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 ـ الفرص والتهديدات بعد كورونا: مستقبل النظم الصحية ما 
 أمجد حمدي

تسعى هذه الدراسة إلى استشرف الفرص املستقبلية املتاحة أمام تطور النظم الصحية، وكيف يمكن أن تستفيد  

النظم الصحية من تجربة وباء كورونا من خالل تعظيم قدرتها على التكيف واالستجابة، واملبادرة والستباق نحو 

استراتيج  على بناء  الصحي  النظام  قدرة  وزيادة  األولية،  بؤرها  في  ومحاصرتها  باألوبئة،  التنبؤ  من  تمكنها  قوية  ية 

في   العاملين  حياة  على  الحفاظ  على  قدرته  زيادة  كذلك  لالنهيار،  التعرض  وعدم  اإلصابات،  عدد  كثرة  استيعاب 

ا  التهديدات املستقبلية  ناحية ثانية  ناحية، ومن  لتي يمكن أن تواجه النظم الصحية في القطاع الصحي، هذا من 

 مرحلة ما بعد كورونا:  

 الفرص املستقبلية للنظم الصحية -املبحث األول: ما بعد كورونا 
 أواًل: الفرص المستقبلية الخاصة بمكونات النظام الصحي 

 إلى تحسين مجموع املنظمات واملؤسسات واملوارد الرامية أسعرفت منظمة الصحة العاملية النظام الصحي بأنه  
ً
اسا

الصحة، ويحتاج ذلك النظام إلى موظفين وأموال ومعلومات وإمدادات ووسائل نقل واتصال وتوجيهات واتجاهات  

إلى   عامة في الوقت ذاته  بأسعار منصفة والسعي  القائمة  تلّبي االحتياجات  توفير خدمات  والبد لذلك النظام من 

الصحي الجيد هو ذلك الذي يسهم في تحسين حياة الناس بشكل ملموس  والنظام  ،  معاملة الناس على نحو الئق

 بعد يو 
ً
 . ميوما

، كما أكدت املنظمة أن وتقع املسؤولية األولى فيما يخص األداء اإلجمالي للنظام الصحي الوطني على عاتق الحكومة

 يعد من االستراتيجيات األساسية ملكافح
ً
 .1  ة الفقر وتعزيز التنميةتعزيز الُنظم الصحية وجعلها أكثر إنصافا

العالج من األمراض في رأي الباحث أن هذا التعريف يرتكز على املكون العالجي فقط من حيث توافر وإتاحة إمكانية   

وفق آليات الشمول والعدل واإلنصاف، كما أنه يؤكد على مركزية دور الدولة في الرعاية الصحية، والباحث يعتقد 

 

 الرابطمنظمة الصحة العالمية،  - 1
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يتضمن   أن  كورونا، ويجب  وباء  تفش ي  بعد  الصحي  النظام  لتحديد مالمح إصالح  كافيا  يعد  لم  التعريف  أن هذا 

دعم املكون الوقائي من خالل تعزيز نظم مكافحة العدوى باملؤسسات التعريف الجديد، إلى جانب املكون السابق،  

األوبئة،  إنذار مبكر الكتشاف  تطوير نظم  والبيئي،  الصحي والسكاني  التثقيف  دعم  تشجيع مؤشرات  الصحية، 

التخلص اآلمن من النفايات الطبية، واالعتناء بتطوير عادات الشعوب الغذائية خصوصا في الصين، والتي كانت 

ضد  س املناعة  لتحصين  مستقبلي  حياة  نمط  العامة  الصحة  مفهوم  وجعل  األوبئة،  من  العديد  تفش ي  في  ببا 

 الفيروسات واألوبئة. 

 _ زيادة االستثمار في القطاع الصحي 1

أدى تفش ي وباء كورونا إلى تأثيرات عنيفة على النظم السياسية واالقتصادية، وحركة السفر والتنقل، وعلى مستوى 

أبريل املاض ي عدد القتلى في حرب فيتنام، حيث   29فقد تجاوزت ضحايا كورونا في الواليات املتحدة في يوم    الضحايا،

وبهذه الحصيلة من الضحايا، تكون الواليات املتحدة قد تخطت حصيلة  ، شخصا 355ألفا و 58 بلغ عدد الضحايا

الناجمة عن فيروس كورونا املستجد، أعداد الجنود األمريك تلوا على مدى عقدين في حرب الوفيات 
ُ
يين الذين ق

، ومع بداية سبتمبر تضاعف  2عسكريا أمريكيا   220ألفا و  58( أرواح  1975-1955وحصدت حرب فيتنام )  فيتنام

 ألف حالة وفاة.  200العدد أكثر من مرة، وقارب على ال

، وحتى يوم  2020يناير    7وفي أقل من تسعة أشهر منذ اإلعالن عن ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في يوم  

ألف   950مليون حالة إصابة تقريبا على مستوى العالم، فيما بلغ عدد الوفيات    31عدد اإلصابات    ديسمبر، بلغ  19

 .3حالة تقريبا 

تصادية واالجتماعية، باإلضافة إلى نمو مفهوم مجتمع املخاطر، وانتقال  وقد ساهمت تلك املتغيرات السياسية واالق

املرض عبر الحدود، وتأثيراته العنيفة على الشعوب والحكومات، إلى تغيير مكانة النظام الصحي، ووضعه على قمة 

تمع واالقتصاد،  جدول األولويات، باعتباره ضمانة ملواجهة األوبئة، وضمانة لتحقيق االستقرار والحفاظ على املج

 

 بطالراتتخطى حصيلة القتلى األمريكيين في حرب فيتنام،  الواليات المتحدة، وفيات كورونا في 2020أبريل  29، 24فرانس  - 2
3  - worldometers, link   
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وهو ما يؤسس لحتمية توسيع االستثمار في القطاع الصحي بوصفه أهم ركائز استقرار الدولة والحفاظ، والحفاظ  

 على أنشطتها االقتصادية املختلفة. 

 الصحية اآلمنة  _ املؤسسات2

اآلمنة،   الطبية  واملراكز  والعيادات  املستشفيات  بروز مفهوم  إلى  كورونا  عليه أدى ظهور جائحة  ما سيترتب  وهو 

بإحكام الرقابة على املؤسسات الصحية   التوسع في استخدام إجراءات مكافحة العدوى، قيام الجهات الرسمية 

تطوير   كذلك  الصحية،  بأمان مؤسساتهم  املرض ى  الصحية إلقناع  املؤسسات  أصحاب  والخاصة، سعي  العامة 

املجال إتاحة  يتم  لكي  الصحية  للمؤسسات  التحتية  وتطوير   البنية  االجتماعي،  التباعد  سياسات  تطبيق  أمام 

 .4تكنيكيات التعامل مع الحاالت املشتبه فيها، بما يساهم في تقليل انتشار العدوى 

فقد أدت أزمة كورونا إلى إحجام املرض ى عن التردد على املؤسسات العالجية لغرض العالج، واكتفوا بالتعامل معها 

ل التواصل اإللكتروني، وهو ما وضع املؤسسات العالجية مثل عيادات الكشف في حاالت الطوارئ فقط أو من خال

العادية عن األمراض، أو الذهاب للطبيب بغرض االستشارة، وعيادات األسنان، والعيون، ومراكز التجميل، تواجه  

آمنة، ومكافحة النتشار نقصا كبيرا في أعداد املترددين عليها، وبالتالي فإن تحويل تلك املؤسسات العالجية ملؤسسات  

 العدوى، يعد من أهم الفرص التي أتاحتها أزمة كورونا لتطوير املؤسسات العالجية. 

 _ تطوير البنية التحتية الصحية 3

أدى انتشار وباء فيروس كورونا إلى تعرض نظم صحية عديدة لالنهيار، وأظهرت األزمة عدم تصميم النظم الحالية 

لإل كبيرة  أعداد  استقبال  على على  قائمة  للمستشفيات  الحديثة  فالثقافة  ملدة طويلة،  املستشفيات  داخل  قامة 

توفير أسرة عناية مركزة   تتطلب  ، والتي  اليوم الواحد والعالج املنزلي، والحجز يكون في حاالت الطوارئ  جراحات 

ة على التعاطي مع بتكلفة مالية مرتفعة جدا، وبعد أن نشبت أزمة كورونا ظهر عجز باملستشفيات، وعدم القدر 

 

4 - Frank  Diamond, 19 June 2020, How Healthcare Will Change After COVID-19, link  
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املوقف، كما ظهر ضعف العاملين في القطاع الصحي على استيعاب فكرة اكتظاظ املستشفى باملرض ى، ورعايتهم  

 ساعة يوميا.  24ـ على مدار ال

إلنشاء  واإلمكانات  األماكن  توفير  في  بالتوسع  الدول  تقوم  أن  يتطلب  املستقبلية  الفرص  تصميم  فإن  وبالتالي 

أو ما يمكن أن نطلق عليه املستشفيات املحمولة، والتي يسهل إنشاؤها في مدة تتراوح ما بين مستشفيات ميدانية،  

أسبوع إلى أسبوعين، ويمكن تفكيكها بالكامل ونقلها إلى مكان آخر، وتساهم فكرة املستشفيات املحمولة في محاصرة  

ي الصين بحصار الفيروس في ووهان  الفيروس في مهده والقضاء على بؤرة الفيروس قبل انتشارها، وهو ما حدث ف

 .5والقضاء عليه 

 _ االرتقاء بمستشفيات الصدر والحميات 4

تعتبر مستشفيات الصدر والحميات الجهة املناسبة واملصممة الستقبال وعزل الحاالت املصابة بأمراض مرتبطة 

التنفس ي املست6بالجهاز  تلك  تكون  أن  املفترض  من  كذلك  الحرارة،  درجة  وارتفاع  إلجراء  ،  مصممة  شفيات 

باألطقم  والحميات  الصدر  تجهيز مستشفيات  أن  كما  بالفيروسات،  املرتبطة  الفحوصات، واملسحات واألشّعات 

إلى   باإلضافة  بين املرتادين والعاملين الصحيين،  الطبية املدربة، واإلجراءات الوقائية الالزمة ملنع انتشار العدوى 

وا الصناعي،  التنفس  بأجهزة  استيعاب تجهيزها  في  يساعد  املركزة،  العناية  وغرف  العزل  غرف  إنشاء  في  لتوسع 

يتيح أمامها القيام  اإلصابات املتزايدة، كما يخفف الضغط على املستشفيات واملراكز العالجية املتخصصة، مما 

تي لن يتردد عليها  بمهامها في عالج األمراض املزمنة وغير املعدية، ويقلل اإلصابة بالعدوى داخل تلك املستشفيات، ال

 حاالت االشتباه بكورونا. 

 

  الرابطكورونا: الصين تجربة فريدة في مواجهة المرض واحتوائه، فكيف يمكن لبقية دول العالم استقاء الدروس؟، ، 2020مارس  16أخبار األمم المتحدة،  - 5
 الرابطلصدر بدال من العزل لعالج مصابي كورونا، ، مصادر بالصحة: خطة إلحالل مستشفيات الحميات وا 2020مايو 6منى زيدان،  - 6

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
file:///F:/المعهد/أعمال%202020-10/أولويات%20النشر/كورونا:%20الصين%20تجربة%20فريدة%20في%20مواجهة%20المرض%20واحتوائه،%20فكيف%20يمكن%20لبقية%20دول%20العالم%20استقاء%20الدروس؟
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06052020&id=ba8c551c-983e-432d-94d3-571bcf94c096


Page 5 of 28 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 13, 2020     

 ثانيا: الفرص المستقبلية المرتبطة بمكافحة األوبئة

أشرنا إلى أن تصميم النظم الصحية ما بعد كورونا سيتطلب وضع استراتيجيات وآليات لالكتشاف املبكر لألوبئة،  

التكنولوجيا الذكية في البؤر، واستخدام  تتبع نشاط الفيروسات، وزيادة البحث   والتدخل السريع للسيطرة على 

 الفرص املستقبلية املرتبطة بمكافحة األوبئة:  يلي اهمالعلمي في مجال علوم األوبئة، وفيما  

 " Public Health" الصحة العامة  بتطوير سياسات_ االهتمام 1

" الصحة العامة بأنها العلم الذي يهتم بتحسين CDCيعرف مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها األمريكي"  

" الصحية  الحياة  أنماط  تعزيز  خالل  من  عام  بشكل  واملجتمعات  األفراد  صحة   promoting  healthyووقاية 

lifestylesواال املعدية،  األمراض  من  الوقاية  مجال  في  البحث  كذلك  الصحة "،  لألمراض، وتعمل  املبكر  كتشاف 

في الرعاية الصحية للجميع، ويعد الفرق  العامة أيضا على الحد من الفوارق الصحية، وتعزيز املساواة والجودة 

يتعاملون مع  بين مفهوم الصحة العامة والتعامل السريري من قبل األطباء والتمريض، هو أن األطباء  الجوهري 

ل ويقدمون لها التدخل الطبي فقط، أما الصحة العامة فهي تهتم بكل الجوانب الصحية  حالة مرضية وقعت بالفع 

والبيئية واملجتمعية التي أدت لحدوث املرض، وتبحث في كيفية تالفي حدوث تلك املشكالت مستقبال من خالل تعزيز 

 . 7مفاهيم ثقافية ووقائية مرتبطة بنمط الحياة الصحي 

 مراض املعدية _ تعزيز برامج مكافحة ال 2

الصحية   بالرعاية  املرتبطة  األمراض  من  الوقاية  برنامج  مجال  من  الغرض  أن  العاملية   الصحة  منظمة  تؤكد 

توفير  للوقاية من األمراض املعدية في اإلقليم ومكافحتها من خالل  نهج وطني شامل  ومكافحتها هو إنشاء وتعزيز 

تشمل تقييم البرامج الوطنية للوقاية من األمراض املعدية في اإلقليم إن األنشطة الحالية للبرنامج ، املوارد املناسبة

ومكافحتها بغية توجيه البلدان ونصحها في مجال بناء سياساتها وبرامجها للوقاية من األمراض املعدية ومكافحتها 

 ملمارسات،
ً
راض املعدية ومكافحتها بناء قدرة املوارد البشرية للوقاية من األم"  :ومن األنشطة الرئيسية األخرى  وفقا

وضع سياسات وإستراتيجيات مناسبة بشأن تدابير التحصين الشخص ي لكافة مقدمي  -  في مجال الرعاية الصحية

 

7  - CDC Foundation, LINK 
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الصحية إليجاد   -الرعاية  الترصد  وتقنيات  طرق  توحيد  االقتضاء  حسب  التمنيع،  بشأن  سياسات  ذلك  في  بما 

عدية املرتبطة
ُ
 بالرعاية الصحية وملقاومة امليكروبات لألدوية  تقديرات موثوقة لعبء األمراض امل

إعداد توصيات بخصوص أفضل ممارسات الوقاية من األمراض املعدية ومكافحتها، واملرتبطة بالرعاية الصحية 

 ".8للمرض ى األكثر عرضة لإلصابة بعدوى املستشفيات

ب  النهوض  ينبغي  العاملين  فيما  التزام  العدوى مستوى  ملكافحة  املعيارية  باملمارسات  الصحية  الرعاية  في   في مجال 

الصحية، ومقاومة   الرعاية  تقديم  الرعاية  أماكن  تقديم  أماكن  في  والزوار  للمرض ى  الخطرة  السلوكية  املمارسات 

مل على والع ،  وتطوير مستوى فهم وتنفيذ برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها في مجال الرعاية الصحية،  الصحية

 .تقديم خدمات تعزيز الصحة العامة

 _ رفع كفاءة الجهاز املناعي للسكان 3

كفاءة الجهاز املناعي لسكان أي إقليم من أهم فرص املقاومة االستباقية التي ينبغي أن تتوفر في عالم ما    يعد رفع

أصحاب األمراض املزمنة، بعد كورونا، فلقد أثبتت التجارب أن األشخاص الذين يعانون من ضعف في املناعة، و 

تقليل عدد  في  املناعي  الجهاز  رفع كفاءة  بفيروس كورونا، ويساعد  للوفاة  األكثر عرضة  الفئات  السن، هم  وكبار 

الوفيات، تقليل عدد الحاالت الخطرة التي تتطلب أجهزة تنفس صناعي، وغرف عناية فائقة، وبالتالي إتاحة الفرصة  

 لي، وتخفيف العبء على النظام الصحي. أمام اتباع سياسات الحجر املنز 

التثقيف الصحي والسكاني، ورعاية الحوامل واألطفال  ويتطلب رفع جهاز املناعة قيام النظام الصحي بسياسات 

واألمهات، والتشجيع على العادات الغذائية السليمة، وممارسة الرياضة، وعمل سجل مرض ي لكل طفل لكي يتم 

 نسان عبر مراحل تطوره العمرية، ومراقبة كبار السن ورعايتهم صحيا ونفسيا. تحديد تطور الحالة الصحية لإل

 

 الرابطمنظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط،  - 8
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 _ تطوير نظم اإلنذار املبكر 4

 اإلنذار املبكر الصحية بشكل عام هي أنظمة مراقبة تعتمد فعاليتها على تجميع املعلومات حول األمراض 
ُ
عد أنظمة

ُ
ت

ال في  وعرضها  الوباء،  لوضع  تطورها  املحتمل  الصحية  والفيروسات  التدخالت  تحفيز  أجل  من  املناسب  توقيت 

العاجلة من قبل أجهزة الصحة العامة، فهي أداة لدق جرس اإلنذار. ولتحقيق ذلك الهدف، تستخدم أنظمة اإلنذار 

األمراض  انتشار  اتجاهات  في  التغيرات  عن  للكشف  ضرورية  عد 
ُ
ت التي  اإلحصائية  األساليب  من  العديد  املبكر 

حداث املحفزة، سواء كانت مناخية أو مرتبطة بموجات انتقال لألفراد، والتي تتطلب التدخل العاجل  واألوبئة، أو األ 

البيانات بشكل منتظم، بما  إلى الوسائل اإلحصائية لتحديد أولويات مراجعة  يتم اللجوء  في معظم الحاالت. كما 

دعم القرارات املستندة إلى األدلة من قبل صانعي  يسمح ألخصائيي األوبئة بالتركيز على البيانات األكثر أهمية. وكذلك  

   .السياسات

واملرونة  املسار  وتصحيح  واالستجابة  الرصد  دورة  تعكس  رئيسة  مراحل  بعدة  لألوبئة  املبكر  اإلنذار  عملية  تمر 

 واالرتداد للوضع الطبيعي بعد انحسار الوباء، وتتمثل أبرز هذه املراحل في "  

الوبائي   البيئية  –  epidemiological surveillanceالترصد  الضعف  -املالحظة  مواطن  املخاطر  -تقييم   -تحليل 

 الفعال باملواطنين" االتصال -التأهب واالستجابة 

تأسيس نظام فعال لإلنذار املبكر باألمراض املعدية واألوبئة، وتفعيل ذلك النظام من خالل توفير التمويل املناسب 

اقبة الصحة العامة وإدارتها، والحرص على تعزيز جهود البحث والتطوير بما ُيعزز من القدرة له، وتعزيز عمليات مر 

في  البيانات  إلى  يعد املحك األساس ي في تحقق الوصول  لتطور الفيروسات وتحورها. وهو ما  على املتابعة املستمرة 

الو  ديناميكيات  لتتبع  وتحليلها  السريرية  املعلومات  ونشر  الحقيقي،  انتشاره، الوقت  كيفية  عن  والكشف  باء، 

العالج، وتحديد   التشخيصية وخوارزميات  االختبارات  انتشاره، وتطوير  الالزمة إلبطاء  التدخل  إجراءات  ودراسة 

الوباء. انتشار  على  للسيطرة  العامة  الصحة  وقفة    تدابير  إلى  الجائحة  تلك  أعقاب  في  العالم  يحتاج  عليه،  وبناًء 

املية، واإلقرار بأنه من مصلحة الجميع تعزيز قدرات املراقبة الصحية العاملية بشكل  إلصالح منظمة الصحة الع
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كبير، وذلك بالتزامن مع جهود أكبر لتعزيز املساواة الصحية، وتحسين التدريب األساس ي على التعامل مع األمراض 

  .9املعدية والتخصص في علم األوبئة 

 _ حصار البؤر الوبائية5

إلى   املرض وتحويل أشرنا سابقا  في حصار  الصين  تجربة  نجاح  في  والذي ساهم  السابقة،  الخبرات  أهمية نموذج 

إليها، هو  والذهاب  الوبائية  البؤر  ترصد  الوباء من خالل  ويعتبر حصار  في مهده،  الفيروس  على  والقضاء  مساره 

يا، ممثل منظمة الصحة العاملية وهو ما أكده الدكتور غوادين غالالتكتيك املالئم للمرحلة القادمة في املواجهة،  

حيث قال: " إن النتيجة التي يمكن أن نتوصل إليها هي أن الصين أظهرت أنه باإلمكان تغيير مسار املرض، بالصين،

ففي الوضع الطبيعي يعد انتشار مرض كهذا ينمو بشكل كبير ويصل إلى ذروته  ثّم ينخفض بشكل طبيعي بمجرد  

ن لإلصابة أو تطور املرض، إال أن ذلك لم يحدث في الصين ألن عدد الحاالت لم إصابة جميع األشخاص املعّرضي

يكن طبيعيا، إنه وباء تم القضاء عليه أثناء نموه وتوقف مساره، ويتضح ذلك في املعطيات املوجودة بحوزتنا،  إضافة 

يكون بالضرورة عالي الذروة، إلى مراقبتنا للمجتمع بشكل عام، لذا فإنه درس كبير بأن املسار الطبيعي للمرض ال  

بحسب  وتتكيف  منه  تتعلم  أن  األخرى  للدول  يمكن  درس  وهو  االحتواء،  في  الدرس  الصحية،  الخدمات  ومرهق 

  ".10الظروف

 CORONA WARN APP_ استخدام تطبيقات ذكية 6

أتاحها ظهور فيروس كورونا هو استخدام التطبيقات الذكية ملواجهة الفيروس، فقد قامت من أهم الفرص التي  

أملانيا بإتاحة تطبيق إلكتروني يساعد على تتبع سالسل العدوى بفيروس كورونا املستجد بخمس لغات، وقالت وزيرة  

 4انية الصادرة اليوم الثالثاء )الدولة للشؤون الرقمية، دوروته بير، في تصريحات لصحيفة "راين يشه بوست" األمل

 تطوير التطبيق باللغات العربية والبولندية والبلغارية والرومانية والروسية2020أغسطس/آب  
ً
، "(: "ُيجرى حاليا

 

 الرابط نظمة اإلنذار المبكر لألوبئة، مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، ، مبادرات عالمية لتفعيل أ2020أبريل  30سارة عبد العزيز سالم،  - 9
 الرابط كورونا: الصين تجربة فريدة في مواجهة المرض واحتوائه، فكيف يمكن لبقية دول العالم استقاء الدروس؟، ،  2020مارس   16أخبار األمم المتحدة،   -10
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في كافة أنحاء أوروبا، حيث قام  بالتطبيقات املختلفة  لتطبيقها مقارنة  تنزيالت  بير إن أملانيا صاحبة أكثر  وقالت 

 .  مليون مستخدم 16.4ن بتنزيله حتى اآل 

وقت الحق أنه وتم تصميم التطبيق للمساعدة في تتبع وكسر سالسل العدوى. فإذا حدث لقاء مع شخص أثبت في  

الهاتف الذكي إخطار عبر التطبيق للشخص املخالط  بفيروس كورونا، يصل على  للتطبيق أيضا  ،  مصاب  ويمكن 

مساعدة األشخاص في الحصول على نتائجهم بشكل أسرع عقب الخضوع الختبار الكشف عن اإلصابة بفيروس 

 . 11كورونا املستجد 

أن التطبيق سيساعد  DW معهد روبرت كوخ، ديرك بروكمان، يؤكد لـالباحث في مجال األوبئة في جامعة هومبولت و 

أملانيا في التنبؤ بالتطورات والتغلب على املوجة الثانية: "أصبح بمقدورنا حساب العملية بحيث نستطيع توقع منحنى 

 
ً
يوميا البؤر ، وتقوم  كورونا  اكتشاف  على  الثانية  املوجة  في مواجهة  الصحة  استراتيجية وزارة  في   تقوم  واحتواءها 

يتم توزيع أسرة العناية املركزة في كل أنحاء البالد، بل وفق الحاجة وحسب  لن  التي تظهر فيها. ومن هنا  املناطق 

 . 12تطورات الوضع 

 ثالثا: الفرص المستقبلية المرتبطة بسياسات اإلنفاق الصحي 

توزيع الخدمات الصحية، والحفاظ على   ال شك أن مفاهيم عدالة توزيع الخدمات الطبية، ومركزية دور الدولة في

التغطية التأمينية الشاملة لجميع املواطنين، لم تعد مفاهيم قيمية أو أخالقية فقط ، لكنها تحولت إلى مفاهيم 

واقعية، وهناك حتمية للتوجه نحوها، وذلك نظرا ألنها من العوامل الحاسمة في مواجهة الوباء، والتي تساعد على 

امل اكتشاف  بؤر  سرعة  االشتباه، وسهولة تحديد  للتعامل مع حاالت  آليات عادلة  املصابة، وتحديد  للحاالت  بكر 

البياني   املنحنى  تسطيح  نظرية  وفق  الفيروس  مواجهة  على  القدرة  وبالتالي  الصحية،  الخدمات  وإتاحة  االنتشار، 

 حي: الحاالت املصابة، وفيما يلي أهم الفرص املتاحة فيما يخص سياسات اإلنفاق الص 

 

 الرابطت لتطبيق ألماني لكسر تفشي كورونا، منها العربية.. إضافة خمس لغا ، 2020أغسطس  4دويتش فيله،  -11
 الرابط، هكذا تواجه ألمانيا الموجة الثانية من كورونا، 2020أغسطس  7دويتش فيله،  -12
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 _ مركزية دور الدولة في اإلنفاق الصحي 1

إلى مربع املساءلة بوصفها املسؤول األول عن صحة املواطنين وعن  أعادت أزمة فيروس كورونا الدولة من جديد 

وصعدت الخدمات الصحية إلى أولوية الخدمات التي تم املناداة بن تتحملها الدولة، وإذا توفير الخدمات العالجية،  

كان هناك نظما متعددة لإلنفاق في النظم الصحي العادية، فإن النظم الصحية ما بعد كورونا ستتحمل فيها الدولة  

لوقائية مختلف عن النظام السابق حصة كبيرة من اإلنفاق، نظرا ألن اإلنفاق في مجال الصحة العامة واإلجراءات ا

التنبؤ به   التامين، نظرا ألنه ممكن  القائم على الشق العالجي فقط، والذي يمكن أن يتحمله املواطن أو شركات 

وعداد الخطط االستثمارية وفقا ملؤشرات موضوعية، أما اإلنفاق في القطاع الوقائي واتخاذ إجراءات استباقية، 

لى مواجهة األوبئة نفسها في حال حدوثها، يتطلب إنفاقا باهظا عالي التكاليف ال يمكن أن وبرامج تثقيفية، إضافة إ

يتحمله املواطن أو شركات التأمين، وهو ما يجعل الدولة مضطرة لتعظيم اإلنفاق في ظل النظام الصحي الجديد، 

 يظهر أثرها إلى على املدى البعيد، كما أن اإلنفاق الجديد يهتم بجوانب تثقيفية تتطلب اإلنفاق لعشرات السنين، وال

التباعد  مهارات  اكتساب  أو  الصحي،  الغذاء  على  والحصول  الغذائي  النظام  تعديل  مجال  في  اإلنفاق  مثل  وذلك 

االجتماعي والحصول على النظافة الشخصية، وتقوية جهاز املناعة، واإلنفاق على مثل هذه املجاالت يتطلب توفير 

العاملين بالخدمات الصحية، وبالتالي فعودة الدولة لفاعل مركزي ورئيس في عملية  عنصر بشري كيف ومدرب من

الخدمات  محور  أن  الباحث  ويعتقد  كورونا،  فيروس  أزمة  فرضتها  التي  املتاحة  الفرص  أهم  من  الصحي  اإلنفاق 

 الصحية يكون على سلم أولويات البرامج االنتخابية للدول الديموقراطية املتقدمة. 

 مصادر التمويل  _ استدامة2

عرضنا العديد من أشكال التمويل للنظم الصحية في دراسات سابقة، والتي إما تعتمد على الدولة بشكل مباشر أو 

تعتمد على املواطن بشكل كامل، أو شراكة بين الدولة واملواطن، إال أن هناك نظما مثل النظام املصري ومعظم 

يزانيات ضعيفة لإلنفاق الصحي، ومصادر تمويل غير ثابتة وغير مستديمة، النظم الصحية في الدول النامية تعتمد م

أزمة  أتاحت  للموطن، وقد  املقدمة  الخدمات  وبالتالي ضعف  الصحية  النظم  على ضعف  بدوره  ينعكس  ما  وهو 

ة كورونا الفرصة أمام الحكومات لتوفير مصادر دائمة وقوية لتمويل النظم الصحية، سواء كان من خالل املوازن

 العامة للدولة، أو من خالل اشتراكات املنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع املواطنين.  
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 التأمينية الشاملة لجميع املواطنين  _ التغطية3

التأمينية الشاملة لجميع املواطنين   بالتغطية  تلزم الدول  لتطوير أطر قانونية على املستوى الدولي  هناك ضرورة 

واألوبئة، كذلك إدراج األمراض املترتبة على انتشار األوبئة داخل دائرة التغطية التأمينية التي تلتزم ضد األمراض  

شركات التأمين بتحمل نفقات عالج املصابين باألوبئة والفيروسات، والتزام الدولة بتحمل نفقات عالج األفراد غير 

في ح التأمين  ميزانيتها، كذلك دعم شركات  عليهم من  بؤرة املؤمن  نتيجة التساع  بالتزاماتها  الوفاء  ال عجزها عن 

اإلصابة باألوبئة وارتفاع تكلفة التحاليل والعالج، وبالتالي تحمل الشركات تكلفة باهظة في مدة زمنية قصيرة، قد 

 .13تدفعها لإلفالس 

نظام  أن ساهم ضعف  بعد  املواطنين،  لجميع  الصحية  للخدمات  توفير غطاء شامل  التأمين   وقد ظهرت ضرورة 

الصحي بالواليات املتحدة وعدم تغطيته لجميع املواطنين، في زيادة تفش ي الوباء في الواليات املتحدة نتيجة لعدم 

% من املواطنين على تغطية تأمينية للخدمات الصحية، في ذات الوقت نجحت كل من أملانيا  10حصول أكثر من  

 املقدمة للمواطنين.  PCRع املواطنين، ومجانية مسحات الـ وتركيا في مواجهة الوباء بسبب شمول التغطية لجمي

 _ عدالة توزيع الخدمات الصحية 4

يعانون من  الذين  السكان  في  املتوقعة  العمر  تقليل سنوات  إلى  والحالية  التاريخية  املساواة  أوجه عدم  أدت  لقد 

دالة تجنب السياسات التي تزيد من عدم الحرمان املزمن "األقليات العرقية / اإلثنية هي أمثلة رئيسة "، تتطلب الع 

، وقد حدد ايزيجيل مانويل في مقالته بعنوان " التخصيص العادل للموارد الطبية النادرة في زمن كورونا" 14املساواة 

أربع مؤشرات خاصة بالقيم األخالقية املرتبطة بعدالة توزيع املوارد الطبية وقت األزمات، والتي تمثلت في " معاملة 

ى على قدم املساواة دون النظر ملن هو قادر على الدفع ومن هو غير قادر، إعطاء األولوية للحاالت الحرجة  املرض  

 

13  - N p r, June 19, 2020, Insurers May Only Pay For Coronavirus Tests When They're 'Medically Necessary, link  
14 - John R. Stone, 11 June 2020, Social Justice, Triage, and COVID-19, Ignore Life-years Saved, from NCBI, link  
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أوال  يأتي  من  فكرة  واستبعاد  متشابهة  أعراض  لديهم  الذين  لألشخاص  العشوائي  االختيار  األرواح،  إنقاذ  بهدف 

 ".15في تسهيل تلقي الخدمة الطبية يحصل على الخدمة أوال، تعظيم الفوائد من استخدام التكنولوجيا 

 رابعا: الفرص المستقبلية المرتبطة بكفاءة النظم الصحية 

التساؤالت مرتبط   تلك  أهم  االستجابة، وكان  على  الصحية  النظم  كبيرة حول قدرة  تساؤالت  كورونا  أزمة  أثارت 

ة، واستقبال املرض ى، وتركهم  بتعرض النظم الصحية لالنهيار، وبالتالي عدم قدرتها على تقديم الخدمات الصحي 

يموتون بال عالج، كما لوحظ أن الدول التي تمتلك نظما صحية قوية مثل أالنيا واليابان وكوريا الجنوبية استطاعوا 

، وأهم الفرص املستقبلية التي أتاحها انتشار فيروس كورونا فيما 16السيطرة على الفيروس وتقليل عدد الوفيات 

 ية يتمثل في: يخص كفاءة النظم السياس

 _ زيادة أسّرة العناية املركزة باملستشفيات 1

أثبتت تجارب مواجهة فيروس كورونا أن الدول التي كانت تمتلك قدر كاف من أسّرة العناية املركزة استطاعت أن  

استطاعت تقلل من معدالت الوفاة، واستطاعت أن تحسن من استجابتها في مواجهة األزمة، وعلى سبيل املثال  

ألف سرير فقط مجهزة بأجهزة تتنفس   28كان لدى أملانيا    2020انيا زيادة عدد أسرة العناية املركزة، ففي يناير  أمل

ألف سرير مزودة بأجهزة عناية  40صناعي، استطاعت أملانيا بحلول أبريل أن ترفع عدد أسرة العناية املركزة بها إلى 

ألف من السكان في إيطاليا،  100سرير لكل  12بلغت النسبة ألف من السكان، فيما   100سرير لكل  34مركزة، أو 

لكل    7و فقط  هوالندا   100أسرة  في  السكان  من  العالم    17ألف  مستوى  على  دول  خمس  أهم  من  أملانيا  وتعد   ،

 .18استطاعت التعامل مع أزمة فيروس كورونا بفضل كفاءة نظامها الصحي 

 

15  -   Ezekiel Emanuel, 21 May 2020, Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19, from New 
England Journal of Medicine, link     

 الرابط، فيروس كورونا: تعرف على افضل خمس دول في نظم الرعاية الصحية في العالم، من بي بي سي عربي ، 2020أبريل  22ليندسي غاالوي،  - 16
17-Katrin Bennhold, “A German Exception? Why the Country’s Coronavirus Death Rate Is Low,” The New York Times, 
published April 4, 2020, link 

  الرابطبي سي عربي ، ، فيروس كورونا: تعرف على افضل خمس دول في نظم الرعاية الصحية في العالم، من بي 2020أبريل  22ليندسي غاالوي،   - 18
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 العاملين في القطاع الصحي _ تدريب 2

ساهمت أزمة كورونا في ارتفاع معدالت اإلصابة والوفيات بين العاملين الصحيين، ويعتبر العاملون الصحيون هم 

البشرية  املوارد  في  كبير  في حدوث عجز  يساهم  والوفاة  لإلصابة  تعرضهم  أن  كما  لألوبئة،  األمامي  املواجهة  خط 

يساعد في زيادة الضغط على املنظومة الصحية وزيادة عدد اإلصابات والوفيات،    املكلفة برعاية املرض ى، وهو ما

ولكى نضمن حقوق العاملين فى القطاع الصحي على الدولة والتنفيذيين فى املرافق الصحية تحمل املسئولية الشاملة  

توفير املعلومات والتدريب "  :لضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية الالزمة لتقليل مخاطر اإلصابة وذلك عن طريق

على السالمة والصحة املهنية لجميع العاملين بالقطاع الصحي، توفير تدريب لتجديد املعلومات حول الوقاية من 

توفير ما يكفى  وكيفية ارتدائها وخلعها والتخلص منها، ، التدريب على استخدام معدات الحماية الشخصية العدوى،  

ال الوقاية  معدات  إمدادات  ولوازم من  واملاء  والصابون  اليدين  ومعقم  والنظارات  والقفازات  "األقنعة  شخصية 

كوفيدــ مرض ى  يرعون  الذين  الصحي  القطاع  فى  للعاملين  كافية  بكميات  املؤكدين،    19التنظيف"  أو  بهم  املشتبه 

التقنية عن كوفيدــ بالتحديثات  املوظفين  و   19تعريف  املرض ى  لتقييم  املناسبة  األدوات  فرزهم واختبارهم وتوفير 

 . 19وعالجهم 

 _ توطين صناعة أجهزة التنفس الصناعي في الدول النامية 3

أدى تزايد معدالت اإلصابات والوفيات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم إلى تصاعد الطلب بشكل غير مسبوق 

االصطناعي التنفس  أجهزة  ذلك  في  بما  الطبية  املعدات  وتتجه  على  العاملية  ،  التنفس الشركات  ألجهزة  املنتجة 

االصطناعي إلى إنتاج كميات كبيرة وبأسعار زهيدة للوفاء باحتياجات املستشفيات على مستوى العالم إلنقاذ آالف 

 .20األرواح

وقد دفعت أزمة كورونا الدول الكبرى إلى مضاعفة طاقة املستشفيات من أجهزة التنفس الصناعي، واتجهت العديد 

لدول النامية بأجهزة تنفس صناعي علي شكل منح، أو بأسعار ميسرة ومؤجلة الدفع، فعلى من الدول إلى تزويد ا

ترامب  سبيل املثال   إنتاج أجهزة التنفس الصناعي ، وأطلق على شجع دونالد  الشركات األمريكية على التوسع في 

 

 الرابط ، حماية العاملين بالقطاع الصحي، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 2020يوليو  6عالء غنام،  - 19
 الرابط ، األبعاد السياسية القتصاديات أجهزة التنفس االصطناعي في المنطقة العربية، 2020أبريل  15والدراسات المتقدمة، مركز المستقبل لألبحاث  - 20
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الواليات املتحدة لقب "ملك أجهزة التنفس الصناعي"، وكذلك باقي معدات الوقاية، وفي مايو أعلن الرئيس األمريكي 

امب أن الواليات املتحدة جهاز تنفس صناعي بنهاية يوليو املاض ي، وأكد تر   8000أن الواليات املتحدة بصدد تصدير  

لديها تسعة مصانع تنتج أجهزة التنفس الصناعي بكثافة، وأشار إلى ان الواليات املتحدة تقوم بتجديد املخزون الذي 

ترامب ومستشاره، أن الواليات املتحدة  التنفس الصناعي، وقال كوشنير ، صهر  تمتلكه وزارة الصحة من أجهزة 

العام   150عي العام املاض ي، وصنعت  ألف جهاز تنفس صنا  30000صنعت   في أربعة أشهر فقط من  ألف جهاز 

 . 21الحالي 

 _ توسيع دائرة البحث العلمي في مجال إنتاج الدوية واللقاحات4

على   الدواء  بين كبريات شركات  وأنتجت سباقا محمودا  في حالة يقظة دائمة،  العلمي  البحث  كورونا  أزمة  جعلت 

إلى اللقاح املنشود الذي سيساهم في القضاء على فيروس كورونا، وبالرغم من أن   مستوى العالم بهدف الوصول 

التي بعض شركات دواء   الترويج إلمكانية استخدام األدوية  بآخر إلى تعظيم استفادتها من خالل  سعت بشكل أو 

ح جديد، ومحاولة سبق لها تطويرها وإنتاجها ملعالجة فيروسات أخرى، وبعضها تقدمت بمبادرات جادة لتطوير لقا 

املرور باملراحل املختلفة إلجراء التجارب السريرية، إال أنه لم يتم التوصل للقاح فعال يساهم بشكل آمن وفعال في  

 .22القضاء على فيروس كورونا 

 خالصة املبحث األول
وتحق  وتطويرها،  الصحية  باألنظمة  للنهوض  العالم  دول  أمام  عديدة  فرصا  كورونا  أزمة  أثارت  العدالة  لقد  يق 

على  األولوية  الصح وإعطائه  القطاع  في  اإلنفاق  الصحية، وزيادة مقبولية  الخدمات  تقديم  في مجال  االجتماعية 

تلك الفرص تظل مرتبطة بقدرة كل دولة  ، إال أن  القطاعات األخرى خصوصا قطاعات األمن والدفاع والقضاء 

دة ترتيب أولويات اإلنفاق وسياسات التعليم والتوظيف لديها،  املادية والفنية، كذلك رغبة األنظمة السياسية في إعا 

 

21  -By KEVIN FREKING and DEB RIECHMANN, 8 May 2020, White House: US planning to ship 8,000 ventilators 
abroad, FROM apnews, LINK 

 الرابط ، مستقبل اقتصاديات صناعة الدواء في ظل أزمة كورونا، مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، 2020أبريل  19سارة عبد العزيز،  - 22
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وإيمانها بأهمية التطور العلمي والثقافي ملواجهة األوبئة وليس االعتماد على الدعاية اإلعالمية، وحجب املعلومات 

 وعدم الشفافية. 

 املبحث الثاني: ما بعد كورونا ـ التهديدات املستقبلية للنظم الصحية
 ديدات المستقبلية الخاصة بماهية ومكونات النظام الصحي.أوال: الته

هناك مجموعة من التهديدات املرتبطة بماهية النظام الصحي، ومستقبل أولويات العمل داخل املنظومة الصحية، 

 ومحورية الطب الوقائي، كذلك هناك مخاطر محتملة على مكونات النظام الصحي، وفيما يلي أهم تلك املخاطر: 

 ية املخاطر الصحية عامل_ 1

فيروس كورونا، وتصنيفه كوباء عاملي نشوء ظاهرة جديدة في العالقات الدولية الصحية، وهي أن   رانتشا نتج عن  

ظهور وباء في مكان قد يتحول إلى وباء عاملي ويتم تصديره إلى جميع دول العالم، وهو ما طرح تساؤالت عدة حول 

ظم الصحية الحتواء الوباء في بداياته، واالحتياج إلى نظام إنذار مبكر حركة النقل، والطيران، كذلك جاهزية الن 

 يتيح اتخاذ إجراءات سريعة تمكن من احتواء الوباء وعدم انتشاره على مستوى العالم بشكل يصعب التعامل معه.

  Health System Collapse_ انهيار النظم الصحية 2

قدرة   عدم  كذلك  ضعيف،  بشكل  أو  جيد  بشكل  سواء  بوظائفه  القيام  على  الصحي  النظام  قدرة  عدم  هو 

الرعاية الصحية خصوصا في مجال غرف العناية املركزة، وأيضا عدم   وتقديماملستشفيات على استقبال املرض ى  

 القدرة على توفير األجهزة واملستلزمات الطبية وخصوصا أجهزة التنفس الصناعي. 

وينتج عن ذلك توقف النظام الصحي عن القيام بمهامه األساسية، ويترتب على ذلك ترك املرض ى بدون الحصول  

على رعاية صحية وهو ما يعرض حياتهم للخطر، وقد حدثت عدة انهيارات للنظم الصحية جراء أزمة كورونا كما 

حدث في مصر حيث ترك الكثير من املرض ى  ، وكما  23حدث في اإلكوادور وتراكمت الجثث في املستشفيات والشوارع 

 

23  -Tomas Castanheira, 16 April 2020,With the collapse of health care system, Ecuador is the epicenter of the coronavirus 
crisis in Latin America, from wsws.org, link 
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، وتوقفت عن التوسع  24يموتون في منازلهم دون استجابة من الدولة التي اتبعت مؤخرا سياسة العزل املنزلي للمرض ى

 .25في عمل املسحات للكشف املبكر على فيروس كورونا بين املخالطين للحاالت املصابة 

اللدا النامية، بل طال دوال كبيرة مثل إيطاليا، والحق الواليات املتحدة ولم يقتصر تهاوي النظم الصحية على  ن 

 .26األمريكية، خصوصا النظام الصحي لوالية نيويورك الذي تعرض لالنهيار 

وبالتالي فإن خطر انهيار النظم الصحية وعدم قدرتها على القيام بوظائفها األساسية في حماية حياة املرض ى، ورعاية  

يعد الصحية  في حال حدوث   حالتهم  الصحية سواء  النظم  تواجه  التي  املستقبلية  والتحديات  املخاطر  أهم  من 

 موجات جديدة من فيروس كورونا، أو ظهور أوبئة جديدة.

 _ تأخر الحصول على عقار مناسب  3

 مليون  33بعد مرور تسعة أشهر من تفش ي وباء كورونا، ووفاة أكثر من مليون شخص على مستوى العالم، وإصابة 

للقضاء على فيروس كورونا   في إيجاد عقار مناسب  العاملية  آخرين، لم تنجح املؤسسات البحثية وشركات الدواء 

وبالرغم من تنافس شركات األدوية سواء في الترويج لألدوية املوجودة لديها والتي أثبت بشكل فعال وآمن ومجرب،  

كورونا، أو السعي لتطوير اللقاحات الجديدة أو    بعضها قدًرا من الفعالية في التخفيف من حدة أعراض فيروس

، إال أنها جميعها فشلت حتى اآلن في الوصول إلى مستحضر  املنتجات األخرى الالزمة لالستجابة لتفش ي الفيروس

 دوائي معتمد لعالج فيروس كورونا. 

َحظ هذا األمر خصوًصا املمكن أن يستغرق تطوير اللقاحات عدة سنوات. وُيال ه من وتؤكد مؤسسة مايو كلينيك أن

أ للتصنيع بكميات   ُتَهيَّ لم  خضع سابًقا الختبارات السالمة أو 
َ
ت تقنيات جديدة لم  باستخدام  لقاحات  عند تطوير 

بإرشادات مخبرية   وآمًنا أم ال، والتقيد 
ً

اللقاح على الحيوانات ملعرفة ما إذا كان فعاال يتم اختبار  ضخمة، حيث 

 

 لرابطا، فيروس كورونا: جدل بشأن استقبال المستشفيات مرضى الوباء في مصر، بي بي يس نيوز، 2020يونيو  2موسى الظريف،  -24
 الرابط، فيروس كورونا: مقامرة في مصر، 2020أغسطس  13بي بي سي نيوز،  -25

26  -Kimberly Hickok, 4 April 2020, New York has been crushed by CODID-19, Will other US cities be spared?, from 
livescience, link 
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ات عموًما ما بين ثالثة إلى ستة أشهر، كما يجب التقيد بممارسات الجودة والسالمة صارمة، وتستغرق هذه االختبار 

 خالل تصنيع اللقاحات. 

جرى تجارب سريرية مصغرة الختبار سالمة اللقاح 
ُ
الخطوة التالية هي اختبار اللقاح على البشر، في املرحلة األولى، ت

للقاح وجرعته للتحقق من فعاليته، وأخيًرا وخالل املرحلة على البشر. وخالل املرحلة الثانية، يتم ضبط تركيبة ا 

ونظًرا  الناس،  من  أكبر  مجموعة  على  اختباره  خالل  من  اللقاح  وفعالية  سالمة  من  التأكد  يجب  الثالثة، 

، قد تقوم الجهات الرقابية املسؤولة عن اللقاحات بتسريع بعض هذه الخطوات، ولكن من غير 19كوفيد  لخطورة

لقاحاملحتمل أن   بدء التجارب السريرية. واقعًيا، يستغرق  19-لكوفيد يتوفر  بعد  خالل مدة تقل عن ستة أشهر 

شهًرا. وال نعرف حتى اآلن ما إذا كان من املمكن  18إلى  12تطوير اللقاح واختباره في التجارب السريرية البشرية من 

 تطوير لقاح فعال لهذا الفيروس أم ال 
ً

 .27أصال

 بحياة العاملين الصحيين  _ مخاطر مرتبطة 4

تمثل األوبئة خطرا مباشرا على حياة العاملين في القطاع الصحي بشكل عام، وقد أدى تفش ي وباء كورونا على مستوى 

العالم إلى إحداث معدل إصابات ووفيات مرتفع للغاية بين العاملين في الحقل الصحي بوصفهم أكثر الفئات عرضة 

ف املثال  كوفيد  لإلصابة، وعلى سبيل  الناجمة جراء  الوفيات  أن  املاض ي  في أغسطس  الجارديان  نشرت   19  –قد 

 .28تخطت ألف حالة وفاة بالواليات املتحدة األمريكية 

أما بالنسبة ملصر والتي يغيب عنها مفهوم العاملين بالقطاع الصحي، والتي لم تصدر أي بيانات رسمية عن العدد 

ونا بين العاملين بالقطاع الصحي، وال يمتلك الباحثون سوى تتبع برقيات الفعلي لإلصابات والوفيات بفيروس كور 

 

27 -Mayoclinic, COVID-19 (coronavirus) vaccine: Get the facts, link 
28  -Danielle Renwick and Shoshana Dubnow, 26 Aug. 2020, Over 1,000 US health workers died of Covid-19. Many 
were immigrants and minorities, link 
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العزاء على موقع نقابة األطباء ملحاولة تتبع العدد الحقيقي لوفيات األطباء، فقد أعلنت النقابة العامة ألطباء مصر 

 .29شهيدا  171قد بلغ  2020سبتمبر  19أن عدد الشهداء من األطباء جتى يوم 

 PCRة العاملين في القطاع الصحي العديد من الوسائل أهمها من وجهة نظر الباحث عمل مسحات  وتتطلب حماي 

بشكل دوري، واستبعاد العاملين الصحيين من كبار السن والحوامل وأصحاب األمراض املزمنة، تدريب العاملين 

 ة املهنية ومكافحة العدوى. على استخدام معدات الحماية الشخصية، وكيفية التخلص منها، والتدريب على السالم

 _ املؤسسات الصحية غير اآلمنة 5

أدت أزمة كورونا إلى إحجام املرض ى عن التردد على املؤسسات العالجية لغرض العالج، واكتفوا بالتعامل معها في  

ف حاالت الطوارئ  فقط، أو من خالل التواصل اإللكتروني، وهو ما وضع املؤسسات العالجية مثل عيادات الكش

العادية عن األمراض، أو الذهاب للطبيب بغرض االستشارة، وعيادات األسنان، والعيون، ومراكز التجميل، تواجه  

نقصا كبيرا في أعداد املترددين عليها، وبالتالي فإن تحويل تلك املؤسسات العالجية ملؤسسات آمنة، ومكافحة النتشار 

 واجه املؤسسات العالجية بمختلف أنواعها في الحاالت العادية. العدوى، يعد من أهم التحديات والتهديدات التي ت

وقد برزت الحاجة إلى ضرورة تطوير املستشفيات والعيادات واملراكز الطبية لتصبح أكثر أمانا، وأصبحت القدرة 

على إقناع املرض ى بأمان مؤسساتهم الصحية من أكبر التحديات التي تواجه أصحاب املؤسسات الصحية، حيث 

التباعد يتط  سياسات  تطبيق  أمام  املجال  إتاحة  يتم  لكي  الصحية،  للمؤسسات  التحتية  البنية  تطوير  ذلك  لب 

 .30االجتماعي، وتطوير تكنيكيات التعامل مع الحاالت املشتبه فيها، بما يساهم في تقليل انتشار العدوى 

 

 الرابط موقع النقابة العامة ألطباء مصر،  -29
30 -Frank  Diamond, 19 June 2020, How Healthcare Will Change After COVID-19, link 
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 ثانيا: التهديدات المستقبلية المرتبطة بمكافحة األوبئة

بئة هي التحدي األهم واألكبر الذي ستواجهه النظم الصحية في الفترة القادمة، وستكون مكافحة  لعل مكافحة األو 

األوبئة وتتبع العدوى من أهم مؤشرات تقييم النظم الصحية في املستقبل، وفيما يلي أهم التحديات التي ستواجه  

 النظم الصحية في مجال مكافحة العدوى:

 عدم القدرة على التنبؤ_ 1

العالم  ثم االنتشار بجميع قارات  التفش ي الوبائي اإلقليمي داخل عدة دول  ، 31التفش ي الوبائي العاملي هو انتشار 

مهمة لتفشيات ، وهناك عدة أمثلة global epidemicيتم تعريفها في أبسط صورها بأنها  pandemic وبالتالي فإن الـ

إنسانا، الكوليرا، كذلك فيروس س ي يعتبر جائحة    5000والتي قتلت    1793وبائية عاملية مثل الحمى الصفراء هام  

وحتى اآلن، باإلضافة إلى اإلنفلونزا اإلسبانية التي ظهرت   1981مليون مواطن على مستوى العالم منذ    36ألنه قتل  

 .حول العالم مليون شخص 500وأصابت أكثر من  1818عام 

وما يميز التفش ي الوبائي العاملي هو عدم القدرة على التنبؤ بظهور الوباء، أو تحديد درجة تأثيره، أو امتداد نطاقه  

تواجه النظم  التي  يعد من أكبر التحديات  التنبؤ  تأثيره على صحة اإلنسان، وعدم القدرة على  الجغرافي، أو قوة 

 تحديد املسار، وبالتالي اتخاذ القرارات املناسبة. الصحية وتجعلها عاجزة عن التوقع و 

 _ صعوبة تطوير نظم اإلنذار املبكر 2

انتشار الفيروس بتلك الوتيرة التي جعلت منه وباًء حصد أرواح ما يقرب من مليون شخص؛ إن دّل على ش يء فإنما 

لحاجة امللحة إلى نهج منظم وقائي يؤكد نقاط الضعف التي تنطوي عليها أنظمة اإلنذار املبكر الكتشاف األوبئة، وا

يهدف إلى منع انتشار األمراض والفيروسات املعدية، أو تحجيمها بمجرد الظهور األولي، والتدخل االستباقي من خالل 

ا في التقييم السريع لحاالت  دعم وتطوير البحوث في مجال الفيروسات واألوبئة. فاإلنذار املبكر يلعب دوًرا محوريًّ

ن صانع القرار من انتشار األو 
ّ
بئة، وتقديم االستجابة الفعالة لألحداث التي تشكل تهديًدا للصحة العامة، بما ُيمك

اتخاذ تدابير االستجابة في الوقت املناسب ملنع التطور إلى مرحلة الوباء، ومن ثّم تقليل درجة الضرر قدر اإلمكان، 

 

31-Trisha Torrey, 5 may 2020, Difference Between an Epidemic and a Pandemic, Very Well Health, link 
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وباء كورونا كانت هي األكثر نجاًحا في مواجهته، وأهم هذه ومن املالحظ أن الدول التي تمكنت من االستعداد الجيد ل 

 .32النماذج كّلٍّ من "سنغافورة، وأملانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية" 

 _ تحور الفيروسات  3

من أهم التهديدات املستقبلية املرتبطة باألوبئة بشكل عام هي إشكالية التحور الجيني للفيروس، والذي يأخذ أحيانا 

إلى أشكاال أك في مايو املاض ي دراسة تشير  في االنتشار، وقد نشرت اإلندبندنت  بالبشر، وسرعة  ثر شراسة وفتكا 

 في فيروس كورونا، أعطى نسخة  
ً
 "تغيير في التركيبة الجينية" جديدا

ً
اعتقاد علماء في كاليفورنيا بأنهم حددوا تحّورا

انطلق من "ووهان"، وتسبب في انتشار الجائحة في وقت   منه باتت مهيمنة وتتمّيز بأنها أكثر عدوى من الفيروس الذي 

 مبكر من هذا العام. 

ووضع فريق في "مختبر لوس أالموس الوطني" نظرية مفادها أن الساللة الجديدة ظهرت في أوروبا في فبراير )شباط(، 

ف من  
َّ
الفريق. وأصبح الفيروس صفحة الذي كتبه    33قبل أن تهاجر إلى الساحل الشرقي األميركي، وفق التقرير املؤل

 للوباء منذ منتصف مارس )آذار(، حسب التقرير. 
ً
 سائدا

ً
 "السريع" شكال

ر التقرير من أن الفيروس املتحّور ينتشر بسرعة أكبر بكثير من نسخته السابقة، وفي غضون أسابيع صار 
ّ
ويحذ

بِلغ عنها للمرة األ 
ُ
ولى في "ووهان" بالصين، ويشير التقرير إلى تلك عدد املصابين به أكبر بكثير مقارنة مع الساللة التي أ

ِشَفت بأجزاء كثيرة من العالم 
ُ
 .33الساللة كانت الوحيدة التي اكت

كورونا  فيروس  أن  املاض ي  يوليو  في  فاوتش ي،  أنطوني  املعدية  األمراض  وخبير  األبيض  البيت  مستشار  أكد،  فيما 

االنتشار  على  قدرة  أكثر  تجعله  بطريقة  تحور  للحساسية   ،املستجد  الوطني  املعهد  يترأس  الذي  فاوتش ي  وذكر 

 

 الرابطمبادرات عالمية لتفعيل أنظمة اإلنذار المبكر لألوبئة، مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، ، 2020أبريل  30سارة عبد العزيز،  -32
 الرابط عربية، ، دراسة مقلقة عن تحور فيروس كورونا لنوع أكثر عدوى، إندبندنت ال2020مايو  14أليكس ود وارد،  -33
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عدية التابع لوزارة الصحة األميركية أن هناك أبحاثا تجري في الوقت الحالي لتحديد الطفرة املحتملة 
ُ
واألمراض امل

 .34وتداعياتها 

 _ تخليق الفيروسات والحرب البيولوجية 4

ا الدول  تورط بعض  احتمالية  فيروس كورونا  انتشار  أنواعا أعاد  والعمل على تخليق  بيولوجية،  في حروب  لكبرى 

جديدة من الفيروسات تساعدها في حروبها مع الدول األخرى املعادية لها، وذلك نظرا لالتهامات التي ال تزال قائمة 

ال تم تداول االتهامات بين الواليات املتحدة والصين حول نشأة الفيروس وهل هي نشأة طبيعية بانتقحتى اآلن، فقد  

الفيروس من حيوان إلى إنسان أم أنه فيروس مصّنع، كما أن االتهامات امتدت لتشمل إيران التي اعتبرت أن الواليات 

 . املتحدة أعلنت عليها حربا بيولوجية

بأن  املتحدة  للواليات  االتهامات  وجه  والذي  زاو،  ليجان  دبلوماس ي صيني،  لسان  على  االتهامات  أولى  جاءت  فقد 

كي من املحتمل أن يكون هو من أتى بفيروس كورونا إلى الصين، حيث نشر الدبلوماس ي الصيني مقطع الجيش األمري

، في جلسة استماع (CDC) فيديو، قال فيه روبرت ريدفيلد، مدير املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها

ي الواليات املتحدة، وذلك قبل أن تعلن في الكونجرس أنه تم اكتشاف بعض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ف

الواليات املتحدة رسميا ظهور حاالت ووفيات جراء فيروس كورونا بها، وهو ما دفع زاو لتوجيه عدة تساؤالت لروبرت 

ريدفيلد متمثلة في السؤال عن متى وقعت أول حالة إصابة بالفيروس بالواليات املتحدة؟، كم عدد األشخاص الذين 

 .35وى؟، ما أسماء املستشفيات التي استقبلت املصابين بفيروس كورونا؟ أصيبوا بالعد 

تم  تثبت أن فيروس كورونا الجديد  لديه أدلة  بأن  بالصين تعددت االتهامات األمريكية  وبعد أن انتشر الفيروس 

 .36تصنيعه بمختبر ووهان بالصين 

 

 الرابط، مستشار البيت األبيض.. كورونا تحور وأصبح أكثر قوة، 2020يوليو  3الحرة،  -34
35 -Joyce Huang, March 13, 2020, Chinese Diplomat Accuses US of Spreading Coronavirus, from voanews, link 
36  -Maanvi Singh , Helen Davidson and Julian Borger, Fri 1 May 2020, Trump claims to have evidence coronavirus 
started in Chinese lab but offers no details, from The Guardian, link 
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 الناميةبالدول _ صعوبة تعزيز برامج مكافحة المراض املعدية 5

األمراض السارية " املعدية" تمثل تحديا كبيرا خصوصا في الدول النامية أو الدول التي تعاني من هشاشة نظمها 

الصحية، واالضطرابات والنزاعات السياسية الداخلية، فقد أشار تقرير خاص بمنظمة الصحة العاملية عن الوضع 

األمراض السارية ال تزال مسؤولة عن ثلث إلى أن    2016إلى    2012الوبائي لدول إقليم شرق املتوسط في الفترة من  

ل عقبة كبيرة أمام التنمية الصحية واالجتماعية االقتصادية في  ِ
ّ
 في اإلقليم، مما يشك

ً
الوفيات وثلث األمراض تقريبا

 . بعض البلدان

تعاود   التي  أو  منها  املستجدة  السارية سواء  األمراض  في عدد  ارتفاًعا  اإلقليم  إنفلونزا وشهد  ذلك  في  بما  الظهور، 

الطيور، والحمى املالطية، والكوليرا، وحمى الضنك، وسائر أمراض الحمى الفيروسية النزفية، والدفتيريا، والحصبة 

التنفسية، وفيروس غرب  األوسط  الشرق  ملتالزمة  املسبب  كورونا(  )فيروس  التاجي  والفيروس  الصفراء،  والحمى 

يها باللقاحات تحديات هائلة في العديد وق A النيل، والتهاب الكبد  ِ
ّ
د واجهت برامج مكافحة األمراض التي يمكن توق

من البلدان، مما أدى إلى ارتفاع معدالت انتشار هذه األمراض واإلصابة بها، وقد واجهت الجهود املبذولة لتحقيق  

املعرضين لإلصابة بخدمات   الهدف اإلقليمي للتخلص من الحصبة انتكاسة نتيجة انخفاض مستوى تغطية السكان 

 .37م التطعي

 ثالثا: التهديدات المستقبلية المرتبطة بسياسات اإلنفاق الصحي 

هناك تكلفة مالية مرتفعة تواجهها النظم الصحية حاليا جراء أزمة فيروس كورونا، كما أن االهتمام بتطوير القطاع 

ة، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الخدمة الطبية،  الوقائي، وتنمية مفهوم الصحة العامة ستتطلب ميزانيات مرتفع

كذلك إلقاء أعباء كبيرة على الحكومات، وفيما يلي أهم التحديات التي ستواجهها النظم الصحية في مجال اإلنفاق 

 الصحي: 

 

 الرابط منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط،  -37
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 _ ارتفاع تكلفة اإلنفاق على الخدمات الوقائية 1

العديد من النظم الصحية من نقص الخدمات الوقائية، كذلك ضعف املكون الثقافي بأهمية اتخاذ اإلجراءات تعاني  

الوقائية، كما أن بناء نظما وقائية قوية يتطلب تكلفة مالية مرتفعة، وارتقاء باملستوى التعليمي والتدريبي للعناصر 

ي بأهمية املكون الوقائي، وهو ما يتطلب إلى جانب التكلفة البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتنمية الوعي السكان 

الصحي  القطاع  في  للعاملين  سلوكي  ونمط  حياة  أسلوب  الوقائية  اإلجراءات  لتصبح  طويلة  سنوات  املرتفعة 

 واملواطنين على حد سواء. 

لتكاليف املصاحبة كما تشكل الفحوص املخبرية عنصرا حيويا في استجابة النظم الصحية ألزمة كورونا، وتتباين ا

إلجراء الفحوص حسب نوع الفحص املستخدم، وتتجاوز تكلفة مجموعات أدوات الفحص، وتمتد لتشمل تكلفة 

طاقة املختبرات ومعداتها، وعمليات نقل العينات، وهيئات العاملين املجهزة على النحو املالئم إلجراء الفحوص على 

ة التنبؤ باإلمدادات األساسية" التي أعدتها منظمة الصحة العاملية  نطاق واسع، وتشير البيانات املستمدة من "أدا

إلى حوالي   تكلفة مجموعة أدوات الفحص تصل  تتطلب تحاليل   260إلى أن  التي  للفحوص  بالنسبة  دوالرا أمريكيا 

 . 38ريكيا دوالرا أم 1200مخبرية، بينما تبلغ تكلفة املعدات املخبرية اإلضافية للحصول على نتائج الفحوص حوالي 

 _ التحديات التي تواجه اإلنفاق الحكومي 2

الصحي  التأمين  نظم  أو  الخاص،  القطاع  لصالح مستشفيات  العالجي  الصحي  اإلنفاق  في  الدولة  دور  تراجع  لقد 

املمولة من اشتراكات املنتفعين، لكن دور القطاع الحاص ونظم التأمين الصحي يظل مرتبطا في جوهره بالخدمات 

تى في التعامل مع أزمة كورونا، فدور املستشفيات الخاصة هو استقبال الحاالت والتعامل معها والعمل العالجية، ح

 PCRعلى استشفائها، لكن الدولة منوطة بعمل إجراءات احترازية، وتوفير الكواشف السريعة، وعمل مسحات الـ  

ومراقبة إجراءات مكافحة العدوى   وتكثيف إجراءات مكافحة العدوى، وتوسيع نطاق عمل فرق الترصد الوبائي،

باملستشفيات العامة والخاصة، وتحمل تكلفة عالج جميع الفئات غير املؤمن عليها، وبناء نظاما قويا لإلنذار املبكر،  

 

حول  صندوق النقد الدولي، معالجة آثار فيروس كورونا: إرشادات إيغناتيوس دو بديغان، وباولو دودين، وكالوس هلويغ، وسمير جهان، وجنفييف فيردييه،   -38
 سياسات اإلنفاق على الصحة _ سلسلة خاصة عن السياسات المالية. 
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وبالتالي فإن اإلنفاق الحكومي سيواجه تحديات كبيرة في حال عدم مضاعفته، وتحمله لعملية تطوير نظام الطب 

 امة بشكل عام. الوقائي والصحة الع

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، املدير العام ملنظمة الصحة العاملية: "إن زيادة اإلنفاق املحلي أمر    ويقول 

"، كما أن اإلنفاق 39ضروري لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة 

ا للحّد من أوجه  بعناية العتماد مخصصات تضمن  الحكومي الوسيلة األهم  إلجحاف في اإلتاحة عند التخطيط 

 .إمكانية حصول السكان بأكملهم على الرعاية الصحية األولية

 _ تراجع االستثمار في القطاع الصحي 3

تهديد محتمل لتراجع االستثمار في القطاع الصحي نتيجة إلحجام الناس عن الحصول على الخدمات الصحية  هناك  

األساسية، وذلك خوفا من التعرض للعدوى واإلصابة بفيروس كورونا، وهو ما يعرض العديد من املجاالت الصحية 

ال ومراكز  األسنان،  مراكز  مثل  بها،  الخاصة  االستثمار  مؤشرات  ومعامل  لتراجع  العيون،  ومستشفيات  تجميل، 

التحليل، ومعامل األشعة، والعيادات الخاصة، وال يؤثر ذلك فقط على مستقبل االستثمار في تلك القطاعات، لكنه 

ستشهد  التي  القطاعات  أما  للعمالة،  وتسريح  محتملة،  كبيرة  خسائر  إلى  يؤدي  ما  وهو  األرباح،  على  سلبا  يؤثر 

ملرتبطة بطب الطوارئ ، والعمليات، والعناية املركزة، والتدخل الجراحي السريع، لكنها  استقرارا فهي القطاعات ا

 على الرغم من أهميتها تظل قطاعات محدودة بالنسبة للمكونات الكلية ملنظومة الخدمات الطبية. 

 _ التكلفة البحثية وإتاحة اللقاحات 4

ها على املوازنة بين التكلفة البحثية املرتفعة التي تتحملها من التحديات الكبيرة التي تواجهها النظم الصحية هي قدرت

توزيع   عدالة  وبين  بإنتاجها،  التي ستقوم  اللقاحات  بيع  جراء  أرباح  على  للحصول  إلى سعيها  باإلضافة  الشركات، 

 .40اللقاحات، وإتاحتها للجميع بأسعار بسيطة، وأحيانا مجانية إذا اقتض ى األمر

 

 لرابطا منظمة الصحة العالمية،  -39
 الرابط، التكلفة واألمان.. أسئلة عن لقح كورونا المنتظر، 2020يوليو  20الحرة،  -40

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.who.int/ar/news-room/detail/20-02-2019-countries-are-spending-more-on-health-but-people-are-still-paying-too-much-out-of-their-own-pockets
https://www.who.int/ar/news-room/detail/20-02-2019-countries-are-spending-more-on-health-but-people-are-still-paying-too-much-out-of-their-own-pockets
https://www.who.int/ar/news-room/detail/20-02-2019-countries-are-spending-more-on-health-but-people-are-still-paying-too-much-out-of-their-own-pockets
https://www.alhurra.com/health/2020/07/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%25B


Page 25 of 28 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 13, 2020     

ركات األدوية في الوقت الراهن، وتلك التحديات تتمثل في صعوبة الحصول على املواد  هناك عدة تحديات تواجه ش

الخام الالزمة للتصنيع في ظل توقف حركة التجارة وإغالق الحدود، أو تعثر عمليات اإلنتاج والحاجة إلى املزيد من 

ا لتلبية  اإلنتاجية  القدرات  رفع  ثم  واختبارها  املضادة  اللقاحات  إلنتاج  عمليات الوقت  ومواجهة  املرتفع  لطلب 

 .41االستحواذ على األدوية من جانب بعض الدول 

وبالتالي فإنه من غير املتوقع أن تحقق شركات األدوية أرباحا كبيرة جراء تطوير لقاح للقضاء على فيروس كورونا، 

ا أن البحث األرباح التي  لكنها ستتمكن من تحقيق عالمة تجارية قوية تحقق لها أرباحا أخرى بطرق غير مباشرة، كم

بقاء الفيروس، وبالتالي فإن الشراكة في املجال البحثي مهمة بين شركات  ستحققها شركات األدوية مرتبطة بمدة 

 الدواء واملؤسسات البحثية والحكومات والجهات املانحة. 

 رابعا: التهديدات المستقبلية المرتبطة بكفاءة النظم الصحية 

لية مرتبطة بكفاءة النظم الصحية، وقدرتها على االحتفاظ باملكتسبات التي حققتها في هناك عدة تهديدات مستقب 

مجال الحفاظ على صحة اإلنسان وتخفيف األلم، ومقاومة االعتالل، واالرتقاء متوسط عمر اإلنسان، وحماية 

ال على  الصحية  املؤسسات  قدرة  كذلك  واألطفال،  الحوامل  واألمهات  املزمنة  األمراض  بمهامها  أصحاب  قيام 

األساسية دون التعرض لالنهيار أو تراجع القدرة على تأدية الخدمات، وفيما يلي أهم التحديات التي تواجه كفاءة 

 النظم الصحية: 

 _ تراجع متوسط عمر اإلنسان1

 األشخاص من جميع األعمار، حتى األطفال، ولكنه يؤثر بشكل أكبر على البالغين  19يمكن أن تصيب عدوى كوفيد  

متوسطي العمر ومن هم أكبر سنا، ويزداد احتمال اإلصابة بأعراض خطيرة مع تقدم العمر، حيث أن األشخاص  

% من الوفيات 80عاًما أو أكبر هم األكثر عرضة لإلصابة بأعراض خطيرة، في الواليات املتحدة، كانت حوالي    85بعمر  

 

 الرابط، مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، مستقبل اقتصاديات صناعة الدواء في ظل أزمة كورونا، 2020أبريل  19سارة عبد العزيز،  -41
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، وتزداد الخطورة أكثر من ذلك بالنسبة لكبار السن إذا  عاًما وأكثر  65املرتبطة بهذا املرض بين من تبلغ أعمارهم  

 .42كانت لديهم حاالت صحية كامنة 

واستهداف فيروس كورونا لكبار السن وأصحاب األمراض املزمنة من شأنه أن يؤدي إلى تراجع متوسط عمر اإلنسان 

تطور الخدمات الصحية قد   بشكل عام، وإلى تراجع متوسط عمر األفراد في الدول املتقدمة بشكل خاص، حيث أن

عاما في مختلف أنحاء العالم عام    65وتشير األرقام إلى أن عدد من هم فوق الساهم في زيادة متوسط عمر األفراد،  

 700، وهو ما يعني في التحليل األخير أن هناك خطورة مباشرة على حياة أكثر من ماليين نسمة 705يربو على  2018

 .43رونا مليون إنسان بسبب فيروس كو 

 _ تعرض العاملين الصحيين للمخاطر  2

تعرض له العاملون جددت أزمة فيروس كورونا املخاوف بشأن مستقبل العاملين في القطاع الصحي، وذلك نتيجة ملا  

في القطاع الصحي من تأثيرات نفسية وضغوط اجتماعية جراء العمل لساعات طويلة دون راحة والتعرض لخطر 

اإلصابة بالفيروس، كذلك حدوث بعض حاالت التنمر تجاه العاملين في القطاع الصحي بوصفهم ناقلين محتملين 

والوفيات   اإلصابات  عدد  زيادة  إلى  باإلضافة  لإلصابة للمرض،  تعرضهم  بسبب  الصحي  القطاع  في  العاملين  بين 

بفيروس كورونا، وتؤكد األمم املتحدة أن مستويات انتقال فيروس كورونا بين العاملين في مجال الصحة قد دقت 

بلغت نسبته   الصحيين  العاملين  بين  أن معدل اإلصابة  إلى  البيانات  اإلنذار، حيث تشير  إيطاليا، 9أجراس  في   %

 . 44إسبانيا  % في14و

 _ تراجع مؤشرات أداء املؤسسات الصحية 3

هناك تهديدات وتأثيرات عديدة على املؤسسات الصحية بشكل عام ممثلة في نقص األدوات واملستلزمات الطبية،  

التعقيم   وأدوات  اإلمدادات  األكسيجين ونقص  مولدات  ونقص  الصناعي،  التنفس  أجهزة  ونقص  واملطهرات، 

 

42 -Mayoclinic,COVID-19: Who's at higher risk of serious symptoms?, link 
 الرابط ، الشيخوخة قنبلة موقوتة تؤرق دول العالم، من بي بي سي عربي، 2020أبريل  11فيرناندو دوراتي،  -43
 الرابطأخبار األمم المتحدة،  -44
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، ونقص الكوادر الطبية والتمريض، وضعف القدرة على التخلص من النفايات الطبية الخطرة،  45باملستشفيات 

ونقص غرف العناية املركزة واألسرة باملستشفيات، وقد ساهم هذا النقص بشكل عام في تزايد اعتماد الدول على 

عضها البعض، وانتشار ظاهرة املساعدات الطبية، ولم يقتصر األمر على الدول النامية فقط، بل امتدت ظاهرة ب

 املساعدات الطبية لتصل إلى الدول الكبرى التي عانت بشكل كبير جراء املوجة األولى من فيروس كورونا. 

 _ تراجع الهداف اإلنمائية لأللفية  4

دولة على السعي   191ي ثمانية مرام اتفقت الدول األعضاء في األمم املتحدة البالغ عددها املرامي اإلنمائية لأللفية ه

ع في أيلول/سبتمبر  2015من أجل بلوغها بحلول عام  
ّ
، القيادات 2000، وُيلزم إعالن األمم املتحدة لأللفية، الذي ُوق

خفض وفيات األطفال، تحسين صحة املرأة،    "الفقر، الجوع، تعزيز املساواة بين الجنسين وتمكين العاملية بمكافحة

األمهات، مكافحة اإليدز والعدوى بفيروساته واملالريا وغيرها من األمراض، حماية البيئة، قامة شراكة عاملية من 

 ."46أجل التنمية 

ال يقول  ناس  الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، : "الخبر السار هو أن 

حول العالم ينعمون بحياة أطول وأوفر صحة. ولكن الخبر السيئ هو أن وتيرة التقدم أبطأ من أن تحقق أهداف  

 في ظل جائحة كوفيد
ً
 "1947-التنمية املستدامة في أوانها وأن األمر يتفاقم سوءا

في وبالتالي   تم تحقيقه من نجاحات  لوباء كورونا تجعل ما  هناك تهديدات حالية ومستقبلية ناجمة عن التعرض 

العدوى  ومكافحة  الحوامل،  واألمهات  األطفال  وفيات  معدالت  خفض  مثل  لأللفية  اإلنمائية  األهداف  تحقيق 

بالتراجع، وتضاعف من مشكلة الفئات األكثر احتياجا واألكثر   عرضة للخطر جراء التعرض والفيروسات مهددا 

 للفيروسات الوبائية.  

 

 الرابط ، منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص في مولدات األكسجين في المستشفيات حول العالم، 2020يونيو  25يورونيوز العربية،  -45
 الرابطمنظمة الصحة العالمية،  -46
 الرابطمنظمة الصحة العالمية،  -47
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 خاتمة
زادت أزمة وباء كورونا من التهديدات املحتملة على حياة اإلنسان، ووضعت النظام الصحي أمام معضلة كبيرة نظرا 

ظ لإلخفاق في التعامل مع األزمة، وعدم قدرته على القيام بمهامه األساسية في تخفيف األلم ومواجهة املرض والحفا 

على حياة اإلنسان، باإلضافة إلى تعرض نظم صحية كثيرة لالنهيار، وهو ما فتح املجال أمام البحث عن التهديدات 

املستقبلية التي ستتعرض لها النظم الصحية في حال استمرار فيروس كورونا أو حدوث أوبئة جديدة، وذلك لعمل  

ليل املخاطر والقدرة على التعامل معها، باإلضافة إلى  استراتيجيات وآليات مواجهة، وشراكات دولية تساهم في تق

التكتيكات  ولديه  لألوبئة،  املبكر  االكتشاف  على  قادرا  ليكون  الصحي  النظام  بتطوير  املرتبطة  األولويات  تحديد 

 املناسبة الحتواء الفيروسات في مهدها وتوجيه ضربات استباقية تحد من قدرة الفيروسات على االنتشار. 

 أهم النتائج التي وصلت إليها الدراسة:   وفيما يلي

_ هناك تهديدات وتحديات مرتبطة بماهية النظام الصحي ومكوناته األساسية، وتتمثل تلك التهديدات في تحول  1

العالم إلى مجتمع املخاطر، وانهيار النظم الصحية التقليدية، وعدم القدرة على إنتاج عقار دوائي مناسب للقضاء 

 حول املؤسسات الصحية ملؤسسات غير آمنة، وتعرض حياة العاملين الصحيين للخطر. على الفيروس، وت

_ أما بالنسبة للتحديات املرتبطة بمكافحة األوبئة، فقد أظهرت أزمة كورونا عدم قدرة النظم الصحية على التنبؤ  2

العد برامج مكافحة  تعزيز  املبكر، وصعوبة  اإلنذار  نظم  تطوير  األوبئة، وصعوبة  الدول بحدوث  في  وى خصوصا 

 النامية، باإلضافة إلى التحديات املرتبطة بتحور الفيروسات، والحروب البيولوجية املحتملة وتخليق الفيروسات. 

_ وبالنسبة للتحديات املرتبطة باإلنفاق الصحي، فهناك تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة اإلنفاق في القطاع الوقائي،  3

تثمار في القطاع الصحي نظرا لتراجع املواطنين عن الحصول على الخدمات الصحية واحتماالت مرتبطة بتراجع االس

األساسية، واالكتفاء بالخدمات الطارئة، كذلك ارتفاع التكلفة البحثية، وتكلفة إجراء الفحوصات، باإلضافة إلى 

 العامة. األعباء التي ستتحملها الحكومات لزيادة اإلنفاق على الخدمات الوقائية وخدمات الصحة 

_ وفيما يخص كفاءة املؤسسات الصحية، فإن هناك تحديا محتمال مرتبط بتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، 4

املرتبطة   األداء  تراجع مؤشرات  السن،  كبار  على  الفيروسات  لخطورة  نظرا  اإلنسان  متوسط عمر  تراجع  كذلك 

 لتنفس الصناعي وغرف العناية املركزة. بتوفير الخدمة الصحية الالئقة وتوفير املستلزمات وأجهزة ا
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