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 تطويرها وآليات الصحية الرعاية خدمات
 إعداد 

 مراد  إبراهيم حسن محمد 
  

mhstart18@gmail.com 

العربية:اللغة الملخص ب  
يعد الحق في الرعاية الصحية من أهم حقوق اإلنسان، فحق اإلنسان في الصحة  
مسلًما به في العديد من الوثائق الدولية، فالفقرة األولى من المادة الخامسة والعشرين من  

"ل أن  على  تنص  اإلنسان  لحقوق  العالمي  معيشة كاإلعالن  مستوى  في  الحق  شخص  ل 
وألكي له  الصحة  لضمان  ويشمل  في  الطبية    والمسكنوالملبس    المأكلسرته،  والرعاية 

 والخدمات االجتماعية الضرورية. 
والرعاية الصحية ضرورة أساسية ومطلب ملح بل أنها عنصر ال غنى عنه لبقائها،  
إلى   ينظر  أصبح  الحديثة  العصور  وفي  بالحياة  واالستمتاع  واإلنتاجية،  والنمو،  وللتنمية، 

ل إنسان، ومن ثم فإنها تستمد شرعيتها من حقيقة أنها  كا حق لالرعاية الصحة على أنه
 تشبع إحدى الحاجات اإلنسانية األساسية. 

 . التطوير الصحية، الرعاية  الكلمات المفتاحية:
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 أواًل: نبذه عن الرعاية الصحية:
ــه  ــى عن ــل أنهــا عنصــر ال غن ــح ب ــب مل ــة الصــحية ضــرورة أساســية ومطل إن الرعاي
لبقائها، وللتنمية، والنمو، واإلنتاجية، واالستمتاع بالحياة وفي العصور الحديثة أصـبح ينظـر 
إلى الرعاية الصحة على أنها حق لكل إنسان ومن ثم فإنها تستمد شرعيتها مـن حقيقـة أنهـا 

 .(1)انية األساسيةتشبع إحدى الحاجات اإلنس
ختالفًا كبيـرًا عمـا كـان عليـه قبـل ثالثـين امفهوم الرعاية الصحية األولية  اختلفوقد  

ــى بعــالع المرضــى فــي ليســ  رعايــة  ــم تعــد الرعايــة الصــحية تهــتم بالدرجــة األول عامــًا، إل ل
عالجيــة تتضــمن بعــص التحصــينات ضــد األمــرار وبعــص المعــارق الصــحية التــي تنقــل إلــى 

لـيس فقـف فـي   الناس، وإنما أصبح  تعتمد الرعاية الصـحية األوليـة علـى مشـاركة المجتمـع
 .(2)مجال تنفي مشروع ما بل في التخطيف واإلعداد له

ويقصد بخدمات الرعاية الصحية في معناها العام تلك التدابير التي تقـوم بهـا الدولـة 
لصالح أفراد المجتمـع وتشـمل الصـحة والتعلـيم واإلعانـات الحكوميـة وسياسـات الـدعم لـبعص 

 .(3)والخدمات الثقافية وخدمات اإلسكان والبيئة    االجتماعيوالتأمين    االستهالكيةالسلع  
مســتوى الرعايــة الصــحية للفقــراء يعكــس أمــرًا ســيئًا  وانخفــاراألمــرار  انتشــاروممــا ال شــك أن 

فـي المجتمـع ومـن المسـتحيل أن  واالجتمـاعي االقتصـاديعلى كـل جهـود التنميـة ويعرقـل التقـدم 
 .(4)  االجتماعيةنخطف للرعاية الصحية متجاهلين التفاعل المستمر بين الصحة وبين البيئة  

 النامية: ثانيًا: سياسات الرعاية الصحية في الدول 
مــن خصــائص الــدول الناميــة معــدل نمــو ســكاني ســريع، وتــدني مســتوى الــدخول 

ــة بهــا،  ــارالحقيقي ــين الســكان، هــذا وتعتبــر  وانخف ــع الــدخل ب ــردي، وســوء تودي الــدخل الف
الخــدمات الصــحية عنصــرًا مهمــًا فــي المجتمعــات الناميــة إال أن هنــال بعــص التحــديات التــي 

تخصــيص كإنفــاق أمــوال عامــة علــى تــدخالت تواجــه تقــديم الخــدمات الصــحية منهــا ســوء ال
صحية لات مردود منخفص التكاليف، وعـدم المسـاواة أيضـًا، حيـث يفتقـر الفقـراء إلـى القـدرة 
علـــى الوصـــول إلـــى الخـــدمات الصـــحية األساســـية ويتلقـــون رعايـــة منخفضـــة النوعيـــة، هـــذا 

ــوء  ــاق وسـ ــبة ل نفـ ــوال بالنسـ ــبة األمـ ــل نسـ ــث تقـ ــة حيـ ــدم الكفايـ ــى عـ ــافة علـ ــة باإلضـ العمالـ
 .(5)الصحية

 وهنال ثالثة مبررات لقيام الحكومة بدور كبير في القطاع الصحي هي:
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األمرار   .1 ومكافحة  الصحي،  الوعي  مثل  بالصحة  المرتبطة  الخدمات  من  كثير 
 .المعدية، هي سلع عامة يجب إتاحتها للمجتمع ومشاركة الحكومة ضرورية فيها 

ومقبول اجتماعيًا ل قالل من حدة الفقر،  توفير الخدمات الصحية هو منهج فعال   .2
 .حيث الحصول على الرعاية الصحية األساسية حق من حقوق اإلنسان 

لمواجهة بعص المشكالت الصحية   .3 إلى إجراء من جانب الحكومة  قد يدعو األمر 
الصحي،    احتمال مثل   التأمين  وقصور  الصحية،  الرعاية  وكفاءة  المرر،  حدوث 

 .(6)سن ويطور برامج الرعاية الصحيةوالتدخل الحكومي، مما يح
  :يليويمكن تحديد خطوات دراسة السياسة الصحية فيما  

 .توضيح العناصر الرئيسة للنظام الصحي والمشكالت الصحية في المجتمع  .1
 .دراسة أولويات السياسات الصحية في المجتمع  .2
هذه   .3 نتائج  لتحديد  للمجتمع  الصحية  السياسة  ومخرجات  مداخالت  دراسة 

 .ياسات الس
 .الموارد  استخدامتقدير كفاءة السياسات الصحية في حالة تمكنها من  .4

وتتمثل عدم توفير خدمات الرعايـة الصـحية فـي الـدول الناميـة فـي التفـاوت الواضـح 
فـي توديـع المــوارد البشـرية كاأل بــاء، والفنيـين، وهيئــة التمـريص، واإلداريــين، باإلضـافة إلــى 

 الموارد المادية كاألجهزة الطبية الحديثة واألدوية... إلخ.عدم التوادن في توديع  
فـي مجـال الرعايـة الصـحية مـن   االجتماعيـةلذا يجب على الحكومات تمكين صناع السياسـة  

كانــ  مرتبطــة بالجانــب  ســوآءاالتعــرق علــى المعوقــات التــي تواجــه خــدمات الرعايــة الصــحية 
 .كانات المختلفة والمستشفيات الحكوميةاإلداري، أو التنظيمي، أو الصحي، أو حتى باإلم

 ثالثًا: سياسة الرعاية الصحية في مصر:
والرعايـة األوليـة   االجتماعيـةتركز مؤسسـات تقـديم الخـدمات الصـحية علـى الرعايـة  

العمــــل فــــي مواقــــع المستشــــفيات أو الممارســــات الفرديــــة  يمارســــون والمتخصصــــة والــــذين 
والجماعيــة والرعايــة المبدئيــة األوليــة وهــي عبــارة عــن اتصــال بالرعايــة الصــحية ل ســرة فــي 
حين أن الرعاية الثانويـة تحـدث بـالتحول إلـى األخصـائيين الفـرعيين وعـادة مـا تكـون الرعايـة 

إن الممـارس والممـرر والممرضـة أو الطبيـب المبدئية للحالة الحادة وفي كثير من المواقع فـ
نحــو  اتجــاهوالمســاعد يشــتركان فــي العــالع المبــدئي للمرضــى وتحــ  إشــراق الطبيــب وهنــال 
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ممارســة جماعيــة يقــدم فيهــا ثالثــة أو أكثــر مــن األ بــاء الرعايــة الطبيــة فــي حــين يقتســمون 
 .(7)السجالت والجهاد اإلداري من الناحية اإلشرافية كهيكل ل دارة

 في: وتتمثل المبادئ اإلرشادية للسياسة 
 تحقيق نتائج صحية وأفضل وعادلة. .1
حماية الصحة وتعزيزهـا وضـمان إتاحـة الخـدمات الصـحية األساسـية للجميـع مـع تـوفير  .2

 الحماية من المخا ر المالية الناتجة عن اإلنفاق على الصحة.
 تعزيز دور الحكومة في تقديم خدمات الصحة العامة. .3
تخصيص المزيد من األموال للصحة )الدستور الجديـد( وتحقيـق أفضـل النتـائج الصـحية  .4

 مقابل ما يتم إنفاقه )الكفاءة(.
 المساءلة والشفافية. .5
 إشرال جميع األ راق المعنية بما في للك المجتمع المدني والقطاع الخاص. .6

 للسياسة: االستراتيجيةالتوجهات 
 ل نحو التغطية الصحية الشاملة.بناء توافق حول رؤية للتحرل الفعا .1
 تطبيق خطة وفق إ ار دمني محدد ومؤشرات قابلة للقياس. .2
 التركيز على البرامج الرئيسية للصحة العامة. .3
 تحسين جودة الخدمات الصحية وتقوية الموارد البشرية في مجال الصحة. .4
 ديادة العدالة في قطاع الصحة والتغطية التأمينية الصحية لكل المصرين. .5
 .(8)التكلفة الحتواءضع وتنفيذ إجراءات تحسين الكفاءة وتطبيق أدوات  و  .6

 القومي:  رابعًا: المقومات األساسية للسياسة الصحية على المستوى  
ودارة الصحة هي في أغلب األحيان الجهة الحكومية المسـئولة عـن وضـع السياسـة 

الالدمــة لتنفيــذها ووضــع خطــة العمــل الكفيلــة بــذلك، ومهمــا  االســتراتيجياتالصــحية وتحديــد 
كـــان الوضـــع اإلداري أو الدســـتوري للجهـــات القائمـــة بوضـــع السياســـة الصـــحية، فـــإن هـــذه 

 على المقومات اآلتية:  اشتمل طبيق إال إلا  السياسة ال تكون كاملة وممكنة الت
السياســي: إن رســم وتنفيــذ السياســة الصــحية القوميــة يتطلــب إلتزامــًا سياســيًا  االلتـزام .1

 .صريًحا لتحقيق األهداق المنشودة وترجمتها إلى حقيقة واقعة
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 االجتماعيـة: تتكامل السياسة الصحية السليمة مـع السياسـات االجتماعية  االعتبارات .2
ــادية ــبة  واالقتصـ ــيما بالنسـ ــاة السـ ــة الحيـ ــين نوعيـ ــى تحسـ ــي إلـ ــي ترمـ ــاملة، والتـ الشـ

 .للمحرومين منها
التـدابير المالئمـة لضـمان المشـاركة الحـرة والواعيـة  اتخالمشاركة المجتمع: البد من  .3

من المجتمع، بحيث يتحمل األفراد واألسر والمجتمعات مسـئولية صـحتهم ورفـاهيتهم، 
بصرق النظر عـن المسـئولية الشـاملة للحكومـات عـن صـحة شـعوبها علـى أن يكـون 

 .للك على جميع المستويات بما فيها المستوى الو ني والمحلي
داري: لضــمان كفــاءة وضــع السياســة وتنفيــذها، قــد يكــون مــن الضــروري اإلصــالا اإل .4

تعزيز الهياكل اإلدارية في جميع القطاعات، وليس في القطاع الصحي فقف والبـد مـن 
 .أخذ دمام المبادرة للتنسيق المشترل بين قطاع الصحة وجميع القطاعات األخرى 

 نيــة تبــرد الحاجــة إلــى تخصــيص المــوارد الماليــة: عنــد وضــع السياســة الصــحية الو  .5
إعادة تخصيص المـوارد وديـادة الميزانيـة الصـحية، كمـا يجـب دراسـة تكـاليف البـرامج 
ــل المختلفــة مــن  ــى نظــم أقــل تكلفــة، ودراســة  ــرق التموي ــة الوصــول إل الصــحية بةي

 .االجتماعيضرائب وخطف الضمان  
لضـمان  سن التشريعات: سوق يستلزم األمر في معظم األحيان سن تشـريعات جديـدة .6

تنفيذ السياسة الصحية، كمـا يجـب أن يرافـق اإلجـراء التشـريعي تعبئـة مالئمـة الـوعي 
الجمــاهيري عــن  ريــق وســـائل اإلعــالم المختلفــة لتعريـــف أفــراد المجتمــع بحقـــوقهم 

 .(9)وواجباتهم
 خامسًا: ميادين الرعاية الصحية في مصر:

 ميدان رعاية األمومة والطفولة: .1
وهو ميدان يهـتم بتـوفير الرعايـة الصـحية لـ م والطفـل بهـدق رفـع مسـتوي الصـحة 
ل مهات وخاصة التغذيـة الكافيـة وتـوفير الظـروق المناسـبة العمليـة للحمـل الطبيعـي الـوالدة 

بالمســتوي الصــحي والكشــف الــدوري والرعايــة الطبيــة  باالرتقــاءوتجنــب األخطــار الصــحية 
رًا والتعامـل معهـا إلـي جانـب تـوفير الرعايـة الصـحية ل  فـال الحاالت المرضية مبك  الكتشاق

فــي ســن مــا قبــل المدرســة لرفــع المســتوي الصــحي ل  فــال الرضــع حتــى خمــس ســنوات 
لوقايتهم وعالع المشاكل الصحية التـي يتعرضـون لهـا مثـل األمـرار المعديـة وأمـرار سـوء 
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مـات اإلجباريـة الالدمـة مثـل التطعـيم بالتطعي واالهتمامالتغذية والحوادث والوقاية من اإلعاقة 
ضد الدرن ومن أهم المؤسسات التي تعمل في هذا الميـدان، مراكـز رعايـة األمومـة والطفولـة 

(10). 
 ميدان الوحدات الصحية: .1

وهــي مؤسســات تقــدم خــدمات  بيــة وبعضــها يتبــع الحكومــة مثــل الوحــدات الصــحية 
التابعة لـودارة الصـحة والوحـدات التـي تتبـع بعـص الـودارات كمستشـفيات السـكة الحديـد التـي 
تتبع هيئة السكة الحديـد أو الوحـدات الصـحية الريفيـة التـي توجـد فـي القـرى الصـغيرة وتقـوم 

لصحية األساسية وغالبا ال يتوفر بها قسم داخلي، وأغلـب هـذه بتقديم جميع خدمات الرعاية ا
الوحدات تـؤدي خـدماتها الصـحية للمـوا نين بالمجـان أو بـأجور دهيـدة وتتـولي الدولـة تحمـل 

 .(11)تكاليف الخدمات الصحية التي تؤدي من خالل تلك الوحدات
 ميدان التأمين الصحي: .2

بهـا بحيـث تكـون خدمـة مقبولـة بمـا   واالرتقـاءويهدق إلى تطوير الخدمات الصـحية  
والصـحي  االجتمـاعييتناسب مع الدخول المحدودة ل فراد أساسًا لتحقيق المشاركة والتكامـل  

بــين األفــراد والمؤسســات ويقــوم التــامين الصــحي علــى فكــرة أساســية موادهــا تقســيف األعبــاء 
األمرار والحوادث على فترة دمنيـة عـن  ريـق تعـاون مجموعـة مـن المالية لتكاليف معالجة  

األفراد في تغطية المصاريف والتكاليف المالية لحـاالت األمـرار والحـوادث بـداًل مـن أن يتـرل 
مصــر أنمــات مختلفــة للتــأمين  فــيمــن حلــ  بــه الكارثــة يتحمــل نتائجهــا دفعــة واحــدة، ويوجــد 

تـأمين الصـحي الحكـومي الـذي تشـرق عليـه الهيئـة الصحي أهمها وأكثرهـا تغطيـة وتنظيمـًا ال
العامــة للتــأمين الصــحي باإلضــافة إلــى بعــص نظــم التــأمين التــي تتوالهــا النقابــات والشــركات 

 .(12)وصناديق العالع الخاص
 سادسًا: تصنيف وأشكال الرعاية الصحية:

بــرامج وأنظمــة الرعايــة الصــحية فــي مصــر والتــي تقــوم عليهــا ودارة الصــحة  اتســم 
 .(13)والسكان بمراعاة تلك الخصائص والظروق الخاصة بطبيعة المجتمع

الفقـراء  احتياجـاتواألنظمـة فـي تقـديم الخـدمات الصـحية لتتماشـى مـع   البـرامجحيث تنوعـ   
ــراء  ــحية لفقـ ــدمات الصـ ــع الخـ ــي توديـ ــتالل فـ ــال اخـ ــة، وهنـ ــرات المجتمعيـ ــع التغيـ ــب مـ وتتواكـ

 وتتمثل في:( 14)الحضر
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الخدمة الصحية الوقائية: وهي الخدمات الصـحية المرتبطـة بصـحة المجتمـع أو مـا يمكـن  .1
أن نطلـــق عليـــه بالخـــدمات الصـــحية البيئيـــة، حيـــث تـــرتبف تلـــك الخـــدمات بالحمايـــة مـــن 

ــاتج عـــن ســـلول األفـــراد األ مـــرار المعديـــة واألوبئـــة والحمايـــة مـــن التـــدهور الصـــحي النـ
والمشروعات التي تمارس أنشطة ملوثـة للبيئـة، ويـرتبف هـذا النـوع مـن الخـدمات الصـحية 

 .(15)بصحة الفرد بصورة غير مباشرة
الخدمة الصـحية العالجيـة: وهـي تشـمل الخـدمات الصـحية المرتبطـة بصـحة الفـرد بصـورة  .2

باشرة والتي تشـمل خـدمات التشـخيص وخـدمات العـالع، سـواء تـم للـك بـالعالع الـدوائي م
المباشر داخل المنزل أو تم من خالل خدمات صحية مساندة تحتاع رعايـة سـريرية داخـل 
المراكز الصحية، أو تم للك بالتدخل الجراحي التقليدي أو المعاصر ويهدق هذا النـوع مـن 

 ن مرر أصابه أو تخفيف معاناة الفرد من آالم المرر.الخدمات إلى تخليص الفرد م
الخدمة الصحية التأهيلية: وتهـدق إلـى إعـادة تكيـف المـريص مـع بيئتـه او إعـادة قدراتـه  .3

بما يمكن استعادة أقصى مـا يمكـن اسـتعادته مـن قـدرات المـريص   االجتماعيةألداء أدواره  
، أو النفســية وللــك مــن خــالل بــرامج التأهيــل الطبــي والنفســي االجتماعيــةالجســمية أو 
ــاعي ــورة  واالجتمــ ــريص بصــ ــانية للمــ ــروق اإلنســ ــين الظــ ــرر تحســ ــك بغــ ــي وللــ والمهنــ

 .(16)متكاملة
ويتضح مما سبق أن خـدمات الرعايـة الصـحية تصـنف إلـى خـدمات صـحية عالجيـة 

وتخفيــف معانــاة المــريص متمثلـة فــي تقــديم العــالع الــدوائي المباشــر داخــل المراكــز الصــحية 
من آالم المـرر وأيضـًا الخـدمات الوقائيـة المتمثلـة فـي حمايـة األفـراد مـن األمـرار المعديـة 
والوبائية المنتشرة فـي البيئـة والخـدمات التأهيليـة متمثلـة فـي بـرامج التأهيـل الطبـي والنفسـي 

ــل وتقــديم كافــة األجهــزة التعويضــية المناســبة للمرضــى مــن خــالل م واالجتمــاعي راكــز التأهي
 .االجتماعيةالمختلفة وأيضًا تكيف المريص مع الظروق البيئية التي تتفق وظروفه  

ونجــد أن سياســة الرعايــة الصــحية فــي مصــر ترتكــز حــول مجموعــة مــن السياســات الفرعيــة 
 تتمثل في:  
 الرعاية الصحية الوقائية.  –2 الرعاية الصحية األولية.  –1

 الدواء والسكان.  –4 العالجية. الرعاية الصحية  –3

 العالع الخاص.  –6 التأمين الصحي.  –5
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 اإلعالم الصحي.  –8 تنمية القوى البشرية.  –7
فالرعاية الصحية في جمهورية مصر العربيـة كمـا هـي فـي كـل الـدول هـي مسـئولية 

التنفيذيــة فــي ودارة الصــحة فــي المقــام األول ولقــد تكفــل الدســتور والقــانون للــودارة بالســلطة 
إصـــدار كافـــة الـــنظم واللـــوائح التـــي تكفـــل لهـــا تقـــديم الخدمـــة الصـــحية علـــى الوجـــه األمثـــل 
وبالمستوي الالئق للفرد والمجتمع إال أن الـودارة قـد تراجـع دورهـا فـي هـذا األمـر الـدالئل تـدل 
على للك دون تجـاود مـن حيـث انحسـار الخدمـة الصـحية فـي كثيـر مـن المنـا ق فـي مصـر 

ــة وتفشـــي ا ألمـــرار بصـــورة لـــم تكـــن معروفـــة فـــي الماضـــي وعلـــى رأســـها األمـــرار الكبديـ
الكبــدي الفيروســي( وأمــرار الرئــة المزمنــة الســل وأمــرار الشــعب الهوائيــة مثــل  االلتهــاب)

 .الربو
لذلك فإن الخدمات الصحية في مصر يشـارل فيهـا أيضـًا ودارات وهيئـات ومؤسسـات 

املين بـداخلها مثـل الشـر ة والبتـرول باإلضـافة إلـى أخرى تساهم بتقديم الرعاية الصـحية للعـ
الخــدمات األهليــة متمثلــة فــي العيــادات والمراكــز الطبيــة األهليــة الخاصــة والتــي تســاهم بقــدر 
كبير في تقـديم الخـدمات الصـحية المختلفـة إال أن النقطـة األساسـية والتـي تحـول دون تـوفر 

 .(17)على تغطيتهاتلك الخدمة للجميع هي التكلفة وعدم قدرة الناس  
ومن خـالل مـا سـبق نجـد أن الخدمـة الصـحية والرعايـة الطبيـة فـي مصـر تحتـاع إلـى الكثيـر 

وفـي متنـاول الكافـة دون تفريـق مـن حيـث المـال  إنهـا متـوفرةحتـى تسـتطيع أن تؤكـد وتقـول 
 .حيث أن أي موا ن يجب أن يحصل عليها دون معاناة  االجتماعيوالجاه والمركز  

 مصر: سابعًا: مستويات الخدمات الصحية في 
 وهي تنقسم إلى مستويات عديدة كالتالي:

: وتتمثــل (18) الخــدمات الصــحية علــى مســتوى الريــف )مراكــز الرعايــة الصــحية األوليــة( .1
 الخدمات الصحية على مستوى الريف في عدة مسميات هي:

الوحدة الصحية الريفية: وهي نشأت لكي يكـون لكـل خمسـة آالق نسـمة مـن السـكان  . أ
وحـــدة صـــحية تخـــدمهم حيـــث تـــوفر الخـــدمات العالجيـــة عـــن  ريـــق الفحـــص الطبـــي 
بالمجـان وبـاألجر، وفـي العيـادات الخارجيـة وتقـديم الخدمـة الالدمـة ل مهـات الحوامــل 

ة والمسـتويات مجانــًا، كــذلك منـذ الحمــل حتـى الــوالدة عـالوة علــى صــرق بعـص األدويــ
 تقديم الخدمات الوقائية ل  فال لوقايتهم من أمرار الحصبة وشلل األ فال وغيرها.



 مراد  إبراهيم حسن محمد                                          دمات الرعاية الصحية وآليات تطويرهاخ 
 

- 351 - 
 

ــة بهــا حــوالي عشــرة أســرة  . ب ــادة داخلي ــون مــن عي ــة: وهــي تتك ــز الصــحية الريفي المراك
ويتوافر بها مكـان   ةإسعافيومعمل وصيدلية، وتقديم خدمات عالجية ووقائية وخدمات  

 لطبيب والممرضات.إلقامة ا
الخــدمات الصــحية علــى المســتوى المركــزي: وتنقســم الخــدمات الصــحية علــى المســتوى  .2

 المركزي إلى قسمين:
 المستشفيات التعليمية. . أ
 معاهد ومراكز األبحاث الطبية. . ب
 : وتتمثل في اآلتي:(19)الخدمات الصحية على مستوى المحافظة .3
المواليـد والوفيــات والرقابـة علــى الطعــام مكاتـب الصــحة: وتـتلخص وظائفهــا فـي تســجيل  . أ

وبعــص الوظــائف الوقائيــة األخــرى باإلضــافة إلــى أعمــال التطعــيم ضــد األمــرار المعديــة 
 وتطعيم األ فال.

ــي أنهــا تخــدم حــوالي ثلــث ســكان مصــر  . ب خــدمات الصــحة المدرســية: وتكمــن أهميتهــا ف
مدارس كـالتطعيم ضـد وتضطلع عديد من المراكز الصحية بتقديم هذه الخدمات لتالميذ ال

األمرار وتحديد الحاالت المرضية وعالجها وتشمل الوحدات مستشفيات الطلبـة التابعـة 
 للودارة والوحدات الوقائية والعالجية المتخصصة وتقدم هذه الخدمات من خالل:

 المراكز الصحية المدرسية. -
 مستشفيات الصحة المدرسية. -
 وحدات الصحة المدرسية. -
 الصحيون.الزائرون   -

مراكــز رعايــة األمومــة والطفولــة: وتتمثــل مهامهــا فــي تــوفير الخــدمات الصــحية الوقائيــة  . ع
ل مهــات واأل فــال مــن توعيــة غذائيــة وتطعــيم باإلضــافة إلــى بعــص الخــدمات العالجيــة 
وتتمثل خدمات هذه المراكز في رعاية األمهات واأل فال في فترة مـا قبـل الـوالدة وأثنائهـا 

ل مركز  بيبًا وصيدليًا و بيب أسنان وممرضة واثنـين وثـالث مسـاعدات وبعدها ويضم ك
 ممرضات أو قابالت أو أخصائيًا إجتماعيًا وأخصائي توعية غذائية وفني معمل.

ــحية  . د ــدات الصـ ــل الوحـ ــرر تكامـ ــك بغـ ــرية: وللـ ــا ق الحضـ ــي المنـ ــحية فـ ــدات الصـ الوحـ
 والوقائية والعالجية رأسيًا وأفقيًا وهي:
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ام وهي أساس الخدمة الصحية في الحضر كالوحـدات الصـحية الريفيـة المركز الطبي الع -
ويقــدم خــدمات رعايــة الطفولــة واألمومــة والطــب العــام والخــدمات الوقائيــة والتســجيلية 

 واإلحصائية.
السيادة الشاملة المتخصصـة وتـرتبف بمستشـفى عـام أو مركـزي وتقـوم بخدمـة المدرسـة  -

والوســـــائل الحديثـــــة  االجتماعيـــــةالخدمـــــة والخدمـــــة الوقائيـــــة والتســـــجيل واإلحصـــــاء و 
 للتشخيص وفحوص إشعاعية.

المستشفيات: وهـي عامـة وتخصصـية وتقـدم الخـدمات العالجيـة المجانيـة فـي العيـادات  .ه
، مــع فــرر بعــص الرســوم علــى العــالع اســتثناءالداخليــة والخارجيــة لكــل األفــراد بــال 

 .(20)بها  االقتصادي
وبــالرغم مــن كثــرة أعــداد المستشــفيات الحكوميــة، والمراكــز الطبيــة الحضــرية وغيرهــا 

المرضـى أو تقـديم خـدماتها  اسـتيعابأنها مـا دالـ  قاصـرة علـى   إالمن المؤسسات الصحية،  
الصحية عالوة على سـوء اإلدارة والتسـيب الـذي يعصـف بـالكثير مـن فوائـدها، هـذا باإلضـافة 

مين الصحي وعدم جـدواها فـي كثيـر مـن الحـاالت لـذلك أصـبح هنـال إلى ديادة المشكالت للتأ
قلق من تكاليف العالع وديادة أسـعار الـدواء، فـي ظـل القـوانين الجديـدة أو المتوقـع تطبيقهـا 

بسـبب ديـادة التلـوث  وانتشـارهافي إ ار الملكية الفكرية في مجال الدواء مـع ديـادة األمـرار 
ة إلى أمرار العصـر مـن القلـق والضـغف النـاتج عـن همـوم الغذائي والمائي والهوائي باإلضاف

 .(21)المجتمع وأدماته
وحـدات الخــدمات الصـحية للــودارات األخــرى: مستشـفيات جامعيــة، معاهـد تعليميــة وهــي  .و

 .(22)أساسًا وحدة خدمة بحثية تعليمية
 ثامنًا: مبادئ إعادة هيكلة برامج الرعاية الصحية:

 معايير محددة والمستندة على عناصر محددة لمقدمي الخدمة.الجودة القائمة على   .1
العدالة في توديع الخدمات الصـحية وتقـديمها للمـرأة وللشـرائح المجتمعيـة المختلفـة أو  .2

 بالنسبة للمنا ق اإلقليمية.  
المـرأة مـن النظــام  الحتياجــاتلتوقعـات األفـراد بمــا يحقـق مسـتويات اإلشـباع  االسـتجابة .3

 م الخدمة.وتحقيق الرضا لمقد
التي تقـوم علـى تواجـد الخـدمات الصـحية لفتـرات  ويلـة األجـل مـع الحفـا    االستمرارية .4

 على نقص مستوى الجودة.



 مراد  إبراهيم حسن محمد                                          دمات الرعاية الصحية وآليات تطويرهاخ 
 

- 353 - 
 

 للظروق الطارئة.  لالستجابةالمرونة والقدرة على إحداث تغيرات أساسية   .5
األمثل للموارد دون إهـدار للمـوارد الماليـة أو   االستخدامبما يضمن    االقتصاديةالرشادة   .6

 الطاقات البشرية.
 .معينة(مهنيًا حسب خصائص    –  )جغرافياً   االستهداق .7
 التخطيف القائم على الشمولية والتكامل مع الحرص على المركزية التنفيذ. .8
بالنسـبة لتحديـد أهـداق النظـام الصـحي ومتابعتـه واإلشـراق  سواءالمشاركة المجتمعية  .9

خـدمات الرعايـة الصـحية  الستمراريةعليها، بالنسبة للمشاركة في توفير التمويل الالدم  
 .(23)لات المستوى للجودة المطلوبة

 الحضر: تاسعًا: برامج وخدمات الرعاية الصحية لفقراء 
إن برامج الرعاية الصحية يجب أن تتميـز بتـوفير آليـه للتأكـد مـن أن مسـتوى جـودة 
ــرامج قــد صــمم   ــك الب ــة وأن تل الخدمــة الصــحية التــي تقــدم للمرضــى مطابقــة لمعــايير معين

 لحماية المرضى وتحسين مستوى الرعاية التي توفرها المنظمة الصحية.  
اسـات واإلجـراءات المصـممة التـي تهـدق وعليه فإن الخدمة الصحية تمثل مجموعة مـن السي

ــى نحــو نظــامي  ــراء الحضــر( عل ــة الصــحية للمســتفيدين منهــا )فق ــديم خــدمات الرعاي ــى تق إل
رعايـــة المرضـــى الفقـــراء وحـــل المشـــكالت  لتحســـينوموضـــوعي، يســـهم فـــي تقـــديم الفـــرص 

ــاملين فـــي المنظمـــات الصـــحية والـــذين  العارضـــة لهـــم بطـــرق علميـــة وللـــك عـــن  ريـــق العـ
ون مهــاراتهم وخبــراتهم وتقنيــات الرعايــة الصــحية المتاحــة لهــم وبمــا يضــمن تحقيــق يســتخدم

أفضل النتائج في الوق  المناسب والمكان المناسب وبأقل كلفة ممكنـة، وهـذا يعنـي أن جـودة 
الخدمــة الصـــحية هـــو أســلوب لدراســـة عمليـــات تقـــديم خــدمات الرعايـــة الصـــحية وتحســـينها 

 .(24)مرضى وغيرهمال  احتياجاتبما يلبي    باستمرار
 في مجال خدمات الرعاية الصحية: االجتماعيوالتخطيف  االجتماعيةعاشرًا: الخدمة 

بحكــم تكــوين أفرادهــا و بيعــة عملهــم ودراســتهم  االجتماعيــةتعتبــر مهنــة الخدمــة 
بـالجمهور وتفهمـًا لراباتـه وااللتحـام معـه وكسـب ثقتـه، بحيـث   وتأهيلهم أكثر المهـن إتصـاالً 

 -:(25)بوحدات المستشفيات الحكومية ما يلي  االجتماعييستهدق جوهر العمل  
ــى آراء ومشــاكل المرضــى والنــاس المنتفعــين بالخــدمات الصــحية داخــل  .1 التعــرق عل

 .الخطوات الالدمة لحلها  واتخالالمستشفيات  
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المساهمة في وضع الخطف المالئمة داخل المستشفى مع العمل على تطوير العمـل  .2
 .واالجتماعيةبها وتحديد أهدافه الطبية  

والطبيــة والنفســية التــي تقــدمها  االجتماعيــةرأي المرضــى حــول الخــدمات  اســتطالع .3
 .المؤسسة لهم

جتمــاعي مقابلــة المســئولين بالوحــدات العالجيــة وتعــريفهم بأهميــة دور العمــل اإل .4
 .داخل هذه الوحدات

المســاهمة فــي تقــديم جميــع المشــروعات وبــرامج المؤسســات الحكوميــة الطبيــة  .5
 لقياس مدى نجاحها أو فشلها في تحقيق أهدافها.  

 :(26)في مجال خدمات الرعاية الصحية  االجتماعيدور األخصائي  
للتخطـــيف  دورًا كبيـــًرا فـــي هـــذا المجـــال بصـــفته المهنيـــة االجتمـــاعييلعـــب األخصـــائي 

ــى خــدمات الرعايــة  ــد حصــولهم عل ــراد عن ــرر األف ــات التــي تعت لمواجهــة المشــكالت والمعوق
 الصحية من المستشفيات الحكومية ومن هذه األدوار:

 الدور الوقائي: .1
فــي مجـــال التوعيــة والتثقيــف الصــحي بغــرر نشـــر  االجتمــاعييعمــل األخصــائي  . أ

الوعي الصحي بين الموا نين والعمل على تحسين المستوى الصـحي ل نسـان علـى 
 .أنه أهم مورد  اعتبار

يعمــل مــن أجــل نشــر  االجتمــاعيبمــا أن الوقايــة خيــر مــن العــالع فــإن األخصــائي  . ب
خاصـة فـي مرحلـة بالتطعيمات المختلفة ل نسـان  االهتمامالوعي الصحي من خالل 

 .المرضى
الفريق العالجي نحـو الواقـع المجتمعـي بغـرر مواجهـة   االجتماعييوجه األخصائي   . ع

 .العديد من المشاكل التي تواجه المؤسسات الطبية التي تواجه بالتالي المرضى
 الدور العالجي: .2
ــه  االجتمــاعييمــارس األخصــائي  . أ ــدة داخــل المستشــفى أم خارجهــا كمــا أن أدوارًا عدي

يمارس األدوار العالجية بشكل مباشـر فيتعامـل مـع المـريص نفسـه كمـا أنـه يمـارس 
أدواره العالجيــة بشــكل غيــر مباشــر مــن خــالل توجيــه جهــوده إلــى بيئــة المــريص 

 .واألنساق التي تتعامل معه كاألسرة والعمل واألصدقاء
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باســتخدام الطــرق المهنيــة ســواء الفــرد أم الجماعــة أو  اعياالجتمــيقــوم األخصــائي  . ب
تنظــيم المجتمــع  بقــًا لنوعيــة المــرر والمــريص ومــدة العــالع ونوعيــة المؤسســات 

 .العالجية
 الدور التنموي: .3
في األعمال التخطيطية التي تتم في المجال الطبـي مـا   االجتماعييشارل األخصائي   . أ

 .ييسر سبل العمل في المجال
ــائي  . ب التـــي تفيـــده فـــي عملـــه  االجتماعيـــةبـــإجراء البحـــوث  االجتمـــاعييقـــوم األخصـ

 المهني، والتعرق على ما هو جديد من معارق ومهارات في المجال الطبي.  
 االجتماعيـةحادي عشر: تخطيف برامج التثقيف الصحي ودورهـا فـي تحقيـق الحمايـة 

 الحضر: لفقراء 
الوســائل الفرديــة والجمعيــة التــي تمكــن يســعى التثقيــف الصــحي الحــديث إلــى تقــديم 

 واالجتماعيــةاألفــراد مــن النمــو نمــوًا ســويا متكــاماًل فــي النــواحي الجســمية والعقليــة والنفســية 
 اتجاهــاتهموالتعليميـة والمهنيــة، ويهـتم التثقيــف الصــحي بجميـع أفــراد المجتمــع بقصـد تغييــر 

صــة للنــاس حتــى يشــارل وســلوكهم الصــحي بمــا يحقــق للفــرد تكــاماًل فــي صــحته ويحقــق فر 
 مشاركة إيجابية في تحمل المسئولية مع األجهزة التنفيذية.

ــادات  ــراد العـ ــاب األفـ ــى إكسـ ــدق إلـ ــذي يهـ ــحة الـ ــاالت الصـ ــد مجـ ــو أحـ ــحي هـ ــف الصـ والتثقيـ
ــا يســـاهم فـــي تغييـــر العـــادات  والممارســـات  واالتجاهـــاتوالســـلوكيات الصـــحية الســـليمة، ممـ

 .   (27)ت والمجتمعاتالصحية السليمة لدى األفراد والجماعا
بمهمـــة التثقيـــف الصـــحي بالتعـــاون مـــع األ بـــاء  االجتمـــاعيون ويقـــوم األخصـــائيون 

وأخصائيو التغذية والعالع الطبيعي من خالل إدارات وأقسـام التثقيـف الصـحي بـودارة الصـحة 
ــراء الحضــر( مباشــرة، ويهــدق التثقيــف  ــي تتعامــل مــع المــوا نين )فق ــة الت ومراكزهــا الميداني

 الصحي إلى تحقيق ما يلي:
 التي تتعلق بالصحة والمرر.تغيير المفاهيم والقيم   .1
تكوين رأي عام يدرل أهمية الصحة ويجعلها موضوع اهتمامه بغـرر تغييـر سـلوكهم  .2

 إلى أنمات من السلول التي تؤدي للوقاية من األمرار.  واتجاهاتهم
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مساعدة الناس كأفراد أو جماعات في بذل الجهود الكافية لتحسـين أحـوالهم الصـحية  .3
 في حال اإلصابة بالمرر.

الناس بأقصى ما يمكن مـن الخـدمات الصـحية العالجيـة والوقائيـة والتأهيليـة   ستفادةا .4
 الموجودة في مجتمعهم.

ويتم التخطيف لبرامج التثقيـف الصـحي عـادة عـن  ريـق تشـكيل لجنـة ويختلـف شـكل 
ــًا للظــروق المحليــة، وتقــوم هــذه اللجنــة  واالختصاصــاتهــذه اللجنــة  التــي تتمثــل فيهــا وفق

ــة المســتهدفة المقصــودة بدراســة المشــكال ــذي يصــلح للفئ ــامج التثقيفــي، ال ت الصــحية والبرن
 )فقراء الحضر( والبد أن يراعى في التخطيف للتثقيف الصحي ما يلي:

 تحديد دور كل عضو من أعضاء الفريق العالجي. .1
 تحديد المدى الذي تتوقعه الهيئات المهنية من برنامج التثقيف الصحي. .2
 دة العلمية التي تحتويها خطة التثقيف الصحي.مراعاة التسلسل في الما .3
المشـاركة الشـعبية( التـي   -االتصـال المباشـر  –تحديد الطرق والوسائل )وسائل اإلعالم   .4

 تتبع في التثقيف الصحي.
 .(28)تحديد الوق  الذي ينبغي أن يحدد التثقيف الصحي .5

 البلدان النامية:ثاني عشر: التحديات التي تواجه خدمات الرعاية الصحية في 
 قصور الرعاية الصحية والتغطية والنفقات والموارد الصحية. .1
مستوى توقعات المجتمع بشـأن الصـحة والرعايـة الصـحية، يغذيـه فـي للـك  ارتفاعيؤدي   .2

إضفاء الطـابع العصـري، وديـادة وإتاحـة المعلومـات وتحسـين الثقافـة الصـحية إلـى حفـز 
ــة الصــحية التــي ــى إتاحــة الرعاي ــى النــاس، وتحســين حمايــة صــحة  الطلــب عل تركــز عل

 القرارات المتعلقة بالصحة.  اتخالفي    أكبرالمجتمعات المحلية والمشاركة بفعالية  
البلـدان الناميـة مـن خـالل التجـارب والخبـرات والمعـارق نحـو   اكتسبتهمتزايد    اتجاههنال   .3

 التغيير من جانب السكان وراسمي السياسات والمجتمع.
 :(29)وهنال مجموعة من اإلجراءات يتعين اتخالها وهي

يجب أن تتولى الدول األ راق صياغة السياسات بنفسها حسـب مواصـفات كـل بلـد،  .1
ويجــب ان يســتغل المجتمــع الصــحي العــالمي نفــوله لحشــد القــدرات وتيســير عمليــة 

 التجديد.
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التغطيــة الشــاملة وهــذا القضــاء علــى التباينــات فــي المجــال الصــحي بــالتحرل صــوب  .2
يعني التحرل من أجـل تـوفير عـدد كـاق مـن الشـبكات الخدميـة التـي تشـمل مـا يلـزم 
من موارد بشرية وبنية تحتيـة ومـوارد وإدارة وتوجيـه لـيس فيهـا عوائـق ماليـة أو أي 
عوائق أخرى ولكن فيها حماية ل سر من التبعات المالية ومن الفقـر بسـبب تكـاليف 

 الرعاية.
طـاق شـبكات الرعايـة الصـحية حيثمـا كانـ ، تخفيـف الرسـوم عـن المرضـى توسـيع ن .3

 ، وضع آليات لحماية صحة المجتمع.االجتماعيةوتحقيق التضامن والحماية  
 ديادة المساعدات المالية للقطاع الصحي. .4
تصــميم الخــدمات وتنظيمهــا بغــرر تمكــين العمــالء منهــا وخصوصــًا الفقــراء )فقــراء  .5

 الحضر( والمحتاجين.
 جراءات المتعددة القطاعات ودمج الصحة في جميع السياسات.اإل .6
 تحسين السياسة العامة في القطاع الصحي وخارجه. .7
ــاراتوضـــع  .8 ــائر  االعتبـ ــة بسـ ــا الصـــحيح فـــي المـــداوالت المتعلقـ الصـــحية فـــي مكانهـ

 الميادين السياسية.
لفقـراء  االجتماعيـةثالث عشر: التخطيف لتسـويق الخـدمات الصـحية لتحقيـق الحمايـة 

 الحضر: 
إن مفهوم التسويق الصحي من المفاهيم الواسعة والمعقدة والـذي يشـمل العديـد مـن 

هذا ويستند تحديد المفهـوم علـى مفهـوم التسـويق   االجتماعيالمجاالت األخرى مثل التسويق  
هـو باألهـداق المتحققــة حيـث أن التسـويق الصــحي يمثـل مجموعــة  االخــتالقالتجـاري ولكـن 
بـــالجمهور المســتهدق وجمـــع  االتصــالوالفعاليـــات التــي تهــدق إلـــى تحقيــق  مــن األنشــطة

. ويرتكـــز (30)المعلومـــات عـــنهم وتحديـــد حاجاتـــه بهـــدق تكـــوين ســـلول صـــحي لـــدى األفـــراد
 التسويق الصحي على:

بالمستفيدين من الخدمات الصحية والذين سوق يستفيدون منهـا فـي   االتصالتحقيق   .1
 المستقبل.

كن األساســي فــي تحديــد وتوجيــه أنشــطة التســويق الصــحي مــن تشــكيل المعلومــات الــر  .2
الالدمـــة لتحديـــد األنشـــطة التـــي مـــن  والممســـوحاتخـــالل إجـــراء البحـــوث والدراســـات 
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خاللهــا يــتمكن العــاملون فــي مجــال التســويق الصــحي مــن تحديــد الحاجــات واألنشــطة 
إلــى التــي مــن خاللهــا يتمكنــون مــن توجيــه الحمــالت الصــحية الناجحــة والتــي تهــدق 

خلق الوعي الصحي لدى األفراد على مختلـف أجناسـهم وتكـوين سـلول صـحي  ـوعي 
ــذا  ــرورية لهـ ــات الضـ ــال المعلومـ ــويقية وإيصـ ــتهلك باألنشـــطة التسـ ــور المسـ فـــي جمهـ

 الجمهور.
 يمثل المستفيد من الخدمات الصحية محور األنشطة في التسويق الصحي. .3
التســويق الصــحي، تركــز علــى خلــق ســلول  ــوعي ل فــراد الــذين  اســتراتيجياتتخطــيف  .4

 .  (31)واألنشطة التسويقية  االستراتيجياتيشكلون السوق المستهدفة بهذه 
 في مجال الرعاية الصحية:  االجتماعيةأهداق تسويق الخدمات  

حــق  باعتبارهــاتشــكل الخــدمات الصــحية حلقــة مهمــة فــي النظــام العــام للخــدمات 
الل الخــدمات الصــحية المجانيــة أو المدعمــة، ويســعى تســويق الخــدمات للمــوا نين مــن خــ

 في مجال الرعاية الصحية لتحقيق األهداق التالي:  االجتماعية
برفـــع مســـتوى أداء  واالهتمـــامالهـــدق األول: تقـــديم الخـــدمات الصـــحية للمـــوا نين بالمجـــان 

 الطوارئ.األ باء وهيئة التمريص بما ينعكس على تحسين األداء وتوفير خدمة 
الهدق الثاني: ديادة معدالت التغطية الجغرافية بالخدمات الصحية وتطوير الوحـدات الصـحية 

 الريفية والحضرية وتوفيرها في المنا ق النائية.
الهدق الثالث: السعي إلى حصول الموا نين علـى الخـدمات الصـحية الوقائيـة والعالجيـة فـي 

فــي تــوفير الخــدمات الصــحية بمــا  االجتمــاعيعــد ومراعــاة الب االجتماعيــةإ ــار مــن العدالــة 
 يحقق التكامل بينها مع تقديم الخدمات التأهيلية.

األدويـة، وإعـداد قائمـة أدويـة أساسـية  اسـتخدامالهدق الرابـع: تبنـي سياسـة واضـحة لترشـيد 
 وتطوير مفهوم التخطيف الصحي للخدمات.  واقتصاديمبنية على أساس علمي  
ــوفير الخــدمات الصــحية ودراســة  االتجاهــاتالهــدق الخــامس: تحديــد   اقتصــادياتالعامــة لت

الصحة ومعايير أولويـة البـرامج والخـدمات بحيـث ترتكـز علـى الفئـات األكثـر إحتياجـًا، وإقامـة 
خـدمات الصـحية لجميـع مشروعات صحية جديدة في إ ار تقييم السياسـات القائمـة لتـوفير ال

 .(32)الموا نين
 :رابع عشر: آليات تطوير خدمات الرعاية الصحية
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يــتم تطــوير خــدمات الرعايــة الصــحية فــي المجتمــع مــن خــالل التعــرق علــى مؤشــرات الصــحة 
داخــل المجتمــع وهــذه اآلليــات يتحــدد علــى أساســها ســواء كــان المجتمــع بصــحة جيــدة أو 

 :  (33)متوسطة أو قليلة من خالل معرفة عدة مؤشرات
فيـات مـن ، وعـدد الو 1000مؤشر عـدد أو نسـبة المواليـد إلـى عـدد السـكان فـي الــ  . أ

ـــ  ، فكلمــا قــل عــدد الوفيــات مــن األ فــال الرضــع وداد 1000األ فــال الرضــع فــي ال
 .مستوى الصحة في المجتمع  ارتفاعنسبة المواليد في المجتمع، عبر للك عن  

مؤشر عدد األ باء بالنسبة إلى عدد السكان إل كلما داد عدد األ باء فـي المجتمـع،  . ب
 .المستوى الصحي في المجتمع والعكس صحيح  ارتفع

مؤشرات مدى توافر أعداد المهن التمريضية، إلا كلما توافر عدد مناسب وكـاق مـن  . ع
 .الممرضين كان المجتمع في مستوى صحي مناسب، والعكس صحيح

رة: حيــث يعتبــر مؤشــر عــدد األســرة بالنســبة لعــدد الســكان المجتمــع فــي مؤشــر األســ . د
 .المستشفيات مؤشرا حقيقيًا، لما يتميز به المجتمع من صحة

فــي المجتمــع واألخصــائيين النفســيين  االجتمــاعيينمؤشــر مــدى تــوافر األخصــائيين  .ه
 .الذين يقدمون الخدمات  واالجتماعيوفريق العمل الطبي  

تعبيــر عــن مقيــاس نســبي يختلــف مــن شــخص آلخــر ويعتمــد وتعتبــر جــودة الخدمــة 
علــى مقارنــة الجــودة المتوقعــة مــع الجــودة المدركــة وتتضــمن الجــودة المدركــة نــوعين همــا: 

 (..(Functional Quality، والجودة الوظيفية (Technical Quality) الفنيةالجودة  
والجــودة الفنيــة: مــا يــتم تقديمــه للعميــل فعلهــا ويتصــل بالحاجــة األساســية التــي يســعى إلــى 
إشباعها في حين أن الجودة الوظيفية هي درجة جودة الطريقـة التـي يـتم بهـا تقـدير الخدمـة 
والتــي يمكــن أن يطلــق عليهــا جــودة المخرجــات والتــي يــتم عــادة تقييمهــا بعــد الحصــول علــى 

ل تعتبر الجودة الفنية هي جودة العمل والتي عـادة مـا يـتم تقييمهـا أثنـاء الخدمة، وفي المقاب
 .(34)تقديم الخدمة

خالصة القول، يتضح ممـا سـبق أن هنـال تحـديات تواجـه خـدمات الرعايـة الصـحية 
خصوصًا في المنا ق الفقيرة والمحرومة مـن هـذه الخـدمات والبـد مـن مواجهتهـا كـذلك إتبـاع 

الرعايـة الصـحية بخطـوات محـددة وعمـل تحليـل لسياسـات الحمايـة أساليب التخطيف لخدمات  
ــة ــك الخــدمات والتســويق الصــحي  االجتماعي ــة لتل ــى قياســات دقيق ــي تعتمــد عل الصــحية والت

ونشــر الــوعي لهــذه الخــدمات مــع مراعــاة المبــادئ والموجهــات فــي كــل عمليــة وأخيــرًا يجــب 
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ة للمجتمـع بصـفة عامـة وفقـراء صياغة سياسات جديدة توجه لتطوير خدمات الرعاية الصـحي
الحضــر بصــفة خاصــة، وأن تكــون هــذه السياســات قابلــة للتنفيــذ وال يواجههــا معوقــات ســواء 

 من الناحية المادية أو الموارد البشرية وكذلك التقنية والتكنولوجية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مراد  إبراهيم حسن محمد                                          دمات الرعاية الصحية وآليات تطويرهاخ 
 

- 361 - 
 

 :الهوامش
 
فـي المؤسسـات الطبيـة  االجتماعية(: تحديات ممارسة الخدمة 2002) نصر خليل محمد عمران  )1(

ــة  ــات فـــي الخدمـ ــة دراسـ ــي مجلـ ــا، بحـــث منشـــور فـ ــةوالتخطـــيف لمواجهتهـ ــوم  االجتماعيـ والعلـ
 .5، جامعة حلوان،  ص االجتماعيةاإلنسانية، العدد السادس، كلية الخدمة 

(: ترجمـة علـى عبـد ت، تطـوير أسـاليب تعلـيم العـاملين 1989) ماكمـاهون فرت أباد ورودماري    )2(
 . 11في الرعاية الصحية، دلمون للنشر، نيقوسيا، ص 

 .395(: التخطيف االقتصادي، القاهرة ، دار المعارق، ص 1983علي لطفي) )3(
الصـحية، البحيـرة، مطبعـة (: مدخل في الصـحة العامـة والرعايـة 2007) سلوى عثمان الصديقي  )4(

 . 9البحيرة، ص 
(: تقريـر عـن التنميـة فـي العـالم، االسـتثمار فـي الصــحة 1999البنـك الـدولي ل نشـاء والتعميـر) )5(

 .16مؤشرات التنمية الدولية. القاهرة: ترجمة مركز األهرام للترجمة والنشر، يونيو، ص 
(6) Howard Barnum(1999): Evaluating Health Days of Gained From Health 

Projects, Journal of Social and Medicine m June, p 37. 
(: التخطيف للبيئة الصحية، اإلسكندرية، دار الوفاء لـدنيا الطباعـة 2018محمود محمد الكردي )  )7(

 .101والنشر، ص 
صــر العربيــة، (: رســم مالمــح السياســة الصــحية فــي جمهوريــة م2015ودارة الصــحة والســكان ) )8(

 .8: 3جمهورية مصر العربية، ص ص 
ــب اإلقليمــي 1999منظمــة الصــحة العالميــة) )9( ــي الجــامعي، المكت ــاب الطب (:  ــب المجتمــع، الكت

 .46لشرق المتوسف، ص 
فـي المجـال الطبـي  االجتماعيـة(: الممارسة المهنية للخدمة 2005إقبال محمد بشير وآخرون)  )10(

 .133والتأهيلي، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث, ص 
فـي المجــال الطــبي و  االجتماعية(: الممـارسة العـامـة للخدمـة 2003ماهر أبو المعا ي علي)  )11(

 .232رعاية المعاقين, مكتبة دهراء الشرق، ص 
في المجال الطبـي  االجتماعيةخدمة (: الممارسة المهنية لل2005إقبال محمد بشير وآخرون)   )12(

 .133والتأهيلي، مرجع سبق لكره, ص 
بوحــدات  ـــب  االجتماعيــة(: تقيــيم فعاليـــة خــدمات الرعايــة 2007هنــاء جمــال حلمــي احمــد) )13(

 .7، جامعة حلوان، ص االجتماعيةاألسرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة 
الرعاية الصحية في مصر، المؤتمر السنوي السابع عشـر   استراتيجية(:  1999إسماعيل سالم)  )14(

 .18للجمعية المصرية للطب والقانون، اإلسكندرية، الجمعية المصرية للطب والقانون، ص 
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ــاهرة، دار الفجــر للنشــر والتوديــع، ص ص 2016محمــد الصــيرفي ) )15( (: التســويق الصــحي، الق

18 ،19. 
الطبيـة، األردن، عمـان، دار وائـل للنشــر  االجتماعيـة(: الخدمـة 2008محمـود غرابيـه ) فيصـل )16(

 .251، 250والتوديع، ص ص 
ــكان) )17( ــاهرة، اإلدارة 2002ودارة الصـــحة والسـ (: اإلصـــالا الصـــحي بـــين النظريـــة والتطبيـــق، القـ

 .39: 29المركزية للدعم الفني والمشروعات، ص ص 
(: الحالــة الصــحية والخــدمات الصــحية فــي مصــر، القــاهرة، 0520إســماعيل يوســف وآخــرون) )18(

 .55جمعية التنمية الصحية والبيئية، ص 
(19) MOHP (2006): Egypt Service provision Assessment (ESPA) Survey, 

Overview of the health in Egypt , p. 56.  
، 180(: التخطـيف للبيئـة الصـحية، مرجـع سـبق لكـره، ص ص 2018محمود محمـد الكـردي )  )20(

181. 
دار المصــرية أحمــد مجــدي حجــادي )د.ت(: العولمــة بــين التفكــك وإعــادة التركيــب، القــاهرة ، الــ )21(

 .76السعودية، ص 
(: دليـــل المعـــدالت والمعـــايير التخطيطيـــة للخـــدمات 2014الهيئـــة العامـــة للتخطـــيف العمرانـــي ) )22(

 .19بجمهورية مصر العربية، ودارة السكان، ص 
فــي ضــوء  االجتماعيــة(: نحــو تصــور مقتــرا لــدور الخدمــة 2006مصــطفى محمــود مصــطفى) )23(

ــد  ــالريف، بحــث منشــور فــي المــؤتمر العلمــي التاســع عشــر، المجل معــايير الرعايــة الصــحية ب
 .2970، جامعة حلوان، ص االجتماعيةالسادس، كلية الخدمة 

ية والجودة فـي الخـدمات الصـحية" (: النوع2003أبي سعيد الديوجي، عادل محمد عبد ت )  (24)24
دراســة تحليليــة ألراء المرضــى فــي عينــة مــن المستشــفيات العامــة"، بحــث منشــور فــي مجلــة 

 .14، ص 25، المجلد 73تنمية الرافدين، العدد 
(: مــــدخل ونظريــــات ونمــــالع الممارســــة المعاصــــرة للخدمــــة 1998أحمــــد محمــــد الســــنهوري) )25(
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Health Care Services and Mechanisms for their Development 

 

Mohamed Hassan Ibrahim Mourad  
 

Abstract: 
The right to health care is one of the most important human 

rights, the right to health is recognized in many international 

documents, Article 25, paragraph 1, of the Universal Declaration of 

Human Rights, "Everyone has the right to a standard of living adequate 

for the health of himself and his family. It includes food, clothing, 

housing, medical care and essential social services . 

Health care is a basic necessity and an urgent requirement, but an 

indispensable element for its survival, Development, growth, and 

productivity. In modern times, health care is seen as a right for every 

human being, it thus derives its legitimacy from the fact that it satisfies 

one of the basic human needs. 
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