
 2020-09-02النهار 
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  فضل رشا و الجردلي فادي
 

 األولويات أهم من الصحة اعتبار دون اإلقتصادي واإلزدهار التنمية اإلجتماعية، العدالة المساواة، تحقيق ُيمكن ال لبنان، في القائمة العديدة الفروقات وسط
 لمواجهة مجهز غير حاليا   القائم الصحي النظام أن على قاطَعين دليلين بيروت، مرفأ في األخير االنفجار الى باإلضافة ،19-كوفيد جائحة وتأتي. الوطنية

 .والمتشابكة المعقدة والتنموية الصحية التحديات
 التي...( المجتمع اإلقتصاد، السياسة،) األساسية العناصر عن منفصلة خانات ضمن يعمل وقائي، ال ُمعالجا َريعويا، نظاما غالبيته في الصحي النظام يزال ال

 الصحية الرعاية نظام سيبتعد جذري، تغيير دون. وتمويلها الصحية الرعاية توفير عملية في منظم غير خاص قطاع هيمنة ترافقه العامة، الصحة على تؤثر
 (.Sustainable Development Goals) المستدامة التنمية وأهداف( Universal Health Coverage) الشاملة الصحية التغطية تحقيق هدف عن
 الرؤية هذه لترجمة عملية طريق خريطة نقدم أدناه،. للجميع واالزدهار االجتماعية العدالة تحقيق يمكنه صحي لنظام تؤسس جديدة، رؤية إيجاد من إذا   بد ال

 :الواقع أرض إلى
 الحرب نهاية منذ العام الصحي القطاع يدعم لم الذي الخاطئ السياسي القرار 19- كوفيد وباء فضح: العام للقطاع الصحية التحتية البنى في االستثمار ¶

 قطاع تنشيط إلى حاجةال على الضوء 19-كوفيد نتائج وسّلطت(. الحكومية المستشفيات في العامة الصحة وزارة موازنة من فقط٪ 1.8 استثمار مع) األهلية
 استحداث العامة؛ الصحة قطاع في العاملة القوى تعزيز األولية؛ الصحية الرعاية ومراكز العامة المستشفيات في االستثمار زيادة خالل من العامة الصحة
 .العلمية والتحليالت البيانات بقدرات والنهوض العامة؛ الصحة مختبرات قدرات
 الخيارات يصّعب المستشفيات أمام التحديات حجم

 االستعداد خطط ومراجعة لتطوير بيروت انفجار وكارثة كورونا جائحة من الِعَبر استخالص السلطات على: الطوارئ لحاالت شاملة استعداد خطة وضع ¶
( طوارئ صندوق) والتمويل الطبّية واللوازم والمنتجات المطلوبة، البشرية الموارد تحديد المعلومات، إدارة أنظمة والحوكمة، اإلشراف عملية: لمعالجة للطوارئ،

 .المجتمع وجهوزية الخدمات وتقديم
 األولويات تلبية في للمساعدة بأسره، والمجتمع للحكومة شامل نهج الى ملّحة الحاجة أصبحت: الصحية لألنظمة ومنظم كمنسق الحكومة دور تفعيل إعادة ¶

 استجابة يتطلب الصحية، للكوارث الفعالة االستجابات وتعزيز مرنة صحية أنظمة بناء. المستدامة التنمية وأهداف الشاملة الصحية التغطية ذلك في بما الوطنية
 خطة ووضع المتبادلة، الثقة وبناء المساءلة، وتعزيز لالستجابة، التنظيمي الشِّق على العمل الحكومة على يجب. الفاعلة الجهات وموارد قدرات ُتسّخر متعاونة،
 .كاملة مجتمعية-حكومية استجابة لتحقيق تعاوني بشكل الجميع عمل لضمان الفاعلة الجهات مختلف بين واضحة

 قيمة على مبنية شرائية برامج خالل من ذلك تحقيق يمكن: الخاص القطاع من استراتيجية أكثر عمليات الى صحية خدمات شراء عمليات من االنتقال ¶
 ومؤشرات االعتماد مؤشرات تستوفي كما والتنظيمية، التعاقدية االتفاقيات بين تربط محّفزة، أنظمة من واالفادة(. Value based purchasing) الخدمات
 شراء توحيد الى باإلضافة. والمسؤوليات والموارد واألرباح والتكاليف المخاطر الطرفان فيها يتقاسم مححدة، آليات ضمن والخاص العام القطاعين وُتشرك األداء؛

 ...(.االجتماعي والضمان العامة، الصحة وزارة ذلك في بما) لبنان في المختلفة العامة الصناديق عبر الخاص القطاع من الصحية الخدمات
 الخدمات على بالحصول لألشخاص فقط يسمح ال الصحي، للتمويل وطنية أنظمة تصميم يجب: أحد إغفال وعدم واقع الى الشاملة الصحية التغطية تحويل ¶

 النظر إلى السياسات صانعو سيحتاج. الخاصة األموال من الدفع من الحد خالل من المالية، الكوارث من اأُلسر يحمي أيضا   إنما إليها، الحاجة عند الصحية
 benefits) الصحية المنافع من مجموعة تصميم والمحرومين؛ الفقراء حماية المسبق؛ الدفع آليات خالل من المجتمعية الصحية التغطية توسيع كيفية في

packages)الحدود عن النظر بغض الشاملة الصحية التغطية لتحقيق والُمهّجرين، الالجئين يشمل أحد إغفال عدم إن. النفقات تقاسم آلية وتحديد ؛ 
 .والجنسيات

 
 الخدمات نطاق وتوسيع الصحي، النظام لتعزيز األولية الصحية الرعاية نهج اعتماد: واألولية الوقائية الصحية الرعاية نحو الصحية األنظمة توجيه إعادة ¶

نشاء( السن كبار ورعاية التأهيل، إعادة وخدمات النفسية، والصحة المعدية، غير األمراض) المتطورة الصحية االحتياجات لتلبية  الحوافز، من الصائب المزيج وا 
 .المحلي السياق في الفعال اإلحالة نظام لتمكين سواء، حد على والمرضى الصحية الخدمات مقدمي من لكل
 
 الطبية؛ الحوكمة تعزيز الى باإلضافة المرضى، وسالمة الجودة لتحسين واضحة وطنية سياسة وضع: المرضى وسالمة الصحية الرعاية جودة ضمان ¶

 والصيدليات التشخيص ومراكز المختبرات ذلك في بما) بأكمله الصحي القطاع ليشمل االعتماد نظام توسيع الخدمات؛ لجودة المستمر التحسين ثقافة وتعزيز
نشاء ؛(ذلك إلى وما  .والمعايير األداء لقياس للتطبيق والقابلة الموحدة المرضى وسالمة الجودة مؤشرات من وطنية مجموعة وا 
 



 لضمان قدراتها وبناء العاملة القوى بهذه والتمسُّك والتوظيف للتعليم االستراتيجي التوجيه توفر الصحية، البشرية للموارد متماسكة وخطة سياسة وضع ¶
 .العامة الصحة تحديات لمواجهة( الجغرافي توزيعها ذلك في بما) الصحي الواقع مع وتناسبها الصحية البشرية الموارد هذه استمرارية

 
 واإلعالن األدوية أسعار مراقبة المفرطة؛ الربح هوامش على للسيطرة" جنريك"الـ للبدائل محفزة أنظمة إنشاء: األدوية وصف وأنماط الدواء على اإلنفاق ترشيد ¶

 تفاعالت ذلك في بما الترويجية األنشطة وتنظيم والممارسة؛ والتدريب والمعلومات األدوية وصف إرشادات تحسين السوق؛ في األدوية جودة ضمان عنها؛
 .لبنان في الجودة العالية األدوية إلى الشامل الوصول لتمكين الصحية الرعاية في المتخصصين مع األدوية صناعة قطاع

 
 أردنا إذا: الصحة على تؤثر التي والتجارية االجتماعية السياسية، المحدِّدات اإلعتبار في األخذ خالل من الصحية المساواة لعدم الجوهرية األسباب معالجة ¶

 الصحة؛ على المؤثرة القوى عن منفصلة طبية تقنية مسألة أنها على الصحة إلى ننظر أال يجب المستدامة، التنمية وأهداف الشاملة الصحية التغطية تحقيق
 .الصحة على كبيرة آثار لها( والكحول التبغ مثل) الربح تبغى التي الشركات ونشاطات والمعيشية واالجتماعية السياسية بيئاتنا بأن نعترف أن يجب

 
 القرار صنع عملية لترشيد وممارستها العامة الصحة سياسات صناعة عملية في وتعزيزه، العلمية والبراهين األدلة استخدام على المؤسساتي الطابع إضفاء ¶

 المتعدد التعاوني العمل ودعم السياسات مختلف في العامة بالصحة التفكير لتعزيز المحلي، السياق ضمن الجودة عالية علمية أدلة الى مستندة أنها من والتأكد
 .للجميع الصحية الخدمات لتأمين القطاعات

 
 المؤسسات إلى الصحية الخدمات تقديم من الصحي، النظام مستويات جميع على العملية وآلياتها الفساد من والحد والمساءلة للشفافية متعددة أنظمة إنشاء ¶

 .للرقابة الخاضعة غير الموردين وسلطة الحكومية
 
 بيانات إنتاج دعم -1: أجل من الالزمة والتنظيمات والموارد والعمليات واألنظمة السياسات ضمان خالل من الصحية للمعلومات قوية أنظمة في االستثمار ¶

 البيانات توحيد -3. وعبرها المختلفة الرعاية مستويات داخل البيانات تشتت أو ازدواجية تجنب -2(. صلة وذات كاملةو  دقيقة إليها، الوصول يمكن) جيدة
نتاج وشرحها، وتحليلها البيانات جمع على القدرة بناء -4. فعال بشكل المعلومات نشر ضمان -4. صحتها من والتحقق مختلفة مصادر من الناتجة  وا 

 .فعالة قرارات التخاذ استراتيجية معلومات
 
 إلى الوصول نطاق وتوسيع فعاليته، وزيادة وتحسينه الحالي العامة الصحة نظام لتبسيط منها واالفادة واستثمارها والبيانات التكنولوجية االبتكارات تسخير ¶

 كل تفاعل كيفية تعريف إعادة خالل من الوطنية الصحية للتحديات بفعالية واالستجابة العلمية، والبراهين األدلة الى المستندة القرار صنع عملية وتعزيز الرعاية،
 .والمعلومات األنظمة األشخاص، من
 
 .العامة الصحة في اإلستثمار يكون أن بد ال للبنان، استراتيجي استثمار أكثر أن الدامغة، وباألدلة أثبتا بيروت، وانفجار كورونا جائحة إن
 
 .السياسات ترشيد مركز 
 
 بيروت في األميركية الجامعة في الصحية العلوم كلية 


