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مقدمة

تــدرك الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم اليــوم أهميــة توفيــر الخدمــات الصحيــة الماءمــة للحفــاظ علــى ســامة ســكانها وإنتاجيتهــم. والواقــع أن التغيــر الســريع 
فــي النمــط الصحــي العالمــي والطبيعــة المتقلبــة للمتطلبــات الصحيــة باإلضافــة الرتفــاع تكاليــف الرعايــة، والتكنولوجيــا الطبيــة والمســتحضرات الصيدالنيــة 
المفروضــة علــى الحكومــات، تتزايــد نتيجــة للنمــو الســكاني المســتمر. وهــذا يؤكــد علــى الحاجــة الملحــة إلى زيــادة الوعي بالمســائل المتعلقة باالقتصــاد الصحي، 
والتمويــل الصحــي، والسياســات المتعلقــة بالمســارات اإلداريــة والتنفيذيــة لمواجهــة مختلــف العقبــات والتحديــات التــي تواجههــا الحكومــات فــي الوقــت الحاضــر. 

يهــدف برنامــج »اقتصاديــات الصحــة« الــى إعطــاء العامليــن بالقطــاع الصحــي، المبــادئ األساســية المتعلقــة باالقتصــاد وتطبيقــه علــى القطــاع لمســاعدتهم علــى 
اتخــاذ القــرارات. ويســتهدف البرنامــج الممارســين الذيــن ليــس لديهــم خلفيــة باالقتصــاد الصحــي.

ســوف يقــدم البرنامــج فهمــا عميقــا لكيفيــة التأثيــر علــى ســلوكيات األفــراد والمرضــى وشــركات التأميــن ومقدمــي الخدمــات المتعلقــة بمنظومــة الصحــة، كمــا 
يتخــذ نهجــا شــاما فــي دراســة الخلفيــة النظريــة والتطبيقيــة القتصاديــات الصحــة. 

هناك خمس مساقات تدريبية في برنامج اقتصاديات الصحة:
ادارة النظام الصحي . 	

مقدمة الى اقتصاديات الصحة. 	
مبادئ تمويل الرعاية الصحية . 	
التقييم االقتصادي. 	

البحوث التطبيقية في اقتصاديات الصحة . 	

يســتغرق كل مســاق )0	( ســاعة تعليميــة، وهــذا المســاق يمكــن أن يعطــى كجــزء مــن البرامــج التــي مدتهــا ثاثــة أشــهر )شــهادة دبلــوم مهنــي( أو 
ــة )IAPH( ومعتمــدة مــن قبــل  ــة للصحــة المجتمعي ــة الدولي ــه. يمنــح المتــدرب شــهادة انهــاء المســاق التدريبــي بنجــاح مــن االكاديمي ــم بذات كمســاق قائ

Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA(



5

 ادارة النظام الصحي

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يــزود هــذا المســاق المتدربيــن بالمفاهيــم والمبــادئ األساســية للنظــم والسياســات الصحيــة، والتخطيــط واإلدارة. فهــي تمكنهــم مــن تحليــل الجوانــب الرئيســية 
للسياســات الصحيــة فــي تطويــر النظــم الصحيــة، وتغييــر دور الحكومــات ووزارات الصحــة فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة. فهــو يوفــر الفرصــة لفهــم وتحليــل قضايــا 
مثــل تطويــر النظــام الصحــي وإصاحــه بشــكل نقــدي، وتغييــر السياســات، واألنظمــة الصحيــة المركزيــة فــي مقابــل األنظمــة الصحيــة غيــر المركزيــة. كمــا يوفــر 
فهمــا لمبــادئ التخطيــط الصحــي واالســتخدام العملــي للتقنيــات مثــل األطــر المنطقيــة والتخطيــط القائــم علــى النتائــج واعــداد الموازنــات وتخصيــص المــوارد 
ورصــد وتقييــم الخطــط الصحيــة. ويهــدف الجــزء القيــادي مــن هــذا المســاق إلــى مســاعدة المتدربيــن فــي تحديد وتطوير أســاليب القيــادة واالتصــال وتعلم كيفية 

اســتخدام ذلــك لتحقيــق اهافهــم. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
تطبيق أطر السجات ونهج النتائج والنهج القائمة على الحقوق في وضع الخطط الصحية.. 	

تحديد المبادئ الرئيسية لوضع السياسات والتخطيط وإدارة الموارد الصحية. . 	
تطبيق المهارات والوظائف اإلدارية وفقا لمبادئ اإلدارة التنظيمية.. 	
معرفة إدارة التغيير وتطبيقها.. 	
إظهار مهارات العمل الجماعي ومهارات االتصال.. 	

تطوير وتقييم مهارات وأنماط اإلدارة والقيادة، على وجه التحديد: التفويض واالستماع الفعال وحل النزاعات وإدارة الوقت.. 	
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المحتوى التدريبي للمساق:

وضع الخطط واألدوات والتقنيات الصحية. 	
موجز السياسات والسياسات الصحية . 	
الشراكات في النظام الصحي. 	
تقديم الخدمات الصحية . 	
مقدمة لتخطيط الموارد وإدارتها. 	
اإلدارة التنظيمية. 	
إدارة التغيير والتعامل مع عدم اليقين. 	
مهام اإلدارة. 	
الوعي الذاتي والتقييم الذاتي لتنمية القيادة. 	
عناصر تنمية القيادة. 0	
أنماط ومهارات االتصال. 		

إدارة الوقت. 		
حل النزاعات. 		
العمل الجماعي والوفود. 		
إدارة المشاريع. 		
تحليل المشاكل وحلها . 		
الصلة بمشاكل الصحة العالمية. 		

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.



7

مقدمة الى اقتصاديات الصحة

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

يغطــي هــذا المســاق مبــادئ اقتصاديــات الصحــة والعناصــر األساســية للتقييــم االقتصــادي مــن خــال تصميم وجمــع البيانات وتحليلها إلى التفســير واالســتخدام 
فــي صنــع القــرار. ويهــدف هــذا المســاق إلــى بنــاء قــدرات المتخصصيــن والباحثيــن فــي مجــال الصحــة العامــة الذيــن يشــاركون فــي تنفيــذ المشــاريع البحثيــة التــي 
تقيــم فعاليــة تكاليــف الرعايــة الصحيــة. وســوف يكــون هــذا المســاق مفيــدا أيضــا للمحترفيــن الذيــن يرغبــون فــي فهــم أفضــل لآلثــار المترتبــة علــى النظريــات 

والمفاهيــم االقتصاديــة المختلفــة فيمــا يتصــل بالجــودة والممارســة الســريرية.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
شرح التعاريف والمصطلحات األساسية لاقتصاد الصحي.. 	

معرفة المفاهيم األساسية في االقتصاد الصحي. . 	
إدراك دور اقتصاديات الصحة كجزء من النظام الصحي.. 	

مراجعة نقدية للسياسات والخطط التي تعالج االقتصاد الصحي. . 	
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المحتوى التدريبي للمساق:

تعريف االقتصاد الصحي ونطاقه. 	
األهداف االقتصادية )الكفاءة واإلنصاف والفعالية(. 	
دور االقتصاد الصحي في:. 	

تحديد التقنين واألولوية •
وضع سياسة الرعاية الصحية والتخطيط والتقييم واإلصاح •

سوق الرعاية الصحية . 	
العرض والطلب في مجال الرعاية الصحية. 	
مؤشرات االقتصاد الكلي . 	

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 مبادئ تمويل الرعاية الصحية

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــة الصحيــة، قــادر علــى توليــد المــوارد وتجميعهــا مــن خــال قنــاة موحــدة لكــي يكــون  ــة علــى نظــام تمويــل كاف للرعاي تعتمــد إمكانيــة الحصــول علــى الرعاي
قــادرا علــى شــراء خدمــات رعايــة صحيــة جيــدة ذات طــرق دفــع فعالــة. ويشــكل تمويــل الرعايــة الصحيــة أهميــة حاســمة لدعــم النظــام الصحــي بالكامــل، بمــا فــي 
ذلــك القــوى العاملــة المهنيــة، وتشــجيع تبنــي وتنفيــذ تكنولوجيــا المعلومــات الصحيــة، وتعزيــز التعليــم الطبــي، والتدريــب، والبحــث، وتشــجيع ومكافــأة برامــج 

تحســين الجــودة التــي تعمــل علــى تطويــر وتعزيــز النظــام الصحــي.
وســيهدف التصميــم الســليم لتمويــل النظــام الصحــي الجيــد إلــى تحســين مســتوى االســتفادة مــن الرعايــة الصحيــة حســب حاجــة المجتمــع المحلــي، وتحســين 
ــة الماليــة، مــع إتاحــة إمكانيــة  الكفــاءة، وتوفيــر آليــات تتســم بالمســاءلة والشــفافية، وصــوال إلــى نظــام صحــي يســتجيب، وإلــى مجتمــع محلــي يتمتــع بالحماي

الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة علــى قــدم المســاواة باســتخدام طــرق مختلفــة لجمــع اإليــرادات مــع تصميــم مجموعــة جيــدة مــن المنافــع.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
التمييز بين الطرق الرئيسية لتمويل الخدمات الصحية.. 	

تحديد العوامل التاريخية والثقافية التي أثرت على تطور تمويل الرعاية الصحية.. 	
تحديد العوامل التي حددت نمو اإلنفاق على الرعاية الصحية.. 	

التمييز بين الخيارات المختلفة للخلط بين القطاعين الخاص والعام في تمويل وتقديم الرعاية الصحية. 	
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المحتوى التدريبي للمساق:

التغطية الصحية الشاملة. 	
التغطية الصحية ووظائف التمويل الصحي . 	
آليات تحصيل اإليرادات، وتجميع تلك اآلليات، والشراء، والدفع . 	
نفقات الرعاية الصحية . 	
استخدام برنامج جداول البيانات )اكسل( Excel  وبرنامج الحزمة اإلحصائية الخاصة بالعلوم االجتماعية  في تحليل البيانات االقتصادية. 	

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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التقييم االقتصادي

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ان األســواق الحــرة نــادرا مــا توجــد فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، فابــد مــن اتخــاذ القــرارات بشــأن الخدمــات الصحيــة التــي ينبغــي تمويلهــا فــي مواجهــة نــدرة المــوارد. 
إن اتخــاذ مثــل هــذه القــرارات أمــر صعــب وخاصــة عندمــا تتحســن التكنولوجيــا الطبيــة وتتوســع، وترتفــع الدخــول الحقيقيــة، كمــا تعانــي العديــد مــن البلــدان مــن 
الشــيخوخة الســكانية. وكثيــرا مــا تواجــه وزارات الصحــة حــاالت قــد يكــون فيهــا كل طلــب للحصــول علــى تمويــل إضافــي مشــروعا مــن حيــث إنــه سيحســن الصحة، 
ولكــن الميزانيــة ال يمكنهــا فــي كثيــر مــن األحيــان تغطيــة جميــع الطلبــات. يهــدف هــذا المســاق الــى اكســاب المتدربيــن مهــارات اجــراء التقييــم االقتصــادي الــذي 

يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة فــي ادارة المشــاريع الصحيــة. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
تعريف التقييم االقتصادي.. 	

وصف األساليب المختلفة للتقييم االقتصادي.. 	
شرح كيف يساعد التقييم االقتصادي على تقييم الكفاءة.. 	
شرح المراحل الرئيسية للتقييم االقتصادي.. 	

وصف كيف يمكن للتقييم االقتصادي أن يساهم في اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالسياسات.. 	
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المحتوى التدريبي للمساق:

إعداد ميزانية البرامج الصحية. 	
بحوث االقتصاد الصحي . 	
التقييم االقتصادي: . 	

تحليل فعالية التكلفة  •
تحليل فوائد التكلفة •
تقييم اقتصادي التكلفة  •
تحليل التكاليف •

رصد النفقات الصحية . 	
تحليل اإلنصاف والكفاءة . 	

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 البحوث التطبيقية في اقتصاديات الصحة

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

ــارة. وهــو يتيــح فرصــة لقــراءة جميــع المفاهيــم التــي تعلمهــا المســاقات الســابقة  ــون مقترحاتهــم بشــأن المواضيــع المخت وفــي هــذا المســاق، يضــع المتدرب
وينتهــي ببروتوكــول بحــث مكتــوب.

ويهــدف هــذا المســاق إلــى التعريــف بأســاليب االقتصــاد الصحــي ونطاقاتــه المتزايــدة، بمــا فــي ذلــك دور االقتصــاد الصحــي فــي إعــام السياســة الصحيــة، وإنتــاج 
الصحــة، والطلــب علــى الرعايــة الصحيــة، والطلــب علــى التأميــن الصحــي، والمنافســة فــي الســوق فــي مجــال الرعايــة الطبيــة، وإخفــاق األســواق فــي مجــال الرعايــة 
الصحيــة ودور الحكومــة واقتصــاد فارمــا والتقييــم االقتصــادي ودراســات الفعاليــة النســبية للتكاليــف، وتخصيــص المــوارد الصحيــة، وتقييــم التكنولوجيا الصحية 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
إعداد موضوع بحثي للمشروع.. 	

تحديد الموارد إلجراء مراجعة الدراسات السابقة.. 	
تشذيب أهداف وفرضيات البحث.. 	
تجهيز منهجية البحث.. 	
تطوير مذكرة مفاهيمية للبحث.. 	
إعداد أدوات لجمع البيانات أو لوضع استبيان.. 	
تطوير مقترح بحثي من المذكرة المفاهيمية.. 	
وضع خارطة جانت البيانية )Gantt Chart( للمشروع البحثي.. 	

وضع ميزانية للمشروع البحثي.. 	
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المحتوى التدريبي للمساق:

إعداد موضوع بحثي للمشروع.. 	
تحديد الموارد إلجراء مراجعة الدراسات السابقة.. 	
تشذيب أهداف وفرضيات البحث.. 	
تجهيز منهجية البحث.. 	
تطوير مذكرة مفاهيمية للبحث.. 	
إعداد أدوات لجمع البيانات أو لوضع استبيان.. 	
تطوير مقترح بحثي من المذكرة المفاهيمية.. 	
وضع خارطة جانت البيانية )Gantt Chart( للمشروع البحثي.. 	
وضع ميزانية للمشروع البحثي.. 	

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.



info@iaph.org
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www.iaph.org

بالتعاون مع


