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تمهيد
أين يبحث العاملون في الخطوط األمامية لتقديم الرعاية الصحية عن حلول مبتكرة للمشاكل السريرية
والتنظيمية التي تواجههم وتواجه مرضاهم؟ تبحث هذه الدراسة ،وهي الحلقة الثالثة من سلسلة دراسة
االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية ،في كيفية حصول هؤالء العاملين وكذلك قادة الرعاية الصحية
القيمة على
في ستة أجزاء مختلفة من العالم على ابتكارات تلبي احتياجاتهم .كما تبحث دور المؤسسات ّ
االبتكار في نشر أفكار وحلول لتلك االحتياجات.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا التركيز على جانب الطلب أو «جذب» االبتكارات ،وليس على جانب العرض ،يمثل
جديدا يختلف عن التركيز التقليدي للدراسات السابقة في مجال نشر االبتكار على كيفية «دفع»
منظورا
ً
ً
حتما في تعزيز استجابة
يساعدنا
الطلب
جانب
عن
المزيد
معرفة
إن
العملية.
الممارسة
نطاق
إلى
االبتكارات
ً
والقيمين على االبتكار لالحتياجات السريرية للعاملين في الخطوط األمامية .وتوسع
المديرين والمبتكرين
ّ
هذه الدراسة فهمنا لكيفية إيجاد إجابات جديدة لمواجهة التحديات اليومية في تقديم الرعاية الصحية .وفي
حين وجدنا جوانب مشجعة كثيرة – بما في ذلك كيف تحفز احتياجات المرضى بشكل رئيسي عملية البحث
أيضا في بعض األحيان فجوات بين تصورات القادة والعاملين في الخطوط األمامية
عن االبتكارات – وجدنا ً
ويعد تجسير هذه الفجوات خطوة كبيرة لتعزيز النجاح في البحث عن طرق عمل
بين األنظمة وعبر البلدان.
ّ
جديدة بهدف تغيير أنظمة الرعاية وتحسين نتائج المرضى.
يحدونا األمل أن يساعد هذا التقرير في تعميق الفهم الجماعي لما يمكن القيام به لزيادة التركيز في البحث
عن ابتكارات فعالة في الرعاية الصحية .كما نطمح إلى توفير إرشادات مفيدة للقادة التنظيميين والعاملين
في الخطوط األمامية في الرعاية الصحية الذين يسعون إلدخال تحسينات على نظمهم الصحية.

البروفيسور اللورد دارزي
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي
لمؤتمر القمة العالمي لالبتكار في
الرعاية الصحية «ويش » ،مؤسسة
قطر
مدير معهد االبتكار في مجال
الصحة العالمية،
إمبريال كوليدج لندن
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ملخص تنفيذي
يأتي هذا البحث في إطار دراسة االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية .إن نشر أو انتشار االبتكارات
بمرور الوقت بين مجموعة سكانية معينة أو في نظام اجتماعي معين هو عامل مهم لجني الفوائد المحتملة
جزءا من
لالبتكار .لقد اهتمت دراسات عديدة بكيفية تشجيع قبول االبتكارات واستيعابها بحيث تصبح ً
الممارسة اليومية وتتعدى فوائدها إلى مجموعات أكبر من المستفيدين .وفي هذا البحث ،نتناول الموضوع
حلوال للتحديات اليومية،
من جانب الطلب ،إذ ندرس كيف يجد العاملون في الخطوط األمامية والقادة
ً
وكيف يحددون المصادر األكثر فعالية .كما نأخذ في االعتبار كيف تتمكن هذه المجموعات من الحصول على
حلول لمشاكلها في ستة بلدان ،وكيف يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية الحصول على ابتكارات أكثر فعالية
أيضا الدور الذي تؤديه
لتلبية احتياجات العاملين في الخطوط األمامية والقادة .وتستكشف الدراسة ً
القيمة على االبتكار» – وهي مجموعة متخصصة من المؤسسات التي تجلب ابتكارات من
«المؤسسات ّ
جميع أنحاء العالم – في المساعدة على نشر االبتكارات في الممارسة السريرية .وندرس كذلك الدور الذي
يمكن أن تضطلع به هذه المؤسسات في المستقبل في التواصل مع العاملين في الخطوط األمامية
لضمان تلبية احتياجاتهم.
تستند هذه الدراسة على نتائج سابقة لدراسة االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية عام  ،2013والتي
أظهرت كيف أن خصائص معينة للنظام وعوامل التمكين وسلوكيات العاملين في الخطوط األمامية هي
قيمت أهمية وانتشار هذه
عناصر أساسية في نشر االبتكار 1 .وهي كذلك متابعة لدراسة عام  2015التي ّ
العناصر في ثماني دراسات حاالت تم فيها بنجاح تنفيذ االبتكار على وجه السرعة ونشره على نطاق واسع
على مستوى النظام الصحي 2 .وتركز دراستنا العام الحالي على كيفية قيام العاملين في الخطوط األمامية
وقادة المؤسسات الصحية بالحصول على االبتكارات في المقام األول.
تستند دراستنا إلى استطالعات كمية أجريت ألكثر من  1,350من العاملين في الخطوط األمامية في مراكز
حضرية رئيسية في ست دول هي بريطانيا والواليات المتحدة وقطر والبرازيل والهند وتنزانيا .فقد أجرينا أكثر
من  90مقابلة شخصية مع قادة الرعاية الصحية في هذه المواقع ومحادثات معمقة مع مديري 10
قيمة على االبتكار.
مؤسسات ّ

الحاجة إلى االبتكار
إلحاحا للعاملين في الخطوط األمامية وقادة الرعاية الصحية والتحديات
أول االحتياجات األكثر
بحثت الدراسة ً
ً
التي تواجههم في نظمهم الصحية .تتعلق معظم االحتياجات التي ذكرها هؤالء العاملون بكيفية إدارة
تحديات من قبيل التعامل مع المرضى الذين يعانون حاالت صحية متعددة،
تقديم الرعاية .وقد ورد ذكر
ٌ
وضمان الرعاية المناسبة في المكان المناسب ،وتوحيد الرعاية ،والتكامل بين مستويات الرعاية ،في إجابات
عموما في الدول الست التي شملتها الدراسة .وذكر
أكثر من  70في المائة من العاملين في الخطوط األمامية
ً
نحو ثلثي المشاركين قضايا لها تأثير على تجربة المريض كإشراك المريض في إدارة رعايته ،وأوقات االنتظار
ذكرا ،حيث ذكر أكثر من نصف
وتعقيد تجربة المريض .ولم تغب قضايا الجودة والسالمة رغم أنها كانت أقل ً
العاملين قضايا كاإلبالغ عن األحداث الضارة واإلفراط في التشخيص  /اإلفراط في العالج.

وفي الواليات المتحدة ،يتطلب إحداث تغييرات في تمويل الرعاية الصحية بموجب قانون حماية المرضى
تعود قادة الرعاية الصحية على النظم
والرعاية الميسرة إجراءات جديدة
وتحوال في الثقافة التنظيمية مع ّ
ً
يعد التواصل بين
الجديدة .إن تقديم الرعاية هو الشغل الشاغل للعاملين في الخطوط األمامية ،وكذلك ّ
الطبيب والمريض في كثير من األحيان قضية تتطلب التحسين .ويرى العاملون في الخطوط األمامية في
الواليات المتحدة أن العبء المالي على المريض هو مصدر قلق رئيسي.
يؤكد القادة في دولة قطر على ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات الخدمة ،مع مواكبة أفضل المعايير
العالمية ،الكتساب ميزة تنافسية .وفي حين يعتبر العاملون في الخطوط األمامية قضايا تقديم الرعاية
مرارا ،وهو أمر قد يتعلق
مجاالت احتياج رئيسية ،فإن قضية التواصل بين الطبيب والمريض قد جرى ذكرها ً
بالحواجز اللغوية أو الثقافية أو كليهما ،بالنظر إلى أن القوى العاملة الطبية في دولة قطر تضم نسبة عالية
من الموظفين المغتربين.
فضل عن تهديدات جادة للصحة على المستوى الوطني تتمثل في
ً
تواجه البرازيل مشاكل اقتصادية خطيرة،
أوبئة زيكا وحمى الضنك وشيكونغونيا .ويعتبر تجنب إعادة اإلدخال إلى المستشفى مصدر قلق خاص ،مثله
مثل اإلبالغ عن األحداث السلبية .وبالنسبة لقادة المستشفيات العامة المتوسعة باستمرار في البرازيل ،يمثل
نقص الموارد المالية والبشرية مصدر قلق خاص ألنه يؤدي إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين .ونتيجة لذلك،
يصبح العاملون مثقلين باألعباء ويعملون في ظروف غير مواتية .أما بالنسبة لقادة المستشفيات الخاصة
في البرازيل ،فإن مجاالت االحتياج الرئيسية هي ضمان إدارة فعالة والحفاظ على مستوى رعاية عالية الجودة
للمرضى.
يعد توحيد معايير الرعاية مطلب أبرزه أغلب العاملين في الخطوط األمامية في الهند ،وكذلك قضية
ّ
التواصل بين الطبيب والمريض .وبينما يقر القادة بأهمية القدرة على المنافسة ومواصلة رفع مستوى
عائقا أمام التحديث واالستثمار .وهناك أيضا صعوبات تكتنف توظيف
العرض ،فإن شح الموارد المالية يشكل ً
واستبقاء الموظفين المهرة .ويرى القادة أن عبء العمل المفرط وتوقعات األجور مشكلتان تنطويان على
غالبا ما يفتقرون إلى امتالك «المهارات الشخصية» كمهارات التواصل
أهمية خاصة .وقد أكدوا أن العاملين ً
والمهارات االجتماعية الالزمة للتعامل مع المرضى وذويهم.
وفي حين أن العاملين في الخطوط األمامية في تنزانيا يرون في تقديم الرعاية قضية رئيسية ،فقد ذكروا
العبء المالي على المريض باعتباره مجال االحتياج األبرز .ويسلط القادة الضوء على مشاكل رئيسية تعيق
عملياتهم ،وهي نقص الموظفين ،واالفتقار إلى المهارات الفنّ ية وتدني مستوى تحفيز الموظفين .ويؤكدون
غالبا ما يفتقدون الحافز بسبب عوامل كعبء العمل ،ونقص المعدات
على أن موظفي الخطوط األمامية ً
سلبا على عالقتهم مع المرضى.
ونقص األدوية ،والتي تؤثر ً

يتضح من استطالع رأي العاملين الصحيين ،وكذلك من المقابالت مع القادة ،أن مؤسسات الرعاية الصحية
جدا من االحتياجات.
في كل بلد تجابه مجموعة محددة ً
يشعر قادة الرعاية الصحية في إنجلترا بالقلق إزاء األمور المالية نتيجة نقص التمويل .فالطلب المتزايد على
مستمرا على تحقيق أهداف األداء الوطنية .وفي هذا السياق ،يكون من األولويات
ضغطا
ً
الخدمات يولد
ً
الرئيسية للمؤسسة ترشيد التكاليف من خالل وسائل كتصميم الخدمات وضمان االستدامة المالية
تغير خصائص ومواصفات «العمالء» الذين تقدم لهم
للمؤسسة .أما التحدي الثاني الذي تكرر ذكره فهو ّ
تشيخ السكان وتزايد عدد الحاالت المعقدة يعني أن هناك حاجة
المؤسسة خدماتها .فوجود عوامل مثل ّ
إلى مستوى جديد من التكامل والتعاون بين اإلدارات المختلفة ،وكذلك إلى التدريب المستمر والمناسب
لموظفي الخطوط األمامية.
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مصادر األفكار
حلوال للتحديات اليومية التي تواجههم ،يمكن أن تتوفر
إذا فهمنا أين يجد العاملون في الخطوط األمامية
ً
لدينا أفكار بشأن كيفية تبني االبتكارات واعتمادها ونشرها في األنظمة الصحية .ثمة أمر واضح ،وهو أن
هؤالء العاملين لديهم إمكانات هائلة لتحسين تقديم الرعاية الصحية .فقد ذكر  90في المئة منهم أنهم
واجهوا في السنة الماضية وضعاً أرادوا معه تغيير طريقة العمل .وأفاد ثلثاهم تقريباً أنه كانت لديهم في
مشجعا للغاية من
أمرا
ً
السنة الماضية أفكار يمكن أن تحسن الممارسة السريرية ونتائج المرضى .يعتبر هذا ً
منظور االبتكار على مستوى القاعدة الشعبية ،وبالتالي ينبغي دعم العاملين إلحداث تغييرات مطلوبة في
تقديم الرعاية الصحية.
غالبا .ويعد
يشير بحثنا إلى أن العاملين في الخطوط األمامية يحصلون على األفكار من مصادر قريبة منهم ً
زمالء االختصاص المصدر األهم ،حيث يحصل العاملون على أفكارهم من داخل إطار تخصصهم الطبي .ويفيد
أفكارا من ممارسات خارج مؤسساتهم ،لكن  10بالمائة فقط قالوا إنهم
ثالثة أرباع العاملين بأنهم استقوا
ً
حصلوا على أفكار من بلدان أخرى .إذن ،هناك ضرورة جلية لتحفيز سعي العاملين إليجاد حلول خارج
تخصصاتهم.
تقريبا مع زمالء االختصاص كمصدر لألفكار
من النتائج المفاجئة للبحث أن المرضى كانوا على نفس األهمية
ً
بالنسبة للعاملين في الخطوط األمامية .ومن ثم فإن إدراك أهمية دور المرضى كمصدر ألفكار تحسين
الرعاية الصحية هو جزء من أجندة االبتكار المفتوحة .إذن يمكن أن تأتي األفكار والحلول من أي مكان ،لكننا
القيمة على
وجدنا أن األفراد والمؤسسات التي أنشئت لتعزيز ونشر االبتكار – كممثلي الصناعة والمؤسسات ّ
نسبيا ،إذ لم يشر إال عدد
االبتكار – ليس لهم في نظر العاملين في الخطوط األمامية سوى تأثير محدود
ً
قليل جداً منهم إلى أهمية هذه المجموعات في استلهام أفكارهم لتحسين الرعاية الصحية في العام
الماضي.
ثمة أدلة قليلة على حدوث ابتكار عكسي ،وهو أن تتعلم البلدان ذات الدخل المرتفع من ابتكارات البلدان ذات
الدخل المتوسط والمنخفض وتتبنى هذه االبتكارات .وعلى الرغم من أن العاملين في الخطوط األمامية في
قطر والهند وتنزانيا استشهدوا بعدد من البلدان ذات الدخل المتوسط كمصادر مفيدة األفكار ،فإن البلدان
نادرا .وألن هناك ابتكارات عديدة مصدرها بلدان ذات دخل منخفض ،فإن
ذات الدخل المنخفض لم تذكر إال ً
الجهل بها يمثل فرصة ضائعة لتحسين خدمات الرعاية الصحية ،حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع.
هناك انسجام واضح بين قادة الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط األمامية في تحديد البلدان التي تعتبر
ذكرا كمصدر مفيد لألفكار .مع ذلك ،ال
مصادر مفيدة لالبتكارات ،حيث كانت الواليات المتحدة هي األكثر ً
قيم لألفكار في مجال معين من
يوجد بلد واحد متميز في جميع المجاالت ،بل ُينظر إلى كل بلد كمصدر ّ
فمثال تتميز الواليات المتحدة في مجال التكنولوجيا ،وإسبانيا في مجال
مجاالت تقديم الرعاية الصحية،
ً
الرعاية المتكاملة ،واليابان في مجال العمليات الجراحية.

مسؤوليات االبتكار
تظهر نتائجنا أن غالبية العاملين في الخطوط األمامية يشعرون بأن الكادر الطبي يتحمل على األقل بعض
بدءا من تحديد القضايا والمجاالت التي تحتاج إلى التغيير والتحسين،
المسؤولية في جميع مراحل رحلة االبتكارً ،
وانتهاء بوضع الحلول وتنفيذها .كما يمكنهم المساعدة في ضمان بناء ثقافة االنفتاح على االبتكار داخل
ً
مؤسساتهم .ومع ذلك ،يعتبر تنفيذ الحلول بالدرجة األولى مسؤولية المديرين.
يقول معظم العاملين في الخطوط األمامية ممن لديهم أفكار لتحسين الممارسة السريرية ونتائج المرضى
إنهم ذهبوا لمناقشة أفكارهم مع أحد المديرين أو أحد كبار الموظفين في مؤسساتهم .وكثير منهم اقترح
حل ممكنً ا أثناء المحادثة .ويرى قادة الرعاية الصحية أن مناقشة الحلول نقطة حاسمة في عملية
ً
أيضا أن تشجيع
االبتكار ،ويصفون أهمية المقاربة التي تركز على الحلول في تمكين تنفيذ االبتكار .ويؤكدون ً
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العاملين في الخطوط األمامية لمناقشة حلول للمشاكل التي يطرحونها حول األداء أو االحتياجات هو جانب
مهم في تعزيز ثقافة االبتكار.
القيادة االستراتيجية مهمة في تشجيع انتشار األفكار ،وهو ما أكدته النتائج التي خلصت إلى أن العاملين في
أيضا أكثر
الخطوط األمامية الذين يعملون داخل مؤسساتهم وفق استراتيجية لتغيير ممارسات العمل هم ً
احتمال إلظهار سلوكيات مبتكرة .ومع أن ثلثي هؤالء يقولون إن مؤسساتهم تملك استراتيجية لتغيير
ً
ممارسات العمل بغية تحسين نتائج المرضى ،فإن هذا األمر يختلف بين البلدان .فالعاملون الصحيون في
ميال للجزم بوجود مثل هذه االستراتيجية .وهذا أمر مهم ،إذ أن النسخة
الدول ذات الدخل المرتفع أقل
ً
السابقة من دراسة االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية سلطت الضوء على أهمية وجود رؤية
واستراتيجية واضحة في تعزيز االنتشار السريع لالبتكار.

القيمة على االبتكار
المؤسسات ّ
تحصل مجموعة متنوعة من هذه المؤسسات على ابتكارات من جميع أنحاء العالم ،ولكن قلّ ة فقط بين
العاملين في الخطوط األمامية أو قادة الرعاية الصحية يعرفون بوجودها .فهي تميل إلى التركيز على إشراك
فئات خاصة من المستخدمين – كالممولين وواضعي السياسات والباحثين أو المبتكرين – وال تركز على
القيمة على االبتكار على
إشراك العاملين في الخطوط األمامية مباشرة .ونتيجة لذلك ،ال تكون المؤسسات ّ
األرجح على دراية باحتياجات العاملين في الخطوط األمامية ،مما قد يؤدي إلى وجود فجوة بين المعروض
من األفكار من جانب المؤسسات وبين احتياجات العاملين الميدانيين.

التوصيات
على الرغم من صعوبة تقديم توصيات تناسب جميع البلدان في هذه الدراسة ،توجد اتجاهات عامة وقضايا
مشتركة حول نشر االبتكار نعرضها في هذه الفقرة:
•يجب أن يتفهم العاملون في الخطوط األمامية وقادة الرعاية الصحية احتياجات بعضهما اآلخر .ويجب
بذل جهود على المستوى التنظيمي لمواءمة هذه االحتياجات ووضع استراتيجية فعالة على مستوى
النظام .كما يجب إدخال ابتكارات جديدة في تقديم الرعاية ضمن إطار الموارد المتاحة والقيود
التنظيمية.
•ينبغي للعاملين والقادة في الرعاية الصحية أن ينفتحوا على مصادر غير عادية من االبتكار .فالمرضى
أفكارا مناسبة وذات صلة لتحسين تقديم الرعاية الصحية .وبالمثل ،يمكن لقطاعات غير
قد يطرحون
ً
دروسا مقارنة لتحسين إدارة الرعاية
ذات صلة بالقطاع الصحي كتجارة التجزئة أو الطيران أن تقدم
ً
الصحية وسالمة المرضى.
•إن البيئات التي قد تبدو غير متجانسة ،والسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ،يمكن
أن تقدم للبلدان ذات الدخل المرتفع نماذج وتقنيات بسيطة وفعالة من حيث التكلفة – وربما تكون
فوضوية – لتقديم الرعاية الصحية وتحسين النتائج الصحية.
•يجب بذل جهد إلشراك الموظفين المبتدئين في عملية االبتكار ،إذ يكون لديهم في كثير من األحيان
أفكار جيدة جداً ولكنهم قلما يستطيعون تطويرها أو تنفيذها .كما أن العاملين في الخطوط األمامية
الذين يشغلون مناصب إدارية تكون لديهم على األرجح أفكار مبتكرة ويكونون قادرين على المواءمة
بين االحتياجات السريرية واإلدارية.
محوريا في تدفق األفكار في مجال الرعاية
دورا
ً
القيمة على االبتكار ً
•يمكن أن تؤدي المؤسسات ّ
مدروسا بين احتياجات الرعاية الصحية للعميل
توافقا
ً
الصحية .يمكن لهذه المؤسسات أن تضمن
ً
والمعروض العالمي من االبتكارات ،بما في ذلك االبتكارات القادمة من البلدان ذات الدخل
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القيمة على االبتكار من خالل قيامها بدور «المشرف» على االبتكارات
المنخفض .يمكن للمؤسسات ّ
أن تساعد مؤسسات الرعاية الصحية في التعامل مع أفكار قادمة من مجال عمل مختلف عن مجال
ممارستها.

توصيات تتعلق بأعضاء معينين في مجتمع الرعاية الصحية
•يجب على قادة الرعاية الصحية وكبار المديرين والمديرين التنفيذيين:
	–وضع استراتيجية لالبتكار وتبادل المعلومات بشأنها ،بما في ذلك رفدها بالمصادر
قيمة على
واعتمادها في مؤسساتهم .كما ينبغي عليهم احتضان مؤسسة ّ
االبتكار كجزء من االستراتيجية.
	–تحديد االحتياجات على مستوى النظام الصحي في مؤسساتهم لمواجهة
التحديات السريرية والتنظيمية ،ثم دعم ذلك بضمان مشاركة األطباء المبتدئين أو
من المستوى المتوسط في منتديات مع قادة الرعاية الصحية والمستفيدين من
الخدمات لتحديد ابتكارات سريرية تعود بالنفع على المؤسسة بأكملها.
	–بناء شراكات صحية دولية مع مستشفيات وخدمات طبية أخرى في الدول ذات
الدخل المنخفض والمتوسط .ويجب عليهم ضمان مشاركة األطباء والمديرين في
عملية تعلم حقيقية مع المؤسسات الشريكة والسعي المستمر لجلب ابتكارات
رائدة من بلدان أخرى.
•يجب على العاملين الصحيين في الخطوط األمامية:
	–تقديم معلومات وتقارير مختصرة منهجية وذات أهداف إلى المديرين من أجل
المشاركة والتعلم من نماذج مبتكرة للرعاية من بلدان أخرى.
	–بناء شبكات فعالة مع زمالئهم في مناطق أخرى لتبادل الخبرات والممارسات،
وتنظيم حلقات عمل أو مؤتمرات مرة على األقل كل عام لمناقشة كيف تتم
معالجة تحديات سريرية محددة في أماكن أخرى خارج مؤسساتهم.

القيمة على االبتكار:
•يجب على المؤسسات ّ
	–توفير وظيفة إشرافية معدة حسب الطلب بهدف الحصول على االبتكارات من
مجموعة واسعة من البلدان التي تلبي احتياجات النظام الصحي للعميل على
أفضل نحو ممكن.
	–قياس تأثير عملها ،ليس فقط من خالل قياس حركة تبادل البيانات على اإلنترنت
أيضا من خالل الرصد المستمر النتشار االبتكارات خارج
أو حجم قاعدة البيانات ،بل ً
األسواق األولية المستهدفة.
جزءا من أنظمتها الصحية من خالل
	–تعميق مشاركتها في البلدان التي ليست ً
ضاعفات
«م ِ
بمثابة
تكون
أن
يمكن
العمل مع المنظمات الشريكة والشبكات التي
ُ
» لالبتكارات .سيتيح ذلك نشر األفكار بين جمهور أوسع ،وكذلك مراعاة احتياجات
العاملين في الخطوط األمامية عند إجراء البحوث.
•يجب على وزراء الصحة وغيرهم من قادة النظم الصحية الحكومية:
	–تنشيط البعثات السريرية واإلدارية إلى الخارج ،السيما إلى البلدان ذات الدخل المنخفض
والمتوسط .ويجب على الوزراء والقادة أن يحرصوا ،من خالل العمل مع الكليات الطبية
المهنية والمجالس الطبية العليا وعبر تقديم برامج تمويل محددة ،على أن تكون
الوظائف السريرية واإلدارية في الخارج معتمدة وأن تساهم في تدريب طالب
الدراسات العليا.
	–تطبيق الدروس المستفادة من تحليل السياسات المقارنة ووضع برامج تمويل رائدة
لنماذج رعاية مبتكرة ناشئة .وينبغي للحكومات قيادة نماذج رعاية مبتكرة أو تقنيات أو
عمليات في شبكات العلوم الصحية األكاديمية لتعزيز ومضاعفة آثارها.
	–توفير برامج تمويل لتنفيذ االبتكارات القادمة من خارج البالد ،مع تقييم سليم للدروس
المستفادة.

	–االستفادة من الشراكات الصحية العالمية وغيرها من الفرص للعمل والتطوع في
بلدان أخرى ،والسيما الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط كلما كان ذلك
ممكنً ا.
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الفصل األول :معلومات عامة عن دراسة االنتشار
العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية
حاليا في معهد االبتكار في
تُ عد دراسة االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية برنامج بحوث مطبق ً
مجال الصحة العالمية في إمبريال كوليدج لندن .ويسعى هذا البرنامج إلى تعميق فهمنا للعوامل التي
تسهل تسريع تبني االبتكارات في النظم الصحية وتعميمها .إننا نهدف إلى بناء قاعدة أدلة متينة للتعلم،
بحيث يتمكن اآلخرون من تطبيق ممارسات ناجحة في مؤسساتهم ،مما يؤدي إلى تسريع اعتماد سياسات
ومنتجات وأساليب جديدة في الرعاية الصحية تُ فضي إلى تحسين النتائج لدى المرضى والمجتمع (طالع
الملحق .)1
كبيرا في عدد االبتكارات
ومن هذا المنطلق ،شهدت الخدمات الصحية حول العالم في العقود األخيرة
ارتفاعا ً
ً
ً
إضافة
الهادفة إلى زيادة متوسط العمر وتحسين جودة الحياة والرعاية الوقائية وخيارات العالج والتشخيص،
إلى رفع كفاءة نظم الرعاية الصحية وجدوى تكلفتها ،غير أن التجربة أثبتت أن العديد من األفكار الجديدة
تستغرق فترة طويلة كي تتحول إلى ممارسات سائدة .وحتى لو نجح مستشفى أو عيادة في تبني ابتكارات
مدعومة باألدلة ،فإن أغلبها يفشل في االنتشار في النظام الصحي بأكمله.3
صراعا مع مشكلة كيفية
ال يزال صانعو السياسات ومسؤولو الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم يخوضون
ً
عددا من األطر التحليلية التي تركّ ز على مواصفات
تسريع تبني االبتكارات الجديدة وتطبيقها .4ولذلك وضعوا
ً
االبتكارات وسمات المجموعات التي تعتمدها وعملية صنع القرار والعوامل البيئية والسياق األوسع 5و.6
وتساعد هذه األطر في توقع احتمال االنتشار الناجح لالبتكارات ،ولكنها ال تضمنه .إال أن ثمة قصور في فهم
قدرة المؤسسات على استثمار االبتكار وتخطي العوائق والتخطيط الفعال لتبني وإدارة التغيير التنظيمي
الالزم.
اقتصر تركيز بحوث انتشار االبتكار على العرض :أي كيف «ندفع» االبتكارات إلى ميدان التطبيق ،إال أن بعض
حل يناسب
األسئلة البسيطة ال تزال دون إجابة .فمن أين يستقي العاملون في مجال الرعاية الصحية ً
احتياجاتهم عندما تعترضهم مشكلة أثناء العمل؟ وما المصادر التي يقصدونها؟ وإلى أي حد أبعد من ذلك
ينظرون؟ ومن هم األشخاص واألشياء المؤثرة في صياغة األفكار التي تستدعي منهم تغيير ممارساتهم
اليومية؟ وهذه األسئلة تركّ ز على «جذب» االبتكار وتسترشد بالطلب 7و .8وبدراسة هذا الجانب من عملية
االنتشار ،نتمكن من تسليط الضوء على قنوات التأثير األكثر أهمية على العاملين في مجال الرعاية الصحية.
أما في القطاعات األخرى ،فتدفع قوى السوق المؤسسات لوضع استراتيجيات تحسين مصادر االبتكار،
السيما الخارجية منها .9ويحصل ذلك من خالل تراكم األفكار األولية الناجمة عن دراسة المنتجات الجاهزة في
مصدرا لالبتكار كل
ويعد
ً
السوق .وثمة العديد من المنظمات الوسيطة المختلفة التي تسهل هذه العمليةُ .10
ما يحقق المعطيات الثالثة التالية:
.1

.2

.3

1ربط االبتكار الخارجي باالستراتيجية.

2تحديد متطلبات وصول المؤسسة إلى األسواق الخارجية.
3قيادة التغيير الثقافي .
11

ُيستخدم في مجال الرعاية الصحية قدر غير متناسب من الموارد لتطوير األفكار الجديدة ،ويولي النظام ككل
أهمية أقل للتبني الناجح لها .كما يخصص وقتً ا أقل لمطابقة احتياجات المؤسسة مع أفضل الحلول ،التي
«مصدرا لالبتكار» .فالذي يقرر النتيجة هو مكان البحث عن االبتكار وأسلوبه.12
أيضا
تعد ً
ً
القيمة على االبتكار .وهي مراكز
وقد ظهرت في اآلونة األخيرة مؤسسات عديدة ُعرفت باسم المؤسسات ّ
معرفة متخصصة تدعم تبادل األفكار حول االبتكارات في مجال الرعاية الصحية ،وتركز باألساس على تحديد
القيمة من جميع أنحاء العالم بهدف تبنيها في الممارسة .غير أن المعلومات ال تزال شحيحة حول
االبتكارات ّ
كيفية تحديد االبتكارات والمعايير والمصادر التي تستخدمها ،وكذلك مدى فعالية قواعد بياناتها
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مؤكدا في نشر االبتكارات في نظم الرعاية الصحية
كمستودعات لألفكار الجيدة .كما أن مدى فعاليتها ليس
ً
غالبا خارج مجال نظام الرعاية الصحية ،ما مدى صلتها بالعاملين
الخاصة بتلك المؤسسات .وبما أنها تعمل ً
في هذا المجال؟
تجد األسئلة التي يطرحها بحثنا في دراسة االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية ما يدعمها في
األدبيات الحديثة المعنية بمصادر االبتكار الثالثة :الشعبي والمفتوح والعكسي.

االبتكار الشعبي
غالبا بالعجز عن اقتراح تغييرات على
يشعر العاملون في الخطوط األمامية في مؤسسات الرعاية الصحية ً
ً
مقارنة بما اعتادوا عليه
النظم الصحية أو تحسينها ،ولكن االبتكار الشعبي يساعدهم في إيصال أصواتهم،
من فرض التغيير من أعلى إلى أسفل .ففي إنجلترا ،تحث إحدى المبادرات الناجحة لهيئة الخدمات الصحية
الوطنية وهي «مبادرة يوم التغيير» العاملين على تقديم «تعهدات» بإحداث تغيير في النظام الصحي .وقد
قدم العاملون في غضون ثالثة أشهر  189ألف تعهد ،سلّ طت الضوء على قدرة هؤالء العاملين وحماسهم
(راجع اإلطار .)1
اعتمدت جهود تحسين الرعاية الصحية حتى اآلن على مقاربة التغيير من أعلى إلى أسفل ،13ولكن الدالئل
المستمدة من أدبيات السياسات والعلوم االجتماعية تشير إلى أن «الحركات االجتماعية الشعبية من أسفل
مكملة لتحسين التفكير بالرعاية الصحية وممارساتها» .14وتعتمد العديد
إلى أعلى بقيادة محلية تقدم مقاربة
ّ
من نظريات وسياسات االبتكار مقاربة من أعلى إلى أسفل في الممارسة ،على الرغم من تعزيز الالمركزية
والمشاركة .وتتطلب مقاربة االبتكار من أسفل إلى أعلى نظرية وممارسة بديلة .ومع ذلك لم تجرى أعمال
تجريبية تُ ذكر لدراسة ديناميات مقاربات االبتكار من أسفل إلى أعلى ،ومنها االبتكار الشعبي .وفي بيئة
مؤسسات الرعاية الصحية ،يمثل العاملون في الخطوط األمامية المشاركين الشعبيين ،إلى جانب المرضى
ومجموعات دعم األقران والمنظمات المجتمعية .وتسعى دراسة االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية
الصحية إلى توفير فهم عميق الحتياجات العاملين في الرعاية لصحية والتحديات التي تواجههم ،وكيف تفيد
زيادة مشاركة كبار العاملين الصحيين في إسهامات العاملين في الخطوط األمامية.

اإلطار  :1االبتكار الشعبي
مبادرة يوم التغيير في هيئة الخدمات الصحية
الوطنية
فــي عــام  ،2013تبادلــت مجموعــة مــن األطبــاء الشــباب أثنــاء إحــدى دورات القيــادة مشــاعر اإلحبــاط إزاء
إحــداث التغييــر فــي هيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة .وفــي مــارس مــن العــام نفســه ،أطلقــت هــذه
المجموعــة مبــادرة يــوم التغييــر فــي الخدمــات الصحيــة الوطنيــة ،داعيـ ًـة  1.3مليــون شــخص يعملــون فيهــا،
مــن بينهــم كــوادر طبيــة وإداريــة ومتطوعــون ،إلــى تقديــم «تعهــدات» علنيــة بإحــداث التغييــر .وفــي
غضــون أشــهر قليلــة ،تــم تســجيل  200ألــف تعهــد ،إذ تعهــد أحــد أطبــاء األطفــال «بالعمــل مــع صيدليــة
المستشــفى لتحســين مــذاق أدويــة األطفــال» ،بينمــا تعهــد الرئيــس التنفيــذي ألمانــة هيئــة الخدمــات
الصحيــة الوطنيــة «بزيــارة المرضــى الذيــن ال يزورهــم أحــد فــي مستشــفياتنا» .وأصبــح يــوم التغييــر ُيقــام
ـنويا مــن خــال برنامــج تحســين الجــودة فــي الخدمــات الصحيــة الوطنيــة ،وهــو برنامــج يهــدف إلــى أن
سـ ً
يصبــح «قــوة دافعــة للتحســين فــي هيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة فــي إنجلتــرا» .وكشــف تقييــم أجــراه
مركــز تقييــم درجــة التعقيــد عبــر الروابــط أن مقاربــات التغييــر الجديــدة تدعــو إلــى أســاليب تقييــم جديــدة
ً
إضافة إلى تحديد المجدي منه.
تُ عنى بما يجري على أرض الواقع،
المصدر :برنامج تحسين الجودة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (15)2013
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االبتكار المفتوح
مهنيا ،حيث
يقلب االبتكار المفتوح نموذج االبتكار التقليدي ،الذي َيفترض أن الخبرة تقتصر على المؤهلين
ً
اعتمدت الكثير من االبتكارات في القرن العشرين على التحكم بإنتاج األفكار وإدارتها ،مما استدعى االستثمار
التميز داخل المؤسسات،
في البحوث الداخلية وتطوير الملكية الفكرية وحمايتها .يفترض االبتكار المغلق وجود
ّ
وتتعامل فكرة «لم ُيبتكر هنا» مع األفكار الخارجية بوصفها أقل موثوقية .ومنذ أوائل القرن الحادي
والعشرين ،دعا أنصار االبتكار المفتوح 16إلى زيادة استخدام مصادر المعرفة الخارجية بغرض اإللهام وإنتاج
القيمة وخفض تكاليف البحوث والتطوير وتحسين الجودة .ويعتمد االبتكار المفتوح على تزايد دوران العمال
المهرة الذين ينشرون معارفهم .كما يعتمد على خبرة األطراف المعنية األخرى ،مثل العمالء والموردين
والمتعاونين والمنافسين .17وتشير البحوث إلى أن ممارسات االبتكار المفتوح في مجال الرعاية الصحية
نظرا إلشراكها الجمهور في مجال البحوث الصحية .18وهذا ُيعارض االفتراض القائل
تساعد في زيادة االبتكارً ،
بأن استنباط حلول جديدة في مجال الرعاية الصحية وتطويرها ونشرها يقتصر على العمال المهرة ،بل يؤكد
على قدرة الرعاية الصحية على إشراك الجمهور في إنتاج أفكار جديدة .وتساعد أعداد متزايدة من منصات
االبتكار المفتوح المبتكرين على االنخراط مع مجموعة واسعة من األطراف المعنية (راجع اإلطار  .)2وبما أن
جيدا ماهية التحسينات المطلوبة .وتتحقق
قربا واحتكاكً ا بعملية الرعاية ،فإنهم يعرفون ً
المرضى هم األكثر ً
هذه الدراسة من مدى انتشار مقاربات االبتكار المفتوح بين العاملين في الخطوط األمامية وقادة الرعاية
الصحية ،مما يعارض االفتراض باقتصار فكرة ابتكار وتطوير ونشر حلول جديدة في مجال الرعاية الصحية على
المتخصصين فيه .وعلى الرغم من سيادة االبتكار المغلق في معظم القطاعات ،فإن االبتكار المفتوح يواصل
تقدمه ،وثمة بحوث جارية تتناول مزايا وعيوب كل منهما ،وأيهما سيهيمن في المستقبل.19

اإلطار  :2االبتكار المفتوح
ـويا علــى وضــع
تُ عــد منصــة إيديــو المفتوحــة ( )OpenIDEOاإللكترونيــة بمثابــة مجتمــع عالمــي يعمــل سـ ً
حلــول ألكبــر التحديــات العالميــة .وتتيــح هــذه المنصــة مســاهمة أي شــخص فــي العالــم .وتطــرح إيديــو
( ،)IDEOوهــي شــركة تصميــم واستشــارات دوليــة ،التحديــات بالتعــاون مــع الجهــات الراعيــة والشــركاء
لضمــان جدواهــا وتمحورهــا حــول القضايــا اإلنســانية .ويجــري فــي نهايــة هــذه العمليــة اختيــار أفضــل األفكار
لتجريبها ودراسة إمكانية تطبيقها.
وقــد درس الباحثــون قــدرة هــذه المنصــات المفتوحــة علــى فتــح عمليــات االبتــكار المحليــة أمــام أكبــر عــدد
مــن األفــكار وأوســع مجموعــة مــن األطــراف المعنيــة .وبالتعــاون مــع ســوتر للرعايــة الصحيــة ،وهــي
منظومــة رعايــة صحيــة غيــر ربحيــة فــي كاليفورنيــا ،تُ ديــر منصــة إيديــو المفتوحــة تحــدي ابتــكار علــى اإلنترنــت
يتعلــق بإعــادة تخيــل تجربــة مرحلــة االحتضــار .يســتمر التحــدي لمــدة ثالثــة أشــهر ،ممــا يتيــح للمجتمــع
العالمــي مــن المشــاركين علــى اإلنترنــت اإلســهام فــي األفــكار والحصــول علــى المالحظــات واآلراء
التقييميــة .وقامــت منصــة تبــادل االبتــكار فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ( )HELIXفــي إمبريــال كوليــدج لنــدن،
برعايــة التحــدي فــي إطــار جهودهــا المتواصلــة لوضــع حلــول جديــدة وفعالــة مــن شــأنها تحســين التجــارب
السريرية في مرحلة نهاية الحياة.

االبتكار العكسي
يتحقق االبتكار العكسي عندما تأتي نماذج الرعاية والتقنيات واإلجراءات والمنتجات من بيئات تفتقر إلى
طبق في نظم صحية لبلدان ذات دخل مرتفع.
الموارد ،مثل البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ،وتُ َّ
ورغم المفارقة التي تبدو في مصطلح االبتكار العكسي ،20فإنه يتحدى االفتراض القائل بأن البلدان ذات
الدخل المرتفع هي األفضل في مجال االبتكار .فعندما تكون الموارد شحيحة وصعبة المنال في أي بلد كان،
طور البلدان ذات الدخل
فإن الحاجة تدعو إلى نماذج أكثر كفاءة ،بغض النظر عن مصدرها (راجع اإلطار  .)3وتُ ّ
المنخفض على نحو متزايد ابتكارات جديدة في مجال الرعاية الصحية ،وثمة فرص متعددة للتعلم من هذه
الدول ،مثل :تحسين العمليات الجراحية ،21وتحسين نتائج عالج األمراض النفسية على المدى الطويل،22
وتحسين مزج المهارات في مجال الرعاية الصحية األولية وزيادة عدد العاملين في مجال الصحة المجتمعية.23
ففي البرازيل ،تستخدم استراتيجية الصحة األسرية  250ألف عامل في مجال الصحة المجتمعية لتقديم
خدمات تعزيز الصحة ودعم الرعاية االجتماعية «منذ الوالدة وحتى الوفاة» ألكثر من  65بالمائة من السكان،
حيث يزور هؤالء كل أسرة مرة واحدة في الشهر على األقل ،بغض النظر عن حاجتها ،لضمان نظام وقائي
حكوميا للرعاية الصحية األولية في
متكامل للرعاية الصحية األولية ُيعد اآلن أكبر برنامج مجاني عام ُممول
ً
خفض هذا النظام من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية ،ومن الضغط على
العالم .وقد َّ
24
المستشفيات بفضل خدمات الرعاية المتنقلة ،ومن وفيات الرضع على المستوى الوطني  .وفي كينيا،
أسهمت مجموعة األدوات المحمولة لفحص العين ( )PEEKفي جعل هذه االختبارات ميسورة التكلفة
وسهلة التنفيذ في أي مكان في العالم ،من خالل تعزيز قدرات الهواتف الذكية بمحوالت وبرمجيات
صورا عالية الجودة للجزء الخلفي
متخصصة .أما أداة  Peek Retinaفهي محول يثبت على الكاميرا لتعطي
ً
من العين والشبكية ،مما يسمح بتشخيص إعتام عدسة العين والزرق والعديد من أمراض العيون األخرى.
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ولكن ما يلفت النظر هو قلة األمثلة التي جرى فيها تبني هذه االبتكارات في البلدان ذات الدخل المرتفع.25
فقد دعا اللورد نايجل كريسب ،الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا،
مؤسسات الرعاية الصحية في البلدان ذات الدخل المرتفع لمشاركة بلدان الدخل المنخفض في تطوير
األفكار  .26وفي مواجهة التدفق التقليدي لألفكار والخبرات ،يتحدى االبتكار العكسي المعتقدات والتوقعات
حول قيمة االبتكارات القادمة من النظم الصحية للبلدان ذات الدخل المنخفض .وينطبق على الرعاية الصحية
وغالبا ما توأد محاوالت استجالب األفكار من
أيضا التأثير الكبير الذي يمارسه بلد المنشأ على المنتج 27و.28
ً
ً
بلدان الدخل المنخفض إلى بلدان الدخل المرتفع ،وينشأ التحدي من القائمة الطويلة للبلدان ذات الدخل
المنخفض 29و .30ونتحقق في هذه الدراسة من مدى دراسة العاملين في الخطوط األمامية للرعاية الصحية
والمديرين لهذه البلدان ذات الدخل المنخفض كمصادر ابتكار ناجعة .31

اإلطار  :3االبتكار العكسي،
أوبريشن هيرنيا
فرصــا مهنيــة وتعليميــة
أوبريشــن هيرنيــا هــي مؤسســة ال ربحيــة مســتقلة تأسســت عــام  ،32 2005وتوفــر ً
للجراحيــن والمتدربيــن لعــاج الفتــق اإلربــي القديــم فــي مستشــفيات المناطــق الريفيــة فــي إفريقيــا
والعالم النامي .وترمي إلى توفير جراحة عالية الجودة بأقل التكاليف للمرضى ذوي الدخل المحدود.
ـدل مــن الشــبكة الجراحيــة التقليديــة فــي جراحــة إصــاح
وقــد تمكنــت المؤسســة ،باســتخدام الناموســيات بـ ً
الفتــق اإلربــي ،مــن تخفيــض تكاليــف الجراحــة بشــكل كبيــر .فالناموســيات أرخــص بمقــدار  4آالف مــرة،
وتتمتــع بنفــس القــدر مــن الفعاليــة .وتنفــذ المؤسســة عملياتهــا الجراحيــة فــي مركــز عــاج الفتــق فــي
مستشــفى تاكــورادي فــي غانــا ،الــذي يتــردد عليــه فريــق مــن الجراحيــن مــرات عــدة فــي العــام لعيــادة 50
إلى  100مريض .ويعمل اآلن بدوام كامل في هذا المركز جراح محلي وممرضان ومخبري وصيدالني.
حاليــا فــي مواقــع أخــرى عــدة فــي روانــدا وغانــا ،بهــدف تحســين عــاج الفتــق فــي
وتعمــل أوبريشــن هيرنيــا ً
أرياف إفريقيا.
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الفصل الثاني :المنهجية
نعاين في هذه الدراسة كيف تستقدم مؤسسات الرعاية الصحية االبتكارات لتلبية احتياجات موظفي القطاع
وقياداته.
ُ
مؤسسة قطر مؤسسة إبسوس موري بالشراكة مع معهد االبتكار في مجال الصحة العالمية للقيام
كلّ فت
بهذه الدراسة.
وقد طرحنا أسئلة عدة :هل تأتي مصادر االبتكارات من أفكار واحتياجات العاملين في الخطوط األمامية؟
القيمة
وهل يجري استلهام آفاق جديدة من خالل البلدان ذات الدخل المنخفض والمرضى والمؤسسات ّ
على االبتكار؟ هل تتوافق احتياجات العاملين في الخطوط األمامية مع قادة الرعاية الصحية في البحث عن
أفكار وحلول جديدة؟ ودرسنا ذلك من خالل تجارب العاملين في الخطوط األمامية والقادة في ستة بلدان
هي إنجلترا والواليات المتحدة األمريكية وقطر والبرازيل والهند وتنزانيا.
شمل مسح معهد إبسوس موري مجموعة واسعة من العاملين في الخطوط األمامية في الدول الست.
ُ
أيضا مع كبار المتخصصين في جميع مجاالت الرعاية الصحية؛ أي ممن يتولون تخطيط
وأجريت مقابالت ً
وتقديم الخدمات الصحية وإدارتها .واعتمدت عند اختيار البلدان المشاركة معايير عدة كالتغطية الجغرافية
وتصنيف البنك الدولي.
•مرتفعة الدخل :إنجلترا ،الواليات المتحدة األمريكية ،قطر
•متوسطة الدخل :البرازيل ،الهند
•منخفضة الدخل :تنزانيا
يتألف برنامج البحوث من ثالثة أقسام :مسح للعاملين في الخطوط األمامية ،مقابالت نوعية معمقة مع
القيمة على االبتكار .وجرى كحد أقصى اختيار
قادة الرعاية الصحية ،مقابالت نوعية معمقة مع المؤسسات ّ
أربعة مدن كبرى في كل بلد إلجراء المسح والمقابالت النوعية ،للحصول على معلومات مقارنة بين هذه
العناصر .ويتوفر أدناه مزيد من التفاصيل عن كل قسم من هذه األقسام (راجع الشكلين  1و .)2ويقدم
تفصيل عن األساليب المستخدمة ومخطط الدراسة.
ً
الملحق  2معلومات أكثر
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الشكل  :1لمحة عامة عن عمليات مسح العاملين في الخطوط األمامية للرعاية الصحية
اﻟﻬﻨﺪ

إﻧﺠﻠﺘﺮا

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 ١٠٠ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ:
• اﻟﺪوﺣﺔ

 ٢٥٠ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ:
• ﻟﻨﺪن )(١٥٠
• ﺑﻴﺮﻣﻨﺠﻬﺎم )(٥٠
• ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ )(٥٠

 ٢٥١ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ:
• ﻧﻴﻮﻳﻮرك )(١٢٥
• ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ )(٧١
• واﺷﻨﻄﻦ دي ﺳﻲ )(٥٥

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ

ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ

 ٢٦ﻣﺎﻳﻮ –  ٢٤ﻳﻮﻧﻴﻮ

 ٢٣ﻣﺎﻳﻮ –  ١٤ﻳﻮﻧﻴﻮ

 ٢٥-١٠ﻣﺎﻳﻮ

 ٢٦-١٠ﻣﺎﻳﻮ

 ٢٥٥ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ:
• ﺷﻨﻐﻬﺎي )(٦٥
• دﻟﻬﻲ )(٦٣

ﻗﻄﺮ

الفصل الثالث :نتائج البحث
كيف تستقدم مؤسسات الرعاية الصحية ابتكارات أكثر فعالية لتلبية احتياجات العاملين في الخطوط األمامية
أول احتياجات العاملين في الخطوط األمامية وقادة الرعاية الصحية في الدول الست ،من
والقادة؟ تناول بحثنا ً
وجهتي نظر كال المجموعتين .وتحققنا من كيفية الحصول على األفكار ،وأين يبحث العاملون والقادة عن األفكار،
وإلى أي مدى تُ عتمد االبتكارات الشعبية والمفتوحة والعكسية .وعرضنا طبيعة عملية البحث والتبني وحدود
مسؤولية العاملين في الخطوط األمامية في مختلف المراحل .ومن ثم سلطنا الضوء على أهمية المؤسسات
القيمة في استقدام االبتكارات ومدى ازدياد تأثير عملها على العاملين في الخطوط األمامية للرعاية الصحية في
ّ
المستقبل.
أول ،ثم وجهات نظر قادة الرعاية الصحية.
وعرضنا في كل فصل وجهات نظر العاملين في الخطوط األمامية ً
أساسا على
تركيزنا
ورغم
االبتكار.
على
مة
القي
ً
واعتمدنا وجهة نظر ممثلي المؤسسة عندما تناولنا دور المؤسسات ّ
النتائج العامة ،إال أننا أشرنا عند الضرورة إلى االختالفات بين البلدان .ويتضمن الملحق  3ملخصات وافية عن النتائج
الخاصة بكل بلد.

الحاجة لالبتكار

ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

 ٢٥٠ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ:
• دار اﻟﺴﻼم )(١٨٢
• ﻣﻮاﻧﺰا )(٣٠
• آروﻏﺎ )(٣٣

 ٢٥٠ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ:
• ﺳﺎن ﺑﺎوﻟﻮ )(١٠٦
• رﻳﻮ دي ﺟﺎﻧﻴﺮو )(١٠٠
• ﺳﻠﻔﺎدور )(٤٦

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻋﺒﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ

أول تحديد تلك
إن فهم كيفية استقدام منظمات الرعاية الصحية البتكارات أكثر فعالية لتلبية احتياجاتها يستلزم ً
االحتياجات .ولقد زودناالعاملين في الخطوط األمامية بقائمة مختلفة من قضايا الرعاية الصحية ،وطلبنا منهم
تحديد درجة التحسين المطلوبة في مؤسساتهم في كل مجال من المجاالت المطروحة.

 ٢٣ﻣﺎﻳﻮ –  ٢٣ﻳﻮﻧﻴﻮ

 ١٦ﻣﺎﻳﻮ –  ١٧ﻳﻮﻧﻴﻮ

تصنف هذه القضايا في ثالثة مجاالت رئيسية (راجع الجدول :)1
•تقديم الرعاية

القيمة على
الشكل  :2لمحة عامة عن المقابالت مع قادة الرعاية الصحية والمؤسسات
ّ
االبتكار

•تجربة المرضى

اﻟﻬﻨﺪ

ﻗﻄﺮ

إﻧﺠﻠﺘﺮا

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻗﺎﺋﺪا
ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 20
ً

ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  10ﻗﺎدة

ﻗﺎﺋﺪا
ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 15
ً

ﻗﺎﺋﺪا
ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 15
ً

ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻴﻦ
ﻗﻴﻤﺘﻴﻦ
ّ

ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻴﻦ
ﻗﻴﻤﺘﻴﻦ
ّ

ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  3ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻗﻴﻤﺔ
ّ

ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  3ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻗﻴﻤﺔ
ّ

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ

•الجودة والسالمة

الجدول  :1القضايا المطروحة في مؤسسات الرعاية الصحية
الجودة والسالمة

تجربة المرضى

تقديم الرعاية

ت وات ر األخ ط اء ال ط ب ي ة

ت ع ق ي د م س ار ال م ري ض

ت ك ام ل م س ت وي ات ال رع اي ة

ال م ب ال غ ة ف ي ال ت ش خ ي ص
أو ال ع الج

ف ت رات ان ت ظ ار ال م واع ي د أو
اإلج راءات

ض م ان ال رع اي ة ال م ن اس ب ة ف ي
ال م ك ان ال م ن اس ب

اإلب الغ ع ن األح داث ال س ل ب ي ة

ال ع بء ال م ال ي ع ل ى ال م ري ض

ت ج ن ب إع ادة ال دخ ول إل ى
ال م س ت ش ف ي ات

ال ت واص ل ب ي ن ال ط ب ي ب
وال م ري ض

إش راك ال م ري ض ف ي إدارة ع الج
ح ال ت ه

ت وح ي د م ع اي ي ر ال رع اي ة
إدارة م رض ى ال ح االت ال م ت ع ددة
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ﺗﻨﺰاﻧﻴﺎ

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

ﻗﺎﺋﺪا
ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 15
ً

ﻗﺎﺋﺪا
ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 15
ً

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ

ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ
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أيضا من قادة الرعاية الصحية إطالعنا بشكل عام على أهم التحديات أو القضايا التي تواجه مؤسساتهم.
طلبنا ً
ويعد الحصول على «متوسط» احتياجات الرعاية الصحية في ست دول ذات ثقافات وأنظمة رعاية صحية
ُ
مختلفة ذا قيمة محدودة ،بسبب التحديات التي يطرحها كل نظام صحي على حدة ،وضرورة تحليلها في هذا
السياق ،إال أن بعض االتجاهات العامة يمكن التنويه إليها.

جرت اإلشارة إلى القضايا المتعلقة بتجربة المرضى بدرجة أقل من تلك المتعلقة بتقديم الخدمات ،بيد أنها
تماما في اإلجابات .فقد ذكر قرابة ثلثي مجموع العاملين في الخطوط األمامية إشراك المريض في
شائعة
ً
إدارة عالج حالته ،وفترات انتظار المواعيد أو اإلجراءات ،وتعقيد مسار المريض ( 67بالمائة 67 ،بالمائة66 ،
بالمائة ،على التوالي).

وعند التمعن في ردود العاملين في الخطوط األمامية في الدول الست ،نالحظ أن أغلبها يتطرق إلى
مشكالت تقديم الرعاية كمجاالت مطروحة للتحسين (وما لم يرد خالف ذلك ،فإن جميع النسب تدل على
توجه العاملين في الخطوط األمامية إلى اعتبار القضية المطروحة تحتاج إلى التحسين في مؤسساتهم،
وحدد قرابة ثالثة أرباع العاملين في الخطوط األمامية
وذلك باختيارهم عبارة «أوافق» أو «أوافق بشدة»).
ّ
في دول الدراسة الست أن إدارة مرضى الحاالت المتعددة تحتاج إلى التحسين في مؤسساتهم ( 74بالمائة).
وأشار عدد مماثل إلى ضمان الرعاية المناسبة في المكان المناسب ( 73بالمائة) وإلى توحيد معايير الرعاية
( 72بالمائة) وإلى تكامل مستويات الرعاية ( 71بالمائة) ،كمجاالت أخرى تتطلب التحسين.

وتطرق  70بالمائة من العاملين في الخطوط األمامية إلى التواصل بين الطبيب والمريض كمصدر قلق بالغ،
ولكن قضايا الجودة والسالمة ُذكرت أقل من غيرها كمجال يحتاج إلى تحسين .وأشار  58بالمائة و 51بالمائة
على التوالي إلى اإلبالغ عن األحداث السلبية والمبالغة في التشخيص أو العالج ،في حين احتل تكرار األخطاء
ذكرا في الدول الست ( 46بالمائة) .ورغم قلة اإلشارة إلى هذه القضايا ،فإنها ذات
الطبية المرتبة األقل ً
الحقا في هذا
ً
جدا على المستوى العالمي .فباستثناء دولة قطر (نتناول االختالفات بين البلدان
أهمية بارزة ً
الفصل) ،وافقت نسبة كبيرة من العاملين في الخطوط األمامية في جميع البلدان الخمس األخرى على أن
تكرار األخطاء الطبية قضية تحتاج إلى تحسين ،ووصلت النسبة إلى  59بالمائة في البرازيل والواليات المتحدة.

وشكل تجنب إعادة الدخول إلى المستشفيات ،كقضية أخرى تتعلق بتقديم الرعاية الصحية ،مصدر قلق لـ 67
بالمائة من العاملين في الخطوط األمامية (راجع الشكل .)3

الشكل ( :)3أهم القضايا في مؤسسات الرعاية الصحية

وفيما يلي التفاصيل الخاصة بكل بلد على حدة

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

100

38%

38%

43%

35%

33%

31%

ﺿﻤﺎن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻜﺎﻣﻞ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

إدارة ﻣﺮﺿﻰ
اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻤﺘﻌﺪدة

75
50

32%

31%

ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

ﺗﺠﻨﺐ إﻋﺎدة
اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻼﻣﺔ

25
0

100

35%

35%

27%

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ
اﻟﻄﺒﻴﺐ
واﻟﻤﺮﻳﺾ

اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
اﻷﺣﺪاث
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

31%

50
26%

25
20%

20%

اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ أو
اﻟﻌﻼج

ﺗﻮاﺗﺮ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺮﻳﺾ

0

100

40%

41%

32%
28%

إﺷﺮاك اﻟﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ
إدارة ﻋﻼج ﺣﺎﻟﺘﻪ
ﻳﻮاﻓﻖ ﺑﺸﺪة

23%

اﻟﻌﺐء اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺾ

27%

25%

زﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر

ﺗﻌﻘﻴﺪ
ﻣﺴﺎر
اﻟﻤﺮﻳﺾ

50
25

 ٪ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﻴﻦ

75
39%

 ٪ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﻴﻦ

75
31%

 ٪ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﻴﻦ

40%

35%

النتائج الخاصة بكل بلد

0

ﻳﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ

اﻟﻤﺮﺟﻊ 1356 :ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
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إنجلترا

الواليات المتحدة األمريكية

يقول العاملون في الخطوط األمامية إن التحدي الرئيسي يتمثل في تقديم
رعاية متكاملة لمرضى الحاالت المتعددة.

تحتل قضايا تقديم الرعاية والتواصل بين الطبيب والمريض مرتبة عالية في مسح
العاملين في الخطوط األمامية للرعاية الصحية.

المعدل ‹المتوسط› ،ولكنه يترافق مع قلق
ُيقارب نمط إجابات العاملين البريطانيين في الخطوط األمامية
ّ
متزايد بشأن تقديم الرعاية ،السيما إدارة مرضى الحاالت المتعددة ( 71بالمائة) وتكامل مستويات الرعاية (71
بالمائة) وتجنب إعادة الدخول إلى المستشفيات ( 70بالمائة) .ويتطابق هذا مع بعض أوجه تجربة المرضى،
مثل إشراك المريض في إدارة عالج حالته ( 70بالمائة) وتعقيد مسار المريض ( 70بالمائة) وفترات االنتظار (68
بالمائة) .وعلى الرغم من عدم بلوغ قضية التواصل بين الطبيب والمريض مستواها في الواليات المتحدة
والهند والبرازيل ،فقد تردد ذكرها من قبل األكثرية بنسبة وصلت إلى  56بالمائة .أما القضايا األخرى المتعلقة
بالجودة والسالمة ،فقد تردد ذكرها بنسب متقاربة :حصل اإلبالغ عن األحداث السلبية على نسبة  58بالمائة
اهتماما أقل ،حيث أشار إليه
والمبالغة في التشخيص أو العالج على  53بالمائة .واحتل تكرار األخطاء الطبية
ً
 44بالمائة .ولم ُيشر سوى  3من  10من العاملين في الخطوط األمامية في إنجلترا ( 28بالمائة) إلى العبء
المالي على المريض كقضية تحتاج إلى تحسين ،وهي النسبة األقل في جميع الدول الست المشمولة
بالدراسة.

تبدو قضايا تقديم الرعاية في مقدمة اهتمامات العاملين في الخطوط األمامية في الواليات المتحدة ،حيث
أشار قرابة  70بالمائة من العاملين في الخطوط األمامية الذين شملهم البحث إلى قضايا تجنب إعادة الدخول
إلى المستشفيات ،وإدارة مرضى الحاالت المتعددة ،وإشراك المريض في إدارة عالج حالته ،وضمان الرعاية
المناسبة في المكان المناسب .وأشار  61بالمائة منهم إلى توحيد معايير الرعاية .واحتل التواصل بين الطبيب
والمريض مرتبة عالية كقضية تحتاج إلى التحسين ،حيث أشار إليها  7من  10من العاملين في الخطوط
األمامية ( 71بالمائة) .وتكررت اإلشارة إلى قضايا تجربة المرضى ،مثل تعقيد مسار المريض وفترات االنتظار،
جميعا أكثر من  60بالمائة من العاملين في الخطوط األمامية
وكذلك العبء المالي على المريض (أشار إليها
ً
في الواليات المتحدة) .واحتل تكرار األخطاء الطبية أعلى مستوى له بين البلدان األخرى باستثناء البرازيل (أشار
إليه  59بالمائة من العاملين في الخطوط األمامية) .وتساوت اإلشارة إلى قضايا الجودة والسالمة األخرى،
مثل اإلبالغ عن األحداث السلبية والمبالغة في التشخيص أو العالج.

ُيقر قادة الرعاية الصحية بالتحديات التي تطرحها شيخوخة السكان والحاالت
المعقدة المتزايدة ،إال أنهم يعتبرون القضية المالية شاغلهم الرئيسي.
ويقول قادة الرعاية الصحية في إنجلترا إن قلقهم الرئيسي يتمحور حول التحديات المالية التي تواجه
مؤسساتهم .وهي تحديات ناجمة عن نقص التمويل وزيادة الطلب والضغط المستمر لالرتقاء بمستوى
تقديم الرعاية إلى أهداف األداء الوطنية .وأصبحت األولوية تحقيق فعالية التكلفة (من خالل إعادة
مثل) وضمان االستدامة المالية .أما التحدي الثاني الذي تكرر ذكره فهو تغير طبيعة
تخطيط الخدمة ً
«عمالء» هذه المؤسسات؛ حيث تتطلب شيخوخة السكان وتزايد عدد الحاالت المعقدة (حاالت
ً
إضافة إلى
جديدا من التكامل والتعاون بين اإلدارات المختلفة،
مرضية مشتركة متعددة) مستوى
ً
تدريب مناسب ومتواصل للعاملين في الخطوط األمامية.
«حسنً ا ...إن التمويل كان وال يزال التحدي األكبر بال منازع .وإننا نعمل أكثر مما نتقاضى« ...
«[ثمة تحد آخر يتمثل] في الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في جميع مجاالت المستشفى،
ولكن المالحظ بشكل رئيسي تنامي أعداد المسنين الذين ينقلون إلى المستشفى كحالة طارئة أو شبه
طارئة».

أشار قادة الرعاية الصحية إلى أن التغييرات التي حصلت في التمويل بموجب
وتحول في
ً
الميسرة تتطلب إجراءات جديدة
قانون حماية المرضى والرعاية
ّ
الثقافة.
يشير قادة الرعاية الصحية إلى مجموعة واسعة من القضايا الخاصة بكل مؤسسة ،مما يعكس تنوع
المؤسسات وبيئات عملها .وهي تشمل قضايا ،مثل إدارة التدفقات المالية المتعددة ونقص الموارد
المالية المخصصة لتلبية احتياجات مؤسسية محددة ،أو مشاكل صحية محددة للسكان الذين يتلقون
الخدمة ،مثل ارتفاع حاالت السكري أو فرط السمنة وغيرها الكثير .ولكن ثمة بعض الموضوعات
أيضا ،حيث يتحدث غالبية قادة الرعاية الصحية في الواليات المتحدة األمريكية عن التحديات
المشتركة ً
المالية التي تواجه مؤسساتهم ،مما يتطلب من مقدمي الرعاية الصحية التكيف مع النظام الجديد
الميسرة .وهذا يستدعي إجراءات جديدة
لتسديد تكاليف الرعاية بموجب قانون حماية المرضى والرعاية
ّ
صعبا .وتزداد
أهمها المواءمة بين الجانبين السريري واإلداري للمؤسسة ،األمر الذي يجده الموظفون
ً
أهمية تكامل مستويات الرعاية وتبادل المعلومات بشكل أفضل في المؤسسة .وثمة نتيجة أخرى
الميسرة هي العالقة بين مقدم الخدمة والمريض ،حيث تزداد
لتطبيق قانون حماية المرضى والرعاية
ّ
أهمية رضا العمالء كلما وجدت المؤسسات نفسها بحاجة إلى ‹التنافس› على المرضى:
حاليا طريقة الدفع في نظام الرعاية الصحية في الواليات المتحدة األمريكية .وأعتقد أننا
«لقد تغيرت ً
حقا بوضع رسوم على خدمات الرعاية الصحية ،وهذا بشكل أو بآخر تطور نحو األفضل،
ال نكسب مالنا ً
مع البقاء ضمن منطقة األمان «.
أبدا بعد اآلن تقديم رعاية صحية جيدة .فعليك في الواقع رفع تقارير علنية عن
«ال ،لم يعد
كافيا ً
ً
حقا بنمط
مقاييس النتائج ،وأن يكون لديك عمالء أو مرضى – أصبح اسمهم اآلن عمالء  -سعداء ً
عموما».
تقديم الرعاية ،وهذا تحول ثقافي كبير في مجال الطب
ً
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دولة قطر

البرازيل

أشار العاملون في الخطوط األمامية إلى إمكانية تحسين توحيد معايير الرعاية
وتنظيمها.

جدا من العاملين في الخطوط األمامية على وجود قضايا تؤثر
اتفقت نسبة عالية ً
على تقديم الرعاية في مؤسساتهم.

تشكل قضايا تقديم الرعاية الهاجس األكبر للعاملين في الخطوط األمامية في دولة قطر ،وهذا ينسجم مع
نتائج المسح العالمي .وبالتحديد ،ذكر قرابة  60بالمائة من المشاركين في المسح توحيد معايير الرعاية
استثناء
وضمان الرعاية المناسبة في المكان المناسب .وشكّ ل تجنب إعادة الدخول إلى المستشفيات
ً
كثيرا إلى
ً
ملحوظا بين قضايا تقديم الرعاية ،حيث لم يذكره إال  1من  4أشخاص ( 25بالمائة) .وتكررت اإلشارة ً
قضية أخرى هي التواصل بين الطبيب والمريض ( 61بالمائة) .وبسبب التركيبة الدولية الواسعة للقوى العاملة
الطبية في دولة قطر ،تنشأ حواجز لغوية أو ثقافية أو كليهما بين العاملين في الحقل الطبي والمرضى .ولم
تُ ذكر قضايا الجودة والسالمة باعتبارها مصدر قلق كبير .وحازت قضية تكرار األخطاء الطبية على أدنى نسبة
( 14بالمائة) ،والمبالغة في التشخيص أو العالج على  27بالمائة ،واإلبالغ عن األحداث السلبية على  30بالمائة
فقط.

إن ضمان الرعاية المناسبة في المكان المناسب ،وتجنب إعادة الدخول إلى المستشفيات ،وتكامل مستويات
الرعاية ،وإدارة مرضى الحاالت المتعددة ،وتوحيد مفاهيم الرعاية هي القضايا التي ذكرتها الغالبية العظمى
من المشاركين في المسح ( 90 - 83بالمائة) ،السيما تجنب إعادة الدخول إلى المستشفيات ،إذ تكررت
اإلشارة إليه أكثر بكثير من أي بلد آخر شمله هذا المسح .وينطبق الشيء نفسه على اإلبالغ عن األحداث
أيضا في موقع متقدم ضمن القائمة ،حيث أشار إليها قرابة  80بالمائة من العاملين في
السلبية ،التي جاءت ً
ً
ومقارنة مع ذلك ،كانت اإلشارة إلى قضايا الجودة والسالمة ،مثل تكرار
الخطوط األمامية في البرازيل.
تكرارا رغم انتشارها النسبي ،حيث نوه إليها قرابة 6
األخطاء الطبية والمبالغة في التشخيص أو العالج ،أقل
ً
من  10من العاملين في الخطوط األمامية ( 59بالمائة و 62بالمائة ،على التوالي).

سلّ ط قادة الرعاية الصحية الضوء على أهمية توفير أعلى مستويات الخدمة،
وأشاروا إلى أن االعتماد على القوى العاملة األجنبية يخلق تحديات إدارية
وثقافية.
كشفت المقابالت النوعية مع كبار المديرين عن وجود رغبة عارمة لمواكبة أفضل المعايير الدولية،
وردا على سؤال عن التحديات ،عرض
ومواصلة تحسين الخدمات الحالية الكتساب «ميزة تنافسية»ً .
بعض القادة قصص نجاح في تحسين ممارساتهم أو في إدخال خدمات جديدة أو تحسينها ،بفضل
معالجة مشكلة قائمة أو سد حاجة ناقصة .وعلى حد قول أحد المشاركين في وصفه لكيفية إدخال
المؤسسة استخدام العدسات الالصقة في عملها اليومي:
والتميز به».
«كان هدفنا إدخال شيء جديد
ّ
غالبا صعوبات في توظيف واستبقاء األطباء المؤهلين ذوي الخبرات
تعترض مؤسسات الرعاية الصحية ً
غالبا على العمالة الوافدة .إن نسبة الموظفين الوافدين تخلق مشاكل خاصة ،ألن
المتميزة ،وتعتمد ً
إجراءات الترخيص والحصول على التأشيرات تؤدي إلى ضياع الوقت العتمادها على إجراءات خارجية
(موافقة وزارة الصحة العامة) .كما أن التنوع الكبير في الخلفيات يعني مواءمة المهارات وممارسات
العمل بين الموظفين وضمان دراية الجميع بأنظمة الرعاية الصحية في دولة قطر ،ما يستغرق وقتً ا
طويل وينطوي على تكاليف باهظة وتحديات جمة.
ً

بالنسبة لقادة المستشفيات العامة المتوسعة باستمرار في البرازيل ،تمثل
الموارد المالية والبشرية مصدر قلق خاص .ولم تستثن األزمة مؤسسات الرعاية
الصحية الخاصة التي تكافح لضمان االستدامة المالية.
أجلت مؤسسات عديدة استثمارات كبيرة في أحدث التجهيزات وتوقفت
نتيجة لهذا المناخ االقتصاديّ ،
عن توسيع خدماتها .وأدت حالة عدم االستقرار السياسي والمالي وصعوبة رسم التوقعات إلى اعتماد
مصدرا للقلق ارتفاع معدل دوران
استراتيجيات إدارية تميل إلى المحافظة وتجنب المخاطر .وشكّ ل
ً
أعباء إضافية وعملوا في ظروف غير مواتية.
الموظفين والعاملين في الخطوط األمامية الذين تحملوا
ً
وزاد تدني األجور من ضعف قدرة المؤسسات الصحية العامة على اجتذاب االختصاصيين الموهوبين
أيضا إلى البيروقراطية وتدني القدرة على اتخاذ القرارات كتحديات رئيسية ،بما في ذلك
والمهرة .وأشير ً
التدخل المفرط لألنظمة الحكومية في إدارة العمليات اليومية في المؤسسة .وعلى حد تعبير أحد
القادة:
«[الرعاية الصحية هي] مجال يحتاج إلى المزيد من االستثمارات ،في وقت تزداد فيه تكلفة التكنولوجيا
أكثر فأكثر .لقد أصبح كل شيء أكثر تكلفة .وهذا هو الواقع الذي نشهده هذا العام ،وأعتقد أننا قد
وصلنا إلى الحضيض من الناحية المالية».
أيضا
هائل من البيروقراطية ...ومن الصعب إقناعهم أن المستشفى يحتاج ً
قدرا ً
«يتضمن شراء حاسوب ً
إلى حاسوب».

«عند استقدام أحد األطباء ،يعمل لسنة أو سنتين كي يعتاد على الثقافة القطرية ،وهذا ضروري للنجاح.
كبيرا».
جديدا ،مما يشكل
طبيبا
مجددا ،ثم نستقدم
قادما من جامعة ما قد تستدعيه
وقد يكون
تحديا ً
ً
ً
ً
ً
ً
كثيرا مشكلة فهم المريض .فكل مريض يتمتع بثقافة ولغة وأعراض وأمزجة مختلفة ،بحيث
«إننا نواجه ً
يتعين عليك تكييف نفسك مع كل مريض على حدة».
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الهند

تنزانيا

يشعر العاملون في الخطوط األمامية في الهند بوطأة عدد من القضايا ،ويشكل
التواصل بين الطبيب والمريض أحد أكبر مصادر قلقهم.

تتكرر اإلشارة إلى قضايا تقديم الرعاية ،ولكن العبء المالي على المريض هو
القضية األبرز ،حسب العاملين في الخطوط األمامية.

يتفق نحو  9من  10من العاملين في الخطوط األمامية في الهند على أن توحيد معايير الرعاية قضية تحتاج
أيضا  9من  10من
إلى تحسين .ويشكل التواصل بين الطبيب والمريض مصدر قلق بالغ ،حيث أشار إليه ً
العاملين ،كما اختار  6من  10عبارة ‹أوافق بشدة› على اعتبار هذه القضية تحتاج إلى تحسين .ومن المرجح أن
كثيرا
يسهم بشكل كبير وجود لغات رسمية عديدة في الهند (ثمة  22لغة) في حدوث هذه المشكلة .وتكرر ً
جميعا أكثر من  80بالمائة من المشاركين في المسح) ،هي إدارة مرضى الحاالت
ذكر ثالث قضايا أخرى (أثارها
ً
المتعددة وضمان الرعاية المناسبة في المكان المناسب وتكامل مستويات الرعاية .وأشار نحو  4من 43( 10
بالمائة) إلى تكرار األخطاء الطبية ،وهي النسبة األقل.

اتفق  7من  10من العاملين في الخطوط األمامية في تنزانيا على أن العبء المالي على المريض هو قضية
تتطلب التحسين ،إذ اختار  4من  10أشخاص عبارة «أوافق بشدة» ،وهي أكبر نسبة بين القضايا األخرى.
كثيرا إلى إدارة مرضى الحاالت المتعددة وتوحيد معايير الرعاية ( 68بالمائة و 64بالمائة على
وتكررت اإلشارة ً
التوالي) .وأشار أقل من نصف أخصائيي الرعاية الصحية الذين شملهم المسح إلى قضايا الجودة والسالمة.

كانت القدرات المادية المخصصة لتلبية الطلب المتزايد إلى جانب الضغوط
المالية ،في مقدمة القضايا التي أثارها قادة الرعاية الصحية.
أقر القادة بضرورة اكتساب قدرة تنافسية ومواصلة تحديث خدماتهم ،لكن الموارد المالية الشحيحة
أيضا إلى عدد من قضايا الموارد البشرية؛ تعيين الموظفين
عائقا أمام االستثمار .وأشاروا ً
ً
تقف
ويعد توظيف الكوادر الماهرة أحد التحديات التي تواجه جميع المستشفيات
واستبقاؤهم وبناء القدراتُ .
على اختالف أحجامها ،وذلك بسبب التسرب وارتفاع معدل الدوران ،إذ يغادر األطباء الخريجون
المستشفيات بعد وقت قصير من مباشرة عملهم (ستة أشهر إلى سنة) لمتابعة التخصص أو نحو آفاق
مهنية أفضل.
تؤدي سرعة نمو السكان في الهند إلى حدوث مشاكل خطيرة في الطاقة االستيعابية في العديد من
غالبا ما تكون المرافق
مؤسسات الرعاية الصحية ،ال سيما في المستشفيات الكبيرة والضخمة ،إذ ً
قديمة وغير كافية ،وال تتوفر موارد كافية للتحديث .ويصبح تقديم الطعام في ظل الطلب المتزايد
آخرا في المقابالت النوعية .وأبلغت
صعبا للغاية .وشكّ لت التحديات المالية
موضوعا مشتركً ا ً
ً
ً
غالبا
المستشفيات التي تعتمد على مدفوعات شركات التأمين عن عيوب في النظام الذي ال يعمل ً
بسالسة ،بسبب األوراق المفقودة أو غير المكتملة واالفتقار إلى رسوم موحدة وتأخر الحصول على
موافقات من شركات التأمين.

كشفت المقابالت مع القادة إلى أن قضايا الموارد البشرية وتقلب الدخل هما
التحديان الرئيسيان.
كبيرا لتشغيل منشآتهم .ويؤدي ضعف
سلط معظم كبار المديرين الضوء على نقص الموظفين بوصفه
تحديا ً
ً
غالبا في تسديد مستحقات
التمويل والقضايا المتعلقة بعدم كفاية أنظمة الدفع إلى تأخر المستشفيات ً
سلبا على تقديم الخدمات
موظفيها في الموعد المحدد .وينعكس تأخر المرضى في دفع فواتير المستشفى ً
في الوقت المناسب .كما أشار آخرون إلى التحديات التي يفرضها االفتقار إلى المهارات الفنّ ية وتدني حوافز
الموظفين لتقديم خدمات عالية الجودة .وكذلك تُ عد البنية التحتية السيئة أو المتقادمة أو كليهما إحدى
كاف من األجنحة وغرف االستشارات وغرف
غالبا عدد ٍ
القضايا المشتركة .كما ال يوجد في المستشفيات ً
العمليات .وبغض النظر عما يسببه ذلك من ازدحام ،فإنه ينتقص من الخصوصية بين الطبيب والمريض،
ويخلق بيئة مواتية النتشار األمراض المعدية.
دوما دفع األجور في موعدها المحدد”.
“إن معدل دوران الموظفين هو التحدي األكبر هنا ،ألننا ال نستطيع ً
“أعني أن المباني قليلة وقديمة وعفا عليها الزمن .ويكمن التحدي في نظام الصرف الصحي ،فهو ال يفي
بالغرض”.

تكييفا
ً
«في الواقع ،تكمن مشكلتنا الرئيسية في نقص المساحات .إننا اآلن بحاجة ماسة للتجديد .نريد
مركزيا [تكييف هواء] ،ولكننا غير قادرين على ذلك بسبب هيكل المبنى».
ً
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الجدول  :2ملخص مصادر القلق الرئيسية لدى العاملين في الخطوط األمامية وقادة
الرعاية الصحية
العاملون في الخطوط األمامية

قادة الرعاية الصحية

إنجلترا

•تكامل مستويات الرعاية
•إدارة مرضى الحاالت المتعددة
•تعقيد مسار المريض.

ت ن ام ي ال ت ح دي ات ال ت ي ت ط رح ه ا ش ي خ وخ ة
ال س ك ان وال ح االت ال م ع ق دة ال م ت زاي دة ،إال
أن ال ق ض ي ة ال م ال ي ة ت ب ق ى ه ي ال ش اغ ل
ال رئ ي س ي

الواليات
المتحدة
األمريكية

•تجنب إعادة الدخول إلى
المستشفيات
•إدارة مرضى الحاالت المتعددة
•التواصل بين الطبيب والمريض.

ب رزت ال ت ح دي ات م ن ال ت غ ي ي رات ال ت ي
ح ص ل ت ف ي ال ت م وي ل ب م وج ب ق ان ون
ح م اي ة ال م رض ى وال رع اي ة ال م ي س رة.
وأه م ي ة ت ك ام ل م س ت وي ات ال رع اي ة وت ب ادل
ال م ع ل وم ات ب ال ش ك ل األف ض ل ،وي ب ق ى
اإلن ف اق ق ض ي ة م ه م ة.

قطر

•توحيد معايير الرعاية
•التواصل بين الطبيب والمريض.
•ضمان الرعاية المناسبة في المكان
المناسب.

ص ع وب ات ف ي ال ت وظ ي ف وت ح دي ات ث ق اف ي ة
ن اج م ة ع ن االع ت م اد ع ل ى ال ق وى ال ع ام ل ة
األج ن ب ي ة

البرازيل

•ضمان الرعاية المناسبة في المكان
المناسب
•تجنب إعادة الدخول إلى
المستشفيات
•توحيد معايير الرعاية.

ت ش ه د ال م س ت ش ف ي ات ال ع ام ة ال م ت س ع ة
ب اس ت م رار ف ي ال ب رازي ل ن ق ًص ا ف ي ال م وارد
ال م ال ي ة وال ب ش ري ة ،م م ا ي ش ك ل م ص در
ق ل ق رئ ي س ي.

الهند

•توحيد معايير الرعاية
•التواصل بين الطبيب والمريض
•إدارة مرضى الحاالت المتعددة.

ي ق ع ف ي م ق دم ة ال ق ض اي ا ت ح س ي ن ال ب ن ي ة
ال ت ح ت ي ة ل ل م س ت ش ف ي ات وزي ادة ع دد
ال م وظ ف ي ن ل ت ل ب ي ة ال ط ل ب ال م ت زاي د
إض اف ة إل ى ال ض غ وط ال م ال ي ة.

تنزانيا

•إدارة مرضى الحاالت المتعددة.
•العبء المالي على المريض.
•توحيد معايير الرعاية.

ُي ع د ن ق ص ال م وارد ال ب ش ري ة وت ق ل ب
ال دخ ل ال ت ح دي ان ال رئ ي س ي ان ال ل ذي ن ي ؤدي ان
إل ى ص ع وب ات ف ي ص رف م س ت ح ق ات
ال م وظ ف ي ن وال م وردي ن.

ما المصادر الرئيسية لالبتكار؟
عما إذا راودتهم في العام الماضي أية فكرة يمكن أن
سألنا العاملين في الخطوط األمامية في كل بلد ّ
تساهم في معالجة أي من التحديات الرئيسية التي تواجههم في الممارسة السريرية .وسألناهم عن مصدر
الفكرة ،وماذا فعلوا بها .يستطلع هذا الفصل مدى مساهمة العاملين في الخطوط األمامية في تعزيز
االبتكار في مؤسساتهم .كما نبحث في كيفية استقدام األفكار من خارج النظام الصحي ،مثل المرضى أو
القيمة.
قطاعات أخرى ،ومن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع ،ومن المؤسسات ّ

االبتكار الشعبي؛ هل يتولى العاملون في الخطوط األمامية
زمام القيادة؟
كشفت الغالبية العظمى من العاملين عن ضرورة تغيير أسلوبهم في العمل .وارتبط ذلك بحجم
المؤسسة التي يعملون فيها.
وفي دول الدراسة الست ،أشار  91بالمائة من العاملين في الخطوط األمامية إلى قضية معينة تحتاج إلى
تغيير في الممارسة السريرية مرة واحدة على األقل خالل العام الماضي .وأشار  41بالمائة منهم إلى الحاجة
لذلك عدة مرات في الشهر .إن نسبة العاملين الذين قالوا إنهم أرادوا تغيير طريقة العمل في مؤسساتهم
تبعا للعوامل األخرى) .ففي
في العام الماضي ترتبط بشكل مستقل بالبلدان التي يعملون فيها (أي ال تتغير ً
تقريبا عن رغبتهم في تغيير
عبر جميع العاملين
ً
إنجلترا ( 97بالمائة) والواليات المتحدة األمريكية ( 97بالمائة)ّ ،
طريقة العمل خالل العام الماضي ،وكذلك نسبة عالية في البرازيل ( 94بالمائة) وتنزانيا ( 92بالمائة) والهند (87
عبر عن ذلك  65بالمائة فقط من العاملين في الخطوط
بالمائة) .وكانت النسبة األدنى في دولة قطر ،حيث ّ
األمامية.
إن احتمالية إشارة أحد العاملين في الخطوط األمامية إلى ضرورة تغيير طريقة العمل ترتبط بشكل مستقل
بحجم المؤسسة .فاحتمال اإلشارة إلى الحاجة إلى التغيير ممن يعملون في مؤسسات صغيرة ذات عدد
قليل من األطباء ( 88بالمائة من هؤالء يعملون في مؤسسات تضم أقل من  10أطباء) أقل من الذين يعملون
في مؤسسات ذات عدد كبير من األطباء ( 94بالمائة من هؤالء يعملون في مؤسسات تضم أكثر من 500
طبيب).
أفكارا راودتهم العام الماضي بشأن
أفادت نسبة كبيرة من العاملين في الخطوط األمامية بأن
ً
معالجة التحديات التي تعترض ممارستهم للرعاية الصحية.
أظهرت النتائج ،التي توصلنا إليها في الدول الست التي شملها المسح ،أن غالبية العاملين في الخطوط
أفكارا لكيفية تحسين الممارسة السريرية ونتائج معالجة المرضى .وأفاد ثلثاهم ( 66بالمائة)
األمامية وضعوا
ً
أفكارا خطرت لهم في العام الماضي عن قضايا يمكن إدراجها في مؤسساتهم أو القيام بها بشكل
إن
ً
مشجعا ويشير إلى رغبة هؤالء العاملين بإدخال تحسينات ،وانهماكهم في إيجاد الحلول
مختلف .وهذا ُي ّعد
ً
طبيبا) ( 73بالمائة) والعاملين في الرعاية
50
من
(أكثر
كبيرة
مؤسسات
في
العاملين
أن
وبدا
(راجع الشكل .)4
ً
الصحية الثانوية ( 70بالمائة) كانوا مهيئين لطرح األفكار في العام الماضي بنسبة أعلى من المتوسط .كما
يؤثر مستوى التخصص والمسؤوليات اإلدارية الفردية للعاملين على مدى استعدادهم لوضع األفكار .وكان
احتمال من حيث القدرة على تقديم األفكار ،بينما كان
ً
األطباء غير المتخصصين ( 54بالمائة) هم األقل
احتمال.
ً
االستشاريون ( 73بالمائة) األكثر

الشكل  :4العاملون في الخطوط األمامية كمصدر لألفكار

٪٩٦

من المستطلع
آراؤهم قدموا
حال لمديرهم
ً

٪٨١

من المستطلع
آراؤهم تحدثوا
مع مديرهم عن
المشكلة

٪٦٦

من المستطلع
آراؤهم خطرت
لهم أفكار خالل
العام الماضي

المرجع 901 :مقابلة مع العاملين في الخطوط األمامية
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إن العاملين في الخطوط األمامية في مؤسسات تطرح استراتيجية تغيير ممارسات العمل،
مهيؤون أكثر من سواهم إلظهار سلوكيات مبتكرة .ومع ذلك ،يختلف انتشار هذه االستراتيجيات
كبيرا حسب نظم الرعاية الصحية وحجم المؤسسة.
اختالفا
ً
ً

وقد شددت التقارير السابقة في سلسلة األبحاث هذه على أهمية وجود رؤية واستراتيجية واضحة لتعزيز
االنتشار السريع لالبتكار .ولذلك فإن من المشجع أن ثلثي العاملين في الخطوط األمامية في الدول الست
التي شملتها الدراسة ( 67بالمائة) ،أفادوا بأن لدى مؤسساتهم استراتيجية واضحة إلدخال تغييرات على
الممارسة العملية بهدف تحسين نتائج عالج المرضى .وكذلك فإن معرفتهم بوجود استراتيجية في
مؤسستهم تؤثر على سلوكهم تجاه االبتكار .فمن يعمل في مؤسسة تتبنى استراتيجية ابتكار مهيأ أكثر من
سواه لتحديد الوجهة التي يريدها لتغيير أسلوب العمل ( 93بالمائة مقارنة مع  89بالمائة) .كما كان العاملون
في العام الماضي مهيئين أكثر لطرح أفكار لتحسين الممارسة السريرية أو نتائج عالج المرضى ( 70بالمائة
احتمال أن يبلغوا عن وجود استراتيجية ابتكار
ً
مقابل  60بالمائة) .العاملون في المؤسسات الكبيرة هم األقل
واضحة في مؤسساتهم ،مقارنة مع المؤسسات األصغر ( 58بالمائة في المؤسسات التي تضم أكثر من 100
طبيب ،مقارنة مع  72بالمائة في تلك التي ال تضم أكثر من  50طبيب) .ومع ذلك ،يرى بعض القادة أن هذا
يعكس في الواقع انخفاض مستويات الوعي بين العاملين في المؤسسات الكبيرة.
تختلف نسبة المؤسسات التي تتبنى استراتيجية تغيير واضحة باختالف الدول .فمن المرجح أن يشير العاملون
في الخطوط األمامية في الهند (دخل منخفض إلى متوسط) وتنزانيا (دخل منخفض)؛ باعتبارهما من بلدان
الدخل المنخفض التي شملها المسح (ترتيب البنك الدولي؛ مجموعات اإلقراض حسب البلد  ،33)2017عن
وجود استراتيجيات واضحة في مؤسساتهم ( 84بالمائة و 82بالمائة على التوالي) .وكانت اإلشارة إلى
تكرارا ،إذ أفاد  62بالمائة من العاملين في البرازيل (دخل
االستراتيجيات في البلدان ذات الدخل المرتفع أقل
ً
فوق متوسط) و 61بالمائة في الواليات المتحدة (دخل مرتفع) و 47بالمائة في دولة قطر (دخل مرتفع) و55
بالمائة في إنجلترا (دخل مرتفع) عن وجود استراتيجيات في مؤسساتهم.
ال يشارك العاملون في الخطوط األمامية كما يجب في تنفيذ الحلول لتحسين الممارسة العملية
عبرت عن الحاجة إلى التغيير في مؤسساتها ،فقد ناقش  51بالمائة من
رغم أن الغالبية العظمى من العاملين ّ
المشاركين في المسح بشكل عام الحلول مع مديريهم لمعالجة تحديات معينة أو طريقة العمل في نظام
أفكارا لتحسين ممارساتهم .ويبدو
مؤسساتهم ،ولكن ذلك يمثل  77بالمائة من أولئك العاملين الذين طرحوا
ً
أن العاملين الذين شاركوا في إجراءات التحسين قد رفعوا أفكارهم إلى كبار المديرين (راجع الشكل .)4

نسبة الوقت المستغرق
في األنشطة اإلدارية

72%

سنوات العمل في
المؤسسة

71%

68%

نوع الرعاية

حجم المؤسسة
(عدد األطباء)

77%
68%

56%

62%

60%

62%

70%

100

80
63%

60
40

نسبة المستطلع آراؤهم

احتمال لطرح أفكار تحسين ممارسات عملهم في
ً
وقد ارتبطت بعض السمات بواقع أن العاملين كانوا أكثر
شهرا الماضية .وكان االحتمال أعلى فيما لو كانوا يعملون في مجال الرعاية الثانوية وفي
االثني عشر
ً
عاما ،وأنفقوا أكثر من  50بالمائة من
مؤسسات كبيرة ،أو لو كانوا قد أمضوا في المؤسسة نفسها أكثر من ً 15
وقتهم في أنشطة إدارية (راجع الشكل .)5

أفكارا خالل االثني عشر
الشكل  :5سمات العاملين في الخطوط األمامية الذين طرحوا
ً
شهرا الماضية
ً
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 %50أو يزيد

أقل من
%50

منعدم

 15سنة
فما فوق

من 5
إلى 14
سنة

أقل من
5
سنوات

أكثر من
100
طبيب

من  11إلى أقل من
 100طبيب عشرة
أطباء

رعاية
ثانوية

رعاية
ولية

0

نسبة المستطلع آراؤهم ممن خطرت لهم أفكار خالل العام الماضي

المرجع 1356 :مقابلة مع العاملين في الخطوط األمامية

إن احتمال مناقشة العاملين في الخطوط األمامية في قطر للقضايا مع مديريهم هو أقل بكثير مقارنة مع
جميع دول الدراسة األخرى ( 13بالمائة مقابل  54بالمائة من المشاركين بشكل عام) .وهذا ناجم إما عن تصور
كثيرا إلى التغيير ،أو أن مسؤولية االبتكار تقع على عاتق كبار الموظفين أكثر من
أن مؤسساتهم ال تحتاج
ً
احتمال بشكل ملحوظ لمناقشة
ً
يعد العاملون في الخطوط األمامية أقل
الكادر السريري .وفي الهندّ ،
ً
مقارنة مع تنزانيا ( 61بالمائة) وإنجلترا ( 60بالمائة) والواليات
االحتياجات مع كبار الموظفين ( 45بالمائة)،
المتحدة ( 59بالمائة).
طويل في مجال
ً
أيضا .فالمشاركون من كبار السن الذين أمضوا وقتً ا
إن أقدمية العاملين أنفسهم ذات تأثير ً
الرعاية الصحية والذين يخصصون نسبة كبيرة من وقتهم للمهام اإلدارية ،جميعهم مهيؤون أكثر للمساهمة
المتقدمة في عملية االبتكار .وهذا ناجم عن صلتهم النسبية مع كبار المسؤولين ،وطبيعة األهداف
االستراتيجية لمؤسساتهم ،ومكانتهم باعتبارهم «حلقة وصل» بين الموظفين المبتدئين الذين ُيرجح قيامهم
بتحديد االحتياجات والتحديات السريرية ،والزمالء الكبار الذين يتمتعون بالقدرة على وضع التغييرات موضع
أيضا أن يتمكن العاملون في الخطوط األمامية ،الذين يتولون رفع تقارير العمل في
التنفيذ .ومن المرجح ً
المؤسسات التي تتبنى استراتيجية االبتكار ،من أخذ زمام المبادرة لدعم أفكارهم في تحسين الرعاية الصحية
في محيطهم.
دورا في بناء ثقافة االبتكار ،إال أن العاملين في الخطوط
يؤدي الموظفون على جميع المستويات ً
األمامية يميلون إلى الشعور بمسؤولية أقل عندما يتعلق األمر بتنفيذ التغييرات في مؤسساتهم.
فالغالبية العظمى من العاملين في الخطوط األمامية تشعر بقدر معين من المسؤولية في جميع مراحل
عملية االبتكار ،ولكن دورهم األبرز يتمثل في تحديد االحتياجات ( 90بالمائة) .ويعتبرون أنفسهم مسؤولين
بدرجة أقل عندما يتعلق األمر بتنفيذ التغييرات في مؤسساتهم ( 83بالمائة)( ،راجع الشكل .)6
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طويل مع أطباء يشتكون من أن شيء ما خطأ ،أو أن األمر ال يجري على النحو الذي يرغبونه،
ً
«أنفق وقتً ا
ً
ولكنهم ال يبدون مهتمين حقيقة عندما أطلب منهم المشاركة في إيجاد حل لتلك المشكلة».

الشكل  :6األدوار والمسؤوليات كما يراها العاملون في الخطوط األمامية
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تعتبر الغالبية العظمى من العاملين في الخطوط األمامية ( 90بالمائة) نفسها مسؤولة عن تحديد المجاالت التي
عد ذلك أولوية بالنسبة للموظفين اإلداريين.
تحتاج إلى تحسين في الممارسة السريرية .وليس
مستغربا أال ُي ّ
ً
أيضا على المديرين ،ويعتقد
ويشعر  8من  10من العاملين في الخطوط األمامية ( 82بالمائة) بأن المسؤولية تقع ً
ثلثاهما فقط ( 67بالمائة) أن المسؤولية تقع على الرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة في تحديد المجاالت التي
تحتاج إلى تحسين .وتعتقد الغالبية العظمى من العاملين في الخطوط األمامية أن الدور في تحديد مجاالت
أيضا على عاتق الكادر الطبي ( 86بالمائة) والمديرين ( 83بالمائة) .ويتحمل كبار الموظفين مسؤولية
التحسين يقع ً
ويعتقد أن المديرين يتحملون مسؤولية أكبر في مرحلة
أقل في هذه المرحلة من مسار االبتكار ( 71بالمائة)ُ .
التنفيذ ،حيث أفادت الغالبية العظمى من العاملين في الخطوط األمامية ( 86بالمائة) أن ذلك يندرج في إطار دور
اإلدارة.
يؤثر وجود استراتيجية ابتكار بشكل إيجابي على تصورات المسؤولية عن االبتكار لدى العاملين في
الخطوط األمامية.
تتمتع البيئة الثقافية السائدة في المؤسسة بتأثير واضح .ويرجح العاملون في الخطوط األمامية في
المؤسسات التي تتبنى استراتيجية االبتكار أن الموظفين في جميع المستويات مسؤولون عن االبتكار من
بدءا من تشجيع ثقافة االنفتاح على
موقع عملهم .هذه االختالفات واضحة في جميع مراحل عملية االبتكار ً
االبتكار حتى تنفيذه .وكذلك يرجح العاملون في الخطوط األمامية الذين يعتقدون أن مؤسستهم تسعى
بنشاط لتحقيق التحسينات مسؤولية الموظفين في جميع المستويات عن عملية االبتكار في جميع مراحلها.

منافقا وأدعي أن ذلك يحدث طيلة وقت ،ولكننا نسعى في معظم الحاالت إلشراك
ً
«لن أكون
الشخص الذي طرح االقتراح والذي رفع الشكوى ،ألنه ال يوجد أقدر من العاملين في الخطوط األمامية
على حل هذه القضية».
البرازيل

كشفت مقابالتنا مع القادة أن مؤسسات عديدة تركّ ز على إسناد المسؤولية إلى األقسام السريرية ،بما
فيها المسؤولية عن الميزانية .وأدى ذلك إلى نشوء بنية أفقية ساعدت الموظفين على تحديد الحلول
وتنفيذها بشكل مستقل عن اإلدارة العليا .ولوحظ وجود تحول يفسر كثرة العاملين في الخطوط
أفكارا لحل مشاكل الرعاية الصحية قد تبادرت إلى أذهانهم في العام الماضي،
األمامية الذين أفادوا أن
ً
غالبا لم يكونوا مدركين الستراتيجية االبتكار.
ال سيما في المؤسسات الكبيرة .ومن المفارقة ،أنهم ً
جزءا مما نقوم به بشأن إعادة الهيكلة هو تخصيص ميزانيات تقديرية على مستوى قادة الفرق.
«إن ً
وحدودا».
حقا على تمكين موظفينا من خالل منحهم استقاللية
ولذلك حرص الرئيس التنفيذي ً
ً
إنجلترا

«يجب على الموظفين في الخطوط األمامية امتالك ناصية التغيير .عليهم أن يقرروا طبيعة التغييرات
التي يريدون إجراءها .وعليهم أن يدافعوا عن تلك التغييرات .وينبغي أن يعود القرار لهم بشأن التغييرات
المعدة للتنفيذ والتخطيط .ويجب أن يقتصر دور اإلدارة على تنظيم ذلك ،ولكن عليها أن تمنحهم قيادة
المشروع والتحكم فيه ،ألنهم من يعيشون في هذا الفضاء».
الواليات المتحدة األمريكية
«كنا مستكينين لثقافة «إذا لم يحدث األمر ،فعليك برفعه ،ومن ثم فإننا [نحن اإلدارة العليا] سنجعله
يحدث» .ولذلك فإننا نسعى لتحويل التركيز .وهذه هي ثقافة االبتكار التي نريد العمل بها ،إذا أردنا
لألفراد أن يتمحور كل عملهم حول إيجاد الحلول».
إنجلترا

ثمة طريقة واحدة لتحقيق ذلك ،ورد ذكرها في البرازيل وإنجلترا والواليات المتحدة األمريكية ،تتمثل
بدل من
في إنشاء هيكل تنظيمي أفقي ،تؤول المسؤولية فيه ،بما في ذلك الميزانية ،إلى فرق صغيرة ً
مركزيا .ويتجلى تأثير ذلك في زيادة مرونة العاملين في الخطوط األمامية على التحرك بسرعة
أن تدار
ً
نحو االحتياجات التي يحددونها ،واضطالعهم بإيجاد حلول للمشكالت ،دون الحاجة إلى اإلذعان لقرارات
اإلدارة المتعلقة بالميزانية أو االستراتيجية.
كثيرا بأنهم مكبلون ،ألنهم ال يمتلكون المرونة وال الميزانية[ .ولكن
«أعتقد أننا نعي أن الناس يشعرون ً
موقفهم يتطلب التغيير] .سوف نساعدك وندعمك ،ولكن عليك في الواقع أن تطرح األفكار وأن تكون
مسؤول عن تنفيذ تلك التغييرات على أرض الواقع».
ً
إنجلترا

تعتمد المؤسسات على العاملين في الخطوط األمامية في تحديد االحتياجات أكثر من تحديد
تقر بأهمية العاملين في الخطوط األمامية في «تولي زمام المبادرة».
الحلول ،ولكنها ّ
ميل إلى التركيز على المشكلة ،ال
أفاد قادة الرعاية الصحية بأن لدى العاملين في الخطوط األمامية ً
يقرون بأهمية إشراك العاملين في تحديد الحلول ،رغم أن تجربتهم تشير إلى أن العاملين
الحلول .وهم ّ
قدما نحو حل المشاكل التي تم تحديدها .ويرى كثيرون أن من يحدد
ال يتولون زمام المبادرة للمضي
ً
أيضا بين القادة بأنه رغم أهمية مشاركة
القضايا هو األقدر على وضع حلول فعالة لها ،ولكن ثمة شعور ً
العاملين في الخطوط األمامية في وضع الحلول ،فإنها أقل أهمية من ضمان مشاركتهم في تحديد
االحتياجات.

30

االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية :بناء الروابط

االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية :بناء الروابط

31

االبتكار المفتوح؛ ما ومن يؤثر في أفكار العاملين في
الخطوط األمامية؟
غالبا ما تكون مصادر أفكار العاملين في الخطوط األمامية قريبة إليهم ،ويعد زمالء المهنة
ً
والمرضى هما المصدرين الشائعين.
سألنا العاملين في الخطوط األمامية من أين جاءت أفكارهم التي وضعوها لحل المشاكل في مواقع الرعاية الصحية التي

يعملون بها؟ وذلك لمعرفة مصادر المعلومات والتأثير األكثر أهمية في تجربة المشاركين .وتؤكد النتائج التي توصلنا إليها على

تشير النتيجة القائلة بأن المرضى يتصدرون مصادر االبتكار للعاملين في الخطوط األمامية ،إلى أنهم منفتحون على
األفكار من خارج مؤسساتهم عندما تكون وثيقة الصلة بالممارسة السريرية .أما المصادر األخرى ،مثل تقارير
قطاعات الصناعة أو مواقعها اإللكترونية ( 16بالمائة) ووسائل التواصل االجتماعي ( 12بالمائة) وممثلي قطاعات
الصناعة ( 7بالمائة) والمواقع اإللكترونية األخرى ( 4بالمائة) ،فإن اإلشارة إليها أقل من المصادر األربعة األولى،
ولكنها تساهم في االبتكار في الخطوط األمامية في جميع البلدان التي شملتها الدراسة.

هذان المصدران في المرتبتين األولى أو الثانية في جميع البلدان ما عدا الهند ،حيث أفاد العاملون فيها بأنهم يستخدمون

تُ عد وسائل التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية لقطاعات الصناعة مصدرين مهمين للعاملين في الخطوط
مثل ،قلّ ما أشار
األمامية في تنزانيا .ولكن تجدر اإلشارة إلى أن ذلك ال ينطبق على جميع البلدان .ففي إنجلترا ً
العاملون في الخطوط األمامية إلى وسائل التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية لقطاعات الصناعة كمصدرين
القيمة ،ال سيما مراكز االبتكار وقواعد البيانات ،كمصدر ألفكار العاملين في
لالبتكار .وقلما أشير إلى المؤسسات ّ
الخطوط األمامية ،حيث ذكرها أقل من  10بالمائة منهم .وتتماثل هذه النتيجة في جميع البلدان.

تحتل سوى المرتبتين الثالثة والرابعة كمصادر ابتكار للعاملين في الخطوط األمامية ( 41بالمائة و 33بالمائة على التوالي)( ،راجع

عادة بمصادر متعددة لألفكار وليس بمصدر واحد.
ً
يتأثر العاملون في الخطوط األمامية

أهمية األشخاص كمصادر لالبتكار في الخطوط األمامية ،السيما الزمالء والمرضى .وقال العاملون في الخطوط األمامية إن
نصف األفكار التي راودتهم في العام الماضي قد استقوها إما من زمالء المهنة ( 52بالمائة) أو المرضى ( 51بالمائة) .وحل

غالبا كمصدر لألفكار الجديدة أكثر من التفاعل مع زمالء المهنة .وفي دولة قطر ،يؤدي ممثلو قطاعات الصناعة
المؤتمرات ً
دورا أكثر أهمية من المرضى (جدير بالذكر أن هذا االستنتاج له داللة فقط بسبب قلة عدد العاملين في الخطوط األمامية «14
ً

عامل» الذين أجابوا عن هذا السؤال في قطر) .وتُ عد المؤتمرات والدراسات المحكّ مة أو األكاديمية مصادر مهمة ،ولكنها ال
الشكل .)7

الشكل  :7من أين يستقي العاملون في الخطوط األمامية أفكارهم لتحسين الممارسة
(األشخاص ووسائل اإلعالم)
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يحتل المرضى أهمية خاصة كمصدر لألفكار للعاملين في الخطوط األمامية ،وتحتل قطاعات
ً
أهمية أقل بكثير.
القيمة على االبتكار
الصناعة والمؤسسات
ّ

في جميع البلدان ،أفاد العاملون أنهم استقوا أفكارهم لتحسين الممارسة السريرية من مصدرين مختلفين
على األقل .وتصدرت تنزانيا ،حيث قال العاملون فيها أنهم استخدموا في المتوسط أكثر من ثالثة مصادر
( .)3.2وكذلك سجلت دولة قطر ( )2.7والهند ( )2.5مستويات أعلى من المتوسط  في استخدام مصادر
متعددة .وأفاد العاملون في البرازيل ( )2.2وإنجلترا ( )2.0والواليات المتحدة األمريكية ( )2.0أنهم استقوا
وسطيا من مصدرين لالبتكار.
أفكارهم
ً
تداول (زمالء المهنة،
ً
عموما من ثالثة على األقل من المصادر األربعة األكثر
يستمد العاملون أفكارهم
ً
غالبا استخدام قسم من هذه المصادر األربعة األساسية مع
المرضى ،المؤتمرات ،والدراسات) .ويترافق ً
جنبا إلى جنب كمصادر لفكرة
غالبا ما يندرج المرضى وزمالء المهنة ً
بعضها أكثر من غيرها .فعلى سبيل المثالً ،
معينة ،وكذلك المؤتمرات والدراسات المحكّ مة أو األكاديمية.
يتبوأ التخصص السريري أولوية مصادر االبتكار .ويتأثر العاملون بتخصصات أخرى من خارج مجال
خبرتهم الشخصية ،ولكن بدرجة أقل بكثير.
ثمة سؤال مهم حول تحديد المدى الذي يصل إليه العاملون خارج تخصصهم السريري كمصدر لألفكار .أشارت
بحوثنا إلى أن غالبية أفكار العاملين االبتكارية مستمدة من تخصصهم السريري .وهذا يشمل جميع البلدان،
حيث تراوحت النسبة بين  91بالمائة في الهند و 82بالمائة في الواليات المتحدة .وال تزال مصادر أخرى تحتفظ
بأهميتها ،حيث قال ثلث المستجيبين أنهم استمدوا األفكار التي طرحوها لتحسين الرعاية الصحية في العام
الماضي من تخصصات عالجية أخرى غير تخصصهم .وذكر قرابة  25بالمائة أن الفكرة نشأت من قطاع رعاية
صحية آخر .والنسب في تنزانيا والهند أعلى بكثير ( 65بالمائة من تخصص سريري آخر و 39بالمائة من قطاع
الرعاية الصحية في تنزانيا ،و 40بالمائة من تخصص سريري آخر و 28بالمائة من قطاع الرعاية الصحية في
عموما أن مصدر أفكارهم لتحسين الرعاية جاء من خارج تخصصهم
الهند) .وأفاد  40بالمائة من العاملين
ً
السريري .وارتفعت النسبة في الهند وتنزانيا إلى أكثر من  50بالمائة .وقال  5بالمائة فقط من العاملين إن
أفكارهم تأثرت بقطاعات ال عالقة لها بالرعاية الصحية (راجع الشكل .)8
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الشكل  :8من أين يستمد العاملون في الخطوط األمامية أفكارهم لتحسين الممارسة
العملية (التخصص /القطاع)

23%

قطاع آخر مرتبط
بالرعاية الصحية

30%

تخصص سريري آخر

التخصص السريري
المباشر

85%
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مصدرا
توجد نسبة عالية من العاملين تستمد أفكارها من الممارسة خارج مؤسساتهم ،رغم بقائها
ً
رئيسا.
ً
أفكارا لتحسين الممارسة السريرية في مجال الرعاية الصحية في العام
وقد سألنا العاملين الذين طرحوا
ً
عما إذا استمدوا أفكارهم من مؤسساتهم أو من مؤسسة أخرى في المنطقة نفسها أو في البلد
الماضيّ ،
غالبا لمؤسسة الرعاية الصحية التي يعملون بها كمصدر ألفكارهم (45
نفسه ،أو من بلدان أخرى .وقد أشاروا ً
أيضا .وأفاد أربعة من كل عشرة
بالمائة) ،وإلى الممارسة السريرية من مؤسسات أخرى كمصدر ذي صلة ً
عاملين في الخطوط األمامية ( 41بالمائة) أنهم استمدوا األفكار من مؤسسات أخرى في المنطقة نفسها،
وثلثهم من مؤسسات في الدولة أو البلد نفسه (راجع الشكل )9

الشكل  :9من أين يستمد العاملون في الخطوط األمامية أفكارهم لتحسين الممارسة
العملية (المؤسسة  /البلد)

11%

41%

الممارسات المتبعة
في مؤسسات أخرى
داخل البلد نفسه
الممارسات المتبعة
في مؤسسات أخرى
داخل المنطقة
نفسها
الممارسات المتبعة
في مكان آخر داخل
مؤسستي

45%

نسبة المستطلع آراؤهم الذين استقوا أفكارهم من كل مصدر على حدة
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المسافة بين العاملين في الخطوط األمامية ومصدر األفكار

34%

الممارسات المتبعة
في دول أخرى

المسافة بين العاملين في الخطوط األمامية ومصدر األفكار

5%

قطاع آخر غير مرتبط
بالرعاية الصحية

تستقي بعض البلدان معظم أفكارها من مصادر متعددة (تشمل مؤسساتها ،أو مؤسسات أخرى في
المنطقة نفسها أو الدولة أو البلد نفسه أو البلدان األخرى) .ففي إنجلترا والواليات المتحدة والبرازيل ،يأتي
 70بالمائة إلى  80بالمائة من األفكار االبتكارية من مستوى واحد فقط .وفي المقابل ،قال العاملون في
الخطوط األمامية في الهند أنهم استقوا نصف األفكار التي طرحوها من مستويات متعددة من الممارسة
السريرية .وينطبق األمر على  60بالمائة من األفكار التي ذكرها العاملون في الخطوط األمامية في تنزانيا
أيضا .ولم يذكر سوى  11بالمائة من العاملين في الخطوط األمامية أن أفكارهم تأثرت بممارسات في بلدان
ً
سائدا أكثر
أخرى .ووردت ممارسات البلدان األخرى كمصدر لألفكار في البرازيل أكثر من غيرها ،بينما بدا
ً
اعتماد البلد نفسه كمصدر لألفكار في إنجلترا وتنزانيا.
شدد قادة الرعاية الصحية على أهمية دور الزمالء
على غرار العاملين في الخطوط األمامية،
ّ
والشبكات المهنية كمصدر لألفكار.
قال قادة الرعاية الصحية في المقابالت التي أجريناها معهم ،إن العديد من الموظفين يتمتعون بخبرة
عمل في مؤسسات رعاية صحية مختلفة أو حتى في بلدان أخرى .وبالتالي ،فهم قادرون على طرح
أفكار جديدة حول كيفية تحسين تقديم الرعاية الصحية في المؤسسة.
«ال شك بأن الدراسات جيدة ،ولكنها ليست في الحقيقة بجودة صديق لك في مؤسسة أخرى تعرض
للمشكلة نفسها ،ويمكنه اطالعك على كيفية حلها .ألن الدراسة ال تقول لك إال ما هو مكتوب على
الورق ،وال تُ فيدك بتفاصيل الحالة وخصوصياتها ...ولذلك فإننا نميل إلى إجراء محادثة حقيقية حول
الحالة ،ومن ثم التواصل مع مؤسسات وأشخاص آخرين ،إضافة إلى مطالعة الدراسات».
الواليات المتحدة األمريكية

شدد القادة على أهمية المؤتمرات
إن التفاعل بين الزمالء هو ً
أيضا أحد المصادر القيمة لالبتكار .وقد ّ
والدورات التدريبية التي تنظمها الجمعيات المهنية أو ممثلو قطاعات الصناعة كوسيلة للتعرف على
األفكار الجديدة المطبقة في العالم .كما أن للتجارب اإليجابية للمؤسسات األخرى دور مهم ،ال سيما
جزءا من منظومة أكبر ،مما يساعد في تسهيل التفاعل وتبادل األفكار.
عندما يكون المستشفى ً
ويكتسب ذلك أهمية خاصة كمصدر لألفكار من خارج التخصصات السريرية.
وفي الواليات المتحدة األمريكية ،فإن مصادر مثل الدراسات األكاديمية وأدبيات الصناعة واالتصاالت
الداخلية مع الموظفين والمرضى والعالقات االستشارية والمبادئ التوجيهية للصناعة تُ عد األساليب
السائدة في تحديد التغييرات المحتملة ومصادر استراتيجيات التنفيذ .وفي إنجلترا ،تُ عد فرق العمل بين
استخداما إليجاد تحسينات مبتكرة .وتستخدم
الزمالء وسيلة جيدة لتطوير األفكار .وهي المقاربة األكثر
ً
المؤسسات التي تندرج في منظومات كبيرة خبرات المستشفيات األخرى في المنظومة نفسها .وفي
مصدرا لألفكار مستفيدين
الهند ،يسعى بعض مديري المستشفيات إلى إعالن مستشفياتهم العريقة
ً
من خبراتها المتراكمة ،بينما يحرص آخرون على استقدام أفكارهم من مؤسسات دولية أو مستشفيات
أجنبية .وفي البرازيل ،أفاد القادة أنهم يستخدمون مصادر أكاديمية ودراسات طبية ومجالت
وبروتوكوالت سريرية ومواقع إلكترونية وأدوات بحثية .كما أنهم يحضرون المؤتمرات والندوات
غالبا في أكثر من مستشفى،
واللقاءات والمعارض التجارية وغيرها من المناسبات .ويعمل األطباء
ً
ويتعلمون من الزمالء والمؤسسات المختلفة في مجموعة من المراحل المتصاعدة .وتأتي الحلول في
تنزانيا من مصادر بديلة ،مثل كبار المديرين أو المؤسسات األخرى .ويميل قادة الرعاية في دولة قطر
إلى استقاء أفكارهم من أطباء يمتلكون خبرات العمل في الخارج أو ممن تلقوا تدريبهم في بلدان أخرى.
أيضا إلى استضافة األطباء الذين يزورون المستشفيات المحلية لتبادل المعارف.
كما يسعون ً
مثلالكثير من إجراءات
أيضا .فقد أدخلنا هذا العام ً
«تأتي التغييرات الكبيرة من استخدام نظم االعتماد ً
تقييم المخاطر المستندة إلى متطلبات االعتماد .ويؤثر إدخال هذه التغييرات على السياس ا ت
والبروتوكوالت ،وكذلك على األدوات التي نستخدمها لتحديدها [السياسات والبروتوكوالت]».
قطر
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االبتكار العكسي ،هل تُ عد البلدان ذات الدخل المنخفض
والمتوسط مصادر ابتكار مؤثرة؟

وقال العاملون في الخطوط األمامية في بعض البلدان أنهم يعتبرون البلدان ذات الدخل المتوسط مصادر

مفيدة لألفكار .وقلما ُذكرت البلدان ذات الدخل المنخفض ،باستثناء العاملين في تنزانيا.

يجري نشر االبتكار على نطاق محدود على المستوى الوطني .فقد قال  10بالمائة من العاملين في
الخطوط األمامية فقط إنهم ي ستقون أفكارهم من ممارسات بلدان أخرى .ويبدو أن االبتكار
جدا.
العكسي ال يزال
محدودا ً
ً
عديدة مهمة لتحسين الرعاية الصحية جاءت
ً
أفكارا
تقدم أدبيات االبتكار العكسي أدلة تجريبية وافرة على أن
ً
تكيفت مع متطلبات البلدان ذات الدخل
حال
في
من بيئات تفتقر إلى الموارد ،وقد تصبح مهمة وعملية
ّ
المرتفع .ولمعرفة مدى انخراط العاملين في الخطوط األمامية في االبتكار العكسي ،فقد سألناهم ما هي
مفيدا ألفكار تحسين أساليب العمل في مؤسساتهم الصحية؟ ولماذا؟
مصدرا
البلدان الثالثة التي يعتبرونها
ً
ً
قال  10بالمائة منهم إنهم استقوا أفكارهم من الممارسة السريرية في بلدان أخرى .وكانت النسبة مرتفعة
في البرازيل ( 18بالمائة) وتنزانيا ( 12بالمائة) ،وأقل في الهند ( 10بالمائة) .وعلى العموم ،قال العاملون في
الدول الست جميعها إنهم يعتبرون البلدان ذات الدخل المرتفع مصادر مفيدة لألفكار (راجع الشكل .)10

الشكل  :10نسبة العاملين في الخطوط األمامية الذين يعتبرون البلدان ذات الدخل
مصدرا لألفكار
المنخفض أو المتوسط
ً
%

75%

80

60

25%

24%
10%

تنزانيا

الهند

قطر

المرجع 1356 :مقابلة مع العاملين في الخطوط األمامية

البرازيل

6%

5%

إنجلترا

الواليات
المتحدة

20

في
المجمل

0

نسبة المستطلع آراؤهم

38%

40

ويبين الشكل ( )11نسبة المستجيبين الذين ذكروا البالد المدرجة في الالئحة (الجانب األيمن) في قائمتهم
للدول الثالث األولى كمصادر مفيدة لألفكار أو االبتكارات .وتشير دراسات الحاالت الواردة في الملحق  3إلى
تصنيف مفصل لإلجابات الواردة من بعض البلدانُ .صنفت الواليات المتحدة وإنجلترا كأهم مصدرين لالبتكار
بين الدول الست التي شملتها الدراسة ،حيث ذكر الواليات المتحدة ثلثا العاملين في الخطوط األمامية وذكر
تقريبا .ويأتي بعد هذين البلدين كندا ( 23بالمائة) وألمانيا (20
إنجلترا أو أحد أقاليم المملكة المتحدة نصفهم
ً
بالمائة) والهند ( 16بالمائة) وفرنسا ( 13بالمائة) وأستراليا ( 12بالمائة) على التوالي .أما البلدان األخرى التي
اعتبرت مصادر مفيدة لألفكار فهي اليابان ( 7بالمائة) وجنوب إفريقيا ( 7بالمائة) والسويد ( 6بالمائة) وسويسرا
( 4بالمائة) والصين ( 3بالمائة) وإسرائيل ( 3بالمائة) وإيطاليا ( 3بالمائة) وكينيا ( 3بالمائة) وهولندا ( 3بالمائة)
وسنغافورة ( 3بالمائة).
ورغم وجود العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط في هذه القائمة ،إال أن الهند هي األبرز من بينها حتى
اآلن .فقد ُذكرت في أغلب األحيان من قبل العاملين في الخطوط األمامية في تنزانيا ( 58بالمائة) وقطر (18
مهما لألفكار من قبل العاملين في الخطوط
مصدرا
بالمائة) والهند ( 17بالمائة) .واعتبرت جنوب إفريقيا
ً
ً
األمامية في تنزانيا ( 33بالمائة) .وبشكل عام ،لم يعتبر العاملون في الخطوط األمامية في بلدي منظمة
الواردين في هذه الدراسة (الواليات المتحدة وإنجلترا) البلدان ذات الدخل
التعاون االقتصادي والتنمية
ْ
رجح العاملون في البلدان ذات الدخل المنخفض
المنخفض والمتوسط كأهم كمصادر لألفكار .بينما ّ
والمتوسط المشمولة في الدراسة ،إضافة إلى العاملين في دولة قطر ،اعتبار البلدان ذات الدخل المنخفض
والمتوسط مصادر مفيدة ألفكار تحسين ممارسات الرعاية الصحية لديهم (راجع الشكل .)11
وبوصفها دولة تقع في منطقة الشرق األوسط ،ظهرت قطر كحالة مثيرة لالهتمام ،إذ اعتبر العاملون في
الخطوط األمامية في قطر البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع من بين أهم ثالثة مصادر مفيدة لألفكار.
ويعود ذلك إلى عوامل مثل صغر حجمها وكثافة المغتربين فيها (بمن فيهم الكثيرين من شبه القارة
اآلسيوية) ،مما يزيد من احتمال التطلع إلى بلدان أخرى الستقدام األفكار.
كما أورد العاملون في الخطوط األمامية في الهند وتنزانيا البلدان ذات الدخل المتوسط كمصادر مفيدة
لألفكار .ولكن قلّ ما ذكر العاملون البلدان ذات الدخل المنخفض كمصدر لالبتكار في أي من البلدان الستة
التي شملتها الدراسة .وكانت رواندا (خمس مرات) وأوغندا (أربع مرات) الدولتين الوحيدتين ذات الدخل
المنخفض اللتين أشير إليهما في الدراسة ،وجميع اإلشارات جاءت من العاملين في الخطوط األمامية في
مثل) إلى البلدان
تنزانيا .وتطلع العاملون في الخطوط األمامية في بعض البيئات ذات الدخل المرتفع (قطر ً
ذات الدخل المنخفض والمتوسط كمصادر لالبتكار ،ولكن مع تركيز ثابت على المصادر من البلدان ذات الدخل
المتوسط وليس من البلدان فقيرة الموارد.
وكما هو متوقع ،كان للقرب الجغرافي دور مهم في نظرة العاملين في الخطوط األمامية إلى البلدان
الغنيين:
المفيدة كمصادر لالبتكار ،حيث كان العاملون في البرازيل أكثر تركيزً ا على بلدي أمريكا الشمالية
ْ
أيضا كمصدر مفيد لألفكار .وبالمثل ،ذكر العاملون في تنزانيا البلدين
وذكرت كوبا ً
الواليات المتحدة وكنداُ .
اإلفريقيين ذوي الدخل المتوسط (جنوب إفريقيا وكينيا) .أما العاملون في الهند فقد سلطوا الضوء على
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في آسيا والمحيط الهادئ (أستراليا ،اليابان ،سنغافورة).
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الشكل  :11البلدان التي تُ عتبر مصادر ألفكار االبتكار

األرجنتين *
أستراليا ()%12
بوتسوانا *
كندا ()%23
الصين ()%3
كوبا ()%2
الدانمرك ()%2

نسبة المستطلع آراؤهم الذين اختاروا أفضل  3بلدان تمثل مصادر لألفكار

إنجلترا ()%16
فنلندا ()%1
فرنسا ()%13

ألمانيا ()%20
الهند ()%16

إسرائيل ()%3
إيطاليا ()%3
اليابان ()%7
األردن *
كينيا ()%3
لبنان *
ماليزيا *
هولندا ()%3
نيوزيلندا ()%1
نيجيريا *
النرويج ()%2
الفلبين *
البرتغال ()%1
روسيا ()%1
رواندا *
المملكة العربية السعودية *
سنغافورة ()%3
جنوب أفريقيا ()%7
كوريا الجنوبية ()%1
إسبانيا ()%2
السودان *
السويد ()%6
سويسرا ()%6
تايلند ()%1
تركيا *

تشير خريطة التصورات (راجع الشكل  )12إلى  20دولة جرى تحديدها في طليعة المصادر المفيدة لألفكار،
واألسباب العشرة التي دعت إلى اختيارها .وتنقسم الخريطة إلى قسمين ،يبين الجزء العلوي منها أسباب
والتميز .وهي تتجمع في المربع العلوي األيمن من الخريطة.
‹السمعة الحسنة› :الجودة ،والكفاءة ،واالبتكار،
ّ
ويبين الجزء السفلي منها أسباب ‹التشابه المفترض› التي تتجمع في المربعين اليساريين العلوي والسفلي،
ال سيما تشابه البيئة ونظام الصحة والسكان والتاريخ والمشاكل الصحية .وتستند خريطة التصورات على
تحليل التطابقات ،وعلى التكرار النسبي وليس المطلق للسبب الذي دعا لتحديد البلد كمصدر مفيد لألفكار،
مما يعني أن أية أسباب دعت الختيار بلد دون غيره (النسبة األعلى لتكرار ذكر هذا البلد) ترتبط بعالقتها
الوثيقة مع هذا البلد ،وتظهر بالتالي أقرب إليه على الخريطة.
تتجمع الدول التي اختارها العاملون في الخطوط األمامية كمصادر مفيدة لألفكار بسبب سمعتها في الربع
العلوي األيمن في أعلى الخريطة .وتندرج في هذا الربع العديد من دول أوروبا الغربية ،وكذلك الواليات
تميزها باالبتكارات والبحوث
المتحدة واليابان والهند والصين .وتكمن األسباب األكثر
تكرارا وراء اختيارها في ّ
ً
ورعاية المرضى عالية الجودة .وزاد تكرار اإلشارة إلى كندا وأستراليا ألسباب التشابه المفترض ،مثل النظام
وغالبا من قبل المشاركين من الواليات المتحدة .وذكرت إسبانيا على نحو أكثر
الصحي والممارسات الثقافية،
ً
نسبيا ألسباب التشابه المفترض في السكان .وزاد تكرار اإلشارة إلى كينيا ألسباب تشابه المشاكل
تواتر
ً
غالبا من قبل المشاركين من تنزانيا .ووقعت بعض البلدان ،مثل المملكة المتحدة
الصحية ،وحصل ذلك ً
وفرنسا وألمانيا في المسافة الفاصلة بين مركز التجمعين ،بسبب نظر المشاركين إليها على أنها دول مبتكرة
ومتقدمة في مجال الرعاية الصحية وتتشابه من الناحية الثقافية والوضع االجتماعي واالقتصادي والنظام
الصحي.

المملكة المتحدة ()%30

 دخ ل أق ل م ن ال م ت وس ط

الواليات المتحدة ()%66

 دخ ل م ن خ ف ض

زامبيا *

 دخ ل م رت ف ع

 دخ ل ف وق ال م ت وس ط

تشير عالمة النجمة إلى نسبة مئوية أكبر من الصفر وأقل من الواحد في المائة

كانت الواليات المتحدة هي أكثر بلد ذكره العاملون في الخطوط األمامية في الدول الست التي شملتها
الدراسة .ومع ذلك ،ال تزال ثمة اختالفات كبيرة في البلدان التي يرى فيها العاملون مصادر مفيدة لألفكار.
ففي إنجلترا ،ذكر العاملون ألمانيا وأستراليا وفرنسا والسويد أكثر مما ذكرها العاملون في الدول األخرى.
ويعتبر العاملون في الواليات المتحدة كندا وإنجلترا وإسرائيل واليابان مصادر مفيدة أكثر مما يعتبرها غيرهم
في الدول األخرى .وفي البرازيل ،ذكر العاملون في الخطوط األمامية الواليات المتحدة وإنجلترا وكندا
وفرنسا وسويسرا وإسبانيا والبرتغال وكوبا كمصدر لألفكار المفيدة أكثر بكثير مما ُذكرت في البلدان األخرى.
وذكر العاملون في دولة قطر الواليات المتحدة والهند وفرنسا ،بينما ذكر العاملون في تنزانيا الهند وإنجلترا
وجنوب إفريقيا وكينيا والدنمارك والصين وكوبا .وفي الهند ،رأى العاملون في الواليات المتحدة وإنجلترا
وأستراليا واليابان وسنغافورة مصادر مفيدة لالبتكار.
بالنسبة لبعض العاملين ،قد كان تشابه البيئة هو السبب الرئيسي الختيار بعض البلدان كمصادر
مفيدة لالبتكار .أما بالنسبة آلخرين ،كان السبب سمعة البالد في الرعاية الصحية ذات الجودة
العالية.
أيضا اختيار سبب من  10أسباب دعاهم العتبار تلك الدول مصادر
طلبنا من العاملين في الخطوط األمامية ً
مفيدة لألفكار .وقد اختلف سبب االختيار بين البلدان التي شملتها الدراسة .ففي الواليات المتحدة وإنجلترا
والهند ،كان التشابه مع بلدهم هو السبب الرئيسي .وذكر العاملون عوامل مثل التشابه في السكان
ً
إضافة إلى التاريخ
والخلفيات الثقافية والنظام السياسي واالقتصادي ونظام الرعاية الصحية ومشاكله،
المشترك (مثل إنجلترا من قبل العاملين في الهند وأستراليا والواليات المتحدة ،وكندا من قبل العاملين في
الواليات المتحدة ،والبرتغال والواليات المتحدة من قبل العاملين في البرازيل) .بينما ركّ ز العاملون في البرازيل
وتنزانيا وقطر أكثر على ما اعتبروه جودة في الرعاية الصحية في البلدان التي اختاروها كمصادر مفيدة
وتميز االبتكارات
لألفكار ،وقد أشاروا إلى عوامل مثل رعاية المريض عالية الجودة وكفاءة تقديم الرعاية
ّ
والبحوث.
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ثمة تماثل واضح بين قادة الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط األمامية بشأن البلدان التي
تشكل مصادر مفيدة لالبتكار .ولكن يصعب التنبؤ بالسبب الداعي الختيار بلد بعينه كمصدر لالبتكار.

الشكل  -12خريطة التصورات :لماذا تعتبر البلدان مصادر ألفكار االبتكار

بحوث
متميزة
إسرائيل

سويسرا
جدا
أفكار مبتكرة ً
النرويج
الهند

إيطاليا

الواليات المتحدة
اليابان

الدنمارك

الصين

السويد
رعاية المرضى
عالية الجودة

كفاءة تقديم
الرعاية للمرضى

جنوب أفريقيا

ألمانيا

المملكة المتحدة

فرنسا

إسبانيا

كندا
أستراليا

هولندا

وبينما أشار القادة إلى البلدان ذات الدخل المتوسط ،فقد اعتبروا في تنزانيا أن الهند مصدر ابتكار مهم،
وكذلك جنوب إفريقيا وكينيا .ويقابل ذلك إشارات متفرقة من قادة البلدان األخرى الذين اختاروا الهند
كمصدر جيد لألفكار ،ال سيما بالنسبة لالستثمار في إدخال تحسينات ذات تكلفة منخفضة .وأشير في البرازيل
جيدا للرعاية الصحية العامة .ومن األمثلة على ذلك
أيضا ،بوصفها ً
إلى كوبا وبعض البلدان اإلفريقية ً
مثال ً
مقاربة معالجة بعض البلدان اإلفريقية لمرض اإليبوال ،حيث شكلت هذه المقاربة مصدر إلهام لعالج وباء زيكا
في البرازيل.

كوبا

التميز في جميع المجاالت ،ولكنهم اعتبروا أن البلدان المختلفة
وأشار القادة إلى أنه ال يوجد بلد واحد يجمع
ّ
استنادا إلى مجاالت معينة من التميز أو االبتكار تعالج قضايا محددة في الرعاية الصحية.
مصادر قيمة لألفكار
ً
مثل ،وإسبانيا مثال بارز عن االبتكار في الرعاية المتكاملة،
وتعتبر الواليات المتحدة رائدة في مجال التكنولوجيا ً
واليابان دولة رائدة في العمليات الجراحية.

كينيا

نظام سياسي واقتصادي متشابه

إسرائيل

سويسرا
النرويج

الهند

الواليات المتحدة
الدنمارك

إيطاليا

جنوب أفريقيا

اليابان
الصين

السويد

بشكل عام ،تتماثل تصورات قادة الرعاية الصحي والعاملين في الخطوط األمامية عندما يتعلق األمر بالبلدان
غالبا إلى دول منظمة التعاون
التي تشكل مصادر مفيدة لالبتكار .وأشار قادة الرعاية الصحية أثناء المقابالت ً
االقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع مثل الواليات المتحدة وكندا ،وبلدان أوروبا الغربية مثل ألمانيا
وفرنسا وإنجلترا وهولندا ،والدول اإلسكندنافية ،وأستراليا ،واليابان .وقد اتسقت إلى حد كبير أسباب اختيار
كثيرا مع األسباب التي
هذه الدول التي أوردها القادة في الدول الست التي شملتها الدراسة ،وتقاربت
ً
قدمها العاملون في الخطوط األمامية :الرعاية الصحية عالية الجودة ،البحوث المتميزة ،التوجه نحو االبتكار،
التكنولوجيا المتقدمة ،أساليب العالج المتفوقة.

ألمانيا

المملكة المتحدة
ممارسات ثقافية متشابهة
فرنسا
أستراليا

هولندا

تعداد سكاني متقارب
إسبانيا

غالبا إلى الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والدول اإلسكندنافية
وأشار القادة في إنجلترا ً
رائدة في تطوير التكنولوجيا والعالجات الجديدة .ورغم
ً
وأستراليا كمصادر مفيدة .وتعد الواليات المتحدة
ذلك الحظ القادة أن اختالف تمويل الرعاية الصحية في الواليات المتحدة وإنجلترا يجعل نقل النماذج من بيئة
تحد .وتعد ألمانيا رائدة في مجال البحوث ونماذج العمل الجديدة ،مثل نماذج
الواليات المتحدة بمثابة ٍ
ويشار إلى إسبانيا كمثال رائع للرعاية الصحية المتكاملة .وعلى غرار العاملين في الخطوط
«الرعاية الكاملة»ُ .
األمامية ،يركز القادة على البلدان ذات الدخل المرتفع ،وذلك رغم اإلشارة إلى الهند ذات الدخل المتوسط
كمثال جيد على كيفية إدخال االبتكارات بالحد األدنى من االستثمار وتأثيرها الكبير على نتائج الرعاية الصحية.

كندا

أنظمة صحية متشابهة

كوبا

تاريخ مشترك

مشكالت متشابهة

كينيا

المرجع 901 :مقابلة مع العاملين في الخطوط األمامية

*		

مفيدا ألفكار تحسين أساليب
مصدرا
وفقا لإلجابات التي تلقيناها على السؤالين التاليين :ما البلدان الثالثة التي تعتبرونها
ً
التصورات
تم وضع خريطة
ً
ً
ّ
وفقا لدرجة االرتباط
العمل في مؤسساتكم الصحية؟ وما أهم ثالثة أسباب دفعتكم الختيار كل بلد من هذه البلدان؟ وجرى توزيع العناصر على الخريطة ً
بين اإلجابات التي قدمها من استُ طلعت آراؤهم .وتظهر تجمعات الدول على الخريطة كلما جاءت األسباب الواردة في اإلجابة مجتمعة .يمثل المحور x
نقاط التشابه ،فيما يمثل المحور  yعناصر السمعة.
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«باريس -ذهب بعض أعضاء الفريق إلى هناك لبضعة أسابيع لمعاينة جهاز جديد من أجهزة األشعة /
سباقا يعني أن تكون في طليعة شيء جديد ُيتوقع أنه األفضل في مجاله .لقد
ً
التشخيص .وأن تكون
لقاء .وتواصلنا مع مساهمينا
نظمنا
عنه
أخبرنا
أن
وبعد
به.
علموا
الذين
المستشارين
سمعنا عنه من أحد
ً
الرئيسيين ،جنوب إفريقيا وسويسرا ،بسبب تواجدهم هناك ،وكذلك الواليات المتحدة بسبب االنتشار
نظرا ألن أكثر من 50
ً
الواسع للرعاية الصحية الخاصة ،حيث تشكل
جيدا على تحسين الكفاءةً ،
مثال ً
بالمائة من السكان يستخدمون خدمات القطاع الخاص».
إنجلترا

اختار القادة في الواليات المتحدة إنجلترا وكندا كدولتين مؤهلتين كي تكونا مصدر ابتكارات في مجاالت
الرعاية الصحية التي ترعاها الحكومة ،بسبب وجود أنظمة رعاية صحية ممتازة ومتكاملة على المستوى
الوطني فيهما ،وكذلك بسبب تشابههما والواليات المتحدة بالثقافة وطبيعة المرضى .كما ذكروا
أيضا في مجال التكنولوجيا وإدارة
ألمانيا وتايوان والدول اإلسكندنافية واليابان والصين كدول رائدة ً
أيضا كدولة رائدة في تطوير األدوية والعالج .واعتبر القادة في الواليات
البيانات .وأشاروا إلى ألمانيا ً
المتحدة أنظمة األدوية في بلدهم بمثابة عائق كبير أمام اختبارات األدوية يحد من قدرتها على االبتكار
مثل ألمانيا .وتُ عد الدول اإلسكندنافية وتايوان أمثلة جيدة على أنظمة السجالت الصحية اإللكترونية
الشاملة .وتُ عد قواعد البيانات الوطنية الواسعة في الدول األوروبية (ال سيما في الدول اإلسكندنافية
وفرنسا وإنجلترا) مصادر ضخمة للبيانات التي تُ ظهر تأثير ابتكارات الرعاية الصحية .وأشار القادة في
وذكر التدخل المبكر
الواليات المتحدة إلى إنجلترا وأستراليا كمثالين جيدين على عالج األمراض النفسيةُ ،
كابتكارين جديرين بالدراسة.
والتعليم
ْ
غالبا مسؤولو الرعاية الصحية إلى الواليات المتحدة وبلدان أوروبا الشمالية
وفي دولة قطر ،يشير ً
والغربية .ويرجع ذلك إلى التقنيات الحديثة والمفاهيم الطبية والممارسات الجديدة والبرامج البحثية
المتقدمة .وال يوجد أي ذكر خاص للبلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط من قبل قادة الرعاية
كثيرا ما
الصحية في قطر ،مما يتناقض بشدة مع موقف العاملين في الخطوط األمامية فيها ،الذين ً
أشاروا إلى الهند كمصدر مفيد للمعرفة .تجدر اإلشارة إلى أن بعض القادة يشددون على الخصوصية
أيضا
الكبيرة للمجتمع القطري ،مما يعني أنهم ال يجدون فائدة في التطلع إلى بلدان أخرى .ويشيرون ً
تحديا أمام تقديم العالجات واإلجراءات الجديدة.
إلى األطر التنظيمية التي تشكل
ً
نظرا للمفاهيم
«السويد والواليات المتحدة إلى جانب معظم الدول األوروبية هي أكثر البلدان فائدةً ،
الجديدة التي تعتمدها ،مثل جراحات اليوم الواحد للمرضى المسنين ،وكذلك التعليم والبحوث المتطورة
بشكل عام»
قطر

تمثل الواليات المتحدة وإنجلترا الموقعين المرجعيين الرئيسيين لالبتكار في الرعاية الصحية بالنسبة
وينظر إلى الواليات
للقادة في البرازيل .وتبرز هاتين الدولتين بفضل سمعتهما الرائدة في مجال االبتكارُ .
قيما لالبتكار .ويرجع ذلك إلى االستثمارات المالية الكبيرة في مجال الرعاية
المتحدة باعتبارها
مصدرا ً
ً
الصحية ،التي مكنتها من تحقيق الريادة في مجال التكنولوجيا والبحوث ،وكذلك لنظامها الموجه نحو
األعمال ،والمبني على النتائج والمتابعة .ومثل الواليات المتحدة ،تُ عد الدول األوروبية في الطليعة في
أيضا من زاوية وجود نظام رعاية صحي ذي طابع
مجال التكنولوجيا واالبتكار ،ولكن ُينظر إليها ً
«اجتماعي» ،وبالتالي أقرب إلى البيئة البرازيلية في أخالقياتها المتمثلة في توفير الرعاية الصحية
ويالحظ الفارق بين الدول األوروبية والواليات المتحدة التي تركز على االقتصاد ،عندما يتعلق
للجميعُ .
األمر بتكاليف الرعاية الصحية .وتبدو الواليات المتحدة حريصة على التوفير وعدم التبديد ،بحيث ال
يستخدم المرضى النظام إال عند الحاجة الحقيقية.
«عندما أفكر بالصحة العامة والطب من أجل مجتمع صحي ،أفكر في النظم األوروبية».
البرازيل

«األمريكيون تقنيون للغاية [ ...فهم يسألون]»«ما هي النسبة؟» »...كم انخفض عدد من دخلوا
المستشفى بسبب تسريع خدمة الطوارئ التي تقدمها؟»
البرازيل

ورغم أن القادة في المستشفيات العامة البرازيلية ينظرون إلى إنجلترا على أنها دولة متمكنة في مجال
مصدرا لالبتكارات في مجال الرعاية
أيضا بفرنسا باعتبارها
البحوث المتقدمة بشكل خاص ،فهم يشيدون ً
ً
الصحية العامة ،وبهولندا لخبرتها في التعامل مع حاالت الشيخوخة.
غالبا إلى إنجلترا والواليات المتحدة .ويرد ذكر الواليات
ويشير مسؤولو الرعاية الصحية في الهند
ً
نظرا لقدراتها البحثية وما تملكه من تقنيات متقدمة في مجال
المتحدة في جميع النقاشات
تقريباً ،
ً
الرعاية الصحية .وتليها المملكة المتحدة ،ال سيما المطلعون على نظامها للتأمين الصحي وكيفية
ً
إضافة إلى التأمين المنظم للرعاية الصحية واإلحاالت وتدريب الموظفين والبروتوكوالت
عمله،
والمبادئ التوجيهية .كما أن العديد من القادة لديهم زمالء وعائالت أو أصدقاء يعيشون في هذين
عادة وأعجبتهم فيها البنية
ً
أيضا ذكر سنغافورة؛ الدولة القريبة من الهند ،ممن زاروها
البلدين .ويرد ً
جزء من نظام الرعاية
إما
هم
الهنود
األطباء
من
والعديد
الصحي.
نظامها
عمل
وسير
والتدريب
التحتية
ٌ
الصحية في سنغافورة ،أو عملوا هناك .وأشير إلى األهمية البالغة لطابع األعمال التجارية في تقديم
الرعاية الصحية (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) .وورد ذكر دول أخرى هي أستراليا وكمبوديا
وكندا واليابان وكوريا الجنوبية.
حقا أن نتمكن من االرتقاء بمستشفياتنا إلى ذلك المستوى .ثالث دول هي األمثلة األفضل:
«آمل ً
جدا الذي ال نستطيع مواكبته ،وسنغافورة بسبب نموذج األعمال
اليابان بسبب نظام الرعاية المتطور ً
العام والخاص الممتاز وألنها دولة مجاورة ويعمل فيها كثير من األطباء الهنود وإمكانية اعتماد
جيدا
ممارساتها وتشابه ثقافتها؛ والثالثة إنجلترا بسبب التدريب المتفوق ونظام الرعاية الصحية المنظم ً
وتواجد مراكز إحالة ومراكز رعاية ثالثية تتولى رعاية حاالت معينة ومراكز تدريب وتمويل ،وبالتالي
فالبروتوكوالت مصاغة بعناية بحيث تتحدد واجبات كل مستشفى».
الهند

ابتكارا في
ذكر القادة في تنزانيا أن الهند والواليات المتحدة وإنجلترا وجنوب إفريقيا هي أكثر البلدان
ً
مجال التدريب واألدوية والتكنولوجيا والممارسة السريرية الجيدة .وأشاروا إلى بلدان أخرى هي :كينيا،
ألمانيا ،والسويد ،وإيطاليا ،واليابان ،وكوريا الجنوبية ،والصين ،وتايالند ،في حين ذكروا الواليات المتحدة
والدول األوروبية كبلدان متقدمة في التكنولوجيا والبحوث والعالج ،وجنوب إفريقيا وكينيا والهند
كثيرا مع البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية التنزانية ويتواجد فيها العالج
بوصفها متقاربة
ً
والتكنولوجيا والمعرفة بأيسر التكاليف.
جميعا جيدة ،فاألمر منوط بما تحتاجه .فأمريكا جيدة
ترتيبا لكل من الهند وإيطاليا وأمريكا ألنها
ً
«لم أضع ً
في المبادئ التوجيهية والمشورة ،وإيطاليا جيدة في األجهزة التكنولوجية المتطورة ،واألجهزة سهلة
ً
مقارنة مع أمريكا التي تتمتع بتكنولوجيا متقدمة»
المنال وميسورة التكلفة في الهند
تنزانيا
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القيمين على االبتكار
دور ّ
حاليا على
أمرا
عد دور
حاسما ،ولكنه ال يؤثر ً
ً
القيمين في الربط بين الطلب والعرض بشأن االبتكار ً
ّ
ُي ّ
ممارسة العاملين في الخطوط األمامية.
القيمة المتخصصة مهمتها دعم تبادل األفكار بشأن
ظهرت في السنوات األخيرة مجموعة من المؤسسات ّ
وعالميا) .تبحث هذه المؤسسات عن
(محليا
تقديم الرعاية الصحية وتعزيز انتشار ابتكارات الرعاية الصحية
ً
ً
ابتكارات الرعاية الصحية وتصنّ فها ،بهدف توفير المعلومات للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يسعون
ونظرا لتركيز هذه المؤسسات
لتحسين جودة عملهم باستحداث سياسات أو منتجات أو ممارسات جديدة.
ً
ً
مقارنة مع مؤسسات الرعاية الصحية
على استقاء األفكار ونشرها ،فإنها مهيأة لتنفيذ بحوث ابتكار واسعة
على الخطوط األمامية .وهذا يعني توفر القدرة لهذه المؤسسات على أداء دور فعال في نشر األفكار
تماما
والحلول التي تلبي احتياجات العاملين في الخطوط األمامية وقادة الرعاية الصحية .كما أنها مهيأة
ً
كمصدر ألفكار بديلة وليس ألفكار «العمل المعتادة» ،إال أن نجاح مساعيها في تحويل نتائج الرعاية الصحية
يعتمد إلى حد كبير على كيفية الربط مع المستخدمين في مؤسسات الرعاية الصحية ووصول عملها إليهم.
ونتطلع إلى هذا المدى في بحوثنا.
دورا أكثر أهمية في نشر االبتكارات في الممارسة السريرية في المستقبل،
القيمون ً
نبحث كيف يؤدي ّ
القيمة كمصادر لألفكار.
وكذلك كيف يستفيد العاملون في الخطوط األمامية والقادة من المؤسسات ّ
ونتحقق من كيفية نظر هذه المنظمات في احتياجات مستخدميها .كما ندقق في فيما إذا كان عرض هذه
المنظمات للمعلومات يتسق مع احتياجات مؤسسات الرعاية الصحية في البلدان الستة التي شملتها
الدراسة.

القيمة على االبتكار بشدة تنوعها ،من حيث الهيكل التنظيمي ونموذج التسليم
تتميز المؤسسات ّ
والتركيز الجغرافي والدوافع.
«القيمون على االبتكار» هم هو مصطلح شامل يغطي مجموعة متنوعة من المنظمات ذات طيف واسع
ّ
من الهياكل التنظيمية وطرق تقديم الخدمة .وبالنسبة لكثيرينُ ،يعد اإلشراف على االبتكار مجرد واحد من
مجاالت أنشطة متعددة ،رغم أنه يشكل محور التركيز الرئيسي لدى البعض ،وتتضمن المؤسسات القيمة ما
يلي:
•منظمات غير ربحية ،مثل مركز ابتكارات السوق الصحية ومقره الواليات المتحدة
اطالعا ،مثل انترماونتين
•أنظمة رعاية صحية تبحث عن تحسين األداء من خالل اتخاذ أكثر القرارات
ً
للرعاية الصحية في الواليات المتحدة
•مؤسسات مثل صندوق الكومنولث ومقره في الواليات المتحدة
•مؤسسات مؤتمرات ومعارض ممولة بشكل خاص وعام ،مثل مؤتمر قطر الدولي الطبي ،ومعرض
ابتكارات الصحة والرعاية التابع لهيئة خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا ،وعروض االبتكارات في
مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية «ويش» في قطر
•مراكز وشبكات ومواقع إلكترونية ذات تمويل عام مثل:
	–في الهند ،تحالف األلفية ومركز االبتكار في النظم العامة
	–في إنجلترا ،منصة تبادل االبتكار التابعة لهيئة خدمات الصحة الوطنية ،وهي بوابة
إلكترونية تعمل بمثابة مدخل واحد البتكارات هيئة خدمات الصحة الوطنية
	–الشبكة العالمية لالبتكار في الصحة النفسية ،وهي منصة إلكترونية للمبتكرين
العالميين في مجال الصحة النفسية ،تعمل بالشراكة بين منظمة الصحة العالمية
وقسم الصحة النفسية واإلدمان ومركز الصحة النفسية العالمية في كلية لندن
للصحة والطب االستوائي.
القيمة..
ويبين الجدول السمات المختلفة لهذه المؤسسات ّ
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القيمة على االبتكار
الجدول  :3سمات المؤسسات
ّ

46

االسم

الموقع

المستخدمون

مصادر االبتكار

اإلشراف كمهمة
مركزية أو ثانوية

أنشطة اإلشراف األساسية

مركز ابتكارات
األسواق الصحية

ال والي ات
ال م ت ح دة

ال م ب ت ك رون ،ال م م ول ون،
ص ان ع و ال ق رار ،ال ب اح ث ون

م ش ارك ة ج م اع ي ة ع ب ر م ن ص ة
اف ت راض ي ة ،ش ب ك ات ع ال م ي ة
واس ع ة م ن ال ش رك اء ل ت ح دي د
االب ت ك ارات ال ش ع ب ي ة ال م ه م ة

م ه م ة م رك زي ة

إدارة م ن ص ة اف ت راض ي ة ل ل م ب ت ك ري ن
ل ت ق دي م ال م ع ل وم ات

مركز االبتكار في
النظم العامة

ال ه ن د

م ؤس س ة ح ك وم ي ة

م ش ارك ة ج م اع ي ة ع ب ر م ن ص ة
اف ت راض ي ة

م ه م ة م رك زي ة

ن ش رة ع ل ى اإلن ت رن ت ،وتُ وزع ع ن ط ري ق
م ع اه د ال ت دري ب

www.cips.org.in

صندوق
الكومنولث

ال والي ات
ال م ت ح دة

ص ان ع و س ي اس ات ال رع اي ة
ال ص ح ي ة ،م ق دم و ال خ دم ة،
األك ادي م ي ون ،م راك ز
االب ت ك ار وال م ؤس س ات
األخ رى ف ي ال والي ات
ال م ت ح دة وال خ ارج

ش ب ك ات واس ع ة ال ن ط اق م ك لّ ف ة
ب م راج ع ة األدب ي ات وت م وي ل
ال دراس ات وال ت ق ي ي م ات

م ه م ة م رك زي ة

ج م ع وت ب ادل ال م ع ل وم ات ع ن ط ري ق
ال ب ح وث وال م ن ش ورات وال ب ي ان ات
ال ص ح ف ي ة وال ل ق اءات اإلع الم ي ة
ووس ائ ل ال ت واص ل االج ت م اع ي ،وغ ي ره ا

www.commonwealthfund.org

إنترماونتين
للرعاية الصحية

ال والي ات
ال م ت ح دة

ال ق وى ال ع ام ل ة ف ي
ال م ؤس س ة ن ف س ه ا،
م ق دم و ال رع اي ة ال ص ح ي ة،
ك ب ار م س ؤول ي ال رع اي ة
ال ص ح ي ة ف ي ال والي ات
ال م ت ح دة وخ ارج ه ا

ن ظ ام داخ ل ي ل ت ح س ي ن ال ج ودة
وال ق ي اس

م ه م ة ث ان وي ة

ن ظ ام إدارة ال م ع رف ة ،ب رن ام ج ت دري ب،
ب ح وث م ن ش ورة

الشبكة
العالمية لالبتكار
في الصحة
النفسية

إن ج ل ت را

ال م م ارس ون ،ال ب اح ث ون،
األك ادي م ي ون ،ب ع ض
ص ان ع ي ال ق رار وال م م ول ي ن

اس ت خ دام ال ش ب ك ات ،م ش ارك ة
ج م اع ي ة ع ب ر ال م وق ع اإلل ك ت رون ي

م ه م ة م رك زي ة

إن ش اء ش ب ك ة إل ك ت رون ي ة ل ت ب ادل ال ت ع ل م
ودع م رف ع م س ت وى ال م ع رف ة وت ش ج ي ع
ال ع م ل ال ت ش ارك ي

تحالف األلفية

ال ه ن د

م ب ت ك رون

م ش ارك ة ج م اع ي ة م ن خ الل
دع وات ل ت ق دي م ط ل ب ات م ن ح

م ه م ة م رك زي ة
(ول ك ن ه ا ال ت ق ت ص ر
ع ل ى ال رع اي ة ال ص ح ي ة)

ت ح دي د االب ت ك ارات ،ت ق دي م م ن ح
ل ل م ب ت ك ري ن وخ دم ات دع م الخ ت ب ار
ون ش ر االب ت ك ارات ال ن اج ح ة

فريق االبتكار
في هيئة خدمات
الصحة الوطنية
في إنجلترا

إن ج ل ت را

ن ظ ام رع اي ة ص ح ي ة ع ام ة
(ب رام ج م خ ت ل ف ة ت س ت ه دف
م س ت خ دم ي ن م ح ددي ن)

ع ق د م س اب ق ات م ف ت وح ة أو
ال ع م ل م ع م ن ظ م ات ش ري ك ة

م ه م ة م رك زي ة

ب رام ج أن ش ط ة م ت ن وع ة ،م ث ل
م س اب ق ات ت ح دي د وت ع زي ز االب ت ك ارات
ال ج دي دة

معرض ابتكارات
الصحة والرعاية
التابع لهيئة
خدمات الصحة
الوطنية

إن ج ل ت را

م س ؤول و ال رع اي ة ال ص ح ي ة
وال ع ام ل ون ف ي ال خ ط وط
األم ام ي ة ف ي ن ظ ام ال رع اي ة
ال ص ح ي ة ال ع ام ة

اس ت خ دام ال ش ب ك ات ،ح ض ور
ال ف ع ال ي ات ال م م اث ل ة ،ورش ع م ل
ت ط ب ي ق ي ة م ف ت وح ة

م ه م ة م رك زي ة

م ؤت م ر س ن وي ل ن ش ر االب ت ك ار

مؤتمر قطر
الدولي الطبي

قطر

ق ط اع ال رع اي ة ال ص ح ي ة
ال م ح ل ي ة

ب ح وث ع ل ى اإلن ت رن ت ،وح ض ور
ف ع ال ي ات م م اث ل ة ف ي أوروب ا
وأم اك ن أخ رى

م ه م ة م رك زي ة

ال م ع رض ال س ن وي الب ت ك ارات ال ش رك ات
ال ع ال م ي ة

معارض
االبتكارات في
قمة «ويش»

قطر

م م ث ل و وي ش (ك ب ار ص ان ع ي
ال ق رار ال دول ي ي ن ف ي م ج ال
ال رع اي ة ال ص ح ي ة)
وم ب ت ك رون

م ش ارك ة ج م اع ي ة م ن خ الل
ت ن اف س ال ت ط ب ي ق ات

م ه م ة م رك زي ة

ال م ن اف س ة ع ل ى اخ ت ي ار االب ت ك ارات
ل ع رض ه ا ف ي ق م ة «وي ش»
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القيمة أساليب مختلفة لنشر المعلومات حول االبتكارات .وأصبحت هذه
تستخدم المؤسسات
ّ
تواؤما مع احتياجات العاملين في
جزءا ال يتجزأ من النظم الصحية ،أكثر
ً
المؤسسات ،التي تشكل ً
الخطوط األمامية.
للقيمين قيد الدراسة ،حيث يوجد من يتبنى منهم مقاربة أكثر سلبية في نشر
تختلف األنشطة األساسية ّ
المعلومات االبتكارية التي حصلوا عليها ،مستخدمين المواقع والمنصات اإللكترونية كأدوات رئيسية لنشر
االبتكارات (صندوق الكومنولث والشبكة العالمية لالبتكار في الصحة النفسية) ،بينما يتبنى آخرون مقاربة
فاعلة ،مستخدمين تقديم المنح والمؤتمرات والمعارض والجوائز لتحفيز تبني ونشر االبتكارات المشرفين
عليها (تحالف األلفية ،مؤتمر قطر الدولي الطبي ،مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية «ويش»،
معرض ابتكارات الصحة والرعاية التابع لهيئة خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا) .وتتبنى بعض المنظمات
مقاربة مزدوجة ،مثل مركز ابتكارات السوق الصحية تتضمن منصات إلكترونية ومشاركة فعالة للمبتكرين
تبادل للتعليم يتيح نشر
ً
القيمة والمبتكرين والحكومة
وتعزيزً ا للتعاون .يوفر هذا التعاون بين المؤسسات ّ
استثنائيا في تركيزه الشديد
االبتكارات الجديدة والناشئة .وفي الهندُ ،يعد مركز االبتكار في النظم العامة
ً
على النشر لفائدة مستخدميه .ويقوم بتجميع أفضل الممارسات في خالصة وافية متوفرة على موقعه
مكثفا لعرض هذه االبتكارات على صناع السياسات ،من خالل 15
ً
تدريبا
أيضا
على شبكة اإلنترنت .وينفذ ً
ً
أيضا في تهيئة الظروف التي
معهدا للتدريب اإلداري في مختلف واليات الهند .وبعض المنظمات نشطة ً
ً
عموما ،مثل صندوق الكومنولث.
تشجع االبتكار
ً
غالبا مع االحتياجات
القيمة ،بصفتها
«جزءا ال يتجزأ» من نظام صحي معين ،تكون متسقة ً
إن المؤسسات ّ
ً
بدل من توسيع
غالبا عن االبتكارات في نظامها الصحي الخاص أو في بلدهاً ،
السريرية ،ولكنها ً
أيضا تبحث ً
القيمين الذين تحدثنا معهم يمارسون نشاطهم األساسي في اإلشراف على
نطاق بحثها .ومع أن معظم ّ
مثل على مهمتها
واحدا من مهمتهما .وتركز انترماونتين ً
جزءا
ً
االبتكار ،فإن اثنين منهم فقط اعتبرا ذلك ً
أيضا بأنشطة متعددة
األساسية المتمثلة في تقديم الرعاية الصحية في واليتي يوتا وايداهو ،ولكنها تقوم ً
إشرافا على االبتكار من خالل برنامجها للتدريب المتقدم وشبكة الخريجين .وتشارك هذه
ً
يمكن اعتبارها
الشبكة بنشاط في منهجيات تحسين الجودة وتأمين مصادر المعرفة على اإلنترنت.
انطالقا من مواقع مختلفة.
ً
مصدرا لالبتكار لمختلف األطراف المعنية
القيمة
تُ عد المؤسسات
ً
ّ
القيمين يطرح شبكة عالمية للبحث عن االبتكارات من جميع أنحاء العالم.
فبعض
ّ
سواء من ناحية المستخدمين أو مصادر االبتكارات.
أيضا في تركيزها الجغرافي
وتختلف هذه المؤسسات ً
ٌ
مثل ،يركز في المقام األول
فمعرض ابتكارات الصحة والرعاية التابع لهيئة خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا ً

على المستخدمين المحليين ومصادر االبتكار المحلي ،مع بعض المشاركة الدولية .ويسعى مؤتمر قطر

الدولي الطبي إلى «جلب العالم إلى قطر» ،ومع أن المستخدمين الرئيسيين للمعرض محليون ،فإنه يستقي
االبتكارات من جميع أنحاء العالم .ويركز آخرون على التنمية العالمية ،إذ تسعى الشبكة العالمية لالبتكار في

الصحة النفسية لتعزيز الرعاية القائمة على األدلة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط .ويركز مركز
ابتكارات السوق الصحية على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط على المستوى العالمي ،رغم أنه

أيضا على «االبتكارات العكسية» على نطاق صغير ،باحثً ا عن آلية تكييف نماذج تم تطويرها في البلدان
يعمل ً
ذات الدخل المنخفض والمتوسط لتحسين نظام الرعاية الصحية في الواليات المتحدة .وتتصف جهات أخرى،
مثل قمة «ويش» ،بالعالمية من حيث المستخدمين وكذلك مصادر ابتكاراتهم ،رغم أن استراتيجياتها

عمليا نحو االبتكارات القادمة من البلدان ذات الدخل المرتفع ،وليس من البلدان ذات
الستقاء المصادر تتجه
ً
الدخل المتوسط أو المنخفض .ورغم أن المستخدمين الرئيسيين إلنترماونتين هم محليون وعالميون ،فإن

المصدر الرئيسي البتكاراتها محلي نابع من النظام الصحي الذي تعمل فيه.

أيضا لدى هذه المنظمات أسباب متنوعة للمشاركة في اإلشراف على االبتكار .ويتمثل الدافع
توجد ً

الرئيسي لبعضها في تحسين أداء أنظمة الرعاية الصحية المحلية ،من خالل تحسين الجودة وخفض التكاليف،

المطورة في أوروبا وآسيا والواليات
مثل مؤتمر قطر الدولي الطبي الستقدام االبتكارات
إذ يسعى ً
ّ
محليا سوى عدد قليل من المنتجات الطبية .ويعمل مركز االبتكار في
المتحدة إلى سوق قطر التي ال تنتج
ً

النظم العامة في الهند على تحديد وتوثيق ونشر ونسخ الممارسات المبتكرة في البالد ويغطي أربعة
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مجاالت رئيسية ،بما فيها الرعاية الصحية .إن مهمة صندوق الكومنولث في بناء نظام صحي عالي األداء في

الواليات المتحدة هي مثال آخر على السعي المتواصل لتحسين النظام من خالل البحث في جميع أنحاء

العالم عن األفكار القابلة للتطبيق في الواليات المتحدة .ويتمحور عمل آخرين ،مثل مركز ابتكارات السوق

الصحية في الواليات المتحدة والشبكة العالمية لالبتكار في الصحة النفسية في إنجلترا حول هدف أساسي
هو الصالح العام العالمي ،أي االضطالع بأنشطة اإلشراف بهدف تحسين الرعاية الصحية على الصعيد

غالبا على منطقة محددة (مثل البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط) .أما بالنسبة
الدولي ،مع التركيز ً

للمنظمات التي هي مؤسسات رعاية صحية بحد ذاتها ،مثل إنترماونتين في الواليات المتحدة أو مجموعة

مبادرات االبتكار لهيئة خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا ،فإن اإلشراف على االبتكار يسهم في تحسين أداء
مؤسساتها من خالل تحديد وتنقيح ونشر أفضل الممارسات بين الموظفين.

وأشار من تحدثنا معهم من معارض االبتكارات في قمة «ويش» والشبكة العالمية لالبتكار في الصحة

النفسية إلى دافع ثانوي ،إذ تساهم أنشطة اإلشراف التي يقومون بها في توسيع أجندة االبتكار .ويدعم

اإلشراف المبتكرين من خالل تسهيل التفاعل بين المبتكرين والجهات الفاعلة المهمة في مجال الرعاية

الصحية ،مثل الممولين وصانعي السياسات واألكاديميين .ويتيح ذلك التواصل مع الممولين والحصول على

فرص لمزيد من تطوير االبتكارات وتبنيها على نطاق واسع ،السيما للمبتكرين ذوي الموارد المحدودة.

«إحدى نقاط القوة أنها تعطي األشخاص [الذين] هم في وضع غير قوي ،وربما ال يعملون حتى في شركة
ماديا
كبيرة أو يتمتعون بدعم مالي ،فرصة التواصل مع صانعي القرار ،ال بل حتى مع من يستطيع دعمهم
ً
أيضا أود أن أفكر في منحى آخر هو أنه حتى مع
أيضا ،أو على األقل فتح شبكات أخرى أمامهم .ولكنني ً
ً

ابتكارات محصورة في مجال واحد محدد ،فإنها قد تحفز صناع القرار أو المهتمين في مجال االبتكار للتفكير
في األشياء بصورة مختلفة ،وربما تفضي إلى أفكار أخرى في جوانب مختلفة من الرعاية الصحية».

معارض االبتكارات في قمة «ويش» ،قطر
القيمون.
ينعكس هذا التنوع في مجموعة واسعة من مقاربات استقدام االبتكارات التي يتبناها
ّ
فهم قادرون على االستثمار في شبكات واسعة للحصول على أحدث االبتكارات ،أو المهمل منها.
ُ
وتشير المسارات المتنوعة التي اتخذتها المنظمات المختلفة إلى نتائج رئيسية أخرى تتمثل في أهمية
القيمون عن استخدام المنصات
الشبكات المهنية والمنظمات الشريكة في استقاء االبتكارات .وقد تحدث ّ
فمثل تستخدم وحدة االبتكار في هيئة خدمات الرعاية الصحية في
ً
والشبكات للحصول على أفكار جديدة،
إنجلترا شركاء ،مثل المعهد الوطني للصحة ورعاية التميز ( ،)NICEلمساعدتها على تحديد االبتكارات المناسبة
مبدئيا على معرفة باحثيها المؤسسين
المحتملة .واعتمدت الشبكة العالمية لالبتكار في الصحة النفسية
ً
لتجميع قاعدة بيانات االبتكار .وتواصلت مشاريع االبتكار مع بعضها من أجل الحصول على مزيد من
المعلومات واالتصاالت .وأنشأ برنامج التدريب السنوي في إنترماونتين شبكات للخريجين المؤهلين لتحديد
ابتكارات مثيرة لالهتمام .واستفاد مركز ابتكارات السوق الصحية من المنظمات الشريكة المحلية أو الوطنية
أيضا على معرفة شركاء آخرين في إدارة قواعد البيانات.
كمصدر البتكاراتها ،واعتمد َ
طرق أخرى في استقاء االبتكارات:
عادة)
ً
•الدعوة لالبتكار :تتعرف المنظمات على االبتكارات الجديدة باستخدام الدعوات (المفتوحة
والمسابقات واستضافة المبتكرين لعرض مشاريعهم في المعارض .وأطلقت الشبكة العالمية
لالبتكار في الصحة النفسية ومركز ابتكارات السوق الصحية منصات افتراضية لتوفير البيانات عن عمل
تقدم بعض الحوافز للراغبين في المشاركة ،مثل تقديم الدعم لتطوير
المبتكرين .وفي حاالت أخرى َّ
أفكارهم أو تسويقها .فعلى سبيل المثال ،أطلق تحالف األلفية في الهند «التحدي الكبير» لتحديد
االبتكارات المتميزة لرواد األعمال ونشرها من خالل الحمالت الترويجية واإلعالنات وفي تجمعات
ويمنح الفائزون خدمات الدعم والتمويل إلطالق نماذج أولية أو
وسائل اإلعالم المحلية والوطنيةُ .
اعتمادها على نطاق واسع.
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•البحوث المستهدفة وحضور الفعاليات :تقول بعض المنظمات (مثل معرض ابتكارات الصحة والرعاية
أوال مجموعة
التابع لهيئة خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا وتحالف األلفية في الهند) إنها تحدد ً
غالبا) .وتقوم بعد ذلك بإجراء بحوث
من المجاالت ذات األولوية االستراتيجية (تحديات أو مشكالت ً
مثال على مجالين في
األلفية
تحالف
أولية لتحديد االبتكارات المحتملة لمواجهة هذه التحديات .يركز
ً
قطاع الرعاية الصحية جرى تحديدهما كمجالين مطلوبين :صحة األم والطفل ،واإلنجاب وتنظيم
األسرة .وتحدثت منظمات أخرى عن عمليات البحث على اإلنترنت وحضور المعارض والفعاليات ذات
الصلة ،حيث تتمكن من التواصل مع المبتكرين ورواد األعمال.
•مراجعة المعطيات والبيانات المستحدثة ضمن المؤسسة :أفادت انترماونتين للعناية الصحية عن
استخدام نظام تحسين الجودة الداخلية لوضع مبادئ توجيهية ألفضل الممارسات لحاالت خاصة،
شهريا لمراجعة
تجري تغذيته بمقاييس داخلية للنتائج السريرية والتكاليف .ويجتمع أطباء انترماونتين
ً
المبادئ التوجيهية ألفضل الممارسات المتعلقة بنتائج المرضى المستمدة من بياناتهم والدراسات
العلمية المنشورة حديثً ا ،مما يسمح لهم بتبادل المعرفة حول كيفية تحسين األداء ،ال سيما ضمن
مؤسساتهم.

التزال العديد من االبتكارات الخاضعة لإلشراف في مراحلها األولى ،وال تنطبق عليها الطرق
القيمة بشكل عام منهجية واضحة
التقليدية في التحقق من صالحيتها .وال تتبنى المؤسسات
ّ
لتحديد صالحية االبتكارات الخاضعة لإلشراف.
كبيرة الختبار االبتكارات التي يدعمونها أو التحقق منها.
ً
جهودا
قيمة تبذل
ً
وثمة جهات ّ
«نختار بعض المشاريع التي قدمنا لها العناية الالزمة في الموقع .وهي عملية متسقة للغاية  ...تذهب
لجنة من الخبراء إلى الموقع وتقدم تقريرها ،ثم نعطي فرصة كافية للمبتكرين للرد .يأتي ويتحدث إلى
لجنة التحكيم ،وبناء على ذكائه ومجريات الجلسة نختار الفائز بالمنحة في النهاية .إنها عملية طويلة
جدا».
[تستغرق وقتً ا] ،لكنها دقيقة ً

تحالف األلفية ،الهند

نادرا ما تحققوا من
القيمين الذين تحدثنا معهم أجروا اختبارات قليلة أو لم يقوموا بأي منها .وهم ً
إن معظم ّ
وشدد البعض على أن تركيزهم
االبتكارات التي استقدموها .وهذا ناجم عن القيود المفروضة على المصادر.
ّ
ينصب على األفكار التي سبق التحقق من صالحيتها ،وأنهم ينوون وضع قيود أخرى .أما الذين ال يقومون
بالتحقق فإن مقاربتهم تتمثل في تحديد واضح للبيانات التي يرفعونها وتشجيع الدراسات المحكّ مة .ويشير
أيضا إلى أن ابتكارات عديدة لن تخضع للتحقق من مصادر خارجية في مرحلة مبكرة ،ولكنها تبقى
القيمون ً
ّ
فضل عن التخطيط إلدراجها في
ً
قيمة إلى قواعد بياناتهم ،ألنها ربما تخضع الختبارات أكثر صرامة،
إضافة ّ
القيمين آلية فريقهم في مناقشة ذلك :يقرر أحد أعضاء الفريق استحقاق إدراج
تقييم الحق .ويصف أحد ّ
اعتمادا على الفوائد المحتملة للمرضى .ويقر آخر التحقق من صحة أية معلومة قد تنتقص
االبتكارات األولية
ً
أيضا على تقديم نتائج
من الطبيعة المفتوحة لمنصة بيانات اإلشراف ،ولكنهم يشجعون المستخدمين ً
التحقق الخارجية ويوفرون مساحة محددة لذلك على موقعهم على اإلنترنت.
القيمون جهودهم إلشراك المستخدمين؛ على الرغم من التشديد على إطالع المبتكرين
يبذل
ّ
وصانعي القرار وليس المديرين والعاملين في الخطوط األمامية.
القيمون في معظم األحوال إلى ذكر العاملين في الخطوط األمامية كمستخدمين رئيسيين
لم يتطرق ّ
للمعلومات التي يقدمونها ،ولكن ثمة استثناءات في بعض الخدمات والمعارض والمؤتمرات التي تركز على
القيمة على االبتكار ،كما يحدد
كوادر العالج السريري .ويالحظ المستخدمون الفروق بين المؤسسات
ّ
القيمون المستخدم المحتمل حسب معرفتهم .ويشمل قادة الرعاية الصحية وصانعي السياسات والممولين
ّ
أيضا المبتكرين أنفسهم كمستخدمين مهمين.
والباحثين واألكاديميين .ويورد البعض ً
القيمين الذين يستخدمون مواقعهم اإللكترونية كأداة رئيسية لنشر االبتكارات ،مثل مركز ابتكارات السوق
إن ّ
عادة إلى نشر
ً
الصحية وصندوق الكومنولث والشبكة العالمية لالبتكار في الصحة النفسية ،يسعون
المعلومات بين مجتمع واسع ومتنوع من المستخدمين .وبالنسبة لهذه المجموعة ،يعتمد تحفيز مشاركة
المستخدم على أكثر من مقاربة واحدة :دعمه بالموارد وتوفير فرص حصوله على األدلة ،من خالل وسائل
التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية والنشرات اإلخبارية والمنشورات المخصصة.
قيمين يبذلون محاوالت كبيرة لقياس تأثير أنشطتهم على
ال يجري
دائما تقييم التأثير رغم وجود ّ
ً
المستخدمين.
القيمة على االبتكار على نطاق واسع في قياس مدى تأثيرها ،وبعضها ال يطبق أية
تختلف المؤسسات ّ
مقاييس للنجاح .فمعظمها يتتبع مسار اشتراك المستخدمين واستخدام المصادر وحضور العارضين والزوار
للفعاليات ،وتحليل زيارات مواقع اإلنترنت أو تنزيل البيانات .وقلة منها ترصد المقاييس األخرى المتعلقة بتأثير
المعلومات المنشورة ،مثل كيفية مساهمتها في تغيير السلوك ،وأي االبتكارات الخاضعة لإلشراف قد
انتشرت في بيئات أخرى.
سنويا الشراكات التي شجعها ،بهدف فهم االختالف الذي طرأ على
يتتبع مركز ابتكارات السوق الصحية
ً
خارجيا ،ونشر نتائجه
تقييما
الشركاء نتيجة مشاركتهم .وأجرى مركز ابتكارات السوق الصحية في عام 2015
ً
ً
التحسن .ويرصد صندوق الكومنولث نظم وسياسات وتشريعات وممارسات مؤسسات الرعاية
ومجاالت
ُ
ً
وإضافة إلى االستشهاد به،
الصحية التي يستهدفها ،لمعرفة مدى انعكاسه على عملها أو االستشهاد به.
أيضا تردد ذكر أعماله في وسائل التواصل االجتماعي ،ال سيما من قبل صانعي القرار .ويجري
يرصد الصندوق ً
مسحا للمتلقين المهمين ،مثل مسؤولي نظم تقديم خدمات الرعاية الصحية ،لفهم مدى استيعابهم لعمله
ً
وتأثيره بشكل عام ،وليس تأثير أنشطة بعينها على توسيع نطاق االبتكارات.
قيمة قادرة على التأكد من مدى فعاليتها في تحسين نشر وتبني االبتكارات التي
ال توجد أية مؤسسات ّ
استقدمتها.
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محدودا بعمل المؤسسات
وعيا
ً
يمتلك العاملون في الخطوط األمامية ومسؤولو الرعاية الصحية ً
القيمة.
ّ
القيمة كمصدر لألفكار .ويعترف 8
ال يشير أغلب العاملين في الخطوط األمامية إلى استخدام المؤسسات ّ
أفكارا لتحسين الممارسة السريرية في العام الماضي ،بأنهم استمدوا تلك األفكار
بالمائة فقط ممن وضعوا
ً
من مراكز ابتكار أو قواعد بيانات .وتستفيد تقارير قادة الرعاية الصحية من مجموعة واسعة من المصادر ،لكن
القيمة بالذكر .وعندما سئلوا عن معرفتهم بأي مؤسسات متخصصة تدعم
قلة منها تخص المؤسسات ّ
تبادل األفكار حول كيفية تقديم الرعاية الصحية ،لم يستطع أحد تسمية أو معرفة أي منها .وعندما ُيسمي
فعل عملية «اإلشراف»،
القادة هذه المؤسسات ،فإنهم ال يذكرون مراكز االبتكار وقواعد البيانات التي تتولى ً
بدال من ذلك طائفة واسعة من المؤسسات التي تمارس ً
شيئا من تبادل االبتكارات في مجال
بل ُيدرجون ً
الرعاية الصحية ،ولكنها ال تعمل في مجال اإلشراف على اإلطالق.
القيمين أقرب من غيرهم إلى احتياجات الخطوط األمامية .وتحقيق التأثير يتطلب أن
إن بعض
ّ
جميعا محاور تدفق أفكار في مجال الرعاية الصحية.
يصبحوا
ً
تتعدى نطاق ممارساتهم
القيمون مساعدة مؤسسات الرعاية الصحية على التعامل مع أفكار
ّ
يستطيع ّ
وذلك ألنهم يستمدون االبتكارات من المعروض العالمي ،بما في ذلك من البلدان ذات الدخل
للقيمين غير المنتمين إلى أحد النظم الصحية ،فإن االرتباط مع احتياجات الخطوط
المنخفض .وبالنسبة ّ
القيمون يكونون عادة بعيدين عن فهم احتياجات الخطوط األمامية،
األمامية يمثل
دائما .فهؤالء ّ
تحديا ً
ً
ألن مستخدميهم الرئيسيين هم مسؤولو الرعاية الصحية وصانعو السياسات والممولون ،وليس
العاملون في الخطوط األمامية .وإذا لم يفهموا احتياجات العاملين في الخطوط األمامية بدقة ،ولم
يركزوا انتباههم على الممارسة السريرية أو المواءمة ،فقد يؤدي ذلك إلى حدوث فجوة بين عرض أفكار
القيمين واحتياجات العاملين في الخطوط األمامية.
ّ
قادرا على التعمق في إدارة المعرفة
«إذا كنت ترغب بحدوث تغيير حقيقي على األرض ،ال بد أن تكون
ً
فعليا  ...وآمل أال
تغييرا
وترجمتها .وفي الواقع ،في مواجهة الناس وخلق الفرص للمبتكرين كي نرى
ً
ً
ُيفضي هذا النوع من األبحاث وهذه اإلثارة حول إدارة المعرفة وترجمة االبتكارات إلى ممارسة ،إلى
مجرد مجموعة من المواقع اإللكترونية والمصادر التقنية ،بل إلى نتائج فعلية تنعكس في وجود
أشخاص يؤيدون العمل على أرض الواقع»
شبكة االبتكار والصحة النفسية ،إنجلترا

52

االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية :بناء الروابط

الفصل الرابع :مناقشة وتوصيات
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء جانب الطلب في عملية نشر االبتكار من خالل طرح أسئلة تتناول كيف
يحصل العاملون في الخطوط األمامية وقادة الرعاية الصحية على أفكار لتحسين أنظمتهم الصحية .وقد
استطعنا اكتساب معرفة دقيقة حول ماهية البلدان ووسائل اإلعالم والمؤسسات والقطاعات التي لها تأثير
في تجارب القائمين على تقديم الرعاية الصحية وقيادة التغيير فيها.

كيف وأين نجد األفكار
اعتمدت مصادر األفكار واالبتكارات بالنسبة للعاملين في الخطوط األمامية بشكل كبير على االحتياجات
لتحسين خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها وتحسين تجربة المرضى .وجدنا بعض األدلة على ابتكارات
على مستوى القاعدة الشعبية .وذكرت غالبية العاملين ضرورة تغيير طرق العمل ،ونسبة كبيرة منهم فكروا
حتى في حلول لتحسين طريقة عملهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية .ووجدنا أن العاملين منهم في
حلوال للمشاكل التي تواجههم .ومع
مؤسسات لديها استراتيجية لتغيير ممارسات العمل يجدون على األرجح
ً
كبيرا باختالف أنظمة الرعاية الصحية وحجم المؤسسة .فقد وجدنا أن العاملين
ً
ذلك ،يختلف هذا األمر
اختالفا ً
جزئيا إلى اعتقادهم
في الخطوط األمامية ال يشاركون بإيصال أفكارهم بالقدر الذي يستطيعون .ويرجع ذلك ً
بأن مديريهم هم المسؤولون عن التنفيذ .ويدرك المديرون كم هو مهم أن يحدد العاملون المشاكل،
ويدركون على نحو متزايد أهمية أن يقوم العاملون أيضاً بإيجاد الحلول لتلك المشاكل.

مصادر األفكار
وجدنا أدلة مختلطة على االبتكار المفتوح .يحصل معظم العاملين في الخطوط األمامية على أفكار لتحسين
شيوعا.
الممارسة السريرية من مصادر قريبة جداً منهم ،فزمالء المهنة والمرضى هم المصادر أكثر المصادر
ً
القيمة على االبتكار فدورها في هذا السياق أقل من ذلك بكثير .وكانت األدلة
أما الصناعة والمؤسسات ّ
قليلة على استلهام األفكار من مصادر بعيدة أو من اختصاصات مختلفة .ووجدنا أدلة أقل على استلهام
األفكار من قطاعات أخرى خارج الرعاية الصحية .ويهيمن التخصص السريري لهؤالء كمصدر لألفكار .وهم ال
قليال بالتخصصات األخرى ،بل يستوحون أفكارهم في الغالب من داخل مؤسساتهم وتخصصاتهم
يتأثرون إال
ً
السريرية .وال يجري نشر االبتكار بين البلدان إال على نطاق محدود ،إذ ذكر  10في المئة فقط من العاملين
أفكارا من ممارسات تتم في بلدان أخرى.
في الخطوط األمامية أنهم استلهموا
ً
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تأثير الدول ذات الدخل المرتفع

يوضح هذا البحث أن فرص تطوير االبتكار الكبير التالي في الرعاية الصحية في الدول التي شملتها الدراسة
قد تكون ضاعت .تظهر األبحاث السابقة باستخدام تحليل الشبكات االجتماعية أن األطباء يتواصلون مع
وثيقا 37.يمكن أن يكون لشبكات عالقاتهم تأثير على انتشار االبتكارات أو وقفها 38.إن االقتصار
ً
تواصال
بعضهم
ً
39
على التواصل بين المجموعات التي تشترك في الخصائص يمكن أن يحبط انتشار األفكار الجديدة .ويجب
40
البحث عن حلول فعالة متعددة التخصصات ،وعلى المؤسسات تشجيع التفاعل بين مختلف المجموعات.
غالبا
فمن الواضح أن العاملين في الخطوط األمامية والقادة الذين شملتهم دراستنا يركزون اهتمامهم ً
داخل قطاعاتهم وتخصصاتهم .لذلك ،قد ال تكون لديهم الموارد الكافية إلدارة التحديات التي تواجههم
خلق.
بشكل ّ

لم نجد أدلة كثيرة على وجود ابتكارات عكسية .ويبدو أن العاملين في الخطوط األمامية بغض النظر عن البلد
الذي ينحدرون منه يتأثرون على األغلب بابتكارات الدول ذات الدخل المرتفع .في بعض البلدان ،يستشهد العاملون
في الخطوط األمامية بالدول ذات الدخل المتوسط باعتبارها مصادر لألفكار ،لكن البلدان ذات الدخل المنخفض ال
نادرا ،إذ لم يذكر قيمتها في تقديم أفكار لحلول الرعاية الصحية إال عاملون في الخطوط األمامية من
تذكر إال ً
تنزانيا.

أنظمة رعاية صحية مماثلة وذات جودة
منطقيا العتبار بعض البلدان مصادر مفيدة
سببا
يعتبر تشابه بيئة تقديم الرعاية الصحية بالنسبة للبعض
ً
ً
لالبتكارات .أما بالنسبة لآلخرين فسمعة البلد من ناحية جودة الرعاية الصحية التي يقدمها هي العنصر
واضحا في اآلراء بين قادة الرعاية الصحية والعاملين
انسجاما
مصدرا لالبتكار .وقد الحظنا
األساسي العتماده
ً
ً
ً
في الخطوط األمامية في تحديد البلدان التي تعتبر مصادر مفيدة لالبتكارات ،لكن يصعب توقع األسباب
التي تدفعهم الختيار هذه البلدان.

القيمة على االبتكار
دور المؤسسات ّ
أساسيا في الربط بين جانبي العرض والطلب
قد يكون الدور الذي تؤديه المؤسسات القيمة على االبتكار
ً
على االبتكار ،لكن هذا الدور في الوقت الحاضر ال يمس ممارسات العاملين في الخطوط األمامية .فهذه
المؤسسات تستخدم أساليب مختلفة لنشر ابتكاراتها ،وبعضها ينشئ شبكات عالمية إليجاد ابتكارات من
جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول ذات الدخل المنخفض .وتعتمد هذه المؤسسات مجموعة واسعة من
عموما منهجية واضحة لتحديد فعالية االبتكارات التي ترعاها.
المقاربات للحصول على ابتكارات ،وليس لديها
ً
وهي تركز على التواصل مع القادة وصناع السياسات والممولين والباحثين واألكاديميين والمبتكرين وليس
نادرا ولذلك ال يعرف مدى فعالية هذه
مع العاملين في الخطوط األمامية .وال تجري عملية تقييم األثر إال ً
المؤسسات في نشر االبتكارات التي ترعاها .وفي المقابل ،وجدنا أن العاملين في الخطوط األمامية ليسوا
القيمة على االبتكار.
على معرفة كبيرة بالمؤسسات ّ

التواصل وإنشاء الروابط
عددا من القضايا التي تفيد أجندة نشر االبتكار .وهي ممثلة في الشكل  .13األمر األول الذي
تطرح الدراسة
ً
بعيدا عن
تجب مالحظته هو أن القادة والعاملين في الخطوط األمامية ال يبحثون عن األفكار واالبتكارات
ً
مجاالت تخصصهم وأماكن عملهم .وهذا يفسر عدم قيامهم بإنشاء روابط وصالت بين الرؤى واألفكار
ضروريا لخلق فرص مميزة في مجال الرعاية الصحية.
ويعد هذا التواصل
المتنوعة للتخصصات المختلفة.
ً
ّ
ظهر اإلمكانات التي يوفرها ربط التخصصات أو القطاعات مع بعضها
تُ
التواصل
فاألمثلة التي حدث فيها هذا
ِ
جوهريا.
تحول
ً
في التوصل إلى ابتكارات تحدث
ً

الشكل  :13الفجوة في األنظمة الصحية بين البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المرتفع

اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ

ﻗﺎدة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ

ﻗﺎدة اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻴﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

اﻻﻗﺘﻨﺎع

اﻻﻗﺘﻨﺎع

اﻟﻘﺮار

اﻟﻘﺮار

اﻻﻋﺘﻤﺎد

اﻻﻋﺘﻤﺎد

اﻻﺑﺘﻜﺎر

اﻻﺑﺘﻜﺎر

ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ

ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ

يوضح النجاح الملحوظ لمستشفى أرافيند للعيون في الهند أن تطبيق مبادئ اإلنتاج الكمي في صناعة
حلول سريرية فعالة من حيث التكلفة تعتبر أفضل من أكثر نظم
ً
السيارات على جراحة العيون يمكن أن ينتج
تطورا 34.تم تطبيق تقنية «الفورموال ون» على خدمات العناية المركزة في مستشفى
الرعاية الصحية
ً
أيضـ تطوير القائمة المرجعية لمنظمة الصحة
برمنجهام لألطفال لتحسين مراقبة المرضى عن بعد 35.تم ً
العالمية حول السالمة الجراحية التي ساعدت على تجنب عدد ال يحصى من «األخطاء الطبية التي يجب أن
مطلقا» (الحوادث الخطيرة التي يمكن تجنبها) في الرعاية السابقة والالحقة للعمليات الجراحية
ً
ال تحصل
وذلك بعد دراسة دقيقة لقطاع الطيران وقائمة الفحوص الشاملة التي يجب إجراؤها لقمرة القيادة قبل
36
وأثناء وبعد الرحلة الجوية.
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وجدنا بعض نقاط االختالف بشأن الدول التي يتطلع إليها المستجيبون الذين شملتهم الدراسة كمصدر
أوال ،كان هناك مجموعة من البلدان اختارها المستجيبون ،كما هو متوقع ،باعتبارها أهم
ألفكار االبتكارً .
تقريبا من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ذات الدخل
المصادر المفيدة لالبتكار .وكان معظمها
ً
فعليا ًأيا من البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط .ولكننا نعلم مع ذلك أن البلدان
المرتفع ،ولم تشمل
ً
سريريا لتلبية احتياجاتها.
حلوال رائدة منخفضة التكلفة وفعالة
ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقود
ً
ً
وبالتالي ،لم تصل هذه المعلومات إلى العاملين في الرعاية الصحية في معظم البلدان التي شملتها دراستنا.
ولالستفادة من بعض هذه التطورات المثيرة ،ال بد أن يدرك العاملون في الرعاية الصحية أنه إضافة إلى
البلدان المتطورة المعروفة كالواليات المتحدة وانجلترا ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،فإن
مفيدا لالبتكارات.
مصدرا
أيضا
البلدان ذات الدخل المنخفض يمكن أن تكون ً
ً
ً
كبيرا كما يوضح الشكل .12
ً
ثانيا ،تختلف األسباب في اختيار المستجيبين لبعض الدول دون غيرها
اختالفا ً
ً
فبعض البلدان تم اختيارها كمصادر مفيدة بسبب سمعتها الجيدة في مجال الرعاية عالية الجودة واالبتكار.
لكن هذا ال يأخذ االحتياجات الخاصة للعاملين في الخطوط األمامية في الحسبان ،وال يراعي كثيراً موضوع
فمثال ،على الرغم من مكانة الواليات المتحدة الكبيرة في مجال
مالءمة نماذج تقديم الرعاية لبيئات أخرى.
ً
جودة الرعاية الصحية للمرضى ،لكن من غير المحتمل أن تكون جميع نماذج تقديم الرعاية في الواليات
المتحدة مناسبة لتنزانيا أو إنجلترا .هذا ألن هناك اختالفات كبيرة في البيئات السياسية واالقتصادية،
والتمويل ،وهيكل النظام الصحي وتقديم الرعاية .وكذلك اعتبرت بعض البلدان مصادر ابتكار مفيدة نظراً
لتصور المستجيبين عنها بأنها تملك ثقافة أو أنظمة صحية متماثلة .فعلى سبيل المثال ،قال مشاركون من
الواليات المتحدة أن كندا واستراليا مصادر مفيدة لالبتكار ،بالنظر إلى «التشابه الكبير في األنظمة الصحية»
جدا.
رغم أنها في الحقيقة مختلفة ً
تماما عن
على المستوى التفصيلي ،وهو األهم في موضوع تبني االبتكارات ،يختلف النظام الصحي لكل بلد ً
أنظمة البلدان األخرى .وربما تدفع التصورات بوجود تشابه بين النظم الصحية في بعض البلدان إلى الرأي
دائما .نحن
ً
غالبا ،لكنه ليس
دقيقا ً
القائل بوجود مصدر أكثر أهمية من اآلخر .هذا استنباط عقلي ربما يستخدم ً
نعلم من أدبيات التسويق اهتمام المستهلكين بالمصدر الذي يأتي منه المنتج 42 ،41.وقد أظهرت دراسات
حديثة أن مصدر بحوث الرعاية الصحية قد يؤثر على الطريقة التي ينظر فيها األخصائيون الصحيون إلى هذه
البحوث 43.وبينما قد يشير بلد المنشأ إلى الموثوقية أو الفعالية أو الجودة ،لكن هذا األمر قد يكون غير دقيق
ويؤدي إلى تصورات غير مناسبة لالبتكارات .وال تزال كيفية تصور العاملين في الرعاية الصحية لبيئات االبتكار
44
مجال بحث .وتمثل هذه النقطة ثغرة في البحوث والدراسات المنشورة حتى اآلن.
هناك سبب آخر للتطلع إلى البلدان ذات الدخل المنخفض كمصدر لالبتكار هو ميلها إلى إنتاج ابتكارات فعالة
أيضا ،ونظرا لمواردها الشحيحة ،على تطوير ابتكارات
من حيث التكلفة 45.تعمل البلدان ذات الدخل المنخفض ً
تعالج في نفس الوقت احتياجات الرعاية السريرية واالحتياجات اإلدارية على مستوى النظام .يجدر بكثير من
النظم الصحية في البلدان ذات الدخل المرتفع أن تفكر بالطريقة نفسها .ويجب بذل جهود على المستوى
التنظيمي لوضع استراتيجية فعالة عن طريق مواءمة احتياجات العاملين في الخطوط األمامية وقادة الرعاية
الصحية .يجب أن يفهم العاملون في الخطوط األمامية أن االبتكارات الجديدة لتقديم الرعاية يجب أن تُ عتمد
في سياق القيود المفروضة على الموارد .ويجب على قادة الرعاية الصحية أن يراعوا بشكل واضح االحتياجات
السريرية للعاملين في الخطوط األمامية في رؤيتهم واستراتيجيتهم للتغيير التنظيمي.
القيمة على االبتكار في نشر االبتكارات .تقدم هذه
وأخيرا ،وجدت الدراسة ضرورة تناول دور المؤسسات ّ
ً
المؤسسات فرصة دعم مميزة ألنظمة الرعاية الصحية – في أي بلد – للحصول على أكثر االبتكارات إثارة من
القيمة على االبتكار تؤدي
جميع أنحاء العالم .ومع ذلك ،تشير النتائج التي توصلنا إليها أن بعض المؤسسات ّ
مهام المكتبات – وفي أحسن األحوال كأداة على االنترنت تسمح للمستخدم باستعراض االبتكارات حسب
القطاع أو المنطقة الجغرافية .ينبغي لهذه المؤسسات فهم األنظمة الصحية على نحو أفضل ،وال يمكن
لها أن تكون مجرد مستودعات لالبتكارات وتعقد األمل على انتشارها إلى الواقع العملي دون مشاركة
«قيم على
إيجابية ،بل يجب عليها تفصيل عروضها ألولئك الذين يبحثون عن ابتكارات مناسبة .إن وجود
ّ
االبتكار» – وهو شخص أو مؤسسة تقدم خدمات متميزة وتربط نظام الرعاية الصحية بابتكارات عالمية
فعالة ،حتى االبتكارات القادمة من بلدان منخفضة الدخل – يساعد العاملين في الخطوط األمامية والقادة
إلى التطلع إلى بلدان خارج دائرة «البلدان المختارة عادة» .فالقيمون المستقلون يستطيعون تقييم االبتكارات
على أساس الجدارة والمالءمة.
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القيمة على االبتكار من أداء دور محوري في تدفق األفكار في الرعاية الصحية،
حتى تتمكن المؤسسات ّ
عليها ضمان تطابق احتياجات العمالء من الرعاية الصحية مع المعروض العالمي من االبتكارات .ويعرض
قيمة على االبتكار.
اإلطار  4أدناه أمثلة عن مؤسسات ّ

القيمة على االبتكار:
إطار  :4إمكانات المؤسسات ّ
مجموعة ابتكارات في الرعاية الصحية ومؤسسة
بيسك نيدز ()BasicNeeds
تعمــل مجموعــة ابتــكارات فــي الرعايــة الصحيــة (إنوفيشــنز إن هيلثكيــر) مــن مقرهــا الكائــن فــي معهــد
دوك للصحــة العالميــة علــى البحــث عــن ابتــكارات فــي الرعايــة الصحيــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم ،بمــا فــي
ذلــك البلــدان ذات الدخــل المنخفــض ،وكذلــك تشــجيعها .تمتلــك المجموعــة شــبكة واســعة تضــم أكثــر مــن
 60مؤسســة ابتــكار توفــر فــي بيئاتهــا المحليــة رعايــة صحيــة ذات جــودة بأســعار معقولــة .تتيــح مجموعــة
ابتــكارات فــي الرعايــة الصحيــة لشــبكتها الحصــول علــى فــرص ومعلومــات واتصــاالت للمســاعدة فــي نشــر
االبتكارات على نطاق أوسع .كما تسعى إلى وضع استراتيجيات عملية لتسريع اعتماد االبتكارات.
بيســك نيــدز هــي منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة تعمــل مــن أجــل تحســين حيــاة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن
مــرض نفســي أو مــن الصــرع .لقــد وضعــت بيســك نيــدز ،مــن خــال العمــل مــع األشــخاص الذيــن يعيشــون
نموذجــا فريـ ًـدا وفعـ ًـال للتعافــي والحفــاظ علــى صحــة نفســية جيــدة .يســعى النمــوذج
مــع مــرض نفســي،
ً
إلــى :بنــاء القــدرات – إعــداد األشــخاص للتعامــل مــع قضايــا الصحــة النفســية؛ والتركيــز علــى المجتمــع –
وتوفيــر خدمــات ميســرة؛ ودعــم ســبل العيــش – خلــق فــرص للمتضرريــن؛ وإجــراء البحــوث – إعــداد بحــوث
وتطبيقهــا فــي العالــم الحقيقــي؛ والتعــاون – عبــر إقامــة شــراكات لتحســين تقديــم خدمــات الصحــة
النفسية.
تســتكمل بيســك نيــدز ،فــي شــراكة مــع مجموعــة ابتــكارات فــي الرعايــة الصحيــة ،دراســة للجــدوى وتخطيط
ـهرا بتمويــل مــن مؤسســة المعونــة الخيريــة األمريكيــة .وســتعمل بيســك نيــدز ،خــال
التنفيــذ مدتهــا  15شـ ً
الســنوات الثــاث إلــى الخمــس المقبلــة ،مــع ســاوث ايســت سولوشــن ،وهــي أحــد مقدمــي خدمــات
عموما.
الصحة النفسية في ديترويت ،لتجريب نموذج بيسك نيدز ومواءمته مع المجتمع األمريكي
ً
يثبــت هــذا التعــاون أن تنفيــذ ابتــكارات قادمــة مــن بلــدان منخفضــة أو متوســطة الدخــل أكثــر تعقيـ ًـدا
ويتطلــب مشــاركة أكبــر مــن مجــرد تحديــد االبتــكارات والترويــج لهــا فــي المؤتمــرات .قدمــت مجموعــة
ابتــكارات فــي الرعايــة الصحيــة المصداقيــة واالتصــاالت لتوفيــر التمويــل وتحديــد موقــع مناســب العتمــاد
االبتــكار .وقــد وضعــت المجموعــة خطــة عمــل لتنفيــذ النمــوذج فــي الواليــات المتحــدة ،وهــي تواصــل
دعم وقيادة عمل بيسك نيدز.

يبين الشكل  14كيف يمكن أن يحسن تعزيز التواصل بين النظم الصحية في البلدان ذات الدخل المنخفض
والمرتفع عملية البحث عن ابتكارات فعالة واعتمادها .ينبغي على العاملين في الخطوط األمامية وقادة
الرعاية الصحية السعي لتعزيز التواصل داخل أنظمتهم ،والتوفيق بين االحتياجات السريرية واإلدارية
القيمة
والتنظيمية .وينبغي لهذا التوفيق أن يقود عملية البحث عن االبتكارات .يجب أن تسعى المؤسسات ّ
على االبتكار إلى فهم أفضل الحتياجات النظام من مؤسسات الرعاية الصحية .ويجب جمع وتصنيف ابتكارات
من مختلف أنحاء العالم في المجاالت ذات الصلة أكثر مباشرة الحتياجات وظروف محددة .وعلى قادة
وعاملي الرعاية الصحية التواصل مع هذه المؤسسات لالستفادة من المعروض من االبتكارات التي قد تطور
ممارستهم السريرية واإلدارية المعتادة نحو األفضل.
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الشكل  :14تعزيز التواصل بين األنظمة الصحية في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المرتفع
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توصيات
على الرغم من صعوبة تقديم توصيات تناسب جميع البلدان في هذه الدراسة ،توجد اتجاهات عامة وقضايا
مشتركة حول نشر االبتكار نعرضها في هذه الفقرة:
•يجب أن يتفهم العاملون في الخطوط األمامية وقادة الرعاية الصحية احتياجات بعضهم البعض .ويجب
بذل جهود على المستوى التنظيمي لمواءمة هذه االحتياجات ووضع استراتيجية فعالة على مستوى
النظام .كما يجب إدخال ابتكارات جديدة في تقديم الرعاية ضمن إطار الموارد المتاحة والقيود
التنظيمية.
•ينبغي على العاملين والقادة في الرعاية الصحية أن ينفتحوا على مصادر غير عادية من االبتكار .فالمرضى
أفكارا مناسبة وذات صلة لتحسين تقديم الرعاية الصحية .وبالمثل ،يمكن لقطاعات غير
قد يطرحون
ً
دروسا مقارنة لتحسين إدارة الرعاية
ذات صلة بالقطاع الصحي كتجارة التجزئة أو الطيران أن تقدم
ً
الصحية وسالمة المرضى.
•إن البيئات التي قد تبدو غير متجانسة ،ال سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ،يمكن
أن تقدم للبلدان ذات الدخل المرتفع نماذج وتقنيات بسيطة وفعالة من حيث التكلفة يمكنها إحداث
تحول جوهري في تقديم الرعاية الصحية وتحسين النتائج الصحية.
•يجب بذل جهد إلشراك الموظفين المبتدئين في عملية االبتكار ،إذ يكون لديهم في كثير من األحيان
جدا ولكنهم قلما يستطيعون تطويرها أو تنفيذها .والعاملون في الخطوط األمامية
أفكار جيدة ً
الذين يشغلون مناصب إدارية تكون لديهم على األرجح أفكار مبتكرة ويكونون قادرين على المواءمة
بين االحتياجات السريرية واإلدارية.
محوريا في تدفق األفكار في مجال الرعاية
دورا
ً
القيمة على االبتكار ً
•يمكن أن تؤدي المؤسسات ّ
مدروسا بين احتياجات الرعاية الصحية والمعروض
توافقا
ً
الصحية .يمكن لهذه المؤسسات أن تضمن
ً
العالمي من االبتكارات ،بما في ذلك االبتكارات القادمة من البلدان ذات الدخل المنخفض .يمكن
«القيم/الوصي» على االبتكارات أن تساعد
القيمة على االبتكار من خالل قيامها بدور
ّ
للمؤسسات ّ
مؤسسات الرعاية الصحية في التعامل مع أفكار قادمة من مجال عمل مختلف عن مجال ممارستها
الخاصة.

توصيات تتعلق بأعضاء معينين في مجتمع الرعاية الصحية
•يجب على قادة الرعاية الصحية وكبار المديرين والمديرين التنفيذيين:
	–وضع استراتيجية لالبتكار وتبادل المعلومات بشأنها ،بما في ذلك تزويدها
قيمة
بالمصادر واعتمادها في مؤسساتهم .كما ينبغي لهم احتضان مؤسسة ّ
على االبتكار كجزء من االستراتيجية.
	–تحديد االحتياجات على مستوى النظام الصحي في مؤسساتهم لمواجهة
التحديات السريرية والتنظيمية ،ثم دعم ذلك بضمان مشاركة األطباء المبتدئين أو
من المستوى المتوسط في منتديات مع قادة الرعاية الصحية والمستفيدين من
الخدمات لتحديد ابتكارات سريرية تعود بالنفع على المؤسسة بأكملها.
	–بناء شراكات صحية دولية مع مستشفيات وخدمات طبية أخرى في الدول ذات
الدخل المنخفض والمتوسط .ويجب عليهم ضمان مشاركة األطباء والمديرين في
عملية تعلم حقيقية مع المؤسسات الشريكة والسعي المستمر لجلب ابتكارات
رائدة من بلدان أخرى.
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•يجب على العاملين الصحيين في الخطوط األمامية:
	–تقديم معلومات وتقارير مختصرة منهجية وذات أهداف إلى المديرين من أجل
مشاركة والتعلم من نماذج مبتكرة للرعاية من بلدان أخرى.
	–بناء شبكات فعالة مع زمالئهم في مناطق أخرى لتبادل الخبرات والممارسات،
وتنظيم حلقات عمل أو مؤتمرات مرة على األقل كل عام لمناقشة كيف تتم
معالجة تحديات سريرية محددة في أماكن أخرى خارج مؤسساتهم.
	–االستفادة من الشراكات الصحية العالمية وغيرها من الفرص للعمل والتطوع في
بلدان أخرى ،والسيما الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط كلما كان ذلك
ممكناً.
القيمة على االبتكار:
•يجب على المؤسسات ّ
	–توفير وظيفة إشرافية معدة حسب الطلب بهدف الحصول على االبتكارات من
مجموعة واسعة من البلدان التي تلبي احتياجات النظام الصحي للعميل على
أفضل نحو ممكن.
	–قياس تأثير عملها ،ليس فقط من خالل قياس حركة تبادل البيانات على اإلنترنت
أيضا من خالل الرصد المستمر النتشار االبتكارات خارج
أو حجم قاعدة البيانات ،بل ً
األسواق األولية المستهدفة.
جزءا من أنظمتها الصحية من خالل
	–تعميق مشاركتها في البلدان التي ليست ً
ضاعفات
«م ِ
العمل مع المنظمات الشريكة والشبكات التي يمكن أن تكون بمثابة ُ
» لالبتكارات .سيتيح ذلك نشر األفكار إلى جمهور أوسع ،وكذلك مراعاة احتياجات
الخطوط األمامية عند إجراء البحوث.
•يجب على وزراء الصحة وغيرهم من قادة النظام الصحي الحكومي:
	–تنشيط البعثات السريرية واإلدارية في الخارج ،ال سيما إلى البلدان ذات الدخل
المنخفض والمتوسط .ويجب على الوزراء والقادة ،من خالل العمل مع الكليات الطبية
المهنية والمجالس الطبية العليا ،وعبر تقديم برامج تمويل محددة ،أن تكون الوظائف
السريرية واإلدارية في الخارج معتمدة وأن تساهم في تدريب طالب الدراسات العليا.
	–تطبيق الدروس المستفادة من تحليل السياسات المقارنة ووضع برامج تمويل رائدة
لنماذج رعاية مبتكرة ناشئة .وينبغي للحكومات قيادة نماذج رعاية مبتكرة أو تقنيات أو
عمليات في شبكات العلوم الصحية األكاديمية لتعزيز ومضاعفة آثارها.
	–توفير برامج تمويل لتنفيذ االبتكارات القادمة من خارج البالد ،مع تقييم سليم للدروس
المستفادة.
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الملحق  :1االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية –
الحالة حتى اآلن
حددت الدراسة التي أجراها معهد االبتكار في مجال الصحة العالمية في عام  2011بعنوان «من االبتكار إلى
التحول» ثالثة مستويات من التأثير في سرعة ومدى انتشار االبتكارات في النظم الصحية (انظر الشكل أ:)1-
•خصائص نظم الرعاية الصحية :تحدد السياق الذي يمكن فيه للمبتكرين في الرعاية أن يبدعوا أو
يعانوا .وتشمل هذه الخصائص البيئة االقتصادية والسياسة والقانونية والتنظيمية ،باإلضافة إلى
حجم النظم الصحية وهياكلها.
•عوامل تمكين االبتكار :يمكن الشروع بها من خالل عمل تقوم به الشركات أو الحكومات .وقد تكون
عناصر التمكين «معنوية» – مثل الرؤية المحددة والمصاغة بوضوح لآلثار الملموسة لالبتكارات – أو
«مادية» مثل المكافآت المالية التي تحفز استيعاب وانتشار االبتكارات في نظم الرعاية الصحية.
سابقا
ً
•سلوكيات العاملين في الخطوط األمامية الذين هم في احتكاك مباشر مع الجمهور (سميت
«الديناميات الثقافية») ،وهي تمثل أفعال وأفكار وممارسات واضعي السياسات ومؤسسات الرعاية
الصحية والمهنيين الذين يديرون التغيير في تقديم الرعاية الصحية في نقطة التماس مع المرضى.
وتتنوع هذه السلوكيات من إشراك المرضى والجمهور في فوائد التقدم الطبي وحتى القضاء
المنهجي على أساليب العمل القديمة.

واستنادا إلى هذا اإلطار ،أجرت مؤسسة إبسوس موري دراسة في عام  ،2013وهي دراسة «االنتشار العالمي
ً
لالبتكار في الرعاية الصحية» ،بدعم من معهد االبتكار في الرعاية الصحية .ومن خالل مقابالت نوعية مع
خبراء في الرعاية الصحية ومن خالل مسوح كمية موسعة مع المختصين في مجال الرعاية الصحية في ثماني
دول (أستراليا ،البرازيل ،إنجلترا ،الهند ،قطر ،جنوب إفريقيا ،إسبانيا ،الواليات المتحدة) ،قامت الدراسة بتقييم
األهمية النسبية واالنتشار النسبي للعوامل المؤثرة ضمن إطار العمل في كل بلد تمت دراسته .وفي النسخة
الثانية من دراسة االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية في عام  ،2015ألقينا نظرة استرجاعية على
ثمانية أمثلة ناجحة عن النشر السريع لالبتكار كي نفهم بشكل أفضل كيف يمكن للنظم الصحية تسخير
عوامل التمكين وتعزيز سلوكيات العاملين في الخطوط األمامية لتسريع نشر االبتكارات الجديدة وقيادة
التغيير أثناء تحويل النظام .وكانت األهداف الرئيسية للدراسة:
•تتبع «مسار االنتشار» الذي سلكته النظم والمؤسسات الصحية من أجل تعميق فهمنا للعوامل التي
تسرع التقدم.
ّ
•تقييم األهمية النسبية لعوامل التمكين في اإلسهام بأثر إيجابي فيما يتعلق بتحسين نتائج الرعاية
الصحية وكفاءتها وتحسين تجربة عالج المريض.
•تقديم التوجيه لواضعي السياسات وممارسي الرعاية الصحية لمساعدتهم في تهيئة الظروف
تيسر تحقيق التغيير في كامل النظام الصحي بشكل أسرع وأكثر
المالئمة وتعزيز السلوكيات التي ّ
فعالية.
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الملحق  :2األساليب – تصميم الدراسة

الشكل أ :1-إطار االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

ﺳﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ
أﻓﻌﺎل  -ﻓﺮدﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ -
ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﻧﺸﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر
دورا
ً
ﺗﺆدي ً

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻌﺪدة

إﺷﺮاك اﻟﻤﺮﺿﻰ واﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎء ﻓﻲ إرﺳﺎء
دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎه

اﻟﺮؤﻳﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدة

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻮاﻏﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ودﻋﻢ أﺑﻄﺎل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻨﻘﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻳﺸﺠﻌﻮن ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻛﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
وﻏﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
إﻳﺠﺎد اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﻧﺸﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎرات

اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻧﺸﺮ اﻷﻓﻜﺎر
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت أو ﺑﺮاﻣﺞ أو ﻣﺒﺎدرات ﻣﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺪﻋﻢ اﻧﺘﺸﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

.1

.2

.3

1إجراء مسح للعاملين الصحيين في الخطوط األمامية.

2إجراء مقابالت نوعية معمقة مع قادة الرعاية الصحية.

القيمة على االبتكار.
3إجراء مقابالت نوعية معمقة مع المؤسسات ّ

أجريت الدراسة في ست دول هي :البرازيل ،إنجلترا ،الهند ،قطر ،تنزانيا ،الواليات المتحدة األمريكية .لم يجري
تمثيليا على المستوى الوطني بسبب صعوبة التعميم في موضوع االبتكار على
تصميم البحث ليكون
ً
بدال من ذلك ،تم اختيار أربعة مراكز حضرية كبيرة كحد أقصى
الصعيد الوطني
فضال عن الوقت والتكلفةً .
ً
إلجراء المسح والمقابالت النوعية بهدف الحصول على معلومات مقارنة بين عناصر الدراسة .فيما يلي مزيد
من التفاصيل حول كل عنصر من عناصر البحث.

 )1إجراء مسح العاملين في الخطوط األمامية
جمع البيانات

ﻗﻨﻮات وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر

أجري في الدول الست مسح عبر االنترنت أو مقابالت شخصية مع فرق عاملة في الرعاية الصحية.

وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ

الجدول أ :1عدد المستطلعين حسب البلد

ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ

المصدر :ويش ،االنتشار العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية ()2013

يتألف برنامج البحث من ثالثة عناصر:

البلد

الوسيلة

عدد من استُ طلعت
آراؤهم

تاريخ إجراء االستطالع
()2016

ال ب رازي ل

ع ب ر االن ت رن ت

250

م ن  16م اي و إل ى  17ي ون ي و

إن ج ل ت را

ع ب ر االن ت رن ت

250

م ن  10إل ى  25م اي و

ال ه ن د

م ق اب ل ة ش خ ص ي ة

255

م ن  26م اي و إل ى  24ي ون ي و

قطر

م ق اب ل ة ش خ ص ي ة

100

م ن  23م اي و إل ى  14ي ون ي و

ت ن زان ي ا

م ق اب ل ة ش خ ص ي ة

250

م ن  23م اي و إل ى  23ي ون ي و

ال والي ات ال م ت ح دة
األم ري ك ي ة

ع ب ر االن ت رن ت

251

م ن  10إل ى  26م اي و

اإلجمالي

1,356

جرى العمل الميداني في عدد من المدن يصل إلى أربعة في كل بلد لضمان إمكانية تعميم النتائج داخل البلد
الواحد وبين البلدان إلى أقصى حد ممكن .تم تحديد حصص لكل فئة من فئات العاملين (الممارسون
العامون ،األخصائيون ،الممرضون ،العاملون في المهن الطبية المساعدة) لضمان استهداف طيف من
العاملين في الخطوط األمامية ممن لديهم احتكاك مباشر مع المرضى.
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النهج التحليلي

النهج التحليلي

تمثلت الخطوة األولى للنهج التحليلي في استخدام اإلحصاء الوصفي واسع النطاق واالرتباطات األساسية
الستكشاف العالقات بين الخصائص المختلفة .واستخدمت التقنيات متعددة المتغيرات الستكشاف
أنواعا مختلفة من التحليل االرتدادي ،كالنموذج
العالقات بين متغيرات متعددة .استخدم فريق البحث
ً
الخطي العام (للمتغيرات المتدرجة والعادية) واالنحدار اللوجستي (لمتغيرات الفئات) .فعلى سبيل المثال،
استخدمنا االنحدار اللوجستي الثنائي الستكشاف تأثير العوامل المختلفة المحتملة (خصائص المؤسسة
وخصائص العاملين الصحيين في الخطوط األمامية) على إمكانية امتالك فكرة البتكار ما أو إمكانية مناقشة
فكرة أو حل مع اإلدارة العليا .وجرى استخدام تحليل التماثل إلنشاء خرائط فهم التصورات ،بينما استخدم
تحليل العوامل للتحقق من االتساق الداخلي للجداول والبنى التي تمثلها.

استخدم تحليل البيانات النوعية نهج التحليل المواضيعي .وجرى ترميز البيانات وإدارتها باستخدام إطار تحليل
في برنامج إكسل .تم بحث الموضوعات الرئيسية من المسح الكمي لفهم وجهة نظر القادة .واستخدمنا
الملفات الصوتية والنصوص والمالحظات الميدانية التفصيلية كبيانات أولية ،وجرى تحويل هذه البيانات بعد
ذلك إلى إطار تحليل خاص بنا ألغراض اإلدارة .أجريت مكالمات الستخالص المعلومات مع الباحثين الذين
أجريت معهم المقابالت في جميع البلدان .وقام باحث رئيسي في كل بلد بكتابة تقرير خاص بالبلد حول
النتائج النوعية .وساعدنا هذا على ضمان استيعاب تحليل الظروف المحلية في كل بلد والفوارق الدقيقة.
أساسا للتحليل النوعي الوارد في التقرير العالمي
أيضا مجموعة من التقارير التي استخدمت فيما بعد
كما وفر ً
ً
الشامل.

 )2إجراء مقابالت نوعية معمقة مع قادة الرعاية الصحية.

القيمة
 )3إجراء مقابالت نوعية معمقة مع المؤسسات ّ
على االبتكار

أجريت مقابالت نوعية معمقة مع  90من قادة مؤسسات الرعاية الصحية في البلدان الستة .وأجريت هذه
المقابالت في نفس المواقع الجغرافية التي أجري فيها المسح الكمي ،لضمان أن القادة ينتمون على األرجح
إلى نفس األنظمة أو إلى أنظمة مشابهة لتلك التي ينتمي إليها العاملون الصحيون في الخطوط األمامية
المشاركون في المسح .وقد أجرى المقابالت في كل بلد بين واحد وأربعة محاورين .ويبين الجدول أ 4عدد
المقابالت التي أجريت في كل بلد ،والطريقة األساسية المستخدمة في المقابلة.

الجدول أ :4عدد المقابالت التي أجريت مع القادة في كل بلد

64

البلد

عدد المقابالت مع القادة

الوسيلة

ال ب رازي ل

15

ع ب ر ال ه ات ف

إن ج ل ت را

15

ع ب ر ال ه ات ف

ال ه ن د

20

م ق اب ل ة ش خ ص ي ة

قطر

10

م ق اب ل ة ش خ ص ي ة

ت ن زان ي ا

15

م ق اب ل ة ش خ ص ي ة

ال والي ات ال م ت ح دة األم ري ك ي ة

15

ع ب ر ال ه ات ف

اإلجمالي
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القيمة على االبتكار .جرى تحديد
تضمنت المرحلة الثالثة من المشروع إجراء مقابالت مع المؤسسات
ّ
القيمة على االبتكار من خالل بحث مكتبي وعلى االنترنت .استخدم البحث المكتبي في كل بلد
المؤسسات ّ
مثال ممولة
لتوفير لمحة عامة عن أنشطة المؤسسات ،وتصنيفها على أساس مجموعة من المعايير ،ككونها ً
من القطاع العام أو الخاص .وقد أجريت المقابالت في الفترة بين  17يونيو و 4يوليو  .2016وجرى تسجيل
المشاركين من قبل فرق إبسوس موري المحلية وأجريت المقابالت من قبل باحثي إبسوس موري المدربين.
دونت جميع المقابالت ،وأعد المحاورون مجموعة من المالحظات حول كل من األسئلة الرئيسية على شكل
جدول تحليل استخدم لهيكلة مذكرة التحليل األولية التي جرى استخدامها إلعداد التحليل الكامل المكتوب.
القيمة على االبتكار المشاركة في التقرير الرئيسي.
يضم الجدول  3قوائم بالمؤسسات ّ
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65

الملحق  :3دراسات حاالت البلدان

خصائص نظام الرعاية الصحية

إنجلترا

تعتمد نسبة ضئيلة فقط من العاملين في الخطوط األمامية بإنجلترا على دول أخرى كمصادر لألفكار ،ويميلون إلى حصر هذه المصادر في
أفكارا من قطاعات أخرى.
مؤسسات قطاع الرعاية الصحية ،باستثناء نسبة بسيطة هي التي تستقي
ً

نظام رعاية صحية شامل ممول من الحكومة – يتوفر كذلك 		
تأمين خاص تكميلي
سياسة وطنية – توفير الخدمة على مستوى إقليمي
مشاركة محدودة من القطاع الخاص
منافسة محدودة
تنوع إقليمي محدود
تستعد الدولة للخروج من االتحاد األوروبي في الوقت الذي 		
متزايدا
تعاني فيه هيئة الخدمات الصحية الوطنية عجزً ا
ً

التعداد السكاني

٦٥

٪٩٫١

34%

قطاع آخر مرتبط
بالرعاية الصحية

تخصص سريري آخر

29%

التخصص السريري
المباشر

30%

الممارسات المتبعة في
مؤسسات أخرى داخل
الوالية أو الدولة نفسها

6%
27%

الممارسات المتبعة
داخل مؤسسات أخرى
في المنطقة نفسها
الممارسات المتبعة
في أماكن أخرى داخل
المؤسسة نفسها

6%

ممثلو قطاع
الرعاية الصحية
المواقع اإللكترونية
المهتمة بالمجال أو
التقارير الصادرة فيه.

32%

المؤتمرات

األدبيات األكاديمية
أو المحكّ مة
زمالء المهنة

50%
48%

المرضى

نسبة المستطلع آراؤهم الذين استقوا أفكارهم من كل مصدر على حدة

ويعزى هذا الميل إلى أوجه الشبه
يكاد يقتصر ذكر العاملين في الخطوط األمامية بإنجلترا لمصادر االبتكار المفيدة على الدول ذات الدخل المرتفعُ .
سواء على مستوى التعداد السكاني أو األنظمة الصحية أو المشكالت الصحية أو العادات الثقافية أو األنظمة
الملحوظة بين إنجلترا وتلك الدول
ً
السياسية واالقتصادية .ولم يذكر العاملون أي دولة ذات دخل متوسط باستثناء الهند وجنوب إفريقيا والفلبين (نسبة صغيرة فقط من المستطلع
آراؤهم هي التي استشهدت بهذه الدول).
أستراليا ((25%

الجودة والسالمة

36%

40%

38%

31%

40

32%

22%

21%

20%

فترات
االنتظار
لحجز
المواعيد

تعقيد مسار
المريض

التواصل بين
الطبيب
والمريض

17%
اإلبالغ عن
األحداث
السلبية

14%
المبالغة
في
التشخيص
أو العالج

13%
تكرار
األخطاء
الطبية

20%
توحيد معايير
الرعاية
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22%

تجنب إعادة تقديم الرعاية
في المكان
الدخول إلى
المستشفيات المناسب

29%

تكامل
مستويات
الرعاية

24%

20

التعامل مع
المرضى ذوي
الحاالت
المتعددة

 ي واف ق ب ش دة

رئيسيا يتمثل في ارتفاع
تحديا
“نواجه
ً
ً
أعداد المسنين الذين يدخلون إلى
المستشفي وهم في حاالت طارئة أو
شبه طارئة”

فرنسا ((18%
ألمانيا ((30%
الهند ((3%
إسرائيل ((1%
إيطاليا ((2%
اليابان ((2%
هولندا ((8%
نيوزيلندا ((3%
النرويج ((5%
الفلبين ((1%
سنغافورة (2)2%
جنوب أفريقيا ((25%
إسبانيا ((4%
السويد ((13%
سويسرا ((6%

الواليات المتحدة ((66%

 دخل تحت المتوسط
 دخل منخفض

0

 ي م ي ل ل ل م واف ق ة

التحديات التي يواجهها القادة
يعترف القادة بالتحدي المتمثل في زيادة الطلب على تلقي خدمات الرعاية الصحية بسبب عامل شيخوخة السكان وازدياد الحاالت الصحية
المعقدة ،ولكن يظل التمويل أبرز بواعث قلقهم..
“أرى أن أبرز مشاكلنا تتمثل  -على
األرجح  -في التعامل مع الطلب
المتزايد للحاالت التي تنتظر دخولها إلى
المستشفى”

نسبة المستطلع آراؤهم

50%

45%

38%

44%

42%

46%

60

الدانمرك ((3%
فنلندا ((3%

نسبة المستطلَ ع آراؤهم الذين حددوا
أفضل  3دول كمصادر لالبتكار

تقديم الرعاية

%

80

إشراك
المريض في
إدارة عملية
الرعاية

7%

الممارسات المتبعة
في بلدان أخرى

7%

مراكز االبتكار

كندا ((19%

تجربة المريض

7%

قطاع آخر غير مرتبط
بالرعاية الصحية

4%

البلدان التي تمثل مصادر لالبتكار

100

العبء
المالي على
المريض

ال ن ط اق ال ج غ راف ي
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التحديات التي يواجهها العاملون في الخطوط األمامية
يرى العاملون في الخطوط األمامية بإنجلترا أن التعقيد الذي يواجهه المريض خالل رحلته لتلقي العالج وإمكانية تقديم رعاية طبية متكاملة للمرضى
ذوي الحاالت المتعددة من التحديات الرئيسية.

26%

18%

88%

الحاجة لالبتكار

21%

11%

نصيب قطاع الرعاية
الصحية من الناتج المحلي
اإلجمالي

كبيرا حيال جودة وسالمة خدمات الرعاية الصحية ،بل كان مصدر قلقهم الرئيسي
•لم يبد العاملون في الخطوط األمامية بإنجلترا ً
قلقا ً
يتمثل في وجود بعض التحديات األخرى المتعلقة بكيفية تقديم الخدمات الصحية وتجربة المريض ،وخصوا بالذكر مسألة التكامل بين
مستويات الرعاية والتعقيد الذي يواجهه المريض خالل رحلته للحصول على الخدمة .وبرغم إقرار قادة الرعاية الصحية بهذه التحديات،
تظل قضية التمويل في طليعة التحديات التي تؤرقهم.
•يميل العاملون في الخطوط األمامية بإنجلترا إلى االستعانة بأفكار جديدة تعتمدها مؤسسات أخرى في البالد ،ونسبة قليلة فقط هي
أفكارا من خارج إنجلترا.
التي تستقي
ً
ويعزى هذا الميل إلى
•يكاد يقتصر ذكر العاملين في الخطوط األمامية بإنجلترا لمصادر االبتكار المفيدة على الدول ذات الدخل المرتفعُ .
أوجه الشبه الملحوظة بين إنجلترا وتلك الدول.

44%

2%

مليون نسمة

أبرز النتائج

46%

ال ق ط اع

ال وس ي ل ة
وسائل التواصل
االجتماعي

ال م س اف ة ب ي ن ال ع ام ل ي ن ف ي ال خ ط وط األم ام ي ة وم ص در األف ك ار

آلية التمويل
		
اإلدارة
السوق
االقتصاد
تقديم الخدمة
السياق الحالي
		

مصادر األفكار

تمويليا؛
“نحن اآلن مؤسسة تعاني عجزً ا
ً
أي أننا نفتقر إلى عنصر االستدامة .علينا
التوصل لحل يضمن توفير العالج للعدد
نفسه من المرضي بتكلفة أقل”

 دخل مرتفع

 دخل فوق المتوسط
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عملية االبتكار

جميعا للتحدث
وضع ما كانوا يرغبون في تغييره خالل العام الماضي .وبالرغم من عدم ذهابهم
أشارت نسبة مرتفعة من العاملين في الخطوط األمامية إلى
ً
ِ
حل لها.
تقريبا طرحوا ً
مع مديريهم عن المشكلة ،إال أن جميع من ذهبوا
ً

٪٩٦

من المستطلع
آراؤهم قدموا
حال لمديرهم
ً
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٪٧٨

من المستطلع
آراؤهم تحدثوا
مع مديرهم
عن المشكلة

٪٧٨

من المستطلع
آراؤهم خطرت
لهم أفكار خالل
العام الماضي

خصائص نظام الرعاية الصحية

البرازيل
		

نظام رعاية صحية شامل ممول من الحكومة – يتوفر كذلك
تأمين خاص تكميلي
سياسة وطنية – توفير الخدمة على مستوى إقليمي
مشاركة متوسطة من القطاع الخاص
منافسة متوسطة
تنوع إقليمي إلى حد ما
حربا للقضاء على
تعاني الدولة أزمة سياسية واقتصادية وتخوض ً
أوبئة عديدة مثل فيروس زيكا وحمى الضنك ومرض شيكونغونيا

التعداد السكاني

٢٠٨

مليون نسمة

3%

44%

38%

40%
32%

57%
37%

40%

31%

30%

60

26%

33%

50%

56%

49%

40

37%

36%

إشراك
المريض في
إدارة عملية
الرعاية

العبء
المالي على
المريض

فترات
االنتظار
لحجز
المواعيد

تعقيد مسار
المريض

التواصل بين
الطبيب
والمريض

اإلبالغ عن
األحداث
السلبية

المبالغة
في
التشخيص
أو العالج

تكرار
األخطاء
الطبية

توحيد معايير
الرعاية

تجنب إعادة تقديم الرعاية
في المكان
الدخول إلى
المناسب
المستشفيات
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تكامل
مستويات
الرعاية

التعامل مع
المرضى ذوي
الحاالت
المتعددة

 ي واف ق ب ش دة

“يتمثل أكبر تحدياتنا في الحفاظ على
هامش ربح دون المساس بالجودة أو
التخلي عن االستثمار في االبتكار
والتوسع”
ّ

48%

المرضى

49%

نسبة المستطلع آراؤهم الذين استقوا أفكارهم من كل مصدر على حدة
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البلدان التي تمثل مصادر لالبتكار

ينظر العاملون في الخطوط األمامية بالبرازيل  -على األرجح  -إلى الدول ذات الدخل المرتفع كمصادر مفيدة لالبتكار .ويعزى ذلك الميل
إلى أسباب تتعلق بتبني هذه الدول معايير جودة عالية وفق تصور العاملين ،وذلك فيما يخص جودة رعاية المرضى والكفاءة التي تقدم
بها الخدمة وجودة البحوث .لم ُيذكر من الدول ذات الدخل المتوسط سوى كوبا والهند وتايلند.

الهند ()2%
إس رائ ي ل ()2%
إيطاليا ()6%
ال ي اب ان ()8%
هولندا ()2%
نيوزيلندا ()1%
النرويج ()1%
البرتغال ()7%
إسبانيا ()7%
السويد ()2%
سويسرا ()8%
تايلند ()1%
المملكة المتحدة ()45%

0

 ي م ي ل ل ل م واف ق ة

التحديات التي يواجهها القادة
يشير القادة بالمستشفيات الحكومية في البرازيل ،التي تتعرض لضغوط وأعباء متزايدة ،إلى نقص التمويل والموارد البشرية باعتبارهما باعثين للقلق
بوجه خاص.
“يشوب نظام التدريب المهني في قطاع
الرعاية الصحية قصور حاد ،خالصته أننا نضطر
إلنفاق استثمارات داخلية ضخمة لتدريب
الموظفين وتثقيفهم ،برغم ما يحمله ذلك من
مجازفة دائمة تتمثل في رحيل الموظفين فور
حصولهم على التدريب”

33%

الممارسات المتبعة
في أماكن أخرى داخل
المؤسسة نفسها

زمالء المهنة

ألمانيا ()25%

20

20%

41%

فرنسا ()24%

80

37%

الممارسات المتبعة
داخل مؤسسات أخرى
في المنطقة نفسها

35%

المؤتمرات

األدبيات األكاديمية
أو المحكّ مة

شيلي ()1%
كوبا ()5%
الدانمرك ()1%

نسبة المستطلع آراؤهم

42%

30%

39%

34%

38%

34%

ممثلو قطاع
الرعاية الصحية
المواقع اإللكترونية
المهتمة بالمجال أو
التقارير الصادرة فيه.

كندا ()34%

100
49%

16%

مراكز االبتكار

نسبة المستطلَ ع آراؤهم الذين حددوا
أفضل  3دول كمصادر لالبتكار

تجربة المريض

تخصص سريري آخر

الممارسات المتبعة في
مؤسسات أخرى داخل
الوالية أو الدولة نفسها

8%

وسائل التواصل
االجتماعي

األرجنتين ()2%
أستراليا ()7%

التحديات التي يواجهها العاملون في الخطوط األمامية
أشارت نسبة كبيرة من العاملين في الخطوط األمامية في البرازيل إلى وجود مجموعة من التحديات ،أبرزها تقديم الرعاية في المكان المناسب وتكامل
مستويات الرعاية وتجنب إعادة الدخول إلى المستشفيات..
الجودة والسالمة

29%

التخصص السريري
المباشر

86%

الحاجة لالبتكار

36%

23%

٪٨٫٣

تقديم الرعاية

قطاع آخر مرتبط
بالرعاية الصحية

12%

•يرى العاملون في الخطوط األمامية بالبرازيل أن أبرز التحديات التي تثير قلقهم تتعلق بجانب تقديم الرعاية ،بينما يبدي القادة قلقهم حيال التحديات
المالية ونقص الموارد البشرية.
•يميل العاملون في الخطوط األمامية بالبرازيل إلى استقاء أفكار جديدة من الممارسات المتبعة في تخصصهم السريري المباشر ،ومن المؤسسات
بدال من الحصول عليها من قطاع آخر.
المحلية والمرضى والزمالء ً
•ينظر العاملون في الخطوط األمامية بالبرازيل  -على األرجح  -إلى الدول ذات الدخل المرتفع كمصادر مفيدة لالبتكار .ويعزى ذلك الميل إلى أسباب
تتعلق بتبني هذه الدول معايير جودة عالية وفق تصور العاملين.

قطاع آخر غير مرتبط
بالرعاية الصحية

18%

الممارسات المتبعة
في بلدان أخرى

3%
7%

نصيب قطاع الرعاية
الصحية من الناتج المحلي
اإلجمالي

أبرز النتائج

40%

يفيد العاملون في الخطوط األمامية أنهم يستقون أفكارهم من عدة مصادر مختلفة كزمالء المهنة والمرضى ،على مستوى المنطقة المحلية أو
بدال من التخصصات
الدولة بأكملها .ولكن يميل العاملون في الخطوط األمامية إلى استقاء أغلب أفكارهم من داخل تخصصهم السريري المباشر ً
األخرى..
ال ن ط اق ال ج غ راف ي
ال ق ط اع
ال وس ي ل ة
ال م س اف ة ب ي ن ال ع ام ل ي ن ف ي ال خ ط وط األم ام ي ة وم ص در األف ك ار

آلية التمويل
		
اإلدارة
السوق
االقتصاد
تقديم الخدمة
السياق الحالي
		

مصادر األفكار

“نعاني مشكالت تمويلية في
قطاع الرعاية الصحية ،حيث
ُيمنح حجم الخدمات المقدمة
اهتماما أكبر على حساب
ً
جودتها”

 دخل تحت المتوسط

الواليات المتحدة ()84%

 دخل منخفض

 دخل مرتفع

 دخل فوق المتوسط
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عملية االبتكار

جميعا للتحدث
وضع ما كانوا يرغبون في تغييره خالل العام الماضي .وبالرغم من عدم ذهابهم
أشارت نسبة مرتفعة من العاملين في الخطوط األمامية إلى
ً
ِ
حل لها.
تقريبا طرحوا ً
مع مديريهم عن المشكلة ،إال أن جميع من ذهبوا
ً

٪٩٤

من المستطلع
آراؤهم قدموا
حال لمديرهم
ً
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٪٧٥

من المستطلع
آراؤهم تحدثوا
مع مديرهم
عن المشكلة

٪٧٦

من المستطلع
آراؤهم خطرت
لهم أفكار خالل
العام الماضي

خصائص النظام الصحي
		

نظام رعاية صحية شامل ممول من الحكومة ،تأمين حكومي
للفئات محدودة الدخل
تأمين خاص تكميلي
سياسة وطنية – توفير الخدمة على مستوى إقليمي
مشاركة متوسطة من القطاع الخاص
منافسة شديدة
تنوع شديد
الزيادة السريعة في أعداد السكان وغياب المساواة في الحقوق
االجتماعية واالقتصادية من أبرز التحديات التي تواجهها الهند 		
ونظام الرعاية الصحية بها

التعداد السكاني

١٫٣

ال ق ط اع

مليار نسمة

8%

٪٤٫٧

الجودة والسالمة

41%

29%

قطاع آخر مرتبط
بالرعاية الصحية

28%

تخصص سريري آخر

49%

الممارسات المتبعة
داخل مؤسسات أخرى
في المنطقة نفسها

17%

مراكز االبتكار

ممثلو قطاع
الرعاية الصحية
المواقع اإللكترونية
المهتمة بالمجال أو
التقارير الصادرة فيه.
المؤتمرات

54%

الممارسات المتبعة
في أماكن أخرى داخل
المؤسسة نفسها

68%

وجها لوجه مع العاملين في الخطوط األمامية
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الممارسات المتبعة في
مؤسسات أخرى داخل
الوالية أو الدولة نفسها

8%

35%
39%
50%

األدبيات األكاديمية
أو المحكّ مة

زمالء المهنة
المرضى

نسبة المستطلع آراؤهم الذين استقوا أفكارهم من كل مصدر على حدة

البلدان التي تمثل مصادر لالبتكار

يشير العاملون في الخطوط األمامية في الهند إلى مجموعة من الدول ذات الدخول المرتفعة والمتوسطة باعتبارها مصادر مفيدة لالبتكار .ويعزى
اختيارهم لهذه البلدان إلى عدة أسباب ،من بينها أوجه الشبه الملحوظة بين الهند وهذه الدول ومعايير الرعاية الصحية عالية الجودة المعتمدة فيها
نسبيا من العاملين في الخطوط األمامية سبب االختيار إلى عامل التاريخ المشترك.
وفق تصورهم .كما أرجعت نسبة مرتفعة
ً

61%

34%

34%

فترات
االنتظار
لحجز
المواعيد

تعقيد مسار
المريض

29%

36%

التواصل بين
الطبيب
والمريض

اإلبالغ عن
األحداث
السلبية

20%

المبالغة
في
التشخيص
أو العالج

41%

80

31%

30%

28%

37%

38%

51%

60
49%

49%

45%

40

35%

20

23%

تكرار
األخطاء
الطبية

توحيد معايير
الرعاية

المرجع 255 :مقابلة عبر اإلنترنت مع العاملين في الخطوط األمامية

تجنب إعادة تقديم الرعاية
في المكان
الدخول إلى
المناسب
المستشفيات

تكامل
مستويات
الرعاية

التعامل مع
المرضى ذوي
الحاالت
المتعددة

 ي واف ق ب ش دة

جيدا
ممرضين مؤهلين ً
“الحصول على ّ
مسألة صعبة .كما أن األطباء ال يمكثون
في المستشفى سوى  6أشهر فقط؛
ندربهم خاللها ،ولكنهم يرحلون بعدها”

“كثيرا ما نصل للطاقة االستيعابية
ً
نظرا
مشكلة
يمثل
ما
وهو
القصوى،
ً
ألننا نضطر لرفض المرضى .ومن ثم،
فخطتنا التالية هي التوسع”

0

 ي م ي ل ل ل م واف ق ة

التحديات التي يواجهها القادة
إلحاحا على بال القادة تحسين البنية التحتية للمستشفيات وزيادة أعداد الموظفين لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الرعاية
من أكثر القضايا
ً
مضافا إلى ذلك مسألة الضغوط المالية.
ً
الصحية،
“من التحديات التي نواجهها إمكانية
ممرضين؛ فهذه مشكلة كبيرة
توفير ّ
في شتى أنحاء الهند .والتحدي األبرز
ممرضين مؤهلين
يتمثل في إيجاد ّ
جيدا”
ً

البرازيل ()6%
ك ن دا ()6%
ال ص ي ن ()3%
ك وب ا ()1%
ف رن س ا ()3%

أل م ان ي ا ()15%
إس رائ ي ل ()1%
إي ط ال ي ا ()1%
ال ي اب ان ()13%
م ال ي زي ا ()2%
نيوزيلندا ()1%
روس ي ا ()2%
السعودية ()2%

س ن غ اف ورة ()15%
نسبة المستطلع آراؤهم

إشراك
المريض في
إدارة عملية
الرعاية

41%

35%

العبء
المالي على
المريض

19%

نسبة المستطلَ ع آراؤهم الذين حددوا
أفضل  3دول كمصادر لالبتكار

تجربة المريض

تقديم الرعاية
100

33%

10%

الممارسات المتبعة
في بلدان أخرى

وسائل التواصل
االجتماعي

األرجنتين ()20%

التحديات التي يواجهها العاملون في الخطوط األمامية
يشعر العاملون في الخطوط األمامية في الهند بوطأة عدد من التحديات ،ومن بواعث القلق التي تكررت اإلشارة إليها أكثر من غيرها توحيد معايير
الرعاية والتواصل بين الطبيب والمريض..

43%

قطاع آخر غير مرتبط
بالرعاية الصحية

التخصص
السريري
المباشر

91%

الحاجة لالبتكار

29%

28%

40%

• يرى العاملون في الخطوط األمامية في الهند أن التواصل بين الطبيب والمريض وتوحيد معايير الرعاية هما أكبر التحديات التي يواجهونها .أما القادة ،فتأتي
مجموعة من التحديات العملية في مقدمة األمور التي تشغل بالهم ومنها تحسين البنية التحتية للمستشفيات وزيادة أعداد الموظفين.
• تُ عد المؤتمرات ووسائل التواصل االجتماعي من المصادر ذات األهمية الخاصة التي يستقي منها العاملون في الخطوط األمامية في الهند أفكارهم.
• يشير العاملون في الخطوط األمامية في الهند إلى مجموعة من الدول ذات الدخول المرتفعة والمتوسطة باعتبارها مصادر مفيدة لالبتكار .ويعزى
اختيارهم لهذه البلدان إلى عدة أسباب ،من بينها أوجه الشبه الملحوظة بين الهند وهذه الدول ومعايير الرعاية الصحية عالية الجودة المعتمدة فيها وفق
تصورهم.

ال ن ط اق ال ج غ راف ي

ال وس ي ل ة

8%

نصيب قطاع الرعاية
الصحية من الناتج المحلي
اإلجمالي

أبرز النتائج

40%

تمثل المؤتمرات ووسائل التواصل االجتماعي مصادر أفكار ذات أهمية خاصة للعاملين في الخطوط األمامية بالهند .كما يستلهمون أفكارهم  -على
األرجح  -من الممارسات المتبعة في أماكن أخرى داخل مؤسساتهم ،وعادة من ممارسات العاملين في تخصصهم المباشر. .

ال م س اف ة ب ي ن ال ع ام ل ي ن ف ي ال خ ط وط األم ام ي ة وم ص در األف ك ار

آلية التمويل
		
		
اإلدارة
السوق
االقتصاد
تقديم الخدمة
السياق الحالي
		
		

الهند

مصادر األفكار

ال س وي د ()4%
س وي س را ()2%

اإلم ارات ال ع رب ي ة المتحدة ()4%
ال م م ل ك ة ال م ت ح دة ()76%

ال والي ات المتحدة ()84%

 دخل تحت المتوسط
 دخل منخفض

 دخل مرتفع

 دخل فوق المتوسط

وجها لوجه مع العاملين في الخطوط األمامية
المرجع 255 :مقابلة شخصية
ً

عملية االبتكار

وضع ما كانوا يرغبون في تغييره خالل العام الماضي ،وقد تحدثت
نسبيا من العاملين في الخطوط األمامية في الهند إلى
أشارت نسبة صغيرة
ً
ِ
حال لتغييره.
نسبة كبيرة من هؤالء مع مديريهم عن المشكلة،
ً
وتقريبا طرح كل من تحدث مع المدير عن هذا الوضع ً

٪٩٧

من المستطلع
آراؤهم قدموا
حال لمديرهم
ً

ال م رج ع 144 :م ق اب ل ة ش خ ص ي ة وج ًه ا ل وج ه م ع ال ع ام ل ي ن ف ي ال خ ط وط األم ام ي ة

٪٨٣

من المستطلع
آراؤهم تحدثوا
مع مديرهم
عن المشكلة

٪٥٦

من المستطلع
آراؤهم خطرت
لهم أفكار خالل
العام الماضي

خصائص النظام الصحي

قطر

نظام رعاية صحية شامل ممول من الحكومة  -توافر تأمين خاص
تكميلي
توفير الخدمة على مستوى وطني
مشاركة محدودة من القطاع الخاص
منافسة محدودة
تنوع إقليمي محدود
أدى الضغط المتزايد على اإلنفاق الحكومي إلى وقف العمل 		
بنظام التأمين الصحي للمواطنين.
زاد عدد السكان بمعدل  %40منذ  2010بسبب حركة التدفق 		
السريع للعمالة األجنبية الوافدة

التعداد السكاني

٢

يستقي العاملون في الخطوط األمامية في قطر أفكارهم على وجه الخصوص من المواقع اإللكترونية المهتمة بقطاع الرعاية الصحية وممثلي
وكثيرا ما يبحثون عن أفكار جديدة لدى دول أخرى ،وقطاعات أخرى مرتبطة بالرعاية الصحية.
هذا القطاع ومراكز االبتكار.
ً
ال ق ط اع

مليون نسمة

7%

نصيب قطاع الرعاية
الصحية من الناتج المحلي
اإلجمالي

٪٢٫٢

57%

زمالء المهنة
المرضى

جدأ
نظرا لعدد المقابالت المحدود ً
ملحوظة :هذه النتائج إرشادية فقط ً

الجودة والسالمة

ألمانيا ()17%

%

الهند ()18%
إيطاليا ()5%
ال ي اب ان ()2%
األردن ()9%

27%
22%
11%
تعقيد مسار
المريض

التواصل بين
الطبيب
والمريض

12%
18%
اإلبالغ عن
األحداث
السلبية

23%
4%

المبالغة
في
التشخيص
أو العالج

13%
1%
تكرار
األخطاء
الطبية

20%

19%
6%

24%

توحيد معايير تجنب إعادة تقديم الرعاية
في المكان
الدخول إلى
الرعاية
المناسب
المستشفيات

وجها لوجه مع العاملين في الخطوط األمامية
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37%

31%

20

18%
تكامل
مستويات
الرعاية

40

15%
التعامل مع
المرضى ذوي
الحاالت
المتعددة

 ي واف ق ب ش دة

0

 ي م ي ل ل ل م واف ق ة

التحديات التي يواجهها القادة
يسلط القادة الضوء على الصعوبات الناشئة عن االعتماد على العاملين األجانب وذلك على مستوى التعيين والتحديات الثقافية .

“أفراد الطاقم الطبي ينتمون لبلدان من
مختلف أنحاء العالم ،وهو ما يستوجب
أوال إرساء ثقافة واحدة داخل
ً
المستشفى حتى يتسنى تقديم خدمة
عالية الجودة”

“نواجه تحديات في استصدار تراخيص
مزاولة المهنة لألطباء .يستغرق إنهاء
كافة التراخيص  8أشهر بسبب اإلجراءات
الحكومية”

نسبة المستطلع آراؤهم

43%

33%

60

“العاملون ينتمون لبلدان مختلفة ،كما
أيضا خلفياتهم التعليمية
تتباين ً
وممارساتهم المهنية .ومن ثم فإن
جميعا يحتاج
توحيد إيقاعهم في العمل
ً
نوعا من السحر”
ً

نسبة المستطلَ ع آراؤهم الذين حددوا
أفضل  3دول كمصادر لالبتكار

إشراك
المريض في
إدارة عملية
الرعاية

األدبيات األكاديمية
أو المحكّ مة

فرنسا ()21%

تقديم الرعاية

39%

العبء
المالي على
المريض

36%

المؤتمرات

كندا ()13%
شيلي ()2%

80

فترات
االنتظار
لحجز
المواعيد

43%

ممثلو قطاع
الرعاية الصحية
المواقع اإللكترونية
المهتمة بالمجال أو
التقارير الصادرة فيه.

أستراليا ()3%

تجربة المريض

17%

21%

مراكز االبتكار

ينظر العاملون في الخطوط األمامية في قطر إلى مجموعة من الدول ذات الدخل المرتفع والدخل المتوسط باعتبارها مصادر مفيدة لالبتكار .ويعزى ذلك
الميل إلى أسباب تتعلق بتبني هذه الدول معايير جودة عالية وفق تصور العاملين سواء فيما يخص جودة رعاية المرضى وكفاءة تقديم الرعاية وجودة
نسبيا من العاملين في الخطوط األمامية سبب اختيارهم لبعض الدول إلى عامل التاريخ المشترك بينها وبين قطر..
البحوث .كما أرجعت نسبة كبيرة
ً

100

7%

الممارسات المتبعة
في أماكن أخرى داخل
المؤسسة نفسها

71%

21%

وسائل التواصل
االجتماعي

البلدان التي تمثل مصادر لالبتكار

التحديات التي يواجهها العاملون في الخطوط األمامية
يرى العاملون في الخطوط األمامية أن توحيد المعايير وتسهيل تقديم الرعاية من األمور التي يمكن تحسينها.

11%

21%

29%

الممارسات المتبعة
داخل مؤسسات أخرى
في المنطقة نفسها

				
وجها لوجه مع العاملين في الخطوط األمامية
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ً

الحاجة لالبتكار

28%

43%

تخصص سريري آخر

التخصص
السريري
المباشر

الممارسات المتبعة في
مؤسسات أخرى داخل
الوالية أو الدولة نفسها

43%

نسبة المستطلع آراؤهم الذين استقوا أفكارهم من كل مصدر على حدة

•يرى العاملون في الخطوط األمامية أن التواصل بين الطبيب والمريض هو أحد أبرز التحديات التي تواجهها مؤسساتهم ،فيما يشير القادة إلى
وجود تحديات في تيسير مهام المؤسسات التي تعتمد بكثافة على الموظفين األجانب.
•تُ عد المواقع اإللكترونية المهتمة بقطاع الرعاية الصحية وممثلو هذا القطاع ومراكز االبتكار أبرز المصادر التي يستقي منها العاملون في
الخطوط األمامية أفكارهم.
•ينظر العاملون في الخطوط األمامية في قطر إلى مجموعة من الدول ذات الدخل المرتفع والدخل المتوسط باعتبارها مصادر مفيدة
لالبتكار .ويعزى ذلك الميل إلى أسباب تتعلق بتبني هذه الدول معايير جودة عالية وفق تصور العاملين.

28%

36%

قطاع آخر مرتبط
بالرعاية الصحية

43%

35%

قطاع آخر غير مرتبط
بالرعاية الصحية

الممارسات المتبعة
في بلدان أخرى

21%
29%

50%

أبرز النتائج

ال ن ط اق ال ج غ راف ي

ال وس ي ل ة
ال م س اف ة ب ي ن ال ع ام ل ي ن ف ي ال خ ط وط األم ام ي ة وم ص در األف ك ار

آلية التمويل
		
اإلدارة
السوق
االقتصاد
تقديم الخدمة
السياق الحالي
		
		
		

مصادر األفكار

ل ب ن ان ()8%
ماليزيا ()2%
هولندا ()2%
الفلبين ()1%
ج ن وب إفريقيا ()1%
إسبانيا ()1%
السودان ()3%
السويد ()1%
سويسرا ()2%
تايلند ()16%
ت رك ي ا ()4%

المملكة المتحدة ()26%

 دخل تحت المتوسط

الواليات المتحدة ()66%

 دخل منخفض

 دخل مرتفع

 دخل فوق المتوسط

وجها لوجه مع العاملين في الخطوط األمامية
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عملية االبتكار

وتقريبا تحدث جميع هؤالء
وضع ما كانوا يرغبون في تغييره خالل العام الماضي.
أشارت نسبة صغيرة فقط من العاملين في الخطوط األمامية إلى
ً
ِ
حال لتغييره.
مع مديريهم عن الوضع وطرحوا ً

٪٩٢

من المستطلع
آراؤهم قدموا
حال لمديرهم
ً

٪٩٣

من المستطلع
آراؤهم تحدثوا
مع مديرهم
عن المشكلة

				
وجها لوجه مع العاملين في الخطوط األمامية
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٪١٤

من المستطلع
آراؤهم خطرت
لهم أفكار خالل
العام الماضي

جدأ
نظرا لعدد المقابالت المحدود ً
ملحوظة :هذه النتائج إرشادية فقط ً

تنزانيا

خصائص النظام الصحي

مصادر األفكار

٥٣

ال ق ط اع

مليون نسمة

5%

قطاع آخر غير مرتبط
بالرعاية الصحية

12%

الممارسات المتبعة
في بلدان أخرى

وسائل التواصل
االجتماعي

28%
7%

نصيب قطاع الرعاية
الصحية من الناتج المحلي
اإلجمالي

39%

٪٥٫٦

قطاع آخر مرتبط
بالرعاية الصحية

44%

تخصص سريري 49%
آخر

65%

الممارسات المتبعة في
مؤسسات أخرى داخل
الوالية أو الدولة نفسها

3%
26%

67%

الممارسات المتبعة
داخل مؤسسات أخرى
في المنطقة نفسها
الممارسات
المتبعة في
أماكن أخرى داخل
المؤسسة نفسها

مراكز االبتكار

ممثلو قطاع
الرعاية الصحية
المواقع اإللكترونية
المهتمة بالمجال أو
التقارير الصادرة فيه.
المؤتمرات

36%

76%

التخصص
السريري 61%
المباشر

83%

األدبيات األكاديمية
أو المحكّ مة
زمالء المهنة
المرضى

67%

نسبة المستطلع آراؤهم الذين استقوا أفكارهم من كل مصدر على حدة

أبرز النتائج

وجها لوجه
المرجع 178 :مقابلة
ً

البلدان التي تمثل مصادر لالبتكار

•يفيد الكثير من العاملين في الخطوط األمامية أن العبء المالي الذي يتحمله المريض هو أبرز التحديات التي تواجهها مؤسساتهم .ويؤكد
القادة هذه النقطة باإلشارة إلى الدخل غير الثابت ونقص الموارد البشرية باعتبارهما أبرز تحديين.
•يستقي العاملون في الخطوط األمامية في تنزانيا أفكارهم الجديدة على وجه الخصوص من الزمالء والمرضى والمؤتمرات.
•ينظر العاملون في الخطوط األمامية في تنزانيا إلى مجموعة من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض كمصادر مفيدة
لالبتكار .ويعزى ذلك الميل إلى أسباب تتعلق بتبني هذه الدول معايير جودة عالية وفق تصور العاملين.

ينظر العاملون في الخطوط األمامية في تنزانيا إلى مجموعة من الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض كمصادر مفيدة لالبتكار .ويعزى
ذلك الميل إلى أسباب تتعلق بتبني هذه الدول معايير جودة عالية وفق تصور العاملين سواء في جودة رعاية المريض وكفاءة تقديم الرعاية وجودة
البحوث.
أستراليا ()3%
بلجيكا ()1%
ب وت س وان ا ()4%
ك ن دا ()8%
ال ص ي ن ()7%
ك وب ا ()4%
ال دان م رك ()6%
ف ن ل ن دا ()2%
ف رن س ا ()2%
أل م ان ي ا ()12%

الحاجة لالبتكار

التحديات التي يواجهها العاملون في الخطوط األمامية
تشير نسبة مرتفعة من العاملين في الخطوط األمامية إلى تحديات تتعلق بتقديم الرعاية وخاصة التعامل مع المرضى المصابين بحاالت متعددة.
أيضا.
كما يوضح العاملون في الخطوط األمامية أن العبء المالي الذي يتحمله المريض من التحديات البارزة ً
تقديم الرعاية

الجودة والسالمة

ال ه ن د ()58%

100
80

33%
39%

20%
24%

21%

العبء
المالي على
المريض

26%

فترات
االنتظار
لحجز
المواعيد

22%

تعقيد مسار
المريض

21%

التواصل بين
الطبيب
والمريض

17%
اإلبالغ عن
األحداث
السلبية

22%

24%

18%

16%

المبالغة
في
التشخيص
أو العالج

27%

تكرار
األخطاء
الطبية

36%

19%

32%

26%

توحيد معايير تجنب إعادة تقديم الرعاية
في المكان
الدخول إلى
الرعاية
المناسب
المستشفيات

وجها لوجه مع العاملين في الخطوط األمامية
المرجع 250 :مقابلة شخصية
ً

32%

40
26%

22%

تكامل
مستويات
الرعاية

20

التعامل مع
المرضى ذوي
الحاالت
المتعددة

 ي واف ق ب ش دة

0

 ي م ي ل ل ل م واف ق ة

التحديات التي يواجهها القادة
تكشف المقابالت التي أجريت مع عدد من القادة أن نقص الموارد البشرية والدخل غير الثابت  -اللذين يؤديان إلى صعوبات في دفع مستحقات
الموظفين والموردين  -هما أبرز تحديين. .
“أبرز تحد هو نقص الموارد البشرية،
نعاني عجزً ا في الممرضين واألطباء”

نحصله من المرضى غير
“الدخل الذي ّ
ثابت طيلة الوقت ،فأحيانً ا نستقبل
أعدادا كبيرة من المرضى وأحيانً ا أخرى
ً
ال يأتينا سوى أعداد قليلة ،في المقابل
دائما”
نجد أن أجور الموظفين ثابتة ً

نسبة المستطلع آراؤهم

28%
33%

33%

36%

42%

60

“أبرز تحد هو ترك الموظفين للعمل
بسبب عجزنا الدائم عن دفع رواتبهم
في مواعيدها”

نسبة المستطلَ ع آراؤهم الذين حددوا
أفضل  3دول كمصادر لالبتكار

تجربة المريض

إشراك
المريض في
إدارة عملية
الرعاية

ال ن ط اق ال ج غ راف ي

ال وس ي ل ة
ال م س اف ة ب ي ن ال ع ام ل ي ن ف ي ال خ ط وط األم ام ي ة وم ص در األف ك ار

		
حكوميا يستفيد منه كبار السن والنساء
نظام صحي ممول
آلية التمويل
ً
		
الحوامل وغيرهم ،يكمله نظام آخر يتكفل فيه الفرد بسداد
		
التكاليف الصحية من ماله الخاص .كما يتوافر نظام تأمين وطني
		
وتأمين خاص
		
سياسة وطنية – توفير الخدمة على مستوى إقليمي
اإلدارة
مشاركة متوسطة من القطاع الخاص
السوق
منافسة شديدة
االقتصاد
تنوع شديد
تقديم الخدمة
السياق الحالي	تنعم الدولة باستقرار سياسي ولكنها تعاني من تقلبات اقتصادية
واسعة .ويظل الفقر من أبرز العوامل المؤثرة في الحالة الصحية
بالبالد .أكثر من نصف المرضى المحتجزين بالمستشفيات مصابون
بفيروس نقص المناعة البشرية

التعداد السكاني

يرى العاملون في الخطوط األمامية في تنزانيا أن الزمالء والمرضى والمؤتمرات على وجه الخصوص مصادر مفيدة لألفكار .كما يستقون تلك
األفكار من المنظمات العاملة في الدولة ومن التخصصات والقطاعات المختلفة.

إس رائ ي ل ()2%
إي ط ال ي ا ()2%
ال ي اب ان ()3%
ك ي ن ي ا ()15%
م ال ي زي ا ()2%
ه ول ن دا ()2%
ن ي ج ي ري ا ()2%
ال ن روي ج ()3%
ب ول ن دا ()1%
روس ي ا ()2%
روان دا ()2%

ج ن وب إف ري ق ي ا ()33%
ك وري ا ال ج ن وب ي ة ()5%
ال س وي د ()7%
ت رك ي ا ()3%
أوغ ن دا ()2%

ال م م ل ك ة ال م ت ح دة ()42%
ال والي ات ال م ت ح دة ()48%

 دخل تحت المتوسط

زام ب ي ا ()2%

 دخل منخفض

 دخل مرتفع

 دخل فوق المتوسط

وجها لوجه مع العاملين في الخطوط األمامية
المرجع 250 :مقابلة شخصية
ً

عملية االبتكار

وضع ما كانوا يرغبون في تغييره خالل العام الماضي .وبالرغم من عدم
أشارت نسبة مرتفعة من العاملين في الخطوط األمامية في تنزانيا إلى
ِ
حال لها.
جميعا للتحدث مع مديريهم عن المشكلة ،إال أن جميع من ذهبوا
ذهابهم
ً
ً
تقريبا طرحوا ً

٪٩٥

من المستطلع
آراؤهم قدموا
حال لمديرهم
ً

٪٨٧

من المستطلع
آراؤهم تحدثوا
مع مديرهم
عن المشكلة

ةيمامألا طوطخلا يف نيلماعلا عم هجول ا ًهجو ةيصخش ةلباقم : 178عجرملا

٪٧١

من المستطلع
آراؤهم خطرت
لهم أفكار خالل
العام الماضي

خصائص النظام الصحي

الواليات المتحدة
		

حكوميا يستفيد منه أصحاب الدخل
نظام صحي ممول
ً
المنخفص وكبار السن
تأمين صحي فردي أو يؤمنه أصحاب العمل لمنتسبيهم
سياسة وطنية – توفير الخدمة على مستوى إقليمي
هيمنة من القطاع الخاص
منافسة شديدة
تنوع شديد
الميسرة		 .
تم إصالح نظام الرعاية الصحية بموجب قانون الرعاية
ّ
االنتخابات الرئاسية  2016قد تحدث تغيرات سياسية واقتصادية.

التعداد السكاني

٣٢١

ال ق ط اع

مليون نسمة

8%

٪١١

تخصص سريري
آخر

39%

المرجع 180 :مقابلة عبر اإلنترنت مع العاملين في الخطوط األمامية

35%

15%

الممارسات المتبعة
داخل مؤسسات أخرى
في المنطقة نفسها

30%

المؤتمرات

30%

األدبيات األكاديمية
أو المحكّ مة

45%

الممارسات
المتبعة في
أماكن أخرى داخل
المؤسسة نفسها

ممثلو قطاع
الرعاية الصحية
المواقع اإللكترونية
المهتمة بالمجال أو
التقارير الصادرة فيه.

42%

نسبة المستطلع آراؤهم الذين استقوا أفكارهم من كل مصدر على حدة

زمالء المهنة
المرضى

البلدان التي تمثل مصادر لألفكار

ويعزى هذا الميل إلى
يكاد يقتصر ذكر العاملين في الخطوط األمامية بالواليات المتحدة لمصادر االبتكار المفيدة على الدول ذات الدخل المرتفعُ .
أوجه الشبه الملحوظة بين بالدهم وتلك الدول سواء على مستوى التعداد السكاني وأنظمة الرعاية الصحية ،والمشكالت الصحية ،والممارسات
الثقافية ،واألنظمة السياسية واالقتصادية .ولم يذكر العاملون أي دولة ذات دخل متوسط سوى الصين والهند وكوبا والمكسيك فقط (نسبة
صغيرة فقط من المستطلع آراؤهم هي التي استشهدت بهذه الدول).

الجودة والسالمة

ك ن دا ()50%
ال ص ي ن ()4%
ك وب ا ()1%
ال دان م رك ()2%
ف ن ل ن دا ()1%
ف رن س ا ()12%

تقديم الرعاية

أل م ان ي ا ()21%

100

ال ه ن د ()1%

إس رائ ي ل ()11%

80

25%

23%

23%

50%
33%

22%

26%

35%

19%

36%

40%

23%

21%

41%

40
31%

25%

27%

20

25%

نسبة المستطلع آراؤهم

37%

39%

41%

41%

43%

45%

60

0
إشراك
المريض في
إدارة عملية
الرعاية

قطاع آخر مرتبط
بالرعاية الصحية

31%

الممارسات المتبعة في
مؤسسات أخرى داخل
الوالية أو الدولة نفسها

9%

مراكز االبتكار

تعقيد مسار
المريض

التواصل بين
الطبيب
والمريض

اإلبالغ عن
األحداث
السلبية

المبالغة
في
التشخيص
أو العالج

تكرار
األخطاء
الطبية

توحيد معايير تجنب إعادة تقديم الرعاية
في المكان
الدخول إلى
الرعاية
المناسب
المستشفيات

المرجع 251 :مقابلة عبر اإلنترنت العاملين في الخطوط األمامية

تكامل
مستويات
الرعاية

التعامل مع
المرضى ذوي
الحاالت
المتعددة

 ي واف ق ب ش دة

 ي م ي ل ل ل م واف ق ة

التحديات التي يواجهها القادة
فضل عن الصعوبات المصاحبة
ً
الميسرة،
يشير القادة الى وجود تحديات فرضها التغيير الذي طرأ على حجم التمويل بموجب قانون الرعاية الصحية
ّ
لزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.
أبدا ،بل تتفاقم األمور
“ال يهدأ الضغط ً
أكثر فأكثر ،وال مفر من التعايش مع
هذه البيئة إال بتحسين كفاءة إدارة
األمور بوجه عام”

الميسرة على
“نظرا لتأثير قانون الرعاية
ّ
ً
المستشفيات ،تضرر الوضع المالي
لمعظم األنظمة ،كما الحال في
المستشفى التي نعمل بها”

نسبة المستطلَ ع آراؤهم الذين حددوا
أفضل  3دول كمصادر لالبتكار

تجربة المريض

العبء
المالي على
المريض

الممارسات المتبعة
في بلدان أخرى

6%

وسائل التواصل
االجتماعي

أستراليا ()9%

التحديات التي يواجهها العاملون في الخطوط األمامية
مرارا إلى وجود مشكالت تتعلق بتقديم الرعاية ،بدرجة أكبر من اإلشارة إلى المشكالت
أشار العاملون في الخطوط األمامية بالواليات المتحدة ً
المتعلقة بالجودة والسالمة.

فترات
االنتظار
لحجز
المواعيد

قطاع آخر غير مرتبط
بالرعاية الصحية

4%

التخصص
السريري
المباشر

82%

الحاجة لالبتكار

26%

13%

19%

مرارا إلى وجود مشكالت تتعلق بتقديم الرعاية ،بينما أفاد القادة بظهور تحديات فرضها التغيير
• أشار العاملون في الخطوط األمامية بالواليات المتحدة ً
فضل عن الصعوبات المصاحبة لزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.
ً
الميسرة،
الذي طرأ على حجم التمويل بموجب قانون الرعاية الصحية
ّ
جدا من العاملين في الخطوط األمامية بالواليات المتحدة أفكارهم من دول أخرى .ويميل العاملون إلى استقاء هذه األفكار من
•تستقي نسبة صغيرة ً
أفكارا من تخصصات أخرى.
العاملين في تخصصاتهم المباشرة ،باستثناء نسبة محدودة هي التي تستوحي
ً
ويعزى هذا الميل إلى أوجه
•يكاد يقتصر ذكر العاملين في الخطوط األمامية بالواليات المتحدة لمصادر االبتكار المفيدة على الدول ذات الدخل المرتفعُ .
الشبه الملحوظة بين بالدهم وتلك الدول.

ال ن ط اق ال ج غ راف ي

ال وس ي ل ة

9%

نصيب قطاع الرعاية
الصحية من الناتج المحلي
اإلجمالي

أبرز النتائج

44%

جدا من العاملين في الخطوط األمامية بالواليات المتحدة أفكارهم من دول أخرى .ويميل العاملون إلى استقاء هذه األفكار
تستقي نسبة صغيرة ً
أفكارا من تخصصات أخرى.
من العاملين في تخصصاتهم المباشرة ،باستثناء نسبة محدودة هي التي تستوحي
ً

ال م س اف ة ب ي ن ال ع ام ل ي ن ف ي ال خ ط وط األم ام ي ة وم ص در األف ك ار

آلية التمويل
		
		
اإلدارة
السوق
االقتصاد
تقديم الخدمة
السياق الحالي
		

مصادر األفكار

“نظام سداد التكاليف غير متكافئ
تماما ،يتم بموجبه تسديد مبلغ ال
ً
دائما لتقديم الخدمات التي
يكفي ً
ترغب في تقديمها”

إي ط ال ي ا ()3%

ال ي اب ان ()10%
ال م ك س ي ك ()15%
ه ول ن دا ()1%
ن ي وزي ل ن دا ()2%
ال ن روي ج ()2%
س ن غاف ورة ()1%
إس ب ان ي ا ()2%
ال س وي د ()7%
س وي س را ()4%
ال م م ل ك ة ال م ت ح دة ()53%

 دخل تحت المتوسط
 دخل منخفض

 دخل مرتفع

 دخل فوق المتوسط
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عملية االبتكار

جميعا
وضع ما كانوا يرغبون في تغييره خالل العام الماضي .وبالرغم من عدم ذهابهم
أشارت نسبة مرتفعة من العاملين في الخطوط األمامية إلى
ً
ِ
حال لها.
للتحدث مع مديريهم عن المشكلة ،إال أن جميع من ذهبوا
ً
تقريبا طرحوا ً

٪٩٦

من المستطلع
آراؤهم قدموا
حال لمديرهم
ً

ال م رج ع 180 :م ق اب ل ة ع ب ر اإلن ت رن ت م ع ال ع ام ل ي ن ف ي ال خ ط وط األم ام ي ة

٪٨٣

من المستطلع
آراؤهم تحدثوا
مع مديرهم
عن المشكلة

٪٧١

من المستطلع
آراؤهم خطرت
لهم أفكار خالل
العام الماضي

شكر وتقدير
أعد هذا التقرير ماثيو هاريس ،ياسر بهاتي ،ماثيو برايم ،جاكلين ديل كاستيلو ،جريج بارستون والبروفيسور
اللورد آرا دارزي ،من إمبريال كوليدج في لندن.
ونود أن نعرب عن خالص الشكر لألشخاص التالية أسماؤهم والذين ساهموا بتقديم وجهات نظرهم المتميزة
لهذا التقرير:

قائمة بأسماء من جرت مقابلتهم
القيمة على االبتكار البالغ عددهم  99الذين جرت
وافق  86من بين قادة الرعاية الصحية وممثلي المؤسسات ّ
خبيرا
عشر
ثالثة
فضل
بينما
التقرير.
هذا
في
مقابلتهم ،على إدراج أسمائهم في قائمة الخبراء المشاركين
ً
المساهمة مع عدم ذكر أسمائهم.
ال س ي د ري ت ش ارد أل ي ك س ان در ،ال م دي ر ال م ال ي ،أم ان ة ال ص ح ة ال ت اب ع ة ل ه ي ئ ة ال خ دم ات ال ص ح ة ال وط ن ي ة
ف ي إم ب ري ال ك ول ي دج ،إن ج ل ت را

مركز السياسة الصحية في معهد االبتكار في مجال الصحة
العالمية

ال دك ت ور ص ام وئ ي ل أم ي رف ار ،رئ ي س م ك ت ب ال م ع ل وم ات ال ط ب ي ة ،م رك ز م س ت ش ف ى ب روك ل ي ن – ال والي ات
ال م ت ح دة األم ري ك ي ة

جيانلوكا فونتانا | باحث سياسات ومدير العمليات

ال دك ت ور ن ي ك ف ان أس ،ال م دي ر ال ط ب ي ،أم ان ة روي ال م ارس دن ،ه ي ئ ة ال خ دم ات ال ص ح ي ة ال وط ن ي ة ،إن ج ل ت را

جيسيكا بريست | مدير المنتدى ،مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية «ويش»

ال دك ت ور ع ب د ال ع ظ ي م ،ال م دي ر ال ط ب ي ،ال م س ت ش ف ى األه ل ي  -ق ط ر

هانا باتل | رئيس تطوير المنتدى ،مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية «ويش»

ال دك ت ور ع ب د ال ع زي ز ،رئ ي س االع ت م اد ف ي م رك ز ال ب ح وث وال ت ع ل ي م ال م س ت م ر ،م س ت ش ف ى ال ع م ادي
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ال دك ت ور دي ف ي د ب ل وم ن ت ال ،ال رئ ي س وال م دي ر ال ت ن ف ي ذي ،ص ن دوق ال ك وم ن ول ث  -ال والي ات ال م ت ح دة
األم ري ك ي ة
ال س ي د م اي ك ل ب ورك ،ن ائ ب ال رئ ي س ون ائ ب ال ع م ي د  /ال م دي ر ال م ال ي ،م رك ز الن ج ون ال ط ب ي ب ج ام ع ة
ن ي وي ورك  -ال والي ات ال م ت ح دة األم ري ك ي ة

إميلي غراي | مستشار المشروع

ال س ي دة ل ودي ل ي ي رو ك اب الن ،م ن س ق ة خ دم ات م ج ت م ع ي ة ،م رك ز ت وران س م ي م وري ال ال ط ب ي/رئ ي س ة،
ل ج ان ال رع اي ة ال ص ح ي ة ف ي ج ن وب ك ال ي ف ورن ي ا  -ال والي ات ال م ت ح دة األم ري ك ي ة

آنا كارلوسيو | مدير األبحاث

ال س ي د ك ري س ت ش ادوي ك ،م دي ر م س ت ش ف ى س ب اي ر م ان ش س ت ر  -إن ج ل ت را

سيلفي هوبدون | مدير البحوث
إيفا أوتشمن | مسؤول المسح الكمي
ستيفاني كرو | مسؤول المقابالت النوعية
تشارلز ليفي | مدير مساعد

ال س ي د ج ون ك ون ول ي ،ب اح ث س ي اس ات س الم ة ال م رض ى ،م ع ه د االب ت ك ار ف ي م ج ال ال ص ح ة ال ع ال م ي ة
إم ب ري ال ك ول ي دج ل ن دن  -إن ج ل ت را/ق ط ر
ال دك ت ور م وغ ان ي زي دان ي ال ،م دي ر م س ت ش ف ى م ب وي ن ي  -ت ن زان ي ا
ال س ي دة أن ج ي ال داوي ،م دي ر ع م ل ي ات و ت ط وي ر اس ت رات ي ج ي ات ال خ دم ات ال م ح ل ي ة ل ل ب ال غ ي ن ،أم ان ة غ اي
وس ان ت ت وم اس ،ه ي ئ ة ال خ دم ات ال ص ح ي ة ال وط ن ي ة ،إن ج ل ت را
ال دك ت ور ب ي ب ي دام ي ،ال م ش رف ال ط ب ي/ال م دي ر ،دار ش اك ون ت اال ل رع اي ة ال م س ن ي ن  -ال ه ن د
ال س ي دة دون ي ك ا دي م وف س ك ا ،ك ب ي ر م دي ري ال ب رن ام ج ،م رك ز االب ت ك ارات ف ي س وق ال ص ح ة ،ال ن ت ائ ج
ل ل ت ن م ي ة  -ال والي ات ال م ت ح دة األم ري ك ي ة
ال س ي دة ج ي ن دوي ل ي ،رئ ي س م ع رض اب ت ك ارات ال رع اي ة ال ص ح ي ة ،خ دم ات ال ص ح ة ال وط ن ي ة  -إن ج ل ت را
ال دك ت ور ك ري س ت ي ان و ف ي ل ي ب ي ،ال م دي ر ال ط ب ي ،م س ت ش ف ى س ان ت ا م اج وري  -ال ب رازي ل
ال دك ت ور اي ف ان درو ف ي ل ي ك س ،ال م دي ر ال ت ن ف ي ذي ،م س ت ش ف ى ال ق ل ب  -ال ب رازي ل
ال س ي د اي ف ان درو ف ي ري س ف ورالن ،رئ ي س ق س م/ال م دي ر ،م س ت ش ف ى إي ب ي ري ن ج ا ،ال ب رازي ل
ال دك ت ور ف رن ان دو ف ي ري ،ال م دي ر ال ع ام ،م س ت ش ف ى ج ام ع ة ج اف ري وج وي ن ل  -ال ب رازي ل
ال دك ت ور ل وي س م ي ل و أم وري م ف ي ل ه و ،ال م دي ر ال ع ام ،ه ي م وري و  -ال ب رازي ل
ال س ي د أالن ف اي ن ،ن ائ ب ال رئ ي س ال ت ن ف ي ذي وم دي ر االس ت رات ي ج ي ات وال ع م ل ي ات ،م س ت ش ف ى م اون ت ن
س ي ن اي ل ل ع ي ن واألذن ب ن ي وي ورك  -ال والي ات ال م ت ح دة األم ري ك ي ة
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ال س ي د دي ك الن ف الن اغ ان ،ال م دي ر ال ط ب ي ،أم ان ة م س ت ش ف ى م ورف ي ل دز ل ط ب ال ع ي ون ،ه ي ئ ة ال خ دم ات
ال ص ح ي ة ال وط ن ي ة ،إن ج ل ت را

ال دك ت ور ل وي س م ارش ال ،رئ ي س ق س م ال ع ن اي ة اإلس ع اف ي ة وال ص ح ة ال م ج ت م ع ي ة ،ال م س ت ش ف ى وال م رك ز
ال ط ب ي ل ج ام ع ة ب روك دي ل – ال والي ات ال م ت ح دة األم ري ك ي ة

ال دك ت ور ج ون ات ش ج ري ف ي ث ،رئ ي س ال ش رك ة وال م دي ر ال ت ن ف ي ذي ،م رك ز ك ي دري ن ل ل ص ح ة ال م ج ت م ع ي ة
 -ال والي ات ال م ت ح دة األم ري ك ي ة

ال دك ت ور أن ي ش م اري ،ك ب ي ر االس ت ش اري ي ن ،ع ل م األورام ال ط ب ي ة ،أم ان ة م ان اف س ي ف ا ،ه ي ئ ة ال خ دم ات
ال ص ح ي ة ال وط ن ي ة ،إن ج ل ت را

ال دك ت ور ت ي م وث ي س ه ول ،رئ ي س ق س م ال ج راح ة ف ي م س ت ش ف ى ك ون ي آي الن د  -ال والي ات ال م ت ح دة
األم ري ك ي ة

ال س ي دة إي م ي م اس ي ن غ ا ،م دي رة م س ت ش ف ى ،م س ت ش ف ى ك اي روك ي  -ت ن زان ي ا

ال س ي دة س ي وب ه ان ه اري ن غ ت ون ،ن ائ ب م دي ر م س ت ش ف ى وي ت ن ج ت ون  -إن ج ل ت را
ال دك ت ورة س ال ي ه ودج ز ،م دي ر ش ؤون األط ف ال وال ش ب اب واألس ر ،أم ان ة ت اف ي س ت وك وب ورت م ان ،ه ي ئ ة
ال خ دم ات ال ص ح ي ة ال وط ن ي ة ،إن ج ل ت را
ال دك ت ور ع ام ر ح م ص ،ال رئ ي س ال ت ن ف ي ذي ،م رك ز ال رازي ال ط ب ي  -ق ط ر
ال س ي د أخ ت ار ح س ي ن ،م دي ر م س ت ش ف ى س ي غ ن ي ت إي ل ي ن غ  -إن ج ل ت را
ال دك ت ور غ وي ل ي رم خ اف ي ر ج اك ود ،ال م دي ر ال ط ب ي ،م س ت ش ف ى ك ازا إي ف ن ج ي ل ي ك و  -ال ب رازي ل
ال دك ت ور ب رن ت ج ي م س ،رئ ي س إدارة ال ج ودة ،إن ت رم اون ت ن ه ي ل ث  -ال والي ات ال م ت ح دة األم ري ك ي ة
ال دك ت ور ف ي ج اي ارام ان ،ال م دي ر ال ط ب ي ،م س ت ش ف ى  - SRMال ه ن د
ال ب روف ي س ور ج وف ري أم ي م ج ون ي ور ،م دي ر ع ام م درس ة ال ت ول ي د االت ح ادي ة ،ال ج ام ع ة االت ح ادي ة ف ي ري و
دي ج ان ي رو  -ال ب رازي ل
ال دك ت ورة س ارة ك اغ وال ،م دي ر م س ت ش ف ى ،م س ت ش ف ى ف ي ج ي ب وي ن ي  -ت ن زان ي ا
ال دك ت ور م ح م د ال ق ال ،ال م دي ر ال ت ن ف ي ذي ،م رك ز م روان ال ق ال ال ط ب ي  -ق ط ر
ال دك ت ور ج ون ك ي ن ،ال ن ائ ب األول ل رئ ي س خ دم ات ال ص ح ة ال س ل وك ي ة ،م س ت ش ف ى زوك ر ه ي ل س اي د
 ال والي ات ال م ت ح دة األم ري ك ي ةال دك ت ورة ت ي ري زي ا ك ات ون و ،ال س ك رت ي ر ال ص ح ي ،م س ت ش ف ى ك ال ول ي ن ي  -ت ن زان ي ا
ال دك ت ور ي وس ف ال ك ي ال ي ،ال رئ ي س ال ت ن ف ي ذي ،م رك ز ال ك ي ال ي ال ط ب ي  -ق ط ر
ال ب روف ي س ور دان ي ال ك ي ن ان ،ال م دي ر ال ط ب ي ال م س اع د ،ال ت ق ي ي م وإع ادة ال ت ص دي ق ،أم ان ة م س ت ش ف ي ات
ج ام ع ة م ان ش س ت ر ال وس ط ى ،ه ي ئ ة ال خ دم ات ال ص ح ي ة ال وط ن ي ة ،إن ج ل ت را
ال دك ت ور ف ي ن ود ك ي ت ارب ال ،م ال ك/م دي ر ،دار ك ي ت ارب ال ل رع اي ة ال م س ن ي ن  -ال ه ن د

ال س ي د ف ي ل ي ب م ازارا ،ال رئ ي س وال م دي ر ال ت ن ف ي ذي ،م ؤس س ة ب روف ي دان س ال ص ح ي ة  -ال والي ات ال م ت ح دة
األم ري ك ي ة
ال س ي د راف ي ك ري ش ن ا م ورث ي ،م دي ر ال م ع رض ،م ؤت م ر ق ط ر ال ط ب ي ال دول ي  -ق ط ر
ال دك ت ورة دل ي ل ة م وش ي ،م ع اون م دي ر م س ت ش ف ى م وان ان ي ام اال  -ت ن زان ي ا
ال س ي د م ارت ن م وس ي ،م دي ر م س ت ش ف ى م اس ان ا  -ت ن زان ي ا
ال دك ت ور ه وغ ول ي ن م س ي ل ي ،ن ائ ب ال م دي ر ،م س ت ش ف ى س ي ن زا ب ال س ت ي ن ا  -ت ن زان ي ا
ال س ي د س ّم ا أوغ س ت ي ن م س وال ،ال رئ ي س ال ت ن ف ي ذي ،م س ت ش ف ى م ي ك وم ي  -ت ن زان ي ا
ال دك ت ور ب ات ري س ي ا ري ب ي رو دي أول ي ف ي را ن ي ت و ،ال م دي ر ال ط ب ي/ال م دي ر ال ف ن ي ،م س ت ش ف ى إي س رال ي ت ا أل ب رت
س اب ي ن – ال ب رازي ل
ال س ي د ت ي ارو ف رن ان دي ز ن ي ف ي ز ،ال م دي ر اإلداري ،م س ت ش ف ى س اغ رادا ف ام ي ل ي ا  -ال ب رازي ل
ال س ي دة م ي الن ي أوغ دن ،رئ ي س ت ن ف ي ذ االب ت ك ارات ،ه ي ئ ة ال خ دم ات ال ص ح ي ة ال وط ن ي ة  -إن ج ل ت را
ال دك ت ورة ل ي ن أوب ي ت ز ،رئ ي س م ش ارك ل ق س م ع ل م األم راض ،م س ت ش ف ى ج ام ع ة ج زي رة س ت ات ن  -ال والي ات
ال م ت ح دة األم ري ك ي ة
ال دك ت ور أي ب ان دي ان ،م دي ر ع ام م س ت ش ف ي ات دي ب ام  -ال ه ن د
ال دك ت ور خ وس ي ه أن ط ون ي و م ات وس ب ارام و ،ال م دي ر ال ف ن ي ،م س ت ش ف ى ك ازا دي ب ورت وغ ال  -ال ب رازي ل
ال دك ت ور ت ام ي ب ي ك وك ،م دي ر م ع ه د ش م ال ف رج ي ن ي ا ل ل ص ح ة ال ن ف س ي ة  -ال والي ات ال م ت ح دة األم ري ك ي ة
ال س ي د أن درو ب ي ي رس ون ،ال م دي ر ال ط ب ي ال ت ن ف ي ذي ،أم ان ة ال م س ت ش ف ى ال م ل ك ي ل ج راح ة ال ع ظ ام ،ه ي ئ ة
ال خ دم ات ال ص ح ي ة ال وط ن ي ة ،إن ج ل ت را
ال س ي د روب رت ب ي ل ل ي ت ش ي و ،ن ائ ب ال رئ ي س ،ال ص ي دل ي ة ال م ؤس س ي ة ،م رك ز ك الرا م اس ال ط ب ي  -ال والي ات
ال م ت ح دة األم ري ك ي ة

ال دك ت ور ج وزي ف ك ي ان ي ،ال م دي ر ال م س اع د ،م س ت ش ف ى م ب اغ اال ران غ ي ت ات و  -ت ن زان ي ا

ال دك ت ور ع ث م ان رم ض ان ،ال م دي ر ال ط ب ي ل م س ت ش ف ى ع ي ادة ال دوح ة ،ق ط ر

ال دك ت ور ب ي ت ر ك ي ب ان ت و م دي ر م س ت ش ف ى ،م س ت ش ف ى أوه ورو ،م وان زا  -ت ن زان ي ا

ال دك ت ور ج اي ش ري راي ،ال رئ ي س ال ت ن ف ي ذي ل م س ت ش ف ى روب ي ال ع ام  -ال ه ن د

ال دك ت ور ه ان ي ال ك ي الن ي ،ال م دي ر ال ط ب ي ،م س ت ش ف ى ح م د ال خ ور  -ق ط ر

ال دك ت ور ات ش دي ف ي د ري ن س ،ن ائ ب رئ ي س م ج ل س إدارة ال ج ودة وال ن ت ائ ج وس الم ة ال م رض ى ب م س ت ش ف ى
إي ن وف ا ف ي رف اك س  -ال والي ات ال م ت ح دة األم ري ك ي ة

ال دك ت ور ج ون ك ي م اري و ،ن ائ ب ال م دي ر ،م س ت ش ف ى ت وري س ي ك و  -ت ن زان ي ا
ال س ي د اي م ان وي ل ك ي م اري و ،م دي ر م س ت ش ف ى ،م س ت ش ف ى م اري س ت وب س ،م وي ن غ ي  -ت ن زان ي ا

ال س ي دة غ ري س ري ان ،م ع اون م دي ر ش ب ك ة االب ت ك ار ف ي ال ص ح ة ال ن ف س ي ة ،م رك ز ال ص ح ة ال ن ف س ي ة
ال ع ال م ي ة  -إن ج ل ت را

ال س ي دة أن ج ي ال أ ك ي م ات ي ،م دي ر ع ام ،م س ت ش ف ى م اون ت م ي رو اإلق ل ي م ي  -ت ن زان ي ا

ال دك ت ور خ ل ي ل ال س ه ل ي ،ال م دي ر ال ط ب ي ،ال م س ت ش ف ى األم ري ك ي  -ق ط ر

ال س ي د ف ي ش وان اث ك وت ي ك ار ،ال رئ ي س ال ت ن ف ي ذي ل ل ع م ل ي ات ،م س ت ش ف ى ب اراخ  -ال ه ن د

ال دك ت ور م ارس ي ل و س ام ب اي و ،ال م دي ر ال ط ب ي ،م س ت ش ف ى ال ي م او اوزوال دو ك روز  -ال ب رازي ل

ال دك ت ور ك اب ي ل ك وم ار ،م دي ر ق س م األورام ،م س ت ش ف ى  BLك اب ور م ي م وري ال  -ال ه ن د

ال دك ت ور ك ون ال س رك ار ،ن ائ ب رئ ي س م ج ل س اإلدارة وع ض و م ج ل س اإلدارة ،م س ت ش ف ى م ي دي ك ا
س وب رس ب ي ش ال ت ي  -ال ه ن د

ال دك ت ورة ت ان ي ا ل ود ،ال م ش رف ال ط ب ي ورئ ي س ق س م ،م س ت ش ف ى  RGس ت ون ألم راض ال م س ال ك ال ب ول ي ة
وت ن ظ ي ر ال ب ط ن  -ال ه ن د

ال س ي دة ف اره ي ن ش ي خ ،ال م ش رف ال ط ب ي ،م س ت ش ف ى ك ري ت ي ك ي ر ،ال ه ن د

ال دك ت ور اي م ان وي ل م ال ي م ا ،ن ائ ب ال م دي ر ،م س ت ش ف ى ت ي م ي ك ي ال ب ل دي – ت ن زان ي ا
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