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ترجمة :غادة طنطاوى

تقدمي
متامــا أن وجــود نظــم
لقــد أصبــح مــن الواضــح ً
صحيــة تعمــل بكفــاءة ميثــل شــرطً ا لتقــدم
الصحــة علــى املســتوى العاملــي .وعلــى الرغــم مــن
أننــا قــد نعــرف مــا نحتــاج إليــه مــن أجــل إنشــاء
هــذه النظــم ،فــإن خبرتنــا بكيفيــة القيــام بذلــك
تأتــي فــي درجــة أقــل ،ذلــك ألن النظــم الصحيــة
معقــدة وديناميكيــة ،إنهــا توجــد فــي عالــم
يتســم مبحدوديــة املــوارد وتغيــر االحتياجــات،
وتُصمــم هــذه النظــم بواســطة األفــراد ،بــكل مــا
بهــم مــن عناصــر قــوة وضعــف ،ويســهل خروجهم
عــن املســار ألســباب رمبــا ال ميكــن توقعهــا علــى
اإلطــاق ،فمثــا لنفكــر دقيقــة حــول التغيــر فــي
تقــدمي اخلدمــة الصحيــة نتيجــة ظهــور اإليــدز.
فــي هــذا الكتــاب ،أراد فريــق مــن املؤلفــن -مــن
دول مختلفــة -فهــم كيــف اســتطاعت خمســة
بلــدان إحــراز تقــدم فــي اجتــاه حتقيــق الهــدف
النهائــي املتمثــل فــي «صحــة جيــدة بتكلفــة
منخفضــة» ،خــال العقــود األخيــرة (ومــاذا حــدث
للبلــدان األخــرى التــي كانــت تُعتبــر ناجحــة قبــل
كليــا
عامــا) .ويتبنــى هــؤالء املؤلفــون ً
ً 25
نهجــا ًّ
يبــن مصــادر القــوة فــي التعــاون عبــر النظــم
دروســا مهمــة
والقــارات ،وهــم بهــذا يقدمــون ً
للبلــدان األخــرى الراميــة إلــى محــاكاة هــذا
النجــاح.
بالرغــم مــن أن كل نظــام مــن النظــم
الصحيــة اخلمســة التــي يدرســونها يعــد فريــ ًدا
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مــن نوعــه ،فإنــه مــن املمكــن إدراك بعــض العوامــل
املشــتركة ،مثــل :تو ُّفــر الرؤيــة السياســية ،والقــدرة
علــى تعبئــة جميــع مــن بوســعهم اإلســهام
مــن أجــل نظــام أفضــل للرعايــة الصحيــة ،وهــو
مــا يــؤدي إلــى وضــع صحــي أفضــل فــي نهايــة
املطــاف .وفــي ظــل نقــص املــوارد املاليــة والبشــرية
الــذي تواجهــه هــذه النظــم ،فإنهــا تلجــأ إلــى
االبتــكار ،وتســتجيب لتغيــر االحتياجــات لــدى
الســكان ،وتتســم باالســتمرارية عبــر الوقــت.
لقــد جمعــت هــذه النظــم بــن القــوة واملرونــة،
وأنشــأت ميكانيزمــات ســمحت لهــا بالتعلــم مــن
املاضــي والتوقــع بشــأن املســتقبل ،لكــن النظــم
الصحيــة هــي فــي األســاس مجموعــة مــن األفــراد.
ويوضــح هــذا الكتــاب أمثلــة ألفــراد اســتطاعوا
اغتنــام الفرصــة والتوصــل إلــى حلــول ملشــاكل
بــدت عصيــة علــى احلــل ،وتعميمهــا لتطبــق علــى
املســتوى القومــي.
كمــا يقــدم هــذا الكتــاب العديــد مــن الــدروس
املباشــرة ألولئــك الراغبــن فــي حتســن النظــم
الصحيــة فــي بالدهــم .كمــا أنــه يقــدم أجنــدة
للبحــث املســتقبلي؛ إذ ال يــزال هنــاك الكثيــر ممــا
نعجــز عــن فهمــه .كمــا أنــه يقــدم مــادة غنيــة
للتدريــس ،وهــو مــا ســوف يســاعد فــي تطويــر
اجليــل التالــي مــن محللــي ومطبقــي السياســة
الصحيــة ،وهــو مــا يحتاجــه العالــم بشــدة.
أشــعر بالســعادة ألن كليــة لنــدن للصحــة والطــب
اإلســتوائي ،وشــبكة املتعاونــن معهــا املوجــودة
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فــي بلــدان عــدة أتيحــت لهــا الفرصــة كي تســهم
فــي هــذه التجربــة ،وآمــل فــي تتبــع تأثيرهــا خــال
الـــ  25ســنة املقبلــة.

وأكــد هــذا التقريــر املبــدع أهميــة التــزام النظــام
السياســي بالصحــة ،واالســتثمارات املســتدامة
فــي هــذا اجملــال ،والســعي مــن أجــل عدالــة النظــام
الصحــي ،والتواصــل مــع اجملتمــع احمللــي ،والعمــل
علــى محــددات الصحــة األشــمل.

رئيس كلية لندن للصحة والطب االستوائي

عامــا أنشــأت املؤسســة
وعقــب مــرور ً 25
خاللهــا «مبــادرة حتويــل النظــم الصحيــة» ،قــررت
أنــه حــان الوقــت للعــودة إلــى هــذه القضايــا فــي
ســياق املقارنــة بــن أداء النظــم الصحيــة اخملتلفــة.
املتضمنــة فــي الدارســة
كيــف كان أداء البلــدان
َ
األصليــة منــذ وقــت إعــداد تلــك الدراســة؟ إلــى
أي مــدى جــرى تعلــم هــذه الــدروس؟ هــل الــدروس
التــي تعلمناهــا قبــل ســنوات ال تــزال مهمــة فــي
عصــر الصحــة العامليــة اجلديــد؟ مــا هــي الــدروس
التــي ينبغــي أن نتعلمهــا مــن البلدان التــي حققت
تقدمــا أكبــر مؤخــرًا فــي اجتــاه هــدف «صحــة
ً
جيــدة بتكلفــة منخفصــة»؟

بيتر بيوت

____________________
شــرح صامويــل بريتســون -فــي كتابــه الصــادر
عــام  1975بعنــوان «العالقــة املتغيــرة بــن معــدل
الوفيــات والتنميــة االقتصاديــة» -املنحنــى اخلطــي
الطويــل الــذي يبــن أن الزيــادة الصغيــرة فــي الدخل
لــدى البلــدان ذات متوســط الدخــل املنخفــض ،تؤدي
ـبيا علــى صعيــد توقــع العمر-
إلــى فوائــد أكبــر نسـ ً
وذلــك مقارنــة مبــا هــو عليــه احلــال لــدى مســتويات
النمــو األعلــى .وقــد أثبتــت بيانــات العقــد األول مــن
القــرن العشــرين ،والثالثينيــات والســتينات مــن
ذلــك القــرن ،صحــة منــط هــذه العالقــة ،بــل لوحــظ
أيضــا اســتمرار صعــود املنحنــي مــع مــرور الوقــت،
وهــو مــا يشــير إلــى أن هنــاك عوامــل بخــاف
الدخــل أســهمت فــي حتقيــق  %80علــى األقــل مــن
الفوائــد .وقــد صمــد «منحنــى بريتســون» فيمــا
دائمــا أن هنــاك عــددًا مــن البلــدان
بعــد ،كــي يبــن ً
تعمــل بكفــاءة أكثــر مــن املتوقــع بالنظــر إلــى
مســتوى الدخــل بهــا.
وعبــر أخــذ هــذا الكتــاب فــي االعتبار ،شــكلت
مؤسســة روكفللــر فريقً ــا فــي عــام  ،1985ضــم
جيــا ً جديــ ًدا مــن خبــراء السياســة الصحيــة،
ليبحــث كيــف اســتطاعت بعــض البلــدان حتقيــق
نتائــج علــى املســتوى الصحــي ،أفضــل ممــا كان
متوقعــا بالنظــر إلــى محدوديــة املــوارد لديهــا.
ً
إيجابيــا» فــي ذلــك الوقت
ـة
ـ
«املنحرف
ـدول
ـ
ال
ـت
وكانـ
ًّ
هــي :الصــن ،وكوســتاريكا ،وكوبــا ،وواليــة كيــراال
الهنديــة ،وســريالنكا .ونتــج عــن هــذا العمــل تقرير
مهــم بعنــوان «صحــة جيــدة بتكلفــة منخفضة».

يقــدم هــذا الكتــاب إجابــات عــدة علــى هــذه
األســئلة؛ فقــد جمــع فريــق مــن املؤلفــن ينتمــون
لــدول مختلفــة -مــن بينهــم جيــل جديــد مــن
خبــراء السياســة الصحيــة -دراســات مفصلــة
جتعلنــا علــى علــم مبــا حــدث فــي الــدول األصليــة،
مضا ًفــا إليهــا خمــس دول .وأكــدت هــذه الدراســات
اســتنادًا إلــى إطــار مفاهيمــي عملــي يربــطالنظــم الصحيــة بالصحــة -أن القضايــا التــي
طرحهــا التقريــر األصلــي مازالــت ذات صلــة) لكــن
النظــر إلــى األمــور عبــر الوقــت يكشــف إمكانيــة
وجــود مســارات متعــددة لتحقيــق هــدف «صحــة
جيــدة بتكلفــة منخفضــة» ،ويتحــدد كل مــن هــذه
املســارات بواســطة األفــراد واملؤسســات واألحــداث
فــي الســياق القومــي .وتذكرنــا هــذه الــرؤى بأهمية
النظــر إلــى مــا وراء النظــام الصحــي نفســه ،مــن
أجــل فهــم محــددات الصحــة األوســع والعوامــل
املؤثــرة فــي تشــكيل تصميــم النظــم الصحيــة.
آرييل بابلوس مينديز ،مؤسسسة روكفللر
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مقدمة
فــي هــذه الدراســة اجلديــدة ،قمنــا بتحديــث
التحليــل األصلــي الــذي وضعــه تقريــر «صحــة
جيــدة بتكلفــة منخفضــة» ،متتبعــن اخلبــرات
الالحقــة للبلــدان األربعــة املوجــودة فــي التقريــر
(وهــي الصــن وكوســتاريكا وواليــة كيــراال
وســريالنكا) ،متســائلني هــل تواصلــت اإلجنــازات
التــي حتققــت فــي املاضــي ،بالنظــر إلــى التغيــرات
السياســة واالجتماعيــة واالقتصاديــة التــي مــر
بهــا كل بلــد؟ ومــع ذلــك ،فقــد انصــب تركيزنــا
األســاس علــى استكشــاف عــدد قليــل مــن البلدان
اجلديــدة التــي حققــت جنا ًحــا ذا شــأن فــي مجــال
الصحــة ،خاصــة صحــة األم والطفــل مقارنــة
ببلــدان أخــرى تتشــابه معهــا فــي مســتوى املــوارد
االقتصاديــة .أجريــت هــذه الدراســة عبــر شــراكة
املتضمنــة
بــن فــرق البحــث فــي كل مــن البلــدان
َ
وبــن فريــق كليــة لنــدن للصحــة والطــب
االســتوائي ،وتتضمــن هــذه املراكــز مايلــي :املركــز
الدولــي ألبحــاث األمــراض املرتبطــة باإلســهال ،دكا،
بنجالديــش؛ مركــز أبحــاث ميــز هاســاب ،أديــس
أبابــا ،إثيوبيــا؛ مركــز حتليــل السياســات الصحيــة،
كيرغســتان؛ املعهــد الهنــدي للتكنولوجيــا،
مــدراس ،تاميــل نــادو ،الهنــد؛ وبرنامــج السياســات
الصحيــة الدولــي ،وزارة الصحــة العامــة ،تايالنــد.
ويتضمــن تركيزنــا األساســي علــى دور النظــم
الصحيــة ،التــي نتعامــل معهــا باعتبارهــا مدخ ـا ً
لفهــم العالقــات املعقــدة بــن محــددات الصحــة
اخملتلفــة .وعــن طريــق توظيــف إطار راســخ لدراســة
نظــم الصحــة ،نريــد حتديــد العوامــل التــي تســهم
فــي جنــاح هــذه النظــم.
ثــم ســعينا لتعريــف القــادة األساســيني الذيــن
يحــددون أداء النظــام الصحــي ،فيمــا يخــص
التنظيــم والتمويــل وتقــدمي اخلدمــة والعمليــات
اخلاصــة بالسياســة والرقابــة وترتيبــات اإلدارة .وقــد
قمنــا بتوســيع مــدى الدراســة التــي أجريــت فــي
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املاضــي ،عبــر تبنــي نهــج يرتكــز إلــى النظــام ككل،
بغــرض توضيــح ســبب حــدوث التغييــر ،وفهــم
مجمــوع العوامــل التــي تفســر النجــاح فــي إطــار
بعينــه.
ويركــز التحليــل علــى التفاعــل متعــدد
اجلوانــب بــن ثالثــة أمنــاط مــن العوامــل ،هــي:
العوامــل املتعلقــة بالنظــم الصحيــة ،والعوامــل
اخلاصــة بالسياســات وتقــدمي القطــاع العــام
للخدمــة ،والعوامــل املرتبطــة بالســياق األوســع
(مثــل النظــام السياســي فــي بلــد مــا) .وعبــر
متديــد الدراســة األصليــة ،نحــدد املســارات
املنطقيــة التــي مــن خاللهــا تؤثــر هــذه العوامــل
علــى الصحــة .علــى ســبيل املثــال ،بينمــا ظلــت
العوامــل التــي حددتهــا الدراســة األصليــة ،مثــل
متكــن املــرأة ومحــو أميــة النســاء ،تُعتبــر ســب ًبا
فــي حتســن نتائــج الصحــة خــال وقــت طويــل،
فــإن كيفيــة تأثيــر هــذه العوامــل علــى الصحــة
مفهومــا بالدرجــة نفســها.
ليــس
ً
وأخيــرًا ،لكــون هــذه الدراســة تُعــد دراســة
مقارنــة ،فإننــا نســتفيد مــن االختالفــات واألمــور
املتشــابهة لــدى البلــدان اخلمســة اجلديــدة والبلدان
األربعــة التــي شــملها تقريــر «صحــة جيــدة
بتكلفــة منخفضــة» األصلــي .وبينمــا تتقاســم
تاريخــا مــن النجــاح فــي تقــدمي
هــذه البلــدان
ً
خدمــة الرعايــة الصحيــة فــي ظــل مســتويات
متواضعــة للدخــل ،فإنهــا تختلــف عــن بعضهــا
البعــض فــي جوانــب عديــدة أخــرى ،إذ تتبايــن أعبــاء
األمــراض بــن البلــدان ،كمــا تتبايــن هــذه البلــدان
مــن حيــت مســتويات الدخــول واملــوارد املســتخدمة
فــي تقــدمي اخلدمــة الصحيــة .مكــن هــذا
«التحليــل الــذي مت عملــه علــى مســتوي كل قطــر،
ثــم التحليــل املقــارن بــن البلــدان ،مــن التوصــل
إلــى تفســيرات عامــة مقبولــة حــول الســبب فــي
اختــاف النتائــج بــن البلــدان.
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السمات األساسية لدى البلدان محل الدراسة
توجــد مكاســب تدعــو لإلعجــاب فيمــا يخــص
الصحــة ،فــي جميــع البلــدان التــي شــملتها
الدارســة .ولــدى البلــدان اخلمســة التــي شــملتها
الدراســة مســتويات لتوقــع العمــر متاثــل مــا كان
متوقعــا أو تزيــد عنــه .كمــا أن مســتويات الوفيــات
ً
حتــت عمــر اخلامســة ووفيــات األمهــات قــد حتســنت
بالرغــم مــن التحديــات الدميوغرافيــة واجلغرافيــة
الكبيــرة وسلســلة األزمــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة .وقــد اســتطاعت ثالثــة بلــدان مــن
اخلمســة حتقيــق هــدف التغطيــة الشــاملة تقري ًبــا،
فيمــا يخــص تو ُّفــر مهــارات التوليــد (وهــو مــا يعــد
مؤشــرًا جيـ ًدا علــى تو ُّفــر خدمــة الرعايــة الصحيــة
األساســية) ،غيــر أن كال ً مــن بنجالديــش وإثيوبيــا
ال تــزاال متأخرتــن كثيــرًا فــي هــذا اجملــال ،وقامــت
البلــدان اخلمســة املدروســة بتحقيــق مكاســب
تخــص الصحــة بالرغــم مــن أنهــا ال تنفــق (باألرقام
املطلقــة) علــى الصحــة أكثــر ممــا تنفقــه البلــدان
األخــرى التــي لديهــا مســتوى مماثــل للتنميــة
االقتصاديــة.
معــروف أن القطاعــات األخــرى مهمــة
بالنســبة للنتائــج فــي اجملــال الصحــي .وقــد حقــق
أغلــب البلــدان اخلمســة نتائــج صحيــة أفضــل
مــن البلــدان األخــرى التــي تتســاوى معهــا فــي
معــدالت معرفــة القــراءة والكتابــة لــدى اإلنــاث.
وميكــن حتقيــق الكثيــر مــن الفوائــد عبــر فهــم
االجنــازات والنجــاح الــذي حققتــه الــدول اخلمــس.
فقــد كان أداء بلــد مثــل تايالنــد أو واليــة مثــل
تاميــل نــادو جي ـ ًدا عبــر فتــرة طويلــة مــن الوقــت،
بينمــا حققــت بلــدان مثــل إثيوبيــا وقيرغيزيــا
تقدمــا أســرع فــي الســنوات األخيــرة،
وبنجالديــش
ً
مقارنــة بالبلــدان التــي متاثلهــا مــن حيــث املــوارد
جميعــا
االقتصاديــة .وطبقــت البلــدان اخلمســة
ً
اصالحــات طموحــة وبعيــدة املــدى.

حتسني حياة «نصف البشرية»
بالرغــم مــن أن التقريــر األصلــي كُتــب قبــل ربــع
قــرن ،فــإن هنــاك الكثيــر مــن جوانــب االقتصــاد
السياســي ميكنهــا أن تضــرب علــى وتــر حســاس
لــدى قــراء تقريــر «صحــة جيــدة بتكلفــة
منخفضــة» الصــادر عــام .1985
كانــت القيــادة السياســة القويــة واملبدعــة
عام ـا ً مهمــا فــي دعــم االصالحــات والدفــاع عــن
قضيــة تطويــر الصحــة فــي البلــدان املدروســة.
وال تقتصــر هــذه القيــادة علــى السياســيني ،بــل
تشــمل كبــار املســئولني احلكوميــن والنخبــة غيــر
احلكوميــة والعديــد مــن األطــراف األخــرى التــي
كانــت مصــدرًا لإللهــام فــي هــذا اجملــال.
العوامل االجتماعية والسياسية التي تدعم هدف
“صحة جيدة بتكلفة منخفضة”

االلتزام السياسي
والتاريخي بالصحة
بوصفها هدفًا
اجتماعيا-أو هدفًا
ًّ
اجتماعيا
ًّ
توجيه التنمية نحو
الرفاهة االجتماعية
اإلسهام في
العملية السياسة

التشريع
اإلنفاق احلكومي على الصحة
إقامة املنشآت الصحية
املؤثرات التاريخية والثقافية
التوجه الوقائي
دعم احلاجات األساسية
برامج التعليم
اإلصالح الزراعي
االقتراع العام والتواصل السياسي
مستوى الالمركزية
إدماج اجملتمعات احمللية

استناد اخلدمات إلى
اإلنصاف

الصحة والتعليم والتغذية ووضع
املرأة واألقليات...إلخ
مستوى تغطية اخلدمات في املدن
واحلضر
توزيع الدخل واألصول

الصلة ما بني
القطاعات ألجل
الصحة

آليات لضمان الصلة
حوافز لضمان الصلة
اإلقرار بأن الصحة تتحدد بواسطة
اجملتمع

املصدرRosenfield PI, the contribution of social:
and political factors to good health, Halstead, S,
Walsh, J. Warren K, eds, Good health at low cost,
Bellagio, Rockefeller Foundation, 1985
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ميثــل “احلكــم” بنــا ًء معقــ ًدا ،يبــدو أنــه غيــر
مأخــوذ فــي االعتبــار مبــا يكفــي بواســطة هــذه
املؤشــرات ،ومــع ذلــك تطــرح دراســات احلالــة وجــود
عالقــة بــن التواصــل واملــدروس علــى املســتوى
الشــعبي ،خاصــة مــع النســاء ،وبــن حتســن
النتائــج الصحيــة.
بالرغــم مــن أن العالقــة بــن التنميــة
االقتصاديــة والتطــور فــي مجــال صحــة األم
والطفــل تعــد معقــدة وغيــر مسـلَّم بهــا ،فإنــه من
الواضــح أن تطويــر البنيــة املاديــة (مثــل املواصــات
حســن مــن مســتوى إتاحــة
والتواصــل اإللكترونــي) َّ
اخلدمــات الصحيــة ورفــع مســتوى الوعــي مبــا هــو
ممكــن.
وتطــرح دراســات احلالــة وجــود صلــة بــن
التواصــل املــدروس علــى املســتوى الشــعبي ،خاصة
مــع النســاء ،وبــن حتســن النتائــج الصحيــة .ومــن
املرجــح وجــود صلــة بــن متكــن النســاء وبــن
التحســن فــي مجــال صحــة األم والطفــل .لكــن
مســار هــذه العالقــة يتســم بالتعقيــد .وبينمــا
تدعــم الدالئــل االســتنتاج بــأن التمكــن ميثــل “أداة
مهملــة بالنســبة للصحــة” ،توجــد حاجــة إلــى
املزيــد مــن الفهــم حــول العالقــة احلميــدة بــن
املســاواة بــن اجلنســن والصحــة اجليــدة.

الــدول املدروســة ،لكنــه يظــل مــن غيــر الواضــح
مــا إذا كان الطلــب علــى التعليــم مــن جانــب
النســاء ذوات الشــجاعة املتزايــدة ،أو زيــادة العــرض
فــي اخلدمــة التعليميــة (زيــادة عــدد املــدارس
فعليــا
والقــدرة علــى الوصــول إليهــا) ،ميثــان حافـزًا
ً
للتغييــر.
ويســتطيع اجملتمــع املدنــي لعــب دور مهــم
فــي ضمــان حتســن اخلدمــات الصحيــة بالنســبة
إلــى املــرأة والطفــل ،وذلــك عبــر مواجهــة التفــاوت
فــي توفــر اخلدمــات ومتكــن النســاء .وبالرغــم مــن
وجــود السياســات والتطــورات املتعلقــة بالبنيــة
املاديــة والتــي تأتــي فــي مصلحــة الفقــراء ،فــا يزال
عــدم املســاواة ميثــل عائقً ــا أمــام التقــدم فــي صحة
املــرأة والطفــل فــي البلــدان اخلمســة املدروســة.
ذلــك أن كثيــرًا مــن أســاليب التدخــل والسياســات
احلكوميــة ال تفيــد اجلماعــات األفقــر فــي اجملتمــع.
جمعــت هــذه الفقــرات مــن الكتــاب أنــدرو هارمــر
وتريســي بيريــز كويهلمــوس.
Website: http://ghlc.lshtm.ac.uk/
Good Health at Low Cost, film about Bangladesh:
http://vimeo.com/38505785
Good Health at Low Cost, film about Ethiopia:
http://vimeo.com/39624357

مهمــا فــي
ويظهــر التعليــم باعتبــاره عام ـا ً ًّ
تفســير حتســن اخلدمــة الصحيــة فــي بعــض
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