
 تضارب جودة العناية الطبية
 وتطبيق نظام التأمني الصحي

  حممد محزة خشيمحممد محزة خشيم. . دد
  املدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع الغريباملدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع الغريب

  مبستشفى امللك خالد للحرس الوطين جبدةمبستشفى امللك خالد للحرس الوطين جبدة
  

  نبدأ بعدد من األسئلة
 هل هناك تضارب؟  : أوالً
  ما هي أبعاد هذا التضارب ؟  : ثانياً
  بة احلل؟هل هي مشكلة صع  : ثالثاً

ولكي جنيب على هذه األسئلة حنتاج إىل أن نلقي نظرة على الواقع الصحي يف داخل 
  !!وخارج اململكة يف السنوات األخرية 

  عدد املستشفيات العامة واخلاصة  يف اململكة 
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  عدد املستشفيات اخلاصة  يف منطقة مكة املكرمة  
  
  
  
  
  
  

  من اخلدمة الطبية املقدمة    % ٤٤   -%   ٣٠ني     إذاًَ القطاع اخلاص ميثل ما ب
  

  نقــداً    %٢٠ شركات وتأمني      %٨٠دخل املستشفيات اخلاصة   
  

إذاً املستشفيات اخلاصة تعتمد يف دخلها على شركات التأمني والتعاقد املباشر مع اجلهات 
 . شبه احلكومية اليت تتعاقد معها مباشرة

 

  لكن ما شكل هذه العالقة؟لكن ما شكل هذه العالقة؟
 . جهات ال تدفع مستحقاا-١
  .  شركات تأمني ال تدفع-٢
  .  شركات تأمني تدفع ولكن بعد وقت طويل وبعد خصومات كبرية جداً-٣
   شركات تأمني تفرض عقوداً مببالغ منخفضة جداً -٤
  .  شركات تأمني حتتال-٥

  ما تأثري كل هذا على جودة اخلدمة الطبية؟؟؟ما تأثري كل هذا على جودة اخلدمة الطبية؟؟؟

ذه املستشفيات وعدم قدرا على الوفاء بالتزاماا حنو التأثري يأيت عند تناقص دخل ه
 .العاملني لديها من أطباء وغريهم وحنو تزويد املستشفيات بكل املستلزمات الضرورية

  40   في منطقة مكة المكرمة

  91   في جمیع أنحاء المملكة
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  : : فتلجأ اإلدارة الشعورياً إىلفتلجأ اإلدارة الشعورياً إىل
 . ختفيض الرواتب للعاملني  -١
  .   التعاقد مع أطباء وممرضني دون املستوى-٢
صرف الدواء إال يف الضرورة القصوى وعدم عمل األشعة الالزمة حث األطباء على عدم  -٣

  . مثالً
  :  االستغناء عن بعض الوظائف اليت ال يراها اجلمهور ولكنها مهمة للجودة مثل-٤

  مكافحة البكتريا
  أخصائي اجلودة 

  أخصائي السالمة 
  

  :  :  وشركات التأمني تشتكي منوشركات التأمني تشتكي من
شعة وحتاليل غري ضرورية حىت ترفع قيمة  إدارة املستشفى تدفع األطباء إىل عمل أ- ١

 .  الفائدة
  .    عمل عمليات غري ضرورية وخمتلف عليها-٢
 التحايل والنصب يف بعض األحيان لعمليات وإجراءات مل تتم أصالً ويتم -٣

  .وضعها على الفاتورة

وهذه مشكلة حىت يف خارج اململكة يف العامل الغريب لذا جلأت الشركات يف اخلارج وهذه مشكلة حىت يف خارج اململكة يف العامل الغريب لذا جلأت الشركات يف اخلارج 
  : : إىلإىل

 ).الرعاية املدارة (Managed Care نظام - ١
٢- Clinical Practice Guidelines.  
٣- Clinical Pathway  



   وضع طبيب خاص للشركة يف التشخيص للمراقبة  -٤
 وضع أطباء متخصصني لديها يف الشركة ملراقبة الفواتري والعمليات واحلاجة -٥

  للعمليات اجلراحية  

  :   :   إذاً هل هيإذاً هل هي
 ام الثقة بني اجلانبني  انعد-١
  . حماولة للكسب من كل طرف على حساب اآلخر-٢
  

  وهل هي مشكلة صعبة احلل؟   إذاً هل هناك من حل؟

  : : حالياً الضمان الصحي حياول وضع القوانني حلماية الطرفني وذلك عن طريق حالياً الضمان الصحي حياول وضع القوانني حلماية الطرفني وذلك عن طريق 
 . إقامة شركات كبرية قادرة -١
  . سسة النقد ملنع اهلروبتدفع يف مؤ) مليون ريال١٠٠( تأمني كبري جداً -٢
  .  بوليصة تأمني موحدة-٣
  .  فرض نظام جودة على املستشفيات لضمان تقدميها خلدمة طبية آمنة وجيدة-٤
  

    : : واملشكلة تكمن يفواملشكلة تكمن يف
 .  بوليصة التأمني وقيمتها-١
  .  نظام اجلودة الذي سيفرض-٢
  

 ١٥٠ليصة بـ  ماذا تغطي بو   ريال ١٠٠٠ ريال   إىل   ١٥٠ : بوليصة تتراوح من
  ريال

  



هذه هي املشكلة واليت تدفع املستشفيات إىل استخدام األساليب اليت ذكرناها سابقاً 
 . للتوفري على حساب جودة اخلدمة املقدمة

 : واألطباء يقفون بني املطرقة والسندان
أخالقيات الطب متنعهم من التقصري يف أي خدمة ومن إعطاء املريض كل الفرص املمكنة 

  .........واإلدارة تضغط عليهم للتوفري وإال  وكل الرعاية الالزمة، 
  

  ! ! مث ما هو نظام اجلودة الذي يريد الضمان الصحي تطبيقهمث ما هو نظام اجلودة الذي يريد الضمان الصحي تطبيقه
تباع واختاذ كافة اإلجراءات هو نظام تطبيق معايري اجلودة العاملية اليت جترب املستشفى على ا

 .  الضرورية اليت تضمن سالمة اخلدمة املقدمة

  ::فمعايري اجلودة مثالً تطلب من املستشفىفمعايري اجلودة مثالً تطلب من املستشفى
 .  مراقبة صارمة لبنك الدم وثالجات خاصة يف درجة حرارة خاصة-١
   االهتمام بالسالمة ونقل املخلفات السامة واملواد الكيماوية -٢
ث األجهزة الضرورية ملساعدة طبيب التخدير يف غرفة  جتهيز غرف العمليات بأحد-٣

     (Oximete  - Capnography ..etc) .العمليات
  

وكما هو معروف فإن اجلودة مكلفة مما جيعل ..... إنفاقاوكل هذه املعايري تتطلب 
  . املستشفيات تضيق ذرعاً بتطبيق هذه املعايري

  
   املستشفيات أمام املستشفيات أمامأصبحتأصبحتإذا إذا 

  .... د تقليص التكاليف بكل الطرقشركات تأمني تري• 
  وشركات تريد بوليصة منخفضة  •
  . وضمان صحي يريد تطبيق اجلودة املكلفة •

  



وكل هذا النظام يؤدي يف النهاية إىل أن يضع األطباء يف موقف أخالقي صعب يف حماولة 

 .خللق توازن بني هذه األطراف الثالثة

  
  
  
  
  
  
  

برية لعل أوهلا اخلصخصة على مجيع األصعدة ومنها اال وحنن مقبلون على تغيريات ك
الطيب ولرمبا ستكون يف سنوات قليلة قادمة وحنتاج أن نكون جاهزين بنظام جيد حيفظ 

 . حقوق اجلميع ومينع التالعب واخلداع
  

والعامل اليوم مقبل على تغريات شاملة يف كل ااالت وغلطات األمس مل تعد مقبولة اليوم 
وأصبحت هناك قفزة ثقافية .   أكرب وأكثر يف مجيع أحناء العاملاإلنسانت توقعات وأصبح

  . يف كافة ااالت ومنها الثقافة الصحية
  

ويف كل دول العامل أصبحنا نرى اهليئات تتكون ملراقبة األداء الطيب يف املستشفيات 
وتطبق .  عليهاوأصبحت الدول تنشر األخطاء الطبية على املأل وتعمل جاهدة للقضاء 

  . نظام جودة صارم على منشآا الصحية

  : : ففي الواليات املتحدة مثالً هناكففي الواليات املتحدة مثالً هناك
  

    حالة وفاة نتيجة األخطاء الطبية كل عام٩٨،٠٠٠

  مستشفى  الضمان الصحي  شركة تأمین

   الشركات العاملة



  
   طائرة جامبو يف العام الواحد٢٨٠وهو ما يعادل سقوط 

  .   ويف بريطانيا وأملانيا هناك إحصائيات مماثلة
  

حوظ نراه كل يوم يف إنشاء املزيد من اهليئات اليت تم لذا فإن هناك توجه عاملي مل
بسالمة املريض وسالمة املنشأة ونوعية اخلدمة املقدمة وأصبحت املعايري تزداد كل مي 

 . وتصبح أكثر تعقيداً لضمان سالمة اخلدمة الطبية

  
  : : إذاً نلخص ما قلناه كالتايلإذاً نلخص ما قلناه كالتايل

  طبيب ملتزم حبقوق وبأخالقيات املهنة، -١
ه ضغوطاً من إدارة املستشفى للتوفري والتقليل من اجلودة الالزمة حملاولة العيش يف قد يواج

مواجهة شركات التأمني والشركات العاملة من ورائها وطلبام وحماوالم لدفع أقل 
  التكاليف للعالج وأيضاً مواجهة الضمان الصحي الذي يطلب تطبيق معايري اجلودة املكلفة

  
 . . وحتتاج إىل مزيد من النقاشوحتتاج إىل مزيد من النقاش....... ....... حللحللمعادلة تبدو صعبة امعادلة تبدو صعبة ا

 
 


