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إصالح

النظم الصحية

يتعين تعزيز النظم الصحية بوصفها خط الدفاع األول للبلدان ضد األزمات.
جينيفي فرنانديز

ماليين

اإلصابــات ومئــات آالف
الوفيــات وإغــاق عــام يف جميــع
األنحــاء .هكــذا غيــرت جائحــة
كوفيــد 19-معــامل العــامل
تمامــا يف ســتة أشــهر ال غيــر .ويف الوقــت الــذي نحــاول فيــه
التكيــف ،تتكشــف لنــا أمــور جديــدة عــن الفيــروس — ال ســيما
احتماليــة أن املناعــة غيــر املســتقرة قــد تعــرض املواطنيــن
ملوجــات متكــررة مــن اإلصابــة — وعــن آثــاره طويلــة املــدى
علــى الرئــة والقلــب والكلــى واملــخ بيــن املتعافيــن.
وبالرغــم مــن هــذه األمــور اجملهولــة ،أبــرزت اجلائحــة
عــددا مــن أوجــه عــدم املســاواة املزمنــة املعروفــة للجميــع.
فاألشــخاص الذيــن يعانــون مــن جمموعــة مــن األمــراض
املصاحبــة ،مثــل األمــراض القلبيــة الوعائيــة وأمــراض
اجلهــاز التنفســي ومــرض الســكري ،يــزداد خطــر تعرضهــم
للمضاعفــات الناجتــة عــن كوفيــد ،19-وتؤثــر عوامــل
اخلطــر تلــك بشــكل أكبــر علــى الفئــات التــي تعــاين مــن تــردي
األوضــاع االجتماعية-االقتصاديــة.
وتتحمــل النســاء عــبء رعايــة املرضــى واألطفــال،
ويــزداد خطــر تعرضهــن للعنــف األســري أثنــاء فتــرات احلظــر
واإلغــاق العــام ،ويعانيــن مــن تعطــل خدمــات الصحــة
اجلنســية واإلجنابيــة ،ومــن فقــدان الوظائــف يف القطــاع غيــر
الر ســمي.
وكشــفت اجلائحــة أيضــا عــن أوجــه عــدم املســاواة بيــن
البلــدان الغنيــة والفقيــرة .فمعظــم البلــدان الغنيــة حتظــى
نظمهــا الصحيــة بتمويــل أكبــر ،وبمقدورهــا جتميــد أنشــطتها
االقتصاديــة بصــورة مؤقتــة وضــخ مليــارات الــدوالرات مــن
خــال جمموعــة مــن إجــراءات التنشــيط االقتصــادي .أمــا يف
معظــم البلــدان الفقيــرة ،فــا يتوافــر للنظــم الصحيــة القــدر

الــكايف مــن التمويــل والعمالــة ،إىل جانــب ضعــف نظــم امليــاه
والصــرف الصحــي ،وارتفــاع عــدد الســكان ،وتنامــي الديــون،
وارتفــاع معــدالت البطالــة ،وحمدوديــة القــدرة املاليــة
املتاحــة لتخفيــف األعبــاء االقتصاديــة.
وممــا يزيــد األمــر ســوءا احتماليــة الوقــوع يف مغبــة
جائحــة ثانيــة يف أي حلظــة ،يف الوقــت الــذي ال نــزال
نعــاين فيــه مــن األزمــة احلاليــة .وبخــاف اجلوائــح
العامليــة الوشــيكة ،هنــاك أيضــا التهديــدات الناجمــة عــن
أحــداث الطقــس املتطرفــة والكــوارث الطبيعيــة واألزمــات
االقتصاديــة املتكــررة ،وتنشــأ عنهــا جميعهــا آثــار مدمــرة
علــى اجملتمعــات والنظــم الصحيــة.
وخــال جميــع هــذه األزمــات ،ســواء كانــت مــن فعــل
الطبيعــة أو مــن صنــع اإلنســان ،دائمــا مــا يكــون النظــام
الصحــي للبلــد هــو خــط دفاعــه األول .ولكــن إذا كان هــذا
النظــام يفتقــر للصالبــة ،فإنــه ســيئن حتــت وطــأة األزمــات
وينهــار يف نهايــة املطــاف ،ممــا يــؤدي إىل تفاقــم التداعيــات
الصحيــة وأوجــه عــدم املســاواة .وقــد اتضحــت صالبــة
النظــم الصحيــة يف بلــدان مثــل أملانيــا ونيوزيلنــدا وكوريــا
اجلنوبيــة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة وفييــت نــام — حيــث
جنحــت جميعهــا يف الســيطرة علــى جائحــة كوفيــد19-
بشــكل أفضــل مــن غيرهــا.

صالبة النظم الصحية

وفقــا ملارغريــت كــروك ،أســتاذ الصحــة العامــة بجامعــة
هارفــارد ،يقصــد بصالبــة النظــم الصحيــة «قــدرة األطــراف
الفاعلــة واملؤسســات والعامليــن يف القطــاع الصحــي علــى
االســتعداد ملواجهــة األزمــات واالســتجابة لهــا بفعاليــة،
واحلفــاظ علــى اســتمرارية الوظائــف األساســية عنــد وقــوع
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األزمــة ،وإعــادة التنظيــم إذا مــا اقتضــت الظــروف ذلــك يف
ضــوء الــدروس املســتفادة خــال األزمــة» (دراســة Kruk and
 .)others 2015وعنــد وقــوع األزمــات ،يمكــن للنظــم الصحيــة
التــي تتمتــع بالصالبــة التعامــل مــع الصدمــات ،ومواصلــة
تقديــم اخلدمــات ،واســتئناف العمــل علــى النحــو املعتــاد بمجــرد
اســتقرار األوضــاع ،وبالتــايل حتقيــق نتائــج صحيــة إيجابيــة
يف أوقــات الرخــاء والشــدة.
لكــن النظــام الصحــي ال يعمــل منعــزال ،بــل يعمــل يف ســياق
اجتماعي-اقتصــادي وسياســي تعكســه بوضــوح اآلثــار
الصحيــة املباشــرة وغيــر املباشــرة للجوائــح والصدمــات
األخــرى علــى الفئــات الســكانية املعرضــة للخطــر .ويف مرحلــة
مــا بعــد كوفيــد ،19-ســيتعين أيضــا علــى النظــم الصحيــة التــي
تتمتــع بالصالبــة التصــدي ملواطــن الضعــف وعــدم املســاواة
تلــك واالســتجابة بصــورة مســتمرة جملموعــة مــن األزمــات
مســتقبال.
واســتنادا إىل الدراســات املتزايــدة حــول فيــروس إيبــوال
وكوفيــد 19-والتجــارب القطريــة يف التعامــل مــع هاتيــن
األزمتيــن ،يمكــن حتديــد خمــس ســمات لنظــم الصحــة الوطنيــة
التــي تتمتــع بالصالبــة.
أوال ،التيقــظ :فيجــب علــى البلــدان تعزيــز نظــم مراقبــة
األمــراض بحيــث يتــم جمــع املعلومــات عبــر مقدمــي خدمــات
الرعايــة الصحيــة يف القطاعيــن العــام واخلــاص وحتليلهــا
بصفــة منتظمــة ملنــع أو وقــف تفشــي األمــراض .وقــد تم تصميم
وتهيئــة عــدد مــن نظــم مراقبــة األمــراض البســيطة والفعالــة
بمــوارد حمــدودة .فعلــى ســبيل املثــال ،أنشــأ عــامل الفيروســات
جاكــوب جــون نظامــا جديــدا يف جنــوب الهنــد للكشــف عــن
األمــراض املتفشــية واحلــد مــن انتشــارها باســتخدام جمموعــة
أعــراض ثابتــة (وهــو مــا قــد يســمى يف الوقــت احلــايل «مراقبــة
املتالزمــات») (راجــع دراســة .)John and others 1998
ويجــب كذلــك بنــاء قــدرات نظــم املراقبــة الوطنيــة تلــك بشــكل
تدريجــي لرصــد األحــداث املماثلــة يف البلــدان واملناطــق
اجملــاورة وعلــى مســتوى العــامل ككل بصفــة منتظمــة ،وهــو مــا
يتطلــب بنــاء القــدرات وإقامــة عالقــات دبلوماســية أيضــا.
ثانيــا ،القــدرة علــى االســتجابة :فاالســتجابة املبكــرة تعــد
مــن أهــم ســمات النظــم الصحيــة يف أملانيــا ونيوزيلنــدا وكوريــا
اجلنوبيــة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة وواليــات مثــل واليــة
كيــراال يف الهنــد — التــي جنحــت جميعهــا يف الســيطرة علــى
أزمــة كوفيــد 19-بفعاليــة .والقــدرة علــى االســتجابة تتطلــب
اجلاهزيــة التــي قــد تتطلــب بدورهــا ســنوات مــن التخطيــط
واالســتثمار قبــل ظهــور اجلائحــة .ففــي ســنغافورة ومقاطعــة
تايــوان الصينيــة ،أمكــن االســتجابة لتفشــي وبــاء ســارس
املميــت عــام  2003مــن خــال خطــط اســتجابة متطــورة
وإجــراء تدريبــات ســنوية باملستشــفيات .ويف كوريــا اجلنوبيــة
عقــب تفشــي متالزمــة ميــرس عــام  ،2015نفــذت احلكومــة
اســتثمارات كبيــرة مــن أجــل حتســين نظــم العمــل وقدمــت
حوافــز للشــركات املتخصصــة يف العلــوم الطبيــة احليويــة
لبحــث وتصميــم أدوات التشــخيص الســريع .وقــد تكــون لــدى

البلــدان خطــط وإجــراءات لضمــان جاهزيتهــا ملواجهــة حــاالت
الطــوارئ ،ولكــن يتعيــن دعمهــا بأفــراد وفــرق لديهــم ســلطة
اتخــاذ القــرار بصــورة مســتقلة لضمــان ســرعة االســتجابة،
واســتثمارات بهــدف تعزيــز البنيــة التحتيــة لقطــاع الصحــة،
وعمالــة وإجــراءات لتوريــد املــوارد الالزمــة وتعويــض العجــز
فيهــا يف حــاالت الطــوارئ.
ثالثــا ،املرونــة والقــدرة علــى التكيــف :ففــي عــدد مــن
البلــدان ،أعيــد توزيــع العامليــن باملستشــفيات علــى أقســام
رعايــة مرضــى كوفيــد .19-ويف شــهري ينايــر وفبرايــر،
تــم تدريــب حــوايل  3000مــن العامليــن بقطــاع الصحــة يف
كمبوديــا وتخصيصهــم للكشــف الســريع عــن اإلصابــات ورصــد
اخملالطيــن .ويف الصيــن ،ســرعان مــا تــم إنشــاء مستشــفيات
مؤقتــة يف فبرايــر  — 2020حيــث تــم حتويــل املســاحات
الشاســعة ،مثــل االســتادات الرياضيــة ومراكــز املعــارض ،إىل
مستشــفيات مؤقتــة لعــزل املصابيــن بفيــروس كوفيــد19-
ذوي األعــراض البســيطة إىل املتوســطة ورعايتهــم ومــن ثــم
تخفيــف العــبء عــن املستشــفيات .وبــدأت بعــض املستشــفيات
حــول العــامل يف تقديــم خدماتهــا الصحيــة عبــر املنصــات
االفتراضيــة ،بمــا يف ذلــك االستشــارات عبــر الهاتــف والفيديــو.
وتشــير هــذه املمارســات إىل إمكانيــة اســتخدام املــوارد
املتاحــة بمرونــة — ســواء العمالــة أو مرافــق الرعايــة الصحيــة
— والتكيــف مــع الظــروف ســريعة التغيــر.
رابعــا ،صالبــة النظــم الصحيــة تعكــس صالبــة اجملتمعــات
التــي تخدمهــا :ويجــب علــى فــرق الصحــة العامــة باملقاطعــات
إشــراك القــادة احمللييــن واملتطوعيــن علــى مســتوى اجملتمعــات
احملليــة يف أدوار حمــددة خــال الطــوارئ ،كمــا يمكــن تعزيــز
احلوكمــة التشــاركية مــن خــال توســيع نطــاق هــذه األدوار
يف األوقــات املعتــادة .ويف تايلنــد ،شــارك مــا يزيــد علــى
مليــون متطــوع قــروي بقطــاع الصحــة يف رصــد حــاالت
اإلصابــة بفيــروس كوفيــد 19-علــى مســتوى اجملتمعــات
احملليــة .ويف كيــراال ،قامــت احلكومــة بتدريــب مــا يزيــد علــى
 300ألــف متطــوع شــاب وتخصيصهــم لتقديــم اخلدمــات
االجتماعيــة للمجتمعــات احملليــة أثنــاء اإلغــاق العــام ودعــم
األســر التــي تخضــع للحجــر الصحــي ( .)WHO 2020ويتمتــع
القــادة احملليــون واملتطوعــون بالثقــة داخــل جمتمعاتهــم،
ومــن شــأن الشــراكات بيــن الفــرق الصحيــة باملقاطعــات
وأصحــاب املصلحــة هــؤالء ضمــان التواصــل املتبــادل وإقنــاع
اجملتمعــات احملليــة بااللتــزام بالســلوكيات املوصــى بهــا.
خامســا واألهــم ،النظــم الصحيــة التــي تتمتــع بالصالبــة
يجــب أن تكــون عادلــة :ففــي البلــدان الغنيــة والفقيــرة التــي
تفتقــر إىل تغطيــة صحيــة فعالــة ،عانــى املواطنــون يف
ســبيل إجــراء االختبــارات واحلصــول علــى العــاج يف الوقــت
املالئــم يف حــاالت اإلصابــة بفيــروس كوفيــد 19-والطــوارئ
الصحيــة األخــرى .وقــد أصبحــت التغطيــة الصحيــة الشــاملة،
بغــض النظــر عــن الوضــع االجتماعي-االقتصــادي واملوقــع
اجلغــرايف ونــوع اجلنــس والســن وأي حــاالت مرضيــة مســبقة،
أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى ( .)WHO 2010ويجــب علــى

الصالبة

البلــدان االســتثمار يف التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،ال ســيما مــن
خــال حتســين خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة ،لضمــان
الكشــف املبكــر عــن حــاالت اإلصابــة بفيــروس كوفيــد19-
واألمــراض املعديــة األخــرى والتعامــل معهــا .وســيحول ذلــك
دون فــرض أعبــاء مفرطــة علــى مرافــق الرعايــة الصحيــة
الثانويــة واملتخصصــة وتعطــل تقديــم اخلدمــات الصحيــة
األساســية األخــرى .واألهــم مــن ذلــك أن توافــر الرعايــة
الصحيــة الشــاملة ســيحول دون وقــوع األســر يف براثــن الفقــر
خــال طــوارئ الصحــة العامــة.
وســيتعين علــى احلكومــات أيضــا تعزيــز ثالثــة جمــاالت
متداخلــة لضمــان صالبــة النظــام الصحــي .أوال ،توجــد حاجــة
ماســة إىل نهــج حكومــي متعــدد القطاعــات ،بحيــث يتــم وضــع
وتفعيــل آليــات تتيــح لصنــاع السياســات الصحيــة العمــل عــن
كثــب مــع نظرائهــم يف القطاعــات العامــة ذات الصلــة ،بمــا
يف ذلــك التعليــم ،والرعايــة االجتماعيــة ،والتمويــل والتجــارة،
والبيئــة.
وتتمثــل املهمــة الثانيــة يف إقامــة شــراكات مــع القطــاع
الصحــي اخلــاص .فاملرافــق اخلاصــة هــي املقصــد األول
للحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة يف عــدد مــن البلــدان
منخفضــة الدخــل ومتوســطة الدخــل ،وهــي تقــدم اجلــزء األكبــر
مــن اخلدمــات .وال يمكــن جتاهــل هــذا القطــاع ،ويتعيــن إشــراكه
بصفــة مســتدامة حتــت إشــراف القطــاع العــام.
ثالثــا ،يتعيــن التواصــل بوضــوح واتســاق وشــفافية يف
الوقــت املالئــم مــن خــال خمتلــف القنــوات ،بمــا يف ذلــك
األصــوات ذات املصداقيــة بالنســبة للجمهــور الداخلــي (وزارات
القطــاع العــام) واجلمهــور اخلارجــي (املواطنــون) .ويجــب أن
تتضمــن قنــوات التواصــل تلــك آليــة لتلقــي اآلراء والتعليقــات.
وسيســاهم التواصــل اجليــد يف تعزيــز ثقــة املواطنيــن يف
احلكومــة وتشــجيع االلتــزام بالســلوكيات الالزمــة لوقــف
انتشــار العــدوى والســيطرة علــى تفشــي املــرض.

إجناح األمر

يعــد التمويــل عامــا أساســيا يف حتقيــق العناصــر املتداخلــة
املذكــورة لضمــان صالبــة النظــم الصحيــة .ويجــب علــى
احلكومــات توفيــر املزيــد مــن املــوارد املاليــة احملليــة
لنظــام الصحــة العامــة مــن خــال آليــات مثــل إعــادة توزيــع
اعتمــادات امليزانيــة ،وإصــاح النظــام الضريبــي وإدارتــه،
وفــرض الضرائــب علــى الكماليــات والســلع الضــارة بالصحــة،
والتعــاون مــع القطــاع اخلــاص واملؤسســات اخليريــة .ويف
عــام  ،2013وخــال عــام واحــد مــن فــرض الضرائــب علــى
املنتجــات الكحوليــة والتبــغ ،بلغــت إيــرادات الفلبيــن  1,2مليــار
دوالر أمريكــي ،ممــا أتــاح توســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة
الشــاملة ليشــمل  45مليــون مواطــن إضــايف.
كذلــك يمكــن للحكومــات إحــداث فــارق كبيــر مــن خــال
احلــد مــن أوجــه عــدم الكفــاءة يف اإلنفــاق علــى قطــاع الصحــة.
ويمكــن حتقيــق ذلــك مــن خــال اســتراتيجيات مثــل إصــاح
هيــاكل احلوافــز واملدفوعــات ملنــع فــرط اســتخدام اخلدمــات،
وإحــكام الرقابــة علــى نســب األربــاح املبالــغ فيهــا علــى
األدويــة والترويــج لألدويــة املكافئــة ،وشــراء األدويــة باجلملــة،
والتصــدي للفســاد.

وســتواجه البلــدان األفقــر التــي تعــاين مــن صدمــات
اقتصاديــة صعوبــة يف جمــع األمــوال الالزمــة لتوفيــر التمويــل
احمللــي لقطــاع الصحــة ،لذلــك نحتــاج إىل اســتجابة عامليــة
منســقة علــى وجــه الســرعة .ويجــب علــى البلــدان األغنــى
واجلهــات املانحــة والــوكاالت متعــددة األطــراف تقديــم
املزيــد مــن املســاعدات اإلنمائيــة .واتخــذت مؤسســات مثــل
البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل خطــوات أوليــة يف هــذا
الصــدد مــن خــال زيــادة التمويــل الطــارئ وتخفيــف أعبــاء
الديــن ودعــم تعليــق خدمــة الديــن .وبخــاف التمويــل الطــارئ
غيــر املشــروط ،ينبغــي مســتقبال دعــم تقويــة النظــام الصحــي
ككل وتعزيــز صالبتــه وحمايــة اإلنفــاق االجتماعــي وشــبكات
األمــان لصالــح الفئــات األكثــر عرضــة للمخاطــر.
وتمثــل احلوكمــة أســاس فعاليــة اســتجابة النظــم الصحيــة
الصلبــة جلائحــة كوفيــد 19-وطــوارئ الصحــة العامــة
املســتقبلية .وفعاليــة احلوكمــة مرهونــة بوجــود قيــادة
ملتزمــة عبــر األحــزاب والهيــاكل السياســية تعكــس املســاءلة
والشــفافية ،وكذلــك وجــود آليــات لضمــان اســتقاللية مســؤويل
الصحــة العامــة عبــر جميــع مســتويات احلكومــة يف اتخــاذ
قراراتهــم وإثابتهــم.
وتتمثــل اخلطــوة األوىل جتــاه االلتــزام العاملــي بالتعــاون
علــى إنتــاج لقاحــات وأدويــة ضــد فيــروس كوفيــد 19-يف
تقديــم الدعــم اجلماعــي ملنظمــة الصحــة العامليــة .فرغــم مــا
يشــوبها مــن أوجــه قصــور ،ال تتوافــر ألي منظمــة دوليــة أخــرى
مــا يلــزم مــن مهــارات تقنيــة وقــدرة علــى إرســاء املعاييــر
واحلشــد لدعــوة البلــدان إىل اجللــوس علــى نفــس املائــدة
لضمــان املســاواة يف احلصــول علــى الســلع العامــة العامليــة
أثنــاء طــوارئ الصحــة العامــة .ويف ظــل مــا أعلنتــه الواليــات
املتحــدة األمريكيــة مؤخــرا عــن انســحابها مــن منظمــة الصحــة
العامليــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تهديــد للتمويــل الكلــي
للمنظمــة ،أصبــح التعــاون الــدويل أكثــر أهميــة مــن أي وقــت
مضــى كمــا اتضــح خــال اجتمــاع جمعيــة الصحــة العامليــة يف
مايــو ( 2020راجــع دراســة .)Sridhar and King 2020
وكمــا قالــت إيليــن جونســون ســيرليف ،رئيســة ليبيريــا
الســابقة« ،إن وجــود فيــروس كورونــا يف أي مــكان يمثــل
تهديــدا للمواطنيــن يف كل مــكان» .وال تســتطيع أي حكومــة حــل
أزمــة كوفيــد 19-بمفردهــا تمامــا ،بــل يتطلــب األمــر تعــاون
وتضامــن العــامل أجمــع.
جينيفي فرنانديز زميلة باحثة يف حوكمة الصحة
العاملية وصحة اجلهاز التنفسي يف جامعة إدنبره.
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