املحاضرة الخامسة :التخطيط الصحي والسياسات الصحية
مقدمة
يعتبر التخطيط سمة من سمات العصر ،وهو أحد السبل املؤدية إلى التقدم ،وقد اتبعت معظم البلدان النامية
أسلوب التخطيط كوسيلة ناجحة لتنظيم عمليات التنمية وترشيدها سعيا لتحقيق تنمية شاملة .يعتمد أي
نشاط اقتصادي مهما كان نوعه (مالي ،نقدي ،تسويقي …إلخ) ،على التخطيط حيث يجنبنا التخطيط الفشل
والتكاليف غير الضرورية كذلك يوفر لنا الوقت وهو العنصر األول من عناصر اإلدارة ال بل هو العنصر األهم،
وهو عنصر له أولوية على جميع العناصر األخرى إذ ال يمكن تنفيذ األعمال على خير وجه دون التخطيط لها.

مفهوم التخطيط
يوجد تعاريف كثيرة للتخطيط وفق التالي:
يعرف هايمان وهيلجرت  Haiman & Hilgertالتخطيط بأنه « الوظيفة اإلدارية التي تتضمن تقرير ما يجب عمله
مقدما»
يعرفه جورج تيري بأنه « :االختيار املرتبط بالحقائق ووضع واستخدام الفروض املتعلقة باملستقبل عند تصور
وتكوين األنشطة املقدمة التي يعتقد بضرورتها لتحقيق النتائج املنشودة»
هو عملية التفكير فيما يجب عمله في املستقبل وأين ومتى يتم هذا العمل ،فيتضمن تحديد األهداف ورسم
الطرق والخطوات الالزمة لبلوغها ،وهو يتطلب قدرا كبيرا من وضوح الرؤية ،والدقة في التنبؤ باتجاه األحداث أو
بما ستكون عليه األمور في املستقبل.
التخطيط هو التقرير مسبقا ماذا نفعل؟ ،كيف نفعل؟ ومن الذي يفعل هذا؟ يسد التخطيط الفجوة بين أين
نحن اآلن ،أين نريد أن نذهب؟
التخطيط هو" تحديد األهداف التي يسعى إلى تحقيقها ورسم الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق تلك األهداف
آخذا في االعتبار اإلمكانات والقيود التي تفرضها ظروف املناخ العام املحيط باملشروع"
نستنتج من خالل التعاريف السابقة لوظيفة التخطيط ما يلي :
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 أن التخطيط نشاط يتكون من عدة مراحل وخطوات.
 أن التخطيط نشاط نقوم به في الوقت الراهن لتحديد أوجه النشاط في املستقبل.
 التخطيط هو تحديد ألوجه االستفادة من جميع املوارد املتاحة للمنظمة بالشكل األمثل ،سواء كانت
مادية أو بشرية أو مواد خام (تحقيق مبدأ الكفاية اإلدارية).
 عمل فكري رشيد ملختلف األنشطة اإلدارية.
 نشاط متصل بحيث ال تنتهي خطة إال ويتبعها خطة أخرى.
 يتم عن طريق التخطيط تحديد الغايات واألهداف.
 تحديد السياسات والخطط والبرامج.

تخطيط الرعاية الصحية
هو عملية منظمة تقوم بـما يلي ـ :
 تحديد املشاكل الصحية في املجتمع
 تحديد االحتياجات الصحية غير املشبعة أو غير امللباة.
 تحديد املوارد الالزمة لتلبيتها.
 وضع األهداف ذات األولوية والتي تكون واقعية وممكنة التطبيق.
 اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة إلنجاز املطلوب من البرامج املقترحة.
ولعل أهم ما يميز الرعاية الصحية عن غيرها من باقي القطاعات هو أن منظمة واحدة مثل املشفى تكون قادرة
على أداء مهام متعددة في وقت واحد من خالل تقديم الرعاية الصحية للمرض ى وخدمتهم في نفس الوقت وتوليد
اإليرادات وضبط النفقات وهو ما يدفعنا للقول بأن املنظمات الصحية قادرة على القيام بوظائف متعددة (
إنسانية – اجتماعية  -اقتصادية – علمية) ،وهو ما يخلق تحديا واضحا لهذا القطاع في تحقيق النجاح فيما
يتعلق بالوظائف السابقة املطلوبة منه وبالتالي البد من التخطيط العلمي الذي يضمن ضبط النفقات ومواكبة
التغيرات في البيئة الخارجية إضافة إلى تعزيز موقع املراكز الصحية بما يضمن تقديم الخدمات الصحية الجيدة
لجميع السكان.

من هو الذي يحتاج إلى التخطيط الصحي؟
واقعيا هناك عدد قليل من مؤسسات الرعاية الصحية في بيئة اليوم ال تستخدم التخطيط حيث أن جميع هذه
املؤسسات بحاجة إلى التخطيط لضمان استمرار قدرتها على البقاء في املستقبل وخاصة في ظل بيئة غير مستقرة
ال يمكن التنبؤ بها .إن تنامي الطلب على الرعاية الصحية والذي أصبح مشكلة حقيقية أدى إلى ضرورة العمل
د .نضال عيس ى

2

اإلدارة في الوسط الصحي 0200-0202

https://manara.edu.sy/

وفق أسس علمية ،ووضع خطة مدروسة لتنسيق املكونات املختلفة للقطاع الصحي و ضرورة الربط بين جميع
مؤسسات هذا القطاع ( دور رعاية املسنين والوكاالت الصحية املنزلية ومراكز التأمين الصحي) .حيث أنه البد
لهذه املراكز من أن تلعب دورا نشطا في تحديد مستقبلها بما يضمن تحقيق أكبر فائدة ألكبر عدد ممكن من
السكان إضافة إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية بالنسبة لجميع املواطنين وضمان تشغيل أكثر كفاءة في
النظام الصحي ذاته وتحقيق نتائج أكثر فعالية في إنفاق املال العام وتعزيز فعالية املنظمة في الوصول إلى
األهداف املرجوة .وهنا البد من التأكيد على وجوب أن يأخذ التخطيط الصحي بعين االعتبار احتياجات جميع
الجهات املشاركة في تقديم الرعاية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الهادفة للربح.

الحاجة إلى الصحة والحاجة إلى الرعاية الصحية
من املهم التمييز بين الحاجة إلى الصحة والحاجة إلى الرعاية الصحية .حيث أن الرعاية الصحية هي الطريق
الوحيدة لتلبيه الحاجة إلى الصحة .ركزت املداوالت في املاض ي على العالقات بين االحتياجات والطلب من أجل
الوصول إلى الخدمات واستخدامها .وبهذا املعنى ،فان الحاجة ليست مفهوم مطلق ولكنه نسبي ويعتمد على
العوامل االجتماعية-االقتصادية والثقافية فضال عن العوامل املتعلقة بجانب العرض.
وصفت الحاجة إلى الصحة من قبل اشيسون ( )8791على أنها إزالة الحاالت السلبية من الحزن وعدم الراحة
والعجز واإلعاقة وخطر املوت واإلصابة باملرض .وتشكل هذه املفاهيم أساس الخدمات الصحية ولكنها ال
تحددها بالكامل .وهذا يقود إلى املنهج الطبي الحيوي الحتياجات الرعاية الصحية التي تصلح للقياس الكمي
للحالة الصحية كما تقود احتياجات الرعاية الصحية الناتجة إلى توافق مالئم مع املنحى الطبي الحيوي من حيث
حدوث املرض وانتشاره.
من ناحية أخرى ،تم إعداد نموذج للحاجة من حيث :الحاجة املعلن عنها (الطلب) ،والتي هي تعبير فعلي عن
الحاجة املحسوسة؛ الحاجة املقارنة ،التي تنطوي على مقارنات مع حاله اآلخرين واعتبارات املساواة؛ والحاجة
املعيارية ،مثل تعاريف الخبراء التي تتغير عبر الزمن في ضوء املعارف .والتعبير عن الحاجة باستخدام هذه
التعاريف ليس بالضرورة واحدا فيما يتعلق بأي فرد ،وفي كثير من األحوال ،تتوقف الحاجة املحسوسة إلى
الرعاية الصحية على معتقدات ومعارف الشخص املتأثر ،وبالتالي على قيمة األحكام .وتتأثر هذه بدورها بعوامل
نفسيه واجتماعيه-اقتصاديه وثقافيه ،وليس بمجرد توفير الخدمات .ورغم مواطن الضعف في هذا التصنيف
للحاجات ،فإن هذا النموذج يشكل منهجا سيسيولوجيا يضع مصفوفة تعريفية مفيدة لالحتياجات.
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وقد اختلف االقتصاديون حول مفهوم الحاجة املوضوعية وذلك بالنظر إلى الحاجة بانها نسبية ولكن في الوقت
نفسه يتم االعتراف بأهميتها العملية وكما اقترحوا مفاهيم مثل االحتياجات الهامشية القابلة للتطبيق ،أو فيما
يتعلق بالرعاية الصحية ،يمكن القول بأن الحاجة إلى الرعاية الطبية موجودة ما دامت قدره الفرد على
االستفادة من الرعاية الطبية إيجابية .وشدد االقتصاديون أيضا على أهمية أولويات الخدمات الصحية ،نظرا
لندره املوارد املجتمعية .وقد دفعت املناقشة البعض إلى القول بان احتياجات الرعاية الصحية ال يمكن مناقشتها
بمعزل عن االحتياجات األخرى.

تحديد االحتياجات الصحية
إن تحديد االحتياجات الصحية هو الخطوة األولى من خطوات التخطيط الصحي و هناك ثالث طرق لدراسة
الحاجات ضمن إطار التخطيط:
ً
أوال :طريقة الحاجات املعيارية  :يتم تحديد الحاجات النظرية عن طريق خبراء (أطباء –إداريين -سياسيين)
بالنسبة ملعيار معين و هذه الطريقة مثالية جدا تبحث على سبيل املثال عن تحديد االحتياجات من األشخاص
و املعدات ملعالجة مرض ما و من مساوئ هذه الطريقة أنها تصل إلى مشاريع طموحة قلما تكون قابلة للتطبيق.
ً
ثانيا :طريقة أهداف الخدمات :هناك أهداف إلنتاج وتقديم الخدمات الطبية تأخذ بعين االعتبار الحاجات
الصحية النظرية ورغبات األفراد املحتملة والشروط االقتصادية املوجودة وصعوبة هذه الطريقة أنها تتطلب
معلومات واسعة ومتنوعة.
ً
ثالثا :طريق الحاجات املرغوب بها من قبل املواطنين :تأخذ هذه الطريقة بعين االعتبار الحاجات التي يمكن أن
تكون مرغوبة من قبل جميع مختلف طبقات املواطنين مع أن هذا املنحى هو واقعي جدا وسكاني لكنه يهدف إلى
تقديم خدمات الوقاية والتي توجد صعوبة في قياسها.

دورة التخطيط الصحي
يمثل املخطط التالي دورة التخطيط الصحي حيث تبدأ هذه الدورة باملراحل التالية:
 -2تحديد الحالة الصحية الراهنة :تشمل هذه املرحلة جمع املعلومات عن كل ما يتعلق بالحالة الصحية حول
ما يلي :السكان ،إحصائيات املراضة والوفيات ،الوبائيات ،مؤسسات الرعاية الطبية ،املوارد البشرية ،السلوك
واملعتقدات.
-0تحديد األهداف واالتجاهات :والتي يجب أن تعد من قبل شخص له سلطة ،أن يكون الهدف واقعي ،وأن
يكون ممكن القبول وسهل القياس.
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-3تحديد األولويات :ماهي األولويات املحددة؟
-4تقييم املوارد :اليد العاملة ،األموال ،املواد ،املهارات واملعلومات ،الحاجات التقنية.
-5إعداد الخطة :وضع املدخالت واملخرجات املحددة بشكل مفصل ،وضع محتوى دليل العمل للتنفيذ ويجب
أن يبنى التقييم داخلها.
-6البرمجة والوضع حيز التنفيذ :تحديد املسؤوليات ،تحديد األدوار واملهام ،االختيار ،التدريب ،التحفيز
واإلشراف ،التنظيم واالتصال ،كفاءة الحاالت الصحية.
 -7املراقبة :عملية مستمرة من املراقبة ،تسجيل التقارير حول املنظمة أو املشروع.
 -8التقييم :قياس الدرجة التي تكون عندها األهداف والتوجهات منفذة والنتائج املحققة ذات جودة.
والشكل التالي يبين دورة التخطيط الصحي :
دورة التخطيط الصحي
تحليلالحالة
الصحية
األ هداف و
االتجاهات

ييم
التق

ييم
تق
الموارد

المراقبة

البرمجة و
فيذ
التن

األولويات
إعداد
الخطة

د .نضال عيس ى

5

اإلدارة في الوسط الصحي 0200-0202

https://manara.edu.sy/

كما يبين املخطط التالي السياسة املتبعة واآللية الواجب اتباعها لتحقيق دورة التخطيط

عملية التخطيط الصحي
يشمل التخطيط الصحي مجموعة من الخطوات التي تقود العملية من أول اجتماع تنظيمي حتى إنهاء الخطة
وبالرغم من عملية التخطيط أصبحت بشكل متزايد معيارية إال أنه ال يوجد عملية واحدة تناسب جميع الحاالت.
وتختلف عملية التخطيط على املستوى الكلي (املجتمع) عن تلك التي تجري على املستوى الجزئي (املنظمة).
وتتضمن عملية التخطيط مجموعة من املكونات التي تتنوع بتنوع مستويات التخطيط وحسب نماذج الخطط
املختلفة.
نموذج التخطيط The Planning Model
هناك نوعان من العوامل التي تؤثر على الوضع القائم للنظام الصحي في املجتمع أو ملنظمات الرعاية الصحية
وهي العوامل الداخلية والعوامل الخارجية حيث ينتج بتفاعلهما مع بعض تحديد الحالة الراهنة للمجتمع أو
للمنظمة كما يتم توصيف الحالة املرغوب الوصول إليها .وبالتالي يمكن تحديد فجوة التخطيط التي هي عبارة
الفرق بين الحالة املرغوبة والواقع الراهن وبالتالي تصبح هي املسار ألنشطة التخطيط املتالحقة التي تحددها
الخطة .و يمكن أن نمثل ذلك بالنموذج التالي الذي يوضح املخطط العام لعملية التخطيط .
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نموذج التخطيط الصحي

خطوات عملية التخطيط
ً
أوال :التخطيط للقيام بالتخطيط Planning for Planning
هو الخطوة األولى في عملية التخطيط والتي تأخذ الجهد األكبر واملبكر .ويكون اإلجراء األول في عملية التخطيط
أن يتم تحديد التفويض أو األمر الذي يتحرك ويعمل بموجبه املخططون.
تتم املباشرة في عملية التخطيط لالستجابة للحاجات املحسوسة واملطلوبة من قبل املجتمع وعلى سبيل املثال
عندما تكون املشاكل الصحية غير معالجة بالشكل املناسب (مثال :محاربة تفش ي فيروس كورونا) ،أو عندما يقع
أحد املستشفيات في أزمة .كما يمكن أن تتم املباشرة بها نتيجة ملبادرة أو محفزات سياسية أو اعتبارات مالية
حالية.
تكون معظم فعاليات التخطيط املبكرة تنظيمية بالطبيعة وتشمل تحديد القوى األساسية الفاعلة من صانعي
القرار واألشخاص اللذين يجب أخذهم بعين االعتبار على مستوى املجتمع .وتعتبر هذه العملية عملية سياسية
أكثر من تقنية حيث ينطوي فيها تحديد الالعبين األساسيين والتماس مشاركتهم في عملية التخطيط .ومن املهم
أن تشمل عملية التخطيط كل األشخاص الذين لديهم تأثير فعال في املجتمع (املمثلين املنتخبين ،صناع القرار،
قواد الرأي العام  )......وكذلك املواطنين الذين ستشملهم الخطة من ذوي الدخل املحدود وغيرهم .وفي حال كانت
الخطة شاملة لكامل املجتمع فيجب أن تتضمن ممثلين عن القطاعين العام والخاص واملكاتب واملؤسسات
الصحية واملهتمين بالطب الفزيائي والصحة العقلية واألمراض الحادة واملزمنة والعالجات طويلة األمد.
ً
ثانيا :بناء الفرضيات Stating Assumptions
الفرضيات هي التفاهمات التي تقود عملية التخطيط وإذا لم يتم تحديد ها بشكل مبكر سيجد فريق التخطيط
نفسه عرضة لتضارب األفكار حول ما يجب أن تكون عليه عملية التخطيط .يمكن أن توضع الفرضيات بما
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يخص البيئة الكلية للمجتمع ،البيئة التنظيمية ،أو البيئة الجزئية ،كما يجب أن تكون الفرضيات متعلقة
بالتوجهات الديمغرافية ،الدفع لألعمال الطبية ،توفر املوارد الداخلية وأي مجال من النظام الصحي.
ً
ثالثا :مراجعة املهمة Reviewing Mission
يجب األخذ بعين االعتبار في أي مهمة تخطيط مهام املؤسسة املشمولة .وفي حال لم يكن هناك عملية تخطيط
مباشر فيها في املجتمع فيجب أن يتم تطوير وضع الخطة باكرا في العملية وفي حال كانت عملية التخطيط قد
بنيت فإن ترجمة املهام في العملية يجب أن يراجع .وفي الخطط الشاملة على مستوى املجتمع يجب أن تكون
املهام موسعة ومثالية ويجب أن تقود إلى تحقيق هدف العملية املوضوعة .وفي التخطيط على مستوى املنظمة
فيجب وضع املهام باكرا في عملية التخطيط ومن املهم الوصول إلى اإلجماع في املهام حيث أن بيان املهام سيقود
عملية دفع التخطيط املتعاقب.
ً
رابعا :جمع املعلومات األساسية Initial Information Gathering
ال يمكن ألي عملية تخطيط أن تبدأ بشكل بارد حيث أن هناك مجموعة من املعلومات املتوافرة في االجتماع
األول تكون مرافقة ألي تقدم ممكن ويجب الحصول على أي معلومات مفيدة من أي مصدر متاح قدر اإلمكان.
بالنسبة للمخططين على مستوى املجتمع يجب أن يشمل ذلك مراجعة األدبيات حول األدوات التي يمكن
تحضيرها في أي نظام صحي محلي .تقوم مؤسسات الرعاية الصحية بنشر مجموعة من الوثائق التي تصف
املؤسسة وعملياتها كالسياسات ودليل اإلجراءات يمكن أن تطور على الصعيد الداخلي .يجب أن تكشف عملية
جمع املعلومات شيئا ما حول تاريخ النظام الحالي بينما يكون التخطيط مستقبلي في إطاره العام لكن ال يمكن
فصل مستقبل أي نظام صحي عن ماضيه.
تمارس ثقافة املؤسسة تأثيرا قويا في عملية التخطيط حيث يجب أن تحدد املسارات الرئيسية لقيادة عملية
التخطيط .وخالل عملية جمع املعلومات الرئيسية يجب أن يؤدي البحث إلى تحديد متخذي القرار على مستوى
املجتمع و على مستوى املنظمة كما يجب تحديد العوائق التي تواجه عملية التخطيط.
ً
خامسا :خطة املشروع The Project Plan
يمكن تطوير خطة املشروع في املراحل األولى لعملية التخطيط وتتضمن تحديد الخطوات املتنوعة في عملية
ّ
ويوصف مشروع الخطة العالقة املوجودة بين األعمال املختلفة وخاصة تلك املتكاملة بين بعض
التخطيط
األعمال الالزمة إلنجاز البعض اآلخر.
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ً
سادسا :التقييم البيئي Environmental Assessment
تشمل الخطوة األولى في عملية جمع املعطيات تقييم البيئة بغض النظر عن أهداف املخطط في املجتمع أو
املنظمة .يعتبر التقييم على مستوى اإلقليم هاما جدا حيث يعطي لإلقليم دورا في تنظيم الرعاية الصحية .كما
يجب أن يجري التقييم البيئي على املستوى الجزئي ويجب أن تحلل البيئة املحلية بعناية بالتزامن مع التحليل على
املستوى الوطني .وكخطوة أولى في عملية التقييم البيئي يجب تحليل مسار االتجاهات املجتمعية ودورها في البيئة
املحلية املعتبرة ومن بين العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار االتجاه السكاني ،التطور االقتصادي،
اتجاهات نمط الحياة والسلوك .ويجب أن يطبق نفس نمط التحليل على اتجاهات صناعة الرعاية الصحية
لتحديد التطورات التي يحتاجها املجتمع واملؤسسات الصحية حيث أن للتطورات في املجال التكنولوجي تأثيرا
رئيسيا في مسار النظام الصحي خاصة فيما يتعلق بالتغطية الصحية ونماذج املعالجة والتجهيزات البيولوجية
والصيدالنية وإدارة املعلومات.
ً
سابعا :جمع املعطيات األساسية Baseline Data Collection
إن التقييم البيئي يوفر خلفية أساسية لجمع املعطيات في املجتمع أو املنظمة وهذه العملية تحدد الـ (من – ماذا
– متى-أين – كيف) للمجتمع وللنظام الصحي ،أو في حال التخطيط على مستوى املنظمة تحديد موقعها تجاه
السوق .هذه املعطيات تشكل قاعدة للتحليل املقارن واملقياس الذي من خالله سيتم قياس نجاح التخطيط.
ً
ثامنا :توصيف املجتمع Profiling the Community
يجب أن يكون تحديد املجتمع واضحا عند القيام بعملية التخطيط الشامل وهو يتوافق مع الوحدة الجغرافية
التي تقع تحت نطاق سلطة الدولة التي يشملها التخطيط .وفي حالة التخطيط على مستوى املنظمة يكون تحديد
الرقعة ّ
املخدمة كأساس كما هو الحال في السوق وقد يكون هذا السوق خارج نطاق البيئة الجغرافية.
ً
تاسعا :توصيف املنظمة Profiling the Organization
في التخطيط على مستوى املنظمة يبدأ جمع املعطيات األساسية من املنظمة نفسها .و بشكل عام تنتج منظمات
الرعاية الصحية مجموعة كبيرة من املعطيات من خالل نشاطها الطبيعي مثل خصائص املرض ى و مصادر
الدخل ......يشمل الحصول املمنهج للبيانات الداخلية تحسين أداء التدقيق الداخلي .و يشمل التدقيق الداخلي
مجموعة من املكونات كبنية املنظمة ،عملياتها ،زبائنها ،مواردها .........و هذه املعطيات تتوقف على طبيعة
التخطيط .وبعد الحصول على هذه املعلومات يستطيع املخطط أن يجيب على األسئلة املطروحة من الخارج:
من نحن؟ ماذا نفعل لألخرين؟ أين نفعل ذلك؟ كيف نفعل ؟ كيف سنفعل ذلك بشكل جيد ؟
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ً
عاشرا :توصيف السكان Profiling the Population
تحدد خصائص السكان القاطنين في مجتمع معين أو في مجال سوق املنظمة بشكل عام من خالل التدقيق
الخارجي الذي يتوسع في التقييم البيئي .ويمكن جمع عدة أنماط من البيانات خاصة بكال التخطيط على مستوى
املجتمع والتخطيط على مستوى املنظمة .تتضمن األصناف الرئيسية من البيانات املجموعة حول سكان
املجتمع :املعطيات السكانية ،املعطيات االجتماعية الثقافية ،معلومات نمط الحياة ومعلومات التغطية
الصحية أو التأمين وسلوك املستهلكين .يأخذ املخططين على مستوى املجتمع و مستوى املنظمة بعين االعتبار
األبعاد التي تغطي حاجات املجتمع أو املنظمة بالنسبة للصحة مثل (املراضة -الوفيات -الخصوبة) .كما يتم األخذ
بعين االعتبار للسوك الصحي الذي يسلكه السكان و يمكن تحديد ذلك السلوك من خالل مجموعة من املعايير
مثل معدل زيارة الطبيب ،معدالت القبول في املستشفى ،عدد وصفات األدوية .كما يتضمن السلوك الصحي
النشاطات غير الرسمية لألفراد و التي تخص الوقاية الصحية و تحسين املستوى الصحي و ترويج الصحة .إن
املعلومات املطورة من خالل التدقيق الخارجي تشكل القاعدة األساس لتقدير الطلب على الخدمات الصحية
التي تمثل معظم السكان.
أحد عشر :جرد موارد املجتمع Community Resources Inventory
إن الوجه املقابل لتقييم االحتياجات هو جرد املوارد املتاحة ويجب أن تحدد موارد الرعاية الصحية املتاحة بدقة
وأن تشاهد بشكل نهائي بالنظر إلى االحتياجات املحددة ملعظم السكان .هذه املوارد تتضمن املؤسسات الصحية،
التجهيزات ،برامج الرعاية الصحية ،الخدمات ،العاملون في املجال الصحي ،خيارات التمويل ،و الشبكات و
العالقات املوجودة كحد أدنى.
اثنا عشر :تقييم الوضع الصحي و موارد الرعاية الصحية Assessing Health Status and Healthcare
Resources
يجب تقييم احتياجات املجتمع و موارده متى تم تحديدها بشكل أساس ي و هنا يمكن استخدام عدة اتجاهات و
تشمل بعض نماذج التحليل املقارن .مثال لتقييم املعيار الذي يدل على مقارنة الوضع الصحي يمكن أن يشمل
ذلك مقارنة مع نفس املعيار في نقطة سابقة من الزمن .وكذلك املقارنة مع املعيار ملجتمعات قابلة للمقارنة
وكذلك يمكن املقارنة مع املعيار على املستوى الوطني أو مع بعض املعايير التي تم إنشاؤها .وفي هذا اإلطار يمكن
استخدام مجموعة التقنيات التحليلية مثل تحليل الفجوة أو تحليل  SWOTوهذه التقنيات مفيدة لتحديد
وضع املجتمع أو املنظمة في عملية التخطيط.
ثالثة عشر :تلخيص التحليالت األولية ( التحضيرية ) Summarizing the preliminary Analysis :
د .نضال عيس ى
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يجب أن تكون املعلومات هنا كافية لتلخيص حالة التحليل في هذه النقطة .يمكن أن يشمل هذا تقرير عن حالة
املجتمع للتخطيط الشامل على مستوى املجتمع أو تقرير عن املنظمة للتخطيط على مستوى املنظمة .يجب أن
يتضمن هذا التقرير وصف مفهوم للمجتمع أو البيئة التنظيمية (تقرير عن الحالة الداخلية للمنظمة أو تقرير
عن الحالة العامة للمجتمع) .يجب أن يشمل تقرير الحالة نقاط القوة ونقاط الضعف واملزايا واملساوئ املحددة
خالل التحليل كما يجب أن يتضمن إطار للحالة مستندا إلى نتائج التحليل في هذه النقطة .إن هذا التقرير عن
ّ
ويضيق تركيز فريق التخطيط.
الحالة يساعد في توضيح العملية
أربعة عشر :صياغة االستراتيجيات Considering Strategies
في هذه املرحلة يجب األخذ بعين االعتبار الختيار االستراتيجية ( بالرغم من أن بعض املخططين يضعون هذه
املرحلة الحقا ) .وتتضمن االستراتيجية تقديم مجموعة من املعايير مثل املوارد املتاحة – تخفيف املقاومة –
تقديم وجهة نظر للمجتمع – تحقيق الوصول إلى مسار املجموعة املناسب .إن خيار االستراتيجية على مستوى
املنظمة يكون أساسيا حيث تضع االستراتيجية نشاطات التخطيط املتالحقة وتضع املقاييس التي سيسلكها كل
مخطط مثال ذلك (استراتيجية سيطرة السوق  .) ....وهنا ال بد من وجود معلومات كافية حول بيئة التخطيط
للوصول إلى االستراتيجية املناسبة.
خمسة عشر :اكتشاف املستقبل Inventing the Future
االعتبارات األخيرة في هذا املسار هي تطوير املراحل للسيناريوهات املختلفة للوصول لكل نقطة قد تكون اآلفاق
الزمنية لـ  5سنوات – 81سنوات أو  85سنة  -ولكل فترة زمنية يجب أن يوضع السيناريو املناسب ويجب أن تحدد
الخدمات والحالة الصحية حسب كل مدة زمنية  .على مستوى املنظمة يجب أن تحدد املعايير حسب الحجم –
األشخاص املكونين – اكتمال الخدمات – وضع السوق – الوضع التنافس ي – حجم الخدمات أو أي خصائص
أخرى .إن الوضع املرغوب الوصول إليه في املستقبل يمثل مسار عملية التخطيط املنتظر تحقيقه.

أهمية التخطيط في املنظمات الصحية
التخطيط الصحي هو رسم سياسة مفصلة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين في شكل برامج ومشروعات
تستهدف بلوغ مستوى صحي للفرد واملجتمع له خصائص محددة في فترة زمنية مقدرة ،وذلك بأحسن استغالل
لإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة وتعود أهمية التخطيط في املؤسسات الصحية إلى ما يلي:
 نمو املنظمات الصحية في الحجم والتوسع في األنشطة والخدمات.
 التقدم املعرفي والتكنولوجي في املجال الصحي.
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 التغييرات االقتصادية في مجال األسعار واألجهزة واألدوية والتغيير في الدخل الفردي واألسري.
 التغييرات االجتماعية مثل تغير القيم والعادات والسلوك ونمط الحياة وأسلوب السكن واملعيشة.
 التغيير في السياسات الصحية والتمويل الخدمات الصحية والتشريعات والقوانين.
 التغييرات الديموغرافية كتغير حجم السكان والتوزيع العمراني والجغرافي.
إن هذه التغييرات تجعل عملية التخطيط على درجة كبير من األهمية لتمكين املنظمة من استقراء املستقبل
والتكيف مع البيئة الخارجية.

أسس التخطيط الصحي في املستشفيات
 تحديد رسالة املستشفى
 تحديد أهداف املستشفى
 تحديد استراتيجية املستشفى
 تحليل البيئة املحيطة باملستشفى
 إشراك العاملين في املستشفى بعملية التخطيط
 تحديد املدى الزمني لخطة املستشفى
 متابعة الخطة وتقويم نتائجها
تستمد املستشفى رسالتها من حدود عالقتها مع البيئة التي تتعامل معها وسواء كان ذلك على األمد القصير أو
الطويل .رسالة املستشفى تعني السبب الحقيقي من وجودها وتسير إلى نطاق عملها واتجاهها وتمثل املرشد لعمل
جميع األفراد العاملين في املستشفى بمختلف فئاتهم.
الرســال ــة
إن رسالة املستشفى هي تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرض ى القاطنين في منطقة املستشفى بالدرجة
األولى من خالل االستخدام األمثل لكافة املوارد املتاحة ويسعى املستشفى دائما إلى تحسين نوعية الرعاية
الصحية وتوفير نطاق واسع من الخدمات الطبية من خالل متخصصين يحملون مؤهالت عالية.
رؤية املستشفى
يسعى املستشفى إلى تطوير خدماته بشكل مستمر ملواكبة التطورات املتسارعة في مجال الطب والرعاية الصحية
ورفده باستمرار بكوادر طبية مؤهلة تأهيال عاليا مدعومة بجهاز إداري لخدمة كافة الفئات العمرية من سكان
البيئة املحيطة.
د .نضال عيس ى
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معوقات عملية التخطيط في املستشفى
البيئة املعقدة املحيطة باملستشفى (خصوصا املتغيرات االستثنائية )
 غموض األهداف
 ضعف أنظمة املعلومات
 مقاومة التغيير
 الوقت والكلفة

أهمية وأهداف السياسات الصحية
تهدف السياسة الصحية إلى توضيح كيفية اتخاذ القرار في املؤسسة وتشكل إطارا تعمل من خالله املؤسسات
الصحية كما تحدد الخطوط العريضة للمؤسسة واألهداف التي ترغب املؤسسة الصحية تحقيقها.
وتعود أهمية السياسات الصحية إلى ما يلي:
 .8يتم رسم السياسات الصحية من قبل أعلى سلطة في الدولة أو من قبل أعلى مستوى إداري في املؤسسة
الصحية وبالتالي فإن االلتزام بهذه السياسة يرتبط ارتباطا وثيقا باملستوى اإلداري الذي قام باتخاذ
القرار برسم السياسة الصحية.
 .2توجد عدة طرق وأساليب لوضع السياسات الصحية مما يكسبها أهمية حسب الهدف املراد تحقيقه
من هذه السياسات الصحية.
 .3تختلف القطاعات الصحية من دولة إلى أخرى لكنه في معظم الدول يوجد قطاعان أساسيان هما
القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص وبالتالي تعهد مسؤولية وضع السياسات الصحية إلى القطاع
الحكومي.
 .4تعتبر السياسات الصحية من األمور الغامضة نتيجة عدم وضوح األسباب الحقيقية لرسم بعض
السياسات الصحية ،فقد يعود رسم السياسات الصحية إلى أسباب سياسية أو تاريخية أو تلبية لرغبة
بعض الجماعات وهذا ما يعطيها أهمية من حيث عدم معرفة السبب الحقيقي لبعضها.

كيف تتجسد السياسة الصحية؟
تتجسد أي سياسة صحية حول جملة من املحاور أهمها:
 .8تحديد األولويات :أي ماهي املشكالت الصحية األكثر أهمية؟
 .2تعريف األهداف :املساواة في الوصول إلى العالج مهما كان دخل الفرد
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 .3اختيار األدوات الالزمة لتحقيق أهداف السياسة الصحية أي األدوات التشريعية واإلدارية الالزمة
لتنفيذ هذه السياسة الصحية.
 .4وضع البنية املؤسسية :نعني بها الهياكل املنوط بها صنع وتنفيذ وتقويم السياسات الصحية
 .5تأمين األموال الالزمة لتمويل السياسات الصحية
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