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0200-0202اإلدارة في الوسط الصحي  د. نضال عيس ى  

 

 الصحية النتائج وقياس وتقييمتحديد : التاسعةاملحاضرة 

 مقاييس النتائج الصحية

 :يمكن قياس الصحة في عدد من الطرق املختلفة

 : معدالت الوفيات -2

املتجنبة، أو عدد سنوات العمر املكتسبة هو قياس يمكن قياس معدل الوفيات عن طريق عدد الوفيات    

ملموس وقابل للقياس ويمكن استخدامه في جميع األمراض والتدخالت، ومن املفيد للتدخالت الوقائية 

والعالجية التي تؤثر على اإلصابة التي يمكن أن تكون مهددة للحياة ونسبة انتشار األمراض، ولكن ليس لتلك التي 

 ما تحدث املوت تسبب قدر كبير من
ً
  .املرض ولكن نادرا

 : املراضة )انتشار املرض( -0

    : يمكن هنا استخدام عدة تدابير على النحو املبين أدناه  

 :هذه التدابير مفيدة بشكل خاص في قياس األمراض الحادة )مثل  عدد حاالت الشفاء أو تأثير املرض

املالريا، التهابات الجهاز التنفس ي الحادة( ، وتشير إلى وجود أو غياب املرض ولكن ال تشير إلى املدة أو 

األثر ، وبالتالي فهي ليست جيدة للحاالت املزمنة أو حاالت العجز مثل مرض السكري أو التهاب املفاصل 

 . فة إلى ذلك يمكن فقط أن تستخدم ملقارنة التداخالت حيث نوع النتيجة املتطابقة، إضا

 : عدد من الحاالت املرضية املزمنة ، حيث إن هناك مرض محدد أو تخص  مؤشرات املرض املحددة

مؤشرات محددة تهدف لكسر شدة املرض أو التأثير على نوعية الحياة )على سبيل املثال قياس أثر 

 – على النحو الوارد أعاله –التهاب املفاصل ( وميزة هذه التدابير هي أن تكون ملموسة ومع ذلك نطاق 

 . ال يمكن إال أن تستخدم ملقارنة التدخالت حيث النتيجة املتطابقة

 : ) هي مصممة لتكون قابلة للتطبيق على نطاق واسع في  تدابير الصحة العامة ) املؤشرات واملالمح

عض بن األمراض ، والتدخالت ، وتلخيص املفاهيم األساسية للصحة ، ونوعية الحياة.  أنواع مختلفة م
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 صحية مختلفة بشكل منفصل اللفات امل
ً
شخصية مثل امللف الشخص ي الصحي  لنوتنجهام يمثل أبعادا

 نيةيتيح إمكا و) مثل الحركة ، األلم ، الرفاهية ، العاطفة (. يقدم مؤشرات الصحة مثل تأثير املرض 

مقارنة الصحة عبر التدخالت ، واألمراض، والسكان ، وتجميع النقاط إلنتاج قيمة يمكن أن يتم مع أو 

تفضيالت الناس في االعتبار يسمح بحساب نوعية أخذ دون األخذ بعين االعتبار تفضيالت الناس. إن 

 . التكاليفسنوات الحياة املعدلة ، أو عجز سنة الحياة املعدلة ، وتستخدم في تحليل فائدة 

 : التدابير املتوسطة ) الوسيطة (

 يكون من غير املمكن قياس النتائج الصحية الفعلية خاصة في التدخالت الوقائية عند نتائج صحية قد  
ً
أحيانا

تكون كبيرة ) اتجاه ألسفل ( وعلى سبيل املثال إذا كانت نتائج التدخل في تقليص خطر تعرض الفرد لإلصابة 

 العالقة بين ضغط بمرض معين في 
ً
هذه الحالة قد يتم استخدام إجراء متوسط على سبيل املثال ، يوصف أيضا

اض على األمر -الدم وخطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية ، ولذلك في قياس أثر عالج خفض الضغط

تدابير لوعائية ، إن الالقلبية الوعائية ، ويمكن استخدام ضغط الدم كتدبير وسيط لخطورة األمراض القلبية ا

 . الوسيطة مفيدة فقط عند مقارنة التدخالت املماثلة

 : التدابير العملية

 على النتائج التي تحققت عن 
ً
تشير هذه التدابير العملية إلى األنشطة التي يعرف أو يعتقد أن لها تأثيرا مباشرا

 . ص الصحيحعلى سبيل املثال مدة اإلقامة في املستشفى أو التشخي –طريق تدخل 

 : املال

 للنتائج الصحية
ً
 . يمكن أن تسند القيم النقدية أيضا

  :تقرر كل نتيجة من النتائج التالية ما هو نوعها والنظر في مدى فائدة النتيجة للتقييم االقتصادي

 عدد املرض ى الذين أقلعوا عن التدخين نتيجة حملة توعية صحية. 

 ياة املعدلة عن طريق عالج املالريا الحادة مع عقارات عدد ممن تجنبوا الوفاة وعجز سنوات الح

 من الكيتين
ً
 . األرتيسونات بدال
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  متوسط تدفق الدم لكوليسترول البروتينات الشحمية منخفضة الكثافة بعد العالج بأدوية خفض

 . الكوليسترول

 : لنأخذ املثال التالي للتفكير في وضع أكثر عملية

 ما تم استدعاؤك إلى مكتب الوزير وتم إعالمك أنه يجب إجراء  لنفترض أنك موظف تعمل في وزارة
ً
الصحة ويوما

تقييم اقتصادي لتدخالت عدة بما في ذلك توزيع الناموسيات املبيدة للحشرات للنساء الحوامل  وقدمت وزارة 

يدة للحشرات باملالية بالفعل تقديرات لتكاليف قطاع الرعاية الصحية العامة في تشغيل برنامج الناموسيات امل

 تم الحصول على بيانات النتائج 
ً
،سيكون من واجبك تقديم تقديرات لنتائج هذا البرنامج ، لحسن الحظ مؤخرا

الصحية لتجربة عشوائية في بلدك على مدى عامين بين مجموعة من النساء الحوامل الالتي أعطين ناموسيات 

 . ت ناموسية، ومجموعة أخرى من النساء الحوامل الالتي ال ينمن تح

النتائج الصحية املسجلة تشمل عدد وفيات األمهات وحاالت فقر الدم وانخفاض الوزن عند الوالدة، مواليد 

الرضع والوفيات، ونوبات املالريا بين األمهات وأطفالهن حديثي الوالدة، الوزير يقترح عليك الحد من وفيات 

  ج الناموسيات املبيدة للحشرات، ماذا سيكون ردك؟األمهات ومن املمكن أن تستخدم كمقياس لنتائج برنام

 صحية ضارة أخرى تستحق تجنبها مثل 
ً
 ألن هناك آثارا

ً
الجواب: يكون الرد بأن الحد من وفيات األمهات ضيق جدا

نوبات املالريا والرضع منخفض ي وزن الوالدة. قد نقترح اختيار املقاييس الصحية التي يمكن أن تتضمن مختلف 

لصحية املعاكسة إضافة إلى الوفاة املبكرة لألمهات، مثل) نوعية سنوات الحياة  املعدلة، أو عجز سنة الحاالت ا

الحياة املعدلة(. و باإلضافة إلى ذلك سنحتاج إلى مقياس صحي أوسع إذا كانت التكاليف و النتائج لبرنامج 

   .ف أمراض أخرى الناموسيات املبيدة للحشرات البد من مقارنتها بالتدخالت التي تستهد

 :تقييم التغيرات في مجال الصحة باستخدام منهج غير نقدي

، ولكن كما توضح الخالصة التالية من ريتشاردسون 
ً
للوهلة األولى يبدو التمييز بين قياس وتقييم األرباح معقدا

 حيث ينطوي قياس الفوائد في التقييم االقتصادي على 
ً
فتين من خطوتين مختلوآخرين أنها في الواقع مهمة جدا

  .ناحية املفاهيم ومتميزتين عادة في املمارسة العملية
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هي قياس اآلثار املترتبة على التدخالت املتعلقة بالصحة التي تقتبس وحدات طبيعية مثل سنوات إضافية  األولى

 .من الحياة، والتغير في ضغط الدم، وما إلى ذلك

ويختص االقتصاد مع ثاني هذه الخطوات وهذا هو دور علماء األوبئة هناك تحديد لقيمة هذه التغيرات والثانية 

أو الباحثين لتحديد النتيجة )عواقب( في وحدات الطبيعة، هذا يعني أن التقييم االقتصادي ال ينافس أو يتدخل 

 .على البحوث اإلكلينيكية أو الوبائية وليس الشكالن من حيث التقييم متكاملين

صممت للحصول على فائدة األوزان أو ببساطة الفوائد التي تعكس تفضيالت الفرد كل من أساليب التقييم 

 لتوليد عجز سنة الحياة 
ً
لحاالت صحية مختلفة في اقتصاديات الصحة ، إن فائدة األوزان هي األكثر شيوعا

حية وهي تسمح صاملعدلة ، ونوعية سنة الحياة املعدلة لتستخدم في تحليل فائدة التكاليف في تدخالت الرعاية ال

 . بخصائص مختلفة للصحة ) مثل أعراض أو القدرة على القيام باألنشطة ( لتقيم على نطاق واحد وتقارن 

حاالت الصحية : تلك التي تقدر من قبل املرض ى املستخدمين لطرق لهناك طريقتان واضحتان لتقدير القيم ل

 .باستخدام قيم خارج الرف من األدبياتالتقييم املباشر ، وتلك املقدرة بصورة غير مباشرة 

 : نوعية سنة الحياة املعدلة

إن نوعية سنة الحياة املعدلة هي مؤشر صحة حيث يقيس مقدار السنين التي يعيشها املرء، مع األخذ باالعتبار 

أن بعض سنوات الحياة التي تقض ى في أقل من الصحة املثالية وسوف يحصل الفرد على نوعية سنة الحياة 

ملعدلة األكثر باملدة األطول التي يعيشها أو تعيشها وبالصحة األحسن التي يتمتع أو تتمتع بها خالل تلك السنوات ا

نوعية سنة الحياة املعدلة هي مقياس زيادة الصحة، والتي تكون جيدة ملا يتمنى أن يمتلكه الفرد قدر وبالتالي فإن 

) الصحة الكاملة ( ومبدأ  1)املوت ( و  0نقاط الربط من املستطاع. توصف مستويات الصحة باستخدام مقياس 

 . الجمع بين كمية ونوعية سنوات العمر

 : عجز سنوات العمر املعدلة

وضع عجز سنوات العمر املعدلة كجزء من دراسة العبء العالمي لألمراض التي تهدف إلى مقارنة أعباء املرض   

املعدلة هي وسيلة لقياس الوقت الصحي املفقود الناجم عن في جميع مناطق العالم. إن عجز سنوات العمر 

األمراض لدى الفرد أو السكان. إن هذا املؤشر يجمع بين عجز سنوات العمر املعدلة بسبب الوفاة املبكرة مع 
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عجز سنوات عاشها في حالة صحية أقل من الصحة الكاملة. و الفرد سوف يعاني من عبء أكبر لفقدان أقصر 

ت العمر بالتالي هي مقياس ملدى الفجوة الصحية بين الصحة الفعلية واملثالية املحددة لتحقيق من عجز سنوا

الصحة، هذه الفجوة الصحية هي السيئة التي يمكن للفرد أو السكان السعي جاهدين لتقليلها. وتميز عجز 

 : مة واضحةسنوات العمر املعدلة في دراسة العبء العالمي لألمراض األصلية بأربعة خيارات قي

1.  
ً
 .تعريف الوفاة املبكرة بالنسبة إلى نموذج جدول الحياة املقابل ألعلى متوسط في العمر املتوقع عامليا

زيادة العمر غير املتكافئ يطبق مع أعلى قيم نسبية تتعلق بالسنوات الوسطى من العمر االفتراض ي  .2

نطقي لذلك هو نتيجة األدوار مقارنته بمرحلة الطفولة املبكرة والشيخوخة، األساس امل ،للفرد

 في 
ً
االجتماعية املختلفة التي يلعبها الفرد خالل الحياة، من املهم بصفة خاصة أن تكون صحيحا

 
ً
 .السنوات الوسطى مع العديد من املعالين في شكل صغار األطفال وأفراد األسرة األكبر سنا

فرطة باستخدام معدل الخصم خصم سنوات العمر املقبلة سواء في مجال الصحة الكاملة أو امل .3

 . % 3السنوي بنسبة 

 مقياس معكوس بين  .4
ً
للصحة الكاملة  0زيادة العجز املرتبط باألمراض الذي يعكس خطورتها مستخدما

للموت ، استمدت زيادة العجز من مشكالت صحية معينة ) مثل العمى ، اإلسهال املائي( من  1و 

 . دام تقنية املفاضلة الشخصيةمجموعة خبراء الصحة العامة الدولية باستخ

كانت الخيارات القيمة حول العجز والعمر ترجح في الحسابات األصلية لعجز سنة الحياة املعدلة الكثير من 

يجب على املحللين الذين يرغبون في استخدام عجز سنوات العمر املعدلة وسنوات   .النقاش في هذا املوضوع

التكاليف( إخضاع تقديراتها لتحليل الحساسية. وفي حالة أن سنوات  العمر املعدلة كجزء من) تحليل فائدة

العمر للمعدلة قد تختلف خيارات قيمتها على سبيل املثال : استخدام متوسط العمر املتوقع من بلد   عجز

 من متوسط العمر املتوقع القياس ي الذي تم اختياره لنهج عجز سنة الحياة املعدلة 
ً
تساوية ماملحلل نفسه بدال

 من األوزان العمرية غير املتكافئة ، ومعدالت الخصم لكل 
ً
في حالة نوعية سنة الحياة املعدلة فإن  % 3بدال

 أن تختلف
ً
 . االفتراضات التي تقوم عليها الحسابات يمكن أيضا
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 تأثير املشكالت الصحية:

املشكالت الصحية، األمراض،  إن األولويات الرئيسية للعديد من املجتمعات حول العالم هو تخفيف وطأة

اإلصابات، أو عوامل خطورة أي من هذه. تأثير مثل هذه املشكالت الصحية من املمكن أن تتجلى واضحة بصور 

مختلفة: اإلعاقة الجسدية، معدالت املرض والوفيات، الضائقة االنفعالية، الصعوبات االجتماعية، والعزلة، 

وكل مظهر من املمكن أن يالحظ على مستوى الفرد، العائلة، واألسرة، وكذلك الخسائر املالية واالقتصادية، 

 املجتمع املحلي، وباقي املجتمع. من املمكن أن يقاس تأثير املشكالت الصحية باآلتي:  

 عدد الحاالت.  .1

 عدد الوفيات. .2

 كمية العجز، األلم، أو املعاناة. .3

 عدد األشخاص الذين لديهم عوامل خطورة. .4

 املنفقة في املشكالت الصحية.كمية األموال  .5

 كمية الدخل املفقود نتيجة للمشكالت الصحية.  .6

وعلى سبيل املثال، فإن الوفاة التي تحدث للطفل املولود ألم لديها بالفعل طفلين وهي املدرسة الوحيدة بالقرية  

 من املمكن أن تقاس بطرق مختلفة مثل:

 .حالة( معدل وفيات األمهات( 

 لتي فقدت فيها األم بموت قبل فوات األوان.عدد سنوات الحياة ا 

 .مقدار أجورها التي تتلقاها أسرتها 

  تأثير فقدان أجرها، خاصة ألطفالها في سن الدراسة الذين ال يستطيعون التعلم بأن مصاريف التعلم

 لم تعد متاحة.

  من الوقت.الخسارة لزوجها الذي يفتقد مشاركته معها، ومهاراتها كمدربة منزل والتزامها لجزء 

 .فقدان التوجيه والتدريب ألطفالها الصغار 
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 .فقدان استثمار والديها في تدريبها وتثقيفها حتى تصبح معلمة 

   .فقدان النظام املدرس ي لها، والتدريب للمعلمين الجدد ليحلوا محلها 

تنوعة من موعة ملذلك ، فإنه في التقييم االقتصادي يتم تقييم آثار املشكالت الصحية ، وذلك باستخدام مج

املقاييس الصحية مثل عدد من الحاالت املرضية ، عدد الوفيات بسبب املرض ، وعدد سنوات الخسارة املحتملة 

 القيمة النقدية للموارد ،أو من الناحية املالية من حيث تكلفة املشكالت الصحية ،للحياة بسبب املرض

                                                 املستهلكة، أو املفقودة بسبب املشكالت الصحية.     

 املوارد املحتاجة للتدخل:

بما أنه ال نملك املال الكافي لعمل كل ش يء نود القيام به، و بما أن كل التداخالت املمكنة املتاحة للمشكالت 

 أن نعرف قيمة التدخالت ، وتحديد تكلفة هذه التداخالت 
ً
الصحية ليست كافية ، وذلك يعني أننا نحتاج أيضا

 ، والخطوة األولى هي معرفة امل
ً
 معقدا

ً
وارد املحددة املستخدمة إلنجاز هذه التداخالت والتي والذي يكون أحيانا

 باملدخالت ، أو مدخالت املوارد ، وكطريقة 
ً
هي املكونات األساسية لتداخالت العناية الصحية ، ويشار إليها أيضا

 مفيدة يتم تقسيم املوارد لسبعة أقسام : 

 املوظفين . .1

 ساحات .املو  يبانامل .2

 عدات .امل .3

 .دوية األ مدادات ، و اإل  .4

 نقل .ال .5

 تدريب .ال .6

    .شتملة على معلومات، تعليم، واتصاالتاملعالنية اإل ، و جتماعيةاال تعبئة ال .7

 النتائج أو العواقب :
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إن الهدف من هذه التدخالت الصحية هو الحد من تأثير املشكلة الصحية. وللتقييم االقتصادي، نحتاج إلى 

 بما فيه الكفاية لتبرير تكلفته،قياس مدى كمية التأثير الذي يتم تقليله. وملعرفة 
ً
علينا  ما إذا كان التدخل جيدا

أن نعرف كيف أن املشكلة الصحية تتغير بعد التدخل خاصة أننا نحتاج ملعرفة ما يحدث كنتيجة للتدخل، 

 وبعبارة أخرى، النتيجة أو النتائج املترتبة على التدخل. 

مشكلة صحية بإحدى الطريقتين. يمكنك قياس أي تأثير يمكننا تقييم هذا التغيير من خالل قياس الفرق في 

 
ً
لهذه املشكلة الصحية قبل، وبعد التدخل، أو مع ودون التدخل. ولهذا السبب فإن التقييم االقتصادي غالبا

 إلى جنب مع التجارب اإلكلينيكية، أو بعض األشكال األخرى من أشكال التدخل للتقييم حيث يتم 
ً
ما يتم جنبا

 آلثار على وجه التحديد. تقييم هذه ا

حيث يتم تقييم التأثير باستخدام إما التدابير الصحية )عدد الوفيات، عدد من الحاالت، وغيرها(، أو بما 

، وحيث إن النتيجة هي مجرد اختالف في التأثير، فإن الواحدات املستخدمة لقياس النتائج تكون 
ً
يعادلها نقديا

 التأثير.مماثلة للواحدات املستخدمة في قياس 

فلنأخذ على سبيل املثال استخدام الناموسيات املشبعة باملبيدات للوقاية من املالريا. إذا أردت تحديد أثرها، 

سنوات في إحدى القرى حيث  5أشهر، و6فإنه يمكن حساب عدد وفيات األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

تكون الناموسيات مشبعة باملبيدات، ومقارنتها بعدد الوفيات الناجمة عن املالريا في قرى مشابهة من حيث 

 الحجم، والخصائص التي تكون بها الناموسيات غير مشبعة باملبيدات. لنفترض أن النتائج أظهرت أن: 

 ة جراء املالريا.حالة وفا  73ا  القرى التي لم تتلق التدخل به 

  حالة وفاة باملالريا.    16القرى التي بها الناموسيات مشبعة باملبيدات)بالتدخل( بها 

 أقل في الوفيات جراء املالريا. نتيجة التدخل  57وكنتيجة للتدخل، فإنه يمكننا استنتاج أن هناك 
ً
شخصا

هدف من العناية الصحية هو تحقيق خفض حالة. وحيث إن ال 57الجديد للمالريا آنذاك هو تقليل الوفيات عن 

أكبر في املشكالت الصحية قدر اإلمكان، فإن ميزانية الرعاية الصحية الخاصة بك في كثير من األحيان ال تسمح 

 لك بتنفيذ جميع التدخالت املرغوب فيها. 
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 أخالقيات املهن الطبية

  اعتبار لك فوق  املريض مصلحة أن هي األطباء بها يتقيد أن يجب التي األخالقية السلوكية القواعد أهم ولعل

 تتمثل. نالصحي املهنيين و األطباء بها يتقيد أن يجب التي الدعائم أهم من واملهنية األخالقية الدعائم وتعد

 :يلي فيما األخالقية الدعائم

 مسؤوالو  بحوزته، هي التي املادية الوسائل تجاه مسؤوال الطبيب يكون  أن أي :باملسؤولية الشعور  .1

   .املرض ى معالجة في به يقوم الذي العمل تجاه تصرفه عن

 هوو  الجماعة مع أو بانفراد العالنية، أو السر في العمل وإتقان األداء في االستقامة معناه :اإلخالص .2

 .العمل روح

 وتؤثر السلبي السلوك إلى تؤدي التي واأللفاظ العبارات من يتخلص أن للطبيب البد :اإليجابية .3

 .العمل في الذاتي االنضباط على مباشرة

 املرض ى تجاه الحب بعاطفة العالج تقديم إلى يؤدي الذي بالشكل :اآلخرين حب .4

 لوالءوا اإلخالص مدى إلى يشير ما وهو :الصحية الخدمة مقدم للمستشفى الروحي واالنتماء الوالء .5

 وتفانيه بها عملي التي املستشفى ألهداف الطبيب تقبل على ذلك وانعكاس عمله تجاه الفرد يبديها التي

 .أهدافها لتحقيق املتواصل وجهده القوية ورغبته

  االجتماعية املصالح أجل من الشخصية مصالحهم عن للتخلي األطباء تدفع :الوطنية .6

 :يلي فيما فتتمثل املهنية الدعائم أما

 لباتباملتط وااللتزام وإخالص، ومهارة بدقة خلل أي دون  املطلوبة الصحية الخدمات تقديم :اإلتقان .1

 املناسب تالوق في به القيام على الحرص مع معينة، تقنيات باستعمال املتعلقة بالضوابط والتقيد

  .تأخير ودون 
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 لتدريباتا خالل من سواء باستمرار، معارفهم بتجديد األطباء قيام هي: الذاتية الخبرة وتطوير املهارة .2

 ذاتية اءاتوكف قدرات من تتشكل الذاتية فاملهارة. الحديثة النظرية املعارف على واالطالع امليدانية،

 .الطب مهنة ممارسة في الخبرات وتراكم اكتساب على تساعد

 عملية هليس أن يمكن الثقة على قائمة واملريض الطبيب بين العالقة تكون  عندما :املتبادلة الثقة .3

 إلى بسرعة التوصل يتم بينهما والشفافية الوضوح يسود عندما وخاصة للمريض العالج تقديم

 .املناسب العالج وتقديم املرض تشخيص

 طبيبال بين املتبادل االحترام على القائم والوضوح والشفافية اإلنسانية بالعالقات االهتمام .4

 .واملريض

 مع بالتعاون  الطبية املهنية الكفاءة ميثاق (ABIM) الباطني للطب األمريكي البورد جمعية وضعت 2002 عام في

 :يةأساس مبادئ ثالثة امليثاق هذا وشمل.  الباطني للطب األوروبية والجمعية (ACP) لألطباء األمريكية املدرسة

 املريض رفاهية أولوية مبدأ .1

 املريض استقاللية مبدأ .2

 االجتماعية العدالة مبدأ .3

 :وهي األطباء بها يلتزم التي املهنية املسؤوليات امليثاق هذا حدد وقد

 املهنية بالكفاءة االلتزام 

 املرض ى تجاه بالنزاهة االلتزام 

 للمرض ى الخاصة الحياة تجاه االلتزام 

 املرض ى مع مناسبة عالقات على باملحافظة االلتزام 

 الطبية الرعاية جودة بتحسين االلتزام 

 الطبية الرعاية إلى الوصول  بتحسين االلتزام 
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 املحدودة للموارد العادل بالتوزيع االلتزام. 

 العلمية باملعرفة االلتزام 

 والنزاعات املصالح تعارض حالة في الثقة على باملحافظة االلتزام 

 املهنية باملسؤوليات االلتزام. 

 
ً
 لأج من املهنيين من غيرهم ومع معا يعملوا أن ناحية، من األطباء على فيجب االلتزامات هذه من وانطالقا

 الحالة ىعل الحفاظ عن املسؤولية أخرى، ناحية ومن. مرضاهم عنها أعرب التي لالحتياجات املالئمة االستجابة

 .معين محلي ملجتمع املثلى الصحية

 فضلأ تحقيق لضمان وذلك ومؤسساته الصحي النظام إدارة في فعال بشكل الطب مهنة تشارك أن يجب كما

 للموارد األفضل واالستخدام املقدمة الرعاية وجودة أهمية تحقيق للعالج، الوصول  إمكانية بين توازن 

 .املحدودة
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