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ّ
الطبي والدولة

ً
على النوعية (الجودة في العناية) بــدال عن
الكمية.
ً
وق ــد ن ـش ــرت ج ــري ــدة «وول س ـتــريــت» م ـقــاال
حـ ــول هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع ل ـت ـب ـيــان أثـ ــر ال ـت ـقــويــم
ِّ
ِّ
الذي يعطيه املرضى ،عن كل طبيب وعن كل
مؤسسة صحية ،على التعرفة الصحية.
ه ـن ــاك ال ـعــديــد م ــن امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي تــراقــب
العناية الطبية في الــواليــات املتحدة والتي
تجري إحصاءات عن مدى ارتياح الناس إلى
املؤسسة االستشفائية وتقييمهم لها:
.The Leapfrog Group
.The Institute of Health Care Improvement
The New Jersey Hospital Association
.Institute For Quality and Patient Satisfaction
The Joint Commission for Hospital
.)accreditation (JCAHO
Agency For Healthcare Research and
)Quality(AHRQ
)The National Quality Forum (NQF
.)Quality Improvement Organization.(QIO
.)Veterans Health Administration,(VA
Centers
for
Medicare,Medicaid
.)Services(CMS
)American Osteopathic Association (AOA
.)Det Norske Veritas Healthcare INC.(DNV
.)International Standards Organization(ISO
 3ـ التركيز على الشفافية في األداء ،وللبوليس
ال ـف ـي ــدرال ــي اآلن دور كـبـيــر ف ــي ال ـك ـشــف عن
ع ـم ـل ـيــات امل ـق ــاي ـض ــة والـ ــرش ـ ــوة وال ـخ ــدم ــات
الخيالية والـكــاذبــة .وقــد ذكــرنــا مـقــدار الهدر
املــوجــود فــي هــذا املنحى .ففي املستشفيات
هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ــا يـ ـسـ ـم ــى بـ ـن ــافـ ـخ ــي ال ـ ـص ـ ـفـ ــارات
 Whistleblowersوهم عمالء للدولة ،موظفون
بشكل خــاص ،وفي
في املؤسسات الصحية
ٍ
بشكل
القطاعات األخرى للحكومة الفيدرالية
ٍ
عــام ،تحميهم ال بل تكافئهم على تزويدهم
ال ـس ـل ـطــات ال ـف ـي ــدرال ـي ــة ب ــأي ــة ت ـ ـجـ ــاوزات فــي
ُ
الجهاز الصحي .وقد اكت ِشفت عمليات فساد
كثيرة َّأدت إلى سجن العديد من األطباء.
 5ـ التركيز على إدخال اإلضبارة اإللكترونية
ف ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات وفـ ــي الـ ـعـ ـي ــادات الـطـبـيــة،
الحكومة الفيدرالية تشجع ذلك وحتى أنها
تـتـكـفــل بـبـعــض الـكـلـفــة .وال ـه ــدف ه ــو إنـشــاء
جهاز مركزيHealth Information Exchange :
.Center
هــذا الـجـهــاز يـكــون على مستوى الــواليــة أو
كلها ،يتلقى
على ام ـتــداد الــواليــات املـتـحــدة َ ُّ
إضبارة املريض ويستعملها ِلت َجن ِب تكرار
ٌ
لبنان)،
شائع في
الفحوصات الباهظة (أمـ ٌـر
َّ ُ
ـص ح ــن يـتـنــقــل
ولـت ـ ُســريــع عـمـلـيــة الـتـشـخـيـ ِ
املريض من طبيب إلى آخر ،أو من مستشفى
إل ــى آخ ــر (أم ـ ٌـر آخ ــر شــائـ ٌـع فــي لـبـنــان) أو من
والية أو مدينة إلى أخرى.
وقد بدأت املستشفيات في الواليات املتحدة
ِّ
ب ـس ــن س ـيــاســات ج ــدي ــدة ل ــدع ــم الـ ـج ــودة في

امل ـمــارســة املـهـنـيــة ولـخـفــض الـكـلـفــة .وكــذلــك
األم ـ ــر بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـط ـب ـيــة
ال ـتــي بـ ــدأت تـتـحــالــف م ــع بـعـضـهــا الـبـعــض،
أو تـتـحــالــف مــع املـسـتـشـفـيــات ،ألن إمكانية
ال ـع ـيــادات الطبية الـتــي يعمل فيها مــن 5-1
أطـبــاء بالبقاء أصبحت ضئيلة ،خصوصًا
ب ـع ــدم ــا أص ـب ـح ــت اإلضـ ـ ـب ـ ــارة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
ُ
كلفة.
للمريض إلزامية وم ِ
عملية اإلصالح ال تتحقق إال بجهد جماعي
ـات واألط ـ ـ ـبٌـ ـ ــاء وق ـط ــاع
مـ ــن ق ـب ــل امل ـس ـت ـش ـف ـي ـ ُ
هدف ُ
شراكة في العمل،
:
ه
تآلف
التمريض في
ٍ
ٌ
ٌ
وش ــراك ــة ف ــي اإلنـ ـت ــاج ،وش ــراك ــة ف ــي ال ـث ــروة.
ه ـ ــذا الـ ـت ــآل ــف ي ـق ـت ـضــي ح ـ ـ ـ ــوارًا ،ورؤيـ ـ ـ ــة مــن
أج ــل األف ـضــل فــي تـصــاعــد بـيــانــي ال نهائي،
وم ـجــاب ـهــة ج ـمــاع ـيــة لـلـمـشــاكــل ال ـت ــي تنخر
ج ـســم ال ـع ـنــايــة ال ـص ـح ـيــة ،وي ـق ـت ـضــي جـهـدًا
دائمًا لتغذية املعرفة الطبية وتغنيتها.
وتـغــذيــة املـعــرفــة ال تتحقق إال بـنـظــام ِّ
يقيم
عمله كل يوم ،كل أسبوع كل شهر وكل سنة.
ـرح ل ـهــذه الـنــاحـيــة الحـقــا.
وس ـنــأتــي عـلــى شـ ـ ٍ
والتقييم يؤدي إلى معرفة جديدة .واملعرفة
تؤدي إلى التطور.
ـام لـلـعـنــايــة ال ـص ـح ـيــة ،وآل ـيــة
ف ــا ب ــد م ــن ن ـظ ـ ٍ
ـام ،س ـيــاسـ ٍّـيــا ك ــان أو
ـ
ظ
ـ
ـ
ن
أي
ـره  .إن
ل ـت ـطــويـ ِ
ٍّ ٍ
اقتصاديًا ال يملك آلية للتطور
تعليميًا أو
ه ــو ن ـظ ـ ٌ
ـام جــامــد مـصـيــره ال ـف ـشــل .واألمـ ــر ال
يختلف مع األنظمة الصحية.
ٌ
واضح بأن هذا املقال ليس موجهًا إلى األفراد
ـؤول عــن العناية الصحية
ـام مـسـ ٍ
بــل إلــى نـظـ ٍ
عام .فأولئك األفراد الذين
بشكل
في املجتمع
ٍ ٍ
حققوا عالقة شخصية وثيقة مع أطبائهم ال
عالقة مباشرة لهم بهذا املوضوع.
الـتـقـيـيــم ل ـيــس ه ــدف ــه ال ـن ـهــائــي ال ـت ــدوي ــن أو
ُ
يعتمد على جمع املعلومات،
التأريخ .التقويم
وإح ــدى أه ــداف جمع املعلومات هــو البحث
عن القواسم املشتركة ،فحركة املجتمع ليست
قــائـمــة عـلــى ت ـح ــوالت خـصــوصـيــة مستقلة.
ُ
والعالم الفرنسي بيير شارل الكساندر لوي
ق ــال بنظرية ال ـتــازم أو الـتــرابــط أو العالقة
املتبادلة في اإلحصاء.
التقييم املستمر هــو الـبــدايــة ال النهاية ،إنه
ٌ
مدخل إلى قلب وقالب العناية الصحية ألن
َ
باستطاعته تـقــويــم امل ـســار ،وهــو فــي الوقت
ن ـف ـس ــه ي ــزي ــد املـ ـع ــرف ــة مـ ــن خ ـ ــال امل ـم ــارس ــة
والنقد الذاتي .هذه املعرفة التي تمكننا ،في
َ
األخطاء املتكررة ببناء
املستقبل ،من تفادي
مسار جديد.
ٍ
كــي تتحقق عملية التطوير ال بــد مــن ثالثة
أشياء أن تتحقق:
عمل جماعي.
-1إرادة التطوير ضمن ٍ
-2االعتماد على مؤشرات الجودة
َQuality indicators
تستعمل مــؤشــرات الـجــودة كأسلوب تقييم
ً
تلقائي في خطة عمل جماعي .مثال تخفيض
نسبة الوفيات في لبنان ،تخفيض النفقات

ثقافة الوقاية
الصحية ليست
عميقة في
المجتمع ،إذ
تزداد حاالت
البدانة والسمنة
(هيثم
الموسوي)

العناية
الصحية
ليست
مسؤولية
وطنية
فحسب ،بل
أصبحت شأنًا
عالميًا
معدل كلفة
العناية
الصحية،
للفرد ،في
الواليات
المتحدة هي
األعلى في
العالم

بالتركيز على التشخيصات املتكررة والتي
ت ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى إدخـ ـ ـ ـ ــاالت غـ ـي ــر ض ـ ــروري ـ ــة إل ــى
املستشفيات .املؤشرات في الرعاية الصحية
كثيرة وال تحصى .املـهــم اخـتـيــار مــا يتعلق
منها في عملنا اليومي.
 3ـ آلية للممارسة ولتقييم العمل الجماعي
تـ ـ ُ
ـدرس الـنـتــائــج ،سلبية كــانــت أم إيـجــابـيــة،
وت ــأخ ــذ الـعـبــر وت ـ ــؤدي إل ــى مـعــرفــة جــديــدة،
ِّ
ِّ
وتقو ُم مسارها في
تحسن املمارسة الطبية
سـعـيـهــا إلـ ــى خ ــدم ــة امل ــري ــض ب ـش ـكــل خــاص
بشكل عام.
واملجتمع
ٍ
امل ـعــرفــة ن ــاف ــذة ت ـبــدأ ضـ ِّـي ـقــة ث ــم ت ـتــوســع من
ُ ُ
ُ
ختبر من
ـرح وت
خــال مــؤشــرات للجودة تـطـ
خ ــال امل ـمــارســة ،وم ــن خ ــال تقييم النتائج
ال ـن ـهــائ ـيــة ،سـلـبـيــة ك ــان ــت أم إي ـجــاب ـيــة ،مما
ي ــؤدي إل ــى مـعــرفــة ج ــدي ــدة .ثــم تـعــاد ال ــدورة
ـرات جــديــدة وهـكــذا دوالـيــك ،
مــن خــال مــؤشـ ٍ
فتكبر ِّ النافذة وتتوسع الدائرة(دائرة األربع
م :مؤشر -ممارسة -مداولة -معرفة).
ف ــي دائـ ـ ــرة امل ـع ــرف ــة ،وخ ـ ــال ال ـس ـت ـم ـئــة سنة
ُ
يخرج العالم العربي من مراوحته
املاضية ،لم
ُّ
في دائرة صغيرة .اإلدارة ليست سلطة تحل
ُ َ
كت ُ
سب
مـحــل سلطة أخ ــرى .اإلدارة مـعــرفــة ت
باملمارسة من أصغر وحد ٍة في املجتمع ،إلى
أكـبــر مــركـ ٍـز فــي الــدولــة وتتطور مــع التجربة
والخبرة.
الحقيقة أن املعرفة ال ت ــزداد بشكل دائ ــري -
أفـقــي وإن ـمــا تـتـمــد بـشـكــل كـ ــروي ،أي فــي كل
اتجاه.
ليس هناك ٌ
شك بأن الجسم الطبي في لبنان
ب ــأف ــراده يـمـلــك إم ـكــان ـيــات أكــادي ـم ـيــة هــائـلــة
متطورة في ثقافتها العلمية ،وهو ٌ
ملم بآخر
االك ـت ـش ــاف ــات ف ــي م ـج ــال األدويـ ـ ــة والـطــريـقــة
الصحيحة الستعمالها لخدمة املريض .وهو
ٌ
ملم ،أيضًا ،بالتقنية الطبية الحديثة ،التي
تـتــوافــر فــي مـعـظــم املـسـتـشـفـيــات فــي لـبـنــان،
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ض ـم ــن ح ـي ــز ج ـغ ــراف ــي م ـنــاســب
للمريض .إنما العناية الطبية مفتتة أيضًا
في لبنانَ ،
أكثر مما هي في الواليات املتحدة،
ف ـل ـيــس ه ـن ــاك ج ـه ــاز م ـه ـنــي ي ــرس ــم سـيــاســة
طبية وينسق هذا الجسم الطبي ،ويربطه مع
الجسم اإلداري للمستشفيات وللدولة ،ومع
عمل جماعي لخدمة
القطاع التمريضي ،في
ٍ
املــريــض ،وبالتالي لخدمة املجتمع ،وخدمة
االقتصاد الوطني وحماية ثروة املجتمع.
ال ـج ـســم ال ـط ـبــي يـمـلــك إم ـكــان ـيــات أكــاديـمـيــة
ه ــائ ـل ــة ،ول ـك ـن ــه ي ـح ـت ــاج دائـ ـم ــا إل ـ ــى عـمـلـيــة
تطعيم دائ ـم ــة .ه ــذا الـجـهــاز ال يـمـلــك نظامًا
الك ـت ـســاب امل ـعــرفــة م ــن خ ــال ال ـت ــدوي ــن ،ومــن
ً
بمؤشرات
خالل املمارسة والتجربة استدالال
ٍ
ال ـج ــودة ول ـيــس ل ــه أي ــة رغ ـب ــةٍ ف ــي دراسـ ــة ما
استنتاجات
ُد ِّون وتمحيصه كي ينتهي إلى
ٍ
سـلـبـيــة كــانــت أم إي ـجــاب ـيــة .عـمـلــه الـجـمــاعــي
يـنـحـصــر ف ــي ال ـت ـك ـتـ ِـل ت ـحــت م ـظ ـلــة نـقــابـتــه،
ـاز ذي وظيفتني:
وه ــي لـيـســت أك ـثــر مــن ج ـهـ ٍ
 ،)1وظيفة حماية مصلحة أفــراده ،ال وظيفة
حماية املواطن-املريض  ،)2.ووظيفة العقاب
والتأديب في الحاالت الشاذة .أي أنها تتدخل
بـعــد ح ــدوث ال ـض ــرر ،وال تـمـلــك اإلمـكــانـيــات
اإلدارية ملراقبة الطبيب في املستشفيات لدرء
الشطط والـضــرر قبل حدوثهما فــي مسعى
نظام
لحماية املواطن-املريض .النقابة في أي
ٍ
مجتمعي هي حماية مصلحة العضو وليس
مصلحة املواطن الذي يتلقى الخدمة.
قال أنطون سعاده في «محاضراته العشر»:
« إن النقابات أصبحت في األخير وتصبح
ق ــري ـب ــا دائـ ـ ـم ـ ــا ،مـ ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر س ـيــاس ـيــة،
معسكرًا حربيًا غايته دائـمــا الـحــرب ،وطلب
املــزيــد مــن غـيــر أي تـقــديــر عـقـلــي أو منطقي
للنتائج» .ويتابع« :النقابة ال يمكن أن تنظر
فـيـمــا تـحـتــاج إل ـيــه م ــوازن ــة ال ــدول ــة ملــواجـهــة
الحاالت العصرية املعقدة .هي تطلب الزيادة
كــالـطـفــل مــن غـيــر تـقــديــر ملــا ُي ـط ـلـ ْـب ،مــن غير
تفكير فيما يطلب».
كـ ــادت ال ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال ـيــة أن تـقـضــي على
صناعة السيارات في الواليات املتحدة.
أثناء العاصفة التي ضربت والية نيوجرسي
فـ ــي ش ـه ــر ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي مـ ــن ع ـ ــام 2012
انهارت شبكات األســاك الكهربائية املعلقة،
وانقطع التيار الكهربائي فــي معظم أنحاء
ِّ
نيوجرسي ،والواليات املجاورة ،كليًا ،وملدة
تـتــراوح بــن أسـبــوع واثـنــي عشر يــومــا ،وقد
ُ
تساءل الناس ملــاذا ال تبنى هذه الشبكة في
أن ـف ــاق تـحــت األرض لـحـمــايـتـهــا م ــن عــوامــل
الطبيعة ،والجواب كان أن ذلك سيؤدي إلى
رزق
تخفيف أعمال الصيانة التي هي مصدر ٍ
للفريق النقابي العامل ،وهــذا شـ ٌـيء حاربته

النقابات العمالية وال تزال تحاربه ال بل إنها
منعت تنفيذه بــواسـطــة نـفــوذهــا الكبير في
اإلدارات السياسية من فيدرالية ومحلية.
الـ ـجـ ـه ــاز اإلداري ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ،مـ ــع أن ــه
يملك إمـكــانـيــات أكــاديـمـيــة عــالـيــة أي ـضــا ،إال
أن هــدفــه األوحـ ــد هــو الـتــركـيــز عـلــى الــوضــع
املــالــي لـلـمــؤسـســة ،وخـصــوصــا إدخـ ــال أكثر
ـدد ممكن من املرضى إلى املستشفى ،وهو
عـ ٍ
عبء مالي على الدولة ،وإلى
الذي يؤدي إلى ٍ
اختالل في االقتصاد الوطني.
ث ــم إن ث ـقــافــة األفـ ـ ــراد بـشـكــل ع ــام ه ــي ثـقــافــة
االستعالء (التي ال يخلو منها الجهاز الطبي
وال ـق ـطــاع ال ـت ـمــري ـضــي) ،ال ـتــي ت ــرى صعوبة
كـبـيــرة فــي الـتــواضــع لــانـحـنــاء إلــى حــاجــات
فكر
املــريــض الـيــومـيــة .وه ــذا مــا يحتاج إلــى ٍ
ق ـي ــادي ذي رؤيـ ــة وإيـ ـم ــان ت ـت ـجــاوز ال ـفــروق
االجتماعية ،وتلتزم بمصلحة املريض فوق
ك ــل مـصـلـحــة فـتـحــافــظ عـلــى ســامـتــه وعـلــى
راحته من حيث أن هذه املهمة هي مسؤولية
وطنية والتزام باحترام الحقوق اإلنسانية.
مفهوم املريض للعناية الصحية الجيدة ال
يقتصر على دقة التشخيص ووصف الدواء
الشافي فحسب ،بــل يشمل طريقة املعاملة،
والــوقــت ال ــذي يـكـ ِّـرســه الطبيب فــي الحديث
مع املريض وجهًا لوجه إلزالــة قلقه ،وأشياء
أخـ ــرى ق ــد ال ت ـكــون مـهـمــة بـمـفـهــوم الطبيب
ولكنها مهمة عند املريض وعائلته.
ل ـي ــس ه ـن ــاك ت ـن ــاس ــق ب ــن ال ـج ـه ــاز الـطـبــي
والـقـطــاع التمريضي مــع أنـهـمــا مشتركان
ف ــي الـعـنــايــة بــاملــريــض وح ـمــاي ـتــه ،الـجـهــاز
الـ ـتـ ـم ــريـ ـض ــي خ ـ ــاض ـ ــع لـ ـلـ ـجـ ـه ــاز اإلداري
لـلـمـسـتـشـفـيــات وم ـص ـل ـح ـتــه امل ــالـ ـي ــة ،وف ــي
الوقت نفسه هو جهاز طبي باملمارسة فقط.
أما الدولة فهي قاصرة .فليس هناك جهاز
ـاف ،يستطيع أن يستوعب
إداري مثقف ك ـ ٍ
تـ ـح ــوالت ال ـع ـنــايــة ال ـص ـح ـيــة ،وي ـن ـســق بني
قـطــاعــات الـجـهــاز الـصـحــي بـشـكـ ٍـل ع ــام .في
كثير مــن ال ــدول أصبحت العناية الصحية
ٍ
م ـس ــؤول ـي ــة وط ـن ـي ــة ك ــال ــدف ــاع وك ــال ـت ــرب ـي ــة
َّ
والـتـعـلـيــم .وإن ع ــدم وج ــود ه ــذه السياسة
يؤدي إلى الهدر ،وإلى أعباء اقتصادية ليس
ُ
بالضرر على املجتمع.
وتعود
لها مبرر،
ِ
ال ـخ ــاص ــة :ل ـيــس ه ـن ــاك عـمـلـيــة تـقـيـيــم في
القطاع الصحي في لبنان ألن:
-1اإلرادة غير مــوجــودة .العناية الصحية
مشروع فردي بني الطبيب واملريص.
-2والــرغـبــة أيضًا غير مــوجــودة فــي البحث
عن مؤشرات الجودة وتبنيها في أي مجال
م ــن مـ ـج ــاالت ال ـع ـن ــاي ــة ال ـص ـح ـي ــة ،ألن ذل ــك
يقتضي الـتــزامــا ووقـتــا مــن األط ـبــاء ال يـ ُّ
ـدر
دراسات وجمع
عليهم أي مال ويحتاج إلى
ٍ
معلومات .كــان مــن الــواجــب على الــدولــة أن
تـخـصــص م ـيــزان ـيــة ل ــه وأن ت ـك ــون الـنـقــابــة
وإدارات املـسـتـشـفـيــات مـلـتــزمــة بتطبيقه.
فليس هـنــاك ال ـتــزام كـلـ ّـي ورغ ـبــة فــي زي ــادة
املـ ـع ــرف ــة مـ ــن خـ ـ ــال املـ ـم ــارس ــة ال ـج ـمــاع ـيــة
وتجربتها.
ُ
-3لـ ـي ــس هـ ـن ــاك نـ ـظ ـ ٌ
ـام ي ـن ـ ِّـس ــق ب ــن ال ــدول ــة
والجهاز اإلداري والجهاز الطبي والقطاع
التمريضي فــي أيــة محاولة لعمل جماعي
لوقف الهدر ،وااللتزام باملصلحة الوطنية،
وإيجاد تنظيم لحماية املواطن الذي يطلب
َّ
العالج .فهذا يتطل ُب:
رؤية قيادية.استراتيجية.
أهدافًاَّ ً
فعالة وكفوءة.
إدارة ملتزمة،ه ــذه ال ــرؤي ــة ال ـق ـيــاديــة لـلـمـمــارســة الطبية
مجال ُمن
في لبنان ،وأليــة ممارسة في أي
ٍ
ُ
«نظرات في أف ِق
تنبع من
املجاالت األخرى،
ٍ
الـتـجــربــة» (والتعبير لـخــالــدة سعيد) غير
ـروع جـمــاعــي لحماية
م ـتــوفــرة ف ــي أي م ـش ـ ٍ
قدرات املجتمع وضمان رفاهيته وديمومته
ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل .فــال ـج ـســم م ـت ــره ــل ،يـعـيــش
على تجارب اآلخــريــن ،وليس هناك أهــداف
استراتيجية ،وبالتالي ال طموحات ،وحني
تنفقد الطموحات ال يكون هناك أي التزام.
رأسـ ـم ــال ل ـب ـنــان ه ــو الـ ـج ــودة ف ــي ك ــل ش ــيء،
والـقـطــاع الصحي كخدمة وطـنـيــة ،وكـمــورد
اقتصادي يأتي من املرضى الذين يقصدونه
م ــن ال ـب ـلــدان املـ ـج ــاورة ،ل ــه تــأث ـيـ ٌـر كـبـيــر على
ُ
والتأثير ،من جهة ،يأتي
االقتصاد الوطني،
من الهدر املستمر في املمارسة السيئة ،ومن
جهة أخ ــرى ،مــن فعالية التسويق كبضاعة
جـيــدة مـتــوفــرة لــإنـســان الـســاكــن فــي الحيز
الجغرافي للمنطقة.
* كاتب وطبيب ،رئيس سابق ملنظمة األطباء العرب
األميركيني

