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الي  وذج اداري م رح نم الح االمقت صحي الص اع ال ى لقط ز عل ادريرتك الق المب ة اتاط املين للالذاتي اد با ع عتم
ة اال ةدارالالمرآزي عو ،ي ى رف د عل اءة يؤآ ن خالل  آف صحية م دمات ال اج الخ سةانت ةالمناف دات المنتج ين الوح  ،  ب

شددو سؤولية  ي شفاقية والم ى ال ين      عل ة المنتج ن آاف ل ع اتي متكام ي معلوم ام الكترون ل  نظ الل تفعي ن خ م
ل هدف        النموذج     .عدالة توزيع الخدمات الصحية   تحقيق   على   ويسعىوالمستهلكين للخدمات الصحية،     رح يمث المقت

 .ه لقيام، اذ ال تتوفر حاليا البنى التحتية الضروريةيمستقبل
  

  



  1

 :المقدمة .1
 لضعفيواجه القطاع الصحي في العراق تحديات آبيرة بسبب التدهور الذي تعرض له خالل السنوات السابقة نتيجة            

مع ة مقارنة نسبة التمويل الصحي للفرد الواحد في العراق منخفض    اصبحت   لقد . وغيرها من العوامل     االنفاق المالي 
م  ةمعظ دول العربي صائيات   ،ال ا الح ومي   2005وفق اق الحك ى االنف سبة ال صحة بالن ى ال اق عل سبة االنف شكل ن   ت

ساوي      3.4% سبة ت ران   % 9.2 في حين نفس الن    وللوقف  .  في سوريا   %6.8 ،  في االردن  %9.5 ، في اي
  :جعة الجدول التاليتخلف العراق عن اقرانه من الدول االخرى يمكن مرا على مدى

 
 2008 مؤشرات المواردالبشرية الصحية العالمية وحسب التقريراالحصائي لمنظمة الصحة العالمية

  
عدد مالآات 
تمريضية لكل 

 من 10.000
 السكان

نسبة ممرض
 الى طبيب

السعة 
السريرية لكل

 من 10.000
 السكان

عدد طبيب 
اسنان لكل 

 من 10.000
 السكان

عددصيدلي 
 10.000لكل 

 من السكان

 10.000عدد طبيب لكل 
 من السكان

 الدولة

 العراق 7 1 1 13 2 13

 البحرين 27 6 4 27 2.2 61

 مصر 24 13 3 22 1.4 34

 ايران 9 2 2 17 1.8 16

 االردن 24 13 8 19 1.4 32

  
  

م استحداث دار التمريض الخاص في      1983عام  في  يتصف النظام الصحي بمرآزية التمويل، ولكن    ة    ت رة مدين دائ
ى الخدمات الصحية              الطب م تقاضي رسوم عل ذاتي عام             و  . حيث ت ل ال ام التموي م تبني نظ انون    1997 ت        وحسب ق

ي       7في   ) 124(  ة اول ز الصحية             1999عام   .   مستشفيات تخصصية آمرحل شفيات والمراآ ع المست م شمول جمي  ت
انون      د     ).132(  بنظام التمويل الذاتي وحسب ق ذاتي               2003 عام    بع ل ال وانين التموي اء ق  قامت وزارة الصحة بإلغ

 .واعتماد مجانية الخدمات
  
  
  :   الخدمات الصحيةتمويل .2

سوق         هناك  عالميا   ى مؤشرات ال د عل ق، االول يعتم ى مؤشرا     ) االسعار (اسلوبان الدارة المراف د عل اني يعتم ،  والث
ا عالم   لقد اصبح لمؤشرات ال     .   الحكومي التخطيط ا ،   سوق رواج دول    ت تحول اذي ر من ال من موضوع التخطيط     آثي

د   م تعتم ى نظ شامل ال زي ال راق الخاصة االدارةالمرآ اه  ، والع ذا االتج اض به ام   . م شكل ع ة ن اب االدارة الناجح
ة  داف التالي ق االه ضمن تحقي ي ت صحي هي االدارة الت اع ال دما:  للقط اج الخ ن أوال انت ة م ة عالي صحية بدرج ت ال

شكل    و ،الكفاءة ى ا صل ي ثانيا  وبدرجة ال تقل عن االولى ضمان عدالة توزيع تلك الخدمات ب ع ال د   .   لجمي ومن المفي
  .هنا ان نستعرض امكانية االستفادة من اليات االدارة والتمويل الخاص والعام

  
  االدارة الخاصة :اوال

ام   شكل ع اءة وان ب صداقية آف ن م نمط  م ذا ال دى يتوقف عاالدارةه ى م وفر ل ددة، وسوف نكشف  ت  شروط مح
 النظام الذي اوبالتحليل  عدم انطباق تلك الشروط على انتاج واستهالك الخدمات الصحية ثم عدم آفاءة  الية السوق                

  :فيما يلي شروط عمل الية السوق.   في تحقيق المصلحة العامةيعتمد بشكل صرف على االدارة الخاصة
   
  :عمل الطبيغياب حالة االحتكار في ممارسة ال. أ

ا     .سوق العمل الطبي     في  دخول  ال نعدام وجود الحواجز التي تحد من     اوالمقصود به    ديم    دولي ة   ان تق الخدمات الطبي
 فال يكفي للفرد     .المشارآة بتقديم الخدمات الطبية   في   االفراد الذين يرغبون     في شروطالعديد من ال  توفر   يتوقف على 

ة  ان يكمل دراسة الطب لكي يكون مرخصا ل  تم من خالل لجان       . دخول مجال تقديم الخدمات الطبي ادة ي الترخيص ع ف
. تدعيم مصالحها الخاصة   ل، بل من مصلحتها تكريس حالة االحتكارن مصلحتها زيادة عدد االطباء    طبية قد اليكون م   

ذه ال    من ثم   في ظل االحتكار يكون من مصلحة المنتج تحديد عرض الخدمات و           ل   زيادة االسعار، ال شك ان ه ة تقل حال
  .اعية واالقتصادية لالفرادمن الرفاهية االجتم
  
   : معرفة المستهلك بانواع الخدمات الصحية المتوفرة وقدرته على التمييز بينها .  ب
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سرة للمستهلكين                 ر متي ادة    .  في الواقع ان المعرفة بالطب هي معرفة علمية محضة، وهذه المعرفة غي فالمستهلك ع
وع الخدمات الصحية المناسبة           . على الطبيب نفسه  يعتمد في حصوله للعالج      ار ن ة اختي اك  .  وعليه فليس له حري هن

  .مصلحةبها لهم مات التي ستهالك الخدأمشاهدات وأدلة على ان االطباء  ينصحون ب
  
  :Externality )  ( الوفوراتغياب. ج

سه   اب لهم دور الذين ليس   االخرين  هناك افعال لها تأثير ايجابي او سلبي  على           ل نف ال      . لفع ى سبيل المث المناعة   :عل
ة   التي يحصل عليها الفرد من اخر استخدم          راد من من ممارسة طرف          اللقاحات الطبي ذي يحصل لالف وث ال ، او التل

سوق        .  اخر ة ال ايير الي ة        (ضمن مع يس العام ى يترتب   ان  )  حسابات االدارة الخاصة ول ى ان يكون        عل ة االول  الحال
  .لمرغوبة اجتماعيا اقل، وفي الحالة الثانية اآثرمستوى انتاج الخدمات ا

  
  
   :معرفة المستهلك بنوع ومقدار و وقت الحاجة  للخدمات الصحية . د

وع الخدمات الصحية                  يختلف استهالك الخدمات الطبية عن استهالك السلع والخدمات االخرى، فالمستهلك اليعرف ن
دار    التي سيضطر الستخدامها بالمست    ا   قبل وال يعرف مق ة  ال بعنصر تتجسد  المشكلة  ف  ،ها وال زمانه ا ان   .مفاجئ   آم

ادة   الصحية  تكاليف سد الحاجة     ـتأمين حاجة                .  ا ومضني  اكون عالي   يع أمين الصحي ل ى الت ه ظهرت الحاجة ال وعلي
سان،  راء  االن ن خالل ش أمين"م ود الت وم  "  عق ل ان تق نوية مقاب ات شهرية أو س رد دفع دفع الف ا ي ي بموجبه الت

  : التاليةظهرت المشاآل شرآات التأمين  بوجود.  مل االعباء المالية للعالج الطبيرآة المتعاقد معها بتحالش
  
    ):Adverse Selection(مشكلة عدم شمولية خدمات التأمين الصحي  . 1

ة تحدد شرآة التأمين عقد التأمين من خالل دراسة أحتمالية حاجة االفراد للعالج ومن ثم آلف العالج ال     . كلي
وب         (وفي ضوء هذه الكلف تحدد سعر العقد         ربح المطل ا ال ا يضمن له راد        ).  بم   المشكلة هي ان بعض االف

ي  ع ف ل  (المجتم ورة االق دة والخط صحة الجي حاب ال ن اص سبة   )  م ا بالن أمين عالي د الت عر عق دون س يج
اجتهم  اع  .  لح سب امتن سحاب وب ذهوان ن شريحة ال ه أمين م د الت راء عق ع  متش ة   يرتف ط االحتمالي وس

شكل يتناسب          ةلحاجة الطبية، وينجم عن ذلك رغب     االجتماعية ل  ـتامين ب د ال  شرآة التأمين في رفع سعر عق
ة يجد اصحاب االخطار الصحية            .  الخ...وقد تتكرر الحالة مرة ثانية وثالثة       . مع الحاجة الجديدة   في النهاي

أمين د الت اجزين عن شراء عق سهم ع ة انف ذا .  العالي اء توهك ع دون غط راد المجتم ى مجموعة من اف بق
  .صحي

   
     ):Economies of Scale( الواسع نتاجالل االقتصاديةوفورات العدم القدرة على االستفادة من  .2

أمين       لشرآات  الحاجة الى التأمين في ظل آلية السوق تدفع عدد من ال             ان   ود الت ع عق ام ببي   ظهور    ان.  لقي
سة   من الشرآات    عدد ؤدي المتناف صاديات        ي اب اقت ى غي اج الواسع   ال ة (وجود مؤسسة     ان  .  االنت )  حكومي

ا هو الحال       ( م االخطار التي يواجهها افراد المجتمع       يرورية لتقي ضآبيرة واحدة  تتولى اقامة االبحاث ال       آم
ب، هو أفضل من حا           طواقت  )في آثير من البلدان    ة  اع مساهمات االفراد بشكل مباشر من االجور والروات ل

 .  متعددة خاصةشرآاتد وجو
 

  ):بشكل عام(في حالة تأمين الخدمات الصحية لالفراد ينجم عنها نوعين من االستغالل . 3
  
صحية      • دمات ال ستهلك للخ ن الم اجم م تغالل الن وم         :االس الج يق ة الع م مجاني ة وبحك ذه الحال ي ه ف

 .عدم  مجانية العالج حالة ن مطلب على الخدمات الطبية أآثرستغالل التأمين بال          باالمستهلك 
  
صحية     • دمات ال تج للخ ن المن اجم م تغالل الن س : االس دمات     بب ي للخ ب العلم ستهلك للجان ل الم ب جه

ام  بوبس) بالنسبة للمستهلك(ب غياب آلفة العالج   بالصحية،  وبس   ب المصلحة االقتصادية  المتحققة من قي
 .   االمريتطلبأآثر مما بشكل تقديم خدماته للمستهلك ب المنتجمن الممكن ان يقوم المنتج للخدمة الصحية ، 

  
ة          د من البحث عن الي مما تقدم نجد ان فرضيات السوق التنطبق على انتاج واستهالك الخدمات الصحية، وعليه ال ب

  .اخرى الدارة الخدمات الصحية
   

   العامةاالدارة .  :ثانيا
دم  سب ماتق ة حي ب دخل الدول دأ ت دول مب م ال ت معظ ع  تبن ن خالل جم صحية م ات ال أمين االحتياج ة بت وم الدول ث تق

ة     )الضرائب(مساهمات االفراد المالية     ة ومحلي ا في بريطان .  ، واستخدامها وفق خطط مرآزي م  1948 وفي عام     ي  ت
ا        .  يةتأسيس نظام التأمين الصحي، حيث تولت الحكومة تأمين احتياجات االفراد الصح            ام الصحي اداري ألف النظ ويت

ذه الوح                 ولى ه ة، وتت ل وحدة جغرافي ى المرافق الصحية          من السلطات الصحية واحدة لك رتبط   دات االشراف عل  وي
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اءة االدارة الصحية وضرورة      مشكلة )في الثمانينات(واجهت حكومة المحافظين   .  بوزارة الصحة  الجميع   عدم آف
وفير ةصاتيخصالت ت شعور         بسبف .  المالي ع ال صحية وداف دمات ال ة للخ دات المنتج ين الوح سة ب اب المناف ب غي

اج وضعف نوع        ة الخدمات  بالمسؤولية، نجم عن ذلك ارتفاع في تكاليف االنت اع في      ،ي ى ارتف ذه العوامل ال   وأدت ه
ة    انذاكحكومة  ال وفي مواجهة هذا الوضع المتأزم عمدت     .  متطلبات القطاع الصحي   تلخص  .  اجراء اصالحات جذري ت

  :في
ة ة االدارة الالمرآزي ق ممارس صحية   بتعمي دمات ال شترية للخ ى م صحية ال سيم المؤسسات ال ز  تق مراآ

ة     الثي     ومنتجة للخدمات الصحية      )الرعاية الصحية االولي انوي والث شفيات ( المستوى الث ، واعطاء  المست
ا  تج له صحية من أي من دمات ال ي شراء الخ ة ف شترية الحري ال للمؤسسات   .المؤسسات الم اتاحة المج

منح ،    واعطائهم الحرية في اختيار نوع الخدمات التي يمكن انتاجها         بينها المنتجة للخدمات بالمنافسة فيما   
ة محددة      السلطات الصحية الم   واطنين ووفق الترآيب             حلية وبعض االطباء ميزاني دد الم دارها بع  يتحدد مق

  .لمنطقةاالقتصادي  ل والمستوى االجتماعي.العمري لهم

)
(

-
  

ع         تمفياما النظام الصحي في العراق       ة للخدمات         يز بالمرآزية العالية حيث يرتبط  الجمي وزارة الصحة آجهة مقدم .  ب
ع مستوى    وغياب عوامل   وبسب ضعف التخصيصات المالية      ك ضعف في        الضرورية لرف ة   االداء، نجم عن ذل  نوعي

ات      الخدمات الصحية  ر      وهدر في االمكاني ام ،  غي ديم الخدمات        حقق ع   النظ سبية في تق ة ن ة     .  دال أتي اهمي ا ت من هن
  .االداريةلمشكالت لتصدي وقادرة على الة تتجاوز مشكالت الهدر اقتصادي-ة اداريية اصالحالبحث عن منهجية

  
   في العراقاصالح النظام الصحي: ثالثا

اهو      (ية  االولى ضرورة تحديد الفجوة االستثمار   : هما زتينيعلى رآ المقترح  يرتكز االصالح    ين م اح وب اهو مت ين م ب
ة ال، و ) من مستلزمات  مطلوب اءة استخدام           :  ثاني ع آف ة لرف ة   المرافق   وضع الي ه   .   الصحية الحالي ان من العبث    ان

ام  المرافق الصحية ان  اذ  ،  نهتم باالمر االول دون الثاني     اني  في القطاع الع وارد بس   من تع سوء االدارة  ب ب هدر الم
ن  صاحبها م ا ي ين وم ةروت اب ، وبيروقراطي ن غي شفافية ووم شعور بال سؤولية،  ال ود الم دم وج وافز وع الح

ضرورية رح .ال وذج االصالح المقت ضبا   ان نم سؤولية واالن ة الم ع درج ي برف وير  معن سة لتط اب المناف تح ب ط وف
د         . المتاحة لمواردواالستخدام االمثل ل  نوعية الخدمات الصحية     رح     ىان يتبن  ولبلوغ تلك االهداف ال ب  االصالح المقت
  .معايير التجارية وادارة االعمالال وباالخص بعض من اليات السوق

  
ا د    فيم ب الب ى، يج الرآيزة االول صل ب ة   ء بتحد يت تثمارية المطلوب الغ االس د المب ة ي ي الموازن ات   ف ع البيان ،  وجم

  .   مع وزارة الماليةالضرورية وتشكيل القوة التفاوضية
  

 :ني االصالحات التاليةنقترح تب:  هني الثارآيزةوفيما يخص ال
ة   منهج   اعتمادبتقوم وزارة الصحة    ان   .1 نح   والالمرآزي الدارة المحافظات صالحيات     االدارات الصحية ب   بم  ل

 .بالتوجيه والرقابة الوزارة ينحسر دوران   و،مستلزماتوتوفير ال والتنفيذ 
  
ا         الصحية  آل محافظة مسؤولة عن انتاج الخدمات      ان الدائرة الصحية في     .2 ة وبم ة المطلوب  بالكمية والنوعي

ة    سلطات المحلي ة     يحقق طموحات ال ة للدول ك   في ضوء التوجهات العام ة ال اعداد  ينبغي ، وفي ذل موازن
 . لدعم التوجه الجديدالضرورية

  
  ولغرض . رعاية الصحيةال، والتي تكون مسؤولة عن      الطبيةدات  يلزم جميع المواطنين بالتسجيل في العيا      .3

 .د استخدام الخدمات الصحية،  يلزم المواطنين بدفع رسوم اسميةترشي
  

ام       .4 اد نظ ل         يتم اعتم لكي يكون    . للخدمات الصحية   المستهلكين والمنتجين     من   الكتروني للمعلومات عن آ
 .الموارد المالية ومراقبة االنفاق وضبط نوعبة االداءتخصيصات   رئيسا لتخطيط ًامصدر

 
انوي، طة االولى في العالج االولي، ويكونيكون الطبيب العائلي المح    .5    المستشفى المحطة الثانية للعالج الث

ائلي               ان  بمعنى   اذن من الطبيب الع ة يكون ب شفيات العام دار الوحدات المنتجة للخدمات        .  دخول المست وت
 .الصحية على اسس المؤسسات التجارية 

  
ا يضمن      الى وحدات منتجة ووحدات مستهل     اداريا  يقسم الجهاز الصحي     .6 االستفادة  كة للخدمات الصحية بم

سوق في        ات ال ع مستوى   من الي ين االداء من خالل   رف ة       تمك سة في جودة وآلف  الوحدات المنتجة بالمناف
 .اما الوحدات المستفيدة فعليها اشباع احياجاتها ضمن التخصيصات المالية التي تتمتع بها. الخدمات
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.  المتوقع تقديمها للمواطنين  ) الوقائية والعالجية (بمقدار الخدمات   الرصيد المالي السنوي لكل عيادة يتحدد        .7
شفيات        الي للمست ادات الصحية           اما الرصيد الم دم للعي ة الخدمات التي تق در بقي سنة    .  فيق ة ال ويمكن بنهاي

ي    ى االداء الفعل د عل ديره، اذ يعتم م تق ا ت ل مم ر او اق ي اآث يد الفعل ون الرص ة ان يك و .المالي ى النح  وعل
 :لتاليا

  
        

ي  . أ الج االول ة الع ي حال صحية :  ف دمات ال اج الخ ون انت ةيك ادات الطبي ب ، خالل العي ون الطل ويك
واطنين ( بالمستهلكين للخدمات الطبية     متمثال ذه الخدمات من التخصيصات            .  )الم ل ه تم تموي وي

   . آل مواطنرصيدالخاصة بالمالية 
 
شفيات           فتكون جهة العرض       :اما في العالج الثانوي     . ب المنتجين للخدمات الصحية آالمست ة ب متمثل

ائلي     العامة اوالخاصة،    ات الطبيب الع واطن المريض    (وجهة  الطلب متمثلة بطلب ة عن الم .  )نياب
   .ويتم تمويلها من رصيد العيادة الطبية التي ترعى الشؤون الصحية للمواطن

 
  

ي   رصيد سنوي لكل موطن في ال      تخصص االدارة الصحية المحلية       .8 ة        (عالج االول ة العام يمول من الموازن
ة         ،  لالدارة المحلية  ادة طبي ل عي ا       ورصيد اخر لك ادات       الغراض العالج الث واطنين المسجلين بالعي  نوي للم

 الخ... يتحدد رصيد آل عيادة طبية بعدد المسجلين من المواطنين والحالة العمرية  .  الصحية
  

ة ا  المهنية فيجب ربطها  لمخصصات ا اما  ،  درالي  وفق القانون الف  يتم تحديد سلم الرواتب       .9 املين   بانتاجي لع
ى      يتحدد دخل الوحدات المنتجة بقيمة الخدمات المقدمة      . في مختلف الوحدات الصحية    ا عل ، وينعكس ايجابي

انوي              .  مخصصات العاملين فيها   ي والث د مع القطاع الخاص الغراض العالج االول   .آما من الممكن التعاق
 .دارات الصحية االستفتاء السنوي للمستخدمين في تحديد المخصصات الماليةوتعتمد اال

  
ع الخدمات الصحية      ، الخدمات االوليةالطلب على تمويل ي مجال   ف   .10 ة في توزي وم االدارة  وتحقيقا للعدال تق

ة   الستهالك الخدمات الصحية   بطاقات مراجعة الصحية باصدار    ى        ( االولي ة الخاصة   العددها يتوقف عل  حال
ة  يمكن استرداد متاحة للفرد   من خدمات  لم يستهلك ما   .  )للفرد ل  نسبة من قيمتها عند نهاي افز   (عام آ آح

ر الضروري   للحد من الطلب      دد المحدد         .   )غي ة تجاوز الع ة    في حال ك لحاجة بعض المرضى        (للخدم وذل
 صيص عدد اضافي من      بتخ يقوم الطبيب في العيادة الصحية بالتوصية للسلطة الصحية          )  للعالج االضافي 

    .الكابونات
  

دمات    .11 ة الخ سين نوعي سة وتح ة المناف ع درج تخدام  ، لرف ن اس ن الممك ال  م ي آ ات ف ن الكابون اع  م القط
ام سواءالخاص والع ى ال ع ان   . عل ادات الخاصة، يتوق ريض العي ار الم د اختي لعن رد  يتحم اليف  الف التك

ر  ب االم افية اذا تطل ادات ال.االض ستطيع العي سلطات   خاصة  وت ن ال ات م ة للكابون ة النقدي ترداد القيم  اس
ة            .المحليةالصحية   شفيات العام ة والمست ادات الطبي د مع القطاع الخاص     آما يجوز للعي  الغراض  التعاق

 .انجاز الخدمات الضرورية
  

ة       توضع تخصيصات مالية   .12 ة لتغطي اليف عالج     لكل عيادة طبية عام ع الموطنين    في ا تك شفيات ولجمي لمست
د من رجوع    عن طريق عيادة خاصة    االحالة  آون  في حالة   ، و لمسجلين بالعيادة   ا ادة   المريض  الب ى العي ال

 . الى المستشفيات العامةالعامة التي تقوم بدورها باالحالة
  

ى التخصيص           ،  محدودالتخصيص المالي لكل عيادة عامة       .13 تم التجاوز عل دما ال ي تم          وعن ام ي ة الع د نهاي عن
 . ا تكافئ العيادة بنسبة من المبلغ المالي لغرض تطوير وتحديث العالجتبني آلية بموجبه

  
صحية .14 سلطات ال صحة عن طريق ال املين بال د اجورالع تم تحدي ا الحوافز وي ى صات فتمول المخص، ام عل

ة في    الوفورات على اساس   و راء المواطنين في الخدمات الطبية    استطالعات ا  نتائج اساس ة المتحقق المالي
 .يادات الطبيةموازنة الع

  
تثمار      .15 انون االس ن ق تفادة م ى االس ل عل ة     ألالعم دمات االولي ديم الخ اص بتق اع الخ شجيع القط راض ت غ

  .،والثانوية
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 وهو يمتلك من المرونة مايجعله يحتضن        ،النظام المقترح هو افكار اولية تحتاج الى مداخالت المعنين        اخيرا ان   
  .لمجتمع المدنيالداعمة لمبادرات ال واالجنبي ومبادارات مثل مشارآة القطاع الخاص الوطني
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