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