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جورج يونان*
ضجة كبيرة جذبت انتباه ال ــرأي الـعــام إلى
الـعـنــايــة الـصـحـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ،بـعــد ال ـحــادث
امل ــؤس ــف الـ ــذي أودى ب ـح ـيــاة صـبـيــة ف ــي عز
ش ـبــاب ـهــا ،خـ ــال عـمـلـيــة تـجـمـيــل ف ــي إح ــدى
ُ
املــؤسـســات الصحية فــي لـبـنــان .وقــد ُيـخـ َّـيــل
للبعض بأنه حادث مستقل ونادر ،وقد يكون
بشكل وبآخر ولكن من
له أيضًا أمثلة تتكرر
ٍ
دون ضجة إعالمية ألن الضحايا ليست لهم
مـكــانــة بــراقــة عـلــى سـلــم الـحـيــاة االجتماعية
كما كانت لهذه الضحية وكما تمتع به هذا
الطبيب.
فــي ل ـقــاء لــي مــع زم ـيــل عـلــى مـقـعــد ال ــدراس ــة،
ّ
س ــأل ـت ــه ،ح ــن ت ــول ــى رئ ــاس ــة ن ـقــابــة األط ـب ــاء
فــي لبنان ،عما إذا كانت هناك آلية للنقابة
ملــراق ـبــة الـعـنــايــة الـصـحـيــة فــي املستشفيات
فــي لـبـنــان للتأكد مــن ال ـجــودة فــي املـمــارســة
املهنية ولتجنب أخطائها الكارثية التي قد
تحدث في ٍّ
مكان
أي من املستشفيات ،وفي أي
ٍ
فــي الـعــالــم ،والـتــي هــي مـعــروفــة فــي املجتمع
الـطـبــي ال ـعــاملــي ،فـقــال لــي بــأنــه ليست هناك
أي ــة آل ـيــة وق ــائ ـيــة ،ول ـيــس ه ـنــاك أي تنسيق
ً
مهني بني النقابة والجهاز اإلداري (شامال
الجهاز التمريضي) فــي املستشفيات ،إنما
النقابة تحقق فقط حني تقع الكارثة فتأتي
بالعقوبات التأديبية .ولكن حتى هنا النقابة
ال تحقق إال إذا كانت هناك شكوى ،والشكوى
قــد ال تــأتــي مــن ال ـنــاس وه ــم بأغلبيتهم من
امل ـغ ـلــوب عـلــى أم ــره ــم وال إم ـكــان ـيــات لديهم
ملتابعة األمر.
وكـلـنــا نـعــرف مــا ح ــدث مـنــذ سـنــة أو سنتني
وهــو اعتصام األطـبــاء فــي نقابتهم على أثر
تــوقـيــف أح ــد زمــائ ـهــم .ه ــذا م ــن ج ـهــة ،ومــن
ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ف ـف ــي ال ـس ـن ــن امل ــاضـ ـي ــة أي ـضــا
كانت الناحية االقتصادية (تكاليف العناية
الصحية) هي الحدث السائد :اإلضراب العام
للمستشفيات فــي لبنان ورفـضـهــا التعامل
م ــع ال ـض ـمــان ،وال ـج ــدل ال ـقــائــم ب ــن األطـ ــراف
امل ـع ـن ـيــة ح ــول ال ـت ـعــرفــة ال ـص ـح ـيــة ،مــؤسـســة
الضمان ،الدولة من خالل مخصصات وزارة
الصحة وميزانيتها ،املؤسسات االقتصادية،
املستشفيات والجهاز الطبي ككل ،والنقابات
ِّ ُ
بالتوقف عــن استقبال
(املستشفيات تـهــدد ُ َ
ُّ
امل ـض ـم ــون ــن إذا لـ ــم تـ ــقـ ــر زيـ ـ ـ ــادة ال ـت ـع ــرف ــة،
«النهار» 22،آب  /2012الفاتورة االستشفائية
املرتفعة في لبنان تستدعي سياسة صحية
شاملة .املستشفيات الخاصة تتقاضى أكثر
من  700مليار ليرة سنويًا ،ملحق النهار 26
نيسان .)2012
في زيارتي األخيرة للبنان جاءتني مواطنة
بــإضـبــارتـهــا الـصـحـيــة ،وف ــي ه ــذه اإلض ـبــارة
كــان هناك تقريران لتخطيط صوتي للقلب
خالل فترة ستة أشهر مع توجيه للمواطنة
التخطيط الصوتي سنويًا .التقريران
بإعادة
ُّ ً
أظهرا تعضال زائدًا في العضلة القلبية غالبًا
ما نراه عند الذين لديهم ارتفاع في الضغط
الشرياني.Left Ventricular Hypertrophy :
ُّ ْ
هذا التعضل قد يتالشى تدريجيًا مع الزمن
بمجرد معالجة هــذا الضغط الشرياني .في
كل مرة تكلفت املريضة ،ومن جيبها الخاص
خ ـم ـس ـم ـئــة دوالر ،ب ـي ـن ـمــا ك ـل ـفــة الـتـخـطـيــط
الـصــوتــي القلبي فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة هي
مئتا دوالر وهــي أرخــص من ذلــك بكثير في
داع
الدول
األوروبية ،وفي حالتها ليس ُهناك ٍ
َّ
يسمح بإعادته
إلعادته كل ستة أشهر ،بل قد
مرة كل  5-3سنوات إذا اقتضت الضرورة وإذا
سمحت به شركة الضمان الصحي.
العامالن املحركان لهذه األشـيــاء كلها هما:
ً ُّ
أوال ح ــق امل ــواط ــن ف ــي ال ـع ــاج ال ـنــاجــع وفــي
حماية هذا املواطن .وثانيًا مسؤولية الجهاز
الصحي والدولة في تأمني هذا الحق وهذه
الحماية.
لــن نبحث فــي قـصــة الـقـضــاء ،والـحــاجــة إلــى
قضاء طبي .فهذا يقتضي بحثًا آخر.
ٍ
ـث ل ــي م ــع أح ــد رؤس ـ ــاء الـجــامـعــات
ف ــي ح ــدي ـ ٍ
اللبنانية ،التي تملك مستشفى في بيروت،
حـ ــن ت ـقــاب ـل ـنــا فـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،خ ــري ــف ع ــام
 ،2011قـلـ ُـت لــه بــأن العناية الصحية ليست
الدفاع،
مسؤولية وطنية فحسب ،كمسؤولية
ٌ
ومسؤولية التعليم ،ال بل ،من حيث هي حق
من حقوق املواطن وحاجة إنسانية ،أصبحت
شــأنــا عــاملـيــا ،كـحـقــوق اإلن ـس ــان فــي الـحــريــة،
ٌ
وكاالقتصاد والتجارة الحرة ،ولبنان مقبل
ً
ً
عاجال أو أجــا على التعامل مع هذا الواقع.
وفـ ــي الـحـقـيـقــة وع ـل ــى أك ـث ــر م ــن ع ـقــديــن من
السنوات ،يورد الدكتور وليد ّ
عمار في كتابه

«»Health system and Reform In Lebanon
الــذي أصــدره املركز اإلقليمي لشرق األبيض
املتوسط التابع ملنظمة الصحة العاملية ،بأن
الدولة اللبنانية كانت أول دولــة في املنطقة
حــاولــت أن تـضــع بــرنــامـجــا لتأهيل العناية
الصحية ،إال أن هــذه املحاولة وقعت فريسة
املحسوبات السياسية والطائفية ،كما هي
الحال مع كل القطاعات في الدولة اللبنانية.
يـقــول رايـنـهــولــد نــايـبــور Reinhold Niebuhr
َّ
إن مــا يتحكم فــي م ـصــادر ال ـقــوة فــي أي من
امل ـج ـت ـم ـعــات امل ـت ـط ــورة إن ـم ــا ه ــو االق ـت ـصــاد
وليس القدرة السياسية أو القدرة العسكرية.
ومــن هــذه الناحية ،فــإن املمارسة املهنية في
الطب لها وجه اقتصادي ،وقد بدأ هذا الوجه
بالظهور شيئًا فشيئًا فــي السنني األخـيــرة
فــي الــواليــات املتحدة وفــي بـلــدان أخ ــرى ،من
حيث أن الطب مهنة لكسب العيش كأي مهنة
أخ ــرى ،وكــي تستمر املهنة وتـتـطــور ،عليها
أن تأخذ في االعتبار ،وكأي عمل مهني آخر
ع ــوام ــل الـكـلـفــة وت ــوازن ـه ــا م ــع ع ــوام ــل الــربــح
وعوامل اإلنتاج في قطاع له تأثير كبير على
االقتصاد القومي.
ولنأخذ النظام الصحي في الواليات املتحدة
ٌ
سائد في العرف الطبي العاملي
كمثيل ملا هو
ٍ
اآلن ،فـقــد تطلعت الـحـكــومــة الـفـيــدرالـيــة في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،فــي عـهــد الــرئ ـيــس ب ــاراك
أوباما ،وتحت ضغط الكلفة الزائدة للعناية
الصحية ،إلــى خفض النفقات بما قــدره 1.2
ٌ
ٌ
ٌ
نفقات على
كبير منها
قسم
تريليون دوالر.
الرعاية الصحية.
بالرغم من تقدم العناية الصحية في الواليات
املتحدة ،وبغض النظر عن برنامج الرئيس
بـ ــاراك أوب ــام ــا وتـفــاصـيـلــه امل ـع ـقــدة وال ـتــي ال
مجال هنا لبحثها ،هناك تسليم عام يشمل
َّ
كل القيادات السياسية في الواليات املتحدة
بــأن العناية الصحية فــي الــواليــات املتحدة
فيها ش ــروخ إل ــى درج ــة التفتت تـضــع عبئًا
كـبـيـرًا عـلــى االق ـت ـصــاد ال ـقــومــي ،وب ــأن هناك
حاجة َّ
ملحة إلى مراجعة وإعادة بناء ،وإلى
ففي النظام
آلية دائمة في
التقييم واملحاسبةُ .
الصحي السائد ٌ
كثير من الهدر ،يبلغ حوالى
 %20م ــن م ـج ـمــوع كـلـفــة ال ـع ـنــايــة الـصـحـيــة.
وه ـن ــاك إل ـح ــاح م ــن جـمـيــع األطـ ـ ــراف لــوقـفــه،
فكيف باقتصاد مهتز كاالقتصاد اللبناني.
واآلل ـي ــة ال ـتــي تـ ــؤدي إل ــى تـجـنــب ه ــذا الـهــدر
ترتكز على الشفافية والجودة في املمارسة
َّ
املهنية ،والجودة في املمارسة املهنية تتطل ُب
واالكتشافات
بنتائج أحدث األبحاث
التزامًا
ِ
ً
مسلمات راسـخــة في
الطبية التي أصبحت
ٍ
الثقافة الطبية ،وتجنب اإلسراف في ُ اإلنفاق
َ
ً
أعباء
الذي ال طائل منه ،من حيث أنه يضيف
غير ضرورية على االقتصاد القومي .وهذه
اآللية هي نفسها كفيلة بالحفاظ على سالمة
املريض ومعالجته عالجًا شافيًا.
َّ
إن نسبة التضخم فــي كلفة العناية الطبية
اآلن في الــواليــات املتحدة هي حوالى %4.5
فــي حــن أن نسبة زي ــادة الــدخــل القومي هي
أق ــل بكثير مــن ذل ــك .واس ـت ـمــرار الـحــالــة كما
خلل في االقتصاد القومي.
هي سيؤدي إلى َّ ٍ
ومن جهة أخرى ،فإن تخفيض هذا التضخم
ّ
إلــى  %3.5يمكن اإلدارة الفيدرالية من إيفاء
 %25م ــن دي ــونـ ـه ــا وت ـخ ـف ـي ـضــه إل ـ ــى نـسـبــة
ّ
 %2.5سيمكن اإلدارة من إيفاء نصف الدين
وتخفيضه إلى نسبة أصغر قد يساعد على
َّ
إيفاء الدين كله.
إن معدل كلفة العناية الصحية ،للفرد ،في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ه ــي ح ــوال ــى  8200دوالر
فــي الـسـنــة ،وهــي أعـلــى نسبة فــي الـعــالــم مع
أن مستوى العناية الصحية هو في املرتبة
الـســابـعــة .فالعناية الصحية تــأكــل أكـثــر من
 %13من الدخل القومي ،وإذا استمرت الحال
كما هي اآلن فقد ترتفع هذه النسبة إلى %31
عام  2035وإلى  %46عام .2080
أح ـ ــد الـ ـع ــوام ــل الـ ـت ــي س ـت ـس ــوق ه ـ ــذا ال ـخــط
الـبـيــانــي ص ـع ــودًا ه ــو زيـ ــادة نـسـبــة املسنني
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .فـحــالـيــا تـبـلــغ نسبة
الذين يتجاوز عمرهم الـ 65حوالى  ،%13بني
ٌ
نجوم معروفون في املجتمع كالرئيس
هؤالء
دونالد ترامب ،واملغنية شير  ،Cherواملمثل
ِّ
سيلفستر سـتــالــون ،واملغنية الي ــزا مينيلي
 ،Liza Minnelliومغنية الكاونتري ميوزيك
ِّ
دولـ ــي ب ــارت ــون  .Dolly Partonه ــذه النسبة
الــ %13اآلن سترتفع إلى  %20في عام .2030
والعامل اآلخر الذي يسوق هذا التصاعد هو
الهدر ،إذ َّ
ُ
الهدر في الجهاز الصحي بني
يقد ُر
 850-600بليون دوالر %40 .منها مصاريف
ال مبرر لها تصرف على مضادات الحيويات

ال ـغــال ـيــة واألش ـع ــة وال ـف ـحــوصــات املـخـبــريــة،
التي ال ضــرورة لها إنما يستعملها األطباء
وامل ـس ـت ـش ـف ـيــات ل ـ ــدرء الـ ــدعـ ــاوى الـقـضــائـيــة
املرتبطة بتهم سوء العناية الصحية .وهناك
 %19ت ــرج ــع إل ـ ــى االحـ ـتـ ـي ــال ف ــي اس ـت ـع ـمــال
ال ـت ـعــرفــة ف ــي ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة والـكـســب
غير املـشــروع عــن طريق البراطيل والـخــوات
ب ــن األطـ ـب ــاء .ه ـنــاك  %17م ــن ال ـه ــدر بسبب
ع ـجــز وعـ ــدم فـعــالـيــة اإلدارات امل ـشــرفــة على
املـسـتـشـفـيــات .هـنــاك  %12مــن ال ـهــدر بسبب
األخـ ـط ــاء أثـ ـن ــاء م ـم ــارس ــة ال ـع ـنــايــة الـطـبـيــة،
أخـطــاء قــد ت ــؤدي أحـيــانــا إلــى وف ــاة املــريــض.
وهناك  %6من الهدر بسبب فقدان التناسق
ب ـ ــن األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء وقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـتـ ـم ــري ــض وإدارة
املـسـتـشـفـيــات .وه ـنــاك  %6مــن ال ـهــدر بسبب
َ
املرضى الذين ُيدخلون إلى املستشفيات بال
ضــرورة وبــا استحقاق وهــذه العلة شائعة
في لبنان.
مــن يعتقد أن مـثــل ه ــذا ال ـهــدر غـيــر مــوجــود
فــي لـبـنــان أو فــي الـعــالــم الـعــربــي فـهــو واه ــم.
ففي لبنان هناك ُزيادة في عدد املستشفيات
ال ـص ـغ ـي ــرة الـ ـت ــي أن ـش ـئ ــت ل ـي ــس لـ ـض ــرورات
صحية ولكن لغايات تجارية ،ومعظم هذه
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـص ـغ ـي ــرة ه ــي مـسـتـشـفـيــات
خ ــاص ــة ،يـمـلـكـهــا أطـ ـب ــاء ،وف ـي ـهــا ن ـق ـ ٌـص في
ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــازم ــة ل ـل ـعــاج ف ــي ال ـح ــاالت
الـخـطـيــرة الـتــي تتطلب عـنــايــة م ـشــددة ،كما
أن فيها نقصًا في عدد املمرضات الكفوءات،
ونـقـصــا ف ــي امل ـع ــدات وال ـك ـف ــاءات ف ــي أقـســام
ال ـطــوارئ .وفــي م ــوازاة ذلــك هناك فائض في
عـ ــدد األطـ ـب ــاء امل ـم ــارس ــن (ط ـب ـيــب ل ـكــل 200
مــواطــن) مما أدى إلــى زيــادة عــدد املنتظرين
حول قالب الحلوى في الوقت الذي بقي حجم
هذا القالب على حاله ،لم يكبر بسبب الحرب
والكوارث االقتصادية التي نتجت عنها .كما
أن متطلبات العناية الصحية قد تزايدت عدة
أضـعــاف بسبب زي ــادة عــدد املسنني وزي ــادة
األم ــراض الناتجة عــن ذلــك كـمــرض السكري
وأمراض القلب والشرايني ،وحاالت السرطان
بــأنــواعــه .وف ــوق ذلــك كله فــإن ثقافة الوقاية
الصحية ليست عميقة في املجتمع ،إذ تزداد
ح ــاالت الـبــدانــة والسمنة بسبب اإلف ــراط في
ٌ
الطعام ،وتنتشر عادة التدخني ،وهناك إفراط
في استعمال امللح في الطعام ،وهناك إهمال
في معالجة ارتفاع الضغط الشرياني.
ِّ
لكل هذه األسباب فإن توفير العناية الصحية
ُ
املتكافئة (يقول املدير العام للصحة) يصبح
أم ـرًا عسيرًا أمــام املخصصات الزهيدة لهذا
ُّ
امل ـ ـشـ ــروع .وهـ ـن ــاك ح ــاج ــة إلـ ــى ت ـق ـي ـيــم ك ــل ــي
لعملية املمارسة الطبية من الناحية املهنية.
إنها تحتاج إلى إصالح جذري وتأهيل.
وقــد بــدأت الحكومة الفيدرالية في الواليات
املتحدة عملية إعادة النظر في نظام الرعاية
ال ـص ـح ـيــة بـ ـه ــدف إصـ ــاحـ ــه .واإلصـ ــاحـ ــات
ِّ
ستشمل1 :ـ قـطــاع التأمني الصحي بكليته.
2ـ قـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـص ـح ـي ــة وآل ـ ـي ـ ـتـ ــه3 .ـ
عملية التعويض املهني أو تعرفة الخدمات
ال ـص ـح ـي ــة 4 .ـ ـ ـ ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـش ـفــاف ـيــة فــي
آل ـيــة إعـ ــداد ال ـخــدمــات الـصـحـيــة5 .ـ ـ ـ التركيز
ع ـلــى ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واالل ـ ـتـ ــزام ب ــاإلض ـب ــارة
اإللكترونية للمريض.
 1ـ قطاع التأمني الصحي :هناك نــوعــان من
الضمان الصحي في الــواليــات املتحدة وفي
ل ـب ـنــان أي ـض ــا :ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي Social
 Securityالـ ـ ــذي ت ــؤم ـن ــه الـ ــدولـ ــة وال ـض ـم ــان
الـخــاص الــذي يقع على عاتق املــريــض ،فهو
إما أن يدفع من جيبه ،أو عن طريق االشتراك
ف ــي ش ــرك ــات تــأمــن خــاصــة م ـبــاشــرة أو عن
طريق رب العمل .في الواليات املتحدة للدولة
ألنها تقتطع
مسؤولية كبيرة تجاه املواطن
ً
من راتبه ،وطــوال سنني عمله ،نسبة معينة
ت ــذه ــب إل ــى ص ـن ــدوق ال ـض ـم ــان االج ـت ـمــاعــي
 ،Social Securityوح ــن يـتـقــاعــد ف ــإن %80
م ــن ض ـمــانــه ال ـص ـحــيُ Medicare .ي ــدف ــع من
هذا الصندوق والباقي  %20يقع على كاهل
املريض.
أما ُالنوع الثاني للضمان الصحي فهو الذي
ِّ
يؤمن ُه املريض بنفسه عن طريق
مستخد ِمهِ
ِ
أي رب العمل أو عن طريق التعاقد مباشرة
مع شركات التأمني الصحي الخاصة.
ّ
وألن القطاع الصحي شكل عبئًا كبيرًا على
االقتصاد الوطني بسبب الهدر الذي ذكرناه
عملت الــدولــة والـشــركــات الخاصة أيضًا في
العقدين املاضيني على إنشاء أجهزة مراقبة
لدرس أحقية املعالجة في املستشفيات
طبية
ً
م ـس ـت ـخــدمــة م ــؤش ــرات وأس ـس ــا Guidelines
وضعتها لجان الجودة املهنية املنبثقة من

كل منظمات االختصاص الطبي Professional
 .Organizationsوق ــد ام ـت ــدت ه ــذه املــراق ـبــة
لـتـشـمــل ال ـع ـيــادات ال ـخــاصــة لـتـقـنــن الـصــور
املكلفة مــن مـحــوريــة ،وذري ــة ،ومغناطيسية.
وقــد تعتمد الــدولــة وشــركــات الـتــأمــن قريبًا
بالتخلص من جهاز املراقبة املكلف ،وبالفعل
فــإن اإلدارة الفيدرالية فــي الــواليــات املتحدة
ت ـخ ـط ــط ل ـت ـع ــرف ــة ص ـح ـي ــة سـ ـن ــوي ــة واحـ ـ ــدة
ت ــدف ـع ـه ــا ل ـل ـج ـه ــاز ال ـص ـح ــي (م ـس ـت ـش ـف ـيــات
ِّ
ـض ،وتـتـفــاوت بتفاوت
وأط ـبــاء) عــن َّكــل مــريـ ٍ
أمراضهم وشدتها .وهذا ما يسمى بالتحزيم
أو  :Bundlingلـقــد شــرعــت الــدولــة اللبنانية
حــدي ـثــا ب ـمــراق ـبــة ع ـمــل املـسـتـشـفـيــات لــوقــف
ال ـهــدر ،ومكافحة الـفـســاد وال ـغــش ،ومــا على
الجهاز الطبي إال املـشــاركــة فــي هــذا املسعى
بتفعيل املـسـلـمــات املـهـنـيــة  Guidelinesفي
ممارسة الرعاية الصحية وبالتشديد على
ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي ط ـل ــب ال ـف ـح ــوص ــات امل ـك ـل ـفــة.
فـمـســؤولـيــة الـعـنــايــة الـصـحـيــة ي ـشــارك فيها
الجميع ،مــن دول ــة ،وشــركــات تــأمــن ،وأطباء
ومستشفيات ،وقطاعات التمريض وأربــاب
العمل .هــذه املسؤولية يجب أن يدركها كل
األط ـ ــراف املـعـنـيــة ف ــي الــرعــايــة الـصـحـيــة في
لبنان.
 2ـ ـ ـ إص ـ ــاح ق ـط ــاع إمـ ـ ــداد وت ــوف ـي ــر الـعـنــايــة
الصحية بالتركيز على سالمة املــريــضDo.
 no harmوبالتكامل في وظيفة توفير وإمداد
ال ـع ـنــايــة ال ـص ـح ـيــة م ــا ب ــن ال ـج ـه ــاز الـطـبــي،
والـقـطــاع الـتـمــريـضــي ،وإدارة املستشفيات:
Interdisciplinary Clinical Integration
 .Networkوباالستعانة ،في ممارسة العناية
الـصـحـيــة ،بــآخــر امل ـس ـت ـجــدات ال ـتــي تــوفــرهــا
األب ـح ــاث واالك ـت ـش ــاف ــات الـطـبـيــة والـعـلـمـيــة:
 .Evidence Based Medicineوبـتــأسـيــس ما
يـسـمــى ب ـمــركــز االب ـت ـك ــار وال ـت ـح ــدي ــثCMS :
.Center of Innovation
 3ـ ـ إص ــاح عملية الـتـعــويــض عــن الـخــدمــات
الطبية ،بالتركيز على النوعية والجودة في
األداء ال على الحجم أو العدد أو الكمية:
.Pay-For Prformance
وسـ ـتـ ـغ ــدو ال ـت ـع ــرف ــة ال ـص ـح ـي ــة (أو عـمـلـيــة
ال ـت ـع ــوي ــض عـ ــن الـ ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـي ــة) فــي
ال ــوالي ــات املـتـحــدة مــرتـبـطــة بـعــامـلــن :عامل
ِّ ُ
ال ـجــودة ال ــذي يـشــكــل ثلثي الـتـعــرفــة ،وعامل
التقويم الذي يكونه املرضى عن الطبيب وعن
املؤسسة الصحية وهو يشكل الثلث الباقي.
وف ــي ك ــا ال ـحــال ـتــن ه ـنــاك ع ـقــوبــات وه ـنــاك
م ـك ــاف ــآت .فــالـتـعــرفــة الـصـحـيــة ق ــد تنخفض
بـسـبــب س ــوء امل ـمــارســة وال ـن ـتــائــج السلبية،
وق ـ ــد ت ـع ـلــو ح ــن تـ ـك ــون ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
جيدة َّ
وفعالة وهــذا ما ستقوم به ما َّ
يسمى
بـ«مجموعات الرعاية الصحية املسؤولة»:
.Accountable Care Organizations: ACO
وقــد ب ــدأت املستشفيات واملجمعات الطبية
املـحـيـطــة بـكــل مـنـهــا بـعـمــل جـمــاعــي فــي هــذا
املضمار.
إن القاعدة التي انطلقت منها هذه املنظمات
هي املسلمة املعروفة بــأن اإلنـســان في عمله
ك ــل ي ــوم ت ـحــركــه دائ ـم ــا ح ــواف ــز وط ـمــوحــات،
ومن هذه الحوافز يأتي الحافز املــادي الذي
هو في طبيعة كل إنسان مهما كانت درجة
التقشف والقناعة عـنــده .خصوصًا فــي هذا
ُّ
وتشتد
العصر التي تزداد متطلبات األسرة،
ُ
الضغوط االجتماعية .لهذا فــإن املهن سواء
كانت فردية ،أو جماعية منضوية في شركات
ل ــإن ـت ــاج ،أص ـب ــح هــدف ـهــا األول واألهـ ـ ــم هو
املستهلك .ويقول أحد الخبراء بإدارة العناية
َ ّ
الصحية تــومــاس كـ ِـســلـ ْـس Thomas Cassels
بـ ــأن ال ـقـ ِّـي ـمــن ع ـلــى ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة (مــن
مستشفيات وأط ـب ــاء) ،وقـبــل عقد مــن الزمن
ازدادت أربــاحـهــم بالتركيز على زي ــادة عدد
املرضى الذين يأمون مشافيهم وعياداتهم،
مما زاد من تكاليف العناية الصحية ،مع أن
هذه العناية لم تتقدم من حيث النوعية ولم
تترجم في نتائج أفضل للمرضى وحاالتهم
املــرض ـيــة ،وزي ـ ــادة ه ــذه الـتـكــالـيــف َّأدت إلــى
زي ــادة الـعــبء على ميزانية الــدولــة وشركات
ال ـت ــأم ــن ال ـص ـح ــي وال ـ ـ ــذي ب ـ ـ ــدوره ّأدى إل ــى
زي ــادة الـعــبء الضريبي على املستهلك .من
هنا أتت الحاجة إلى التركيز على املستهلك
(املــريــض) فــي الرعاية الصحية ،واستنباط
البرامج الصحية التي هدفها األول التركيز
على سالمة املريض وبأقل كلفة ،هذا التركيز
حصيلته كسب ثقة املــريــض مما يــؤدي إلى
تقويم إيجابي من قبله ،والتقويم اإليجابي
يـكــافــأ بــرفــع قـيـمــة الـتـعــرفــة الـصـحـيــة ،وهــذا
حافز للجهاز الطبي ألن يستمر في التركيز

