نظام االعتماد

إطالق مشروع  TrAccحتويل نظام االعتماد
للمستشفيات في لبنان
حاليا ً للمستشفيات في لبنان ،فإن املشروع سيعتمد في حتقيق هذا
الهدف على البيّنات العلمية املوثّقة عالية اجلودة ،مع احلرص على اتّباع
أفضل املعايير العاملية واملمارسات الدولية ،وخصوصا ً بحسب ما يرد
في توجيهات ومقاييس اجلمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية
(.)International Society for Quality in Healthcare, ISQua

أما الرسم البياني ( )1فيبني آليات العمل التي سيتم اتباعها ،بدءا ً من
حتليل الثغرات القائمة ثم إعداد وتطوير املعايير بهدف اختبارها ،ثم
تطوير القدرات والتقييم.
حتليل دقيق للثغرات القائمة
التركيز على احملاور ،وحتديد املعايير لكل محور
اعتماد مجموعات اخلبراء
حتضير كتيب توجيهي بخصوص البروتوكول واإلجراءات التي سيتم تخصيصها لكل مجموعة من مجموعات اخلبراء
استقطاب اخلبراء والتعاقد معهم بحسب معايير اختيار محددة
عرض احملاور واملعايير ذات األولوية لفرق ومجموعات اخلبراء

أهداف إعداد نظام اعتماد متطور ومحدّ ث للمستشفيات ،بحيث
املشروع يتم حتديثه باستمرار
تطوير معايير إعتماد مستوفية ملواصفات وتوجيهات
ومقاييس اجلمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية
()ISQua
تطوير مؤشرات معيارية ومنهجية جلودة األداء

إطالق مشروع “ ”TrAccفي  8ايلول  2016في املعهد العالي لألعمال ،بيروت

امللحة لتحسني وتطوير النظام القائم العتماد
ّ
استجابة للحاجة
املستشفيات في لبنان ،مت تطوير مشروع  TrAccبإشراف وتوجيه من
وزارة الصحة العامة في لبنان؛ واالسم باإلنكليزية هو اختصار السم
«حتويل نظام اعتماد املستشفيات في لبنان»
( .)Transforming Hospital Accreditation in Lebanonومتثلت
بداية املشروع في اتفاقية موقعة مع الهيئة العليا للصحة في
فرنسا ( )Haute Autorité de Santé, HASواملعهد العالي لألعمال
( )Ecole Supérieure des Affaires, ESAفي بيروت.
وقد عيّنت وزارة الصحة العامة كالً من د .فادي اجلردلي ود .علي احلاج،
منسقني للمشروع الذي يهدف إلى
ّ
عبر املعهد العالي لألعمال،
مراجعة وتطوير معايير االعتماد الصحي للمستشفيات في لبنان .أما
اإلطالق الرسمي للمشروع فقد جرى بفي  8ايلول  2016في املعهد
العالي لألعمال في بيروت ،بحضور أكثر من  60من اخلبراء الوطنيني
املتخصصني في هذا اجملال .وقد متت الحقا ً استشارة هؤالء اخلبراء
في سياق مراجعة مسودة املعايير اجلديدة املقترحة وإبداء رأيهم وأي
تعديالت مقترحة قبل اعتماد النسخة النهائية.
وإذ يسعى مشروع « »TrAccإلى مراجعة وحتديث معايير االعتماد املتّبعة
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احلرص على مشاركة اخلبراء وأبرز األفراد املعنيني في عملية
االعتماد
إعداد منوذج جديد للحكومة في مجال نظام االعتماد في
لبنان ،مبا يستوفي شروط ومعايير اجلمعية الدولية للجودة
في الرعاية الصحية
إعداد أداة معيارية لقياس مستويات اإللتزام باملعايير
اإلشــراف على تنفيذ املرحلة التجريبية وتقييمها ،في
مستشفيات من القطاعني العام واخلــاص ،من خالل
مسوحات تقييمية جتريبية للمعايير اجلديدة املقترحة
التدريب وتطوير القدرات ،وإصدار شهادات اعتماد في أوساط
املراقبني املتخصصني في لبنان ،بشكل يستوفي شروط
ومعايير اجلمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية
التقييم املستمر للمستشفيات في ما يتعلق بتنفيذ
معايير االعتماد مبا سيضمن جتديد منح االعتماد
اجلدول  :1أهداف مشروع «»TrAcc

مراجعة املعايير والتأكد منها مع احلرص على أن تكون مستوفية ملعايير اجلمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية
إعداد النسخة النهائية من مسودة املعايير
إجراء جتربة ميدانية للمعايير اجلديدة في املستشفيات
تطوير قدرات املراقبني و املراجعني
تقييم املعايير واعتماد الصيغة النهائية
الرسم البياني  :1تراتبية مراحل العمل في مشروع «»TrAcc

وبنا ًء على العمل الذي متّ إجنازه حتى اآلن ،فإن نظام االعتماد اجلديد
سيتضمن ثمانية محاور رئيسية مختلفة ،يضم كلٌّ منها مجموعة
من املعايير املرفقة بقائمة من اإلجراءات الداعمة واإلرشادات التوجيهية.
كما أن نظام االعتماد اجلديد للمستشفيات ،والذي سيشارك فيه
اخلبراء واملعنيون من خالل آلية عمل تفاعلية وحيوية ،سيتضمن إلى
جانب مؤشرات األداء الرئيسية وأهداف سالمة املرضى ،مجموعة من
املتطلبات املؤسساتية البالغة األهمية (Critical Organizational
.)Requirements / COR

النسخة النهائية من املعايير واستكمال ما يلزم من حتضيرات وتطوير
للقدرات وحتسني للجاهزية .ومن املقرر أن يبدأ تطبيق نظام االعتماد
بصيغته اجلديدة في ( 2018الرسم البياني .)2

ويشارك في مرحلة االستشارات حاليا ً أكثر من  60من اخلبراء على
املستوى الوطني ،ممن مت انتقاؤهم على أساس معايير محددة ،ومت
تكليفهم مبراجعة املعايير ضمن احملاور اخملتلفة ،كلٌّ بحسب مجال
تخصصه وخبرته .وستكون مرحلة التقييم معيارية تُطبّق فيها أدوات
منهجية مستندة على األدلة والبراهني العلمية .وستضم هذه األدوات
معايير مثل الوضوح واألهمية والدقّة والشمولية وإمكانية القياس
(العملية) ،والقدرة على التطبيق ،ومدى املالءمة للسياق ،وغيرها.
وبحسب جدولة املشروع ،ستنتهي مرحلة وضع املعايير في  ،2016وتبدأ
مرحلة التجربة االولية بحيث يتم االنتهاء من التقييم مع  2017وإعداد

العدد 37

| خريف  | 2016الصحة واالنسان | 35

نظام االعتماد

حتليل دقيق
للثغرات القائمة

حتضير كتيب توجيهي للبروتوكول
واإلجراءات التي سيتم تخصيصها
لكل مجموعة من مجموعات اخلبراء

تشرين-1
كانون/1
2015

كانون  -2آذار
2016

كانون /1
-2015
آذار 2016 /
التركيز على احملاور ،وحتديد
املعايير لكل محور

عرض احملاور واملعايير
ذات األولوية لفرق
ومجموعات اخلبراء

املراجعة من طرف املؤسسة
املعنية واعتماد الصيغة النهائية
من مسودة املعايير
تشرين -2
كانون 1

متوز  -تشرين 1

آذار-حزيران

اعتماد مجموعات اخلبراء،
بحسب املواصفات احملددة

إن مشروع حتويل نظام االعتماد في املستشفيات في لبنان هو أحد
املشاريع احملورية واملهمة في السعي إلى حتقيق ممارسات مستدامة
وعالية اجلودة في قطاع الرعاية الصحية وفي مجال سالمة املرضى.
ويعتمد هذا البرنامج منهجية عمل تشاركية ،وهذه املنهجية هي
عامل رئيسي  -بل تكاد تكون العامل األهم -في قدرة هذا املشروع

تطوير القدرات

تشرين -1
تشرين 2

مراجعة املعايير والتأكد
منها مع احلرص على أن
تكون مستوفية ملعايير
اجلمعية الدولية للجودة
في الرعاية الصحية

2017

2017

التجربة امليدانية
للمعايير واعتماد الصيغة

على النجاح في وضع وتطوير معايير علمية ومنهجية حديثة تستوفي
شروط ومتطلبات اجلمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية ،وأيضا ً
تتسق مع خصوصية سياق النظام الصحي في لبنان.
فادي اجلردلي ،علي احلاج ،كالرا أبو سمرا ،نور حمادة ،وندمي حلبي

متفرقات

استخدام تقنية االستنساخ إلنتاج اخلاليا اجلذعية
فى دراسة نشرت مؤخرا ً ،أعلن العلماء فى مؤسسة نيويورك عن جناح
حتضير اخلاليا اجلذعية املعدلة من خالل تقنية معدلة لالستنساخ الذى
مت من خالله والدة النعجة «دوللى» ،واجلمع بني احلمض النووى  -دى إن
إيه  -من نواة اخللية البشرية الناضجة مثل خلية اجللد مثالً  ،مع املادة
الوراثية للبويضة بدال ً من استبدال احلمض النووى فى البويضة بعد
التخلص منه.

وسمح بتكوين جيل من اخلاليا اجلذعية.
وعلى الرغم من أن اخلاليا اجلذعية الناجتة ليست طبيعية متاما ،نظرا
ألنها تتضمن مجموعة إضافية من الكروموسومات من اندماج احلامض
النووى لكل من اخللية الناضجة والبويضة ،ويأمل الباحثون فى إيجاد
طريقة إلسكات أو للقضاء على اجملموعة اإلضافية من كروموسومات
احلمض النووى الزائدة.

وكانت محاوالت سابقة الستنساخ اخلاليا البشرية باستخدام تقنية
نقل نواة اخللية اجلسدية الناضجة إلى البويضة املفرغة من نواتها
وجيناتها الوراثية قد فشلت فى جتارب عديدة من قبل ،ولكن إبقاء
احلمض النووى املوجود داخل البويضة أدى إلى تسهيل انقسام اخلاليا،

وتعد هذه العملية من العمليات الواعدة؛ ألنها ميكن أن تؤدى إلى إنتاج
اخلاليا اجلذعية التى ميكن للمرء من خاللها عالج الكثير من األمراض
املستعصى عالجها اآلن مثل إصابات احلبل الشوكى ،والشلل الرعاش
والفشل الكبدى والكلوى ،دون احلاجة إلى حتضير جنني من أجل ذلك.
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